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Egy család története Pécsett a századforduló éveitől 
a 20. század közepén történt államosításig

A 21. század legelején izgalmas feladat egy a 19. század végén kezdődő történet rész-
letes „megálmodása”, egy olyan világ megrajzolása, amely valójában a 20. század 
derekán törést szenvedett. Pécs városa, polgárságának története izgalmas téma, hiszen 
a ma embere erről csak olvasmányain keresztül tudhat valamit; átélt élmény nélkül 
visszavarázsolni a hajdanvolt Pécs hangulatát, a dolgos polgárok – iparosok, értelmisé-
giek, fiatalok vagy éppen idősek – mindennapjait, különösen az iparból élők törekvé-
seit, egy-egy szakmai alakulását, sikereit, nehéz és szép vállalkozás. A hajdani városok 
lakossága, polgársága sokban hasonlított egymásra, azonos törekvéseik sikere nemcsak 
a szaktudástól, hanem a kor adta lehetőségektől is függött. Az adott kor nyújtotta lehe-
tőségek a régi foglalkozási ágakat nemcsak modernizálták, de kibontakozást biztosított 
a szakmai tudásnak és fantáziának is. A városi kézműipar nem lebecsülendő tényező-
je volt egy korszak ipari kultúrájának, még ha – gyakran politikai hozzáállástól fűtött 
világszemléletek révén – lebecsülték, valami furcsa torzónak tartották, amely gátolta 
fejlődést, a nagyüzemű gyáripar kiteljesedését. Aztán az államosítás mindent elsöpört, 
gyakran olyan formában, hogy még „hírmondó” se maradjon róluk. (Produktumai leg-
feljebb múzeumi gyűjtemények ritkaságai lettek, kivéve, ha nem foglaltak el nagyobb 
helyet.) A városi ipar nemcsak lakásokban használatos tárgyakat (mozsár, konyhai főző-
edény, szőttesek stb.) gyártott, hanem sok minden mást (kocsi, szerszám stb.) is. Ezeket 
a 20. század elején felváltották a sorozatban készített ipari termékek, de ezek már hiányt 
szenvedtek minőségben, esztétikumban. A vidéki városokban a kézműipar művelőinek 
biztos megélhetést, polgári életszínvonalat biztosított, városának pedig rangot adott a 
hazai társadalomban. Nem véletlen, hogy egy-egy sikeres ipari vállalkozásban az adott 
családban nemzedékről nemzedékre szállt a „mesterség”, sokszor nemcsak a szűk-, de a 
szélesebb család is részese lett a „termelésnek”. Az egymást követő nemzedékekből töb-
ben értelmiségi pályára léptek, de nem feledték, honnan emelkedtek ki, mindig büszkék 
voltak családjukra, elődeik foglalkozására.

Az előbbiek tükröződnek Varga Csaba Varga Gyula Autókarosszéria- és Kocsigyár. 
Motorizáció Pécsett, a XX. század első felében – egy családi vállalkozás tükrében c. 
könyvében. A szerző egyetemi tanár, jogtudós, aki könyvének bevezetőjében úgy ösz-
szegzi munkája célját, hogy a jelen szabta keretek között kísérli meg rögzíteni mindazt, 
amit megtudhatott a nagyapjától alapított, s az automobilizmusra átállás nyomán apjától 
korszerűsített cégről, a Varga Gyula Autókarosszéria- és Kocsigyárról. Családeredetként 
is feldolgozottan sajátos párhuzamban mutatkoznak dél-dunántúli iparos ősök, majd 
a kocsigyártást felfuttató apai és anyai nagyapa, és egyidejűleg az az összetett ipari, 
kereskedelmi és szolgáltatói ág, amit az automobilizmus hozott magával a karosszéria-
gyártástól az üzemanyag-ellátáson át a garazsírozásig, a javításig, és a márkaképviseleti 
kereskedelemtől az autóalkatrész-forgalmazásig. A történet színtere Pécs városa, ahol 
Varga Gyula cége meghatározó tényező volt, és több évtizeden át a dél-dunántúli város 
büszkeségének számított. Ezt törte meg a 20. század közepén az államosítás; egyik pil-
lanatról a másikra semmisült meg egy szorgalmas munka eredménye. Már csak családi 
beszélgetésekben tűnt fel a múlt.

NAPLÓ



110 KAPRONCZAY KÁROLY: EGY CSALÁD TÖRTÉNETE PÉCSETT...

Valóság • 2017. május

A szerző nagy szerencséje lett, hogy családja minden dokumentumot eltett, egyetlen 
feljegyzés sem semmisült meg, így amikor Varga Csaba hozzákezdett család- és ipartör-
téneti munkájának megírásához, lényegében minden dokumentum rendelkezésére állt. 
Ez vonatkozott a fényképekre is. Természetesen az iratoknak is megvolt a maguk „tör-
ténete”: „Anyám legfeljebb csak apja üzemére emlékeztető néhány emléktárgyat hozott 
magával Győrből, itthon, Pécsett pedig a Varga Gyula Autókarosszéria- és Kocsigyárat 
»Mecsek Garázs« néven szüleim által újraindított cégnek végképp nem volt szüksé-
ge például az első világháború utáni évekig működött valahai Varga Gyula Kocsigyár 
irataira. Saját emlékeként ezeket nagyapám őrizte, s vitte magával, mikor édesapám 
házasságát követően a Rákóczi út 34. alatti telephelyről először a Felsőmalom utcai 
bérházukba, majd a front közeledtével az ún. Szőlőbe költözött – oda, ahová a háború 
folyamán, immár menekülőben, idősebb leányuk is csatlakozott hozzájuk, mindhárom 
gyerekével. Sajnálatos módon a nagyszülői emlékanyagból ezen örökösöktől semmi-
féle dokumentum vagy relikvia nem került elő. […] Így a hiányzó dokumentumokat a 
családi beszélgetések adatai, illetve a levéltári ipartörténeti gyűjtemények idevonatko-
zó iratai helyettesítették, illetve folyóirat-gyűjtemények cikkei, írásai dokumentáltak. 
Az előbbiek szerint nem kis feladatot vállalt magára Varga Csaba, amikor munkájának 
megírásába fogott.

Varga Csaba könyvében nemcsak a Varga-család múltját, tevékenységét tárta fel, 
hanem – ez a könyv jegyzetanyagából is kitűnik – jelentős mennyiségű szakirodalmat, 
levéltári forrást tanulmányozott, olvasott át, ami egy ipartörténésznek is dicsőségére 
válhatott volna. Talán ez teszi a könyvet izgalmassá, olvasmányossá, elsősorban a nem 
szakembereknek, hiszen nyomon követhetik egy régmúlt világ polgári életét és vállal-
kozásait. A családtörténet mindig izgalmas olvasmány, főleg ha kapcsolódik egy fog-
lalkozás, nevezetesen a kocsi-, majd autókészítés történetével. Ez annál izgalmasabb, 
hiszen a századforduló évei az autózás elterjedésének korszaka volt, amely nemcsak a 
közlekedést formálta át, hanem a kocsikészítés mesterségét is. Ez a változás nem csupán 
új típusú embert kívánt, hanem egészen más szemléletet, üzletpolitikát is. Az új típu-
sú mester és tulajdonos más kapcsolatot alakított ki alkalmazottjaival, akik elsősorban 
munkatársai lettek, s így részesei a vállalkozás sikereinek is.

Varga Csaba könyvébe beiktatta a volt munkatársak emlékezéseit, de elég részletesen 
dolgozta fel a Vargák családi életét, a közeli és távolabbi rokonság életútját. Talán ezzel 
válik egésszé a történet, mely ilyeténképp nem kizárólag a munkáról, az ipari vállalko-
zásról és a sikerekről szól. A családtörténeti kiágazásként ezek tárgyalásába ágyazódik 
az anyai nagyapa hasonló győri vállalkozása, az apa szakmai énjének továbbviteleként 
pedig a pécsi autó- és motorversenyzés úttörő időszaka, valamint – más pécsiekkel 
együtt – a második világháborús katonai repülésbe történő, drámai mozzanatoktól sem 
mentes bekapcsolódása. „Amit pedig légkörben, a polgári Pécs mentalitásában jelez, 
mindez, nem más, mint békés együttműködő közeg, amelynek dolgos szereplői harmo-
nikusan tudták megélni kereszténységüket és magyarságukat” – összegzi könyvének 
igazi mondanivalóját a szerző.

(Varga Csaba: Varga Gyula Autókarosszéria- és Kocsigyár. Motorizáció Pécsett, a XX. 
század első felében – egy családi vállalkozás tükrében. /Pécsi krónika./ Pécs, 2016, 
Házmester ’98 Kft., 407 p.)


