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Bevezetés
Kedves Olvasók!
„Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék”1 – Vörösmarty „emléksorának” szellemében e hétkötetes sorozat elkészítésével mi, alkotók egy érdekes utazás végére értünk.
Arra hívjuk Önöket, hogy kultúrtörténeti kiadványunk segítségével először képzeletben,
később pedig – a könyvek vezetésével – akár személyesen, tanítványaikkal is járják be
a trianoni békeszerződés által szétszakított, ám történelmileg, földrajzilag és kulturálisan összetartozó magyarországi és határon túli területeket.
Köteteink – melyek szerkezetében a bemutatott vidékek sajátosságainak megfelelően adódnak eltérések – alapvető célja, hogy több szempontból megismertessék
a hét nagy régió természeti viszonyait, történelmét, kultúráját és művészetét, hangsúlyt
fektetve az irodalomra, az építészetre, a képzőművészetre, a vallásra, a turizmusra,
a gasztronómiára, valamint a magyarság és a vele együtt élő más nemzetiségek és
nemzetek szokásaira, hagyományaira. Mivel a természeti, történelmi és kulturális értékek gazdagsága miatt a könyv tartalma nem lehet teljes, arra törekedtünk, hogy a jelentősebb személyeket, a főbb kulturális szempontokat ragadjuk meg, és ezeken keresztül,
az összegyűjtött ismereteket érdekességekkel színezve mutassuk be az adott területet.
Az olvasmányos fejezetek után egy kreatív feladatsor segítségével mélyedhetnek el
az olvasók még jobban a különböző korszakokban, a kiemelkedő személyiségek életében. Ezt követi egy ajánlott irodalomjegyzék, amely útmutatásul szolgál, ha szeretnék
még alaposabban megismerni a régió kultúrtörténetét, valamint egy többnyelvű helységnévtár, amely az adott vidék részletes feltérképezésében lehet a segítségükre.
A Duna és a Dráva vidékén. A Dél-Dunántúl és Horvátország tartalmának meghatározásakor abból indultunk ki, hogy a Duna és a Dráva közötti terület az őskortól kezdve
társadalomtörténetileg és gazdaságilag önálló egységet alkot. Ennek a kelet–nyugati
határa a Dunától induló körülbelül 60-80 kilométeres terület: északi határa Tolna megyéig terjed, a Drávától délre pedig a történelmi Magyarország Verőce és Pozsega vármegyéjét foglalja magában. E határok folyamatosan változtak, hiszen a térség folyói gyakran váltogatták medrüket, zátonyokat, szigeteket építettek, amelyeket akár a következő
áradás már el is mosott. A 18–19. századi folyószabályozás pedig alapvetően megváltoztatta e régió arculatát, amely nemcsak a jelenlegi országhatárokon nyúlik túl, hanem
helyenként magyarlakta részeken is, így a lassan évezredes horvát–magyar együttélés
bemutatását is lehetővé teszi.
A kötetben elsőként a térség két jelentős folyóját, a Drávát és a Dunát mutatjuk
be, majd a főbb tájegységeket. Kiemelt hangsúlyt kap például a Mecsek, a Hegyhát,
a Völgység, az Ormánság és a Drávaszög, a domborzati viszonyok és a történelmi tények mellett pedig Zengővárkony híres, háromszáz éves gesztenyefája, a Babás-szerkövek, a Zsongor-kő és a Szársomlyó legendája.
Az itt élő emberek történelmi közösségét főként a gyakori politikai fordulatok és
a hosszan elnyúló háborúk hozták létre, amelyek nagyon sokszor az államhatárok megváltozását is jelentették. Újabb és újabb államok – a Római Birodalom, a Magyar Királyság, a Habsburg Monarchia, az Oszmán Birodalom, az Osztrák–Magyar Monarchia,
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Magyarország, a Szerb–Horvát Királyság, Jugoszlávia, Horvátország – jelentek meg,
amelyek folyamatosan alakították ennek a területnek az életét. A török hódoltság idején
több mint száz évig folyamatos hadszíntérré vált a térség. A török kiűzése után jó ideig
ismét egy államhoz tartozott a vidék, de a trianoni békeszerződés óta – egy rövid átmeneti időszakot leszámítva – országhatár szeli ketté. Kitérünk a két világháború alatti
eseményekre, illetve azok következményeire, s betekintést nyújtunk a Rákosi- és a Kádár-korszakba, valamint a magyarok számára is sok szenvedést hozó délszláv háború
történetébe.
A régiót rendkívüli etnikai sokféleség jellemzi, s e népcsoportok (magyarok, székelyek, németek, horvátok, bosnyákok, szerbek, cigányok és zsidók) között országhatároktól függetlenül sorsközösség alakult ki. Ebben szerepe volt a pécsi püspökségnek,
mely 1009–1918 között Tolna és Baranya mellett magában foglalta Pozsega és Verőce vármegyét is. A térség szempontjából érdekes adat, hogy itt él a hazai németség
jelentős része. A nemzetiségek nagy szerepére való tekintettel külön-külön fejezetet
szenteltünk nekik, kiemelve a történelmük, kultúrájuk számára fontos eseményeket,
személyeket, szervezeteket, népszokásokat. A németek hagyományainak ápolásában
nagy szerepet játszott Gratz Gusztáv és a Hűségmozgalom, illetve ma is élő szokás
a kékfestés, az Emmausz-járás és a Mároki Lakodalmas Parádé. Két horvát író, August
Šenoa és Miroslav Krleža is Pécsett tanult, s a horvátok fontos farsangi néphagyománya a téltemető mohácsi busójárás. A magyarországi szerbek egyik központja Grábóc,
ahol Péter és Pál napján búcsút tartanak, Siklóson pedig a szentté avatott montenegrói
nemesre, Stefan Stiljanovityra emlékeznek, aki hősiesen harcolt a törökök ellen. A hagyományos cigány foglalkozások tették fontossá a cigányok közösségét, amely számára
a 20. század végén Pécsett megalapították a Gandhi Gimnáziumot, hogy kinevelődhessen egy értelmiségi réteg.
A nemzetiségek ismertetése után felvázoljuk a vallási hagyományokat. Bemutatjuk
a kereszténység korai állomásait, Pécsvárad szerepét, illetve a reformáció és az ellenreformáció neves alakjait. Az iszlám kapcsán – az építészetre helyezve a hangsúlyt
– a minaretek és a dzsámik világába érkezünk. A zsidóság több településen is rendelkezett jelentősebb hitközséggel. Itt említjük meg Jánosi Engel Adolfot, akinek Pécs és
Komló fellendülésének, illetve a mecseki szénbányászat elindításának szempontjából
elévülhetetlen erényei vannak.
Ezután az ipar területére vezetjük az olvasókat, és végigkísérjük őket a bányászat
fejlődésének útján a kezdetektől a hanyatlásig. Az uránbányászat kapcsán kitérünk
az atomenergia felhasználására, illetve a paksi atomerőmű működésére. A gazdasági
életben meghatározó szőlőtermesztés és borkészítés adja a következő fejezet témáját,
amelynek kapcsán érintjük a térség történelmi borvidékeit is.
A dialogikus emlékezetkultúra megnyilvánulásának szép példája a Szigetvár melletti
Magyar–Török Barátság Park, de a mágocsi emlékhely és más köztéri szobrok, korszakonként átalakított emlékművek is képviselik ezt a szemléletet. Külön említést érdemelnek a történelmi emlékhelyek, mint például a szigetvári vár és a mohácsi emlékpark,
illetve a nemzeti emlékhelyek, például a pécsi székesegyház, a püspöki palota és a középkori egyetem együttese. Ezután az olvasók végigjárhatják a jelentősebb várakat és
vármaradványokat, majd a régmúltból a közelmúltba, illetve a jelenbe lépve megismerhetik a különböző stílusú épületek jellegzetes képviselőit a barokktól a posztmodernig.
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Szintén a nemzeti emlékezet részét képezik a szellemi alkotások, így önálló fejezetet
szenteltünk az íróknak és a költőknek. Közülük is kiemelkedik egyedi írói tevékenysége
révén Császár Levente, aki Baranya megye településeit helyezi a mese világába.
Ezt követően néhány nagyvárosban, illetve a környékükön kirándulhatnak az olvasók. Elsőként Szekszárd történelméből kaphatnak ízelítőt, főként Baky Péter városházán látható falfestményei révén, amelyről már a fontosabb épületeket is megismerhetik.
Ezután végiglátogathatják a város nevezetességeit. Siklós történetéhez kapcsolódva
eléjük tárul a máriagyűdi kegyhely története is. Bepillantást adunk Pécs történelmébe,
s az eddig még nem említett Lenau-ház, illetve a Zsolnay Kulturális Negyed mellett
Pécs híres szülöttjei is feltűnnek. Majd a Pécs környéki épített és természeti értékeket
vesszük sorra. Ez utóbbiak között találunk többek között tavakat, vízeséseket, forrásokat, barlangokat. Harkány fő nevezetessége a fürdő, ezután érdemes inkább a város
néhány tíz kilométeres körzetében kirándulni: a turisták felkereshetik a festett menynyezetű református templomokat, a horvátországi Mailáth-kastélyt, a Gutmann-palotát,
a Prandau–Normann-várkastélyt és a bizovaci termálfürdőt. Bár Szigetvár elsősorban
a váráról ismert, érdemes ellátogatni ide a termálfürdő vagy a település néhány kisebb
látnivalója miatt.
Szigetvár környéke is gazdag nevezetességekben: a város külterületén található
a turbéki kegytemplom, illetve a már említett Magyar–Török Barátság Park, de a közeli
községek többségében is érdekességekre bukkanhatnak az erre járók: pipamúzeumra,
kastélyokra, erdei vasútra, galériára, értékes fákra, tanösvényre, s rendeznek a közelben Vendel-napi búcsút és kakasfesztivált is. Ezt követően Barcsra és horvátországi
testvérvárosába, Verőcére kalauzoljuk el olvasóinkat. A határ innenső oldaláról felfedjük, ki volt Patkó Bandi, s miért nevezetes a fája, a határ túloldaláról pedig azt, hogy
miért nevezik csirkéseknek a gyurgyeváciakat. A Kórógyiak egykori birtokán, „Szlavónia
fővárosában”, Eszéken működik a Szlavónia Múzeum, és több nagy parkban is sétálhatnak az ide látogatók, a város fő nevezetessége mégis a vár.
A népi építkezés sajátosságainak ismertetése után magyar és nemzetiségi tájházak
hosszú sorával érzékeltetjük a régió egyik sajátosságát, az aprófalvas szerkezetet. Kitérünk az ormánsági népviseletre, melynek érdekessége, hogy a gyász színeként megőrizte a fehéret.
Végezetül bemutatjuk a régió néhány turistaútvonalát, sportrendezvényét, illetve
a geoládák felkutatására épülő kincskeresős játékot.
Reméljük, kötetünk felkelti a kedves olvasók érdeklődését, és személyesen is meglátogatják a bemutatott területeket. Nemzetünk múltja így válhat élő, nemcsak az iskolapadban elsajátított, hanem valóságos ismeretté, gazdagítva a felnövekvő nemzedékek
lelkét, életét. Bízunk benne, hogy ennek köszönhetően megtartó reménnyel tekinthetünk
a jövőbe, hiszen ahogy Babits Mihály is írja: „Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb
a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.” 2
Az alkotók
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Introduction
Dear Reader,
„The reputation of a nation without memories is only a shadow.”In the spirit of Vörösmarty’s
„series of memories”, by creating this seven-volume series, we, the creators, have
reached the end of an interesting journey. We invite you to visit the Hungarian and crossborder areas torn apart by the Treaty of Trianon that are historically, geographically and
culturally cohesive, first in your imagination and later - led by these volumes - even in
person, together with your students, with the help of our cultural history publication.
The basic aim of our books - in the structure of which there are differences according to
the characteristics of the presented regions - is to acquaint the reader with the history and
natural environment of the seven great regions from several aspects, with an emphasis
on literature, architecture, fine arts, religion, tourism, gastronomy, as well as the customs
and traditions of Hungarians and other nationalities living with them. As the content of the
book cannot be complete due to the richness of historical, natural and cultural values, we
instead sought to capture the more significant persons and the main cultural aspects, and
through these, tried to present the given area by adding some interesting details.
After each chapter, there is a set of creative tasks to help readers to deepen their
knowledge of the different eras, and the lives of prominent personalities. This is followed
by a recommended bibliography, which can provide guidance on which spiritual paths
to follow if you want to learn more about the cultural history of the region. Finally,
a multilingual directory of sites can help to map the area in detail.
In defining the content of the volume titled “In the Danube and Drava region. Southern Transdanubia and Croatia”, the starting point was the premise that the area
between the Danube and the Drava has formed a socially-historically and economically
independent unit since prehistoric times. The east-west border of this region is the area
starting about 60-80 km from the Danube: its northern border extends to Tolna County,
and to the south of the Drava it includes the counties of Verőce and Pozsega of the
so-called historic Hungary. These borders were constantly changing, as the rivers in
the area often altered their courses, building reefs and islands that were often washed
away by the next flood. The river regulation of the 18th and 19th centuries fundamentally
changed the landscape of the region, which not only extends beyond the current state
borders, but also partly in the areas primarily inhabited by Hungarians, thus enabling the
presentation of the nearly a millennial Croatian-Hungarian coexistence.
In this volume, we first present the two major rivers of the region, the Drava and
the Danube. The next focus is the description of the main regions. Emphasis is placed,
for example, on Mecsek, Hegyhát, Völgység, Ormánság and Drávaszög. In addition to
the topographic conditions and historical facts, we can read about the famous threehundred-year-old chestnut tree of Zengővárkony, the legends of the Babás-altar stones,
Zsongor’s stone and Szársomlyó.
The historical community of the people living here was shaped by frequent political
upheavals and protracted wars, which very often led to changes in state borders as well.
New states kept appearing - the Roman Empire, the Kingdom of Hungary, the Habsburg
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Monarchy, the Ottoman Empire, the Austro-Hungarian Monarchy, Hungary, the Kingdom
of Serbia and Croatia, Yugoslavia, Croatia - which constantly shaped the life of this area.
During the Turkish occupation, the region became a battlefield for over a hundred years.
After the expulsion of the Turks, the region once again belonged to a single state for
a long time, but since the Treaty of Trianon, with the exception of a short transitional
period, it has been divided by a state border. This volume covers the events of the two
world wars and their consequences, the Rákosi and Kádár eras, as well as the history of
the Yugoslav Wars that brought a lot of suffering to the Hungarians as well.
The region is characterised by an extraordinary ethnic diversity, and a sense of
common destiny has developed among these ethnic groups (Hungarians, Szeklers,
Germans, Croats, Bosniaks, Serbs, Romas and Jews) regardless of national borders.
The Roman Catholic Diocese of Pécs also played a crucial role in this, as between
1009–1918 they included Tolna and Baranya counties as well as Pozsega and Verőce. An interesting fact is that a significant part of the Hungarian German minorities
live in this region. In view of the important role of nationalities, a separate chapter is
dedicated to them, highlighting events, persons, organisations and folk customs that are
important for their history and culture. Gusztáv Gratz and the “Faithful to the Homeland”
movement played a major role in cultivating German traditions, furthermore, blue dyeing,
the Emmaus walk and the Wedding Parade of Márok are customs still practiced. Two
Croatian writers, August Šenoa and Miroslav Krleža, studied in Pécs, furthermore, an
important folk tradition of the Croats is the “Busó-walking” in Mohács (“Busójárás” in
Hungarian), to scare away winter as part of the carnival festival. One of the centres of
the Serbs in Hungary is Grábóc, where a church fair is held on the name day of Peter and Paul. In Siklós the consecrated Montenegrin nobleman Stefan Stiljanovity is
commemorated, who fought heroically against the Turks. Traditional gypsy occupations
have made the Roma community important, also, the Gandhi Secondary School was
founded in Pécs at the end of the 20th century to raise Roma intellectuals.
After describing the various nationalities, the religious traditions are outlined. The
early stages of Christianity are presented, as well as the role of Pécsvárad, and the
important figures of the Reformation and the Counter-Reformation period. In connection
with Islam - with an emphasis on architecture - we look at the world of minarets and
mosques. The Jews had a significant Jewish community in several settlements. Adán
Jánosi Engel must be mentioned in this context as he has inexhaustible virtues for the
prosperity of Pécs and Komló and the start of coal mining in the Mecsek area.
The next area is mining industry, described from its beginnings to its decline. In
connection with uranium mining, the use of nuclear energy and the operation of the
Paks Nuclear Power Plant will be covered. The next chapter presents viticulture and
winemaking, which are decisive for the local economy, in connection with which we also
touch on the historical wine regions of the region.
A beautiful example of the manifestation of the dialogic memory culture is the
Hungarian-Turkish Friendship Park near Szigetvár, but the Mágocs memorial site and
other public sculptures and monuments also represent this approach. Special mention
should be made of historical monuments, such as the castle of Szigetvár and the Mohács Memorial Park, as well as national monuments, such as the Cathedral, the Bishop’s
Palace and the medieval university of Pécs. We then walk through the major castles
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and castle ruins, then, moving from past through recent past to present, we present
characteristic buildings of different styles from the Baroque style to the postmodern.
Intellectual works are also part of the national memory, so a separate chapter is
dedicated to writers and poets. An outstanding writer is Levente Császár, who places
the settlements of Baranya County in the world of the fairy tale through his unique writing
style.
After that, we will take a trip to some larger cities and their surroundings. We can be
the first to get a glimpse into the history of Szekszárd, primarily through the murals of
Péter Baky in the town hall, from which we can already learn a lot about the important
buildings. We then take a tour of the city’s sights. In connection with the history of Siklós, the history of the shrine of Máriagyűd also unfolds before us. We get a taste of the
history of Pécs, and, in addition to the Lenau House and the Zsolnay Cultural Quarter,
which have not been mentioned before, the famous natives of Pécs also appear. This is
followed by a description of the built and natural values around Pécs. The latter include
lakes, waterfalls, springs and caves, among others. The main attraction of Harkány is
the thermal spa, and then it is worth taking a walk in the10 km vicinity of the town. One
can visit the Reformed churches with painted ceilings, the Mailáth Castle in Croatia,
the Gutmann Palace, the Prandau-Normann Castle and the Bizovac Thermal Baths.
Although Szigetvár is mainly known for its castle, it is worth visiting the town for its
thermal baths or some of the smaller sights.
The area around Szigetvár is also rich in sights: the shrine of Turbék and the
Hungarian-Turkish Friendship Park are located on the outskirts of the city, but interesting
finds await the visitor in most of the nearby villages: a pipe museum, castles, forest
railway, galleries, precious trees, educational trails, and a nearby Vendel’s Day church
festival and rooster festival. After that we will visit Barcs and its twin town, Verőce in
Croatia. From this side of the border we can find out who Patkó Bandi was and why his
tree is famous, and from the other side of the border why the people from Gyurgyevac are
called roosters. The Slavonian Museum is located in Eszék, in the “capital of Slavonia”,
on the former estate of the Kórógyi family, and there are also several large parks, yet the
main attraction of the city is the castle.
After describing the local folk architecture, one of the peculiarities of the region,
namely, the small village structure is presented by listing village museums displaying
houses characteristic for Hungarians and for national minorities. The traditional costume
of Ormánság is also presented, the interesting thing about which, is that it preserved
white as the colour of mourning.
Finally, some of the tourist routes and sports events in the region are presented, as
well as a treasure hunt game based on finding geocaches.
We hope that the geographical and spiritual landscapes described will attract your interest, so that you will visit the region, thus, a vivid, real-life experience (that is, additional
knowledge not exclusively gained in school) of the past that enriches our nation will also
enrich the soul and life of future generations. We hope that if this succeeds, we can look
to the future with hope, because – as Mihály Babits writes – “Without the past there is no
future; the richer your past the more threads you have that tie you to a future.”
The Authors
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„Vízben úszik a táj…”3
A Duna–Dráva-régió folyói
E vidék természetföldrajzi adottságai változatosak, mivel felszíni formáját a folyók alakították. Mind a Duna, mind a Dráva többször
változtatta medrét még az emberi élet előtti
időszakban, majd a 17. századtól az ember
természetátalakító hatása vált uralkodóvá.
A Dráva Dél-Tirolban ered. Sodrása a felsőbb szakaszokon gyorsabb, lejjebb jelentős
mocsárvilágot, illetve homok- vagy kavicszátonyokat alakított ki. Már az ókori rómaiak építettek a Dráván gátakat és csatornákat, hogy
a vizet minél messzebbre elvezethessék. Az
Dráva
Árpád-korban halastavakat ástak, zsilipeket építettek, úgynevezett fokokkal, amelyekkel szabályozták a víz áramlását. A fokok
részben természetes eredetű keskeny csatornák, melyeken keresztül a belső területek
elárasztását biztosították, innen ered például Drávafok neve. Jelentős volt a tutajozás
szerepe: fát, sót hoztak az uszályok, illetve lapátkerekes hajómalmok segítségével őrölték a térség gabonáját.
A Dráva szabályozását először Mária Terézia kezdeményezte, a reformkorban pedig
komoly természetátalakító munka folyt itt: a nagyobb kanyarulatok levágásával a folyó
jelentősen megrövidült. 1844-ben Brod falu lakóit kitelepítették, hogy négy egyenes szakaszt alakítsanak ki a Mura torkolata és Eszék között. Így értékes termőföldekhez jutottak, de az árterek megszüntetése miatt később hatalmas árvizek pusztítottak a Dráva
mentén. A 19. század végén az elsődleges szempont a hajózhatóvá tétel volt, melyet
a „vasminiszter”, Baross Gábor (1848–1892) szorgalmazott, aki a Balkánról akarta eljuttatni az árut a fiumei vasútig, és onnan a tengerre. Az I. világháború előtt tervezett nagy
átalakításokból csak egy 30 kilométeres szakasz készült el. A megromlott magyar–jugoszláv viszony az újabb folyószabályozást sokáig ellehetetlenítette.
A Kádár-korszak elején Barcsnál vízierőművet akartak építeni, de fedezet hiányában
ez a terv nem valósult meg. A horvát szakaszon később felépült erőművek egyrészt
előnyösek voltak a térség számára, mivel jelentősen csökkentették a hirtelen áradások
veszélyét. Másrészt a meder folyamatos mélyítése csökkenti a folyó természetes szűrőrendszerét és a talajvíz szintjét, ami nem kedvez a mezőgazdaságnak. Az erőművek
által okozott, napi fél métert is elérő vízszintváltozás a hajózást is gátolja.
A félhold alakú holtágak olyanok, mint a szántóföldekkel körbevett oázisok Újgrác
és Detkovac között. Budakócnál igyekeznek a holtág víztisztító szerepét helyreállítani.
Belistyén a Dráva és a Karasica is átfolyik, így a település a horvát vízi sport egyik központjává vált. Eszéken a Dráva-parton sétálhatunk, átkelhetünk az 1981-ben megnyitott,
210 méter hosszú Gyaloghídon, jó idő esetén pedig strandolhatunk. A Dráva Almás
közelében ömlik a Dunába, ahol ma egy katolikus kegyhely található, de a természeti
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szépségek miatt is elzarándokolhatunk ide.
A Duna és a Dráva folyók nem ismeretlenek
egymásnak, hiszen a Kopácsi-rétnél, az árterületen már találkoznak, paradicsomi állapotokat létrehozva a vízimadaraknak, a halaknak és a rovaroknak. Itt található Európa
egyik legnagyobb madárrezervátuma, és itt él
a nagyméretű kopácsi folyamkagyló.
A Dráván Magyarországon csak a Duna–
Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának engedélyével szabad evezni. Több helyen alakítottak ki sátorozó helyeket (például Vízvár, Barcs,
Duna
Szentborbás, Drávasztára, Vejti közelében),
de természetvédelmi okokból e szervezett túrák korlátozott férőhelyűek. Őrtilostól hat
nap alatt érhető el Drávaszabolcs. A folyó középső szakaszának megfelelően Barcsig
kavicsos a part, onnan homokos. A folyó esése több mint egy kilométer a 700 kilométer
hosszú útja során, ezért a Dráva folyása igen gyors, emiatt az evezés nem megerőltető.
Ráadásul a folyó megzabolázására épített sarkantyúk (a partra közel merőleges, 1-2
méteres, kőből rakott benyúló részek) közelében gyakori az örvény. Fürdésnél legyünk
óvatosak, mert a folyó hirtelen mélyül.
A térség vízrajzi meghatározója a Duna, amely e szakaszon Magyarországon körülbelül 30, Horvátországban, a Dráva-torkolatig 50 kilométer hosszú. Bizonyítottan a neolitikum óta lakott ez a terület. A rómaiak idején négyszáz éven át a limes (katonai táborokkal, fa- vagy kőerődítményekkel megerősített védelmi vonal) húzódott a partjainál. Pakstól
délre a lelassult folyó szinte minden áradás után másfelé kanyargott, ezért például a jellegzetes alföldi település, Bogyiszló hol a Duna bal, hol a jobb partján volt, majd a folyó
Gemenci-erdő
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kanyarulatainak levágása után végleg átkerült
a Dunántúlra. Ennek emlékét őrzi, hogy a falu
egyházközsége még ma is a túlparti kalocsai
érsekséghez tartozik. A középkorban a Duna
mentén fokos, ártéri gazdálkodás folyt. Mária
Terézia korában a fokokat átvágták, így megnőtt az árvízveszély a jégzajlások idején, ezért
sarkantyúk építésével küzdöttek az árvíz ellen, ami kritikus években sajnos nem bizonyult
elegendőnek. A 19. században Pest védelme
érdekében hatalmas költséggel jelentős folyószabályozás folyt a fővárostól délre is a jeges
árvizet okozó jégdugók elkerülése érdekében.
A Duna Sió-toroktól délre történő átalakítása
azonban elmaradt. A Gemenci-erdőt, a természetvédelmi területet napjainkig is elönti a víz,
levezetve a dunai árhullámokat. A dunai ártér
határában fekszik Kölked község, ahol 2002
óta működik a Fehér Gólya Múzeum, ahol
megismerkedhetünk a gólyák életmódjával és
a gólyagyűrűzés jelentőségével.
Siófok, Sió-zsilip
A Siófok és Bogyiszló között található, kb.
120 kilométer hosszú Sió csatornán keresztül Galerius császár utasítására 293-ban
a Dunába csapolták a Pelso (Balaton) megnövekedett vízmennyiségét. A medret csak
a 19. században ásták újra, majd gróf Széchenyi István (1791–1860) javaslatára elkezdték
a hajóközlekedéshez szükséges kialakítást is. Majdnem száz évvel később, csak 1947ben eresztették rá az első hajót. A Sió szélessége 20-30 méter, mélysége a siófoki zsilip
nyitottságától, a Duna vízállásától, illetve a Kapos vízhozamától függ. Amióta megépült
a csatorna, viták folynak arról, mikor, mennyi vizet érdemes leengedni, hisz a fürdőzők
a magas, a földtulajdonosok az alacsony vízszintet kedvelik. Aszályos időszakban, a Balaton vizét védve, akár éveken át nem engedik le a vizet, ez történt 2000 és 2005 között.

„…messze füstölgő Mecsek zöld teteje újít…”4
A Duna–Dráva-régió tájegységei
A térség szinte egész területét lefedi a Dunántúli-dombság, mely a Zala völgyétől
a Dunáig húzódik. A vidék nagy része löszös, homokos és agyagos dombság, de síkságot és hegyvidéket is találunk errefelé. A Dunántúli-dombság negyedét erdők borítják,
jellemző fafajtája a gyertyán, a tölgy, a bükk és az ezüsthárs. A régióhoz tartozó része
például a Mecsek, a Baranyai- és a Tolnai-hegyhát, a Völgység, a Szekszárdi-dombság,
a Villányi-hegység és a Zselic.
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A Mecsek ránk maradt legkorábbi írásos említése 1636-ból származik. Az őskor
óta lakott hegység elnevezése valószínűleg
a Miklós/Misi névből alakult ki. Nem az egész
hegységet jelentette, és csak az eredeti nevet
jobban megőrző, Pécstől északra található,
535 méter magas Misina neve által terjedt
el. Ennek fő látványossága a közel 200 méteres, 1973-ban megnyílt tévétorony. A Misinát
a Dömör-kapu köti össze a Tubessel (611
m), melyen olyan védett rovarok élnek, mint
a keleti mustárlepke, a fűrészlábú szöcske és
A Mecsek Pécsnél
a hegyi szitakötő. A Tubes elnevezést néhányan a vadgalambokkal (tubica) hozzák kapcsolatba, mások a török eredetű türbös (’hajtogatott’) szót vélik benne felfedezni, amely
a hegység formájára utal. A Mecsek legmagasabb csúcsát, a 682 méter magas Zengőt
egyesek szerint a Márévár–Püspöszentlászló
vonalon a legszebb elérni, de sokan a Zengővárkonyon keresztül vezető utat részesítik
előnyben. A hegycsúcs elnevezéséből egyesek a szél zúgását vélik kihallani, a népmondák szerint viszont a hegy mélyén kincset kutatók zúgó hangjáról kapta a nevét a korábban
Vas-hegyként említett Zengő. Zengővárkonyt
egy híres szelídgesztenyés veszi körül, melynek a több mint háromszáz éves gesztenyefája 2017-ben elnyerte „az év fája” címet,
a 2018-as Európai év fája versenyen pedig 4.
helyezést ért el. Ez a kelet-mecseki szelídgesztenyefa meggyógyult a kéregrákból, a 20.
század közepén pedig túlélte, amikor a katonák felgyújtották, hogy tüzénél melegedjenek. A zengővárkonyi szelídgesztenyésben,
kedvelt kirándulóhelyén nyugszik végakarata
Zengővárkony, Rockenbauer Pál sírja
szerint a híres természetjáró, Rockenbauer
Pál (1933–1987). A magyar televíziós természetfilmezés egyik megteremtőjének sírhelyét egy vörösmárvány kőtömb jelzi. A zarándokhellyé vált nyughelyhez minden évben
emléktúrát szerveznek.
Kedvelt turistacélpont a Jakab-hegy (602 m), ahol a vaskori földvár nyomai még ma
is láthatóak. A Jakab-hegy egy másik látnivalója a 13. századi pálos kolostor romja,
illetve a Remete-barlang, melyet a hagyomány szerint egy pálos szerzetes alakított ki,
de a hegy természetes nevezetességekben is bővelkedik. A Babás-szerkövek kőtornyai a legenda szerint egy koldus átka miatt jöttek létre: a hegy tövében lakó két gaz-
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dag család közül egyik sem fogadta be a férfit, ezért ő azt kívánta, hogy váljanak kővé,
amikor éppen a legboldogabbak. A családok
leányainak esküvőjén a két násznép éppen
a legkeskenyebb úton találkozott össze, s
egyik sem volt hajlandó kitérni a másik elől.
A családfők kijelentették, hogy inkább kővé
válnak, s így is történt. A Zsongor-kő a szerelmét a török basától megmentő legény,
Zsongor emlékét őrzi, aki üldözői elől a leánynyal és lovával együtt a mélybe ugrott.
A Mecsek déli, széltől védett oldala a MeNagyharsányi szoborpark
csekalja. A régió többi területe síkság vagy
dombvidék. A Villányi-hegység megnevezése téves hagyományon alapszik, hiszen
csúcsai, a Szársomlyó és a Tenkes nem érik
el az 500 métert. A Szársomlyó (Harsányihegy) egyik régi mészkőbányájának tömör,
sárgás mészkövét siklósi márványként emlegetik. Ebben a régi bányában az 1960-as
évek végén alkotótelepet hoztak létre. A ma
Nagyharsányi szoborparkként ismert telep
látványosságait helyi és siklósi kőből készítik
magyar és külföldi művészek.
A Szársomlyó népies neve (ÖrdögszánSzársomlyó
totta hegy) abból a mondából ered, hogy egy
helybeli asszony leányát el akarta vinni az ördög, az anya azonban azt a feltételt szabta,
hogy napkeltéig szántsa fel a Harsányi-hegyet. Az ördög már éjfél előtt végzett, ám az
asszony megkukorékoltatta a kakasát, így az ördög azt hitte, elveszítette a fogadást.
Ezután visszament a pokolba, s az itt felfakadó kénes vízből lett a harkányi fürdő. Más
történetekben az ekéjét is eldobta, abból lett a beremendi hegy, s a bocskorából futás
közben kieső földből a Szársomlyó és a Tenkes között elhelyezkedő Villányi-hegység.
Ennek fontos barlangjai közé tartozik az ásvány- és földtani értékei miatt fokozottan
védett Beremendi- és Nagyharsányi-kristálybarlang. Előbbiből került elő a legteljesebb
magyarországi kardfogútigris-lelet, utóbbiból pedig a pleisztocén korból való földikutyalelet. A pleisztocén kor utolsó szakaszának neve villányium, melyet száraz és meleg
éghajlat jellemzett. A Villányi-hegység főleg mészkőből áll, amelyet cement-alapanyagként Beremenden dolgoznak fel. Helyenként löszfalak is állnak, ahol telepesen költenek
a gyurgyalagok. A dombság érdekes növénye a tél végén nyíló fehér kikerics. A déli
lankákon folyik a szőlőtermesztés, amely a világhírű villányi borok alapja.
A Baranyához tartozó Hegyhát nem különíthető el élesen a Völgységtől. A hegyháti járás székhelye a tizenhárom ezer fős Sásd. Ez a terület a 16. századig az ország
fejlettebb térségei közé tartozott, de a török hódoltság idején sok pusztítást szenvedett
el. A törökök kiűzése után a betelepített németek (svábok) révén újra gazdagodni kezdett a Hegyhát. Főleg szőlő- és gyümölcstermesztéssel, valamint istállózó állattartás-
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sal foglalkoztak az itt élők. Az ipar azonban
sokáig kézműipari jellegű maradt, néhány
barnaszénbánya megnyitása teremtett csak
komolyabb ipari munkaalkalmat. A 20. században azonban az itt élő németek száma
– a málenkij robot és a kitelepítések miatt –
nagymértékben csökkent, ami ismét visszavetette a térség gazdaságát.
A Hegyhát folytatásában, a Kapos és
a Sió-Sárvíz völgye között fekszik a Völgység, mely nevét onnan kapta, hogy a Hegyhátnál lankásabb, de löszös talajába a csapadékVölgységi táj Dombóvár és Mágocs között
víz mély völgyeket vájt. A honfoglalás korában
ez a terület Árpád törzsének szállásterülete
volt, és egészen a török hódoltság idejéig az
ország fejlett régiói közé tartozott. A törökök
kiűzése során kisebb számban horvátok, nagyobb tömegben pedig németek (svábok) költöztek a vidékre, katolikusok és protestánsok
egyaránt. A protestánsok jelentős része azonban a 18. század közepén elmenekült az ellenreformáció elől. Zomba evangélikus lakossága például Békés megyébe költözött, ahol
még őrzik őseik dunántúli tartózkodásának
Gemenci-erdő
emlékét. Az ide települt völgységi németek
egy idő után jómódú parasztgazdaságokat és
sajátos népviseletet alakítottak ki. Ennek nyomai még ma is felfedezhetők a terület épületein és a tájházakban őrzött ruhákon és használati eszközökön. Mária Terézia egységesítő
úrbéri rendelete és az erdőhasználat megszigorítása miatt a régió több területén, például
a Völgységben kedvezőtlenné vált a jobbágyság helyzete, amin csak a bortermelés javított, így szőlőtelepítés kezdődött.
A Völgységtől északra, a Sárvíz és a Duna
Jégmadár a Gemencben
között terül el a Sárköz. Ez az eredetileg mocsaras vidék a Duna medrének változása miatt természetföldrajzi értelemben az Alföld
egyik nyúlványa. A honfoglalás előtti évszázadokban jelentős szláv népesség húzódott
meg itt, majd az Árpád-korban besenyő, kun, magyar és szláv népek is keveredtek a Duna-ártéren. Ők elsősorban halászattal foglalkoztak, s a halat télre sózva is árulták a környéken. Az ártéren juhot és kecskét nem tartottak, mert árvíz esetén ezek az állítok –
a lóval és a disznóval ellentétben – nem tudnak úszva menekülni. A Duna szabályozása
a reformkorban anyagi felemelkedést hozott az itt élő parasztoknak, hisz jó minőségű
földekhez jutottak.
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A Sárköz területén található a festői szépségű Gemenc ártéri világa. Fokozottan védett értékei közé tartozik a jégmadár, a rétisas, a fekete gólya és a kerecsensólyom,
valamint az egy évtizede sikerrel visszatelepített hód. A Gemenci-erdő élővilágáról szól
Nagy István 1953-ban bemutatott, Gyöngyvirágtól lombhullásig című természetfilmje.
A Nyugat-Mecsektől a Balaton felé haladva,
Szigetvártól északra érjük el a Zselicet, melynek neve az ott őshonos tölgyre utal. A vidék
különlegessége a bükkfák és az ezüst hársHódrágta fa a Gemencben
fák együtt élése, például a Ropolyi-erdőben,
melyet erdőrezervátumnak nyilvánítottak. Bár
Somogy megyéhez tartozik, a Zselic nevezetes községe a Deregélyi-patak által kettészelt
Szenna, mely a 18. század elejétől az Esterházyak birtoka volt. Szennán 1978-ban nyílt egy
szabadtéri néprajzi múzeum, melynek egyediségét az adja, hogy a falu közepén hozták létre. A skanzenben a kazettás templom mellett
hagyományőrző parasztházakat tekinthetünk
meg. A Zselic is a török hódoltság része volt,
így később az elnéptelenedett területekre itt is
németeket (svábokat) telepítettek. Falvai elzárZselic
va, lassan fejlődtek, amit a vasútépítés kissé
felgyorsított. A gyéren lakott területek egyik
ékessége a csillagos égbolt, mivel itt alacsony
a fényszennyezés: ez tette lehetővé, hogy
2009-ben kialakították Európa egyik első csillagoségbolt-parkját, a Zselici Csillagparkot
(2011-ben a Hortobágyon, 2017-ben a Bükkben is nyitottak ilyen látogatóközpontot.)
A térségben a paraszti létforma pusztulásának egyik jelképe az 1970-re elnéptelenedett Gyűrűfű, amely 1974-től a pipamúzeumáról nevezetes Ibafához tartozik. Gyűrűfű
Vajszló, Kodolányi Emlékmúzeum és Könyvtár
később ökofaluként kelt életre. Szintén az ökoturizmus támasztotta fel Kánt, a kihalt sváb falut, amely tornácos házaival, gémeskútjaival egy skanzenhez hasonlóan idézi fel a régi paraszti életet. Sokáig itt rendezték meg
a kezdetben Ács Lukács által szervezett művészeti rendezvényt, a Káni Filmfesztivált.
Szigetvártól délre található az Ormánság (vagy Ormányság). Nevéről, melyet a látszat ellenére nem az elefántok ormányáról, hanem természetföldrajzi viszonyairól kapott, megoszlanak a vélemények: egyesek a finnugor eredetű ormágy, ormány (’lápos területről kiemelkedő orom’), mások a török eredetű ormán (’erdő’) szavakból eredeztetik.
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Az aprófalvas térség lakosai hagyományosan
reformátusok. „Az Ormánság fővárosában”,
Vajszlón napjainkig fontos szerepet játszik
a dinnyetermesztés. A 18. század végén épült
római katolikus és református templomon
kívül a község látnivalója a Kodolányi Emlékmúzeum és Könyvtár. A népi írók közé
tartozó író, Kodolányi János (1899–1969)
élete több szakaszában is itt élt, illetve egy
itteni módos parasztgazda leányát vette feleségül. Az Ormánság másik fővárosának Selylyét tartják, ahol egy pécsi polgár, Bernhard
Sellye, Draskovich-kastély
Antal 1817-ben elkezdte építeni a Carolinát,
az első dunai gőzhajót. Sellye nevezetességei közé tartozik a 18. századi, barokk stílusú
Draskovich-kastély, az arborétum, a termálfürdő és a csónakázótó. Az Ormánságban élő
emberek a Dráva szabályozásáig az árterületen halászattal, ló-, marha- és makkoltató
sertéstartással, méhészettel foglalkoztak.
A Dráva szabályozása, majd pedig a terület
határvidékké válása után ez a terület hátrányos helyzetű mezőgazdasági régióvá vált.
Fokozatosan elnéptelenedett és elöregedett.
Szekszárd környékének domborzati viszonyai hasonlítanak Siklós és Villány környékéSzőlő és pince Szekszárd mellett
re, ezért is válhatott a Szekszárdi-dombság
jó bortermelő vidékké. Itt a felszín közelében
nem találunk köveket, a szőlőkhöz löszfalba
vájt keskeny szurdokok vezetnek. A löszfalba
régen a szegények lakásokat vájtak. Ezek helyén napjainkban borospincéket találunk.
A Duna–Dráva-torkolat területét illetik Drávaszög, Drávaköz vagy Baranyai háromszög
elnevezéssel. A vidék déli részének fontos
települései Laskó, Várdaróc, Kopács, Bellye.
Az északi rész települései közül jelentős
Vörösmart, Csúza, Sepse és Hercegszöllős.
A Drávaszögben régebben jelentős gazdasági
szerepe volt a téli nádvágásnak, amely a nádBellye, Savoyai-kastély
tetők készítése miatt volt fontos. Az ártéri erdők a makkoltató sertéstartásnak és a fakitermelésnek egyaránt kedveztek. A folyók által
alakított, leginkább löszös talaj a magasabban fekvő részeken kiválóan alkalmas a szőlőtermesztésre. Ugyanakkor nem minden terület volt könnyen művelhető. Erre utal a következő mondás: „A kopácsi embör egy lóval szánt, a laskói kettővel, a daróci hárommal.”
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A halászat és méhészkedés mellett egyre jelentősebb a turizmus a térség gazdaságában,
sokan érkeznek például a Kopácson tartott
háromnapos halfesztiválra, hogy megkóstolják
a fesztivál emblematikus ételeit, a csiptetős
pontyot és a halfasírtot. Várdarócon tovább
él a farsangbúcsúztató kakasütés hagyománya, melynek során régen egy kakas fejét kellett bekötött szemmel eltalálni egy bottal. Az
1930-as években ezt betiltották, s az élő kakas
helyett lyukas fazekat vagy virágcserepet ütöttek, ma pedig az élő állatot plüssel helyettesíBellyei-tó
tik. Mindezt termékenységi szertartás is kíséri:
kakasnak öltözött fiatalok körbeugrálják az
asszonyokat és a lányokat, akik tojást adnak
cserébe. A kakasütésen felvonuló lovas kocsik
egyikén egy csónakba helyezett kályhában
tüzet gyújtanak, ezzel jelképezve például az
árvíztől való megmenekülést és a családi tűzhely melegét. Bellyén megtekinthető Savoyai
Jenő (1663–1736) 18. század elején épült vadászkastélya, amelyet hatalmas park vesz körül. A régi Dráva holtágából kialakult Bellyeitó alkalmas kempingezésre és horgászásra
is. A Bellyéhez tartozó Tökösön klasszicista
Vörösmart, katolikus szurdok
stílusban emelt vadászkastély Josip Broz Tito
(1892–1980), jugoszláv politikus egyik rezidenciája volt. A kastélyhoz később a vadászok
védőszentjének, Szent Hubertusnak szentelt
kápolnát építettek. Itt helyezték el a 21. század
elején azt a megszentelt fából készített könyvet, melybe belevésték II. János Pál pápa életrajzának egy részét. A templomocskát ezért
Pápai Áldás Kápolnának nevezték el. Laskó
neve a népmonda szerint onnan ered, hogy
a falunak volt egy lassan forgó malma, és mikor hoztak ide őrletni, azt mondták: megyünk
Lassukára. A település híres szülöttje Laskai
Vörösmart, református szurdok
Demeter. Hozzá fűződik a Laskai sorok elnevezésű nyelvemlékünk, amelyet Laskai 1433-ban másolt le iskoláskönyvébe, valószínűleg
a pécsváradi bencés kolostorban. Ez az öt sor az első megtalált ima műfajú nyelvemlékünk, illetve a második magyar versünk az Ómagyar Mária-siralom után. Vörösmarton
végigjárhatunk két jellegzetes baranyai pincesort: a katolikus szurdokot, amely a katolikus
templomtól a mezőre vezető völgyben húzódik végig, illetve a löszfalba vájt út mentén
kialakított református szurdokot.
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Időutazás a Duna-Dráva-régióban
A terület ősi lakóinak a nyomában

Pécs, az ókeresztény sírkamrák bejárata

A régészeti leletek szerint a régió első ismert lakói, akik körülbelül 30 000 évvel ezelőtt
éltek itt, rénszarvasra és mamutra vadásztak. Az ókori római történeti források illíreknek
és pannonoknak nevezték az itt talált őslakókat, s ez utóbbiak lettek Pannonia provincia
névadói.
Augustus császár hadvezére, a későbbi Tiberius császár Kr. e. 13–9 között hódította
meg a mai Dunántúlt, a római Pannonia provinciát. Vidékünk – mivel viszonylag közel
volt Itáliához – Pannonia egyik legfejlettebb része volt. A Duna–Dráva-régió fontosabb
római kori települései északról dél felé haladva: Intercisa (Dunaújváros), Lussonium
(Dunakömlőd), Alta Ripa (Tolna), Alisca (Szekszárd), Sopianae (Pécs), Limosa (Szigetvár), Mursa (Eszék), Ad Novas (Vörösmart) és Aquae Iasae (Daruvár). Ekkor vált fontos
kereskedelmi központtá Sopianae és Mursa.
A római kultúra közvetlen hatásának az emlékei később nagyrészt elpusztultak, így
csak a korabeli leírásokból és néhány régészeti töredékből következtetünk a római kor
gazdagságára. Kivételként említhetjük a pécsi ókeresztény sírkamrákat, amelyek
a világörökség részeként régészeti bemutatóhelyet alkotnak Pécs belvárosában. A keresztények ezekbe a 4. századból fennmaradt kamrákba temetkeztek. A temetkezési
hely falfestése a római katakombákéhoz hasonlít: láthatók ókeresztény szimbólumok
(pl. galamb, korsó), bibliai jelenetek (pl. Ádám és Éva, Dániel próféta az oroszlánok
között, a háromkirályok látogatása, Jónás próféta). Ugyanakkor a sírkamrák el is térnek
más, hasonló épületektől: vannak köztük kétszintesek is, amelyekben az alsó szintre

22

temetkeztek, a felső szinten szertartásokat
tartottak. Ilyen kétszintes, alulról és felülről is
megtekinthető helyiség az I. számú, Péter és
Pál apostolok nevével is jelölt sírkamra, melynek száraz vakolatra festett képei épségben
maradtak fenn. Hasonlóképpen kétszintes az
1975-ben felfedezett Ókeresztény Mauzóleum, amelyben a bibliai témájú faliképek mellett az életfa motívuma is megjelenik. A mauzóleumban díszesen faragott szarkofágokat
is elhelyeztek.
A később valószínűleg lakóhelyként is
Pécs
használt II. számú (Korsós) sírkamra elnevezése abból ered, hogy egyik fülkéjében egy füles korsó látható. E szimbólum használata
a pogány halotti lakomákra és a keresztény megemlékezésre utal. A pécsi sírkamrák
eddig ismert legnagyobb épülete az 1927-ben előkerült Cella Septichora (’hétkaréjos
épület’), melyet csak a 21. század első évtizedében tártak fel teljesen. Sírokat nem találtak benne, így funkciója nem ismert.
A Római Birodalom összeomlásának időszakában különböző népek vonultak át e
tájon, Mursát is feldúlták a hunok, de hosszabb időt csak az avarok tudtak itt tölteni.

„Keresztje mellett félhold mélabúja…”5
A honfoglalástól a török megszállásig
A magyarok régióbeli letelepülése elhúzódott
a 10. század közepéig. A kedvező földrajzi
fekvés, valamint a római kultúra öröksége
nyomán Pécs a honfoglalás és az államalapítás után is a térség központja maradt. 1009ben Szent István püspökséget alapított Pécsett, a város a pécsi püspök fennhatósága
alá került, és az ország jelentősebb városias
települései közé emelkedett.
I. (Szent) László magyar királytól húga,
Szép Ilona, az elhunyt horvát király, Zvonimir
özvegye kért segítséget a horvátországi trónPécs
utódlási harcok miatt. Ennek ürügyén László
elfoglalta Horvátország nagy részét. Utódját, Könyves Kálmánt horvát királlyá koronázták 1102-ben. Így a két országnak 1918-ig közös királya volt.
A 11–12. században az európai területekről német és francia nyelvű „jövevények”,
hospesek érkeztek a régióba, akik segítették a kereszténység elterjedését, erősítették
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Pécs, Janus Pannonius
(Borsos Miklós, 1972)

Pécs, Ibrahim Pecsevi
(Metin Yurdanur, 2016)
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az államszervezést, és fellendítették a gazdaságot (pl. Johannes Gallicus pécsi polgár
vagy Bonipert pécsi püspök). Voltak közöttük
hittérítők, lovagok, kézművesek, kereskedők
és kiváltságok reményében érkező jobbágyok.
A tatárjárás ezt a területet sem kímélte,
bár az ország keleti részeihez képest kisebb
pusztítás következtében az etnikai változások
is mérsékeltebbek voltak. A tatárok kivonulása után Pécsett, Pécsváradon és Dunaszekcsőn is épült vár, Verőce földvárát pedig megerősítették.
Károly Róbert, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi
Zsigmond, majd Hunyadi Mátyás uralkodása
idején a térség gazdaságilag és kulturálisan is
fellendült, bár a lakosok egyre inkább a török
fenyegetés árnyékában éltek.
A kulturális fejlődést jól mutatja, hogy I.
Lajos idején a pécsi püspök, Koppenbachi
Vilmos (†1374) egyetemet alapított Pécsett,
s Európa kilencedik egyetemének első kancellárja is lett. A főpap emlékét őrzi a Pécsi
Tudományegyetem címere, melyben felfedezhetjük Vilmos püspök címerét is.
A régió a magyarországi reneszánsz és
humanizmus egyik fontos központjává vált.
A híres humanista költő, Janus Pannonius
(Csezmicei János; 1434–1472) pécsi püspök
és nagybátyja, Vitéz János (1408 k. – 1472)
esztergomi érsek is szlavóniai nemesi családból származtak. Janus Pannonius – aki az
első név szerint ismert magyar (és horvát) költő – verseit Horvátországban szintén tanítják.
Az Anjouk időszaka felemelkedést hozott
Horvátország számára. A horvát emlékezet
Nagy Lajost a jó királyok közt tartja számon,
hisz sikerrel meghódította Dalmáciát, és uralkodása idején megerősödtek a tengermelléki
horvát városok. Luxemburgi Zsigmond érdeme, hogy kiépítette a déli végvári vonalat
Szlavóniában és a horvát területen. A 14–15.
századra a horvát történelemkönyvek úgy
emlékeznek, mint az „évezredes együttélés
egyik aranykorá”-ra. A török elleni harcokban
is szorosan összekapcsolódott a magyarok és

a horvátok története, gondoljunk csak a két Zrínyi Miklós, Zrínyi Péter vagy Jurisics Miklós országvédő harcaira.
Később a török betörések miatt a terület elnéptelenedett, és a gazdaság hanyatlani
kezdett. A horvátok 1493-ban vereséget szenvedtek Udbinánál a törököktől. E csata következményeként, melyet súlyossága miatt „horvát Mohács”-ként is emlegetnek, egyre
több horvát menekült szlavón területre, ahol békességben éltek a magyarokkal.
A mohácsi csata (1526) után két évtizeddel ez a vidék másfél évszázadra török uralom alá került. Egy része ekkor közigazgatásilag a mohácsi szandzsákbég alá tartozott,
a déli részek pedig Pozsega szandzsák alá.
1687-ben ebben a térségben zajlott a nagyharsányi csata, ahol a magyar–osztrák–bajor–horvát seregek súlyos vereséget mértek az oszmán törökökre, ami döntőnek
bizonyult a török Magyarországról való kiűzésének szempontjából.

Nemzetiségi sokszínűség
A terület demográfiai változásai
A középkorban még jól elkülönült egymástól
a szlavóniai magyarok és a horvátok identitása. A Szlavóniába menekülő horvátok révén
azonban elindult a két népcsoport összeolvadása, ami politikailag abban nyilvánult meg,
hogy 1558-ban egyesült a horvát és a szlavón tartományi gyűlés.
A török kiűzése után a déli részen létrehozták a katonai határőrvidéket, amely
elválasztotta Magyarországot az Oszmán
Birodalomtól. A határőrvidék a későbbi
szerb–horvát ellentétek egyik kiindulópontja lett: egyrészt sok szerbet telepítettek ide,
másrészt ide menekült sok horvát és szlavóniai magyar jobbágy, mert a katonai szolgálatra
kötelezettek nem kerültek földesúri függésbe.
Az északi részen betelepítésekkel igyekeztek
helyreállítani a pusztítások nyomait. Az új telepesek révén a terület etnikailag sokszínűvé
vált, egyben a nem magyar – nagyrészt német
és horvát, kisebb részt román, szerb, szlovén,
Kakasd, Együttélés emlékműve
szlovák, zsidó és cigány – lakosság létszáma
(Dechandt Antal, 2000)
összességében meghaladta a magyarokét.
A Magyarországra költöztetett németek elnevezésére használatos a Donauschwaben
(’Duna-menti németek’) kifejezés. Az első betelepítési hullámuk a Duna–Dráva-régió-
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Szekszárd, Német Színház

ban főleg Tolnát érintette, amikor több földesúr, a pécsi püspök és a pécsváradi apát így
szerzett munkaerőt. Baranyát a német betelepítés második, az udvari kamara által megvalósított hulláma érte el.
A magyarság 18. század végi nemzeti
ébredése során a magyar nemesség a protestáns felekezetek emancipációját, valamint
a magyar nyelv szélesebb körű használatát
követelte. E törekvések sértették a katolikus
horvátok és más anyanyelvű népek érzékenységét. Az ő köreikben is megindult a nemzeti
ébredés, ami így elsősorban a magyarok ellen
irányult. A reformkor évtizedeiben a magyar–
horvát vita egyre inkább elmérgesedett. A latin nyelvhez ragaszkodó horvátok Bécshez
fordultak, s megkezdődött a horvát nemzeti
öntudatra ébredés, amelynek fő képviselője
a Ludovit Gaj (1809–1872) által vezetett illír
nemzeti mozgalom lett.

„Fut Bécs felé Jellacsics, a gyáva…”6
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc, valamint a kiegyezés kora

Szekszárd, 1848–49-es emlékmű
(Fusz György – Konrárd Sándor, 2014)
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1848 márciusában a horvát tartománygyűlés
harmincpontos követelést fogalmazott meg,
amelyben szorgalmazták a polgári átalakulást,
a Magyarországtól való elszakadást és a horvát tartományok egyesítését. Áprilisban ki is
kiáltották a Horvát–Szlavón Királyság, Dalmácia és Isztria Unióját, felállították a kormányként működő báni tanácsot, és megszállták
a magyarok által ellenőrzött Fiumét. A horvát
tartománygyűlés bánná választotta Jellasicsot
(1801–1859), aki azonban a báni eskü letételét
megtagadta. V. Ferdinánd a császárhű Jellasicsot a horvátországi császári és királyi csapatok főparancsnokává és császári tanácsossá is
tette. A horvát bán, bár a Habsburg Birodalom
egységét fontosnak tartotta, bízott abban, hogy
Horvátország a korábbiaknál önállóbb lehet.

Tolna és Baranya lakosságának többsége
a magyar forradalom mellé állt, a horvátok
azonban szembekerültek a magyarokkal. Jellasics a Habsburgok biztatására fegyverrel
támadt a forradalom ellen 1848 őszén. Jellasics seregét Pákozdnál egy civilekből szerveződött nemzetőrség győzte le szeptember
29-én. Eközben egy másik horvát hadtest is
elindult a magyar forradalom leverésére, és
lényegében ellenállás nélkül vonult át Pécsen
és Sásdon. Egy főleg tolnai népfelkelőkből
álló csapat azonban Ozoránál október 7-én
fényes győzelmet aratott felettük Görgey Artúr (1818–1916) és a bonyhádi származású
Perczel Mór (1811–1899) vezetésével.
Jellasics történelmi szerepének megítélése nagyon eltérő. Számunkra agresszor, de
a horvátoknak nemzeti hős, aki a 20. században ismét a nemzeti ellenállás szimbóluma
lett, mivel a szerb többségű jugoszláv vezetés – horvát nacionalizmusra hivatkozva – eltávolította a zágrábi főtéren álló lovas szobrát, melynek a kardja Budapest felé mutatott.
Ez a szobor ma újra Zágráb főterén áll.
A régiót 1849 februárjában elfoglalták az
osztrákok, de a Görgey-féle dicsőséges tavaszi hadjárat időszakában kiszorították őket
részben Noszlopy Gáspár szabadcsapatainak köszönhetően. Az osztrákok augusztusban másodszor is megszállták Tolna megyét,
és a letartóztatásokkal megkezdődött Haynau
rémuralma.
A magyar forradalom és szabadságharc
leverése után erőszakos németesítés és állami centralizáció jutott mind a magyaroknak,
mind a horvátoknak. Egy korabeli mondás szerint a horvátok ugyanazt kapták jutalmul, mint
a magyarok büntetésül az osztrákoktól. A közös
érdekek felismerése vezetett az 1867-es osztrák–magyar, illetve az 1868-as magyar–horvát
kiegyezéshez. Ezek eredményeképpen a magyarok és a horvátok is nagyfokú önállóságot
kaptak az Osztrák–Magyar Monarchián belül.
A „kiegyezések” nyomán rövid időre beköszöntött a „boldog békeidő” és a fellendülés.

Bonyhád, Perczel Mór
(Szabó György, 1979)
Zágráb, Nagyboldogasszony-, Szent István- és
Szent László-székesegyház és előtte a Szűz Mária-oszlop
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Megindult a vasútépítés, fellendült a bányászat és a nehézipar, a régió mezőgazdasági exportőr lett, egyre nagyobb szerepet kapott a gazdasági életben a malom- és
a feldolgozóipar. Javult a közlekedés és az egészségügy, új tőkésvállalatok alakultak.
Egyesületek sora alakult az oktatás, a kultúra, a sport támogatására, valamint dalárdák,
színjátszó körök, önképzőkörök működtek.
A magyar állam keretében működő Horvátország 1868-tól széleskörű politikai és
gazdasági autonómiát, belső önállóságot kapott, horvát lett az államnyelv, és a megbékélés érdekében a magyarok átengedték Horvátországnak a nagyobbrészt horvátok
által lakott Szlavóniát. A gazdasági fejlődés ellenére a horvátok körében a századfordulóra megerősödött a magyarellenes hangulat.

„Vészben a hon!”7
A két világháború és következményeik
A besorozott pécsieket az I. világháborúban a 19-es honvéd gyalogezred katonájaként
a szerb frontra, Szarajevó környékére vitték, később 1915 tavaszán már a Kárpátokban
harcoltak, főleg az Uzsoki-hágó környékén. Az 52-es gyalogezred tagjait a szerb frontról
az olaszországi Isonzó környékére küldték. A hátország csak a hadikórházba érkező
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Dombóvár, Hősök szobra

Szigetvár, I. világháborús hősi halottak emlékműve

(Fetter Károly, 1926)

(Hikisch Jenő, 1923)

sebesültek, a temető katonasírjai vagy a hadügyminisztérium által az üzemekbe kiutalt
hadifoglyok által volt érintett, illetve egyre
több hadiárvával találkozhattak, és átélhették
a jegyrendszert, az áruhiányt, a feketézést,
a nők munkába állását, a segélygyűjtéseket,
a rettegést a besorozottakért.
Az I. világháború végén, 1918-ban az
antant oldalán álló szerb csapatok francia
támogatással sikeresen nyomultak előre
a Dél-Dunántúlon, Baja térségében és a horvát területeken. Politikai céljuk egy szerbek
Komló, Nemzeti összetartozás emlékműve
által vezetett délszláv állam létrehozása volt.
(Vanyúr István, 2014)
A harminchárom hónapon át tartó szerb
megszállás 1918–1921 között nagyon sok
erőszakkal és szenvedéssel járt. Az erre az
időszakra emlékezők kifosztott lakásokról és
iskolákról, elhurcolt ipari gyártósorokról, kegyetlenségekről és tivornyákról számoltak be.
Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásakor a horvátok együttműködésre kényszerültek, hogy elkerüljék a közvetlen szerb megszállást. Így jött létre 1918. december 1-jén
Jugoszlávia elődje, a Szerb–Horvát–Szlovén
Királyság, amely a trianoni békeszerződés révén megkapta Drávaszöget, amely korábban
sosem tartozott hozzá. Ezáltal jelentős számú
magyar kisebbség került a délszláv államhoz.
1921. augusztus 14-én Pécsett kiáltották
ki a Baranya-bajai Szerb–Magyar Köztársaságot. Ez a Barcstól Bajáig húzódó, új baloldali, demokratikus szemléletű államalakulat
mindössze nyolc napig létezett, mivel a szerbek nem vállalták érte a fegyveres konfliktust.
Így a terület harc nélkül került vissza MagyarDombóvár, A II. világháború áldozatainak emlékére
országhoz, aminek következtében körülbelül
(Párkányi Raab Péter – Ruttkay Sándor, 2008)
húszezer ember menekült el a térségből.
A délszlávoknak ítélt Baranya vármegye déli részét a Dunai bánság területéhez
csatolták, amelynek központja Újvidék volt. Eszék, Vukovár, Zágráb környéke a Szávai
bánság részévé vált. Mivel a felbomlott Osztrák–Magyar Monarchia területe gazdaságilag jóval fejlettebb volt, mint a korábbi Szerbia, így Jugoszláviában megkezdődött a tőke
kiszívása a fejletlenebb területekre, amit részben magasabb adóval, részben a horvátok
számára hátrányos pénzátváltási aránnyal értek el. Ráadásul a hatalomgyakorlás módjában a szerb hadsereg és csendőrség erőszaka érvényesült, ami a délszláv eszme
horvát híveit hamar kiábrándította.
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Magyarország és Jugoszlávia kapcsolata 1934-ben jutott mélypontra, amikor lelőtték I. Sándor jugoszláv királyt. A merénylők egy részéről kiderült, hogy Magyarországon,
Jankapusztán kaptak kiképzést. Csak a rövid életű „örök barátsági szerződés” hozta
közel a két országot egymáshoz 1940–1941-ben. A dokumentum megfogalmazásában
szó esett a nemzetiségek kollektív jogainak biztosításáról is, de a két ország vezetői
a kijelentésekkel ellentétben egyaránt az asszimiláció hívei voltak.
A totálissá váló II. világháborút katonai értelemben viszonylag jól vészelte át a régió.
Csak Villány környékén folytak heves harcok, illetve Dombóvárt mint vasúti csomópontot
érte többször bombázás. Ugyanakkor a Drávától délre eső területeken folyamatosak voltak
a harcok ebben az időszakban a szerb partizánok és a horvát usztasa csapatok között.
Drávaköz 1941–1944 között átmenetileg visszakerült Magyarországhoz, ám a II. világháború végén ismét a délszláv állam része lett.
A II. világháború alatti és utáni néhány év a Duna–Dráva vidékén is jelentős etnikai
változásokat okozott. Először a holokauszt, a hadifogság vagy a szovjet munkatáborok szedték áldozataikat. A porajmos (’elpusztítás, elnyeletés’), azaz a roma holokauszt
nagy veszteséget okozott a vidék cigány lakosságának körében. Ezenkívül tízezrével
hagyták el a régiót a szovjet hadsereg elől menekülők is.
Az 1942-es újvidéki vérengzés következtében – melynek során magyar katonák egy fegyveres partizáncsoport felszámolása miatt nagyrészt szerb polgárokat öltek
meg a Bácskában – Jugoszláviában 1944 őszétől heves magyar és németellenes üldözések zajlottak. Ennek során kollektív bűnösként kezeltek sok magyart és horvátot: kisemmizték, lágerbe hurcolták vagy kivégezték őket. Sok magyar család hagyta el ekkor
szülőföldjét. Az erről a vidékről a szovjet munkatáborokba elhurcolt emberek többsége
német anyanyelvű volt.

A Rákosi-korszak diktatúrája – a Kádár-korszak
kétarcúsága
A 20. század második felének történelme
Pécs, A Gulag áldozatainak emlékműve
(Trischler Ferenc, 2017)
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A Rákosi-korszak fő sajátossága a külső és
belső háborús állapotok folyamatos fenntartása, a diktatórikus eszközök folyamatos működtetése volt. Ez egyrészt azt jelentette, hogy
hadat viseltek különböző „megbízhatatlan” társadalmi csoportok – arisztokraták, polgárok,
gazdagabb parasztok (kulákok) – ellen. Börtönökbe, internáló táborokba, kényszerlakhelyekre száműzték őket, és ezzel folyamatosan
rettegésben tartották az egész magyar társadalmat. Egy következő világháborúra való

felkészülés jegyében erőltetett nehézipari
beruházásokba kezdtek, így a magyar gazdaságot és az alapvető társadalmi viszonyokat
is átalakították. „A vas és acél országa” célkitűzés ugyan erősítette a régió bányászatát
(komlói feketeszén, pécsi urán stb.), de ettől
még a vidék mezőgazdasága elmaradottá
vált. Az erőltetett iparosítás erőltetett urbanizációval is együtt járt. A városok (pl. Dunaújváros, Komló) „elszívták” a vidék falvainak
aktív munkavállalóit, az ingázás bomlasztotta
a családi viszonyokat, így a térség aprófalvai
Pécs, Lenau-ház
igen hátrányos helyzetbe kerültek.
A térség német nemzetiségű lakosainak közel felét házuk és hazájuk elhagyására
kényszerítették. A kitelepített németek üresen maradt házaiba sok esetben a Felvidékről
áttelepített magyarokat vagy a korábban Bukovinából és Csángóföldről Délvidékre menekített, majd onnan elűzött székelyeket költöztették.
A megromlott szovjet–jugoszláv viszony következtében többnyire a Hortobágyra deportálták a Dráva mentén élők egy részét, főleg a horvát anyanyelvűeket.
1948-ban Jugoszlávia Titónak, „az imperialisták láncos kutyájának” a vezetésével
letért a sztálini szovjet útról, így a magyar–jugoszláv viszony is olyannyira megromlott,
hogy aláaknásították a határsávot, és gyakoriak voltak a háborúval fenyegető határincidensek. Hruscsov utasítására 1956 októberében rendezték a két ország közti viszonyt.
A Kádár-rendszer kétarcúsága megmutatkozott a korszak nemzetiségi politikájában. 1956
után, a diktatúra fokozatos puhulásával javult a nemzetiségi oktatás és művelődés helyzete, emelkedett a nemzetiségi óvodák és a nyelvoktató típusú általános iskolák száma.
A legalább 30%-ban nemzetiségi lakosságú községekben kétnyelvű helységnévtáblákat
helyeztek ki, igaz, a sajtó elhallgatta, hogy helyenként a táblákat ismételten átmázolták
vagy kidöntötték. Támogatták a nemzetiségi tájházak és kiadványok létrehozását és a hagyományőrző csoportok működését. Emellett erőltették is az asszimilációt. 1963-ban hoztak egy rendeletet, amely megtiltotta idegen hangzású keresztnevek anyakönyvezését. Így
például hiába hívták az elsőszülött fiúkat Vojkónak több generáció óta, a rendelet miatt
megszakadt a hagyomány. Továbbá a nyelvoktató kistelepülési iskolákat beolvasztották
a nagyobb magyar iskolákba.
A rendszerváltás (és a berlini fal lebontása) után megnőtt Németország érdeklődése Magyarország iránt, ám az általuk indított ipari beruházások elkerülték a régiót. Ez
részben azzal indokolható, hogy a 6-os autópálya megépítése csak lassan haladt. Így
az egyetem lett az egyik legnagyobb foglalkoztató.
A Németországgal kialakuló testvérvárosi kapcsolatok kezdeményezői gyakran
a korábbi kitelepítettek voltak. Pécsett a Stuttgart közeli testvérváros, Fellbach támogatásával felépült a Lenau-ház, amely a magyarországi németek szellemi és kulturális
központja lett. Magyar–horvát testvérvárosi kapcsolatok is létrejöttek Eszék és Pécs,
Harkány és Trogir, illetve Mohács és Pélmonostor között.
Horvátország függetlenségi háborúja, a délszláv háború (1991–1995) sok pusztítást
és szenvedést hozott a térség magyar lakóinak is. A horvát területek ellen indított szerb
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támadás első áldozata Vukovár (Valkóvár)
városa volt, melyet a szerbek 1991 őszén teljesen szétlőttek, s a 45 ezres lakosság fele
elmenekült. A város fölé magasodó beton víztorony romja, amelyen több száz lövés nyoma
éktelenkedik, Vukovár jelképévé vált. A II. világháború óta az itteni népirtás áldozatainak
temetője a legnagyobb Európában. Később
más, magyar többségű falvakat is felégettek.
Az Eszéktől 20 kilométerre fekvő Árpád-kori
települések, Szentlászló és Kórógy lakosai
a 19. századig magyar anyanyelvűek és reformátusok voltak. A II. világháború után szerbeket telepítettek a községekbe, akik békességben éltek a magyarokkal. 1991-ben azonban
szerb támadás érte a falvakat, Szentlászló horvát és magyar lakossága igyekezett ellenállni,
de a túlerő elől menekülniük kellett. A szerbek
szinte valamennyi házát és templomát lerombolták. Kórógyról a nőket és gyerekeket a Balaton-parti zánkai úttörővárosba menekítették.
Horvátország keleti, a Dunához közeli,
Vukovár, víztorony
régen a határőrvidékhez tartozó területén
a szerbek kikiáltották a Krajinai Szerb Köztársaságot, és Szerbiához akartak csatlakozni, de ezt a horvátok nem hagyták. A köztük folyó harc az ottani magyar lakosságot
sem kímélte, például a határvárossá vált Eszéken is véres küzdelmek zajlottak. Amikor
1995-ben a horvátok visszafoglalták Krajinát, a szerb többségnek menekülnie kellett.

Városok a békéért
A Duna–Dráva-vidék etnikai viszonyai
A magyar honfoglalás után a Duna–Dráva-vidék alapvető népcsoportjai a magyarok,
a germánok és a szlávok voltak. Emellett rendszeressé vált a „jövevények” beáramlása, akik politikai vagy gazdasági menekültként vagy szervezett betelepítéssel érkeztek
a térségbe. Az évszázados együttélés ellenére a régióban az azonos anyanyelvű falvak
közt nem jött létre zárt gazdasági közösség. A magyar, a német, a délszláv falvak – benne néhány zsidó családdal, illetve cigányokkal – a II. világháborúig békésen megfértek
egymás mellett, a parasztságot etnikai tolerancia jellemezte.
A népesség asszimilációja a falvakban lassan haladt, a városokban gyorsabban, de
az elmagyarosodást a különböző politikai rendszerek egyaránt erőltették. A rendszerváltás után igyekeztek e folyamatot lassítani, sőt megállítani, valamint a hagyományápo-
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lást segíteni. A nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló 1993. évi LXXVII. törvény célul
tűzte ki nemcsak az asszimiláció megállítását, de visszafordítását is, ezért a hazai nemzetiségek érdekében pozitív diszkriminációt
(előnyben részesítés, támogatás) tartanak
indokoltnak. Ehhez 1995-ben alakultak meg
a nemzeti és etnikai kisebbségek országos
önkormányzatai. Pécsett – az országos tizenháromból – kilenc kisebbségi önkormányzatot tudtak megalakítani: bolgárt, görögöt,
horvátot, lengyelt, németet, örményt, szerbet,
Pécs, Koch Valéria Iskolaközpont
romát és ruszint.
A 2011-es népszámlálási adatok szerint Baranya megyében a legmagasabb a nemzetiségiek aránya, eléri a 15%-ot, de Tolnában is meghaladja a 10%-ot. A nagyobb lélekszámú kisebbségek mellett Baranyában élnek románok, bolgárok, görögök, örmények,
lengyelek, ruszinok, szlovákok, szlovének, ukránok, arabok, kínaiak és oroszok.
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. Napjainkban a régióban a nemzetiségi lét, az identitás erősítését és fenntartását biztosítja a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Romológiai
Kutatóközpontja, a Miroslav Krleža nevét viselő horvát és a Koch Valériáról elnevezett
német iskolaközpont, illetve Európa első, érettségit adó roma nemzetiségi gimnáziuma,
a Gandhi Gimnázium és Kollégium. Koch Valéria (1949–1998) költő, műfordító, újságíró
egy szederkényi sváb családban született. Tanított abban a pécsi Leőwey Gimnáziumban, amelynek német tagozatára korábban maga is járt.
A horvát és német két tannyelvű iskolák együttesei gyakran fellépnek fesztiválokon,
ünnepségeken, ami elősegíti a különböző korosztályú horvátok, illetve németek találkozását, és motiválja a családi hagyományok keresését, felvállalását.

„Seid gegrüßt ihr deutschen Brüder…”8
Németek a Duna–Dráva-régióban
A németek jelenléte a Kárpát-medencében több mint ezeréves. Szerzeteseik segítették
a kereszténység elterjesztését, német lovagok harcoltak Szent István oldalán. A németek terjesztették el a Magyar Királyságban a nehézeke, a borona és a kasza használatát,
valamint a háromnyomásos gazdálkodást. A városi jogok kialakítása főleg a szászok
érdeme. A német bányászok technikai ismeretei (pl. pumpa) fellendítették mind a nemesfém-, mind a vasbányászatot. Nagy Lajos korában már Pécsett is van Német utca,
ami nagyobb arányú betelepedésre utal. A mohácsi csata időszakában Pécs bíróját
Schreiber Farkasnak hívták.
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Tömegesen érkeztek német családok Mária Terézia korában a Dunán, s jöttek velük
lelkészek és tanítók is. A magyar és német
falvakban szokássá vált a gyerekcsere: a német családnál a magyar gyerek megtanulta
a németet, a sváb gyerek a szomszéd faluban
a magyart.
Györkönybe a Fertő tó mellől, Paksra,
Szigetvárra, Kakasdra, Kismányokra pedig
Hessenből települtek be tömegesen. Tolnában a Völgységben és Baranya északkeleti
részén alakult ki nagyarányú német ajkú laKakasd, faluház
kosság: több mint száz olyan falu jött létre,
ahol legalább száz német élt (pl. Gyönk, Hidas). 1850-ben Pécsett a német anyanyelvűek aránya meghaladta a város lakosságának
20%-át, a további (részben erőltetett) asszimiláció ellenére a bevándorlások következtében
ez az arány a századfordulóig fennállt. Bonyhádon háromezer német telepedett le.
A betelepült németek Sváb Törökországnak, azaz Schwäbische Türkeinek nevezték
a Duna–Dráva-háromszög általuk lakott déli
részét. Érkezésük előtt néhány évtizeddel ez
a térség még Törökországhoz tartozott, a németek lefordították a földrajzi nevet, és eléBonyhád, Petőfi Sándor
tették a magukra vonatkozó jelzőt.
Evangélikus Gimnázium
A 20. század első felében a magyarországi németség sorsát a nemzeti kisebbségek tárca nélküli minisztere, Bleyer Jakab (1874–
1933) és a magyarországi Volksbund vezetője, Basch Ferenc (1901–1946) mellett Gratz
Gusztáv befolyásolta. A külügyminiszterként is működő Gratz Gusztáv (1875–1946)
Bethlen István miniszterelnök kérésére vállalta el 1924-ben a Magyarországi Németek
Népművelődési Egyesületének vezetését. Gratz az egyesület elnökeként a kormány és
a magyarországi németek között akart közvetíteni. Fontosnak tartotta az anyanyelvű
oktatást és a kulturális lehetőségek biztosítását.
1938-ban alakították meg a Volksbundot (Volksbund der Deutschen in Ungarn, azaz
Magyarországi Németek Népi Szövetsége) a hazai németek integrálására. A szövetség
célja a külön német egyház és iskola létrehozása volt.
A Volksbundban megszervezték a saját szociális segélyezést, a saját ifjúsági és
női szervezeteket. A német népi büszkeség magyarellenességgé fokozódott, erőszakoskodtak a más véleményen levőkkel. A német származású falusi értelmiség jelentős
része is Volksbund-ellenes volt, így megalapították Bonyhádon a Hűségmozgalmat (Mit
Treue zum Vaterland), amelynek a taglétszáma meghaladta a harmincezret. Sok pap,
tanító, tanár csatlakozott hozzá. Apatinban egy plébános szerkesztette a mozgalom Die
Donau című újságját.
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A magyarországi németek sorait először
a Vörös Hadsereg tizedelte, ugyanis Magyarországról mintegy félmillió főre tartottak igényt
Sztálinék. A málenkij robotnak (’kis munka’) hazudott többéves kényszermunkára a 3. Ukrán
Front által megszállt Baranyában, Babarcon
kezdték összeszedni a svábokat 1944 karácsonya előtt, s egy pécsi laktanyában zsúfolták
össze őket. Nyolcvankét baranyai községből
vittek el civileket bányákba, gyárakba – gyakran lányokat, fiatal nőket. Tolna megyéből főként a német nemzetiségűek által sűrűn lakott
Bonyhád és Simontornya környékieket vitték
el. Majd jött a kitelepítés. A német nemzetiség
magyarországi és jugoszláviai alapja nem az
identitás, az anyanyelv vagy valamilyen elkövetett bűn lett, hanem a faji alapú megkülönböztetés, keveredve a német vagyon utáni vággyal.
1945 után a magyar „demokratikus” kormány
ugyanis részben a német kisebbség rovására
oldotta meg a szegényparasztság földhöz juttatását, az átmeneti revíziós sikerek után viszszaköltöző magyar tisztviselők elhelyezését,
Pécs, A Gulag áldozatainak emlékműve
a tizenkétezer bukovinai székely letelepítését,
(Trischler Ferenc, 2017)
sőt részben a Felvidékről elűzöttek lakáskérdését is. Mivel a németek kitelepítése gazdasági érdek volt, így nem kaptak mentességet
a Hűségmozgalom aktivistái sem. 135 ezer főt Németország amerikai zónájába, 54 ezret
a szovjet megszállási övezetbe telepítettek a szövetségesek határozatára.
A kitelepítés leállítása után is korlátozták a németek állampolgári jogait, és csak
Sztálin halála után kapták vissza aktív és passzív választójogukat. Ilyen légkörben német anyanyelvű tanításról szó sem lehetett, sokan még azt is igyekeztek elhallgatni,
hogy beszélnek németül. A helyzet a Kádár-korszak vége felé normalizálódott, pl. négy
pécsi általános iskolában is megindulhatott a tagozatos németoktatás, sőt Bólyban,
Mecseknádasdon és Pécsett már két tannyelvű német oktatás is folyhatott. Megnőtt
a nemzetiségi klubok, énekkarok, zenekarok száma is. A civil mozgalmak erősödésének
időszakában sorra alakultak a német nemzetiségi egyesületek is. Az „Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes és a „Mondschein” Szekszárdi Német
Nemzetiségi Kórus is erősíti a nemzetiségi öntudatot.
Napjainkban Pécsvárad és Mohács térségében több faluban (pl. Ófalu) a népesség többségét németek adják, társadalmuk azonban erősen öregedő. A sváb falvakban
egyre kevesebb a fiatal, mert nyelvtudásuknak köszönhetően könnyen találnak munkát
Ausztriában vagy Németországban.
Élő hagyomány a kékfestés. Régen a sváb lakosság hétköznapi ruhái, ma inkább
terítők, párnahuzatok, függönyök készülnek a kékfestő textíliákból. Az egyik leghíresebb kékfestő műhely Nagynyárádon működik, ahol Sárdi János (1920–) kékfestő
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mester tiszteletére 1999 óta minden nyáron
megrendezik az Országos Kékfestő Fesztivált. Különleges gasztronómiai élményt
jelent a Fekedi Stifolder Fesztivál, ahol évszázados recept alapján készített sváb paprikás szalámikat kóstolhatunk. A ma ismert
stifolder elődje egy fehér, borsos szalámi
volt, melyet a fuldai apátságból érkező németek hoztak magukkal. Az összetartozást
erősítette és egymás megismerését segítette
a húsvéthétfőn Bólyban kialakított sváb népszokás, az Emmausz-járás. A hagyomány
„Kékfestőnek lenni Isten áldása”
úgy alakult ki, hogy a Kálvária-dombon tartott
(Sárdi János)
húsvéti szentmise után a férfiak betértek egymás présházába bort kóstolni, majd a szokásos húsvéti ételekkel csatlakoztak hozzájuk
a családtagjaik is. A közös vacsoráig zene
és játék szórakoztatja a vendégeket. A Mároki Lakodalmas Parádé egy olyan falusi
esküvőt jelenít meg, amely a két népcsoport
együttélését jelképezi, bemutatva a magyar
és a sváb hagyományokat, hisz a falu két része, Németmárok és Hercegszentmárton lép
frigyre. A lakodalom résztvevői megkóstolhatják a lakodalmas ételeket és süteményeket,
valamint a környék borait. Másnap a Német
Hagyományőrző Ifjú Zenekarok és TánccsoPécs, Lenau-ház
portok Találkozóján vehetünk részt, és válogathatunk a kézműves vásár portékái között.
A magyarországi németeknek 1995-től saját himnuszuk is van. Ekkor ugyanis a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata hivatalos himnusszá tette Ernst Imrich
budapesti ügyvéd 1918-ban keletkezett, Lied der Ungarndeutschen (Magyarországi németek éneke) című, „Seid gegrüßt ihr deutschen Brüder…” (’legyetek üdvözölve, német
testvérek’) kezdetű versét.

„Isten hozott, kedves vendég!”9
Horvátok a Duna–Dráva-régióban
A történelmi és gazdasági változások következtében a magyarok és a horvátok kisebb
csoportjai egymás területére költöztek. Így alakult ki, hogy a Dráva mindkét oldalán élnek horvátok és magyarok.
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A Barcs közelében található hét falu a Dráva-menti horvátok vidéke. Egyedi tájnyelv, népviselet és hagyományvilág jellemzi őket. Dél-Baranyába, Siklós és Mohács
térségébe érkeztek a sokácok (Bosznia-Hercegovina területéről származó, balkáni öltözetű, katolikus népcsoport) és a közeli eredetű bosnyák-horvátok (Boszniából érkező
katolikus népcsoport). Utóbbiak Pécsre, a városfalon kívüli Havi-hegyre is letelepedtek.
A magyarországi horvátok igen nehéz éveket éltek át a Rákosi-korszakban. A jugoszláv határsávban élő szerb és horvát lakosság tömegeinek jelöltek ki kényszerlakhelyül
hortobágyi juhhodályokat. A kialakult légkör miatt sokan nem merték horvát anyanyelvűnek vallani magukat. Az 1960-as években a horvát falvakban már az anyanyelv használata és a népviselet is kezdett eltűnni. Bár a horvátok katolikusok, a vasárnapi misére járás
szokását az ateista világban kezdték elhagyni, így az anyanyelven történő hittantanulás
is veszített jelentőségéből. Az asszimilációs folyamatot hagyományőrzéssel igyekeztek
megállítani. Pécsett a városi tanács támogatta az August Šenoa Horvát Klub létrehozását, melynek épületében könyvtár működik, más helyiségeiben kiállításokat, irodalmi
esteket, előadásokat tartanak. A horvát romantikát és realizmust képviselő író, a „horvát Jókai”, August Šenoa (1838–1881) a nyelvújításban is szerepet játszott. Šenoa, bár
Zágrábban született, a pécsi cisztercieknél tanult. Szintén Pécsett működik a Horvát
Színház, amely vándorszínjátszást is vállal. A pécsi Horvát Köztársaság Főkonzulátusa
a Horvátországgal való kapcsolattartást segíti. Kutatási és publikálási céllal megalapították
Pécs, August Šenoa Horvát Klub
a Magyarországi Horvátok Tudományos
Intézetét, melynek központja Budapesten található. A horvátok kulturális örökségét Mohácson, a Kanizsai Dorottya Múzeumban
láthatjuk. Az ismert horvát együttesek közé
tartozik a mohácsi Zora, a pécsi Baranya és
a Tanac. A horvát diákok Felsőszentmártonban és Pécsett tanulhatnak anyanyelvükön,
továbbá indulhatnak a Croatiada elnevezésű
iskolai vetélkedősorozaton.
A Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthonban a tanítás mellett a horvát hagyományok
Pécs, Miroslav Krleža Horvát Iskolaközpont
megismerése, a tradíciók ápolása is fontos
cél, ezért az óratervbe beépítették a horvát
néptánc és népzene tanulását is. A zágrábi
születésű horvát író, költő, Miroslav Krleža
(1893–1981) jól beszélt magyarul is. A pécsi
katonaiskolában tanult, majd a budapesti
Ludovikán osztrák–magyar tisztté avatták.
Írói tevékenysége mellett jelentős irodalmi
folyóirat- és lexikonszerkesztői szerepe is.
Glembay című, három drámából és tizenegy
kisregényből álló sorozata családtörténet és
kritikus társadalomrajz.
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Mohács, Busó szoborcsoport
(Trischler Ferenc, 2020)

Mohács, Busó udvar

Busók felvonulása
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Fontos néphagyomány a mohácsi busójárás, amely bekerült az UNESCO szellemi
világörökségi listájába, majd a hungarikumok
sorába is. E tavaszváró, illetve téltemető farsangi népszokást a sokácok hozták magukkal.
A monda szerint a Duna mocsaraiba menekült
sokácok elhatározták, hogy elűzik Mohácsról
a törököket. Birkabőrbe bújtak, vérrel festett,
fűzfából készült álarccal fedték el magukat,
és zajt csapva zavarták el az ellenséget.
A hagyományt azonban csak kb. száz évvel
később, 1783-ban említik először. A ladikokon érkező busók a főtérre vonulnak, majd
a telet jelképező koporsót vízre teszik, végül
elégetik. Mindeközben kolompolnak és kerepelnek. A busók mellett a rendezvény jellegzetes alakja a jankele, aki a busókat és a járókelőket tartja távol egymástól. A rongyokba
öltözött jankelék fűrészporral vagy ronggyal
(régebben hamuval, liszttel, korommal) töltött zsákkal verték a nézőket. A hagyomány
onnan ered, hogy Jankele Grün bécsi zsidó
kereskedőt, aki zsákból árulta a ruhákat Mohácson, a gyerekek csúfolták, ő pedig a zsákjával dobálta meg őket. A mohácsi Busó udvar
állandó kiállításán bemutatnak hagyományos

busó ruhába öltöztetett alakokat, megtekinthető az ördögkerék, az ágyú és a csónak, az
udvar látványműhelyeiben pedig a mesterek maszkot, sokác babákat, egyedi ruhákat és
kerámiákat készítenek.
A Mohácsi Sokácok Olvasóköre az augusztusi horvát kulturális és gasztronómiai
találkozón hagyományos technikával, különleges és egyedi receptúra alapján egyszerre
háromszáz, fémhálóval megerősített agyagedényben főzi a babot. Szeptember végén
Pécsett rendezik meg az „Isten hozott, kedves vendég!” Dobro dosli lijep gost! elnevezésű horvát folklórfesztivált. A Pécstől délre fekvő Pogány népszerű rendezvénye
a bosnyák lakodalmas, illetve a káposztafesztivál. A pécsi bosnyákok napjainkra már
teljesen asszimilálódtak, ám évente az augusztusi búcsút még megrendezik, ha a nyelvet nem is, de őseik emlékét őrizve ezzel.

„…szelíd tolnai dombok rejtekén…”10
Szerbek a Duna–Dráva-régióban
A török hódítás elől menekülő szerbek bevándorlása Baranyába a 15–16. században kezdődött. A folyamat nagymértékben felgyorsult
a 17. században, mivel a törökök tudatos betelepítést is folytattak a siklósi és a szigetvári vár környékére. A szerbek középkori „rác”
megnevezése Szerbia központjának (Raš; ma
Novi Pazar) a nevéből alakult ki. Ezt a népnevet őrzik egyes mai magyar településnevek
is, például Ráckeve, Rácalmás, Rácváros.
A Magyarországra érkező szerbek „csonka
társadalomban” éltek, többségük paraszt volt.
Nemzetté válásukban később fontos szerepet
játszott a szűk kereskedő polgári réteg és az
egyház. A szerbek napjainkban elsősorban
Grábóc és Medina környékén élnek.
A Dalmáciában tomboló éhínség elől öt
szerb ortodox szerzetes a Bonyhád közelében fekvő Grábócra menekült már ott élő
szerb családokhoz. 1585-ben engedélyt kértek fatemplom építésére egy régi bencés kolostor romjainál. Az akkori budai pasa maga
Grábóc, szerb ortodox templom és kolostor
is szerb volt eredetileg (gyerekként elrabolva
került a janicsárképzőbe), így megadta az engedélyt a templomépítésre és a környék
megművelésére. Grábóc így a magyarországi szerb ortodox papképzés központjává
vált. A szerzetesek elkezdték vezetni a grábóci krónikát. A 18. század elején elnéptele-
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nedett faluba a Rákóczi-szabadságharc után
tértek vissza a lakosok. Az új szerb ortodox
templom is ekkoriban, 1736–1741 között épült
fel, de nem a kor barokk stílusa, hanem a középkori szerb hagyományok szerint. Ennek
következtében az ortodoxok búcsújáróhelye
bizáncias megjelenésű. A 18. század folyamán a településre svábok is érkeztek, akik
hamarosan többségbe kerültek a szerbekkel
szemben. A II. világháború után kitelepítették
a svábokat, s helyükre székelyeket költöztettek. A szocializmus idején itt töltötte száműzeMedina
tését a bolgár ortodox egyház vezetője, a szófiai pátriárka. Grábóc nevezetessége az ortodox kolostor, amely 1974-ig működött, majd
szociális otthonná alakították. Húsz év után visszakapta a szerb ortodox egyház, és
apácák élnek benne. A kolostorhoz tartozik a Szent Mihály és Szent Gábor arkangyalok
tiszteletére szentelt templom, amely a bányászok védőszentjének, Szent Borbálának az
ereklyéjét őrzi. Grábócon Péter-Pál napján ószláv nyelvű görögkeleti misével kezdődik
a búcsú, ahová messze földről érkeznek a szerbek, majd mise után indul a körmenet.
Koljivót (dióval, cukorkával édesített főtt búza) fogyasztanak a halottak emlékére, borral
átitatott kalácsot osztanak.
Hangzása ellenére a Szekszárd környéSiklós, Szent Demeter görögkeleti templom
kén található Medina falu elnevezését nem
az iszlámhoz tartozó törökök, hanem valószínűleg a szerbek adták a szláv med (’méz’)
szóból, mivel jelentős méztermelés folyt itt
(egy másik elmélet szerint a településnév
a régi magyar med ’száraz’ szóból származik). A szerbek jelenléte azóta folyamatos
a településen, amely szerb kisebbségi önkormányzattal is rendelkezik. Medina klasszicista stílusú görögkeleti temploma a 19. század
elején épült. A falu további nevezetességei
közé tartozik egy Apponyi-kastély, illetve ide
telepítették a magyar légvédelem hatalmas,
több mint harmincméteres antennájú felderítő
lokátorát.
Pécs Szigetvár felőli településrészét ma is
Rácvárosnak nevezik. Ez a városrész 1690ben önálló településként azért jött létre, mert
a szerbeknek vallásuk miatt el kellett hagyniuk Pécset. A szerbek zöme ugyanis ortodox
(azaz görögkeleti vallású, a pravoszláv egyházhoz tartozik), és a püspöki székhelyen
nemkívánatosak lettek a nem katolikusok. Ez
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annak ellenére történt így Pécsett, hogy I. Lipót császár pátensben ígérte meg a szerbeknek ortodox vallásuk tiszteletben tartását, ha betelepülnek.
Az ortodox vallás megjelenése összefüggött azzal, hogy görögkeleti szertartású románok, ruszinok, majd szerbek, makedónok települtek be az országba. Mivel a régióban
a létszámuk összességében is kevés, a hívek aránya alacsony. Siklóson a 18. század
elején épült Szent Demeter görögkeleti templomot érdemes felkeresni, és megnézni
a felújított ikonosztázt. A Montenegróból származó nemes, Stefan Stiljanovity (1498
k. – 1543), aki többször hősiesen harcolt csapataival a török ellen, II. Ulászlótól megkapta Siklós várát. Amikor a törökök feldúlták a sírját, meglepődve tapasztalták, hogy
ép holttestet találtak. Az ereklyéket a Šišatovaci kolostor templomában helyezték el,
Stiljanovityt pedig 1546-ban szentté avatták. Az I. világháború alatt Siklóson obeliszket
állítottak az utolsó szerb despota (uralkodó) tiszteletére, aki az emlékmű felirata szerint
a nép jogaiért küzdött, 2015-ben pedig utcát is elneveztek róla.

„Te magad légy a változás…”11
Cigány közösség a Duna–Dráva-régióban
A 15–18. században számos cigány közösség is otthonra lelt a térségben. Számukra
kedvező volt az ország politikai megosztottsága, mivel így különösebb gond nélkül fenntarthatták vándorló életmódjukat. Az újkorig ezek a cigány közösségek fontos gazdasági szereplők voltak, hiszen meghatározó szerepet töltöttek be a lókereskedelemben,
a városok környéki közvetítő kereskedelemben, illetve egyes kézműipari termékek
előállításában és javításában (pl. szegkovács, teknővájó, fűzfakosár-készítő). A törökellenes harcok időszakában gyakran fegyverkovácsként, sőt ágyúöntőként is alkalmazták őket. A muzsikus cigányokat lakodalomhoz és temetéshez hívták. A 19. században
újabb hullámban érkeztek az (eredeti indiai romani nyelvet beszélő) oláhcigányok, akik
néhány 10 kilométeres sugarú körben járták a falvakat, és szolgáltatásaikból – rézmegmunkálás, lópatkolás, kosárfonás – igyekeztek eltartani magukat. Romániából – lényegében rabszolgasorsból menekülve – beás cigányok vándoroltak be a régióba, akik
a román nyelv egy archaikus változatát beszélik.
A 20. században az olcsó tömegáru és a műanyag megjelenése feleslegessé tette
a hagyományos cigány foglalkozásokat, sokan munkanélkülivé váltak. Ezen a szocialista iparosítás sokat változtatott, a Kádár-korszakban a roma férfiak körében szinte teljes
volt a foglalkoztatottság. Beköltöztek az elnéptelenedett baranyai falvakba, és gyakran
munkásjáratokkal vitték őket dolgozni az ipari központokba vagy állami építkezésekre.
A pécsi Gandhi Gimnázium és Kollégiumot a Gandhi Alapítvány 1994-ben létesítette azzal a céllal, hogy kinevelődjön egy olyan roma értelmiségi réteg, amely saját népéhez kötődve újjászervezheti a széthullott cigány közösségeket. A Gandhi névválasztással az alapítók egyrészt utaltak a cigányság indiai eredetére, és elkerülték,
hogy valamely csoportjuk számára hátrányosnak tűnjön a névválasztás, hisz ők a teljes
népcsoport helyzetének a javításán fáradoznak. Gandhi személye a megbékélés, az

41

erőszakmentesség, a tolerancia szimbóluma, ezekre pedig a cigányságnak nagy szüksége van. 2019-ben a „Te magad légy a változás…” Gandhi-idézet jegyében ünnepelték
a pécsi iskolában a névadó születésének 150., illetve a magyar–indiai kapcsolatok 70.
évfordulóját.
Az intézmény első igazgatója korai haláláig a filozófus végzettségű Bogdán János
(1963–1999) volt. 2007-ben felavatott mellszobra a gimnáziumban található. Az intézményben oktatják a beás és a romani nyelvet, a cigány népismeretet, ápolják a cigány
kultúrát, hogy ez a diákok identitásának szerves részévé váljon. A tanulók jelentős része
az érettségi után is folytatja tanulmányait, illetve érettségire készítő felnőttképzés is zajlik az épületben, ezzel segítve a munka melletti tanulást.

„Öreg kapukból fiatal hit indul…”12
A kereszténység története a régióban
A magyarok ősei a kereszténység keleti (ortodox) irányzatával kerültek először kapcsolatba, s a magyar vezérek egy része Bizáncban
meg is keresztelkedett. A konstantinápolyi
pátriárka hittérítő szerzeteseket küldött, és
szerte az országban létesültek női és férfi
kolostorok, többek között Veszprémvölgyben.
A Duna–Dráva-régióban valószínűleg Dunapentelén (ma Dunaújváros) alapítottak görög
monostort a 11. század első felében. Miután
a bizánci–magyar viszony ellenséges lett
Géza fejedelemsége alatt, a keleti, görögkeleti rítusú hittérítés megakadt.
I. Ottó német–római császár is hittérítőket
küldött, tőlük már a latin rítusú, nyugati kereszténységet vettük át. I. Szent István érdeme az államszervezéssel párhuzamosan az
egyházszervezet kiépítése. 1009-ben István
püspökséget alapított Pécsett, melynek első
püspöke a francia származású bencés szerzetes, Bonipert lett. Utódja Szent Mór volt,
aki megírta a Zobor-hegyi remeték, András és
Benedek legendáját. Janus Pannonius pécsi
Pécs, Mindenszentek templom
püspökként sokáig élvezte Mátyás király bizalmát. 1991-ben megtalálták, 2008-ban pedig újratemették a humanista költő csontjait
a pécsi székesegyházban. Szent István törvényi előírásainak megfelelően sorra épültek
a román stílusú szakrális helyek a régióban. Pécsett ilyen a székesegyház jelenlegi al-
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templomán kívül a havi-hegyi Mindenszentek
temploma, Baranyában Bakonya, Cserkút,
Hetvehely, Kővágótöttös, Mánfa, Mecseknádasd, Málom, Pécsvárad és Túrony területén,
Tolna megyében pedig Kisszékelyben találhatunk román stílusú szakrális épületeket.
Skóciai Szent Margit (1047–1093) Mecseknádasdon született egy száműzött angol király és Árpád-házi Ágota leányaként.
Margit a skót király felesége lett. Templomokat, kolostorokat építtetett, segített a bajbajutottakon, s fontos szerepe volt a keresztényMecseknádasd
ség skóciai megismertetésében.
Kiemelkedő szerep jutott a térségben
Pécsváradnak, amelynek Géza-korabeli udvarházát és a hozzá tartozó birtokot Szent
István a bencéseknek adományozta. Az első
pécsváradi apát, Asztrik később Szent István egyházi tanácsadója lett. II. Béla király
Pécsváradon talált menedékre, és két évig
élt itt, miután apja, Álmos az 1120-as évek
közepén Bizáncba menekült. Az altemplom
(1158-ban készült) freskója a legkorábbi egyházművészeti emlékeink közé tartozik. Akkoriban kerengővel, Nagy Lajos korában palotáPécsvárad vára
val is bővítették. Az apátság utolsó vezetője,
Martinuzzi Fráter György (1482–1551) a török ideérkezte előtt felrobbanttatta azt. A török
kiűzése után uradalmi központ lett, ehhez új falakat is húztak, és a kapu feletti évszám
szerint 1754-ben új gazdasági bejáratot nyitottak. A felújított monostor területére egy felvonóhídon léphetünk be, amely részben kápolna és múzeum, részben szálloda, konferenciaterem és étterem. Az udvaron egy bencés gyógyfüves kert modelljét is kialakították.
1061-ben I. Béla Szekszárdon alapított apátságot. Ide szeretett volna temetkezni,
de korán bekövetkezett haláláig a templom nem készült el. A kisebb kolostorok is kulturális központ szerepét töltötték be, így a bátai, madocsai és mágocsi bencés kolostor
mellett az ábrahámi és bátaszéki (cikádori) ciszterci, valamint a grábóci ortodox kolostor
is. Később nagyon sokféle szerzetesi közösség működött még a Pécsi Egyházmegyében: a premontreiek, a pálosok, a domonkosok, a ferencesek, a karmeliták, a templomosok és a johanniták.
A török hódítások nyomán a régió „elárvult” lakosai körében gyors ütemben terjedtek a reformáció tanai. A 16. század második harmadától elsősorban a református közösségek száma nőtt meg, de az evangélikus gyülekezetek is megjelentek a vidéken.
A protestáns vallások népszerűsége sok tekintetben a Habsburgokkal szembeni nemzeti ellenállást is kifejezte, és jelentős szerepe volt a magyar nyelv fejlődésében. Az új
felekezetek elterjedését az is elősegítette, hogy a török hódítók nem szóltak bele a magyar (keresztény) vallási ügyekbe.
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A horvát családból származó Sztárai Mihály (1500 k. – 1575) prédikációi és hegedűvel kísért éneke hatására százhúsz protestáns gyülekezet jött létre Alsó-Baranyában
és Szlavóniában. Sztárai hitvitázó drámáival és megzenésített zsoltárszövegeivel segítette az új tanok terjedését. Mellszobra Harkányban látható. Szintén a régióhoz kötődik
Méliusz Juhász Péter (1532–1572) író, a kálvini tudók egyháztudósa, a Magyarországi
Református Egyház egyik megszervezője. Méliusz Tolnán és Sárváron kezdte meg tanulmányait, majd a wittenbergi egyetemről való hazatérése után Debrecenben folytatta
munkásságát.
A 17. század elejére a katolikus egyház elvesztette híveinek döntő részét a régióban
mind a nemesek, mind a polgárság körében. A Habsburgok által támogatott ellenreformáció azonban a század második felére komoly sikereket ért el, különösen a jezsuita
rend közreműködésével: oktatásfejlesztéssel, zarándoklatok és körmenetek segítségével, a személyes kapcsolatok erősítésével hódították vissza a híveket. A megújulás
meghatározó képviselője Pázmány Péter (1570–1637) volt, aki többek között Zrínyi
Miklós hadvezér és író apját, a protestáns Zrínyi Györgyöt győzte meg sikerrel, hogy
térjen vissza a katolikus hitre. A törökök kiűzése után a királyi udvar által szervezett
betelepítések nemcsak a munkaerőhiány problémáját kívánták megoldani, hanem a katolikus megújulást is sikerrel szolgálták, hisz
a betelepített németek többsége katolikus
Pécs, Irgalmasok Szent Sebestyén vértanú
vallású volt. A 18. század végére a Dunántúl
temploma az előtte álló Zsolnay-kúttal
ismét katolikus többségűvé vált.
(Pilch Andor, 1930)
Napjainkban a katolikusok adják a régió
hívőinek többségét. A Pécsi Egyházmegyéhez tartozik a Pécsi Püspöki Hittudományi
Főiskola, a könyvtár és levéltár, valamint több
iskola. A szerzetesrendek közül a ciszterci
rend működtet gimnáziumot Pécsett. Assisi
Szent Ferenc betegápoló nővérei működnek
Kozármislenyben, a sarutlan karmelita nővérek Magyarszéken, a betegápoló irgalmas
rend tagjai, a pálosok és a ciszterciek pedig
Pécsett szabadegyetemi előadásokon segítik
a katolikus hagyományok és kultúra megértését.
A 19. század első felében készültek azok
a festett kazettás református templomok az
Ormánságban, amelyek a hitélet és a turizmus szempontjából is különleges élményt
jelenthetnek a látogatóknak. Kovácshida,
Drávacsepely, Kémes, Adorjás és Kórós helyi mestereinek munkája hihetetlen szakmai
tudásról árulkodik, a mennyezet kazettáinak
természetből vett mintái nem ismétlődnek,
látványosak a kórus, a szószék, a padok faragásai, tulipánjai, rozmaringjai, rózsái.
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„Mecset smaragdja tör a mély azúrba…”13
Iszlám hívők be- és kiköltözése
A több évszázados török uralom a Balkánfélszigeten azt eredményezte, hogy a szláv
anyanyelvű népesség – például a bosnyákok – áttértek az iszlám vallásra a társadalmi
felemelkedés reményében. A Duna–Drávarégióban azonban ez kevésbé volt jellemző,
valószínűleg azért, mert ennek a területnek
a nagy része az Oszmán Birodalom határvidékéhez tartozott, és török megszállása is
rövidebb ideig tartott, mint a jóval délebbre
eső vidékek hódoltsága.
Pécs, a minaret Jakováli Hasszán dzsámija mögött
Bár a katonai-közigazgatási központokba
1543 után beköltözött sok ezer török katona (közöttük sok albán és délszláv), hivatalnok, szerzetes, iparos és kereskedő is, de a meghódított keresztényektől ők elkülönülve
éltek. A török katonák Magyar Királyságból való kiszorulásával ez a társadalmi réteg is
elhagyta a vidéket.
A törökök letelepedésükkor kialakították szakrális helyeiket is: mecseteket, vallási
főiskolákat, kolostorokat építettek. A mecsetek nemcsak a vallási, hanem a társadalmi,
politikai, közösségi élet színterei is, benne és az udvarán is tárgyalnak, vitatkoznak,
szervezkednek, oktatnak. A mekkai Kába-kő szentélye felé tájolt fal közepébe díszes
imafülkét (kibla) mélyítenek, mely jelzi a muszlimoknak, hogy merre forduljanak imádkozás közben. A szentbeszéd az imafülke melletti szószékről hangzik el. Az iszlám előírásai szerint imádkozás előtt rituálisan mosakodni kell, ezért a mecsetek udvarán kutak,
gyakran még kútházak is állnak.
A dzsámik (a pénteki nagy istentisztelet megtartására is alkalmas mecsetek) általában egy közigazgatási kerület központjában állnak, közelükben iskola, kolostor, könyvtár, szegénykonyha, fürdő működött. A régióban fennmaradt dzsámikon megfigyelhetők
a török-iszlám építészet jellegzetességi: nyolcszögletű kupoladob a Mekka felé tájolt
négyszögletes alsórész fölött, szamárhátíves ablakok, a Koránból vett feliratok a belső
falon, sztalaktit (lefelé növekvő csüngő cseppkő) formájú sarokkialakítás.
A régióban 143 éven át naponta ötször a müezzin (jó hangú alkalmazott) hívta
a muszlimokat imádságra. Hogy hangja messziről hallható legyen, 20-30 méter magas minareteket (karcsú torony, tetején erkéllyel) húztak fel. A pécsi Jakováli Hasszán
minaretjének az alja tömör, faragott kövei a dzsámihoz kapcsolódnak, majd külön tör
a magasba. 87 lépcsőfok vezet az erkélyére, amelyet eredetileg kőből építettek, nem
vaskorláttal. Rossz állapota miatt nem látogatható. A minaret mellett Jakováli Hasszán
dzsámijában gyönyörködhetünk a szószékben, szőnyegekben, és megnézhetjük az
iszlám öt pillérének az ábrázolását.
A főtéren (Széchenyi tér) álló Gázi Kászim pasa volt dzsámiját jelenleg a katolikusok
is használják, ezért látható kereszt a Pécs jelképévé vált épületen. Hivatalos neve Gyer-
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Pécs, Gyertyaszentelő

Siklós, Malkocs bég dzsámija

Boldogasszony-templom

tyaszentelő Boldogasszony-templom, melyet a tükék (vagyis a több generáció óta Pécsett
lakók) csak belvárosi templomként emlegetnek. Helyén eredetileg a római alapokra épült
Szent Bertalan-templom állt, melyet 1560 táján lebontottak, és kövei hasznosításával épült
fel a dzsámi. A törökök kiűzését követően a jezsuiták barokk stílusban újították fel, majd
a Horthy-korszakbeli restauráláskor az eredeti török forma visszaállítására törekedtek.
Siklóson látogatható Malkocs bég 1543–1565 között épült dzsámija. A szinte teljesen elpusztult épület helyreállítási munkálatainak szakszerűségét Europa Nostra díjjal
jutalmazták 1993-ban. A dzsámit az Ankarai Néprajzi Múzeumtól kapott tárgyakkal rendezték be.

„Áll-e a nagy uszoda, közepén a parknak…”14
A zsidóság mint vallási és kulturális közösség
A Magyar Királyság területén a 16. századig a keresztényektől elkülönülve viszonylag
biztonságban élhettek a zsidók, bár az aranybulla rendelkezései jól mutatják a korabeli
etnikai és vallási ellentéteket. Földbirtokot ugyan nem vásárolhattak, de a Duna menti
kereskedelem és hitelélet meghatározó szereplőivé váltak. Korábban főként a német területekről érkező askenázi zsidók éltek itt, de a török hódítás időszakában megjelentek
a keletről, illetve az Ibériai-félszigetről elűzött szefárd zsidók is.
A török kiűzése után újabb askenázi zsidó csoportok érkeztek a térségbe, és kisebb
csoportokban a falvakban települtek le. Néhány évtized múlva megkezdődött a magyarországi zsidóság emancipációja és asszimilációja. Ez egyrészt azt jelentette, hogy
a zsidók beköltözhettek a városokba, és egyre inkább a keresztényekkel egyenrangú
állampolgárrá váltak. Ennek eredményeképpen egyre nagyobb számban tértek át a jiddis (héber–német keveréknyelv) nyelvről a német és a magyar nyelv használatára, a hagyományos (ortodox) hitéletről a modernizált (neológ) hitéletre. A dualizmus időszaka
a korábban is gazdasággal és pénzügyekkel foglalkozó zsidóság számára komoly gaz-
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dasági fellendülést hozott. A zsidóság társadalmi és gazdasági szerepének növekedését
jól mutatják a 19. század végén többfelé felépülő zsinagógák, például Eszéken, Pécsett,
Bonyhádon, Mágocson, Szekszárdon.
A 20. század elejére a zsidó közösség
a lakosság két százalékát adta. A települések
közel felében éltek zsidók, de a legtöbb faluban csak egy-két család lakott. Pakson és
Hőgyészen is kialakult jelentősebb hitközségük. Elsősorban kereskedtek, de kiváló oktatási hagyományaik révén sokan lettek közülük
orvosok, ügyvédek és művészek is. A Horthy-korszakban az erősödő antiszemitizmus
miatt, különösen a német többségű falvakban
sok atrocitás érte az itt élő zsidóságot, de
1944 tavaszáig – a munkaszolgálatra be nem
hívott férfiak kivételével – nem voltak közvetlen életveszélyben.
A 19. századi Pécs kiemelkedő alakja
volt egy bonyhádi kereskedő fia, Jánosi Engel Adolf (1820–1903), aki családja szűkös
anyagi helyzete miatt már kisgyermekkorától
kereskedéssel foglalkozott. Végül jelentős
vállalkozó lett belőle, s emellett a pécsi izraelita hitközség elnöki posztját is betöltötte.
Engel az Osztrák–Magyar Monarchia faipari
vállalkozójaként (sok pécsinek munkát adva)
gőzfűrészüzemet és parkettagyárat nyitott, s
elindította a mecseki szénbányászatot. Vasútvonalat hozott létre Komló és Felsőmindszent
között, így a komlói széntermelést bekapcsolta az országos kereskedelembe. Komlón
ma is látható Engel Adolf kastélya. Bútorai
aranyérmet nyertek a párizsi világkiállításon.
Engel 1860-ban megvásárolta a Czinderykertet, ahol bálokat, hangversenyeket rendeztek a pécsiek számára. Bővíttette a pécsi
pályaudvart, anyagilag támogatta az iskola és
a zsinagóga létrehozását, megépíttette a pécsi Lóránt-palotát, Balokány városrész uszodáját, Mohácson sóraktárakat emeltetett. Tevékenysége elismeréseként Engel 1886-ban
Ferenc Józseftől nemesi rangot kapott.

Pécs, Zsidó mártírok emlékműve
(Illa Gábor, 2010)

Pécs, zsinagóga
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„Szerencse fel! Szerencse le! Ilyen a bányász
élete…”15
A bányászat története
A Duna–Dráva-vidék gazdaságának egyik
fontos eleme a bányászat. A terület gazdasági
központjai Szekszárd, Pécs és Eszék. A horvátországi részeken a délszláv háború pusztítása után lassan megindult a fejlődés, melyet
azonban nagymértékben gátol a befektetések
hiánya és a nagyarányú elvándorlás. Az elmúlt évtizedekben komoly gazdasági visszaesést hozott a térségben a szén- és uránbányák bezárása, de a bor- és gyógyturizmus,
a gazdag kulturális kínálat, valamint az erdők
és vízpartok által kínált idegenforgalmi programok jelentős bevételt hoznak, és sokakat
foglalkoztatnak.
A bányászat az emberi civilizáció nélkülözhetetlen része, a régióban szinte egyidős az
ember megjelenésével. Ezt bizonyítja Pécsvárad-Aranyhegy hétezer éves agyaglelőhelye.
Kisújbánya-Szamárhegy még meg is őrizte
az őskori kőbaltakészítés nyomait. Később,
amikor már nem csiszolt kőeszközökhöz,
Pécs, A pécsi koncepciós bányamérnökper
hanem épületekhez kerestek nyersanyagot,
áldozatainak emlékműve (2018)
megnőtt a kőfejtők szerepe. Pannonia házaihoz a helyben található mészkövet használták,
és a mészégetéshez szükséges kő is rendelkezésre állt. A Máriagyűd feletti mészkőbánya
a kőzet rózsaszín-vörös színéről a Rózsabánya nevet kapta. Napjainkban Bükkösdön és
a Villányi-hegységben mészkövet termelnek,
amelyet a beremendi és királyegyházi cementgyárakban hasznosítanak. A mészkőhöz
keverik az agyagot, 1450 ⁰C-on kiégetik, utána megőrlik, majd adalékanyagokat kevernek
hozzá, s az így elkészült cementet végül zsáMészkőbánya Máriagyűdnél
kolva forgalmazzák.
A Villányi-hegység legdélibb tagja a Szársomlyó, amelyen számtalan pótolhatatlan
természeti érték van: különleges mészkőképződmények, cseppkőbarlangok találhatók
itt. Az igazi kincs azonban a világviszonylatban is egyedülálló növénytakaró, közte szá-

48

mos ritkaság, amely másutt nem él, és nem is
képes megélni. Kizárólag itt él a hírneves magyar kikerics, a bakszarvú lepkeszeg, a korongos lucerna és a törpe szádorgó. A hegy
tehát rendkívüli értékű, ugyanakkor nagyon
könnyen sebezhető ökológiai sziget.
Ezt az országos jelentőségű természetvédelmi területet azonban egyre inkább veszélyezteti a Szársomlyón működő mészkőbánya, amely egyre nagyobb területeket
„harap ki” a hegyből. Mivel az itt található
mészkő kiváló minőségű a cement- és acélipar számára, ezért a bánya fontos a magyar
gazdaságnak. A felszíni bányászat ellen
azonban egyaránt tiltakoznak a borászok és
a környezetvédők.
Pécset nagyrészt a szénbányászat tette
nagyvárossá a 19. században. A mecseki feketeszén-bányászat 250 éves múlttal
rendelkezett, iparszerűen elsőként a Pécs
Pécs, Bányász emlékmű
melletti Vasas-völgyben bányásztak szenet.
(Taubert László, 2006)
A termelés fellendítését a gőzenergia iránti
igény hozta meg, hisz a kiépített vasúti hálózat egyszerre tette lehetővé a könnyebb
és olcsóbb szállítást, illetve növelte tovább a szén iránti keresletet. A villamosítás érdekében szén alapú hőerőművet is létrehoztak. Az Első Dunai Gőzhajózási Társaság
üzemeltette a pécsi bányákat közel hetven éven át a II. világháború végéig. A 19. század
végén – az Engel családnak köszönhetően – a komlói széntermelés is beindult. Ekkor
már a Pécshez csatolt Pécsbányán, Vasason, Hirden sorra épültek a bányászlakások,
a közelükben pedig működtettek orvosi rendelőt, iskolát, kórházat, malmot, később
sportegyesületet. Megépült az István- és a Széchenyi-akna, ahol aknászok, csillések,
vájárok, robbantómesterek, falakatosok (azaz földalatti lakatosok), ácsok és mérnökök
dolgoztak. A Rücker-aknánál a bányató még őrzi a szénbányászat nyomait, de a természet lassan visszahódítja a hegyet.
A Rákosi-korszakban, amikor a vas és acél országává akarták tenni Magyarországot, főleg Sztálinvárosba (a mai Dunaújvárosba) szállították a nagy fűtőértékű szenet.
A munkaerő biztosítása érdekében megépítették a komlói és pécsi (meszesi) lakótelepeket, de a bányászok számára biztosított, az átlagosnál jóval bőségesebb élelmiszer-ellátás már önmagában is komoly motivációt jelentett a bányászsors vállalására.
Az ország minden részéből érkezhettek a „politikailag megbízhatatlanok”. A Kádár-korszakban már a viszonylag magas fizetés tette vonzóvá a bányákat, amihez jó szociális
ellátást is biztosítottak. Egyévi földalatti munka után járt a bányászlakás, szinte ingyen
nyaralhattak a családok a balatoni vagy a harkányi üdülőkben. Sportolhattak és drukkolhattak is pl. a Komlói Bányász Sportegyesületben, egy külön rendelőintézetben jobb
egészségügyi ellátás is járt nekik. Mindez sokakat vonzott, pedig a bányászok életét
a metánrobbanás, a bányaomlás veszélyeztette.
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Pécs, Gróf Széchenyi István-akna

A szénbányászat fejlődése az 1970-es
években megtorpant. A bányabezárások
hírére a Kádár-korszak végnapjaiban már
sztrájkok is folytak – az országban elsőként
–, ami ezért komoly politikai jelentőséget is
kapott. Az első bányaüzemet 1991-ben zárták be, a mélyműveléses szénbányászattal
tíz év múlva hagytak fel. A külfejtések néhány
évig még folytak, helyükön bányató keletkezett, mint a Karolina-külfejtésnél. A termelést
a környezeti és tájrekultiváció váltotta fel, de
még nem igazán eredményesen.
A gazdagságot biztosító bányászatot
azóta sem sikerült pótolni, a korábban felépült bányászati infrastruktúra lassan elporlad. A Pécsbányatelepi Kórházat bezárták,
a szénmosót lebontották. A György-akna viszont hírhedt hely lett: mélyszegénységben
élő családok költöztek oda, de nincs sem víz,
sem villany a más célra épült lakásokban.
A bányászati hagyományokat még őrzik
Szászvár, Szent Borbála (Ruppert János,
az idősebbek. Szeptember 1-jén a bányász2010) szobra a bányászparkban
zenekar eljátssza a bányászindulót, és megkoszorúzzák az emlékműveket. Ezek közé tartozik a siklósi születésű szobrász, Vanyúr
István (1961–) alkotása, A bányalovak emlékműve (2009), amely általában a nehéz sorsú állatokra, s egyben az utolsó bányalóra, Lacira emlékeztet.
Az atomenergia hasznosításához nélkülözhetetlen uránt a Mecsekben legfőképpen
hadicélokra kezdték bányászni az 1950-es évek közepétől. A haditermelés titkosságára való tekintettel az itteni bányát Bauxitbánya Vállalat néven nyitották meg. A Boda
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környékén kibányászott urántartalmú kőzetet
speciális malmokban porrá őrölték, kénsavban feloldották, így nyerték a félkész-terméket, a „sárga pogácsát”, miközben a bányászat nyomán hegyméretű meddőhányók
keletkeztek. A dúsított uránt a Szovjetunióba
exportálták. A nagy mélységben található
uránbánya forró levegőjű, nehéz munkahelynek számított. Ezért – mivel nyolcezer dolgozóra volt szükség – felépítettek Pécsett egy
húszezer lakosúvá váló önálló városrészt, az
Szászvár, az „utolsó csille” és a bányabezárást jelképező,
Uránvárost. A bányászoknak magas fizetés,
kettétört aknakerék
ingyenes lakás, üdülés – és a sugárterhelés
következményeinek elhallgatása járt. Jelenleg is több mint kétszáz fő kap állami kártérítést egészségkárosodásáért, mert a vájárok
közt sok a daganatos beteg, főleg a tüdőrákos. Átlagéletkoruk kb. tíz évvel alacsonyabb
lett, mint az ország férfijaié.
Az 1980-as években már 1000 méteres
mélységben, igen nehéz körülmények között
és drágán folyt a termelés, miközben az urán
világpiaci ára lezuhant, lévén, hogy Csernobil
miatt az atomenergiába vetett bizalom megingott. Ilyen körülmények között a bányabePaks, atomerőmű
zárás 1997-re elkerülhetetlenné vált. A munkanélkülivé váló uránbányászok helyzetét azzal könnyítették, hogy korengedményes és
magas nyugdíjat biztosítottak számukra.
Időnként felmerül a bánya újranyitásának lehetősége, amit a környezetvédők hevesen elleneznek, ahogy a felhagyott tárnákban az atomhulladék elhelyezését is. Az
uránbányászatra napjainkban Kővágószőlősön múzeum emlékeztet.
A paksi atomerőmű, melynek építkezésén kb. tízezer ember dolgozott, 1982-ben
kezdte termelni az áramot. Ez az ország áramszükségletének kb. a felét biztosítja aránylag olcsón. A négy blokk fokozatos leállítását a 2030-as évekre tervezik, ám a kiégett
fűtőelemek sorsa nincs megoldva.
Az atomerőművekben a már nem használható fűtőanyag és a sugárzásnak kitett
eszközök még több száz évig veszélyesek lehetnek az emberre, ezért különös gonddal kell tárolni őket. A kiégett fűtőelemeket egyelőre visszaszállítják Oroszországba,
mert Magyarországon nem találtak olyan földrengésbiztos geológiai réteget, amelyben
biztonságosan el lehetne helyezni a háromszázezer év alatt lebomló sugárzó anyagot.
A kis sugárzású eszközök és védőruhák végleges elhelyezésére építettek egy föld alatti
tároló helyet (atomtemetőt) Bátaapáti mellett.
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„Áldozz a pásztornak…”16
Bortermelés a Duna–Dráva-régióban

Villánykövesd

Villánykövesd

Villányi szőlősorok
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A vidék gazdasági életében fontos bor szerepét tükrözik a címerek. Baranya vármegye
a 17. század végén kapott önálló címert,
amelyen hatalmas szőlőfürt látható, hasonlóan Villány címeréhez. A fürtöt egy piros nadrágos magyar gazda és egy kötényes német
(utalás a pénteki sváb bornapokra) cipeli, az
elemzők szerint a dús aranyozás pedig – az
ikonok színvilágát idézve – a településen élő
szlávságra utal. Szekszárd címerének a felső
részében arany szőlőfürt lóg, a pajzsot pedig
szőlőlevelek formáját idéző címerkorona díszíti. Szőlőlevél díszíti több falu címerét, így
Aranyosgadányét, Baranyajenőét, és szőlőtőke Bikácsét, Györkönyét.
A magyarok előtt már a kelták, majd a rómaiak is termeltek szőlőt Pannonia területén, amit
többek között egy szársomlyói fürdőmedencés
villa oltárköve is bizonyít. Alisca (Szekszárd
római kori településének neve) területén pedig
találtak egy szőlőtőkét is ábrázoló szarkofágot,
amelyen görög nyelven a következő olvasható:
„Áldozz a pásztornak, igyál és élni fogsz.”
A szőlőtelepítés és a borkultúra elterjedését a déli lejtésű hegyoldalak mediterrán klímája segítette. Ennek több bizonyítékát megtalálták Mecseknádasd környékén. A pécsváradi
bencés monostor 1015-ös alapító oklevele már
száztíz szőlőművest említ. 1242-ben a tatárok az itteni pincéket feldúlták, a szőlőket és
termelőket sem kímélték, ám a szőlőtermelés és a borászkodás gyorsan magára talált.
Az újabb háborúk, az azt követő járványok és
betegségek ismételten sok pusztítással jártak,
de a borkultúrát nem lehetett kiirtani a vidékről.
A törökök kiűzése után a szerbek és a németek
új szőlőfajtákat – a szerbek a kadarkát, a németek a kékoportót – honosítottak meg a borvidéken. A Drávától délre létrejövő szőlőskertek
központja Hercegszöllős és Bellye lett.

A szőlőtermelő falvak közelébe a löszös talajba pincesorok épültek, legszebbek
a villánykövesdi és a kiskőszegi, de egyedi a dunakömlődi is. A pincék 3-5 méter mélyen
fekszenek, így biztosítva a bornak optimális egyenletes, 12-14 ⁰C-os hőmérsékletet. Több
ma ismert és bortermeléssel foglalkozó családi pincészet gyökerei nyúlnak vissza ezekre az időkre. A Tiffán’s Pincészet Villányban, az Eszterbauer család pedig Szekszárdon
1746-ig, a 10. bortermelő generációig vezeti vissza családfáját. A 19. században a szőlőtermelés zöme a paraszti birtokokon, az exportképes bortermelés viszont a nagyobb
uradalmakban folyt, például Albrecht és Károly Lajos főhercegek birtokain. Pécsett a káptalan kezdeményezésére honosították meg a cirfandli fehérborszőlő-fajtát, amely a város különlegességévé vált. A reformkorban az addigi alacsonyra metszett, télen betakart
gyalogművelési mód helyett a tőkéket magasabban érlelték és karózták, a sortávolságot
növelték. Az Osztrák–Magyar Monarchiában Pécs iparfejlődését a borkereskedelméből
származó jövedelem alapozta meg. Hamarosan megalapították az első pezsgőgyárát is.
Az 1860–1880-as években Amerikából behurcolták a szőlőgyökértetűt (filoxéra). Ez
az állat három évtized alatt kipusztította az európai szőlők kétharmadát, s a Duna–Drávarégió állományának 80%-a is megsemmisült.
Védekezésül új fajtákat kellett kinemesíteni és
Szekszárdi pincesor
meghonosítani, amiben a villányi Teleki Zsigmond (1854–1910) jelentős szerepet játszott.
A 20. század első évtizedeiben még a filoxéra miatti újratelepítés okozott gondot, majd
a Trianon következményeként fellépő bortúltermelés csökkentette a hazai eladási árakat. Ez sok gazdát tönkretett már az 1929–
1933-as gazdasági világválság előtt. A II.
világháború, majd azt követően a németek
kitelepítése jelentős pusztulást hozott a pincészetekben. Mindezt később az államosítás
és a beszolgáltatási kötelezettség csak fokozta. Az állami gazdaságokban a mennyiségi
szemlélet került előtérbe az szőlőtermesztést illetően is. Új szőlők telepítése helyett sok
helyen korai cukorborsót vetettek, sőt még a „magyar naranccsal” is próbálkoztak.
A Tolnai, a Szekszárdi, a Mecsekaljai és a Villányi borvidék alkotja a hét magyar
borrégió egyikét, a Pannon borrégiót. A Horvátország északi részén található Baranyai
borvidék (Viogorje Baranja) fontos része a Báni-hegy elnevezésű löszfennsík, amelynek
legmagasabb pontja 245 méter, a Drávaszög egyetlen dombja. Itt a csúzai és a karancsi
borászok termelnek finom borokat.
A tizenhét települést érintő Siklós–Villány-borút célja a közösségteremtés, a helyi
bor piarcra juttatása, a vidék hagyományainak, gasztronómiai jellemzőinek és kulturális
értékeinek a bemutatása. A Szekszárdi Borvidék és Borút Egyesület tagjai büszkék arra,
hogy őseik borát kedvelte Liszt Ferenc (1811–1886) és Babits Mihály (1883–1941) is.
A történelmi borvidékek megismertetésére, a borkultúra fejlesztésére, a bor minőségének védelmére borlovagrendeket, borrendeket is alapítottak. Tagjaik az egyenruhás taláros
(bokáig érő, díszes, redőzött, vastagabb anyagú köntös) öltözékkel a hagyománytisztelet
fontosságát, a minőséget hangsúlyozzák. A Custodes Vinorum elnevezés a Villányi Borrendet takarja, melynek tagjai talárjuk színét a kékoportó után választották, és a borászok
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mellett a borkultúrát támogató mecénások is a tagjai. Az Alisca Borrend névválasztásnál
a szekszárdiak a kelta, majd római eredetig nyúltak vissza. Céljuk a művészetek és a bor
kapcsolatának erősítése is, hiszen Schubertet is a szekszárdi kadarka ihlette a Pisztrángötös megírására. Bordalok csendülnek fel a helyi Muslinca kórus fellépésein.

„A harcot […] békévé oldja az emlékezés”17
Az emlékezetkultúra és a kulturális örökség elemei

Bonyhád, Wass Albert
(Kolozsy Sándor, 2005)
Szigetvár, Magyar–Török Barátság Park
(Metin Yurdanur, 1994)
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A magyarországi emlékezetkultúra a többi
kelet-közép-európai nemzethez hasonlóan
sokféle politikai, etnikai, vallási és kulturális
dimenziójú törésvonalat tartalmaz. Az utóbbi
évtizedekben megindult hazánkban az a folyamat, amely már két totális diktatúra emlékezetét formálhatná közös múlttá, de a közvélemény továbbra is megosztott abban, hogy
az önkritikus megemlékezésnek vagy a múlt
dicsőítésének kell-e teret biztosítani, illetve
az utóbbihoz kapcsolódóan abban is, hogy
a múlt mely pillanatai érdemlik meg a dicsőítést. (Például heves vitákat váltott ki Pécsett,
amikor az önkormányzat úgy döntött, hogy
a Marx utat átkereszteli Wass Albert úttá,
ahogy az is megosztja a közvéleményt, ha az
erdélyi regényírónak szobrot állítanak, ahogy
tették a régióban Bonyhádon és Harkányban.)
Még nem hozta el a megbékélést a particiatív
(részvételen alapuló) szemléletmód sem,
hiába nyer egyre jobban teret a történelemtudományban, hatva az emlékezetkultúrára
is. Például a holokauszt és a málenkij robot
eseményeinek feldolgozásához elengedhetetlenné vált a szemtanúk és áldozatok viszszaemlékezéseinek számbavétele.
Pozitívumként lehet értékelni, hogy kezd
elfogadottá válni a dialogikus emlékezet
perspektívája, amely figyelembe veszi az
áldozat és a tettes szempontjait is. A Duna–
Dráva-régióban erre több példát is találunk.
Néhány évtizede a törökök jelezték, hogy az
általuk tisztelt I. (Nagy) Szulejmán emlékeze-

Mágocs, Kitelepítettek emlékműve

Dombóvár, Kossuth Lajos

(Varga Gábor – Veres Ildikó, 2007)

(Horvay János, 1927; a szobor eredetileg a Kossuth népe szoborcsoport része volt, de arról eltávolítva külön állították fel)

tére szobrot emelnének. Ez élénk tiltakozást váltott ki a szigetvári lokálpatriótákban, hisz
Zrínyi Miklósnak nem volt saját alakos szobra, csak egy oroszlán szimbolizálta a bátorságát. Hosszú egyeztetés után 1994-ben felépült a Magyar–Török Barátság Park, ahol
450 év távlatából ugyanakkora méretben egymás mellé kerülhetett a két kiváló hadvezér
szobra, melyeket Metin Yurdanur (1951–) szobrászművész készített el. Továbbá a szultán szülővárosa, Trabzon (Trapezunt) és Szigetvár testvérvárosi kapcsolatot létesített.
Kisebb közösségekben már a világháborúkkal összefüggő szenvedéseket is „békévé oldja az emlékezés” (József Attila). Így a magyar, sváb, székely, zsidó és cigány ősökkel rendelkező Mágocson a „Mindazok emlékére, akiket elhurcoltak, akiket nem hagytak szülőföldjükön élni” felirat jóvoltából az emlékhelyet magáénak érezhetik a málenkij
robotra elhurcolt nők, a kitelepített svábok vagy az idetelepített bukovinai székelyek és
a felvidéki magyarok leszármazottjai is. A politikai jelentéssel bíró köztéri alkotások közül a pécsi francia emlékmű azért tekinthető kivételesnek, mert több politikai korszakon keresztül elmozdíthatatlannak bizonyult. 1908-ban emelték a napóleoni háborúk
centenáriumán, az itt működő hadikórházaknak emléket állítva, valójában németellenes, francia kapcsolatépítést szorgalmazó üzenettel. Kezdeményezője és a tetején lévő
pirogránit sas kivitelezője Zsolnay Miklós (1857–1922) volt.
Az emlékezetkultúra alakulását befolyásolhatják azok a köztéri szobrok, műalkotások
is, amelyek szerencsés esetben nemcsak politikai üzenetet hordoznak, hanem esztétikai
élményt is nyújtanak. A politikai kurzusváltásokat gyakran kíséri forradalmi szobordöntés,
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Dombóvár, Kossuth népe

Pécs, Szárnyas Niké

(Horvay János, 1927)

(Makrisz Agamemnon – Jánossy György, 1975)

majd szobrok állítása, esetleg visszaállítása. Ez utóbbira érdekes példa a dombóvári Kossuth-szoborcsoport, amely a pécsi születésű Horvay János (1874–1944) alkotása. A művet 1927-ben leplezték le az Országház előtti Kossuth téren, majd 1951-ben eltávolították
onnan, pedig a „forradalmi” Kossuthnak kultusza volt akkoriban. A pesszimistának bélyegzett szobrot ezután egy köztemetőben helyezték el. Innen mentette meg az enyészettől
a dombóvári tanácselnök, aki a város piacterén állíttatta fel a műalkotást. Később vissza
akarták vinni eredeti helyére, de a dombóváriak
tiltakoztak ez ellen, így a Kossuth térre a szoZágráb, Jellasics bán lovas szobra
borcsoport másolatát készítették el 2015-re.
(Anton Dominik Fernkorn, 1866)
Szekszárdon 1938-ban állították fel az országzászlót Trianon elleni tiltakozásul, a revizionista gondolat jelképeként. A II. világháború után nem döntötték le, hanem átalakították,
Petőfi- és Kossuth-idézetet elhelyezve rajta.
Így lett „a szabadság zászlója”, azaz 1848-as
emlékmű. 2014-ben az országzászló funkció
visszaállítása érdekében lekerült róla a Kossuth-idézet.
Pécsett, a Mecsek oldalában látható a görög származású magyar szobrász, Makrisz
Agamemnon (1913–1993) nonfiguratív, vörösréz alkotása, a Niké-szobor (Szárnyas Niké),
amelyet 1975-ben adtak át a felszabadulás 30.
évfordulóján, s eredetileg Felszabadulási emléknek hívták. A politikainak tekintett alkotást
a rendszerváltást követően majdnem lebontották. Azonban bizonyítható volt, hogy a művész
a győzelem istennőjének, Nikének egy antik
ábrázolását (a jelenleg a Louvre-ban található
Szamothrakéi Nikét) formálta meg kubista stílusban, ezért a helyén hagyták.
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Üzenetértékű, hogy az 1866-ban felavatott zágrábi Jellasics-szobrot kétszer is „elköltöztették”. Jugoszlávia szövetségi állam
vezetőit zavarta a nemes és nacionalista bán
szobra, ezért először paravánok mögé rejtették, majd 1947-ben egyetlen éjszaka alatt múzeumba szállították, és a teret is átnevezték
Köztársaság térre. A hét méter magas szobor 1990-ben visszatérhetett eredeti helyére.
A tér azóta is Jellasics nevét viseli. A szobor
kardja először észak felé mutatott, amit sokan úgy értelmeztek, hogy Budát fenyegeti,
mások szerint Bécs irányába mutatott, mintegy jelezve, hogy a császárral is szembe
mert szállni. Napjainkban a fenyegető kardja
délre néz, ami a városi legendák szerint Belgrádot fenyegeti. Politikailag korrektebb vélemény szerint délre, az Adria irányába mutat,
és azért kellett elforgatni, hogy az átalakított
tér rendezvényein ne a ló fara álljon a közönség felé.
Az I. világháború után annak ellenére,
hogy a vesztes oldalon álltunk, kialakult a haBonyhád, I. világháborús emlékmű
lott katona kultusza. Ez nem a tábornokokról
(Hybl József, 1925)
szólt, hanem a közkatonáról. Az I. világháború magyar áldozatainak száma több mint hatszázezer. Harmaduk hagyott hátra özvegyet és árvákat. A társadalom jelentős része közvetlenül gyászolt. A traumát fokozta,
hogy az elesetteket nem szállították haza, nem lehetett a sírjukra virágot helyezni, továbbá magas volt az eltűntnek nyilvánítottak aránya. A tömegek halála kollektív emlékezeti rítusokat hozott létre, a katonákat nem áldozatnak, hanem hősnek állítva be.
A közösségek elkezdték összeírni az adott település hőseinek névsorát, az emlékoszlopok gyakori motívuma lett a madár, a korona és a címer. A régióban csak néhány helyen található német nyelvű felirat, amely mellett viszont a magyar szöveg nem mindig
tükörfordítású. Lovászhetényben például a „DEN OPFERN v. Krieg u. Gewalt”, azaz ’a
háború és az erőszak áldozatainak’ szöveg mellett a „Világháborúk áldozatainak” felirat
olvasható.
Figyelemreméltó a kopácsi világháborús katonaszobor utóélete, melynek fejét
szétlőtték a délszláv harcok során. A szobor szétroncsolt arca éveken keresztül a falu
hányatott sorsát jelképezte az ott lakók számára. Idővel, amikor már nem akarták, hogy
az átélt eseményekre emlékeztesse őket, helyreállíttatták az emlékművet.
Az újabb vesztes háború után az elesetteket a politika éveken át tetteseknek, fasisztáknak bélyegezte, így hőskultusz kialakulásáról szó sem lehetett. Ezért a települések
harmadában csak feltettek egy újabb táblát a II. világháború áldozatainak névsorával.
A rendszerváltás után méltón akartak megemlékezni az elesett katonákról, ezért
felújították a régi emlékhelyeket, vagy újakat készítettek, melyek többnyire a temetőbe
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kerültek. A kevés kivétel közé tartozik Pécsett
a Barbakán tövében közadakozásból felállított
fekete márványobeliszk, rajta a vonuló katonák körvonalával.
A rendszerváltásig Trianon fájdalmát nem
lehetett ábrázolni. Az 1956-os eseményekről is hallgatni „illett” a Kádár-korszakban.
A rendszerváltás után először fából faragott
kopjafákkal emlékeztek az 1956-os forradalomra, majd maradandóbb alkotások is készültek. Trianon-szobrokat is sorra avatnak.
Mágocs, Trianon-emlékmű
(Hartung Zoltán, 2009)

„S égve honért bizton nézzen előre szemünk…”18
Nemzeti és történelmi emlékhelyek
A Nemzeti Örökség Intézete minden év május közepén meghirdet egy programsorozatot, amelynek célja, hogy a magyar kultúrában fontos helyszínekre irányítsa a figyelmet.
Ezek a nemzeti emlékhelyek történelmünk és
az emlékezet jelentős terei. Ezért a kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény II. mellékletében sorolják fel, hogy milyen
helyszínek számíthatnak erre a különleges
megbecsülésre. A szigeti várat és a mohácsi
csatateret tartalmazó lista rendszeresen bővül.
A nemzeti emlékhelyek mellett megkülönSzigetvár vára
böztetnek történelmi emlékhelyeket, amelyek
„az emlékezet olyan fontos helyszínei, amelyek nemzeti, felekezeti, regionális vagy kisebbségi szempontból kiemelkedőnek minősülnek”. A Duna–Dráva-régióból idetartozik
a pécsi székesegyház, a püspöki palota és a középkori egyetem együttese.
A szigetvári vár jelenleg látható bástyái csak az 1566-os ostrom utáni török helyreállítás során épültek, Zrínyi Miklós (1508 k. – 1566) védekezését még nem segítették.
A szabálytalan négyszög alakú földvárat három oldalról magas földtöltés vette körül,
ezenkívül vizesárok nehezítette a törökök bejutását. A vár biztonságosnak látszott, mert
egy mesterségesen duzzasztott mocsár és tó is szolgálta a védelmet, melynek utánpótlását az Almás-patak vize folyamatosan biztosította, de a törökök lecsapolták a tavat.
Külső segítség nélkül a lőportorony felrobbanása után a vár tarthatatlanná vált. A hősiesen halálba rohanó várkapitányt, Zrínyit egy lövés már az első pillanatokban leterítette.
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Mohácsi Nemzeti Emlékhely

A törökök dzsámit építettek a várudvaron. Kiűzésük után az északi oldalon látható
kazamatákat húzták fel, a díszes barokk kaput is a 18. században építették hozzá.
Napjainkban szobrok, rendszeres kiállítások, várjátékok, történelmi konferenciák őrzik a hősök emlékét. A Zrínyi 1566 című, Moravetz Levente (1957–) rendezésében 2019ben bemutatott történelmi rockopera szintén ezt a célt szolgálja.
A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen 2011 óta egy üvegkupolás, a Szent Koronára emlékeztető épület fogadja a látogatókat. Körülötte található a virágot formázó sírkert, 1700
katona nyughelye, ahol a sírjelek mellett az elesett lovaknak emléket állító oszlopokat is
láthatjuk. A magyar úrnőnek, Kanizsai Dorottyának (1490–1532 után) volt köszönhető,
hogy 1526. augusztus 29. után végtisztességet kaptak az itt elesettek. A csata hőseinek, így II. Lajosnak, Tomori Pálnak és tán a megbékélés jeleként Szulejmán szultánnak
fából faragott szobrok is emléket állítanak.
A fogadóépületben a mélyföldszinti kiállítás
Pécs, Szent Péter- és Szent Pál-székesegyház
mellett kisfilmek és digitális terepasztal mutatja be a katasztrófa körülményeit: a körülvevő erdőbe ékelődő feketefenyő-ültetvény
a török támadást, a kőrózsa az ország három
részre szakadását jelképezi, a földbe sülylyesztett épület pedig egy kolostort jelöl.
Az 1367-ben alapított pécsi egyetem
(studium generale) V. Orbán pápa jóváhagyásával három kart, bölcsészeti, jogi és orvosi
fakultást indíthatott. A mindössze néhány tu-
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cat diák Koppenbachi Vilmos püspök köré szerveződött. A magas színvonalú oktatás
ellenére az egyetem csak rövid ideig működött. A korabeli leletanyag viszonylag kevés
(gótikus és reneszánsz faragványok), így sokáig vita tárgya volt, hol állt pontosan az
intézmény, melynek egykori helyszíne csak 2014 óta látogatható. Egy nagyobb termet
és több kisebbet tártak fel, és fölé védőépületet emeltek. Az egyetem hivatalos oldalát
(https://www.kozepkoriegyetem.hu/) megnyitva ismerkedhetünk az épülettel, illetve makett, időkerék és 3D-s animáció segít Nagy Lajos korának felidézésében.
Pécs jellegzetes épülete a neoromán stílusú Szent Péter- és Szent Pál-székesegyház. Ennek alapjai 11. századiak, végleges formáját azonban csak a 19. század
végén nyerte el az osztrák építész, Friedrich von Schmidt (1825–1891) tervei alapján.
Korábban két templom is állhatott a helyén. A 19. század elején építették fel mellé a Boldog Mór-kápolnát. A 20. század közepén a körülbelül százéves apostolszobrok helyett
Antal Károly (1909–1994) modern stílusú alkotásait helyezték el a dóm déli homlokzatán. 2009-ben az egyik torony keresztje alatt egy 1886-os időkapszulát találtak: az
üveghenger pénzérmék mellett egy kézzel írt, a katedrális részletes felújításáról szóló,
latin nyelvű pergament tartalmazott.

„Fegyvert s vitézt éneklek…”19
Várak a régióban
A középkori várak lényegében a hatalom
szimbólumának számítottak. Fontosságukat
jelzi, hogy névadójává lettek sok településnek: Baranyavár, Daruvár, Dombóvár, Szigetvár, Szászvár, Pécsvárad, Simontornya,
Dunaföldvár, Váralja. A várakhoz fűződő viszony a 19. század elején, a nemzeti romantika jelentkezésével gyökeresen megváltozott:
a várromok a dicső múltra emlékeztettek.
A 21. századra a várak a kulturális turizmus
fontos célállomásai lettek: a hagyományőrző
harci játékok, látványos mulatságok és vásáSzigetvár vára
rok ma nagy vonzerőt jelentenek.
A középkori várak egyszerre láttak el védelmi, közigazgatási, igazságszolgáltatási
és gazdasági feladatokat. Főúri tulajdonosainak a vár lakóhely, levéltár, kincstár, raktár
is volt. A hegytetőn magasodó vár igazi státuszszimbólummá vált, ezért lettek az Anjoukortól művészeti, kulturális központtá is. A tatár- és törökellenes harcok mellett a belháborúkban, kiskirályok egymás közti csatáiban töltöttek be katonai szerepet.
A tatárok elleni védekezésben eredménytelen földvárakat (pl. a döbröközi Werbőczyvárat) átalakították, vagy helyettük újakat emeltek, így a 13. század második felében
sok új vár épült kőből. Ilyen a siklósi vár, a Mecsekben a Márévár és a Zengővár vagy
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Döröcskei Simon lakótornya Simontornyán.
A 18. század végétől a korábbiaknál békésebb korszak köszöntött Európára. A várak
katonai jelentősége nagymértékben csökkent.
A barokk korszak idején a várurak inkább parkok övezte kényelmes kastélyokba költöztek,
a váraknak pedig gazdasági funkciót kerestek. A tulajdonosok magtárakat, raktárakat
alakítottak ki bennük, köveiket másként hasznosították vagy hagyták elpusztulni. A Duna–
Dráva-vidéken csupán a 20. századig folyamatosan korszerűsített eszéki vár őrizte meg
katonai funkcióját, és még az utolsó délszláv
háborúban is súlyos harcok folytak a tövében.
Dunaföldváron egykor valószínűleg létezett egy földvár, amelyet a település neve
is jelez. Kővárat csak jóval később, az 1500as években emeltek a dunai rév védelmére.
Ebben a háromemeletes toronyban II. Lajos
is táborozott néhány napig, várva a nemesi
csapatok érkezésére, mielőtt továbbindult
végzete, azaz Mohács felé. A torony megerősítésére épült a kővár, amelyet a törökök
háromszoros palánksorral vettek körül, majd
Dunaföldvár, Csonka-torony
lovasokat és gyalogosokat állomásoztattak
benne. A törökök kiűzésük előtt az egész
épületet felgyújtották. A Rákóczi-szabadságharc idején Vak Bottyán hídfőállássá alakította a helyet, erről szól egy jelenleg látható emlékkiállítás. Mai, csonka formáját az 1858-as
tűzvész utáni újjáépítéskor nyerte el, amikor
ispánház is került mellé. A Csonka-toronyban,
melyet neveznek Török- vagy Öreg-toronynak
is, a fafaragók galériája látogatható.
Eszék középkori várából alig maradt
ránk néhány emlék, oly mértékben átépítették a Rákóczi-szabadságharc utáni években,
annak ellenére, hogy a vár tövében haladtak
Eszék vára
a zarándokok és a keresztesek a Szentföld
felé. 1526–1687 között a törökök tartották megszállás alatt, s a vár fontos feladata volt
Szulejmán hídjának védelme. (A hidat Pálffy Miklósnak, majd Zrínyinek mégis sikerült
felégetnie.) A várat félkör alakban védte egy széles várárok, amelyet a Dráva vizével
töltöttek fel. A fennmaradt török erődítések elé félkörívű, impozáns méretű bástyákat és
háromszögletű kiugrásokat emeltek. Az építkezés megvalósítására német telepeseket
hoztak ide, így a város többségét német anyanyelvűek adták. A várat kelet felé bővítet-
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ték is. A Dráva túlpartjára felhúztak egy kisebb
erődítményt a hídfőállás biztosítása érdekében. Ennek kazamatái máig megőrződtek.
A várépítésnek köszönhetően Eszék Szlavónia jelentős katonai, gazdasági, közigazgatási
és kulturális központjává vált. A 19. században mintegy előőrsként Kopácsnál, Bellyén és
Dárdánál ütegállásokat alakítottak ki, de ezzel
sem tudták megakadályozni, hogy a haditechnika gyors változása miatt a vár ne veszítse el
jelentőségét. Az óváros négyzet alakú főterén
a pestis-járványok emlékére emelt SzentháPécs, A mecseki láthatatlanok emlékműve
romság-szobor áll. A teret barokk stílusú ne(Kuti László, 2016)
mesi és polgári épületek övezik. Ezek egyikében kapott helyet a Szlavónia Múzeum, másokban kávézókat, éttermeket alakítottak
ki. A főtér közelében áll egy ferences kolostor. A régi kaszárnya épületeinek egy részét
oktatásra használják, az egyetem részeként. A vár négy bejárati kapuja közül ma már
csak egy áll, az északi Vízi kapu. Az Eugén-bástya napjainkig fennmaradt. A várfalak
jelentős részét nem valamely ellenség rombolta le, hanem elbontották, mert akadályozta a város terjedését.
Márévár, amely a tatárjárás után épülhetett, a Magyaregregy község közelében
lévő, beszédes nevű Várhegyen áll. Az egregyiek úgy tartják, hogy Gárdonyi Gézát
(1863–1922) megihlette a tájék, amikor keresztülutazott a falun, hogy letegye nevelői
vizsgáját Pécsett. Szerintük az Egri csillagok híres jelenete, amikor Gergely és Vicus
fürdik a patakban, náluk játszódik, és azt a barna sziklát is meg tudják mutatni, ahonnan
a két gyermek a törököket leste. Legenda is szól Máré vitézről, hűtlen feleségéről és
az elátkozott lányról, aki a vár alatt bolyong, és minden hetvenhetedik év piros pünkösd napján jön elő, remélve, hogy megmenti őt egy vitéz. Márévár védelmére kettős
árokrendszer és egy magas fal szolgált. Vártörténeti és a Mecsek élővilágát bemutató
kiállításnak ad otthont.
Márévár utolsó „ostromának” időpontja szinte hihetetlen: 1956 novembere. Az 1956os forradalom és szabadságharc során egy kisebb fegyveres csoport még november 4-e
után is harcolt a szovjet csapatok ellen. A csoport néhány tagja felmenekült a Várhegyre, és orosz tankok lőttek rájuk. Két szabadságharcost ki is végeztek a helyszínen. Ezt
Ozora vára
a fegyveres csoportot – a többi ellenállóval
együtt – „mecseki láthatatlanoknak” nevezte
a Kádár-korszak sajtója, így próbálták jelentéktelenné tenni a csapat hősiességét. Napjainkban Márévár egy vártörténeti és a Mecsek
élővilágát bemutató kiállításnak ad otthont.
Ozora várának ismert lakója Ozorai Pipo
(1368/1369–1426) volt. A Filippo Scolari néven született firenzei fiatalember a 14. század
végén állt a magyar király szolgálatába, majd
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Pécs, püspöki palota

katonai vitézségéért és hivatali szolgálataiért magyar bárói rangot kapott. Ezzel elnyerte
az ozorai vár örökösének, Ozorai Borbálának a kezét is. Az esküvő után az ifjú pár a vár
és a hozzá tartozó kastély bővítésébe kezdett, és a várárokba vezették a Sió vizét. Az
építmény az itáliai városi palotákhoz hasonlított, s olyan híres volt, hogy még Luxemburgi Zsigmond is vendégeskedett itt. A gótikus várat utódaik reneszánsz rezidenciává
fejlesztették, ami könnyű célponttá tette a budai pasa számára. A töröktől való visszafoglalásakor az egyik oldalfalát ágyútűz döntötte le, ezért az Esterházy család csak
magtárként tudta használni. A Kádár-korszakban reneszánsz stílusú állapotában hozták
helyre. A 2007-ben múzeumként megnyitott várkastély kiállítása bemutatja Pipo életét,
Borbála hálószobáját és Luxemburgi Zsigmond lovagi kultúráját is. A várhoz tartozó
kápolnában őrzik Szent György ereklyéit.
Bár a pécsi püspökvár alapozásának ideje a 2. századig nyúlik vissza, a tatárjárás
alatti tűzvészben minden elpusztult. Ezért olyan várfalat építettek, amely egyszerre védte a várost, a székesegyházat, a püspöki palotát és az ezekhez tartozó épületeket. Az
Árpád-kori, négyszög alaprajzú várat toronnyal erősítették meg. Később a török elleni
védekezés érdekében építették fel a nyugati oldalon a körbástyát, a Barbakánt. Ezután
a magyar király, II. Ulászló ostromolta a várat, mert ide menekült Corvin János, aki
háromhetes küzdelem után lemondott a trónról. 1526-ban ismét lángolt a város, mert
a törökök felgyújtották, de ekkor még nem jutottak be a várba, ahogy a következő támadáskor, 1541-ben sem. Két év múlva azonban egyszerűen feladták a várat, s a katonák
elmenekültek. A törökök virágzó kereskedelmi várossá fejlesztették a várost. Az eszéki
híd felgyújtására igyekezve Zrínyi Miklós megostromolta és felgyújttatta várost. 1686-
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ban a még nem helyreállított falak miatt a törökök meg sem kísérelték a város védelmét.
A Rákóczi-szabadságharc idején a vár többször tulajdonost cserélt, a várost hol a szerbek, hol a kurucok, hol a labancok fosztogatták. Aztán Pécs lakossága túlnőtt a városfalak
által határolt részen, építkezésekbe fogtak,
amelyhez felhasználták a városfal köveit is.
Mások a házaikat egyszerűen hozzáillesztették a meglevő városfalhoz. A 21. században
a fennmaradó falak mentén, a székesegyháztól északra hangulatos ösvényt alakítottak ki.
Pécs, Barbakán
A Barbakán ingyen látogatható, előtte szép
kertben gyönyörködhetünk. A püspökvárból
püspöki palota lett, amely idegenvezetővel
előre egyeztetett időpontban megtekinthető.
1277-ben Döröcskei Simon alországbíró
építette a Sió mocsárvidékéből kimagasló lakótornyot, amelyből kétméteres falvastagsága
ellenére csak a helységnév maradt fenn: Simontornya. Oszlopos, árkádos lodzsát, díszes kandallókat, faragott köves ajtókat, várkápolnát hozzáadva vár helyett reneszánsz
palotává alakították, így a törökellenes harcokban alig lehetett szerepe. Vak Bottyán seSimontornya vára
regei már 1704-ben bevették, és több súlyos
ostrom ellenére évekig sikerrel tartották. Később ezt is csak magtárnak, majd raktárnak
használták. 1975-re reneszánsz szépségéből
több mindent sikerrel helyreállítottak, azóta
állandó vártörténeti és időszaki képzőművészeti kiállításoknak ad otthont.
A tatárjárás után épült, több ostromot átélt
siklósi vár történelme viharos. A 14. század
elején a Károly Róbert király ellen harcoló
Kőszegiek támadták sikertelenül várat. A királyhoz hűséges várúr később országos méltóságra emelkedett. 1401-ben Garai Miklós
Siklós vára
(1366 k. – 1433) itt tartotta fogva Luxemburgi
Zsigmondot kb. tíz hónapig. Szabadulása érdekében a király nádorrá nevezte ki Garait.
A következő nagyobb ostrom során Hunyadi János (1407 k. – 1456) rohamozta meg sikertelenül Siklós várát, amikor ellentétbe került a várat birtokló Garai családdal. Kanizsai
Dorottya egyik nevelt fia, Perényi Péter (1502 k. – 1548) koronaőr idehozatta a Szent
Koronát, miután odaadta azt Szapolyai Jánosnak, majd I. Ferdinándnak, lehetővé téve
ezzel a kettős királyválasztást és koronázást. 1541-ben a törökök foglalták el néhány
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nap alatt, s csak 1686-ban szabadították fel
az ő uralmuk alól. A harcokban részt vevő
egyik császári tábornagy, Caprara gróf kapta
meg jutalmul a várat.
A siklósi várban augusztusban négy napra
életre keltik a középkort, lovagi tornák, párviadalok, trubadúrok segítségével. A nyári várudvari estéken népszerű színházi darabokkal
ismerkedhetünk. A júniusonként nyíló Siklósi
Szalon funkciója szerint kortárs képző- és
iparművészeti kiállítás, de lényegét tekintve
egy három évtizede működő baráti művészi
Szászvár vára
közösség. A gótikus és reneszánsz várkápolnában esküvőket, koncerteket is tartanak. Csak 2010-ben azonosítottak be egy imafülkét, amelyet Kanizsai Dorottya használhatott. Rá emlékeztet a rózsakert (rosarium).
A várbörtönben bejárhatjuk a minden kényelmet nélkülöző cellákat. A bormúzeumban
a szőlőtermesztés régi eszközeit láthatjuk. Állandóan látogatható a bútorkiállítás, a középkori fegyvergyűjtemény, valamint a világháborús hadtörténeti anyag.
A szászvári vár a 14. században emeletes, alápincézett uradalmi udvarháznak épült
a pécsi püspök számára. A bejáratát egy lépcsőtorony védte, ami a töröknek nem jelentett akadályt. A vár háromszor is leégett, egyszer Zrínyi Miklós parancsára gyújtották
fel, az 1664-es téli hadjárata során. Mire kiűzték a törököket, a vár teljesen elpusztult.
A falmaradványt később beépítették egy új templomba. Néhány éve viszont felújították,
a hiányzó falakat üvegfal pótolja, amelyben elég szokatlan látványt nyújtanak az eredeti
kőablakkeretek. Az épületben berendeztek egy gyerekbarát kiállítást: van várbabaház,
lehet pecsételni, lúdtollal írni, „kirakózni”. A kiállított tárgyakkal kellékként lehet játszani,
a nagyobbak választhatnak a püspök, a lovag vagy a szerzetes szerepe közt, hozzá
ruha, sisak, reverenda áll rendelkezésre. A pincébe került a lapidárium, ahol szépen
faragott kövek és magyarázó szövegek várnak ránk. Külön termet kapott az eretnek és
a boszorkány témakör.

„Vár állott, most kőhalom…”20
Vármaradványok a régióban
Döbröközön az Árpád-kori földvárat – sok várhoz hasonlóan – a tatárjárás után alakították át kővárrá. Furcsa módon az épület a 16. századi tulajdonosai után a Werbőczy
család nevét őrzi, pedig mire ők házasságkötéssel hozzájutottak, a falak már több száz
éve álltak. Döbrököz végvárként néhány éven át a török elleni harcok jelentős központja
volt, és a várból kitörve Werbőczyék többször is sikerrel támadtak a mohácsi bég kereskedőket kísérő csapataira. Kászon bég párbajra hívta ki őket. A viadal Werbőczyék
javára dőlt el, ahogy később az egyházaskozári ütközet is, ezért ott ki tudtak szaba-
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dítani kétszázhúsz hadifoglyot. Tinódi Lantos Sebestyén (1510 k. – 1556) ezt így
örökítette meg:
„Eszt hogy hallá Kászon, bánattya nagy vala,
Mert népének java ott elveszött vala,
Jó Verbőczi Imre nagy örömbe vala,
És ez nagy Istennek hálát adott vala…” 21

Döbrököz, a Werbőczy-vár maradványa

Mecseknádasd, Réka-vár
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A döbröközi várúr, Werbőczy István
(1458–1541) jogászi fő műve, a Tripartium
(Hármaskönyv) Magyarország jogi szabályainak és szokásjogainak gyűjteménye, amelyet
a magyar országgyűlés elfogadott 1514-ben,
de a király nem szentesített. Magánkiadásban viszont eljutott a bíróságokhoz, és alkalmazták az ítélkezési gyakorlatban – a legtöbb
passzusát 1944-ig.
Döbrököz közelében találták meg egy római erődítmény, Iovia castrumának maradványait. Werbőczy Imre főispán tulajdonában is
állt a napjainkban Gólyavárként emlegetett
vármaradvány, melyet eredetileg a Dombó
család uralt.
Dombóvár várát a török őrség kiűzése
után felrobbantották. Dombóvár-Szigeterdőn
egy rekonstruált Árpád-kori lakótornyot kereshetünk fel a Földvár utca felől, benne ipartörténeti kiállítást és az innen nem messze álló
Kossuth-szoborcsoport történetét láthatjuk.
Egy ezredfordulós ásatáson tárták fel az 5×5
méteres belterületű lakótorony alapjait.
Kaposszekcsőn, a Kapos folyó mocsarának egyik teraszán a titokzatos Leányvár
romjai találhatók. A várnak sem az építési,
sem a pusztulási időpontja nem ismert. Az
biztos, hogy utolsó megmaradt köveit az árvíz
elleni védekezéshez használták fel 1930-ban.
Mecseknádasd neve a török időkben az
itt élő szerbek miatt Rácnádas volt, mellette
a Schlossberg tetején álló romok egy háromhajós, 14. századi templom maradványai, de
más kövek alapján egy dzsámit is feltételeznek itt a régészek. Zrínyi Miklós Eszékre tartva mint török katonai erősséget ezt is felgyújtotta, ahogy tette Moháccsal, Szászvárral,

Babarccal és Dunaszekcsővel is. Mecseknádasd másik nevezetessége a Réka-vár,
ahol – a legendák szerint – Szent István unokája, a későbbi Skóciai Szent Margit született. A vár egy tűzvészben elpusztult, de ennek idejét nem tudták meghatározni, ahogy
építésének időpontja is ismeretlen még. Károly Róbert-kori oklevelekben többször említik a várat. A romok egy három méter magas fallal körbevett, eredetileg 200 méter
hosszú épületet rejtenek. Más mondák szerint a várnak nevet adó Réka édesapja „Isten
ostora”, a hun Attila volt.
Nagyvátyon két várrom is található, melyek Gyűrűfű felől közelíthetők meg. A Kisvár-hegyen egy földvár nyomai, sáncok és árkok maradtak fenn, a Nagyvár-hegyen
egy Szent István korabeli ispáni udvarházat feltételeznek.
A régió első földvárát már a bronzkorban, mintegy háromezer évvel ezelőtt emelték
a Regölyben fellelt sáncnyomok tanúsága szerint. A megerősített telep törzsi központ
lehetett, amelyet később a kelták is használtak.
Szekszárdon a vár a mai vármegyeházánál állt, és csak egy kicsiny falmaradvány
látható belőle. Feltételezik, hogy ezt a bencés apátság megerősítésére építette Janus
Pannonius nevelője, Vitéz János. Az építményt Evlija Cselebi (1611–1684 vagy 1687)
török utazó négyszögletes, többtornyú kővárként írta le.
Tamási vára, amelyet már 1315-ben említenek az oklevelek, romjaiban sem létezik,
mert köveit beépítették egy vadászkastélyba. Miután visszafoglalták a töröktől, 1686ban az Esterházyak birtoka lett, majd alig száz év múlva lebontották.
Zengővár a Mecsek csúcsán, stratégiailag nagyon fontos helyen fekszik, mégsem
ismerjük építtetőjét és történelmét. Valószínűleg a tatárjárás után épült, árkának nyomai még ma is láthatók. Kör alapú, 15 méter külső átmérőjű falának maradványai még
küzdenek az időjárással. A Zengő csúcsán egy 1994-es régészeti feltárás során római
leleteket találtak, ezért feltételezik, hogy a csúcson állt egy erődítmény, ahonnan jól
megfigyelhették az Aquincumba vezető hadi utat.

„A város régi, […] Remények gazdag lombjai
borítják…”22
Korstílusok, stílusirányzatok és építmények
A katolikus megújulással párhuzamosan alakult ki a barokk művészete, amely a túldíszítettséggel és a monumentalitással akarta lenyűgözni az embereket, illetve bemutatni az egyház erejét. A barokk templomok messziről felismerhetők többnyire hagyma
alakú tornyaikról, lant vagy kör alakú ablakaikról. A korszakban a korábbi stílusok építményeit is ennek megfelelően alakították át (lásd pl. a mecseknádasdi Árpád-kori templom jelenlegi formáját). A barokk ugyanakkor nem befolyásolta nagymértékben a Duna–
Dráva-régió városképeit, de több palotát felújítottak a 18. században, és ezek a polgári
lakások mintájává váltak. Baranya legszebb homlokzatú barokk épületének a bükkösdi
Petrovszky-kastélyt tartják, a leromlott állapotú épület azonban nem látogatható.
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Pécsett a Káptalan utca őrzi az eredeti
lakók, a kanonokok emlékét, akik a káptalan
tagjai voltak. Napjainkban múzeumok utcájának lehetne nevezni a kis utcát, ahol barokk
paloták sorakoznak, köztük kertek, s a vele
párhuzamos Janus Pannonius utcában is
barokk lakóépületekkel találkozhatunk. Pécsett közel húsz barokk stílusú műemléket
tartanak nyilván, többnyire lakóházakat, például az Apáca és a Felsőmalom utcában, de
barokk az 1714-ben épült megyei kórház is,
a Lyceum templom, a Ferencesek temploPécs, barokk kastély a Káptalan utcában
ma és a régi vármegyeháza épülete a Papnövelde utcában, amely ma a Modern Magyar
Képtárnak ad otthont.
Szekszárdon a Béla téren szokatlan elhelyezkedésben az Urunk mennybemenetele
nevet viselő, Angster-orgonával ellátott barokk stílusú templom előtt egy szintén barokk
Szentháromság-szobor áll.
Eszéken az egész óvárosnak barokk hangulata van. Itt látogatható a jezsuiták által
építtetett kéttornyú Szent Mihály-templom,
amelynek egyik érdekessége, hogy az utcaszinten láthatók Kászim pasa egykori dzsámijának alapjai.
Pécs, Elefántos-ház
A klasszicizmus idején épült házak zöme
Elefánt: Rosinger Mátyás, 1870
egyszintes, a kiemelt épületekre a kétszintes
építkezés a jellemző, ahol a fő szint az első emelet. Az antik időket megidézve oszlopsort
vagy féloszlopsort és gyakran timpanonos záródást építettek. Szekszárdon Pollack Mihály
tervezte a megyeháza átépítését, de felhasználta hozzá a korábbi bencés apátság épületmaradványait. Ezért, bár klasszicista az épület, nincsenek benne derékszögű falak.
A pécsi klasszicista épületek egyik ikonikus példája a Piatsek József által építtetett,
egykor Tallián-háznak nevezett Elefántos-ház, amely őrzi a fűszer-, vas- és gyarmatáru-kereskedés cégéremlékét. Nevét az épület egyik sarkán látható bádogelefántról
kapta. A „Fekete Elefánthoz” cégér lassan kétszáz éves lesz.
A Klimó Könyvtár az alapító pécsi püspök, Klimó György (1710–1777) nevét viseli,
aki 1774-ben létrehozta az ország első nyilvános könyvtárát, amelyet ebben a klasszicista épületben helyeztek el. A bellyei uradalom igazgatására a Habsburg családhoz
tartozó tulajdonosok egy klasszicista kastélyt építettek Főherceglakon, pontosabban
akkor még Ivándárda külterületén. Alig 90 év múlva a kastélyt egy országhatár választotta el a falutól, s a trianoni békeszerződés után a levágott településrésznek saját nevet
kellett adni, így keletkezett Főherceglak.
A kiegyezést követően az ipari fejlődés felgyorsult. Éreztette hatását az ipari forradalom, a régióban több település lakosainak a száma is gyorsan gyarapodott, létrejöttek
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fontos intézmények: bankok, biztosítók, kórházak. A 19–20. század fordulóján több eklektikus épületet is emeltek, például a pécsi
Széchenyi téren álló új megyeházát. 1904-re
elkészült a Postapalota, melynek domborművei és cserepei a Zsolnay-gyár termékei,
a Baranya megyei közgyűlés üléseit pedig
egy szépen díszített eklektikus teremben tartják a Papnövelde utcai épületben.
A századforduló időszakára jellemző volt
a korábbi építészeti stílusok újratervezése és
újra felhasználása, így jöttek létre a „neo”Pécs, Postapalota
stílusok: a neoromán, neogót, neoreneAngyalos címer: Apáti Abt Sándor – Mack Lajos, 1904
szánsz és neobarokk, melyek az egyházi
építkezések meghatározó stílusává váltak.
A neoromán épületek közül kiemelkedik a pécsi Pius-templom (Jézus Szíve templom).
A pécsi Széchenyi teret meghatározó épület,
a városháza 1907-ben készült el, neobarokk
stílusa könnyen felismerhető a tornyáról és
az ülésterem ablakairól. A historizmus egyik
káprázatos épülete a pécsi Király utcában
a Vasváry-ház, melynek emeletén 2013-ban
állandó tárlatot nyitottak a pécsi születésű
festő és grafikus, Lantos Ferenc tiszteletére (1929–2014). Impozáns neogótikus templomtoronynak számít a bátaszéki NagybolPécs, Palatinus Hotel
dogasszony-templom (mellette a cikádori
ciszterci apátság romjai láthatóak). Hasonló stílusú az eszéki Szent Péter- és Pál-plébániatemplom („vörös templom”).
A Duna–Dráva-vidék több szép épületet köszönhet a szecessziónak, amelyet növényi vagy geometrikus mintákra építő hullámzó díszítés és élénk színek jellemeznek,
épületein alig található derékszög, lágy, gömbölyded formákból építkezik. Szekszárdon
a városházát kellett átépíteni, mert az eredeti klasszikus épület egy része nagyon megsüllyedt, s ekkor vált a városháza szecessziós stílusúvá. Az 1913-ban Pécsett országosan is elsőként épült moziépület, a jelenlegi Apolló mozi szintén szecessziós stílusú.
Az ugyancsak szecessziós Palatinus Hotel már több mint száz éve működik, előkelő
báltermében Bartók Béla (1881–1945) is koncertezett. Építtetője a Hammerli család
volt, akik a Pécsi Kesztyűgyár alapításával szerezték vagyonukat. A két híres operaénekes, José Carreras (1946–) és Plácido Domingo (1941–) is megszállt itt. A Széchenyi tér
közelében áll a millenniumra épített, szecessziós stílusú színház, amelyben a székek
sokáig elmozdíthatók voltak, hogy sportrendezvénynek is helyet tudjon adni.
A 20. századi építőiparban alapvető változást hozott az acél vázszerkezet elterjedése, majd a vasbetonhoz szükséges pumpás betonépítés, amellyel lehetővé vált sokkal
nagyobb ablakfelületek, belső terek kialakítása. A szénbányászat számára épített Szé-
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chenyi-akna (Pécstől nem messze) az 1920as évek vasbeton építészetének egyik szép
példája, Magyarországon egyedülálló, ezért
helyi védelem alá helyezték.
Art deco stílusban országosan is csak kevés épület született, ami részben azzal magyarázható, hogy e stílus fénykora a húszas évek,
amikor a trianoni békeszerződés után Magyarország súlyos gondokkal küzdött, és alig
folytak építkezések. A mecseki szénbányászat
szerepe felértékelődött, ennek is volt köszönhető, hogy a bányászok számára art deco stíPécs, pálos templom
lusú gyógyszállót építettek Sikondán. Szintén
Trianonnal függ össze, hogy Pécsre menekítették a pozsonyi egyetemet, a tanároknak
pedig lakóházra volt szükségük, melyeket a Vargha Damján utca 4. alatt építettek meg. Ez
és az Apáca utca 19.-ben dr. Furtényi Géza ügyvéd háza is az art decót képviseli.
A modernség a funkcionalitást állította előtérbe, s esztétikamentesen kialakított
épülettömegeket eredményezett, pedig eredeti célja szerint gazdag tömegjátékkal, az
alapszínek használatával váltotta volna fel a vakolatdíszítettséget. A bővülő igényeknek
újabb mozi építésével tettek eleget, a harmincas éveknek megfelelően Pécsett az Urániát már modernista stílusban tervezte meg Weichinger Károly (1893–1982). A pálos
templom (Szent Imre-templom) modernista stílusú vasbeton épület, amelyet terméskő
burkolatával sikeresen illesztettek be a Mecsek-oldalba. A modernista irányzat sikeres
későbbi megvalósításaként készült el Getto József tervei alapján a postavölgyi kis katolikus templom. Az Ybl-díjas építész tervezte a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium épületét is. A modernitás egyik látványossága a Mecsek-oldalban felépített
Kikelet Szálló, melynek íves tömegét úgy szerkesztették, hogy a görbület miatt nem
látjuk az épület végét, így az határozatlanná válik, belesimul a környezetébe.
A Bauhaus egyik ismert alkotója, a többek között a csővázas fotelt tervező Breuer
Marcell (1902–1981) Pécsett született. A mai Széchenyi István Gimnáziumban érettségizett, majd Weimarban a Bauhaust alapító Walter Gropius tanítványa lett. Később
az USA-ba költözött. Amerikában és Párizsban tervezett épületei a II. világháború után
meghozták számára a világsikert. 2016 óta az általa tervezett és róla elnevezett múzeum New Yorkban a Metropolitan Múzeum része, a „The Met Breuer” a kortárs művészet
bemutatásának egyik fontos helyszíne.
Szintén a Széchenyi István Gimnáziumban érettségizett és a Bauhaus egyik alapítója lett Forbát Alfréd (1897–1972). Neki a 1930-as években volt módja Pécsett néhány
épületet tervezni: például bérházakat a Perczel u. 32. és a Rákóczi út 69–71. szám
alatt, valamint villaépületet a Kaposvári u. 17. szám alatt. A zsidótörvények az építészt
svédországi emigrációba kényszerítették, ott vált a várostervezés nemzetközileg elismert tekintélyévé, több svéd városban az együttélés jobb körülményeit figyelembe vevő
városfejlesztési tervek kidolgozójává.
1949 után az erőltetett iparosítás és urbanizáció szocialista programját kiszolgáló
mennyiségi jellegű lakásépítés jellemezte Magyarországot. A régióban is gombamód
szaporodtak a sokemeletes házgyári panellakások, amelyek biztosították az iparvá-
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rosokba kényszerített tömegek elhelyezését.
Ekkor nőtt ki a semmiből Komló, majd Paks,
és Pécsett a kertvárosi tízemeletesek sokasága. Javult a fürdőszobával, csatornázottsággal ellátott lakások aránya a 20. század
végén, ugyanakkor nyílt az olló a fejlesztett
városok – például Paks, Komló – és a kistelepülések életkörülményei között. A pécsi
Uránváros általában pozitív példaként szerepel a korszak városépítészeti történetében,
itt az épülettömbökből majdnem teljesen zárt,
parkosított belső tereket hoztak létre.
Paks, tulipános panelházak
A díszítést szélsőségesen tagadó modern
stílus után újra megjelent az igény egy olyan
építészet iránt, mely hajlandó díszíteni: ez
a posztmodern. A 20. század végének stílusára részben az antik formák újjáéledése
a jellemző, gyakori az oszloprendek, párkányzatok alkalmazása, de a kő és tégla mellett vasbeton, krómacél és üveg segítségével
is dolgoznak. Gyakran mintában kirakott téglahomlokzatok készülnek, és újszerű szobrászati alkotásokat is felhasználnak.
A szocializmus időszakában verseny bontakozott ki a városok között a tekintetben,
Paks, Szentlélek-templom (Makovecz-templom)
hogy ki épít magasabb épületet. Pécsett huA világosság és a sötétség angyala (Péterfy László, 1990)
szonöt emeletes panelt húztak fel 1976-ban,
benne kétszázötven kislakással, de a rossz
tervezés és kivitelezés miatt a ház alig tizenhárom év múlva már életveszélyessé vált,
a lakókat kiköltöztették. Felújítását többször
többféle céllal elkezdték, végül a Guinness
Rekordok Könyvébe is bekerült, mint a legtovább üresen álló, legnagyobb épület. A házat
a 40. születésnapjára bontották le.
1975-ben politikai vita kerekedett abból,
hogy Csete György (1937–2016) építész
a szovjet típusú házgyárak panelszürkeségét népies, tulipános mintákkal akarta ellenKakasd, faluház
súlyozni Pakson. Büntetésül fel is oszlatták
a Pécsi Építész Csoportot. Csete és Makovecz Imre (1935–2011) a hivatalos építészettel szemben megfogalmazták az organikus irányzat elveit, amely az 1990-es évektől
lett népszerű. Az irányzat kiemelkedő alkotása a Makovecz által tervezett paksi Szentlélek-templom (1991), melyben az építész egyesítette az ősi magyar hit- és formavilágot, valamint a keresztény hagyományokat: a templom előtt álló hármas torony tetején
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a nap, a hold és a kereszt tündököl. A kakasdi
faluházát és a szigetvári Vigadó épületét
szintén a Magyar Művészeti Akadémia örökös
tiszteletbeli elnöke, Makovecz Imre tervezte.
A pécsi belvárost az 1980-as években
az organikus építészet egyik változatával
újították meg. A pécsi organikusok jelentős
képviselője, Dévényi Sándor (1948–), a népi
építészet mai alkalmazását kutató Kistelegdi
István (1944–), Pécs építészetének kiemelkedő alakja, Bachman Zoltán (1945–2015) és
a Pécsi Tervező Vállalat munkatársa, Várnagy
Péter (1943–1992) a modernizáció erőltetése helyett a környezet értékei felé fordultak.
A növényi, állati és emberi metaforákat keresték, a környezettel való harmonizálás és
együttélés jegyében alkottak. Gyakran használt építészeti elem műveikben a mérnökien
racionális és szobrászi esztétikájú faszerkezet. Dévényi ennek jegyében álmodta meg
az alagútba torkolló Aradi vértanúk útját,
és megújította a Jókai és a Kossuth teret.
Dévényi Villámsújtotta Háza, Lakodalmas
Háza és Munkácsy-udvara a posztmodern
Szigetvár, a Vigadó és Zrínyi Miklós szobra
jellegzetességeit (erős színek, díszítő ke(Mihael Štebih, 2009)
rámiák, szokatlan formavilág) viselik. Nem
beszélhetünk körülírható stílusirányzatról az
ökoházak esetében, csak egy olyan összetett
elvárásrendszerről, melynek célja, hogy az
épület a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot
hagyja maga után. A Kistelegdi 2008 Építészeti Iroda 2015-re egy olyan intelligens házat alakított ki egy 1970-ben létrehozott pécsi
épületből Reborn Home néven, ahol a ház
több energiát termel, mint amennyit fogyaszt.
A sokrétű jelenkor már igyekszik meghaladni a posztmodernt, napjainkban egymás
mellett alkotnak új-modernek, pop-modernek
Pécs, Villámsújtotta Ház
és minimalisták, organikusok és a high-tech
eszméket gyakorló építészek, de továbbra is vannak posztmodernek is. Pécs kortárs
építészetének kiemelkedő alakja a város szülöttje, az Ybl-díjas Getto Tamás (1958–).
Az ő tervei alapján jött létre Pellérd faluközpontja és annak legérdekesebb épülete, a községháza, ahol a nyitott ügyfélváró terek a demokráciát segítik érvényre jutni.
A szintén Ybl-díjas Patartics Zorán (1968–) tervezte a Gandhi Gimnázium épületét
és különálló tornacsarnokát.
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„…választottunk magunknak csillagot”23
Szemelvények a régió irodalmából
A verssorok és a regényalakok is a nemzeti emlékezet részei, a művészekhez köthető
helyszínek felkeresése pedig segítheti az író
életének és alkotásainak megértését.
Pécsett született, majd nagyobb kitérő
után oda tért vissza, s ott is halt meg Várkonyi Nándor (1896–1975) író, irodalomszervező, könyvtáros, irodalomtörténész. Az ő
nevét viseli az egyik pécsi fiókkönyvtár, egy
kertvárosi utca, illetve 2012-ben emlékszobát
rendeztek be tiszteletére a pécsi Belvárosi
Könyvtárban. Szintén Pécsett született és
Pécs főtere
halt meg Csorba Győző (1916–1995) költő,
műfordító, akinek nagy szerepe volt Janus Pannonius jelentőségének elismertetésében.
Csorba mellszobra a Tudásközpont előtt áll.
Több, Pécsett élt költőről láthatók a városban szobrok. Borsos Miklós (1906–1990)
megformázta Janus Pannoniust (Barbakán töve) és Babitsot (Apáca utca). A pécsi
Horvát Klub előtt helyezték el a horvát August Šenoa mellszobrát. A Pécsváradon elhunyt Bencsik István (1931–2016) készítette a Németh László emlékezete című alkotást (Aradi vértanúk útja, várfal). Radnóti Miklós szobra az azonos nevű utcában,
József Attiláé egy azóta bezárt Athinay úti könyvtárnál, Petőfié a 48-as téren áll.
Kultikus helynek számít Melocco Miklós (1935–) Ady-szobra a Barbakánnál és Leonardo da Vincié a Széchenyi téren. Még a sokáig a környéken posztoló rendőrt is
Leonardo néven őrizte meg a helyi emlékezet.
Pécsett a már hatvan éve megjelenő Jelenkor folyóirat szerepe a kortárs irodalom
megismertetésében nagyon jelentős. A Jelenkor Könyvkiadó létrehozása a pécsi születésű költő és műfordító Csordás Gábor (1950–) érdeme. A Széchenyi téren működik
a Művészetek és Irodalom Háza.
2010-től Pécsett él a Mesemíves Kiadó
Pécs, Ady Endre
alapítója, Császár Levente (1961–), aki Kom(Melocco Miklós, 1977)
lón született, majd Kárászon nevelkedett.
Szénbányában és favágóként is dolgozott.
Gyermekként egy zsebkendőn lévő gomba
alatt ülő törpe képéből szőtt magának mesét,
de írni csak felnőttként kezdett: ekkor vált főállású meseíróvá. Császár a népmesék tanítását is követve alkotja meg saját meséit kárászi
műhelyében a Baranya megyei településekkel
kapcsolatban: írt mesét Pécsre, Pécsváradra,
Bikalra, Mánfára, Magyaregregyre. A 2017-es
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Mocsoládia című kötet Alsómocsoládot és környékét helyezi a mese világába. A 2020-ban
megjelent Kilenchatár című mesekönyv kilenc baranyai település, Abaliget, Bodolyabér,
Husztót, Kovácsszénája, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mecsekpölöske, valamint
Oroszló meséjét tartalmazza. 2007-ben megjelent Madárház című könyve a híres kárászi
madárbarátnak, Kühnel Mártonnak (1884–
1961) állít emléket.
Szekszárdon született Garay János (1812–
1853) költő, író, aki a költészettel és elsősorban
a német irodalommal Pécsett ismerkedett meg.
Kortársai jelentős balladaköltőt láttak benne.
Lírájában felismerhető többek között Széchenyi
István eszméinek, illetve Vörösmarty Mihálynak (1800–1850) a hatása. Az obsitos című elbeszélő költeményében (1843) a nagyotmondó
katona, Háry János kalandjait írta meg. A hagyomány szerint a huszár Szekszárdon élt, de
valószínűbb, hogy alakját Garay találta ki. Háry
lovas szobrát, mely a Liszt Ferenc téren áll,
Háry János lovas szobra
1992-ben alkotta meg Farkas Pál. Garay János
(Farkas Pál, 1992)
szobra a szekszárdi Garay téren látható.
„Szegszárdon Születtem, Színésznőt Szerettem”24 – mondja Így írtok ti című művében
Karinthy Frigyes (1887–1937) az alliterációt kedvelő Babitscsal kapcsolatban. A Babits
Mihály nagyapja által Szekszárdon, a Séd pataknál vásárolt házban emlékmúzeum idézi
fel a költő polgári világban töltött kisgyermekkorát, aki tízéves korától nem itt élt, gimnáziumba már Pécsett járt. A szekszárdi utca ma már Babits nevét viseli, akinek Halálfiai című
regénye önéletrajzi elemekből merít: a főhős életterét jelentő Gádoros Szekszárddal, Sót
pedig Péccsel azonosítható, és a régi szokásokhoz, régi erkölcsökhöz mereven ragaszkodó Cenci néni és Döme bácsi is Babits rokonainak tulajdonságait mutatja. A Babits-ház
helyet ad Babits gyermekkori játszótársának és
távoli rokonának, az első magyar női egyetemi
Szekszárd, Mészöly Miklós és
doktornak, Dienes Valériának (1879–1978)
Babits Mihály háza
a hagyatékát őrző emlékszobának is. Dienes
modern kori polihisztor volt – író, műfordító, filozófus, matematikus, tánctanár –, írásai szintén megjelentek a Nyugatban.
A Babits-ház mellett áll a szintén szekszárdi születésű Mészöly Miklós (1921–2001)
múzeuma. Az író az 1960-as években egy
szekszárdi tanyán élt a Porkoláb-völgyben, s
itt született első regénye, Az atléta halála is.
2003-ban Mészöly író és pszichológus felesé-
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ge, Polcz Alaine (1922–2007) Szekszárdnak adományozta az elhunyt író hagyatékának
egy részét. Így jött létre az Irodalom Háza – Mészöly Miklós Emlékház.
Baka István (1948–1995) költő, műfordító is Szekszárd szülöttje. Gyermekkorában
családja Tamásiban és Bátán élt, de 1956-ban visszaköltöztek szülővárosába, és itt is
érettségizett a Garay János Gimnáziumban, később pedig két évig tanított is Szekszárdon.
Elsősorban a szovjet időszak tiltott, mártír és emigráns költőit fordította. A Liszt Ferenc
alakját is megörökítő Szekszárdi mise című alkotásában a művészi tehetség és a hazafiság
ellentétét dolgozza fel. 2005-ben emlékszobát nyitottak a tiszteletére a Babits-házban, néhány évvel később (az országban elsőként) megkapta a nevét az egyik iskola a városban,
2015-ben pedig posztumusz díszpolgárrá is avatták. 2011-ben készült el Farkas Pál keze
nyomán bronzszobra, amely a róla elnevezett általános iskola előtt található.
Szekszárdon született a „posztmodern költőkirály”, Parti Nagy Lajos (1953–), aki
emellett még műfordító, író, drámaíró és szerkesztő is. Íróvá válásában nagy szerepet
játszott Pécs: itt szerzett tanári oklevelet, a Baranya Megyei Könyvtárban dolgozott, s
hét éven keresztül a Jelenkor szerkesztője volt.
A paksi Városi Múzeum udvarán alakították ki a Pakson született, s Pécsett elhunyt
író és költő, Pákolitz István (1919–1996) emlékszobáját egy külön épületben, az özvegye által a múzeumnak adományozott bútorokkal, személyes tárgyakkal berendezve.
A Négyszögletű Kerek Erdő című meseregény írójának, Lázár Ervinnek (1936–
2006) az emlékháza a Paks közeli Sárszentlőrincen található. Lázár Ervin a településhez tartozó Alsórácegrespusztán nevelkedett, és itt, illetve (Illyés Gyulához és Petőfi
Sándorhoz hasonlóan) Sárszentlőrincen járt iskolába. A Lázár Ervin Emlékházban kiállították a róla készült fényképeket, karikatúrákat, írógépét, íróasztalát, néhány ruháját.
Sárszentlőrinctől 8 kilométerre északra fekszik a Pálfához tartozó Felsőrácegrespuszta, Illyés Gyula (1902–1983) szülőhelye és a Puszták népe című szociográfiájának ihletője. Szülőházát már lebontották, csak egy kopjafa mutatja a helyét. Illyés
gyermekkorát egykori elemi iskolájában, egy néhány évtizede már iskolamúzeumként
szolgáló épületben, 20. század eleji berendezéssel idézik meg. Az iskolát még gróf
Apponyi Sándor építtette a cselédlakásokban élők gyermekeinek taníttatására. A falusi
jegyző házát pedig, ahol Petőfi Sándor (1823–1849) lakott kosztos diákként, múzeummá alakították. Az épületben több állandó kiállítás (pl. iskolatörténeti, méhészeti, néprajzi és családtörténeti tárlat) látható.
Sárszentlőrinchez tartozik Uzd, ahonnan baráti látogatásra indult Petőfi, és a négyökrös szekér csak lassacskán ballagott vele és útitársaival, míg Borjádra nem értek. A táv
mintegy 100 kilométer, szekéren egy egész napos döcögés, a költőnek és Sass Erzsikének tehát volt ideje csillagot választani, míg
a Sass család kúriájába értek. A nemesi udOzora
varház főépületét már lebontották, de az udvarház méhese még áll, ezért azt alakították át
emlékhelynek. A nádfedeles, tornácos Borjádi
Petőfi-emlékméhes értékét növeli, hogy Petőfi itt írta A négyökrös szekér című versét. Sárszentlőrinctől északra is találunk Petőfi-emlékhelyet, mégpedig az ozorai nagykocsmát, ahol
Petőfi vándorszínészként lépett fel.
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Dombóvár, Fekete István
(Farkas Pál, 1997)

Ozorától mindössze 10 kilométer Pincehely, amelynek része Görbő. Itt egy felújítás
alatti kúriában Vörösmarty Mihály (1800–
1855) emlékét őrzik, akit jó barátság fűzött
a kúria birtokosaihoz. A költő itt írta meg
honfoglalási eposzának, a Zalán futásának
előszavát. Egy öreg erdei fenyőről azt tartja
a helyi emlékezet, hogy az Vörösmarty fája,
amelybe a költő belekarcolta a monogramját.
Fekete Istvánt (1900–1970) ifjúsági és állatregény íróként népszerűsítette a Kádár-korszak, de Dombóváron berendezett kiállításán
a Tüskevár és egyéb könyvei, kéziratai, bizonyítványai, fényképalbumai mellett az életmű
más elemei – a szerző festményei, versei – is
megtekinthetők. A Hóvirág utca 25. alatti kiállítás ingyenesen látogatható.
A Völgység fővárosának is nevezett Bonyhád mellett, Bonyhád-Börzsönyben élt Vörösmarty Mihály 1820 és 1823 között, és Perczel
Sándor fiainak volt a nevelője. Később a börzsönyi Perczel-birtokon készült jogi vizsgáira.

Bonyhád, Vörösmarty Mihály, a háttérben a szerelmi költészet múzsájának, Eratónak és Perczel Etelkának
a szobrával
(Szabó György, 1990)
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Sásd közelében található a Varga nevű
község, ahol az író és újságíró, Sásdi Sándor (1898–1992) emlékét ápolják, aki a baranyai falvak életét mutatta be írásaiban.
Zengővárkonyban a parókia könyvtárában alakították ki a művészettörténész Fülep
Lajos (1885–1970) emlékszobáját, mert Fülep ebben a faluban tevékenykedett a Horthykorszakban református lelkipásztorként. Művészetfilozófusként összeválogatott néprajzi
tárgyai tekinthetők itt meg.
Zengővárkony közelében, Pécsváradon
kezdte meg iskolás éveit a népi írók táborába
tartozó Kodolányi János (1899–1969), majd
elköltözött a család Vajszlóra, ahol erre most
emlékszoba emlékeztet. Az író szellemi szülőföldjének tekintette az Ormánságot. Kodolányi
1934-ben beutazta az Ormánságot két társával. Meglátogatta Fülep Lajost, illetve a kihalófélben lévő magyar falvakat (Besencét, Kákicsot és Vajszlót). Az erről szóló szociográfiai
cikksorozat 1941-ben Baranyai utazás címmel
jelent meg önálló könyvként. Illyés Gyula Pusztulás című írása mellett ez a mű hívta fel a figyelmet a parasztság szociális helyzetére.

Zengővárkony, református templom

Vajszló, Kodolányi Emlékmúzeum és Könyvtár

„…kis város: nagy falu…”25
Szekszárd története
Szekszárdot a középkori okleveleken még
gyakran Sexard néven tüntetik fel. A városnév
eredete bizonytalan, de a Thuróczi-krónika
szerint a várost alapító I. Béla külső tulajdonságaiból származik: a király barna bőrű, azaz
szög volt, és kopasz, azaz szár. Elhelyezkedésére és jellegére utal Babits Mihály a Szekszárd, 1915 nyarán című versében:

Szekszárd

„A város, mint egy álmos eb,
hever domb alatt, sík felett
kis város: nagy falu.”
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Szekszárd 1485-ben kapott mezővárosi rangot, öt országos hírű vásár zajlott falai között. 1779 óta megyeszékhely. Történetét két, montázsszerűen megalkotott óriási festmény, pontosabban pannó (nagyméretű festett fali tábla) mutatja be, amelyek a Béla
király téren a városháza lépcsőházát díszítik.
A Munkácsy-díjas Baky Péter (1950–) egyik alkotásának a sarkában a római korra
utaló rekvizitumok láthatók, hisz Szekszárd Alisca néven a limes mentén húzódó egyik
erődítmény volt. A honfoglalást egy sámán és egy nyilazó lovas alakja idézi fel (egyes
vélemények szerint ez a vidék a Botond törzs szálláshelye volt, mások szerint a Megyeré). A szőlőművelés középkori újraindulását három borozgató szerzetes jelzi. A festmény központi alakja a trónon ülő I. Béla, aki éppen átadja a háttal álló pécsi megyéspüspöknek a város alapító levelét 1061-ben. (Maga a trón talán utal arra a legendára
is, hogy I. Béla halálát a ráomló trón okozta.) A trón mellett látható egy apátság képe.
A szerzetesek fölött I. Béla fia, Szent László jelenik meg a kunoktól megmentett leánynyal. Szent László a város védőszentje, így ennek a hőstettnek az ábrázolása a szüreti
napok rendszeres témája. (A Béla téren látható Szent László-szobor is ezt a történetet
jeleníti meg.)
A lépcsőfeljáró túloldalán a pannó 1848-as és 1956-os zászlóval övezett ívén Petőfi
Sándor, Batthyány Lajos, Kossuth Lajos és Széchenyi István portréit láthatjuk. Alattuk
kaptak helyet azok a hazafiak, akiknek helyi kötődésük is van. Balról gróf Csapó Dániel
(1778–1844), a liberális alispán, aki Széchenyit támogatta a mezőgazdaság fejlesztése
érdekében. Csapó új fajtákat honosított meg például a juhászatban, a futóhomok megkötésére fenyveseket ültetett, és az Országos Magyar Gazdasági Egyesület egyik fő
szervezője volt. Barátja és célkitűzéseinek társa látható a következő portrén, Bezerédj
István (1796–1856), a kiváló szónok, Tolna megye küldötte a reformországgyűléseken.
Bezerédj lelkes híve volt az önkéntes örökváltságnak és a közteherviselésnek. Feleségével együtt elősegítette az első óvodák létrehozását. A sorban a harmadik portré
Perczel Mór honvédtábornoké, aki Tolna vármegye radikális képviselője volt az áprilisi
törvények kidolgozásakor. Az ozorai győzelemben vállalt szerepéért Kossuthtól tábornoki kinevezést kapott. Perczel mellett Szluha György (1746–1820), a város plébánosa
látható. A következő Garay János író, költő. A jobb szélen Wosinsky Mór (1854–1907),
aki katolikus papként szolgált a közeli Lengyel nevű községben, amikor 7000 éves neolit tárgyakra bukkant, ez lett az ún. lengyeli kultúra. Wosinsky ezek után sok helyen
kutatott, és régészeti anyagainak bemutatására múzeumot hozott létre.
A pannón látjuk a városházát, amelynek
épületén a kiugró rész alapozását elszámíSzekszárd, városháza
tották, így megrepedt, renoválásra szorult.
A múlt századfordulón kedvelt szecesszió stílusában hozták helyre, ennek az emlékét őrzi
rajta az 1904-es felirat.
A városháza épületétől jobbra Dienes Valéria látható. A bal oldali csoport előterében
Liszt Ferenc zongorázik, aki többször adott
koncertet a városban, többek között a városháza épületének átadásán, 1846-ban. Fölötte
barátja, Augusz Antal (1807–1878) színház-
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igazgató és családja áll, akiknek a meghívására érkezett Liszt a városba. Augusz minden
évben ötven üveg vörösbort küldött barátjának, aki koncertkörútjain így hírét vitte a finom szekszárdi nedűnek. Mögöttük a belvárosi templom sziluettje.
A pannó jobb oldalán a megyeháza épülete fölött az írók és költők csoportja jelenik
meg: Mészöly Miklós, Babits Mihály és Baka
István. Alattuk egy hangulatos pince és egy
borász, az előtérben az 1897-ben avatott neoSzekszárd, Béla király tér
lóg zsinagóga épülete. A szomorú várostörténeti események közül felkerült a pannóra a török megszállás kezdete (1543), Béri Balog
Ádám kuruc brigadéros szekszárdi elfogása (1710) és az 1794-es hatalmas tűzvész.
A Béla király tér közepén áll a belvárosi templom, amely hivatalosan az Urunk
Menybemenetele titulust viseli, és Közép-Európa legnagyobb egyhajós temploma. Előtte helyezték el a barokk stílusú Szentháromság-szobrot, amelyet – szokás szerint –
a pestisjárvány elmúltával emeltek. A templom mögötti részén a bíróság és a börtön
tekintélyes méretű épülete áll. Régen a téren állt a vár, de a török elleni harcokban már
nem lehetett használni, mert Mátyás király leromboltatta, mivel a tulajdonosa, Vitéz János váradi püspök és egyben szekszárdi apát összeesküvést szervezett a király ellen.
A téren, amely egykor piactérként is szolgált, egy középkori temető nyomait fedezték fel.
A tér keleti oldalán a Pollack Mihály (1773–1855) által tervezett reformkori épület
a megyegyűléseknek adott otthont. Az épület átadásakor (1836) ültetett tiszafák mára
hatalmasra nőttek. Itt jelentette be 1844-ben Bezerédj István, hogy lemond nemesi kiváltságairól. Hivatalok, levéltár és kiállítások kaptak helyet benne, például a szekszárdi
születésű képzőművész, Mattioni Eszter (1902–1993) festményei és hímeskövei, Liszt
Ferenc emlékkiállítása és az Esze Tamás-gyűjtemény. Az udvarban a 11. századi, napjainkban romkert jellegű bencés monostor alapfalai látogathatók. Egykor az apátság
védelmére építették a várat.
A megyeházától jobbra találjuk a Baky Péter tervezte szekszárdi Borkutat. A Szatmári Juhos László által megformált bronzszoborból ünnepekkor az egyik csapból vörös,
a másikból fehér nedű folyik. A Borkút alatt található a Szekszárdi Borok Háza.
A Garay tér felső részét inkább utcaként érzékeljük. A téglafalon látható Szekszárd
régi címere. A Várközön keresztül közelíthető meg a Baka Múzeum. A magángyűjteményből egy légópincében létrehozott kiállítás az I. és a II. világháború tolnai katonáinak
állít emléket.
A Garay téren áll az ország egyetlen állandó német nyelvű színháza, a Deutsche
Bühne Ungarn. A három állandó társulati tag mellé gyakran érkeznek vendégszínészek
Ausztriából, Németországból. A szekszárdi színészek vándorszínészi feladatot is ellátnak, s járják a német nemzetiség által lakott falvakat. Repertoárjuk széles, hogy minél
több korosztályt megszólítsanak. Szintén itt található a Pirnitzer-ház. Ez Szekszárd
legrégibb kereskedőháza, ahol már 1880-ban előre csomagolt árut kínáltak.
A tér a Széchenyi utcába torkollik, ezen átkelve az Augusz-házhoz érünk, amely
mögött Liszt Ferenc mellszobra látható, amely Borsos Miklós alkotása. Az Augusz-
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házat tulajdonképpen három épület alkotja.
Az épületegyüttest 1860–1870 között építették át, bővítették és kapcsolták össze egy Trieszt melletti kastély mintájára. A késő barokk
stílusú első házat romantikus stílusban építették át. A kékesszürke rész helyén állt egykor
a Fekete Elefánt fogadó, amelyben II. József
is megszállt néhány éjszakára. A középső, fehér színű épületet klasszicista stílusban emelték. Jelentőségét az adja, hogy itt lakott Liszt
Ferenc, amikor Augusz Antalnál vendégesSzekszárd, Augusz-ház
kedett, s itt írta meg neki ajánlva a nyolcadik
magyar rapszódiát. A házban működött a 19. század végétől a Szekszárdi Kaszinó. Az
utolsó ház késő barokk stílusú.
A Babits Mihály Kulturális Központ bejárata fölötti érdekesen hullámzó, színes
üvegfal a komlói születésű üvegművész és restaurátor, Jegenyés János (1946–2008)
alkotása. Innen már látszik a holokauszt emlékmű, amelyet 2004-ben készített Szatmári Juhos László. Az emlékmű a volt zsinagóga előtt áll. A neológ zsinagóga közelében áll a Wosinsky Mór Múzeum, melynek névadója érte el, hogy 1902-re felépüljön ez a neoreneszánsz épület. Régészeti kiállításán mamutcsontvázat, kőeszközöket,
fazekastárgyakat, ékszereket láthatunk, majd megismerkedhetünk Alisca történetével.
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Szekszárd, Holokauszt-emlékmű

Szekszárd, Prométheusz-szobor

(Szatmári Juhos László, 2004)

(Varga Imre, 1978)

A következő kiállításon Árpád-kori, bizánci típusú szentély is látható. A középkori dokumentumokból kiolvasható, milyen változásokon ment át a város nevének helyesírása.
A galérián interaktív ismeretszerzésre is módot adnak az ott elhelyezett IKT-eszközök.
Nem messze a múzeumtól, a Luther téren áll a kőből és fémből készült Millennium
Kapu. Az öt szobrász alkotta Forma Symposion Társaság által készített „ezredév kapu”
kis egyedi lapokon mutatja be ezer év történelmét.
A Liszt Ferenc téren áll az 1996-ban felállított Millecentenáriumi emlékmű. Adorjáni Endre és Farkas Pál siklósi márványból faragott alkotásán a fontosabb eseményeket
bronz kisplasztikák mutatják be. A közeli Prométheusz park néhány évtizede még 300
tervszerűen összegyűjtött növény harmonikus tere volt. Szélén a fémből készült Prométheusz-szobor Varga Imre szobrászművész alkotása.
Szekszárd területén ered a Szekszárdi-Séd (Remete-patak), amely aztán Decsnél
torkollik a Szekszárd–bátai-főcsatornába.
Szekszárdtól 30 kilométerre található a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ. A menetrend szerint közlekedő erdei vasút állomásain például erdészeti, méhészeti vagy
halászati kiállítást tekinthetünk meg. A Duna holtágából alakult ki a Sáros-tó, melynek
partjára madármegfigyelő tornyot állítottak. Itt
építették ki a Fekete gólya-tanösvényt is.
Szintén nagyjából 30 kilométerre található
Szekszárdtól Báta. Itt a népi vallásosság őrizte meg a szent vér csodájának mondáját, és
tette a bátai apátságot híressé. Egy bátai apát
el akarta rejteni az ereklyét egy barlangban,
de a törökök észrevették. A barát a barlang
bejáratánál tüzes kerékké változott, és sikerrel megvédte az ereklyét. 1938-ban a helyen
megépítették a Szent Vér templomot, amely
napjainkra kegyhely lett. Bátán látogathatjuk
meg a Szekszárdon elhunyt festőművész,
Czencz János (1885–1960) kiállítását.
Báta, Szent Vér templom

„Ezredéves múltja során Siklós […] darabja
a magyar történelemnek”26
Siklós és környéke
Siklóst bizonyára a vár miatt látogatjuk meg, de azon kívül is sétálhatunk egyet a város
főutcáján. Bármerre járunk, mivel a várdomb kiemelkedik a környezetéből, lényegében
a vár tövében fogunk haladni.
A környék régészeti anyaga olyan bőséges, hogy szinte mindegyik korszakból találtak leletet: a lengyeli kultúra köveit, később bronzkori, majd vaskori eszközöket. Az
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ókorban a pannonok, a kelták és a rómaiak
váltották itt egymást. Erre haladt a Mursát
Sopianae-val összekötő út, ezért sokáig azt
feltételezték, hogy az oklevelekben ránk maradt Serena nevű település Siklós volt. Napjaink kutatói szerint ez a vélemény téves, és
Serenát egy horvát helységgel, Villyóval azonosítják. A következő évszázadokban hunok,
germánok, keleti gótok, longobárdok, avarok,
frankok portyáztak erre. A szlávok után a 10.
század végén érkeztek ide a magyarok.
A 13. században Siklós a várhoz tartozó
Siklós vára
uradalmi központ volt, és vásártartási joggal
is rendelkezett. Nem találták még meg az Ágoston-rendi kolostor alapjait sem, pedig itt
volt az országban lévő tizenöt rendházuk egyike. Mivel pénzváltó is működött a városban, a távolsági kereskedők is gyakran megfordulhattak a településen.
A mohácsi csatavesztést követő évtizedekben az oszmánok négyszer dúlták fel a települést, majd 1543-ban végleg elfoglalták. A keresztények, akiket kiszorítottak a város
belső területéről, lényegében a Nagy és a Söprűs utcában éltek. A magyarok helyére
bosnyákokat telepítettek, de éltek itt török dervisek és kereskedők is. Evlija Cselebi szerint hét dzsámi állt a városban, s építettek hozzá törökfürdőt is, ami miatt kialakították
a vízvezetéket, és kutat is ástak. Siklós feladata egészen 1687-ig az oszmán hadsereg
ellátása és minél több adó megfizetése volt.
A felszabadító harcok, a pestis és a Rákóczi-szabadságharc révén drámaian csökkent a lakosság száma. A cigányokat a vár tövében kialakult „Cigányvárosban” telepítették le. Ők maguk választhatták meg bírójukat, akinek feladata volt a robot irányítása is.
A reformációt követően Siklós reformátussá vált. Ezt a pécsi püspök erőszakkal
igyekezett megváltoztatni: kötelezővé tette a katolikus ünnepek megtartását, és mikor
a református lelkész ezt nem tette meg, bebörtönözte. Ferenceseket telepített be, akiknek fontos szerep jutott a katolikus megújulásban. Eredményességüket mutatja, hogy
az 1700-as évek végére már a katolikusok voltak többségben a városban. A reformátusok magánházakban tarthattak istentiszteletet, eddig terjedt a vallási tolerancia, majd II.
József türelmi rendelete után (1791-ben) már kőtemplomot is építhettek. Ezt az akkori
birtokos, gróf Batthyány Antal támogatta, a számára készült pad ma is megtekinthető.
A város a 19. században további fejlődésnek indult, sok iparos folyamodott letelepedési engedélyért is. Az itteni földesúr, Batthyány Kázmér (1807–1854) birtokain
szabadult fel a legtöbb jobbágy a szabadságharc kezdetére. Batthyány Párizsban hunyt
el, hamvai csak 1987-ben kerültek a montmartre-i temetőből a siklósi vár kriptájába.
A dualizmus időszakában megindult a polgárosodás, és egyre nagyobb szerepet
kapott a bortermelés (híres siklósi bor az olaszrizling). A II. világháborúban bombatámadás érte a várost. Siklós további fejlődését gátolta, hogy a jugoszláv határ közelségében
nem voltak jelentős beruházások.
A ferencesek templomában, amelyet a 14. században Szent Annának szenteltek, az
eredeti freskókat tekinthetjük meg. A templom melletti kolostorépületet a Kádár-korszakban kerámia-alkotóműhellyé alakították át. Az első ortodox templomot, amelyet leégése
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után copf stílusban építettek újjá, a 15. században betelepült szerbek emelték. Malkocs bég
dzsámiját 1560 táján építették. Újjáépítése óta
nemcsak múzeum, hanem imahely is. A vár
tövében található a fürdő, illetve a vad- és
vadászati kiállítás, amelynek anyaga a DélDunántúlról származik, de néhány afrikai trófeát is láthatnak az idelátogatók. Az udvaron
szoborpark, az épületben pedig egy siklósi festőművész, Kovács Ferenc (1946–) alkotásai
is helyet kaptak. A neoromán stílusú, patinás
városháza épületében, amely 1860-ban épült,
működik a polgármesteri hivatal.
Hogy a városi címhez szükséges létszámot elérje, 1977-ben Siklóshoz hozzácsatolták Máriagyűdöt, amely az 1737-es pestisjárvány óta a régió egyik fontos búcsújáró helye.
A Mária-kegyhelyen, amely 1934-ig a Gyűd
nevet viselte, évente csaknem harminc alkalommal, minden Mária-napon és jelentősebb
katolikus ünnepen búcsút tartanak, s Mária
két népnyelvi megnevezése is kapcsolódik
hozzá (Harsányhegy fehér asszonya, Forrásközi Boldogasszony). Valószínűleg a szlávok emeltek itt Mária-oltárt szoborral, melyet
a Szent István által Pécsváradra telepített
bencések találtak meg, s építettek hozzá egy
kápolnát. A hagyomány szerint 1687-ben itt jelent meg Szűz Mária egy katolikus gazdának.
Végül VII. Piusz pápa ismerte el hivatalosan is
zarándokhelynek a települést 1805-ben.
A 18. században egy hatalmas, barokk
stílusú templomot emeltek itt, melyet Sarlós Boldogasszonynak szenteltek. 2008-ban
XVI. Benedek pápa bazilika (basilica maior)
címet adományozott a templomnak, melynek
harangjait még 1935-ben öntötte a kiváló harangöntő, Szlezák László (1870–1953).
Az eredeti Mária-kegyszobor a tatárjárás
idején épségben maradt, a török megszálláskor viszont Eszékre menekítették, és az ottani ferences templomban őrzik azóta is. Így
1713-ban új kegyszobrot készíttettek a templom számára. A 18. században a fogadalmat
tevők 302 csodás gyógyulását jegyezték

Siklós vára, várerkély

Máriagyűd, kegytemplom
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fel. A templom melletti kálvárián Zsolnay-kerámiából készült stációkép-sorozat előtt
imádkoznak a hívek. A temető alatti sétány a Fájdalmas Anya szobrához, illetve az
1900-ban állított Jubileumi Kereszthez vezet fel. A kegytemplom közelében, a gyűdi és
siklósi szőlőhatárnál található Szentkút vizét a zarándokok a „gyűdi korsók”-ban vitték
haza. A templom alatti gyűdi forrás a Kútvölgyben folyt el. Napjainkban általában csak
tavasszal van benne víz, ezért kialakították helyette Szent Pál kútját. A templom főlépcsőjétől indul a kilátóhoz a Csodabogyó tanösvény, amely bemutatja a Tenkes-hegy
növény- és állatvilágát. Közben felmehetünk egy kilátóhoz, ahonnan nemcsak a Mecsek
és a Villányi-hegység látszik, hanem ellátunk Horvátországba, a Dráván túli hegyekre.
Innen átsétálhatunk Túronyba, ahol egy Árpád-kori templomot látogathatunk meg.
Túronytól északkeletre található egy másik Mária-kegyhely, Máriakéménd, ahol
1740-ben a Szent Miklós-templom romjai között néhány helybeli kislány megpillantotta
a kis Jézust karján tartó Szűzanya szobrát, amelyet végül nem tudtak kiemelni a földből,
mert eltűnt. A látomás helyét zarándokok kezdték látogatni.

„Az ilyen esték az emlék estéi!”27
Pécs története
Bár a vidéken kelták és illírek is laktak, a 2.
században a rómaiak alapítottak várost Pécs
helyén Sopianae (kelta sop ’mocsár’) néven,
amely tartományi székhellyé és a kereszténység központjává vált. Egyes történelmi források szerint 900 körül Árpád fejedelem a téli
szálláshelyét Pécs mellett választotta ki, ennek emlékét az Árpád helynév őrzi. A megye
ősnemzetsége azonban valószínűleg a Kánnemzetség.
A mai név egy 1235-ös oklevélben szerepel Pechuth formában, melynek eredete
Pécs;
bizonytalan. Az első századokból származó
Szentháromság-szobor
ókeresztény temetői leletegyüttes 2000-ben
(Kiss György – Seenger Béla – Rafael Vignali,
felkerült a világörökségi listára, s a római víz1908)
vezetékek egy része is látható még. A telepüHunyadi János-szobor
lés központi jellege a későbbiekben is meg(Pátzay Pál, 1956)
maradt: Szent István püspökséget alapított itt,
Nagy Lajos az ország első egyetemét hozta létre, s itt működött a magyar humanista
költő, Janus Pannonius is.
A várost északról a Mecsek határolja, délről pedig az Alföld Baranyába nyúló része.
Közvetlenül Pécs fölött magasodik a Tubes és a Misina. Az innen érkező vizet a Pécsivíz gyűjti össze, amely a Fekete-víz közvetítésével a Drávába jut.
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A pécsi építkezésekhez felhasználták Sopianae megmaradt épületeit, majd új székesegyházat építettek a 11. században, amelynek az altemplomában megtalálták Orseolo Péter sírját.
A mohácsi csata után a törökök felégették a várost, majd 1543-ban le is telepedtek
ott. A templomokat mecsetté alakították, és más török épületek (fürdők, türbék, iskolák)
is létesültek. A balkáni kereskedővárossá vált
Pécset Evlija Cselebi Isztambulhoz hasonlította. 1664-ben a középkori Pécs elpusztult:
Zrínyi Miklós szétlövette, ám a várat nem
tudta bevenni. A 17. század végén németek
települtek a városba. Mivel a lakosai nem támogatták a Rákóczi-szabadságharcot, a fejedelem is kifosztotta Pécset, amely a 18.
század folyamán újra fejlődésnek indult: felépült az első kőszínház, Klimó György püspök
papírmalmot és nyomdát alapított. Ekkor nyílt
meg az első szénbánya is. A 19. században
több gyár kezdte meg működését: 1844-ben

Pécs, Zsolnay Mauzóleum Oroszlánok: Sikorski Tádé – Apáti Abt Sándor (1903, 2010)

a Limberger-féle cukorgyár, 1845-ben a Madarász-féle vasgyár, majd az Első Pécsi Bőrgyár, 1850-ben a mész- és téglagyár, 1852-ben Zsolnay Ignác fazekasműhelye, 1853ban a sörgyár, 1859-ben a Littke-pezsgőgyár, 1861-ben a Hammerli-kesztyűgyár elődje,
1862-ben Engel Adolf parkettagyára, 1867-ben az Angster-orgonagyár, 1868-ban pedig
a Zsolnay-porcelángyár.
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1898-ban Pécsett Magyar Királyi Honvéd Hadapród Iskola nyílt. Az I. világháborúban frontra vezényelték tanáraik döntő többségét. Az itt kiképzett ifjú honvédek több
mint 10%-a halt hősi halált. A szerb megszállás után az iskola újraindításához ki kellett
játszani a trianoni békeszerződést, ezért a képzés „Zrínyi Miklós m. kir. Reáliskolai Nevelőintézet” néven folyhatott, a rejtés időszakában a diákok a cserkészekéhez hasonló
egyenruhát viseltek. Az 1930-as években már nyíltan zajlott az oktatás, amelyben különös szerepe lett a kormányzó személyét körülvevő mítosz ápolásának.
Az I. világháború után Pécs a Baranya–bajai Szerb–Magyar Köztársaság részévé
vált. További fejlődését jelentősen befolyásolta, hogy a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetemet Trianon miatt 1923-ban ide menekítették, s beindult az oktatás a jogi és az
orvosi karon. A professzoroknak lakást, az egyetemnek épületet biztosítottak, a püspökség átadta egyik könyvtára épületét. Az 1970-es években kezdték bővíteni az egyetem
profilját: fogorvosi, majd közgazdászképzés indult. A tanárképző főiskola csatlakozásával az intézmény felvette a Janus Pannonius Tudományegyetem nevet. Az integráció
a Pollack Mihály Műszaki Főiskola és a szekszárdi tanítóképző csatlakozásával folytatódott. A Pécsi Tudományegyetem (PTE) napjainkban regionális vezető szereppel bíró
kutatóegyetem, ahol tíz karon magas színvonalú képzés folyik. A PTE a város egyik legjelentősebb foglalkoztatójának számít, több
ezer külföldi hallgatójának is jelentős a szerePécs, Csontváry Múzeum
pe a város gazdasági és kulturális életében.
Jövőbe mutató lehetőség, hogy kereteiben
EU-s támogatással működik a Szentágothai
János Kutatóközpont, amely helyet ad nemzetközi természettudományi és orvostudományi kutatásoknak.
1960-ban nyílt meg a Mecsek oldalában
a Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium.
A 20. század végére korszerűtlenné váló állatkertet először el akarták költöztetni, végül meghagyták az eredeti helyén, és itt újították fel.
1973-ban nyitották meg a Csontváry Múzeumot, amely a festő legnagyobb gyűjteménye. A néhány teremben berendezett kiállítáPécs, Nikolaus Lenau
son olyan híres festmények tekinthetők meg,
(Hanzély Jenő, 2012)
mint a Baalbek, a Magányos cédrus, a Mária
kútja Názáretben, a Castellamare di Stabia,
a Római híd Mosztarban vagy a Marokkói tanító.
1985-ben alapították Pécsett a magyarországi német kisebbség kulturális intézményét, a Nikolaus Lenau Közművelődési
Egyesületet, a II. világháború utáni első független német nemzetiségi szervezetet Délkelet-Európában. A Magyar- és Németország
között hídszerepet is betöltő egyesület célja
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Pécs, Zsolnay-kút
(Pilch Andor, 1930)

a magyarországi németség hagyományainak és anyanyelvének ápolása, történelmének tudatosítása. Székhelye a Munkácsy utcában álló, klasszicista stílusú Lenau-ház,
melynek kertjében a németbólyi születésű szobrászművész, Trischler Ferenc (1945–)
Kitelepítés című alkotása a kitelepített sváboknak állít emléket. Az egyesület névadója
Nikolaus Lenau (1802–1850) a Bánátba született osztrák költő, aki ifjúként Tokajban is
élt, s ez meghatározó időszak volt költészete szempontjából. A magyar élet, a magyar
zene és a magyar népdal nagymértékben hatott költészetére. Szerb Antal (1901–1945)
író, irodalomtörténész ezt így fogalmazta meg: „Számunkra Lenau költészete főképp
azért érdekes, mert furcsa módon kihallatszik belőle Lenau magyarországi gyermekkora. […] néha úgy érezzük, mintha Vörösmartyt vagy Petőfit olvasnók német fordításban.” 28 Lenaunak, aki élete utolsó éveiben a döblingi elmegyógyintézetben Széchenyi
Istvánnal élt egy fedél alatt, Sátoraljaújhelyen állítottak szobrot.
Pécsett igazi civil kezdeményezésre valósult meg a szabadságharc 150. évfordulójára emlékező, az Aradi vértanúk útján több év alatt, részben közadakozásból felállított
aradi vértanúk panteonja, melynek azonos méretű mellszobrait különböző művészek
készítették.
2010-ben Pécs elnyerte az Európa kulturális fővárosa címet, s ennek keretében nagy fejlesztések történtek, például felújították, bővítették, parkosították a Múzeum utcaként is ismert Káptalan utca több épületét. A Zsolnay-gyár területén létrejött a Zsolnay Kulturális Negyed, amely négy részre tagolódik. A Míves negyedben
a Zsolnay családdal és a manufaktúra első időszakával kapcsolatos kiállítás látható,
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illetve a Sikorski-házban kiállították Gyugyi
László Zsolnay-gyűjteményét. Ehhez a részhez kapcsolódik a család temetkezési helye,
a Zsolnay Mauzóleum. Az egykori pirogránit
üzemben alakították ki az Alkotó negyedet,
amely különféle rendezvények megtartására
alkalmas. A Gyermek és családi negyedben
találhatók a Bóbita Bábszínház és Bábmúzeum (Zöld Ház), a Planetárium, a Pécsi Galéria, illetve interaktív kiállítás, szabadtéri színpad, játszóterek és sportpályák. Az Egyetemi
negyedben a pécsi egyetem több tanszéke,
illetve az oktatáshoz szükséges termek és
műhelyek helyezkednek el.
Pécsi születésű Bornemissza Gergely
(1526–1555) végvári vitéz, az egri vár kapitánya, aki egy pécsi kovácsmester fiaként nevelkedett.
Pécsett született Victor Vasarely (Vásárhelyi Győző; 1906–1997) festő, szobrász, az
op-art (optikai festészet) kiemelkedő képviselője. 1976-ban nyílt meg a pécsi Victor Vasarely Múzeum, de köztéren is láthatók művei,
Pécsett például a Jel-szobor a Hunyadi utcai
pálos templom előtt.
Pécs, Jel-szobor
A baranyai megyeszékhely szülöttje több
(Victor Vasarely, 1977)
híres sportolónk is, például a 61-szeres magyar válogatott labdarúgó Dárdai Pál (1976–), a szintén válogatott labdarúgó Gera
Zoltán (1979–), Horváth Péter (1972–) nemzetközi sakknagymester, Hosszú Katinka
(1989–) olimpiai bajnok úszónő, aki elsőként tartotta egy időben a világcsúcsot mind
az öt vegyesúszó számban és Jakabos Zsuzsanna (1989–) úszó. Pécs első olimpiai
érmese Tass Olga (1929–2020) tornász.
A pécsi ciszterciek gimnáziumában tanult Babits Mihály, így fiatalkorában tíz évet
töltött a városban. Később is szívesen emlékezett vissza erre az időszakra, melyet Utca,
estefelé című versében is megörökített:
„Az ilyen esték az emlék estéi! Bágyadt
csilingeléssel mint báránykák vagy késett
villamosok hívják és vonják a régi
esték hosszu uszályát és nyáját. Ki látta
pécsi utcán a kis Babits Misit, sötétedő
pécsi utcán, a nagy rajztáblával, öt után…”
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A „mecseki láthatatlanok” nyomában
Barangolás Pécs környékén

Sárkányhajó az orfűi tavakon

A Pécstől kb. 15 kilométerre fekvő Abaliget környékének nagy része természetvédelmi
terület. Ezt a kelta eredetű települést az Abák alapították a 11. században, bár egyesek
szerint a község neve a török aba (’apa’) szóból származik. A török uralom után elnéptelenedett faluíba magyarok, majd németek költöztek. Turistalátványosságai közé tartozik
a Paplika elnevezésű Abaligeti-cseppkőbarlang, melyet egy helyi molnár fedezett fel,
és a Denevérmúzeum, amely valósághűen mutatja be a különböző denevéreket és
élőhelyeiket.
A közelben található Orfűn az 1960-as években alakítottak ki egy mesterséges
tórendszert, melynek része az Orfűi-tó, a Pécsi-tó, a Herman Ottó-tó és a Kovácsszénájai-tó. Az Orfűi-tó mögött található a Malommúzeum, a Vízfő-tanösvény, valamint
a fokozottan védett Vízfő-barlang, amelyben többféle cseppkő is megfigyelhető, illetve
több denevérfaj telelőhelye.
Mánfa jelenleg önálló település. Bár 1958-ban Komlóhoz csatolták, egy népszavazás következtében 1991-ben külön is vált tőle. Fő nevezetessége az Árpád-kori, román
stílusban épült, majd gótikusan átalakított Sarlós Boldogasszony-templom. Mánfától
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délre található a Melegmányi-völgy, melynek több kiemelkedő természeti értéke is van.
A Petnyák-völgyben található a másfél méter
magas Ágnes-vízesés, illetve ennek közelében a Melegmányi-vízesés, amely csapadékos időben nagyjából egy hat méter magas
mésztufa lépcsősoron folyik lefelé. A kék kör
jelzésen továbbhaladva eljutunk az Anyák
kútjáig, illetve a Kánya-forrásig és a Mélyvölgyi-kőfülkéig. A Cserkész-forrás (más
néven Etelka-forrás) közelében található a 20.
század elején feltárt, és 1982 óta fokozottan
Pécs, A mecseki láthatatlanok emlékműve
védett barlang, a Mánfai-kőlyuk. Közigazga(Kuti László, 2016)
tásilag Mánfához tartozik a mindössze néhány
házból álló Vágotpuszta, amely turistaútvonalak találkozásánál fekszik. Kialakulása annak köszönhető, hogy a 18. század végén az erre haladó út mentén felépítettek egy
csárdát, amely köré később német és magyar családok telepedtek. A falu a 20. században elnéptelenedett, de az 1956-os forradalom idején nagy szerepet kapott: a szovjetek
bevonulása után a „mecseki láthatatlanok” egyik gyülekezőhelyévé vált.
A már az őskorban lakott településen, Vékényben a honfoglalás idején szlávok éltek.
A török időkben elnéptelenedett, majd újra benépesült falu nevezetessége az 1790-ben
épült, napjainkig működő vízimalma, a 19. századi pincesora, illetve az 1908-ban épült
haranglába.
A Vékényhez közeli Kárászon, amelyről Török Sándor azt írja, hogy a népmesék
ölén fekszik, tekinthetjük meg az Árpád-kori, Szent Erzsébet tiszteletére szentelt római katolikus templomot, a Kühnel-kápolnát, illetve a temetőben a Kühnel-síremléket.
A bajorországi vízimolnár családból származó feltaláló és ornitológus, Kühnel Márton (1884–1961) Kárászon született és halt meg. Kühnel céget alapított Első Magyar
Fészekodúgyár néven, majd odúkat és etetőket gyártott. Feltalálóként világszabadalmat nyert találmánya a tölcséres, folyadéktartályos rovarfogó. A madarak patrónusáról
1929-ben filmet is forgattak, melyet először Olaszországban mutattak be. Kühnelnek
1997-ben díszpolgári címet adományoztak, Császár Levente 2007-ben megjelent, Madárház című mesekönyve pedig róla szól.
A környezete és zömmel német (sváb) lakossága miatt „magyar Svájc”-ként is emlegetett Óbánya Pécstől keletre található. Bár már az Árpád-korban lakott volt, csak a 18.
századtól jegyzik önálló településként. A falu környezetében sok kis vízesés található, s
látványos a közelben lévő Csepegő-szikla is. Óbánya jellegzetes mestersége a fafaragás mellett a fazekasság volt: világosbarna és zöldmázas, gazdagon mintázott, csipkés
szélű edényeket készítettek. Emellett a település vízimalmairól vált híressé. A helyiek
gondosan őrzik hagyományaikat is. Otthon németül beszélnek, illetve felelevenítették
a Hutzelrod elnevezésű terményjósló szokást: nagyböjt első vasárnapján egy „tüzes”
kereket gurítanak le a hegyről, s ott lesz sok termés, amerre elhalad.
A Zengő hegy völgyében, Hosszúhetény részeként terül el Püspökszentlászló,
amely évszázadokon keresztül a pécsi püspökök birtoka volt. A hagyomány szerint
előszeretettel vadászott itt Szent László, aki egyszer egy közeli barlangban lelt mene-
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dékre, miután viharba került. Innen ered a falucska neve, amely parasztházait jórészt eredeti állapotukban őrizte meg. Az Esterházy
László Pál (1730–1799) pécsi püspök által
1797-ben építtetett püspöki kastélyban tartották házi őrizetben 1955-ben Mindszenty
József (1892–1975) esztergomi érseket és
bíborost, Magyarország utolsó hercegprímását. Később itt volt fogságban Grősz József
(1887–1961) kalocsai érsek, akire a szovjet
megszállás idején tanúsított magatartásáért Kalocsa megmentőjeként emlékeznek.
Püspökszentlászló, püspöki kastély
A kastély mögött látható Szent László szobra, illetve a kastély körül értékes növényekkel teli arborétum terül el. Egy tréfás mondás
szerint „Püspökszentlászlón csak egyik oldalon sütik a palancsintát” – ez arra vonatkozik, hogy a falunak egyetlen utcája van csak, s abban csupán az északi oldalon, tehát
csak az „egyik oldalon” sütnek.

„…több barázda van a sziklás hegybe szántva…”29
Harkány legendája és története
A siklósi uradalomhoz tartozó Harkány Magyarország legdélebben lévő városa. A Tenkes
tövében fekvő, napsütötte mocsaras vidék lecsapolása közben fedezték fel az itteni, magas
ásványi anyag tartalmú víz gyógyító hatását, és a Batthyány család építette az első fürdőházakat a reformkorban. Európai hírű fürdővé a Kádár-időszakban vált, évente mintegy
kétmillió vendég látogatta. A rendszerváltás időszakában mintha megállt volna az élet a fürdő területén, a délszláv háború miatt elmaradtak a „jugoszláv” és az osztrák vendégek is.
Miközben az ország lassan fürdőnagyhatalommá vált, a harkányi beruházásokra 2003-ig
kellett várni. Ekkor kapott élményfürdőt és a strand területén több új medencét és csúszdát.
A kórház és a gyógyfürdő Zsigmondy Vilmos (1821–1888) nevét vette fel. Bányamérnökként ő dolgozta ki az artézi kutak fúrásának módszerét, s a világon az elsők között
próbált kutat fúrni 1000 méteres mélységig, Az ő tervei alapján készültek el a harkányi
karsztvizet felszínre hozó kutak. A fürdőtől elindulva a Zsigmondy sétány mentén érdekes szobrokkal, kúttal, játszótérrel és mellette erőgépekkel találkozhatunk. A Zsigmondy
park Harka-kútja, amely a Zsolnay-gyárban készült, egy Harka nevű leány emlékét őrzi.
A strand területén Harka az ördög ölében látható, bár a hagyomány szerint az ördög nem
vihette el, mert nem tudta beteljesíteni a lány anyjának kérését, hogy hajnalra felszántja
a hegyet. Harka anyja ugyanis bebújt a tyúkólba, és már éjfélkor kukorékolni kezdett, mire
a falu összes kakasa rázendített, s az ördög azt hitte, már reggel van. Az ördög mérgében toppantott egyet, lyuk keletkezett, ő lement a pokolra, a föld alól pedig kénszagú
meleg víz tört fel.
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Villány, Palkonya és az Ördögkatlan
fesztiválnak helyet adó települések felkereséséhez saját gépjárműre van szükség. Palkonyán a klasszicista templomtoronyhoz egy kör
alakú, Szent Erzsébetnek szentelt templomhajó tartozik. A település nevezetessége egy
ötvenhárom, műemlékké nyilvánított présházból álló pincesor. Harkányból kirándulhatunk
az ormánsági falvak, a festett mennyezetű
református templomok, Vajszló és Sellye irányába.
Harkány közelében, Drávaszabolcsnál
kelhetünk át Horvátországba. Alsómiholjácon
két kastélyt nézhetünk meg, az egyik a 19.
század elején épült, Marija Ana von Prandau
(született Pejačević) grófnő megrendelésére.
A régi palotának nevezett épület barokk stílusú, tizennégy szobájához két szalon tartozott. A másik különlegesség a Tudor-stílusban
épült, tornyos és erkélyes Mailáth-kastély,
melynek ötven szobáját afrikai és Ázsiából
hozott vadásztrófeák borították. Hangulatos
angolparkjának melegházában trópusi növények növekedtek. Jelenleg az önkormányzat
Harkány, Harka-kút
hivatali épülete. Érdemes lesétálni az Öreg(Keményffy Gábor, 2000)
Drávához és felkeresni a Podpanj nevezetű
védett madárrezervátumot, ahol több mint
száz madárfajjal találkozhatunk.
Innen haladhatunk tovább a 34-es úton
Eszék felé, Belistye és Valpó megtekintésére,
Beremendnél hazatérve. Belistye csak a dualizmus időszakában épült ki, majd alig fél
évszázada vált iparvárossá, a papír- és cellulózipar központjává. Látványossága csupán
a Gutmann-palota és az itt berendezett városi múzeum, amelynek kiállítása ipartörténeti
jellegű. Valpó a nevét egy, a tatárjárás után
betelepülő német családról kaphatta. A Dráva
Valpó, Prandau–Normann-várkastély
menti út védelmére állt itt egy római erődítmény, majd a 15. században vár is épült. Ezt többször bővítették, így barokk és klaszszicista vonásokat is kapott. A végül több mint hatvan szobával büszkélkedő Prandau–
Normann-várkastély jelenleg a város közepén fekszik, pedig egykor vízi vár volt, és
a Karasica folyó vizét vezették be a várárokba. A várkastélyban múzeumot alakítottak ki,
amelyet tönkretett a közelben húzódó horvát–szerb front. A kastély körüli parkba a hatalmas kovácsoltvas kapun át vezet az út, s máig felismerhető benne a barokk park terv-
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szerű kialakítása. Valpó másik nevezetessége a magasba törő, barokk stílusú katolikus
templom, amely egy bécsi építész, a Belvedere-palota megálmodója, Johann Lukas
von Hildebrandt (1668–1745) tervei alapján épült. A templomot a szeplőtelen fogantatás
tiszteletére szentelték fel.
Harkánytól mindössze 50 kilométerre, Valkó közelében található Bizovac fürdője,
hatalmas csúszdákkal, gejzírrel, zuhanygombával, hullámmedencével, sportpályákkal
és beltéri medencékkel. A termálfürdő vizét véletlenül fedezték fel, amikor az 1960-as
években olaj után kutattak.

„…hős Zrínyi körűl bátor daliái nyugosznak…”30
Szigetvár története és nevezetességei
Szigetvár történelme a régió jellemző történelmi korszakait őrzi. A vidék már az őskorban lakott volt, ezt bizonyítja, hogy neolit kori
kőbalták kerültek elő innen. A kelták után
a római időkben egy Limosa nevű település
állt itt, majd avarok lakták. Az Almás-patak
által kettészelt települést már a honfoglaló
magyarok elfoglalták, s a területet a Botond
törzs választotta szálláshelyül. Ennek ellenére a forrásokban csak a 14. század végén
találkozunk a nevével (Zygeth). Az Almás-patak a szabályozás előtt gyakran elárasztotta
a területet, és mocsarassá változtatta azt. Az
első védett épületet egy olyan szigetszerű
földsávon építették meg, amely ebből a mocsaras területből emelkedett ki. A 15. századi
kerek torony, amelynek építtetője Antimus
Osvát volt, a későbbi vár központi része lett.
A váralapító tiszteletére 1939-ben helyeztek
el márványtáblát a déli kapuhoz.
A várat Török Bálint (1502/1503–1550)
hadvezér alakította valódi erőddé, s árokkal
vette körül az építményt, amelybe az Almáspatak vizét vezette. A szigeti vár kulturális
szempontból is jelentős: Török Bálint szolgálatában állt, ezért egy ideig itt élt Tinódi Lantos Sebestyén (1510 k. – 1556) énekszerző,
illetve az egyik első magyar nyelvű széphistória szerzője, Istvánffy Pál (†1553) és az ő fia,

Szigetvár vára

Szigetvár, Tinódi Lantos Sebestyén
(Kiss István, 1967)
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Istvánffy Miklós (1538–1615) humanista történetíró is. Miután Török Bálint fogságba
került, a vár Habsburg Ferdinánd birtoka lett.
1561-ben Zrínyi Miklós lett a várkapitány, akinek a Buda és Nándorfehérvár közti
hadi és kereskedelmi út védelmét kellett ellátnia. A döntő csatára 1566-ban került sor:
I. Szulejmán 34 napig ostromolta ötvenezer katonával a várat, amelyet Zrínyi egy maroknyi sereggel, mindössze kétezer-ötszáz emberével védett. Végül háromszáz megmaradt katonájával kitört a várból, s ők a várkapuban haltak hősi halált. A jelenetet több
festmény is megörökíti, például Johann Peter Krafft Zrínyi kirohanása Szigetvárból, Székely Bertalan Zrínyi kirohanása, Hollósy Simon Zrínyi kirohanása és Csontváry Kosztka Tivadar Zrínyi kirohanása című munkái. Az ostrom nevezetes irodalmi feldolgozását
a várvédő Zrínyi dédunokája, a költő és hadvezér Zrínyi Miklós (1620–1664) adta Szigeti veszedelem (1645–1648) című művében. A jelképesen 1566 számozott versszakból
álló barokk eposz emléket állít a szigetvári hősöknek, és önfeláldozásuk bemutatásával
példát ad a következő nemzedékeknek. 2011-ben Szigetvár megkapta a Parlamenttől
a „Civitas Invicta – a leghősiesebb város” címet.
A törökök építették ki a vár ma is látható formáját. Jelentős, hétszáz fős állandó katonaságot állomásoztattak itt, s Szigetvár közigazgatási központtá is vált. Két dzsámit
és több középületet is emeltek ekkor. A vár 1689-ben került vissza a törököktől a Habsburgokhoz, méghozzá harc nélkül. Ezután még kazamatákat építettek a vár megerősítésére, elkészült az óratorony és a kőkapuzat, de amikor Bécs védelméhez már nem volt
szükség rá, a Habsburgok eladták.
Szigetvár, a Szent Rókus-plébániatemplom és a II. világháborús emlékmű
(„Lélekharang” – Vanyúr István, 1992)
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A Rákóczi-szabadságharcot követően, illetve az Osztrák–Magyar Monarchia időszakában megindult Szigetváron a gazdasági fejlődés. A Fehér-féle gőzmalom volt az
első nagyobb üzem, amely megkezdte működését (1881), néhány évvel később a Szigetvári Cipőgyár, 1937-ben pedig a konzervgyár.
A főtérnek számító Zrínyi téren álló Szent Rókus-plébániatemplom eredetileg
türbének épült, és többszöri átépítéssel nyerte el mai formáját. Kupolájának boltozatán
Dorfmeister István (1729–1797) freskói láthatók: Szigetvár 1566-os bevétele, a halott
szultán, a mártírhalált szenvedő Zrínyi mennybemenetele, a vár 1689-es feladása és
a törökök hódolata a császáriak előtt.

Szigetvár, Oroszlán-szobor
(Gerendai István, 1878)

A Zrínyi téren látható Gerendai István alkotása, a város szimbólumának tartott, török
zászlón taposó Oroszlán-szobor, amely a várvédő Zrínyi hősiességét jelképezi. Az
1878-ban közadakozásból épült oroszlános szobor volt az ország első Zrínyi-emlékműve. A vörös márvány talapzatra Vörösmarty Mihály Sziget című epigrammáját (1830)
vésték:
Honfi! ha föllépendsz düledék várára Szigetnek,
Sírva ne említs szót sajnos eleste felől:
Ott hős Zrínyi körűl bátor daliái nyugosznak:
Gyönge panasz szózat bántja nagy álmaikat.31
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Szigetvár, Sóház
Szigetvár, Testvérvárosok emlékműve
(Vanyúr István, 2008)
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Szintén a Zrínyi téren áll az eredetileg barokk
stílusú, majd klasszicista és historizáló stílusban átalakított Sóház (Fehér-ház), amely
egykor postakocsi-állomás volt. Az 1790 körül sóraktárnak emelt épületben később az
Oroszlán Szálló működött, ma kulturális intézményként üzemel.
2007-ben a pécsi születésű Dévényi Sándor tervei alapján átalakított Kossuth téren
avatták fel Vanyúr István alkotását. A Kossuth-szobor egy nagyobb kompozíció része.
A háttérben három kőoszlop áll. Ezeknek
a bronz domborművein Kossuth Lajos életútjának fontos epizódjai láthatók. Az elsőn
az 1848–49-es időszakból ismert Kossuthportré tárul elénk. A középső domborművön
Kossuth a parlamenti delegáció élén megérkezik Bécsbe, és a tömeg ujjongva fogadja,
az utolsón pedig a Deák Ferencnek írt Cassandra-levéllel látható, amelyben elutasította
a kiegyezést. Az oszlopok előtt az idős, Torinóban élő Kossuth alakja elevenedik meg,
amelyet egy fénykép alapján mintázott meg
a sokáig Szigetváron élő művész.
Szintén Vanyúr alkotása a Testvérvárosok emlékműve Szigetvár 2008 elnevezésű
homokkő szobor az Eppingen téren, melynek párja a németországi Eppingen településen, a Szigetvár téren látható. Az egymásba
kapaszkodó kőtömbök jelzik, hogy Szigetvár
testvérvárosi viszonyt létesített a baden-württembergi várossal.
A Szigetvári Termál- és Gyógyfürdő 62
fokos gyógyvize 1962 óta ismert. A szigetvári
Vigadó épületét Makovecz Imre tervezte, akinek ez az utolsó olyan épülete, ahol a kiviteli
terveket is ő maga készítette. A Vigadó első
része a barcelonai szecessziót idézi fel, hátsó
részén Rudolf Steiner elképzelései jelennek
meg.
A közeli Karavánszeráj (Török-ház, Várospince) egy 16. századi lakóépület, s napjainkra helyi védelmet kapott. A laposabb török
téglákból épült ház egyesek szerint iskola,
mások szerint fogadó lehetett. Vaspántokból

összefűzött ablakrácsai is a hódoltság korából maradtak fenn. Berendezését korabeli
leltári jegyzék alapján állították össze, illetve
élethű figurákkal tették szemléletessé a kerevetes társalkodó részt, az étkezőasztalt és
a konyhát. Az alsó szinten a kávé- és a fürdőkultúra, a kerámia-, üveg- és miniatúraművészet emlékei is megelevenednek. A karavánszeráj ugyanis nem egyszerűen az utazók
fogadója, hanem egy találkozási pont, ahol
üzleteket kötöttek, információkhoz jutottak,
volt fodrász, szabó és állatorvos.
Szigetvár, Karavánszeráj
A város legrégebbi, máig lakott lakóháza
– a 18. századból származó, barokk stílusú Szily-ház – szomszédságában található
a 19. században épített háromszintes Magtár épülete, melynek kiállítása a földműves
bosnyákoknak állít emléket: bemutatja Szigetvárt a török alóli felszabadulást követő évszázadokban, a bosnyák lakosság szellemi és tárgyi örökségét, mindennapi használati
eszközeiket, ünnepeiket, szokásaikat.

„Magyar, török megbékélt múltja int…”32
Barangolás Szigetvár környékén
Szigetvár külterületén, Turbékpusztán található a turbéki kegytemplom, melyet a Segítő Boldogasszonynak szenteltek. Ez híres
búcsújáróhellyé vált, magyar, német, cigány
és horvát hívek is jártak ide.
A város határában hozták létre a Magyar–Török Barátság Parkot 1994-ben.
Alapítása előzményének tekinthető, hogy
1913-ban Szulejmán vélt sírhelyére emlékezve emléktáblát helyeztek el a turbéki
kegytemplomon, illetve 1939-ben megjelölték a város török emlékeit. Ezután Szigetvár
Magyar–Török Barátság Park
jelképes összegért 99 évre bérbe adta a törököknek a szájhagyományban török temetőnek nevezett területet, ahol Szulejmán sátrának és halálának helyszínét feltételezték (az idős szultán a vár bevétele utáni napon
halt meg). 1994-ben csak a török uralkodó szobrát állították fel, mely a trabzoni szobor
másolata. Zrínyi szobrát 1997-ben helyezték mellé. Mögöttük látható a szultán jelképes
síremléke. 1996-ban egy Törökországban készült, díszes ivókúttal (csesme) bővítették
a parkot.
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Csertő

Szigetvártól nagyjából 6 kilométerre Csertő található, melynek barokk kúriáját 1834ben gróf Festetics Antal (1764–1853) vásárolta meg, akinek a megbízásából kastélyt
építettek az udvarház helyére. Az épületet a 19. század végén neoreneszánsz stílusúvá
alakították. Később működött benne iskola, postásüdülő és gyermekotthon.
Északi irányba indulva Magyarlukafára érkezünk, melynek fő nevezetessége
a néprajzi műhelyként működő tájház, illetve a régi általános iskolában berendezett
kiállítóterem, a Lukafa Galéria. A község Vendel-napi búcsúja, amelyben népi kismesterségek portékáiból válogathatunk, sok látogatót vonz.
A Szigetvártól 15 kilométerre fekvő Almamellék elnevezése az Almás-patakra
utal. A patak völgyének egyetlen településén nyitották meg az Erdei Vasút Múzeumot, amely bemutatja a környék élővilágát és erdőgazdálkodását. A község római katolikus temploma 1890-ben épült. Az almamelléki szőlőhegyen láthatjuk az 1812-ben
felállított kőkeresztet, s a közelben található Baranya megye egyik legidősebb erdeje,
a kétszáz éves ősbükkös, ahol tanösvényt alakítottak ki. Igazi vonzerőt jelent a működő kisvasút, amely régen Kaposvárra vezetett, de jelenleg csak a 40 kilométerre lévő
Sasrétpusztáig visz. Sasrét másik természeti értéke egy háromszáz évesre becsült kocsányos tölgy, melynek kerülete több mint 6 méter, látványossága pedig a 20. század
elején épült Biedermann-kúria, amely szállodaként üzemel.
A Biedermann család Pozsony és Bécs után a Dél-Dunántúlon telepedett le. A nemesített, zsidó eredetű, majd kikeresztelkedett család nagy szerepet játszott a térség fejlődésében: támogatták a pécsi szegényeket, a szigetvári kórház felépítését, a pécsi és
a szigetvári zsidó hitközség működését. Szentegáton (Szigetvártól délre) mintagazda-
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ságot alakítottak ki, és kastélyt emeltek. Szigetvártól 9 kilométerre Mozsgón 1896-ban
építettek kastélyt, amelyhez park és kápolna is tartozott. Mozsgónak a Biedermannkastélyon kívül több nevezetessége is van:
végigjárhatjuk az Ezüsthárs tanösvényt,
amely a Zselic jellegzetes fafajtájáról kapta
a nevét. A szabadon látogatható tanösvényen
betekinthetünk az erdészeti munkákba, megismerhetjük a Dél-Zselic természeti értékeit,
geológiáját. A falu mellett, a tanösvény kiindulópontjánál a 2002-ben felújított SzentkútMozsgó, Biedermann-kastély
forrásból (egykor Pringli-forrás) vehetünk
magunkhoz vizet. A 19–20. század fordulója körül épült forrásnál egykor Mária-szobor
is állt. Ennek emlékezetére készült el Vanyúr István alkotása, melyet a forrás mészkő falában helyeztek el. A település kiemelt eseményei közé tartozik a kakasfesztivál, amelynek hagyományos népszokása a Várdarócon is gyakorolt kakasütés. Ezzel
kapcsolatos a rendezvény jelmondata („Ha mozsgói a kakas, üssed, nem lesz majd
nyakas!”), amely a szigetvári születésű, de Mozsgón tevékenykedő népművelőtől, Lengyeltóti Jánostól (1910–1991) származik. Lengyeltóti részt vett a doni harcokban, majd
1956-os tevékenysége miatt felfüggesztették pedagógusi állásából. Ő lett a falu első
díszpolgára. Itt található a sírja, s 1996-tól az ő nevét viseli az általános iskola is, illetve
az ő nevéhez fűződik a néprajzi gyűjtemény összeállítása. Almamelléktől keletre található a nyelvtörőjéről ismert Ibafa. A mondóka („Az ibafai papnak fapipája van, tehát az
ibafai papi pipa papi fapipa.”) Roboz István (1826–1916) újságírótól, költőtől származik,
aki megverselte barátja, az ibafai plébános, Hangai Nándor kedvenc szokását. Később
Komjáthy Károly Ipafai lakodalom címmel írt operettet, amelyhez felhasználta a nyelvtörőt. Mivel az akkori plébánosnak nem volt pipája, a hívek ajándékoztak neki egyet.
Ezzel indult el a pipagyűjtés hagyománya. A Pipamúzeum egyik termében a pécsi Janus Pannonius Múzeum gyűjteményének darabjai láthatók, a másikban nyolc országból
érkezett faragott vagy fedeles érdekességek, köztük olyan pipa, amelyet Deák Ferenc
(1803–1876) vagy gróf Károlyi Mihály (1875–1955) szívott. Almamellékről érkezve Ibafa
szélén áll a falu fő természeti értéke, a körülbelül 100-150 éves, több mint 4 méter kerületű platánfa.

A Dráván innen és a Dráván túl
Barcs és Verőce története
A Dráva partján és a Duna–Dráva Nemzeti Park területén fekvő Barcs egyben határátkelő Horvátországba. Több tulajdonosváltás után a 15. század végén a Báthoriakhoz
került, a 16. század végén pedig Báthori Erzsébet férjének, Nádasdy Ferencnek a bir-
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Barcs gyalogoshídja Nepomuki Szent János szobrával

toka volt, a 18. század elején pedig a Széchenyi családé. A települést és a várat több
megpróbáltatás érte: elfoglalták a törökök, majd Zrínyi Miklós felégette. 1848-ban ágyúval lőtték, s az egyik ágyúgolyó még a 20. század elején is a katolikus templom falában
volt. 1857-ben tűzvész pusztította Barcsot. 1918-ban megszállták a szerbek, s néhány
hónapig a Baranya–bajai Szerb–Magyar Köztársaság része volt annak ellenére, hogy
a trianoni békeszerződés Magyarországnak ítélte. 1991-ben egy jugoszláv repülőgép
által ledobott robbanótöltetek megrongáltak néhány lakóházat.
Barcshoz csatoltak több települést, többek között Drávapálfalvát, melynek birtokosa, Kremsier Mór a közeli Belcsa-pusztán gőzmalmot és szeszgyárat üzemeltetett,
illetve neoreneszánsz stílusú kastélyt építtetett, amely romos állapotban ugyan, de megSomogytarnóca, Széchenyi-kastély
maradt, és műemlékké nyilvánították. Hasonlóképp gőzmalom és szeszgyár működött az
Árpád-kori Somogytarnócán, amely a Széchenyi grófok birtokában volt, akik kastélyt és
kápolnát is építtettek itt.
Barcson az 1979-ben alapított Dráva
Múzeum a Belső-Somogy és a Dráva menti
népek történetét, hagyományait mutatja be.
Somogy megye egyik, 1974 óta védett része
az ősborókás, melynek egy része szabadon
látogatható. A területen az 1930-as években
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felduzzasztották a Rigóc-patakot, így halastavak jöttek létre. Értékes növényei közé tartozik a fekete és a homoki kökörcsin, a homoki szalmagyopár, és Magyarországon csak itt
él a királyharaszt. A rovarok közül kiemelhető
a borókacincér, a hangyaleső és a homokfutrinka, a madarak közül a fekete gólya, a darázsölyv és a lappantyú. A láptavakban él
Magyarország egyetlen őshonos teknősféléje, a mocsári teknős. Jelentős Barcs gyógyfürdője, amely előtt egy korábbi barcsi lakos,
Komáromi László acéldrótból készült sellőVerőce, Szent Rókus-plébániatemplom
szobra látható. 2016-ban újraindították a menetrend szerinti drávai hajózást, s a turisták vasárnaponként sétahajózáson vehetnek
részt a Jégmadár nevű hajón. Barcs külterületén, Középrigóc vasútállomás közelében
látható Patkó Bandi fája. A betyárról elnevezett hatalmas kocsányos tölgyet 1942-ben
a közelében lévő „lant alakú feketefenyő”-vel együtt védetté nyilvánították. A 300-400
évesre becsült tölgy 2019-ben kigyulladt, amikor valaki egy mécsest helyezett el benne,
s a tűzoltók már nem tudták megmenteni. A legenda szerint Patkó Bandi ehhez a fához
kötötte a lovát, amikor a Rigóczi-csárdában mulatott, mások szerint a zsákmányát rejtette el itt.
Barcs horvátországi testvérvárosa a Bilo-hegység mellett fekvő Verőce. Az egykori
Verőce vármegye névadó települése a paleolit óta lakott. Nevének jelentése valószínűleg kapcsolatban áll egy folyónévvel, amely arra utal, hogy vizében sok az örvény.
Mások a hely egykori pénzverdéjéhez kapcsolják az elnevezést. Verőce IV. Bélától kapott városi kiváltságlevelet, s nyári palotája egyúttal a királyi család kedvelt tartózkodási
helye volt. A 13. század közepén Mária királyné telepítette ide a ferenceseket, Erzsébet
királyné pedig a domonkosokat. Verőce nevezetességei közé tartozik a 18. században
felépült ferences kolostor és a Szent Rókus-plébániatemplom, melyet a ferencesek
építtettek fatemplomuk helyett.
A megszálló törökök jellegzetes török mezővárossá alakították a települést, s az
előlük elmenekült lakosok helyére többek között szerb telepesek érkeztek. A törökök
jelentős helyőrséget tartottak a várban,
amely ebben az időben (1552–1684) puszVerőce, Pejacsevich-kastély
tulhatott el. A 18. században teljesen lebontották, s romjain később, a 19. század elején
felépítették a barokk és klasszicista stílusú
Pejacsevich-kastélyt. A bolgár származású
Pejacsevich családnak Mária Terézia adományozta a verőcei uradalmat, s ezzel a török
kiűzése utáni fejlődés újabb lendületet vett:
lecsapolták a mocsarakat, gyümölcsfákat és
szőlőt telepítettek, halastavakat hoztak létre.
Miután Verőce egy német herceg tulajdonába került, a gazdasági fejlődés folytatódott.
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Megépült a kórház, kiépült a közvilágítás, s 1921-ben a település hivatalosan is várossá
vált. A délszláv háború idején Verőce volt az első város, amelyet felszabadítottak az
országban.
A Dráva menti síkságon fekszik Szentgyörgyvár (Gyurgyevác), amely akkor is magyar kézen maradt, amikor Verőcét a törökök elfoglalták. Így a végvári rendszer egyik
fontos vára lett a Dráva jobb oldalán, míg a túloldalon Vízvár és Bélavár Szigetvárral
egy időben elesett. A már a tatárjárás idején is említett vár tulajdonosai gyakran változtak, és sok ostromot is átélt: megtámadta Luxemburgi Zsigmond, amiért a vár urai ellene fordultak, de Zrínyi Miklós is, mert Keglevics Péter horvát bán jogtalanul elfoglalta.
A mohácsi csata után királyi vár lett, és ekkor megerősítették, külső várral bővítették és
fegyverekkel is felszerelték. 1552-ben, Verőce török kézre kerülésekor majdnem feladták Szentgyörgyvárat, mert elfogyott az élelmiszer és alig volt lőszer. Állítólag ekkor úgy
döntöttek, hogy a még készleten lévő csirkéket használják utolsó fegyverül, és betöltötték őket az ágyukba. Amikor a törökök nyakába csirkezápor hullott, azt gondolták, hogy
a várvédők nagyon gazdagok, nehéz lenne legyőzni őket, így felhagytak az ostrommal.
Azóta is csirkéseknek hívják a gyurgyeváciakat. A csirkések (picokok) legendáját kosztümös várjátékok során minden júniusban életre keltik. A 19. században a vár védelmi szerepe csökkent, lebontották a külső várat, majd 1871-ben kiürítették az épületet.
A fiúk helyére hamarosan lányok költöztek, mert az irgalmasok leánynevelő intézete
működött benne. Napjainkban egy galériának, egy vártörténeti bemutatónak és időszaki kiállításoknak ad otthont. A vár tövébe, a várvédő mocsár helyére egy fenyőfákkal
Szentgyörgyvár vára
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övezett, szafari jellegű parkot (Đurđevački
peski, vagyis ’horvát Szahara’) költöztettek:
itt nagy szabad területen együtt legelnek a tevék, kecskék, szamarak, és kerítéssel védett
ösvényen lehet sétálni közöttük.
A vártól néhány kilométerre áll a belváros
domináns épülete, a Szent György-templom, amelynek létrehozásához felhasználták
a korábbi barokk templom tornyát. Az épület alapozásához a mocsaras altalaj miatt 3
méter mély folyami kavicságyat használtak,
amelyet a Drávából kotortak ki. A plébániatemplom már a trianoni békeszerződés után
épült. A zágrábi építészt a tengermelléki ősi
horvát templomok ihlették, ezért bizánci és
a levantei kereskedelmet létrehozó velenceiek motívumai keverednek benne. A városban
az elmúlt évtizedekben jelentős néprajzi kiállítást hozott létre a szentgyörgyvári születésű horvát író és népi költő, Slavko Čamba
(1930–2021). Írásait a Tito-korszakban ellenséges propagandának bélyegezték, őt pedig
bebörtönözték, és kőbányába küldték kényszermunkára. Szabadulása után is rendszeSzentgyörgyvár, Szent György-templom
resen zaklatták a hatóságok, így Ausztriába
szökött, ahol emigránsként élt és írt. Csak Horvátország függetlenné válása után, azaz
1991-ben térhetett haza. Ekkor hazaszeretetből kezdte meg a gyűjtőmunkát. A kiállítás
a környék népi tárgyait mutatja be. A szabadtéri gazdasági udvar skanzen jellegű, s
paraszti eszközöket, nádfedeles istállót láthatunk benne.

Szlavónia „fővárosa”
Eszék története és nevezetességei
Eszék már az őskorban is lakott település volt, és a kelták jelentős várost hoztak létre
a Dráva partján Mursa (illír murs ’mocsár’) néven. A rómaiak ennek a helyén építettek
szintén Mursa néven tábort, melynek maradványai egészen a 18. századig láthatók voltak. 351-ben itt zajlott az egyik legsúlyosabb csata II. Constantius császár és egy lázadó
hadvezér között. A császár győzelmével záruló ütközet emlékére Constantius diadalívet
emelt. 441-ben a város eltűnt, s csak egy 12. századi oklevélben említik bizonyíthatóan
Ezeek formában. Az Eszék név valószínűleg a szláv osek (’akol’ vagy ’lejtő’) szóból származik, de eredeztetik a horvát oseka (’házépítésre alkalmas száraz hely’) kifejezésből is.
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Eszék vára

A város a 10. században a magyar királyok fennhatósága alá került. A 14. században
viszont a Kórógyiak birtokában volt, akik a Dráva–Száva közének jelentős helységévé
fejlesztették. 1526-ban elfoglalták a törökök, akik teljesen elpusztították, s még a hídját
is felégették. Szulejmán építtette újjá a települést, illetve készíttetett egy 8 kilométer
hosszú hidat, melyet 1566-ban Pálffy Miklós, 1664-ben Zrínyi Miklós gyújtott fel. A császári seregek felszabadító harca után német anyanyelvűeket telepítettek be. 1712–1721
között épült fel az eszéki vár, amely ma az egyik legnagyobb horvátországi erődítmény.
A 19. század elején a település szabad királyi várossá vált, s egyre látványosabb fejlődésen ment keresztül. A 19. század végén hatalmas kórházat építettek, elkészült a megyeháza, felépült a Horvát Nemzeti Színház,
több iskola nyílt. 1920 után a Szerb–HorEszék, Szentháromság-tér
vát–Szlovén Királysághoz került. 1975-ben
megalapították az eszéki egyetemet, amelyet
az eszéki születésű püspökről, Josip Juraj
Strossmayerről (1815–1905) neveztek el.
A horvát függetlenségi háború idején a város
kilenc hónapon át állt szerb ostrom alatt. Az
akkor elpusztított épületek többségét napjainkra helyreállították, s a harcokra leginkább
egy emlékhellyé vált piros Zastava emlékeztet
bennünket. 1991-ben ugyanis Branko Breškić
a szerb T-55-ös harckocsik konvoja elé hajtott
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tiltakozásul, és autóját fékezés nélkül gázolták el a tankok.
A város területén több park van. A nagyobbak közé tartozik Tomislav király díszkertje
(Perivoj Kralja Tomislava) és IV. Krešimir Péter király parkja (Park Kralja Petra Krešimira
IV). Értékes növényállományuk miatt mindkettőt tájépítészeti műemlékként védik.
Eszék központi tere Ante Starčević
(1823–1896) horvát író-politikus nevét viseli,
akit a nemzet atyjaként emlegetnek.
Eszék fő nevezetessége a vár, de igen
Eszék, A tank és a Zastava emlékműve
jelentős a Savoyai Jenő herceg (1663–1736)
által építtetett katonai parancsnokság kétemeletes palotája is, melyben – illetve a régi
városháza épületében – ma az 1877-ben létrehozott Szlavónia Múzeum működik.
A Szentháromság téren álló Szent Mihály-templomot a török időkben dzsámivá alakították, de a felszabadítás után rögtön visszaadták a katolikusoknak.
A városban több helyen találkozhatunk a vizek mellett élők védőszentjének, Nepomuki Szent Jánosnak a szobrával. Egy román és egy gótikus templom, illetve egy török
dzsámi alapjaira építettek egy barokk stílusú ferences templomot és kolostort. A Szent
Kereszt Felmagasztalása templom főoltárán
az Eszéki Istenanya szobra látható, amely
Eszék, Szent Péter- és Pál-plébániatemplom
eredetileg a máriagyűdieké volt. A Szent Antal-oltár ünnepén búcsút tartanak. A neogót
stílusú Szent Péter- és Pál-plébániatemplom 1894–1898 között épült fel Strossmayer
püspök kezdeményezésére, 3,5 millió vörös
tégla felhasználásával. A 18. századi Szent
Jakab-templom és kolostor belső terét barokk festmények és freskók díszítik.
A hársfákkal szegélyezett Európa sugárúton (Europska Avenija) szecessziós palotákat és klasszicista épületeket láthatunk.
A környéken főként a bécsi szecesszió hagyott nyomot, de az egyik legszebbnek tartott
épület, a Postapalota a magyar szecessziót
idézi. Betérhetünk a Szépművészeti Múzeumba, ahol megismerhetjük több szlavón nemesi család portréját és a környéken festett
romantikus tájképeket.
Eszéken, Szlavónia „fővárosában” 1999ben nyitotta meg kapuit a Horvátországi
Magyar Oktatási és Művelődési Központ,
amely keretein belül óvoda, általános iskola
és középiskola is működik. Az óvodába és az
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általános iskolába főleg szlavóniai diákok járnak, míg a középiskolába Szlavónia és a horvátországi Baranya fiataljai egyaránt megtalálhatóak. Középiskolai szinten gimnázium,
közgazdasági szak, hotel-turizmus, szakács
és kereskedő szakok között választhatnak
a diákok a nyolcadik osztály befejezése után.
Az oktatási intézmény az úgynevezett „A”
modell szerint működik, ami azt jelenti, hogy
a horvát programot magyar nyelven oktatják
a tanárok. Az általános iskolás könyvek magyar nyelvűek. 2019-ben végre felépült az inEszék, Postapalota
tézmény keretei között a Diákotthon is, amelylyel a horvát állam két évtizedes adósságát törlesztette az itteni magyarság felé. Az
ügy fontosságát jelzi, hogy a megnyitón részt vett mind a két ország miniszterelnöke is.
A Diákotthon megnyitása új perspektívát nyújt, hiszen Horvátország távolabbi részéből
is érkezhetnek diákok. A pozitív diszkrimináció jellemzi a horvát politikát, hiszen nagyon
kis létszámú osztályok indítását is engedélyezik, ami egyfajta magániskola jelleget is
kölcsönöz az intézménynek. Ezt ismerik fel a többségi nemzet tagjai, és mind többen
íratják be ide a gyermekeiket.
Eszéktől északra található Pélmonostor, amelyet a középkori források
Baranyamonostorként vagy Pélként említenek. A 13. század elején épült monostora
Szársomlyó uradalmához tartozott. A török időkben elpusztult monostor köveit jórészt
Pélmonostor, Szent Mihály-templom
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templomépítéshez használták fel. A Rákóczi-szabadságharc után szerb, majd német telepesek érkeztek ide. A település a 19. század folyamán Dél-Baranya központjává vált.
A II. világháború után a még itt élő németeket kollektív háborús bűnösként az albertfalvai munkatáborba hurcolták, plébánosukat, Klein Tivadart (1872–1945) megkínozták és
megölték. A munkatábor túlélőit kitelepítették Németországba, megüresedett házaikba
horvátok költöztek. Pélmonostoron megtekinthetjük a monostor romjait, a felújított pravoszláv Szent Mihály-templomot és a katolikus Szent Márton-templomot. Ipartörténeti emlékként megnézhetünk egy gőzmozdonyt és keskeny nyomtávú vasúti kocsikat.
2016-ban kialakították a Baranyai Örökségek Néprajzi Központját, ahol 19. század
végi és 20. századi anyagot helyeztek el.

A népi építkezés emlékei
Tájházak a Duna–Dráva-régió területén

Sellye, tájház

A tájházak felkeresésével a paraszti életmód mintegy száz éve ismerhető csak meg,
hisz nem maradtak ránk a félig földbe ásott középkori épületek. Ezekkel csak múzeumok
makettjeként vagy rekonstruált rajzokon találkozhatunk. A látogatható tájházak többsége a dualizmus korai éveiben épült, mások a Horthy-korszak emlékeit őrzik. A 20. század második felétől jellemző uniformizált falusi kockaházak bemutatásának még nincs
kiállítása, így a tájházak gyűjteményeinek segítségével kb. az 1850–1950 közötti népi
építészet, a díszítésmód és a tárgyi kultúra ismerhető meg.

107

Sellye, Kiss Géza Múzeum

A hagyományos falusi házak tengelye többnyire az utcára merőleges, ezáltal biztonságos közelséget nyújthattak a szomszédok, akiket gyakran rokoni szálak is kötöttek egymáshoz. Az egy-két szoba-konyhás ház mögött állnak a gazdasági épületek
(az istálló, a csűr, az ólak), amelyek hosszanti irányban húzódnak a telek aljában levő
veteményeskertig. Azoknak a házaknak az alaprajza lett ’L’ alakú, ahol a gazdagodás
eredményeként az utcafrontra újabb szoba került.
A Duna–Dráva-régióban látogatható tájházak egy része magyar, más része valamely nemzetiséghez köthető, többnyire német tájház. Több épület felkeresésével érdemes megfigyelni, hogy az épületek jellemzői mennyiben tükrözik az építés időszakának
korízlését vagy a földrajzi adottságokat, mennyire a nemzetiségi sajátosságokat, menynyiben a tulajdonos anyagi helyzetét a vagyonilag elkülönülő parasztságon belül.
A régebbi típusú paraszti házaknál a lakószobát a konyhából begyújtható kemencével fűtötték, és nyitott tűzhely szolgált a főzésre, ahol bográcsban vagy a még valóban
lábakkal rendelkező lábasban főtt az étel. A kemencepadka a téli időszakban ágyként
is szolgált.
Amikor a kemencéhez kéményt csatlakoztattak, a konyha füsttelenné, így lakhatóvá,
a családi élet központjává vált, a ház tetejét pedig padlásolhatóvá alakították. A kemence mellé a 19. század végétől elterjedő „sparherd” (sparhelt, vaslapos tűzhely) került,
amelyen könnyebben és változatosabban lehetett sütni-főzni. Viszont a korábban lakott
utcai szoba csak hetente egyszer, a szombati kenyérsütéskor vált meleggé, így kihűlt és
kihalt. Ezzel kialakult a „tisztaszoba”, amelyet temetéskor, ünnepekkor, vendégek fogadásakor használtak, s az ágyneművel, díszpárnákkal felmagasított ágyban senki nem
aludt. Az utcára néző ablak előtt asztal és sarokpad állt, a falakon szentképek, dísztá-
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nyérok, mázas kancsók, tékák (többnyire kétpolcos, nyitott, az alján fiókos faliszekrények)
voltak. A tulipános láda helyett többfiókos,
terítővel borított sublótban (komód) tárolták
a ruhát. Csak a 20. század elején jelent meg
a sifonér (az egyik felén polcos, a másik felén
akasztós kétajtós szekrény).
A Duna–Dráva-vidék egyik sajátos
népi építészeti találmánya az ormánsági
talpasház. Az Ormánságban a gyakori árvizekhez való alkalmazkodásként a talajra
fektetett rönkökbe a sarkokon beillesztették
Sellye, ormánsági talpasház
a függőleges gerendákat, közéjük vesszőfonatot, arra vályogot tettek. Ebben több szakember a gótikus cölöpvázas szerkezetet véli
felfedezni. A talp alá tett görgők vontathatóvá
tették a házat.
Magyar tájházat látogathatunk meg több
helyszínen is. A Szekszárdi járásban kereshetjük fel a Bátai Tájházat, amely 2005-ben
elnyerte az Év tájháza címet. Itt az egyházi
élettel, a népi vallásos gyakorlattal kapcsolatos tárgyi emlékanyag mellett szálhúzásos
fehérhímzéses férfiingeket, szőtteseket, csipkéket, régi, írott tojásokat, népiskolai füzeteBáta, tájház
ket, régi tankönyveket, bizonyítványokat tekinthetünk meg. Decsen a Sárközi Tájház a Duna szabályozását követő, gazdagságot
hozó időszakban kialakult paraszti életmód jellemzőit tárja elénk. Az Őcsényi Tájház
a református középparasztság 19. századi berendezési, háztartási, viseleti és gazdálkodási eszközeit őrzi. Berendezése családi örökségként maradt fenn. Sióagárdon a náddal fedett, kontyolt, nyeregtetős, 1880 körül épült házat népi műemléki védelem alá
vették.
A Bonyhádi járásban a Mórágyi Helytörténeti Gyűjteményt az egykori hengermalom épületében alakították ki.
A Szigetvári járásban a néprajzi műhellyé vált Magyarlukafai Tájház szobáit népi
kismesterségek űzésére tették alkalmassá, így lehet benne szőni, korongozni, gyertyát
önteni, használhatók a szerszámok fafaragáshoz, bőrdíszművességhez, papírmerítéshez, kosárfonáshoz. A pajtában időnként táncház működik.
A Hegyháti járásbeli Bakócán fazekasházként ismerik a tornácos Sárkány Géza
Múzeumot, amelyben a mester munkái mellett a fazekasság múltját is bemutatják.
A Pécsi járásban Orfűn Kemencés Udvar működik, ahol bemutatják az ország
különböző vidékeinek jellegzetes kemencetípusait, s rendszeresen sütnek lepényt és
kenyeret is bennük, amelyek megkóstolhatók. A tájház a hegyháti népművészeti kiállítás
mellett rendezvényeknek (pl. medvehagyma fesztivál) is helyet ad. A Zengő tövében
fekvő Hosszúhetény 1860-ból származó épülete 2014-ben elnyerte az Év tájháza cí-
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met. Itt textil- és fazekas termékeket, mezőgazdasági eszközöket ismerhetünk meg. Az
istállót igazi közösségi térként renoválták, kiváló lehetőséget teremtve múzeumpedagógiai foglalkozások megtartására.
A Sellyei járásban Sellyén a Kiss Géza Múzeum skanzenjében látható egy
talpasház. Nagydobsza talpasházában 20. század eleji berendezéssel találkozunk.
A közeli Kákicson találjuk az Ormánysági Néprajzi Gyűjteményt, benne például
a gyász alkalmából viselt fehér ruházatot. Szaporcán szintén a hagyományos ormánsági viseletet (például a buggyos ujjú imögöt, kasmír mellyest) mutatják be az Eperfa
Tájházban. A község adományként jutott az épülethez.
A Siklósi járásban Nagytótfalu tájháza eredetileg iskolaként működött, benne tanítólakkal, amely most múzeum, s többek között a drávaszögi folklór anyagait mutatja be.
Rendkívül sok településen térhetünk be nemzetiségi tájházba. Átán az egykori iskolában rendeztek be egy bosnyák néprajzi szobát. Bátaszéken egy rangos német
parasztházban őrzik az itt élő népcsoportok, illetve a helyi ciszterci apátság tárgyi emlékeit. Népszerű relikvia a székelyszoba kétméteres, faragott órája. Bikalon a falumúzeumban a szegényebb paraszti tárgyi kultúra mellett a gazdagabb, polgárosodó életmód
berendezéseit is bemutatják egy külön épületben. Bólyban a volt uradalmi magtárban
a neolitkori leletektől kezdve a parasztpolgári szobabelsőn át a levéltári anyagokig sok
minden található, például asztalos, esztergályos, mézeskalácsos, kékfestő szerszámok
is. Bonyhádon a Völgységi Múzeumban alakítottak ki egy német szobát, illetve külön
épületben látogatható a Székely Ház.
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A cikói közösségi házban szintén német
és székely tájszobát rendeztek be. Csátalján a székely szoba és konyha a különféle
használati tárgyakat és gazdasági eszközöket mutatja be.
Fazekasbodán virágkosaras díszítésű
szekrényeket, duplatáblás ágyakat, ruhákat,
hímzéseket láthatunk. Fekeden a Müller
család házát a Horthy-korszak közadakozásból származó tárgyaival rendezték be.
A geresdlaki tájház, amelyet a gőzgombóc fesztivál alkalmával sokan látogatnak,
a falu 20. század eleji életét tárja elénk.
Bonyhád, a Völgységi Múzeum és a Szentháromság-szobor
Györkönyben népi műemlékvédelem alá ke(1796)
rült egy 20. század eleji lakóház, melynek
közelében található a Pincemúzeum.
Hidason egy 1889-es évszámmal jelölt, de korábban épült német lakóház látható.
Hetvehelyen a faluháztól sétálhatunk fel a Makovecz Imre által tervezett fehér-hegyi
Gábor Antal-kilátóhoz. Himesházán a helyiek adományából alakították ki a tájházat.
Hőgyészen a tájház az iskola udvarán áll. Konyhájában egy gyereksarkot is kialakítottak, itt fabölcsőben egy pólyás fekszik, a babák kékfestő játszóruhát viselnek. Az
ónémet szobában egy menyasszonyi öltözetet állítottak ki. A Kossuth utca 3. szám
Bonyhád, Székely Ház
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alatti székely szobában rokka, több szőttes,
tulipános láda, sőt egy eredeti, Kárpátokon
túlról hozott bölcső is látható.
Izményben a székely tisztaszobát, a német szobát és a felvidéki szőtteseket tekinthetjük meg.
Kakasd faluházát Makovecz Imre tervezte, és a három nép együttélését fejezi ki. Szintén ezt hangsúlyozza az előtte álló Együttélés
(Zusammenleben) című szoborkompozíció,
amely Dechant Antal mecseknádasdi szobBonyhád, Székely Ház
rászművész alkotása. Kalaznón a posta régi
épületében Istensegíts papjának személyes
tárgyait, iratait őrzik. (Istensegíts egy romániai település, melyet 1776-ban alapítottak
a madéfalvi veszedelem után ide menekülő
csíki székelyek.) Kisjakabfalván a Konrádház eredeti berendezései láthatók. Itt az öt
lakószoba, a két pajta és a cselédlakás jelzi,
hogy a Konrád család módos volt. Kisnyárádon a volt iskola épületében működik a helytörténeti gyűjtemény, amelynek anyagát
a helyiek gyűjtötték össze. Komlón a Városi
Helytörténeti Múzeumban alakítottak ki egy
Kakasd, faluház
német emlékszobát.
Lengyelben a székely és a német néprajzi múzeum mellett Óvodamúzeum is
működik.
Majson a tájház különlegességét az adja, hogy nemcsak német, hanem felvidéki
és szerb szobája is van, s ezekben megismerhetjük az ünnepkörökhöz kapcsolódó
szokásokat. Máriakéménden a falumúzeum mellett iskolamúzeumot is kialakítottak.
Mecseknádasdon a Német Nemzetiségi Tájház elsősorban az itt élő németség történetét és hagyományait mutatja be. Egyik szobájában egy mézeskalácsos és gyertyaöntő
műhelyt találunk, majd egy kádárműhelyt a mesterség űzéséhez szükséges eszközökkel, a harmadik teremben pedig a Mecseknádasd-óbányai fazekasok termékeit, mivel
Mecseknádasd volt eredetileg a környék fazekas központja. Ezenkívül megtekinthetünk
még német paraszti berendezési tárgyakat, borászati és gerendaépítészeti kiállítást,
borospincét, valamint egy szatócsboltot. Mözs volt tornácos községházának a falát
mezőgazdasági szerszámok borítják.
Nagymányokon a tisztaszobában, a konyhában és a lakószobában a német parasztcsaládok által használt eszközöket helyezték el. A bányász emlékszobának szintén sok
német vonatkozása van. A fészerben múzeumpedagógiai foglalkoztatót alakítottak ki.
Nagynyárádon a régi iskolaépületből hozták létre a falumúzeumot. Itt az évente megtartott kékfestő fesztiválról és a Márton-napi búcsún felállított búcsúfáról láthatunk képeket.
Óbányán a falumúzeumban a csipkézett szélű fazekasedények, a szépen felöltöztetett babák és a faragványok mellett az üvegművesség remekeit állították ki. Ófaluban
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a német kisgyermekes családok életkörülményeit ismerhetjük meg fényképek és jellegzetes helyi viseletbe öltöztetett bábuk, konyhai edények segítségével. Emellett kiállították
a faesztergályos és a székes mesterség szerszámait, termékeit is.
Palotabozsokon a német tájház közelében a bukovinai hagyományokat bemutató
anyagot is megtekinthetjük.
A Sombereki Német Tájház 2009-ben
nyílt meg. A svábok mindennapi életét, s
a népcsoport sorsát mutatja be. Szajkon
szintén falumúzeumot hoztak létre. Szászváron egy német és egy magyar völgységi paraszti család tárgyaival berendezett
döngölt földes szoba és konyha látogatható.
Szederkényben a tájház az utca elején áll,
messzebb a falumúzeum található, és a művelődési ház szomszédságában alakították ki
a Koch Valéria Emlékszobát. Szentlászlón
megtekinthetjük a Csuhémúzeumot, illetve
betérhetünk egy népművészeti alkotóházba, ahol elsajátíthatjuk a Felvidékről kitelepített asszonyok által hozott technikákat. A falu
Nagynyárád, Szűz Mária szent neve templom
címere a névadó királyt ábrázolja, s ő a templom védőszentje is.
Tevelen a Székely Kör kiállításával találkozhatunk, Véménden a Székely Népdalkör gyűjtése látható. Újpetrén a tájház (Heimstube) egy 20. század elejét bemutató
anyagot állít ki. Závodon andrásfalvi és istensegítsi menekült székely családok használati tárgyai váltak emléktárgyakká.

Ahol a gyász színe a fehér
Az ormánsági népviselet
A gyász színe Magyarországon a kezdetektől a 15. századig általánosan a fehér volt.
A fekete elsőként egy szűk réteg divatszíne, kiváltsága lett, először Mátyás király udvarában, majd a 15. századi erdélyi, főúri viseletben jelenik meg a gyász színeként. A népviseletben a váltás a 17–18. század fordulóján következik be. A gyász kapcsán megkülönböztetünk nagy gyászt, amelyet a közvetlen hozzátartozó visel, valamint a távoli
rokonság kis gyászát. Az asszonyi viseletben a nagy gyász kapcsán a 17. században
még a fehér, a 18. században már a fekete szín uralkodik. Hollókőn mind a mai napig
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megmaradt a viseletben ennek a nyoma, de
szigetszerűen a 20. század közepéig erősen
élt még ez a hagyomány a magyarság körében. Elsősorban a Dél-, valamint a NyugatDunántúlon őrizték meg ezt az ősi szokást.
Baranya megyében, az ormánsági népviseletben is a fehér jelentette a gyászt egészen
a közelmúltig. A fehér női gyászruha felső,
dísztelen lenvászon imögből (ingvállból), fél
lábszárig érő alsó szoknyából és biklából (bő,
ráncolt szoknya), kötényből, fehér főkötőből,
váll- és fejkendőből, félre-, illetve hátravetőSellye, Kiss Géza Múzeum
ből (fátyol), valamint a fejfedőt fogó pántból,
a kászliból állt, s a halottat is fehérbe öltöztették. Egyes falvakban a fekete kizárólag
a férfiak kalapjában képviselhette magát. Ahogy a gyász, úgy ezen a vidéken az öregkor
színe sem a fekete lett, hanem a dísztelen, fehér viselet. E hagyomány mögött a cifraságról, díszítettségről, a festésről való lemondás állt.
Az Ormánság női viseletére kizárólagosan jellemző, érdekes kiegészítő volt az esőabrosz, amely különösen tömöttre szőtt vászonból készült, s valóban az eső ellen védett
(esernyőt soha nem használtak). Az esőabroszt alaphelyzetben a nők összehajtogatva,
a karjukon hordták. Ehhez a ruhadarabhoz hasonlóan erre a vidékre volt egyedien jellemző az a szokás is, hogy a templomi szertartásokon a fiatalok rózsamintás, az öregek
pedig fehér kendővel takarták le a kezüket.
Sellye, Kiss Géza Múzeum
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A fiatalság színe a piros volt, az idő előrehaladtával pedig a kék szín kezdett dominálni a viseletben. A szőtteseiket is ez a két szín határozta meg. A főkötők színeiben is
az életkor változásait kísérhetjük végig: a lányok ezt nem viselhették, hanem kétoldalt
befonva hordták a hajukat, s a két fonatot hátul piros szalaggal kötötték össze. Azok
a leányok, akiknek „bekötötték” a fejét, már főkötőt hordtak a befont, s egyben felcsavart
hajuk fölött. A fiatal menyecskék főkötőjének színe a piros volt, idővel ezt a színt kékre,
zöldre, majd fehérre cserélték.
A férfiak felső testükön imögöt, vagyis inget hordtak, fölötte levest (egyrétű kabátot)
vagy fekete pruszlikot, esetleg báránybőrből készült, úgynevezett mellyest viseltek. Az
alsó ruházat bő gatyából állt, melynek kötője a fiatal férfiak esetében fekete, az idősebb embereknél fehér volt. A lábukra bocskort húztak, melyet idővel felváltott a csizma,
ahogy a gatyát is lecserélték a nadrágra. Télen bundában, subában vagy szűrben jártak.
Sellyén, az Ormánság egyik „fővárosában” található a Kiss Géza Múzeum, ahol ma
is megtekinthetjük az ormánsági hagyományos viselet szép darabjait. A helyi kiállítás
bemutatja az Ormánságban élők népszokásait, népviseletét, szőtteseit és a mindennapi élethez szükséges eszközeit. Sellyén egy skanzen is látogatható. Emellett pedig
az ormánsági viselettel találkozhatunk a Pécsi Janus Pannonius Múzeum Néprajzi
Múzeumának gazdag gyűjteményében is.
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„Szép a turista élete – gondjait otthon felejtette”
Mecseki turistaútvonalak és kirándulási lehetőségek
1988 óta egységes, fehér alapra festett kék
(K), piros (P), sárga (S) és zöld (Z) turistajelzések segítik a kirándulókat.
A Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék
Túra (K) mecseki szakasza Abaligetet köti
össze Óbányával (55 kilométer) a pécsi Árpád-tetőn át. Tolnát és Baranyát kapcsolja
össze a Farkas-árok (Váraljai-árok) szurdokvölgye, amelyen áthaladva felkapaszkodhatunk a Cigány-hegyi kilátóhoz is.
Több mint 100 kilométer hosszan jelölték
Pécs, A mecseki láthatatlanok emlékműve
ki a Mecseki Zöld Túra (Z) vonalát, amely
(Kuti László, 2016)
Pécsről indul. Eljutunk rajta a Jakab-hegyre (592 méter), ahol a pálosok kolostorromja látható, Orfűre, majd Mecseknádasdra.
Vágotpusztán áthaladva emlékezzünk meg a „mecseki láthatatlanokról”, akik az 1956.
november 4. utáni reménytelen helyzetben még megkísérelték a fegyveres ellenállást,
és rövid ideig ezen a környéken rejtőztek. Az út keresztezi egy kora vaskori földvár
sáncát, ahol megtalálták a Kárpát-medence legkorábbi vastárgyait: több vaskést, arany
ékszereket, fegyvereket, lószerszámokat.
A Dél-dunántúli Piros Túra (P) kiindulópontja Bükkösd vasútállomása. Először
a pécsiek kedvelt kirándulóhelyére, az Éger-völgybe érkezünk, amelynek meredek vörös homokkő oldalán több forrás felduzzasztásával mesterséges tavat, körülötte sétányt, játszóhelyeket és tűzrakó tereket alakítottak ki. Innen rövid sétával érhető el az
Éger-tető, ahol a kilátó tövében egy erdei focipálya fekszik.
Pécsről az útvonalak több pontja jól megközelíthető a Tüke-busz (pécsi helyi járat)
segítségével.
Részben a Kék, illetve a Kék+ turistaútvonalon szaladnak a Dűlőfutás résztvevői Palkonyán. 1989 óta rendezik meg a Határfutást Barcs és Verőce között, ahol
a félmaraton helyett egy rövid, 6 kilométeres távra is vállalkozhatunk. Szintén BarcsPaks
ról startol, és Heresznyén ér véget a Drávafélmaraton. A paksiak az Atomfutás nevű
programjukra büszkék, ahol a kicsiknek alig
600 métert kell leküzdeniük, van váltóverseny,
a hosszabb távra vállalkozók pedig az erőmű
közelében futnak el. Szeptember közepén
Paks a futás fővárosává válik. A 16 év felettiek indulhatnak a BrutálAtom elnevezésű versenyen, ahol megtapasztalhatják, hogy rajtuk
kívül a homok is fut, ugyanis a versenyzők
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Sárkányhajó az orfűi tavaknál

számára homokbuckákat építenek, és aki azon átküzdötte magát, az kezdheti a sárdagonyát a kijelölt pályán, míg el nem jut a szalmabábu hegyen át a célig. A fiatalabbak
a pálya könnyített változatán próbálhatják ki, mire képesek, ez a BrutálAtom-light.
Sokkal barátságosabb az Orfűi Tó-Show-Futás, amelyet minden év augusztusában rendeznek meg a tó körül. Emellett az orfűi tavon is megjelent az egyre népszerűbb
sárkányhajózás: a sárkányhajókon az evezők dobszóra való húzása közösségi élménynyé válhat. Különleges, mert éjszaka rendezik a Pogányi Repülőtér félmaratonját.
Jelmezes buliverseny a villányi RozéMaraton, ahol legalább egy rózsaszín ruhadarab
nélkülözhetetlen az induláshoz, és a diákokat a versenycímmel ellentétben málnaszörppel kínálják.
A Duna–Dráva-régiót az egykori vasfüggöny mentén 10 ezer kilométeren át húzódó
EuroVelo 13 (Iron Curtain Trail) szeli át, amely három tengert és húsz országot érint
a Barents-tengertől Törökországig. Ennek része a Barcsot Moháccsal összekötő Három Folyó Kerékpáros Túraútvonal.
A geocaching (kincskeresés) egy olyan játék, amely sétára ösztönöz a városban és
a természetben egyaránt. Lényege, hogy egy játékos elrejt egy jól záródó, időjárásálló
dobozkát füzettel, írószerrel és egy kis meglepetéssel valamilyen érdekes helyen, megadja hozzá a GPS-koordinátákat, majd a helyet (cashing) feltölti egy honlapra, és kiegészíti érdekes információkkal, képekkel. Más játékosok felkeresik a geoládát, és a benne
lévő füzetbe beírják, hogy mikor jártak ott (azaz logolnak), és erről értesítést küldenek a honlapra, így elkezdik gyűjteni saját megtalálásaikat. Ha magukkal akarják vinni
a meglepetést, akkor tesznek valamit a helyére. A geoládák kihelyezői rendszeresen
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ellenőrzik a ládájuk épségét, fellelhetőségét. A több ezer geoláda segítségével felfedezhetjük az ország érdekes helyeit, illetve egy online baráti közösség tagjává válhatunk.
A kincsvadászathoz a játék magyarországi, illetve nemzetközi honlapján is csatlakozhatunk. Baranyában találunk geoládát például a Farkas-forrásnál, a Csepegő-ároknál,
a zengővárkonyi háromszáz éves szelídgesztenye fánál, Tolna megyében várak, pincék,
kastélyok, szobrok közelében, a zsibriki löszszurdokban vagy a Sió torkolatánál, a határon túl pedig a vukovári víztorony közelében.
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Helységnévtár

Ország

A külhoni
település
jelenlegi
hivatalos
államnyelvi
neve

A külhoni
település
utolsó
hivatalos
magyar neve

A külhoni
település
helyben
használatos
további
magyar nevei

A település
további nevei
a releváns
helyi
nemzetiségek
nyelvén

Abaliget

Magyarország

-

-

-

németül:
Abaling

Adorjás

Magyarország

-

-

-

-

-

németül:
Homeli vagy
Homelk

-

németül
Apfeldorf,
szerbül
Аљмаш
[Aljmas]

A település
jelenleg
használatos
magyar neve

Almamellék

Almás

Magyarország

Horvátország

-

Aljmaš

-

Almás

Alsómiholjác

Horvátország

Donji Miholjac

Alsómiholjác

Miholjác

szerbül: Доњи
Михољац
[Donji
Miholjac],
németül
Unter-Miholtz

Aranyosgadány

Magyarország

-

-

-

horvátul:
Ranjoš

Áta

Magyarország

-

-

-

horvátul: Ata,
németül: Atta

-

németül:
Bawartz,
horvátul:
Babrac

Babarc

Magyarország

-

-

Bakóca

Magyarország

-

-

-

-

Bakonya

Magyarország

-

-

-

-

Baranyajenő

Magyarország

-

-

-

horvátul:
Jening

Baranyavár

Horvátország

Branjin Vrh

Baranyavár

-

szerbül:
Брањин Врх
[Branjin Vrh]

Barcs

Magyarország

-

-

-

németül:
Draustadt,
horvátul: Barča

Báta

Magyarország

-

-

-

-

Bátaapáti

Magyarország

-

-

-

németül:
Abstdorf

Bátaszék

Magyarország

-

-

-

németül:
Badeseck,
horvátul:
Batasĩk

Bélavár

Magyarország

-

-

-

-
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Ország

A külhoni
település
jelenlegi
hivatalos
államnyelvi
neve

A külhoni
település
utolsó
hivatalos
magyar neve

A külhoni
település
helyben
használatos
további
magyar nevei

A település
további nevei
a releváns
helyi
nemzetiségek
nyelvén

Belistye

Horvátország

Belišće

Belistye

-

szerbül:
Белишће
[Belisce]

Bellye

Horvátország

Bilje

Bellye

Bélia, Béllya,
Béllye

szerbül:
Биље [Bilje]

Beremend

Magyarország

-

-

-

németül:
Behrend,
horvátul: Breme
vagy Brime

Besence

Magyarország

-

-

-

horvátul:
Bešenca

Bikács

Magyarország

-

-

-

németül:
Wiekatsch

Bikal

Magyarország

-

-

-

németül:
Wickerl

Bizovac

Horvátország

Bizovac

Bizovacz,
Bizovac

-

szerbül:
Бизовац
[Bizovac]

A település
jelenleg
használatos
magyar neve

Boda

Magyarország

-

-

-

-

Bogyiszló

Magyarország

-

-

-

-

Bóly

Magyarország

-

-

-

németül: Bohl,
horvátul: Boja

Bonyhád

Magyarország

-

-

-

németül:
Bonnhard

Borjád

Magyarország

-

-

-

horvátul: Borjat,
németül: Barjad

-

szerbül:
Славонски
Брод
[Szlavonszki
Brod]

Bród

Horvátország

Slavonski
Brod

Bród (régi
magyar neve
Nagyrév vagy
Szlavón-Bród)

Budakóc

Horvátország

Budakovac

Budakóc

Budakovác

szerbül:
Будаковац
[Budakovac]

Csátalja

Magyarország

-

-

-

németül:
Tschatali

Cserkút

Magyarország

-

-

-

-

Csertő

Magyarország

-

-

-

horvátul: Čerta

Csúza

Horvátország

Suza

Csúza

-

szerbül: Суза
[Szuza]

Dárda

Horvátország

Darda

Dárda

-

szerbül: Дарда
[Darda],
németül:
Lanzenau

A település
jelenleg
használatos
magyar neve

Ország

A külhoni
település
jelenlegi
hivatalos
államnyelvi
neve

A külhoni
település
utolsó
hivatalos
magyar neve

A külhoni
település
helyben
használatos
további
magyar nevei

A település
további nevei
a releváns
helyi
nemzetiségek
nyelvén
németül:
Daruwar,
szerbül
Дарувар
[Daruvar]

Daruvár

Horvátország

Daruvar

Daruvár

-

Decs

Magyarország

-

-

-

-

Detkovac

Horvátország

Detkovac

Detkovác

-

szerbül:
Детковац
[Detkovac]

Dombóvár

Magyarország

-

-

-

németül:
Dombowa

Döbrököz

Magyarország

-

-

-

-

Drávacsepely

Magyarország

-

-

-

-

Drávafok

Magyarország

-

-

-

horvátul: Fok
vagy Fokrta

Drávaszabolcs

Magyarország

-

-

-

horvátul: Saboč
vagy Sabloč

Drávasztára

Magyarország

-

-

-

horvátul: Starin

Dunaföldvár

Magyarország

-

-

-

-

-

németül:
Kimling,
szlovákul:
Dunajská
Kemlá
németül:
Seetsche,
horvátul:
Sečuh,
szerbül:
Сечуј [Sečuj]

Dunakömlőd

Magyarország

-

-

Dunaszekcső

Magyarország

-

-

-

Dunaújváros

Magyarország

-

-

-

-

-

szerbül: Осијек
[Oszijek],
németül
Essegg

Eszék

Horvátország

Osijek

Eszék

Fazekasboda

Magyarország

-

-

-

németül:
Boden,
horvátul:
Bodica

Feked

Magyarország

-

-

-

németül:
Feked vagy
Schwarzfeld

-

németül:
Oberallerheiligen vagy
Godischa

Mindszentgodisa

Magyarország

-

-
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Ország

A külhoni
település
jelenlegi
hivatalos
államnyelvi
neve

A külhoni
település
utolsó
hivatalos
magyar neve

A külhoni
település
helyben
használatos
további
magyar nevei

A település
további nevei
a releváns
helyi
nemzetiségek
nyelvén

Felső rácegrespuszta

Magyarország

-

-

-

-

Főherceglak

Horvátország

Kneževo

Főherceglak

-

szerbül:
Кнежево
[Knezsevo]

Geresdlak

Magyarország

-

-

-

németül:
Gereschlack

Görbő

Magyarország

-

-

-

-

A település
jelenleg
használatos
magyar neve

Grábóc

Magyarország

-

-

-

németül:
Grawitz,
szerbül
Грабовац
[Grábová]

Gyönk

Magyarország

-

-

-

németül: Jenk
vagy Jink

Györköny

Magyarország

-

-

-

németül:
Jerking

Gyűrűfű

Magyarország

-

-

-

-

Harkány

Magyarország

-

-

-

németül:
Harkan,
horvátul:
Harkanj vagy
Arkanj

Márok

Magyarország

-

-

-

németül: Marok

Hercegszöllős

Horvátország

Kneževi
Vinogradi

Hercegszöllős

-

szerbül:
Кнежеви
Виногради
[Knezsevi
Vinogradi]

Hetvehely

Magyarország

-

-

-

németül:
Hetvehell,
horvátul: Tević

Hidas

Magyarország

-

-

-

-

Himesháza

Magyarország

-

-

-

németül:
Nimmesch vagy
Nimmersch

Hosszúhetény

Magyarország

-

-

-

németül:
Hetting,
horvátul: Hetinj

Hőgyész

Magyarország

-

-

-

németül:
Hidjess

Ibafa

Magyarország

-

-

-

németül: Iwafa

Ivándárda

Magyarország

-

-

-

németül:
Iwandarde

Izmény

Magyarország

-

-

-

németül: Ismi

Ország

A külhoni
település
jelenlegi
hivatalos
államnyelvi
neve

A külhoni
település
utolsó
hivatalos
magyar neve

A külhoni
település
helyben
használatos
további
magyar nevei

A település
további nevei
a releváns
helyi
nemzetiségek
nyelvén

Kakasd

Magyarország

-

-

-

németül:
Kockrsch

Kákics

Magyarország

-

-

-

-

Kalaznó

Magyarország

-

-

-

németül: Gallas
vagy Kallaß

Kán

Magyarország

-

-

-

-

Kaposszekcső

Magyarország

-

-

-

németül:
Secksching

Kárász

Magyarország

-

-

-

-

A település
jelenleg
használatos
magyar neve

Kémes

Magyarország

-

-

-

-

Királyegyháza

Magyarország

-

-

-

-

-

németül:
Jackfall,
horvátul:
Jakobovo

Kisjakabfalva

Magyarország

-

-

Kiskőszeg

Horvátország

Batina

Kiskőszeg

-

németül:
Donau-DrauWinkel,
szerbül:
Батина [Batina]

Kismányok

Magyarország

-

-

-

németül:
Kleinmanok
vagy Klamanok

Kisnyárád

Magyarország

-

-

-

németül:
Kischnaarad

Kisszékely

Magyarország

-

-

-

-

Komló

Magyarország

-

-

-

németül:
Kumlau,
horvátul:
Komlov

Kopács

Horvátország

Kopačevo

Kopács

-

szerbül:
Копачево
[Kopacsevo]

Kórógy

Horvátország

Korođ

Kórógy

-

szerbül:
Корог [Korog]

Kórós

Magyarország

-

-

-

horvátul: Korša

Kovácshida

Magyarország

-

-

-

horvátul:
Kovačida

Kozármisleny

Magyarország

-

-

-

németül:
Mischlen,
horvátul:
Mišljen
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A település
jelenleg
használatos
magyar neve

Kölked

Magyarország

-

A külhoni
település
utolsó
hivatalos
magyar neve

-

A külhoni
település
helyben
használatos
további
magyar nevei

A település
további nevei
a releváns
helyi
nemzetiségek
nyelvén

-

horvátul:
Kuljket vagy
Kulket,
németül:
Kulken

Kővágótöttös

Magyarország

-

-

-

-

Középrigóc

Magyarország

-

-

-

-

Laskó

Horvátország

Lug

Laskó

-

szerbül:
Луг [Lug]

Lengyel

Magyarország

-

-

-

németül: Lendl

Lovászhetény

Magyarország

-

-

-

németül:
Laßhetting

Madocsa

Magyarország

-

-

-

-

Mágocs

Magyarország

-

-

-

németül:
Magotsch,
horvátul:
Magoč

Magyaregregy

Magyarország

-

-

-

németül:
UngarischEggrad

Magyarlukafa

Magyarország

-

-

-

horvátul: Luka

Magyarszék

Magyarország

-

-

-

horvátul: Sika

-

szerbül:
Мајиш [Majiš],
németül:
Maisch,
horvátul: Majša
vagy Majiš

Majs
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Ország

A külhoni
település
jelenlegi
hivatalos
államnyelvi
neve

Magyarország

-

-

Málom

Magyarország

-

-

-

-

Mánfa

Magyarország

-

-

-

-

Máriagyűd

Magyarország

-

-

-

-

Máriakéménd

Magyarország

-

-

-

horvátul:
Kemed,
németül:
Kemend

Mecseknádasd

Magyarország

-

-

-

németül:
(Bischof)
nadasch

Medina

Magyarország

-

-

-

szerbül:
Медина
[Medina]
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Ország

A külhoni
település
jelenlegi
hivatalos
államnyelvi
neve

A külhoni
település
utolsó
hivatalos
magyar neve

A külhoni
település
helyben
használatos
további
magyar nevei

A település
további nevei
a releváns
helyi
nemzetiségek
nyelvén

Mohács

Magyarország

-

-

-

horvátul:
Mohač,
németül:
Mohatsch,
Moosach,
szerbül: Мохач
[Mohács]

Mórágy

Magyarország

-

-

-

németül:
Maratz

Mozsgó

Magyarország

-

-

-

horvátul: Možgaj
vagy Možgov

Mözs

Magyarország

-

-

-

németül: Mesch
vagy Mötschau

Nagydobsza

Magyarország

-

-

-

horvátul: Dopsa

Nagyharsány

Magyarország

-

-

-

horvátul:
Haršanj vagy
Aršanj

Nagymányok

Magyarország

-

-

-

németül:
Großmanok

Nagynyárád

Magyarország

-

-

-

németül:
Großnaarad,
horvátul: Jarad,
Narad, Narod
vagy Njarod

Nagytótfalu

Magyarország

-

-

-

horvátul: Veliko
Selo, Tofala
vagy Totovala

Nagyváty

Magyarország

-

-

-

-

Németmárok

Magyarország

-

-

-

németül:
Márok,
horvátul: Marok

Óbánya

Magyarország

-

-

-

németül:
Altglashütten

Ófalu

Magyarország

-

-

-

németül:
Ohfala,
horvátul: Faluv

Orfű

Magyarország

-

-

-

-

Ozora

Magyarország

-

-

-

-

Őcsény

Magyarország

-

-

-

-

Őrtilos

Magyarország

-

-

-

horvátul: Tiluš

Paks

Magyarország

-

-

-

németül:
Paksch

Palkonya

Magyarország

-

-

-

németül:
Balken, Palkan

Palotabozsok

Magyarország

-

-

-

németül:
Boschok
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A település
jelenleg
használatos
magyar neve

Pécs
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Ország

Magyarország

A külhoni
település
jelenlegi
hivatalos
államnyelvi
neve

-

A külhoni
település
utolsó
hivatalos
magyar neve

-

A külhoni
település
helyben
használatos
további
magyar nevei

A település
további nevei
a releváns
helyi
nemzetiségek
nyelvén

-

horvátul:
Pečuh,
németül:
Fünfkirchen,
szerbül: Печуј
[Pečuj]

Pécsvárad

Magyarország

-

-

-

németül:
Fünfkirchenwardein vagy
Petschwar,
horvátul: Pečva

Pellérd

Magyarország

-

-

-

horvátul: Pelir
vagy Pelerda

Pélmonostor

Horvátország

Beli Manastir

Pélmonostor

Monostor

szerbül: Бели
Манастир
[Beli Manasztir],
németül:
Manoster

Pincehely

Magyarország

-

-

-

németül:
Binsenhelm

Pogány

Magyarország

-

-

-

horvátul:
Pogan,
németül:
Pogern

Püspökszentlászló

Magyarország

-

-

-

horvátul:
Senasluv

Regöly

Magyarország

-

-

-

horvátul: Règāj

Sárszentlőrinc

Magyarország

-

-

-

-

Sásd

Magyarország

-

-

-

horvátul:
Šardin,
németül:
Schaschd

Sasrétpuszta

Magyarország

-

-

-

-

Sellye

Magyarország

-

-

-

németül:
Schelle,
horvátul: Šeljin

Sepse

Horvátország

Kotlina

Sepse

-

szerbül:
Котлина
[Kotlina]

Siklós

Magyarország

-

-

-

németül:
Sieglos,
horvátul: Šikloš

Sikonda

Magyarország

-

-

-

-

Simontornya

Magyarország

-

-

-

németül:
Simonsturm

Sióagárd

Magyarország

-

-

-

-
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A külhoni
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neve
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a releváns
helyi
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nyelvén

Somberek

Magyarország

-

-

-

németül:
Schomberg,
szerbül:
Шумберак
[Šumberak]

Szajk

Magyarország

-

-

-

németül: Seike,
horvátul Sajka

Szaporca

Magyarország

-

-

-

-

Szászvár

Magyarország

-

-

-

németül:
Saswar

Szederkény

Magyarország

-

-

-

németül:
Surgetin,
horvátul:
Surdukinj

Szekszárd

Magyarország

-

-

-

németül:
Sechshard
vagy Sechsard

Szenna

Magyarország

-

-

-

-

Szentborbás

Magyarország

-

-

-

horvátul: Brlobaš

Szentegát

Magyarország

-

-

-

-

Szentgyörgyvár

Horvátország

Đurđevac

Szentgyörgyvár

Gyurgyevác

németül: Sankt
Georgen

Szentlászló

Horvátország

Laslovo

Szentlászló

-

szerbül:
Ласлово
[Laszlovo]

Szigetvár

Magyarország

-

-

-

németül:
Großsiget,
Inselburg,
horvátul: Siget

Tamási

Magyarország

-

-

-

németül:
Tammasching

Tevel

Magyarország

-

-

-

németül: Tewel

Tolna

Magyarország

-

-

-

németül: Tolnau

Tökös (vagy
Tökös-puszta)

Horvátország

Tikveš

Tökös

-

-

Turbékpuszta

Magyarország

-

-

-

-

Túrony

Magyarország

-

-

-

horvátul: Turon

Újgrác

Horvátország

Novi Gradac

Újgrác

-

-

Újpetre

Magyarország

-

-

-

németül:
Ratzpeter

Uzd (Sárszentlőrinc)

Magyarország

-

-

-

-

Vágotpuszta

Magyarország

-

-

-

-

-

horvátul:
Vajslovo

Vajszló

Magyarország

-

-
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A település
jelenleg
használatos
magyar neve
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Ország

A külhoni
település
jelenlegi
hivatalos
államnyelvi
neve

A külhoni
település
utolsó
hivatalos
magyar neve

A külhoni
település
helyben
használatos
további
magyar nevei

A település
további nevei
a releváns
helyi
nemzetiségek
nyelvén

Valpó

Horvátország

Valpovo

Valpó

-

szerbül:
Валпово
[Valpovo],
németül
Walpowo vagy
Walpach

Váralja

Magyarország

-

-

-

németül: Waroli
németül:
Drauch,
szerbül
Вардарац
[Vardarac]

Várdaróc

Horvátország

Vardarac

Daróc

-

Varga

Magyarország

-

-

-

-

Vejti

Magyarország

-

-

-

horvátul:
Vejtiba vagy
Vertiba

Vékény

Magyarország

-

-

-

horvátul: Vikinj

Véménd

Magyarország

-

-

-

németül:
Wemend,
Weimend

Verőce

Horvátország

Virovitica

Verőce

-

németül:
Wirowititz

Villány

Magyarország

-

-

-

németül:
Willand,
Wieland

Villánykövesd

Magyarország

-

-

-

németül:
Gowisch,
horvátul:
Keveša vagy
Kovaš

Vízvár

Magyarország

-

-

-

horvátul: Izvar

Vörösmart

Horvátország

Zmajevac

Vörösmart

-

szerbül:
Змајевац
[Zmajevac]

Vukovár

Horvátország

Vukovar

Vukovár

-

szerbül:
Вуковар
[Vukovar],
németül
Wukowar

Závod

Magyarország

-

-

-

németül:
Sawed

Zenkővárkony

Magyarország

-

-

-

németül:
Warkon,
Warkorn

Zomba

Magyarország

-

-

-

németül: Sumpa

Zsibrik

Magyarország

-

-

-

németül:
Sibrick

Feladatok
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bátorságpróba: osszátok magatokat négy-öt fős csoportokra, és kérdezzétek meg
a járókelőket, miért szeretnek itt élni! Ha kirándulóval találkoztok, akkor pedig azt,
hogy miért ezt a helyet választotta úti célul! Osszátok meg egymással az élményeiteket!
Ajánljatok a régióban olyan két napra szóló, ideális és aktuális programot (fesztivált, rendezvényt) és úti célt, amelyet egy-egy adott évszakban érdemes felkeresni!
Tervezzetek a régióba egy egyhetes körutazást, minden napra két-három nevezetességgel! Figyeljétek a térképet is, hogy logikus legyen a sorrend!
Jelöljétek térképen a vidék várait! Mindenki válasszon egyet, és írjatok rövid ismertetőt róluk! Ezek ne a múltról, hanem a jelenről szóljanak! Várromot vagy kiállítást
tekinthetünk meg az adott helyszínen? Milyen programok, élő hagyományok kötődnek a várakhoz, illetve környékükhöz?
Képzeljétek el, hogy egy külföldi diplomata azért érkezik ebbe a régióba, hogy felkeresse a magyar–török küzdelmek nevezetes helyszíneit! Állítsatok neki össze
egy rövid útmutatót! Helyszínenként négy-öt mondatban foglaljátok össze a török
időkhöz köthető eseményeket, és emeljétek ki, miért érdemes ma ezeket felkeresni
egy idelátogatónak!
Melyek a legfontosabb egyházi intézmények, épületek a régióban? Válasszatok ki
közülük egyet, és készítsetek a számukra egy reklámplakátot! A plakátot kézzel is
megrajzolhatjátok, de géppel is megtervezhetitek!
Fotózzatok le minél több fontos egyházi épületet a régióban, és készítsetek belőle képrejtvényt. A fotókat szerkesszétek meg úgy, hogy az épületeknek csak egy
része maradjon meg, tegyétek fel a netre, és kérjétek meg az online közösséget,
hogy azonosítsák az épületeket!
Válasszatok ki egy régióhoz köthető nemzetiséget, és ismertessetek egy olyan rendezvényt, illetve intézményt, amely ma is hozzájuk kötődik!
Ismerkedjetek meg a régió legendáival! Válasszátok ki az egyiket, és írjátok át!
Osszátok meg a Facebookon, és vegyétek rá az online közösséget egy kis játékra!
Találják ki, hogy mi igaz, és mi nem az a megosztott történetből!
Képzeljétek el, hogy egy stáb tagjai vagytok, akik a Gemenc madárvilágáról készítenek természetfilmet! Vázlatban szedjétek össze, milyen madarakról lehetne
beszélni a filmben, és gyűjtsetek a madarakról három-öt érdekességet!
Tervezzetek osztálytábort a Mecsekbe vagy a Villányi-hegységbe! Milyen kirándulásokat, esti programokat, vetélkedőket tudtok egy ilyen környezetben elképzelni?
Ki volt Noszlopy Gáspár? Járjatok utána! Írjatok meg életrajzát röviden, figyelemfelkeltően, és osszátok meg egy Facebook-posztban!
Tervezzetek plakátot a Siklós–Villány-borúthoz! A plakáton legyen rajta egy térkép
a borút kiemelt helyszíneivel!
Mi az a filoxéra? Mennyiben érintette a villányi borvidéket?
Tervezzetek reklámplakátot Vörösmart valamelyik pincesorához!
Hogyan kötődik a régió a gyógyturizmushoz? Járjatok utána, és tervezzetek meg
egy prospektust ebben a témában!
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17. Milyen ókori leletekre találtak Bölcske község határában, a víz alatt? Írjatok egy
rövid, figyelemfelkeltő tudósítást a víz alól előkerült leletekről! Járjatok utána, hogy
hol őrzik ma ezeket!
18. Gyártsatok programtervet egy lovagi tornához!
19. Luxemburgi Zsigmond egy hónapon át vendégeskedett a siklósi várban. Nézzetek
utána, hogy ebben az időszakban hogyan szórakoztak, ünnepeltek az emberek!
Tervezzetek meg egy hétvégét a király számára, és írjátok meg a programtervet!
20. Keressétek meg a neten Székely Bertalan Megtalálják II. Lajos király holttestét
a mohácsi csatatéren című festményét! Osszátok meg a Facebookon, és tegyetek
közzé felhívás! Kérjétek arra a Facebook közösségét, hogy hozzászólásukba illeszszenek be az eseményhez kötődő más híres műalkotásokat!
21. Válasszatok ki egy 1848–49-es forradalom és szabadságharchoz köthető helyszínt, és népszerűsítsétek tizenkét pontban a múltbeli és a jelenbeli eseményekkel,
érdekességekkel, látnivalókkal együtt!
22. Hogyan alakult a horvát és a szerb kisebbségek sorsa az Osztrák–Magyar Monarchia fennállása alatt? Kik játszottak fontos szerepet a kisebbségek kulturális
életében?
23. Mit jelent a Duna menti németek kifejezés? Kik voltak ők, hogy kerültek ide, mivel
foglalkoztak, milyen szokásokat hoztak magukkal, hogyan éltek itt? Melyek azok
az élő hagyományok és rendezvények, amelyekkel most is megismerkedhetünk?
24. Járjatok utána, mennyiben érintette a trianoni szerződés ezt a régiót! Válasszatok
ki egy érintett települést, állítsátok össze a trianoni megemlékezés programját, és
tervezzetek hozzá meghívót!
25. Ki volt Tito? Keressetek róla képet a neten, és osszátok meg azt a Facebookon egy
rövid kísérőszöveggel, amelyben leírjátok, ki is volt ő!
26. Mikor volt a délszláv háború, miért robbant ki, és milyen következményekkel járt?
Járjatok utána, hogy mi történt Vukováron a háború alatt! Képzeljétek el, hogy ti is
ott éltetek akkor, és írjatok egy rövid naplóbejegyzést az eseményről!
27. Készítsetek egy hat-tizenkét képből álló képregényt Ozora történetéről!
28. Járjatok utána, mi az a tematikus túra! Tervezzetek egyet Pécsre! Csak a témát és
hét-tizenkét állomást kell összeállítanotok térkép alapján!
29. Készítsetek a pécsi kirándulásról egy képregényt! Fotózzatok minél többet, majd
válasszatok ki a képekből tíz-tizenöt darabot, és gyártsatok hozzájuk a látnivalókat érintő, szöveges tartalmat is! A képeket sorrendbe rendezve osszátok meg
a Facebookon!
30. Járjátok be a pécsi állatkertet, készítsetek sok vicces szelfit, és osszátok meg az
Instagramon a képeket!
31. Képzeljétek el, hogy riporterek vagytok, és az Ókeresztény sírkamrákkal kapcsolatban kell interjút készíteni egy helyi szerzetessel! Milyen kérdéseket tennétek fel
neki? Állítsatok össze egy hat-tizenkét kérdésből álló kérdéssort!
32. Hogyan kötődik Janus Pannonius Pécshez? Képzeld el, hogy abban az időben
éltél, amikor ő is! Készítsetek vele életműinterjút, állítsatok össze egy kérdéssort
hozzá, amiben a régióhoz való kötődéseire nagy hangsúlyt fektettek!
33. Ki volt Skóciai Szent Margit? Írjatok meg életrajzát röviden, figyelemfelkeltően, és
osszátok meg egy Facebook-posztban!

34. Állítsatok össze egy városi tanösvényt Szekszárdon! Térkép alapján emeljetek ki
hét-tizenkét fontos helyszínt egy bejárható útvonalon, és az emléktáblák kapcsán
tegyetek fel olyan kérdéseket, amelyeket csak a helyszíneket felkeresve lehet megválaszolni!
35. Készítsetek Szekszárd városához egy tematikus túrát! Térkép alapján tervezzétek
meg az útvonalat, néhány mondatban jegyezzétek le a fontos információkat, illetve
egy-egy figyelemfelkeltő, izgalmas történet, érdekesség témáját, amellyel megfűszereznétek a túrát!
36. Mutassátok be a Magyar–Török Barátság Parkot egy Facebook-posztban!
37. Készítsetek haditudósítást Eszékhez köthetően!
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