
P É C S É S A R E N A I S S A N C E . 

PÉCS és a renaissance. Ez a két szó így egymás mellett két külön világot 
jelent. Képzeljünk el egy kis várost, amelynek hepe hupás talaján, 
girbe-görbe utcákon szüntelenül csobog alá a víz, mert észak felől 

magas domb forrásai s az esővizek állandóan locsolják s leérve a síkságba, 
amelyen a Siklós felé vezető út kezdődik, szélesen gőzölgő nádas és zsombékos 
mocsarakat alkotnak, amelyekben kitűnő vizivadászat örömeit találja a sok 
apró oligarcha, aki a város körül lakik. Az egész vármegyét, amely pedig egyike 
a legnagyobbaknak, alig százezer ember lakja ; elgondolhatjuk, hogy ebből 
mily kevés esett magára Pécs városára, amely tulaj donképen nem is egyéb, 
mint a pécsi püspök vára, körülvéve a kanonokok lakásával, néhány templom-
mal, ferencesek és apácák zárdájával, valóságos papi kolónia püspöki kormány-
zat alatt, kicsiny birodalom, kézművesekkel, iparművész mesteremberekkel, 
kapásokkal és uradalmi cselédekkel s némi katonasággal, a püspök puská-
saival és huszárjaival s egy elemi iskolával, amelyben több dolga akad a nád-
pálcának, mint a rendszeres oktatásnak. Középkor ez? Nem. Egy darab magyar 
világ, zömök, testes, sűrű vérmérsékletű, hadakozó és vadászó magyarok 
világa, az urak közül minden második ember pap, a jobbágyok közül minden 
második ember katona, semmi városias színezet, az utcák burkolatlanok, a 
házak vályogból valók és szalmával fedettek ; úgy lehet tekinteni az egészet, 
mint néhány tucat majorságot sűrű egymás mellett, amelyekből itt-ott egy 
magasabb kőház vagy néhány primitív templom égremutató tornya rajzo-
lódik ki a horizontra. Öreg, rozoga templomoké, amelyek a következő század-
ban már csak porladó romok. Az elemi iskolán meg a hittudományi intéze-
ten kívül, amely nyilván a püspökvárban van, a tudománynak más temploma 
nincs is itt abban a korban, amelyet a tudományok újjászületésének, az új kor 
kezdetének, az emberi szellem felszabadulásának, renaissancenak hívnak. 
Az az idő elmult, amikor Pécs mint egyetemi város büszkélkedett az ország 
többi városai között. Ma már sejtelmünk sincs arról, hogy Nagy Lajos király 
pécsi egyeteme mikor és miért szüntette be előadásait. Bizonyos csak annyi, 
hogy a magyar renaissance korában már nem volt. 

És most képzeljük ehhez azt, amit a renaissanceról tudunk. Nem lehet 
szebben beszélni a renaissance-ról, mint ahogy azt Riedl Frigyes teszi. A XV. szá-
zad — mondja Riedl — mely nálunk a Hunyadiak százada, egész Európá-
ban a nagy átmenet korszaka a közép- és újkor között. Rohamosan tágul 
ebben a dicső században az emberiség fizikai látköre. A nagy fölfedezők 
merészsége, szívóssága, az ismeretlennek szenvedélye földeríti a mesék távol 
országait. Portugálok, spanyolok és olaszok mintegy hősies sportot űznek föld-
rajzi fölfedezésekkel, különösen a XV. század kezdete óta. Húsz év alatt többet 
fedeznek föl, mint azelőtt húsz század alatt. 1486-ban már körülhajózza Diaz 
Bertalan Afrikát (a Jóreménység-fokát). Hat évvel később szembeszáll Columbus 
egy ismeretlen óceán rejtelmeivel és fölfedezi az amerikai utat és később Dél-
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Amerikát (vagy amint ő hitte : a paradicsomot). Ismét hat év mulva Vasco 
di Gama, a mesés India partján köt ki, Cabral pedig két évvel utóbb Brazilia 
pálmakoszorúzta partján tűzi ki a világhódító portugál zászlót. A világ nem 
oly nagy, mondják ekkor már az olaszok : Il mondo e poco ! 

A föld kerekségéről kisült, hogy alapjában véve nem is olyan nagy, de 
Baranyában ezt bizonyára nem hitték el a XV. század magyarjai, akiknek 
a vármegye is mérhetetlen távolságokat jelentett, olyan mérhetetleneket, 
amilyeneket csak a kultúrátlanság és a közlekedési viszonyok ázsiai primitív-
sége tud produkálni. Az egész vármegyében csak két kultúrhely volt: az egyik 
Pécs, a pécsi püspök vára, a másik Pécsvárad, az apátság székhelye. De ezek 
messzebb estek egymástól, mint Milano Firenzétől, mert a régi római út, amely 
Sopianaeból Aquincumba hajdan itt vezetett keresztül, most elhanyagolt, 
esőtől, hótól kimosott, gidres-gödrös, pocsolyás állapotában majdnem jár-
hatatlan volt. A pécsváradi hiteles hely tudós atyái is lovon közelítették meg 
zárdájukat. A dombok, amelyek körülvették, sötét, mély, járhatatlan erdők 
hűvös lehelletét árasztották ki a sivár tájékra. Nagyszakállú, hosszúhajú 
parasztok rosszul és lustán művelték földjeiket és valóságos rabszolgasorsban 
sínylődtek a földesurak kemény keze alatt. Az országút mentén néhány régi 
bagolyvár, tatárdúlás alatt elpusztult, leégett templomrom szomorkodott, 
itt-ott egy szőlőtelep mosolygott ki a durva, vad, míveletlen legelők, bozótos, 
csalitos ugaron hagyott pusztaságok, félbenmaradt kőbányák és vadludaktól 
hangos mocsarak közül. 

Ez volt Pécs környéke akkor. 
És az ember? Az ember lelke még nem szabadult fel. A magyar ember 

sajátságos keveréke volt az ázsiai barbárnak és a nyugati civilizációt meg-
teremtő középkori kereszténynek s ez a kétlelkűség nem vált mindenben kárára. 
Fiatal és erős nép volt a magyar, kissé nyers és durva, verekedő és tivornyás, 
keményfejű és lusta, de becsületes, jóerkölcsű, tisztaéletű, világoseszű, türelmes 
és olyan tanulékony, a művelődésre olyan hajlamos, hogy ezzel már a XV. sz-
zadban fölénybe került összes keleti és déli szomszédain. A század eleje a 
törökökkel való folytonos harcokban telt el, a Mátyást megelőző idegen királyok 
alatt szakadatlan volt a belvillongás, az erkölcsök eldurvultak, a gazdasági 
élet lehanyatlott, a főúri rend elszegényedett, az egyházak is majd minden 
vagyonukat háborús célokra felemésztették, — ez a kultúrképesség a kedve-
zőtlen atmoszférában csak a lelkek mélyén érő csira maradt s csak olyanoknál 
tudott kivirágozni, akiket saját anyagi erejük, jószerencséjük, egy bőkezű 
Mecenás, vagy a saját lángelméjük a magasba vetett. A Mátyás udvarában 
élő olasz humanisták leírásaiból fölötte tévesen ismertük meg a XV. századbeli 
magyar főurat, ha csak arra gondolunk, amit a pápai legátusok vagy Bonfini 
leírásaiból a naphosszat iddogáló Szapolyayakra, vagy a nevüket leírni sem 
tudó országnagyokra vonatkozólag olvasunk. Ezzel szemben jó volna, ha fel-
lapoznánk a bécsi, párisi, ferrarai, páduai vagy a németországi főiskolák év-
könyveit, amelyekben egyre-másra találkozunk magyar nevekkel a diákok 
között. Az, hogy mennyi olasz volt Mátyás alatt Magyarországon, csak azt 
jelenti, hogy a nagy király udvarában volt egy darab olasz humanizmus és 
egy darab renaissance. Az azonban, hogy a külföld egyetemein egész kis magyar 
kolóniák voltak, ez magyar renaissanceot jelent és azt, hogy mily közel 
volt a magyarság lelkéhez az európai kultúra s hogy mennyi kultúrképesség 
lakozott ezekben a kardforgató, borozgató, vadászó ázsiai tömzsi magya-
rokban. 
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Mátyás király jellemében minden benne volt, ami a korai renaissanceot 
jellemzi. Azok a magyarok pedig, akik őt körülvették, vagy akiket kiemelt 
a népből és méltóságos poziciókba helyezett, csak többé-kevésbbé hű másolatai 
voltak a magyar napkirálynak. Féktelen, nagyravágyó és zabolátlan egyéni-
ségek, akikben erő, fantázia és vérmérséklet a művészet és pompa kedvelésével, 
irodalomban és művészetben a stílus és a forma kultuszával, a kereszténységhez 
való őszinte ragaszkodás a szellem szabad szárnyalásával, büszke és hiú ön-
tudatosságával járt együtt. 

Minket most az érdekel, hogy mi volt ebből Pécsett. 
Pécs püspöki város volt s a pécsi élet jellemét és színét a pécsi püspök 

egyénisége adta meg. Nos, a magyar renaissance alatt, vagyis Mátyás királytól 
a mohácsi vészig három püspöke volt : Csezmicey János, Ernest Zsigmond és 
Szathmáry György. Ezek voltak a püspökök. De Pécsett járt vagy több-
kevesebb időt itt töltött bizonyos Erdődy Tamás prépost, a pécsi Szent András-
kápolna rektora, aki nem más, mint a nagyhírű Bakócz Tamás esztergomi 
érsek, ez a monumentális magyar renaissance-főpap, aki nem is minden alap 
nélkül még a pápai tiara felé is kinyujtotta hatalmas kezét. Pécsett volt egy 
darabig Beckenschlager is, a későbbi esztergomi, majd salzburgi érsek és Oláh 
Miklós prímás, Kalocsay György pécsi prépost, hogy ne is említsük azokat, 
akik emezek barátai voltak és hosszabb-rövidebb időt töltöttek itt a püspöki 
vár humanista légkörében. 

Pécs és a renaissance, — a világ minden kultúrtörténetírója tudja, hogy 
Pécs városát nem lehet kihagyni a humanisták és a renaissance történetéből. 
Mindenkinek tudnia kell, hogy Guarinus híres ferrarai iskolájában Vitéz János, 
Garázda Péter, Kalocsay György hallgatták a humanista tudományokat s 
ugyanekkor a magyar főurak közül Vingár László, Pálóczy Zsigmond és Perényi 
Miklós tartózkodtak ott. Nincs egy sem e nevek közül, aki meg ne fordult volna 
Pécsett, ahol akkoriban az elemi iskolát járja az a kis Csezmicey János, aki 
később Janus Pannonius név alatt költői hírnevével betölti az akkori egész 
kultúrvilágot. Tizenhároméves volt ez a Johannes Hungarus, amikor Ferrarába 
került és megismerkedett Galeotti Marcioval, akit később Magyarországba hoz, 
egy ideig magánál tart Pécsett, majd beajánlja Mátyás udvarába. Janus Panno-
niust, a humanistát mindenki ismeri Magyarországon ; e pillanatban minket 
csak az ő renaissance-alakja érdekel, amely a maga antik szellemével, világias 
bájával és tragikus életével belerajzolódik Pécs renaissancekori miliőjébe. 
Mindössze egy évtizedet töltött a püspöki várban, amelyben ez alatt az idő alatt 
bizonyára az apró olasz udvarok hellenizáló, humanista, pazarpompás és művé-
szettel telített levegőjét honosította meg. 

Fraknói írja, hogy ebben az időben a humanista Magyarországnak három 
központja volt : Mátyás király budai udvara, Vitéz János esztergomi szék-
helye és Janus Pannonius pécsi rezidenciája. Ebben a három városban három 
mesés gazdagságú könyvtár hirdette három nagy magyar ember határtalan 
és szinte mámoros lelkesedését a kéziratos könyvműremekekkel szemben. 
Sőt Pécs városa kettővel is dicsekedhetett. Az egyik a püspöki könyvtár volt, 
amelynek javát Janus Pannonius vásárolta össze. Vespasiano, a XV. század 
jeles embereinek sorozatában írja Janus Pannoniusról, hogy mikor a pécsi 
püspök 1466-ban, mint Mátyás követségének vezetője II. Pál pápánál járt 
Rómában, Firenzében, Ferrarában és Velencében összevásárolt minden könyvet, 
amit talált, görög és latin nyelven irottakat egyaránt, bármilyen tudományokhoz 
tartoztak, nem gondolva a könyvek árával, mert bőkezű volt határtalanul. 
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Firenzében többszáz forintnyi összeget hagyott könyvek írására. Ez volt a 
püspöki könyvtár legjava része, amely hittudomány, bölcsészet, kánoni és 
római jog körébe tartozó görög és latin kéziratokkal dúsan el volt látva. A másik 
könyvtár nyilvános könyvtár volt (unicum a maga korában) s ezt a nagy 
humanista püspök prépostja, Hantó György alapította, akit Kalocsay György 
néven ismer a magyar történelem, mert később a kalocsai érseki székbe emel-
tetett. 

Ezekben a könyvtárakban írta Janus Pannonius halhatatlan latin remek-
műveit, itt folyt le az ő belső áhitatos lelki élete s itt ültette össze tudósait, 
úgy, ahogy Olaszországban látta a plátói akadémián. Külső élete annál káprá-
zatosabb és világiasabb volt. A pécsi püspök nem volt az ország leggazdagabb 
főpapja, de Janus Pannoniusnak volt olyan esztendeje, amely százezer arany-
forintnyi jövedelmet tudott kimutatni. Hallatlan összeg ez abban az időben. 
És az alatt a tíz esztendő alatt, amelyet Pécs város falai közt töltött, valósággal 
megaranyozta a város életét. 

Képzeljük el ezt a várost, amikor Janus Pannonius ferrarai mintára 
díszfelvonulásokat és történelmi életképeket rendeztetett Galeottival, kép-
zeljük el magát a fiatal püspököt, aki diadalszekerét aranyszerszámos, hímzett 
bársonytakarós, hatalmas agancsú szarvasokkal vonatta, olasz énekeseket és 
zenészeket szólaltat meg a székesegyházban s olyan embereket tart maga körül 
titkárok, kanonokok, prépostok és világi tanárok személyében, akikkel Vergilius 
és Homeros nyelvén tart kedélyes simpozionokat. Vannak itt világi urak is? 
Talán nem olyan nagyszámmal, mint egyházi férfiak, de a baranyai apró föld-
várak és kőerősségek alacsony, zömök falai alól kibukkannak várkapitányok, 
ispánok, oligarchák és egész apró kurtanemesek, akik, ha nem értik is a plátói 
akadémia fellengős eszméit, de a nyugati kultúrától megmámorosodott ázsiai 
szívükben oly elragadtatással bámulják azt, hogy például egy Székely Tamás 
nevű baranyai úr saját költségén egy esztendeig tartja a fiatal Janus Pannoniust 
Ferrarában s ha másként nem, mint gyermekdeden lelkes Maecenások látják el 
pénzzel a vármegyében született jeles magyar diákokat s a várakban meg-
forduló olasz humanistákat. 

Ez a színes, forró és mámoros élet Pécsre csődíti a környék iparosait és 
művész mesterembereit. A pécsi posztószövők és kelmefestők még a királyi 
udvarnak is kedvelt szállítói. A pécsi oligarcha-püspökök ragyogó ékszereit 
pécsi ötvösök készítik s amikor Mátyás és Ulászló Pécsett időznek, itt keresik 
föl az uralkodót külföldi követek, akik pécsi ötvösök remekműveit viszik 
magukkal mint a magyar vendégszeretet és bőkezűség ajándékait. Pécs mindig 
híres volt fajborairól, de Pécs polgárai nemcsak a bortermeléshez értettek, 
hanem a selyemszövéshez, drága prémek kikészítéséhez, az aranyművességhez, 
díszkocsik gyártásához, nyergességhez és szerszámkészítéshez és ami a leg-
felemelőbb, mindezek az iparosművészek csaknem kivétel nélkül magyarok 
voltak, nem úgy, mint Erdélyben vagy a Felvidéken, ahol a városok lakói 
idegenek. 

A második püspök Ernest Zsigmond volt, mérhetetlen vagyon ura, igazi 
renaissance-alak, aki még püspökkorában is élénk kereskedelmet folytatott 
Olaszországgal. Ő szállította a velencei mészárosoknak a magyar marhát, amivel 
csak a legelső modern magyar embert, a világtörténelem egyik legzseniálisabb 
uralkodóját, Mátyás királyt utánozta, mint aki Bécs felé maga volt az ország 
legnagyobb marhakereskedője. De ez a püspök, aki mellékesen királyi kincs-
tartó is volt, akit ellenségei a király előtt nagy naivul tízezer forint elsikkasz-
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tásával vádoltak meg s ezért négyszázezer forint megfizetésére ítéltek, aki 
sokkal gazdagabb volt, mint maga Ulászló király, aki könnyedén kiállított 
ezer lovast, abban is renaissance-főpapnak mutatkozik, hogy bőkezűen szórja 
a pénzt építkezésekre, művészek díjazására, a székesegyház helyreállítására, 
országraszóló vigalmak rendezésére. Olaszországból hozat festőt és szobrá-
szokat, miközben olyan politikai tekintélyre tesz szert, amely felülmúlja Ulászló 
király tekintélyét. Az ő püspöksége alatt Pécs egyik központja az országos 
politikának, Corvin János herceg hívei itt tartják gyűléseiket a püspök várában, 
itt rejtegették Szent István koronáját, Ulászló egy hónapot töltött a város falai 
között, itt fogadta a török követet, majd Miksa császár követeit s ezalatt 
udvari fénytől ragyogott a város, a vízmosásos utcákat diplomaták s a diplo-
matáknak tarka-barka kísérete járta. Valóságos renaissancelevegő annak 
minden fényével és árnyékával, nagyszerű felvonulásokkal és véres verekedé-
sekkel, felemelő jelenetekkel és durva botrányokkal, amelyek után Pécs városa 
hírét a világ minden tája felé elvitték a külföldiek. Közben szép csendesen 
félrevonulva humanista papok, olasz világjárók, külföldről hazaérkezett magyar 
magisterek összebújva Plátót magyarázgatták és Janus Pannonius verseit 
szavalták egymásnak s míg Tamás prépost, a későbbi esztergomi érsek lovag-
játékokat rendezett, a székesegyházban felállított könyvtárat bújták, amelyet 
György pécsi prépost az előbb említett Kalocsay György Janus Pannoniusnak 
s a később pápává lett Aeneas Silviusnak olaszországi barátja gyüjtött össze 
Firenzében. Háromszáz kötetnél több állt itt a rendelkezésükre drága és finom 
kötésekben, gyönyörű iniciálékkal és keretrajzokkal, egész vagyont érő gyüj-
temény, hisz volt olyan év, amikor a prépost háromezer aranyforintot, egy 
nagy dominium árát költötte könyvekre a Mediciek híres városában. 

A harmadik püspök volt Szathmáry György. Van valami renaissance-
vonás abban is, hogy milyen sorból jutnak fel Mátyás és Ulászló emberei a 
legmagasabb méltóságokra. Janus Pannonius, egy drávamenti falucskában 
látott napvilágot s majdnem a föld porából került Mátyás király barátai közé. 
Ernest Zsigmond ősei bankárok, szállítók és tőzsérek voltak, mint ahogy régen 
mondták. Szathmáry Györgynek, a későbbi prímásnak is kereskedők voltak 
a szülei Kassán, első iskoláit szülővárosában, felsőbb tanulmányait a krakkói 
egyetemen végezte. Ulászló király titkára volt ifjúkorában s később is nem 
annyira pap, mint inkább államférfiú. Tóth Szabó Pál, a püspök életírója így 
jellemzi őt : 

Klasszikus műveltség, mély értelem, éles ítélőtehetség, erős akarat, 
fáradhatatlan munkásság, gyakorlati gondolkodás, rendkívüli alkalmazkodó 
képesség, mégis méltóságos komolyság szavában és fellépésében s megnyerő 
külső jellemezte. Ezekhez járul a gazdag örökség, melyet maga tetemesen növelt, 
A szellemi és anyagi javak ily bőséges birtokában méltán vágyakozott vezető 
állásra. S e vágya teljesült. Annyira mindenható, hogy nem egyszer a király 
intézkedését is megváltoztatja. Akiről azt hiszi vagy úgy tudja, hogy ellensége, 
könyörtelenül üldözi; de ha megalázta magát előtte, kegyes lesz hozzá. Nagy-
lelkű és bőkezű, ha hírnevet, dicsőséget vél szerezhetni. A pénzt szereti, a 
Fuggerekkel üzleti összeköttetésben áll s pirulás nélkül fizetteti meg meggyőző-
dését. Ha a pápaságot pénzen meg lehetne venni — mondja Massaro Ferenc, 
Velence követe — ő lenne a pápa. Kedveli a fényt és pompát. A királyi udvarba 
harsonaszóval, 200 lovas kíséretében érkezik. Lelkesedik a tudományokért, a 
művészetekért. Az idegen és hazai humanisták Maecenásként ünneplik. Tud 
áldozatot hozni a vallásért is. Szülővárosában, melynek nagy jótevője, igazi 
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atyja volt, nagyszerű alapítványt tesz, úgyszintén utolsó székhelyén, Esz-
tergomban. Nem feledkezik meg a hazájáról sem. Bandériuma élén követi a 
királyt Nándorfehérvár felmentésére; hatvanezer aranyat hagy végrendeleté-
ben még a Frigyes császárnak zálogul átadott várak visszaváltására. Korának, 
a renaissance-kornak igazi fia ő, annak jó és rossz tulajdonaival. 

A három renaissancekori pécsi püspök közül ő a legnagyobb építkező. 
A pécsi belső várat ő tervezi újjá. A püspöki palota az ő fényűző igényeinek 
felel meg. A püspöki palota ama részét, mely nyugat felé a magas és régi vár 
délnyugati sarkában álló toronyig nyúlik és magát a tornyot is, mely épületek 
a jelenlegi palotának mintegy felerészét képezik, ő építtette. Hasonlókép ő 
építtette a Tettye nevű forrásnál lévő nyári palotát is, amelynek festői romjai 
még most is láthatók. 

Mindkét épület — mint Pécs krónikása, Németh Béla írja — mint az 
első tekintetre látható, ugyanegy tervező eszméjére vall. Alul magas boltívek 
vannak s fölül az úrias lakás. A Tettyén levő épület, mely ma mint rom a Tettye-
térségnek délnyugati részén áll, keletnyugati hosszúságban : három szárnyra 
épült; a déli oldalán nyitva lévén, egy belső udvarral bírt. Az épület délkeleti 
sarkán állott az épület zöméből kiemelkedő torony s közvetlenül mellette a 
kápolna, melyet egyenlő nagyságú, fölül félívben végződő képekkel diszítettek. 
E képek nyomai a falakon ma is láthatók. 

Az épület főbejárását a keleti részen kell képzelnünk, mert maga a tettyei 
térség a püspök kertje volt s a népnek csak a forrás körüli rész állott rendel-
kezésére, valamint a keleti oldal, hol a hegységbe nyílott a járás. 

A bejárattól északra néhány helyiség a gazdaság céljait szolgálta. A föld-
szint többi részei a lovasság elhelyezésére szolgáltak. A földszinten lévő belső 
udvar déli oldala dél felé kissé kinyúlott s hatalmas fal s annak sarkain bástya-
tornyok állhattak védelmére, de ezeknek semmi nyoma sincs. Az emeleten 
voltak a püspök tágas és világos termei. 

Ugyanilyen modern a régi belső vári palota is. 
A Szathmáry-emlékekhez tartozik az oltár, mely a székesegyházban, 

a Corpus Christi-kápolnában van s előfalán Szathmáry címerével ékeskedik. 
Eredetileg pastoforium volt, mert a szentséget az időben külön szentségházban 
tartották. A törökök kiűzése után a földön összedűlve találták. 1783-ban előbb 
főoltárrá alakították, utóbb e kápolnába helyezték. 

Bizonyos, hogy Szathmáry püspök sokkal többet építkezett Pécsett, 
bár e város falai között aránylag nagyon rövid időt töltött. Még bizonyosabb, 
hogy ez a virágzó kultúrélet s e város anyagi fejlődése nemsokára gyönyörű 
renaissance-várossá varázsolja Pécset, ha 1526-ban rá nem szakad Magyar-
országra a szörnyű mohácsi katasztrófa. Ebben az évben azonban hirtelen el-
süllyedt egy ragyogó magyar történelmi korszak, hogy helyet adjon a török 
hódoltság nyomorúságos másfél századának. És ami azután történt, valósággal 
letörölte még a nyomát is a nagyszerű kezdeteknek. Sehol a világon nincs arra 
példa, hogy oly tökéletesen megsemmisültek volna a mult emlékei, mint Magyar-
országon, a török uralom alatt. Az Akropolis és a Forum Romanum remekeiből 
sokkal több maradt fenn, mint a másfélezer évvel később épült renaissance-
Magyarországból. A renaissance-kori Pécs is erre a sorsra jutott. Janus Panno-
nius könyvtárából egyetlen kézirat sem maradt fenn s a székesegyház újjá-
építése alkalmával a nagy humanista sírja után hiába kutattak. 

Surányi Miklós. 


