
cét, Bergamot, Milánót, Genuát, Firenzét. A kéziratokat Koller évszám szerint rendezte 
„in folio" 4 kötetbe. Az iratok tanalmát röviden föléjük írta. A rövidítések feloldását és 
gót betűs szövegek átírását is elvégezte. Az iratokat kora írásmódja szerint lemásolta, 
hogy a jeles gyűjtemény használatát elősegítse. 

Mint ember - a világ tudta nélkül - az evangélium szellemében élt. Mindenét szét-
osztotta, magára fordított a legkevesebbet. „Házi szegényeit" havonként támogatta és 
ha pénzéből nem futotta, kölcsönkért. Kanonoki házában minden évben tizenkét 
tanuló ifjú ellátását vállalta, akiknek havi zsebpénzt is juttatott. Számos bajba jutott 
embertársán segített. Gazdag könyvtára nagy részével még életében a püspöki 
könyvtárat ajándékozta meg - így tett a Pozsony megyében, Szomolányban lévő 
családi birtokkal is, amit rokonainak engedett át. Végrendeletében vagyonának két 
részét a káptalanra, harmad részét Pécs város szegényeire hagyta. 

A káptalani házak beszédes tanúi életének. A mai Káptalan u. 5. sz. alatti régi, szép 
emeletes épület 1775-1792-ig volt otthona, a jelenlegi épületnek a bejárattól nyugatra 
elterülő részét foglalta el. Innét költözött a „nomiál iskola" szomszédságában, attól nyugatra 
fekvő emeletes épületbe, az első káptalani házba. 1792-től 1832-ig, haláláig élt itt. A jelenleg 
Janus Pannonius u. 4. sz. alatti barokk épület megőrizte a korabeli melléképületeket; az 
udvari részen a ház nyugati és keleti oldalához csatlakozó, és a két oldalt összekötő épüle-
tet, mely annak idején raktár valamint istálló volt és innét lehetett egy feljárón a felső kertbe 
jutni. A felső kertben két részre osztott virágház volt, a kert közepén szökőkúttal. A korabeli 
feljegyzések szerint az ún. „pavilon" a kert ékessége volt. Itt fogadta Koller kanonok gróf 
Holínannsegget, a híres természetaidóst, aki 1793-1794-ben Magyarországot utazta be, hogy 
gyűjteménye számára madarakat és rovarokat gyűjtsön. Pécsi tartózkodása alatt különösen 
Koller kanonok „háztartását" dicséri. így ír enől: Az itteni papok között csak egyetlen egy 
van, aki kellemes háztartást vezet: Koller kanonok ez, egy okos, tanult férfiú, aminő akárhol 
is megbecsülendő, kivált itt,... Hét nyelvet egész jól beszél, pedig ezek egymástól eléggé 
különböznek, mint a magyar, német, latin, francia, olasz, tót és rácz. E nyelveket itt mind 
beszélik s gyakran egy ebéd alatt három, sőt négy nyelven társalognak egyszerre. Minden 
falusi lelkész aid 3-4 nyelvet, és pedig a magyart, németet, latint és ráczot." 

Kétszáz évnél is több telt el a vendégeskedés óta. A kerti pavilon és a normál iskola 
udvara között magas kőfal húzódott. Itt építtette 1830-ban Szepesy Ignác, az általa 
alapított Pécsi Püspök Joglyceum számára, Piacsek József tervei szerint, a város leg-
szebb klasszicista épületét. Emeleti termeiben talált második otthonra a Klimó könyv-
tár, kiegészülve Szepesy Ignác, valamint a pécsi kanonokok könyvtárainak anyagával. 
1923 óta a Pozsonyból Pécsre került Erzsébet Tudományegyetem Könyvtárának is 
otthona lett a Klimó könyvtár épülete, melyet az akkori pécsi püspök, Zichy Gyula 
bocsátott az egyetem rendelkezésére. Az 1960-as években eltűnt a kőfal. A terjeszkedő 
bibliotéka könyvkötőműhelye a kerti pavilonba került, melyet az Egyetem, a hozzá 
tartozó kerttel mint bérlő, használatba vett a Káptalantól. A „tudós Prépost" Koller 
József ma is befogadja és vendégül látja az arra rászorulókat, akár művei, könyvei, 
könyvtára, akár a könyvkötőműhellyé lett pavilon napsugaras és beszédes csendjében. 

B. Szepes Zsuzsanna 

Száz éves a Pécsi Nemzeti Színház 
Bár Pécs városa már a múlt század derekán önálló színilázat tudhatott magának, a 

vándortársulatok elhelyezési gondjai mégsem szűntek meg. Az 1840-ben átadott Mária 
utcai kőszínházat az évek múlásával kinőtte a rohamosan fejlődő, polgárosodó 
mecsekalji város. Az elaggott és életveszélyessé vált Oertzen-féle házat 1886-ban 
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záratták be a városi hatóságok.1 Ezzel egyidőben már az új színházépület felépítésén, 
anyagi hátterének biztosításán fáradoztak a városatyák. 

Az új színház telke 

A régi színházépület telkének méretei miatt újabb helyszínt kerestek, figyelembe 
véve, hogy az új épület lehetőleg központi, könnyen megközelíthető helyen épüljön 
fel. így esett a választás az akkori Majláth (ma Kossuth) tér néhány üres, az Irgalmas 
rend tulajdonában álló fundusára. Ez az elképzelés is meghiúsult a borsos vételár 
miatt, de a nagy méretűre szánt impozáns épület nem illet bele a Majláth tér rendezési 
terveibe sem. Ekkor az Irgalmas rend másik ajánlatáról kezdtek tárgyalásokat 
Nendtvich Sándor városi főmérnök közreműködésével.2 Viszont a tértől északra fekvő 
Nepomuk (ma Munkácsy) utcai telkek szűk méretei miatt ismét holtpontra jutottak a 
tárgyalások. 

A színliázépítés ügyében az 1889-es esztendő hozta meg a döntő fordulatot, mikor a 
mai Dominikánus ház mellett fekvő Katonai Csapatkórház omladozó épületét megsze-
rezte a város. A Honvédelmi Minisztérium feltételül szabta meg, hogy a város új, 
modern honvédkórházat köteles építeni a régi helyére, s csak ezt követőleg kezdhetik 
meg a volt dominikánus monostor lebontását, s az új épület felépítését. Az új kórházat 
a Xavér templom feletti városi telken építették fel, s 1889 szeptemberében adták át (a 
mai Bőrklinika épülete).3 A város intézményei, hivatali, köz és magáncélú épületei 
ebben az időszakban épültek fel. Az új színházépület felépítése is részese volt az akkor 
kezdődő óriási építkezési folyamatnak, a város képének mostani kialakításának. 

A színházépítési pályázat 

A város elöljáróinak a nagyszabású vállalkozáshoz megfelelő alaptőkét kellett előte-
remtenie, ezért Baranya vármegye közgyűlésétől kértek segítséget. A megye vezetői 
támogatták a megyeszékhelyen felállítandó színház felépítését, de az általuk kezde-
ményezett, s 1890-ben lezajlott községi gyűjtőakció csak néhány száz forinttal növelte 
a színházi alap bevételét.4 A város polgársága viszont csaknem 8000 Ft-ot adott össze a 
nemes célra. Ezzel egyidőben a Belügyminisztérium 120 000 Ft-ot utalt át a vállalkozás 
megkezdésére, így a város vezetése megkezdhette az építkezés előkészületeit. 

Az időközben megalakult Színház Felépítését Szervező Bizottság 1890 májusában 
országos tervpályázatot hirdetett, pályázati feltételként megadva a Király u. 16. sz. 
telek pontos méreteit, s az épülettel kapcsolatos fontosabb kívánalmait. A november 
30-i határidőre összesen 7 pályamű érkezett a polgármesteri hivatalba. A pályaművek 
elbírálásban a városatyák mellett részt vett Ybl Miklós a Magyar Mérnök és Építész 
Egylet alelnöke és Czigler Győző a Budapesti Királyi József Műegyetem tanára is. A 
pályázatok közül kiemelten értékelték a Pártos-Lechner féle tervdokumentációt, de 
kifogásként merült fel, hogy a pályamunka „egy tetszőleges szabad tér igénybe vételét 
feltételezvén készült el". Végülis Steinhardt Antal és Lang Adolf pályázata nyerte el a 
bíráló bizottság tetszését. A két legsikeresebb pályamű alkotóit újabb, szűkebb pályá-
zatra kérték fel az alábbi feltételek betartásával5: a befogadó képesség ne lépje túl az 
1000 főt; az építkezés költségei ne haladják meg a 200 000 forintot; az épület főtenge-

1 Márfi Attila: Színház a millennium tiszteletére. (A Pécsi Nemzeti Színház építéstörténe-
téhez.) Baranya 1990/1. 72. old. 

2 Baranya Megyei Levéltár iratai (továbbiakban BML Pvt.ir.) 83./1887. 
3 BML Pvt. Jegyzőkönyv (továbbiakban Jkv.) 1240./1889. 
4 BML Alispáni (továbbiakban ai.) ír. 2939./1893., 12 746./1890. 
5 BML. Pvt. ír. sz. n./1893. 
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lye a Király utcára függőlegesen álljon; pontosan meghatározták az elő és pótszínpad, 
az öltözők és próbatermek számát s fekvését. 1892 januárjában a második pályázatot is 
a Steinhardt-Lang építész páros nyerte el, míg Lechner Ödön nevével fémjelzett pá-
lyamunkára 2000 Ft vigaszdíjat ítélt meg a testület. 

A színház felépítése 

Az eredetileg 200.000 Ft-ra becsült építési költség előteremtését követőleg 1893 jú-
niusában indították meg a nagyszabású vállalkozást a csapatkórház lebontásával.6 Az 
építkezés szakfelügyeletét Munzchart Géza városi főmérnök látta el, míg a művezetést 
a budapesti építészpáros irányította. A kőműves munkák kivitelezője, Schlaüch Imre 
pécsi építési vállalkozó volt. A korabeli újsághírek szerint az építkezésen nap mint nap 
kb. 500 munkás dolgozott. Még az év decemberében tető alá került az épület, s ekkor 
tartották az új színház „Bokréta ünnepét" is. 7 A következő év elején pedig már a 
vakolási munkálatokat és a belső szerkezeti elemek beszerelését is elkezdhették. A 
tavasz beálltával az épület külső és belső díszítési munkálatainak állhatott neki a 
Zsolnay Kerámiagyár művész- és szakmunkásgárdája. Azt eredetileg kőből tervezett 
szobrokat végülis pirogránitból készítették el. Valószínű, hogy a neves pécsi szobrász, 
Kiss György nemcsak a kupolát díszítő Géniuszt mintázta meg. Neki tulajdonítják a 
homlokzaton látható négy magyar alkotóművész portréját is: a színház északra néző 
homlokzatán Csiky Gergely, Erkel Ferenc, Kisfaludy Károly és Szigligeti Ede mellszobra 
látható. A t impanon-dombormű, a két nőalak és a hármas szoborcsoport valószínű, 
hogy a szobrászművész és a Zsolnay Gyár kollektívájának a műve. A színház egyéb 
épületdíszítő ornamensei viszont vitathatatlanul a gyár alkotóműhelyéből kerültek ki.8 

1895-ben tovább folytatódtak a színház belső berendezései, bútorozási, díszítési 
munkálatai. Mivel ezek a műveletek megfelelő ütemben haladtak, már tavasszal meg-
tarthatták volna az ünnepélyes megnyitót, de a premiert az új színházi évad időpontjá-
hoz igazították. A millenium tiszteletére felépített színház kb. 1500 néző befogadására 
volt képes. Az impozáns, gyönyörű épület felépítésén 23 vállalkozó dolgozott, java-
részt pécsi, vagy környékbeli mesterek. A bonyolultabb műszaki berendezések elké-
szítését és beszerelését pedig budapesti vállalkozók végezték el. Az eredetileg 200 000 
forintra taksált költségvetés természetesen az évek múlásával fokozatosan emelkedett, 
a műszaki beruházások befejezésével pedig már 400 000 Ft körül alakult a színházépí-
tés végösszege.9 A nem csekély anyagi áldozattal létrehozott Pécsi Nemzeti Színház 
ünnepélyes gálaestjére végülis 1895 októberében került sor. 

Az előkészületek 

Az ünnepség előkészületeként Kardos Kálmán főispán Budapestre utazott, hogy 
minél magasabb rangú vendégeket hívjon meg az ünnepi gálára, ezzel is emelve a 
pécsiek számára rendkívüli esemény rangját10. A kormány tagjai mellett Frigyes Főher-
ceg is jelezte érkezését az ünnepségre. A nagyszabású megnyitót 1895 október 5-re 
tervezték a városatyák, de már napokkal előtte nagy sürgés-forgás volt a városban. Az 
első színigazgató, Somogyi Károly társulata is e napokban érkezett meg, lázasan 
készülődve a premierre. A fővárosi díszvendégek különvonatát előtte való nap fogadta 
a város és a vármegye vezetőiből álló fogadóbizottság. Az Indóháztól a színházig 

6 Várady Ferenc: Baranya múltja és jelenje. Pécs, 1896.1. Kötet. 448. old. 
7 MadasJózsef: Pécs belváros telkei és házai. Pécs, 1978. 339. old. 
8 Romváry Ferenc: Pécs szobrai. Pécs, 1982. 243. old. 
9 BML. Pvt. ir. 30./1897. 
10 Pécsi Napló 1895 IX. 19. 5. old. 
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vezető utcákat fellobogózták, a kíváncsi, ünneplőbe öltözött pécsiek díszsorfala előtt 
hajtottak a rangos vendégek a Városházára. Ezt követőleg rövid városnézésre is sor 
került, majd az előkelőségeket díszebéden látták vendégül. Másnap tovább folytató-
dott a város hivatalainak, intézményeinek megtekintése. Ezt követőleg az átadásra váró 
színházban délután 4 órakor Váradi Antal az ünnepi alkalomra írt Ébredés című prológ-
jának jelmezes főpróbáját tekintették meg az érdeklődők.1 1 A várva várt eseményre, az 
ünnepélyes nyitóelőadásra pedig este 7 órakor került sor. 

A premier 

A meghívott díszvendégek között ott voltak a város és a megye vezetői, a kormányt 
képviselő Perczel Dezső belügyminiszter és Dániel Ernő kereskedelemügyi miniszter, 
továbbá a helyi előkelőségek, s nem utolsó sorban a színház felépítésében résztvevők 
népes tábora.12 Az illusztris vendégsereg előtt először Serly Lajos erre az alkalomra 
komponált megnyitózenéje csendült fel a pécsi 44. gyalogezred zenekara tolmácsolá-
sában. Ezt követőleg a már említett Váradi mű következett, mely allegorikus képeivel a 
város honfoglalás óta eltelt történetét mutatta be négy történelmi jelenetben. Az utolsó 
képsoroknál megjelenítették a színház épületét is, amint Somogyi direktor és társulata 
„elfoglalja" Thália pécsi templomát. Harmadik műsorszámként Hubert Károly: Fohász 
című dalát halhatta a nézősereg a Pécsi Dalárda előadásában. Ezt követőleg a színtár-
sulat is színre lépett Dálnoki Lajos: A harang című dramolettjét eljátszva. Végül, utolsó 
műsorszámként a társulat Verő (Haurer) György: A szultán című egyfelvonásos operett-
jével fejezte be a késő éjszakába nyúló ünnepi gálaműsort.13 A helyi lapok sokáig 
méltatták a nagy eseményt. 

Az akkori pécsi városvezetés és a helyi polgárok áldozatvállalásának köszönhetően 
Thália pécsi temploma biztos otthont nyújtott az évszázados múltra visszatekintő pécsi 
színjátszásnak. Az új, önálló színházépület megteremtésével a város kulturális és 
művészeti élete is fejlődött, végleg búcsút mondva a vándortársulati korszaknak. A 
város a modem, magyar nemzeti színjátszás útjára lépett. 

A száz éves épület ma is a város egyik büszkesége. Fennállása centenáriumán meg-
újhodva, ünnepi külsőben fogadhatja a kulturális értékeire mindig is büszke pécsiek és 
minden érdeklődő ünnepi tisztelgését.14 

11 Pécsi Napló 1895 X. 4. 3. old. 
12 Márfi Attila: Pécs és színháztörténetének forrásai a Baranya Megyei Levéltárban (1886-

1949). Magyar Színházi Múzeum és Intézet. Bp. 1990. 30. old. 
1 3 Pécsi Napló X. 5. 3-8. old. 
14 A színház képe az első borítón látható (Szerkó 
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