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Száraz Miklós György

Pécsi pannó
(Részletek)

Tíz évvel ezel�tt rendeltek nálam egy Pécs nagyregényt. 

„Ölelje fel a város történetének kétezer esztendejét, igazi 

szépirodalom legyen, de olvasmányos és izgalmas is.” Azt 

gondoltam, három-négy hónapot arra szánok, hogy kicsit 

beleásom magam az amúgy régóta szeretett város történe-

tébe. Többször is leutaztam oda, hogy érezzem a leveg�jét, 

az ízeit. Szállodákban és fogadókban töltöttem hosszú hét-

végéket, zárt múzeumokba kéredzkedtem be, tekeregtem, 

itt-ott megittam egy korty bort, egy pohár sört. Elolvastam 

egy sereg szakkönyvet és tanulmányt, régészeti és múzeu-

mi füzetet. Ennek a szisztematikus kutatásnak bizonyosan 

nem nevezhet� tájékozódásnak, kötetlen búvárkodásnak az 

eredményeként született meg egy nagyobb terjedelm� írás, 

amit szemtelenül akár esszének is nevezhetnék. Az elmúlt 

években újságok és folyóiratok hasábjain közölgettem már 

részleteket. Azt remélem, hogy a teljes anyagot egyszer 

majd közreadhatom egy Pécs fotóalbum szövegeként. 

(A regényt sok-sok évvel ezel�tt megírtam, majd az egészet 

kidobtam, mert nem tetszett. Kés�bb újra kezdtem, és a 

feléig elkészült az a szöveg is, amit már szeretek, akkor 

viszont egyéb körülmények miatt kényszerültem félretenni 

a szöveget. Az a könyv most itt tart.)

Aki csak az évszámokban, hadjáratokban, királyok, nemesek és papok üdvös 

vagy dicstelen cselekedeteiben, poros törvénykönyvek sárgult lapjain keresi a 

t�nt id�k lényegét, sosem fogja meglelni azt. A múltat az illatokban, a sütemé-

nyek ízében, a viccekben, dalokban és gyermekmondókákban kell megidézni. 

Egy város életér�l nem sokat tudunk meg, ha csak holt köveit tapogatjuk. De 

kóstoljuk meg az édességeit, hallgassuk meg muzsikusait, énekesei dalát. Az 

�si id�k eleven leveg�jét a zene, a bor és a dal, a kertek és gyümölcsök illata, 

a vízcsobogás, a vadászat és a játék képesek felidézni. Tekeregj, �döngj a vá-

rosban, mássz fel a dombjaira, ücsörögj a kocsmáiban, cukrászdái teraszán, 

a Dóm tér gesztenyefái alatt. Kortyolgass száraz sillert a meredek utcák boro-

zóiban. Lófrálj, bámulj, szagolj, kóstolgass, élvezd a leveg� ízét, fi gyeld az élet 

ritmusát.

Minden város mesél. Sétálsz az utcáin, bekukkantasz kongó templomaiba 

és udvaraiba, elmélázol a temet�kertjeiben, és a város lassan kitárulkozik. Pécs 

hajdani birodalmakról mesél. A Herkules oszlopaitól az Eufráteszig, a britanniai 
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Londiniumtól az egyiptomi Thébáig terjed� hatalmas császárságról, Rómáról. 

Mesél ókeresztény vértanúk mennyországáról, az Isten égi birodalmáról, mesél 

a fényes padisah e világi szultánságáról. És persze mesél ünnepekr�l és hét-

köznapokról, pestisjárványokról, t�zvészekr�l, nagy ostromokról és háborúk-

ról. Ha szívvel hallgatod, sok mindent megtudhatsz egy városról, de mindent 

soha. A várost azok sem ismerik, akik kérkednek vele. Mert a város él, örökké 

változik. Egyet állíthatunk csak biztosan, hogy amikor röpke ideig a térnek ép-

pen ebben a szeletkéjében, a kövek, téglák és emberi életek eme kivételesen 

összerendez�dött halmazában mozogtunk, láttunk valamit. És jó, ha tudjuk, 

hogy csak keveset láttunk, mert a nagyobbik rész soha nem lett a miénk, szá-

munkra örök titok maradt.

Surányi Miklós írja, hogy a lényeges dolgok láthatatlanok. Pécs hajdani írója 

sok mindenre emlékszik, amir�l az utána következ� nemzedékek már aligha 

tudhatnak. Emlékszik a gimnázium épülete el�tt reggelente lisztet méreget� 

molnárnékra, a hat órakor misére siet� asszonyok cip�inek kopogására, a kö-

vér hentesnék pirospozsgás arcára az alsó piacon. Eszébe jut a hadastyánok 

zenekarát vezet� tollas föveg�, leng� �sz szakállú, hórihorgas tamburmajor, 

aztán a pereces, aki nyikorgó kordéját reggelente mindig a gimnázium kapuja 

elé tolta. Az � városa az volt, melyben a püspök négy nagy sárgája minden 

délel�tt ott kapált a palota kapujában az ezüstveret� batár el�tt. Aztán aláme-

rült az id�ben az � városa is, mert az a XIX. század végi Pécs már akkor sem 

létezett, amikor a két háború közt az író papírra vetette emlékeit.

Minden város sajátos ízekb�l, zajokból, színekb�l és csöndekb�l áll, melyek 

a lényegét jelentik, és amelyek mégis naponta múlnak ki a felejtés csöndes 

veszt�helyein. Romló kövek, rebben� fények és árnyékok, illanó szagok, elhaló 

zörejek hatalmas mozaikja a város. Megszámlálhatatlanul sok változó töredék 

áll össze azzá a bonyolult egésszé, ami végül is mindig ugyanaz, és mégsem 

egészen ugyanaz marad. Mert ki emlékszik ma már Teufelsbauer Antal �rl�-

malmának zúgására a Tettye vizén? Ki tudja, hogy a Fehér Elefánt vendégl� 

cégére eredetileg a Fekete Elefánthoz címzett f�szerüzlet számára készült? 

Vajon hány pécsi tudja, hogy a Fels�vámház utca végén, a Ledinánál ácsolták 

hajdanában a veszt�helyeket, és ott voltak a városi hóhérok lakásai? Rég a föld 

alatt porlad az utolsó korhely is, aki még emlékezett rá, hogy a temet� melletti 

részegszagú, füstös lebujban mérték a város legjobb sillerét. Ki tudja ma már, 

hogy ködös, téli hajnalokon miért burukkoltak olyan ádázul a majolikagyár pa-

rázna galambjai? Hogy micsoda tülkölés és ostorpattogás közepette hajtották 

át reggelente a poros külvárosokon a disznókondákat és a tehéncsordákat? Ki 

emlékszik rá, hogy a hegyoldalak havas utcáin valaha egészen a Városházáig 

csúsztak visítozva a ródlizók? Ki mondhatná meg, mir�l tereferéltek hajnalonta 

a kispiacon üldögél�, fekete ruhás, kötényes tejesasszonyok? Ki emlékszik a 

kiskocsmák szerb, horvát és cigány tamburásaira, akik a Bácskából, Szlavóniá-

ból, a messzi Macedóniából kutyagoltak ide a bosnyákok szórakoztatására? Ki 

tudja, ki volt Peter Szily, akir�l hajdanán utcát neveztek el, s a név az embe-

rek lusta száján el�bb Petersillé torzult, majd Petrezselyemmé nemesedett? 

Tudja-e valaki, melyik háztet� vörös cserepein heverészve rendezett költ�i 

versenyt Weöres Sándor és az özvegy trafi kosn� lánya, a csinos Schridde Éva? 

Ki mondhatná meg, hogy egy kocsmatöltelékek közt átvirrasztott éj hajnalán 
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a Ferenciek templomának sekrestyéjébe tévedt költ� miért szagolgatta a mi-

nistránsok tömjénillatú ruháját? Ki tudja már, hogy 1881. február 7-én milyen 

bels� parancsnak engedve szorította keblére apja fegyverét, majd húzta meg a 

ravaszt a borús kedély� költ�lány, a tizennégy esztend�s Karay Ilona?



Régi szép teória, hogy a holtak városa, a nekropolisz hamarabb létezett, 

mint a letelepült ember pezsg� közössége, az él�k városa. Az ember retteg az 

elmúlástól, féli halottait, ezért gondoskodik is róluk: az els� nekropoliszokat 

még a vándorló �sember hozta létre.

Ha a temetkezés városalakító tényez�, Pécsett különösen is érdemes fi gyel-

nünk rá. A pécsi temet� ugyanis világhír�. Na nem mindegyik, csak az, amelyet 

idestova két és fél évszázada ásnak kifelé a legbels�bb belváros aszfaltja és 

kövezete alól. Mert a hajdani Sopianae temet�jében az ókori Pannónia keresz-

tényeinek leggazdagabb hagyatéka maradt ránk. S�t, az Itálián kívüli Európá-

ban sehol másutt nem találhatók a korai keresztény id�szakból ilyen pompás 

leletek. A  IV. századi ókeresztény közösség ránk hagyott m�emlékegyüttese 

páratlan a nekropoliszok emlékanyagában.

Szép-szép, de hogy kell elképzelnünk ezt az egészet? Hogy nézett ki a ró-

mai kori temet�, a mai székesegyház környéke?

Lássuk!

Sopianae hatalmas temet�je a római polgárvárostól északra terült el, annak 

is északi, vagyis a Mecsek felé es� legföls� részében temetkeztek az ókereszté-

nyek. Éppen a mai Dóm tér környékén. Tágas, teraszos, ligetes terület volt ez, 

középpontjában az ókeresztény bazilikával, mely – bevett szokás szerint – felte-

het�en egy szent vértanú sírkápolnája lehetett eredetileg: arra emelték kés�bb 

az els� bazilikát. Hogy ki lehetett a bazilika mártírja? Talán egyszer fény derül 

arra is: ma még nem tudjuk. (Azt viszont feltételezzük, hogy erre a hajdani ba-

zilikára települt rá az Árpád-kor magyar székesegyháza, melynek altemploma a 

régi római város nekropoliszának járószintjével egy vonalban épült.) A hajdani 

bazilikától nyugatra helyezkedett el a háromkaréjos templom, a cella trichora, 

el�tte a Péter-Pál sírkápolna, egy terasszal lejjebb a korsós sírkamra, t�le ke-

letre pedig a hétkaréjos templom, a cella septichora magasodott ki a kisebb 

sírépítmények százai, ezrei közül. Az építmények fi gurális és ornamentális 

falfestése a római katakombák festészetéhez hasonlítható. A sírkamrák falain 

az ókeresztény szimbólumok – Krisztus-monogram, galamb, korsó és pohár – 

mellett bibliai jelenetek láthatók: Ádám és Éva, Mária és a gyermek Jézus, Péter 

és Pál apostolok, Dániel próféta az oroszlánbarlangban, Háromkirályok, Jónás. 

A temet�épületek között kétszinteseket is találunk, melyeket kett�s céllal emel-

tek: egyszerre voltak temetkezési helyek, valamint szertartások céljára szolgáló 

kápolnák is.



Napfényes, meleg Pécs. Mandulavirágosnak mondják, most legyen gránát-

alma-virágos. A  Mecsek déli ölén, szelíd dombok koszorújában, szélvédett 

tekn�ben. Hát persze hogy a rómaiak is szerették. A kék ég, a rebben� fények 

városa. Az olajfáé, ahol kétszer örvendeztet gyümölcsével a füge. Hely�rsége 
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mindig volt, légiós táborrá, katonavárossá sosem lett. Ez a barátságos város 

szívesen fogadta a római telepeseket, a keresztényeket is. Jó lenne tudni, hogy 

pannon-kelta-római lakói hogyan nevezték a hegyet, melyet mi Mecseknek 

hívunk, s melynek csúcsán akkoriban �rtorony vigyázta a tájat, ám déli olda-

lában gazdag patríciusok kényelmes, padlóf�téses villái terpeszkedtek a gon-

dozott kertekben. Sopianae. Ha Valéria provincia székhelyének nevét kiejtem, 

mediterrán napsütés, langyos fuvallat, pompa és kényelem idéz�dik bennem. 

Fehéren szikrázó házfalak, sok-sok sz�l� és gyümölcs. Piros cserep� templo-

mok sora, vásárcsarnokok, közfürd�k. Ebben a városban, emlékezve a múltra, 

a XVIII. században újra Fórumnak hívják majd a f�teret. A római polgár, mint a 

birodalom városaiban mindenütt, k�vel burkolt utcákon jár, pecsenyesüt�k, üz-

letek, tavernák közt. Veteránok ballagnak sz�l�kapával a vállukon, hadiszállítók 

és keresked�k szekereit húzó lovak patái kopognak a kövezeten, az iparosok 

– ötvösök, fazekasok és üvegfúvók – utcáiból korom és füst száll az égre, ének-

szó, üll�k és kalapácsok csilingelése röppen, mészárosok aggatják ki a bejárat 

melletti vaskampókra a frissen vágott húst, k�faragók vésik szorgalmasan a 

sírkövekre a sírfeliratokat.

Sorolhatnám a város keresztény polgárainak ránk maradt emlékeit. Nem 

teszem, pedig kivételesen gazdag leletanyag maradt ránk. Ám ezek csak a haj-

dani élet vakult töredékei. Üres sírok, faragott szarkofágok, fakult festmények. 

Kövek, mozaikok, üvegcserepek. Néhány csorbult cserépdarab a tüzes fény�, 

pehelykönny�, kecses váza helyett. Az avatatlannak nem könny� ezek alapján 

elképzelni a hajdan élt embereket, a szomorúsággal és boldogsággal, remény-

nyel és csalódással teli, a mindennapok egyhangúságával perg� és az ünnep 

várakozásával pezsdül� életet. Révay József, Pannónia szerelmese így emlék-

szik vissza a Péter-Pál sírkamrában tett els� látogatására: „Mikor el�ször álltam 

e sírkamra rejtett magányosságában, éppen Rómából jöttem, ahol hosszú hó-

napokat töltöttem a katakombák csöndjében, órák hosszat jártam a folyosók 

útveszt�it, pislogó lángú gyertyafonattal kezemben, mint régi fossor (sírásó), 

amint szokott körútját végzi a halottak között, akik már meghitt barátai.” Neki 

megszólaltak a festmények, meséltek a fakult képek, beszédessé váltak a cse-

repek, töredékek. „És újra felparázslott bennem ez a régi hangulat, mikor ott 

álltam a pécsi sírkamra rejtelmes némaságában. Ebben a sírkamrában olyan 

falfestmények maradtak meg, amelyek tökéletes másai a római katakombák 

falfestményeinek.” Ádám és Éva, Péter és Pál apostol, Noé, Jónás, Dániel. Van 

köztük olyan is, amire azt mondja a szakember, hogy még Róma katakombái-

ban is alig-alig fordul el�: ilyen például Mária ábrázolása a gyermek Jézussal 

vagy a napkeleti bölcsek imádata.

De most hagyjuk a sírokat, próbáljuk magunk elé képzelni az ékszeres ládi-

kája el�tt ül� hajdani pécsi asszonyt, Aurelia Irenét. Langyos délel�tti napsugár 

táncol a falakon, az átrium fel�l csorgókút csobogása hallik, a  konyhában a 

szolga nyulat bont, egy másik az olajraktár lépcs�jén gubbaszt, csontfurulyá-

ján babirkál. Emeleti szobájában az asszony felhajtja a bronzpántos fadoboz 

tetejét, t�n�d�n válogat a brossok, gy�r�k és nyakperecek között. Felemeli 

ezüstnyel� tükrét, kedvtelve nézegeti magát. A ládikó vereteit keresztény szim-

bólumok és jelképek borítják: Krisztus-monogram, a görög X P bet�k, aztán 

az alfa és az ómega jele, a kezdet és a vég, a teljesség, vagyis az Isten jelképe 



ÉGALJ | MUSTRA

172172

a keresztény szimbólumrendszerben. Amott egy tálon a Krisztust jelképez� Jó 

Pásztor festett alakja, egy másikon a hegyi beszéd jelenete vagy Dániel, amint 

kezét el�retartva áll az oroszlánveremben. De nem t�nt el, még él a pogány hit 

emléke is, ott díszlik a veretek, faragványok közt a Nap és a Hold, a római Sol 

és Luna isten, Jupiter, Mars, Mercurius. Régi pogány római hit, császárkultusz 

és kereszténység együtt. Ha körülpillantunk ama régi római asszony lakásában, 

mindenütt jeleket látunk. Nyakában bronzkereszt függ, gy�r�je piros kövébe 

ágon ül� kismadár képét véste a helyi ötvös. Libben� lángú mécsesein is ott 

a Jó Pásztor alakja: rövid tunikában áll, két markában a nyakába kanyarított 

bárány lábait szorongatja. A hölgy ezüstcsatján kereszt, díszedényein, tálain, 

a poharak fenekén Krisztus-monogramok, pávák, bárányok, galambok. Egyik 

övének szíjába nehézkes vonalú, konya bajszú halat metszett ügyetlen kézzel 

a provinciális tudású b�rdíszm�ves: Krisztus és a kereszténység jelképe ez is. 

Falfestményeken, pántokon, fi bulákon, olajtartó tégelyeken és az illatszeres 

balsamáriumokon t�nnek fel a szimbólumok. Vékony üvegpoharakon festett 

szövegek: „Igyál, élni fogsz boldogan örökké!” Egy másikon: „Mindig örven-

dezzetek az Isten nevében!”

A  temet�ben az elmúlásra, az új államvallás ígérte dics� feltámadásra 

emlékeztet minden. A sírkövek faragásán, a kápolnák és a föld alatti sírkam-

rák falfestményein legendás csodatételek jeleneteit láthatjuk: a  vízen járást, 

a kenyérszaporítást, Lázár feltámasztását. A  festett sz�l�indák, a növények a 

Paradicsomot jelképezik, a Korsós sírkamra f� festménye a borra és a kenyér-

re, Jézus vérére és húsára, önkéntes áldozatára, a  keresztény eucharisztiára 

utal. Savariai sírk� felirata, de lehetne a Révay József által elképzelt sopianae-i 

temet�gondnoké is, hát nyugodtan idézem: „Itt nyugszik Nammius Quintus 

sírásó, a  temet� �re, aki nyolcvanhat éves korában halt meg, és felesége, 

Aurelia Irene”.



A város nemcsak házak, utcák és terek összessége: legendákból, dalokból, 

egykori hétköznapok, ünnepek és katasztrófák emlékeib�l, színekb�l és illatok-

ból is áll. A város a tája is: hegyei, völgyei, síksága, folyó- vagy tengerpartja. És 

persze a város els�sorban mi vagyunk. Dics� és sanyarú múltunk, álmaink és 

ábrándjaink, megvalósulatlan terveink. Városunk mai képében benne vannak 

el�deink, jövend�beli képében pedig benne vagyunk mi magunk. Mert a város 

a lakóiban él. Bennük, akik vannak, mert voltak. És bennünk, akik leszünk, 

mert vagyunk.

Léteznek olyan városok, melyek „lénye” sugárzik, köveikb�l árad, ömlik, 

páráll a múlt. Granada, Prága, Róma, Selmecbánya. Ezekben a városokban 

er�sebbek az ízek, markánsabbak a színek és a formák, még a leveg� zamata 

is más. Ezekben a városokban él�bb a muzsika és a dal. Ezeknek a városoknak 

aurájuk, sajátos légkörük van. Utcáikon, tereiken, öreg házaikban, kongó kapu-

aljaikban – de még új épületeik szobáiban és lépcs�házaiban is – ott kísértenek 

az elmúlt századok neves és névtelen lakói. Én Budán látom legtisztábban eze-

ket a bolygó árnyakat, ismeretlen papokat és susztereket, katonákat, kisdiáko-

kat, régi boltosokat, csúnya kislányokat és szép deln�ket. Halott apám, anyám 

el-elkísérnek, velem tartanak kutyasétáltatás vagy vásárlás közben, hol együtt, 
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hol külön-külön, olykor az oldalamon jönnek, máskor csak megpillantom 

�ket, ahogy elgondolkodva befordulnak egy untig ismert utcasarkon. A Bartók 

Béla út és a Kruspér utca környékén apai nagyapám n�vére kísért rendszere-

sen. Nem emlékszik rá senki, ma már a nevét is csak én ismerem, leírom hát 

– Száraz Borbála –, így örökítem meg Buda egykori vénkisasszonyát, aki a két 

háború közt hastáncosn� volt Egyiptomban és Szudánban, öregkorában süte-

ményezni és kávézni a Gellértbe, a Bukarestbe járt. Itt szökdécselt bakfi sként 

csatos cipell�ben, itt andalgott kart karba öltve az udvarlóival a Feneketlen-tó 

felé, itt, ahol én most autóval gurulok a sárgára váltó lámpa alatt. Buda lakója 

volt – egy a mindig éppeni millióból, egy a valaha élt öt-, tíz-, százmillióból –, 

az vagyok én is, aztán a múltjává lett, ahogy azzá leszek majd magam is. A Víz-

ivárosban ismét apám nyomain járok, ahogy kézen fogva megy a nagyapámmal 

a Kacsa utcai szódagyár fel�l az olvasókör irányába, ahol este Szabó Dezs� 

olvassa fel németellenes kirohanását.

A város nagy és öreg, az emberi, pontosabban a személyes emlékezet rö-

vid és sekélyes. Csorba Gy�z� nyilatkozta egyszer régen: „A város folytonosan 

meghal és újjászületik, mint egy diadalmas óriásfa. S  annak, aki hordozni 

akarja, egyszerre kell hordoznia valamennyi halott és él� Pécset.”

Igaza van, de � is tudja, hogy ez lehetetlen. Tudni nem lehet, legfeljebb 

érezni.

Csorba Gy�z� sok mindenre emlékezett. Eperfákra, grundokra, bodzabok-

rokra. Sok apróságra, amire más nem. Öreg temet�re, fatelepre, kanyargós 

ródlipályák lejt�ire, kaszárnyaablakokra, pocsolyás utakra, kid�lt-bed�lt léc-

kerítésekre. „Ó b�völ� város – írja 1965-ös versében –, sokarcú, / Ha kérdenék, 

nem tudnám, hogy milyen vagy…” Aztán � is meghalt, de talán nem � volt 

az utolsó, aki még emlékezett Iza Bajram török cukrászdájára a Ferenciek ut-

cájában, ahol fagylaltban porciózott fi zetségért hajtották a gyerekek a pedálos 

fagylaltgépet.

De ki emlékszik ma már a Neumann tejfeldolgozó fedeles kocsijának csi-

lingel� harangjára?

Ki emlékszik a Lehner János messze földön híres mandulása fölött kora 

tavaszi, fagyos hajnalokon terjeng� füst kesernyés illatára?

Ki tudja, hogy vajon a Mecseknek mely gyógyfüveib�l párolta Geiger Kál-

mán gyógyszerész a Mecseki Gyógyitóka el�djének legels� csöppjeit?

Ki emlékezhetne a hajdani kisdiák, Schneringer József els� osztályos tanuló 

szorongására, aki 1931 �szén rettegve nyomta le a f�téri ciszterci gimnázium 

kapujának súlyos rézkilincsét? „Négy éve félve léptem át ennek a hatalmas 

épületnek a küszöbét, mert el�ször fogházhoz hasonlítottam” – írta 1935 

�szén a Pécsi Ciszterci Diák cím� lap hasábjain.

Ki emlékszik Cinkosra és Víglegényre? 1931 májusában futottak a pécsi 

nagy Militaryn. Ki emlékszik a jászkun huszárok és Kinizsi-tüzérek táltosaira, 

Okosra és Ripacsra? A pezsg�gyár igazgatója, Littke József volt a versenyek 

elnöke, ifjabb Littke József mázsált és árverezett. Ki emlékszik a Debreceni 

vonatosztag és a Hadik-huszárok kancáira és ménjeire, Hetykeleány táncos 

lépteire?

Ki tudhatná ma már, hogy az Árpád utcai „Három Csillag” vendégl�t, ahová 

1880 körül a rend�rök is be-bekukkantottak hajnaltájt, a szolgálat vége felé, 
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Esthajnalcsillagnak becézték a hajdani kujtorgók, a könny� álmú éjszakai te-

kerg�k, mert a korcsma – dacolva a kapitányság záróra-rendeletével – éjjel s 

nappal nyitva tartott?

Él-e még valaki a hajdani szöszke lányok közül, akik 1942. november 9-én 

cigarettát kínáltak a frontról érkez� sebesülteknek? Levente cigaretta lógott 

az átvérzett kötés�, borostás férfi ak szája szegletén, és a jelvényeken fáradtan 

csillant a novemberi nap – vérpiros mez�ben fehér kett�s kereszt, rajta két zöld 

L bet�: Levente Leány.

Tudja még valaki, hogy a hadapródiskolások, a  kis kadétok „köcsögnek” 

csúfolták a saját fekete társasági sapkájukat? Vagy azt, hogy mid�n 1928. 

március 6-án a kolumbiai Aracatacában megszületett Gabriel García Márquez, 

Pécsett, a Széchenyi István akna bányászai a káposztásvölgyi homokbányában 

pleisztocén korú fi atal mamut csontjaira bukkantak?

Vannak még, akik emlékeznek a kerékpárversenyz� Littke L�rincre és Be-

d� Imrére? Hogy Lauber Dezs� 1898-ban legy�zhetetlennek bizonyult? Négy 

számban indult a Pécsi Bicycle Club versenyén, és négy aranyat sepert be, tíz-

ezer méteren nyert a Millenárison, az országos bajnokságon, majd megnyerte 

a „Tíz megye versenyét” is. Pedig igazából futballozni és golfozni szeretett.

Ki emlékszik a város egykori különceire? Tichy Aladár bádogos és mozitulaj-

donosra? Koharits Nepomuki János takarékpénztári tisztvisel�re, aki 1880-ban 

telefonközpontot rendezett be a saját házában: tíz el�fi zet�vel? Kelemen Mi-

hályra, Babits édesanyjának nagybátyjára, a  nyugalmazott ezredorvosra, akit 

krónikus álmatlanság gyötört, ezért éjszakánként olvasott, hajnalonta kínjában 

fát vágott, s öccsének, a gyermek Babitsnak, a Nyugat leend� szerkeszt�jének, 

Dante ért� fordítójának, a poéta doctusnak soha egyetlen könyvet kölcsön nem 

adott? Vili nénire, aki hajdanán a Nádorban ellen�rizte a frissen varrt ingeket, 

a mosás, vasalás, ágyazás min�ségét? Szigethy Edére, a Pécsett állomásozó 

10-es huszárok egykori káplárjára, aki el�bb csak kiskocsmákat bérelt, majd 

vett egy nagy lélegzetet, és 1918-ban megvette a Nádort?

Ki emlékszik Pécs hajdani híres muzsikusaira, akik az 1800-as évek elején 

Európa távoli vidékeire, a burkusok országába (vagyis Poroszországba), Dan-

zigba és Königsbergába, Rigába és Szentpétervárra is eljutottak? Vagy a káp-

talan „hangászaira”? Trombitások, búgókürtösök, oboások, tenor és alt éne-

kesek, violinisták, orgonisták, klarinétosok, dobosok, gitárosok és fagottosok 

végtelen hosszú sorára? Pedig ezek a névtelen árnyak nemcsak a székesegy-

házban zenéltek, valaha igencsak éltek, nagy hangon voltak, farsangkor és ün-

nepek idején kivették a részüket a város zenei életéb�l, bálokon muzsikáltak. 

Mann Bernát, a Csehországból Pécsre szakadt muzsikus például így dicsekszik: 

„Waldhorn és más Klappen Trombita instrumentumokban való tudományom 

a pécsi nemesség és polgári közönség el�tt bátran merem állítani bámulást 

gerjesztett.” Hiába írja azonban, hogy három esztend� leforgása alatt ahány-

szor csak meghívta a karnagy úr, � mindig ment és ingyen játszott – a nagy hír� 

káptalani zenekarba nem jutott be.

Ki tudná megmondani, hogy kik lehettek azok a n�k, akiket 1840 körül 

Adolf Grünhold ért� és hódoló tekintete elé terelt a sors? „A pécsi n�k nagy 

része bájos teremtés – írja a lelkes férfi ú –, olyan szép termet�ek, amilyeneket 

Tizian mesteri ecsetje festett.”
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Rajtam kívül ki tudja még, hogy a Búza téri Winkler mozgóképszínházban, 

az „Elefántok munkában” cím� nagy siker� fi lmalkotás vetítése alatt csókolták 

meg életében el�ször Hajnal Amáliát?

Tudja ma még valaki, hogy 1920-ban négy kabaré m�ködött Pécsett? Hogy 

a legels� ’48-as pécsi önkéntes honvéd Radó Ádám volt? Hogy az 1848/49. 

esztendei tanévben a pécsi Belvárosi Királyi Nemzeti F�tanodában az iskolai 

hiányzások okai közt a legs�r�bben a következ�k fordultak el�: „betegség”; 

„z�rzavar, menekülés”; „kóborlás”, vagyis iskolakerülés; „házimunkára fogás”; 

„ruha és cip�hiány”; „röstség”; „szegénység”? Hogy a hatalmaskodó Horváti 

János bánt 1394-ben Zsigmond király ló farkára köttette, úgy hurcoltatta körül 

a városon, majd tüzes fogókkal kínoztatta, végül felnégyelt testét a kapukra 

szegeztette? Hogy 2005. április 9-én nehéz csatát vívtak egymással a Pécsi 

Indiánok és a Fehérvári Vadkanok? Hogy 1841-ben a megyeháza tömlöcéb�l 

felvezetett rabokat elrettentésül a hetivásár sokadalma el�tt botozták meg a 

f�téren? Hogy 1978-ban, a X. Magyar Játékfi lmszemle idején Carla Romanelli 

egy hideg este egyedül sétált végig a Papnövelde utcán, majd a Szent Mór utca 

egyik kocsmájában megivott egy kisfröccsöt, és megismerkedett a belvárosi 

kalapos magányos lányával, akit azon a h�vös estén szintén oda kergetett 

a bánata?

A város nem a kövek, hanem az ember.

A  város a hétköznapok és ünnepek sora. Búbánatos pillanatok, gyász-

könnyek és lakodalmas muzsika. A  nagypénteki körmenetek, melyekben 

az 1700-as évek elején ott nyüzsgött a fél város. A  korom és szurok szaga. 

A  szélfútta fáklyaláng, a gyertyák forrón csöppen� viasza. A polgárság el�bb 

elénekelte a lamentációt a plébániatemplomban, csak aztán indult a b�nbánati 

körmenet. Elöl, fekete zászlók alatt a vármegyei tisztvisel�k, a megyei kapitány 

a lovasaival. Mögöttük önostorozó fl agellánsok csoportja, akik kereszteket 

hordoznak és Krisztus szenvedésének misztériumait elevenítik meg. Ott van 

maga a Megváltó is, akit Pilátus kiszolgáltat a dühös népnek. Taréjos sisakban, 

csillogó vértben strázsáló római lándzsások, mind�jük oldalán ott függ a rövid 

legionárius kard. Az írástudók és farizeusok a törvény nevében az Üdvözít� ha-

lálát követelik. Színes egyenruhában feszítenek a vármegyei hajdúk, el�ttük az 

énekes kanonokok és a plébános, körülötte ministránsok és énekesek hada. 

A városi hajdúk nem a körmeneti sokadalomban, hanem az út mentén sora-

koznak, hogy a környez� falvak kíváncsi népével felduzzadt, a komor b�nbánat 

hisztériájában tomboló, hullámzó tömeget rendben tartani igyekezzenek.

Ez a város.

Az egyház, a kultúra, a papok, a sz�l� és a bor, a kocsmák és kocsmatöl-

telékek városa. Ahol 1715 farsangján a szokásos szentesked� és operaszer� 

el�adások mellett a gimnáziumban a retoristák osztálya a Vinalia Quinque 

Ecclesiensis, vagyis a „Pécsi borünnep” cím� m�vet adja el� fergeteges sikert 

aratva. Ahonnan Joachim C. von Hoffmannsegg gróf, a drezdai születés� ter-

mészetbúvár így tudósítja Szászországban él� „Kedves Nénjét”, miután 1793. 

augusztus 28-án Renner Ferenc báltermében tiszteletét tette: „Körülbelül szá-

zan voltak ott, de mindenféle rend� és rangúak, mivel a bál nyilvános volt. 

Nekem úgy tetszett, hogy még a legalantasabb kézmíves osztály is képviselve 

volt. A terem igen nagy, talán van olyan, mint Drezdában a Hotel de Pologne 
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hesseni terme, és szépen volt díszítve. Némelyek valcert táncoltak, a  zene 

üteme igen gyors volt, a táncosok vadul lejtettek. Ily módon elveszti e tánc 

ama kis gráciát is, amellyel lassúbb mozgás mellett még bír. Amint kés�bb 

menüettet táncoltak, udvariassági dolognak tartottam ama kisasszonyt, 

 akinél vacsoráltunk, felkérni. A legtöbben, kivált a férfi ak, rosszul táncolnak.”

Ez a város! Nem a holt k�, az élettelen papír, a semmitmondó évszámok 

végtelen sora.

Hanem a tánc kelleme, az idétlen bakugrások, a  virágok és sütemények 

elkevered� illata, a heged� vonítása, az els� és utolsó csókok, az érintések és 

sóhajok, vakult pinceablakok kosza, a pékség utcát megtölt� melege, munka-

�rültek megszállottsága, a  színpad dübeje, a  bolondok rejtelmes hadovája, 

kóbor kutyák fi gyel� tekintete, a bor pinceszaga, ereszek mohó szürcsölése, 

a Mecsek fel�l fújó nyáresti szell� balzsamos lehelete a halántékodon, felpön-

dörödött párizsihéj: kiszáradt gilisztatetemek a járda aszfaltján.

Ez mind a város. A  rég halott Cafl ish néni cukrászdája az egykori Király 

utcában. A Congó szelet, a malátacukorkák, a jávorszirupos cukkedlik, a bon-

bonierek. Szabó István apátsasvári földm�ves kivégzése a börtön udvarán. Ez a 

dicstelen tett, a gyomorforgató ceremónia is a város. Az els� pécsi halálos ítélet 

volt az övé: 1957. június 27-én.

A katasztrófa is, amire ma már senki sem emlékszik, amikor 1949. szeptem-

ber 14-én a Magyar-Szovjet Légiforgalmi Társaság menetrendszer� Budapest–

Pécs járatának kétmotoros utasszállító gépe a s�r� ködben a Jakab-hegynek 

ütközött. A balesetet egyetlen ember sem élte túl. �k is a város. A névtelen áldo-

zatok, az egykori gyászolók, a temet� lélekharangja, unott papok zsolozsmája.

És a százötven esztendeje élt két zenész, akiket utoljára tán 1928 �szén 

Reményik Sándor idézett meg. A kolozsvári költ� a székesegyház roppant tor-

nyai – „Négy óriási felkiáltójel” – alatt mélázott a parkban, ahol az utcasepr� 

zörögve sepri „a holt lombot”, a költ� pedig a múlton borong. „Egy kövön jár-

tatom a szememet, / Emlékk� egyszer�bb már nem lehet. / Rajta halványan 

két m�vész neve, / Megtudom, hogy mult század közepe… / Egyik fuvola, 

a másik fagot, / És mind a kett� milyen rég halott. (…) De ki tudja, – Pécs 

�si városában / Egy unokában, vagy dédunokában / Valahol él a testté vált 

ige, / A gyümölcsterm�, áldott szerelem, / Mit felidézett régi dobogón, / Régi 

májusban, égig-lobogón / A fagot s fuvola medd� szíve.” Non omnis moriar, 

mondja Quintus Horatius Flaccus, és vele ismétli kétezer évvel kés�bb Remé-

nyik: nem halok meg egészen. Mert „a lenge hang, amelynek nincsen partja, / 

Most nemzedékek bolthajtását tartja. / Azért bennem is, míg itt halkan állok / 

Újrakezd�dnek régi szertartások. / Seperj kísért�, zörögj csak, zörögj, – / Zord 

levélzörgés alól, föld alól / Fagot s fuvola kett�s hangja szól.”


