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PÉCS VAROSÁNAK HÁROJVI NEVE

"De conversione Bávariorum et Carantanorum" című iratában
Liupramm salzburgi érsek a pápának jelenti, hogy 853-ban "ad Quinque
Basilicas" templomot szentelt.

Gosztonyi Gyula A pécsi Szent Péter székesegyház eredete című mű

vében ezt mondja: "Ha Pécs a Quinque Basilieae elnevezést már közvet
Ienül az avar uralom után, vagy utolsó évtizedeiben kapta, ez esetben a
Liupramm által felszentelt templomnak vagy a hatodiknak kellett lennie,
vagy pedig egy leromlott, újraépített templom felszenteléséről lehet 6ZÓ".!
Ez a mondat magában foglalja Pécs nevének minden kérdés-szövevényét. '
Pécs város eredetének, il1etve nevének megfejtésében nyelvészeink, törté
nészeink ugyanis azért oly különböző véleményűek, mert a fent idézett,
summázott feltevésből indultak ki. Altalánosítva szólok. Gosztenyit név
szerint csupán azért említem, mert műve a doktori értekezések alapos
részletességével - 296 lapon - fogja össze a kérdés szálaít, Eddig tehát
általánosan elfogadott volt az a nézet, hogya várost öt bazilikájáról ne
vezték el, és ennek római nevét, a Quinque Basilieae nevet vették át ké
sőbb a szlávok, németek, sőt egyesek szerínt a szlávból magyaritották a
magyarok is a Pécs nevet. E kutatási eredmények azonhan olyannyira nem
voltak megnyugtatóak, hogy egyre merészebb feltevésekkel kísérleteztek.
Akadt például olyan nyelvész is, aki a Pécs nevet a Péterből igyekezett
nagy körülményességgel levezetni. De e kísérletek a kérdéseket csak meg
sokszorozták, a problémákat csak meghatványozták. Végül is egyik tudás
kutatónk látva, hogy a "bűvös körből" nem tud kitörni senki, levonva
a következtetéseket hosszú tanulmányban javasolta: a Pécs nevet for
dítsuk le magyarra, s legyen Pécs "Ötegyháza".

A történelem során a városnak három neve maradt fenn: Sophianae,
Quinque Basilicae és Pécs. Jelen kutatásaink arra vezettek, hogy mind
egyik név ugyanazt jelenti, s úgy véljük, hogy ezzel a mecsekalji település
nevének kérdése megoldottnak tekinthető.

Sophianae

Pécs keleti szomszédságában, Pécsvárad és Zengővárkony környékén
egy többszáz katasztrális holdon elterülő neolit-kori (5-6000 éves) - ed
dig a világon a legnagyobb ilyen - város feltárását kezdték meg az 1940
es évek elején. Az ásatásoknak a Dombay János által részben feldolgozott
eredményeit 1960-han adta ki - csak német nyelven - a Magyar Tudo
mányos Akadémia. E mű a leletanyaget ismerteti. így többek között meg
tudjuk, hogy amecsekalji kőkori emberek háromnegyed részben földbe
süllyesztett házakban laktak. E házak - szaknyelven "gödör-lakások" 
csupán fatetőszerkezetükben emelkedtek ki a földből.2 S különös dolog:
a pécsi székesegyház altemploma, amely sohasem volt kripta, illetve te
metkezési hely, pontosan e gödör-házak stílusában épült. Mindeddig nem
tudták okát adni e templom szokatlan süllyesztett stílusának. Ma már a
zengővárkonyi ásatások alapján világosnak látszik: e templom földmun
káját a neolitkorban végezték. A kultuszok azóta itt többször változtak,
de a templom megmaradt. E nagy termek azonban a régi időkben nem
pusztán istentiszteleti célokat szolgáltak, hanem tanácskozásra is, sőt na-

. gyobb veszélyesetén is ide gyűltek az emberek. Tehát a nagygyűlések,

bíráskodások, istentiszteletek helyei egyúttal biztonságot adó erősségek,

várak is voltak. Vácz Elemér is úgy v élí , hogy "földváraink nagy részé-
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nek keletkezése és alapítása messze visszanyúlik az őskorba, és később

az egymást követő népek ... csak átvették s átalakítottáka már meglévő

Báncos várakat''.s Hogy mennyire pontosan igy volt ez a pécsi süllyesz
tett templom-vár esetében is, többek közt bizonyítja az, hogya templom
északi oldalában ma is kristályos forrás buzog, ami sok szígetelési gondot
okoz napjainknak, valamikor azonhan ez biztosította az idegyűltek vízel
látását s ez szolgáltatta a mísztériumokba való beavatásokhoz. a rituális
tisztulási cselekményekhez szükséges vizet is.

A kőkoriak vallásáról keveset tudunk, de bizonyos, hogy a görögök,
kelták e korból sok mindent átvettek, továbbfejlesztve megőriztek. Igy
sok szokás, sok név maradt ránk. A déméteri, eleuziszi misztériurnok
ugyan máig "misztériumok" maradtak, a mecsekalji hajdani életre vonat
kozóan azonban néhány dolgot mégis elmondanak. Rendkívül figyelemre
méltó például az a jelenség, hogya Dérnéter-mitoszban oly nagy szerepet
vivő Haldes (Pluton) tiszteletének szentélye chtonikus jellegének megíe
lelően háromnegyedében a földbe volt süllyesztve. Aztán az is igen érde
kes, hogy Déinéter (Deus-mater) istenanya rejtélyes fiának, Jakkhosnak
szobrát, á misztériumokba való beavatás idején -- tavasztól őszig - hét
szakaszban vitték Jakkhos hegyéről Eleuziszba. Mintha összefüggés lenne
tehát a mecsekalji süllyesztett templom s az ettől nyugatra emelkedő

Jakab hegy között, amely alighanem a "Jakkhos" nevet rejti.
Déméter a termékenység istennője volt. A vele kapcsolatos misztéri

um az elvetett mag földberejtőzésének, láthatatlan csírázásának. akikelő
vetésnek. a dús aratásnak, a halálból feltámadásnak titkát őrzi, de nem
pusztán növényi, hanem állati és emberi vonatkozásban is. Déméter a ba
biloni Istar istennővel azonos, a gnosztikus rendszerekben pedig Sophiával.

Sophia a görögöknél az okosság, a bölcsesség istennőjének a kultusz
helye. Megtaláljuk ezt a szót a galliai Sopia folyónévben (alakváltozatai:
Supia, Suppia, Subnis), amelyet a rmai franciaországi Suippe, az Aísne
egyik baloldali mellékfolyója örökölt. Sophia nevét viszontlátjuk egy, a
folyó közelében levő település nevében is. A város neve ma is Suippes. A
mecsekalji Sophianae is előfordul "Suppianae" változatban.

A monda szerint a brtt-keltákat sa süllyedő Atlantiszból Hi Gadarn
vezette ki. Gadarn, a kelták megmentője, megistenült: a "bölcsesség is
tenanyja" magához vette, Gadarn egyesült Anaeval, A "hi" szó "isteni"
[elentéssel így lett Gadarn jelzője. Köztudomású, hogyakelták vallásá
nak, a druidizmusnak központja és szülőföldje Hi, illetve másnéven Híona,
i1letve Iona szigete volt, amely az Ir sziget északi része fölött, Skócia nyu
gati partjainál fekszik.

Különös, de nagyon figyelemreméltó dolog, hogya keleti féltekén is,
a "polinéziai teremtési mitosz szerint 10 volt az Ösegy,az első létező ...
10 szavának erejével létrehozta a fényt és a sötétséggel egyenlően osztotta
el a kozrnoszban. Hasonlóan keletkezett az ég és a föld, ezek oa férfinak
és nőnek elgondolt erők, akik szerető. ölelkezésükkel isteneket nemzet
tek".4 Ugyanígy érdekes az is, hogyaszanszkritban is megtalálható az
Iona szó "ioni" alakban, s itt is "szülőhely" - vulva - jelentése van.
Ioni, Iona tulajdonképpen azt [elenti: "isteni anyaföld", az lsten és a Föld
egyesűlése, az a hely, ahol lsten akarata megtestesül. ahol a Gondolat
világrajön, megszületik. Igy könnyen megérthető, hogy Hi és Ana (Anna)
összetételből lett Iona, De mi az Ana?

A míndenség atyja a keltáknál Addaí, vagy Dae (Dé) volt -azonos
a római Deus-szal - a "mindenség anyja" pedig: Anna, Anai, vagy Anae
(Ané). úgy tetszik, bár bizonyára egyedül állok e nézetemmel. hogy e
kétne-mű istenség nevét olvasztották össze a zsidók az egy lsten megjelö
lésére az "Adonai" szóban.
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A kelták a Míndenség Anyját különösképpen tisztelték. Ű testesi
~ette meg szemükben az Istenség szellemét, akaratát. A brit-kelták kiváló
asztrológusok voltak, IS bizonyos csillag-vallásban éltek. Asztrológusaikazt
tanították, hogy amikor majd a Kos-korszakbóla Halak korszakába lép
nek, a Halak arrtipolusában meg fog jelenni a csillag, s ,a "Szűz" a földre
fogja szülní fiát, aki megváltja az embereket a sötétségtől. Julius Caesar
is rögzítette azt a nézetét, hogy Chartrés, vagyis Carnutum lakóinak val
lása Británniából származik. Rouillard, francia író pedig 1609-ben elle
ket írta: "Ugyanaz a Szentlélek, amely Illés prófétát megvílágosította, fel
ébresztette a druidákat, s megnyilatkozott Chartres lakóinak száz évvel
a Megváltó eljövetele előtt; a chartresi templom egy jóslat révén alapít
tatott, amely Jézus Krisztus Urunk megtestesülése előtt hangzott el."5 A
Jóslat nyilván csak a Messiás eljöveteléről szólhatott. Tény mindenesetre,
hogy az első keresztény hithirdetők Chartresban a Mindenség Anyjának
szobrát találták, karján kisdedével. A druidák vallási kultuszának leg
alább is utolsó szakaszában, vagyis mintegy 3000 évvel ezelőtt, a Szűz

(a Halak korszakának antipolusa) egyre nagyobb szerepet kezdett játsza
ni. Hozzá könyörögtek, hogy "az elemek királyát", az "istenfiút" mielőbb

szűlje a földre, küldje közéjük és szabadítsa meg őket a sötétség hatalmá
tól. A kelták is vallották. hogy nemcsak a természet, hanem az ember is
megújulásra vár, illetve, hogy a kettő nem választható el egymástól, mert
osak a kettő együtt a világ. Tehát várták a megváltást. Az is tény, IS ezek
után nem is méglepő. hogy ,a zengővárkonyi ásatások a mecsekalji kelta
kultúra előidejéből szintén napvilágra hoztak egy azóta híressé vált szob
rocskát, amely a csecsemőjét szoptató "istenanyát" - régész nyelven
Magna Mater - ábrázolja."

lana tehát "isteni anya". "szent anya" jelentésű. A kelta shop szó
pedig annyi mint: stall, booth - tehát istálló, sátor, s azt is jelenti még,
hogy maga:slábú szék (templomban l), trónus, törvényszék, oltár; valami
olyan kultuszhely (L a lorettói litániában a "bölcsesség széke" megszólí
tást), ahol az igazságnak hódolnak, ahol ítéletet is mondanak, Az eredeti
leg "Shopiana" szó -- lásd a Kaiser-Caesar analóglát - majd "Shopianai",
vagy "Shopianae" három szó összetétele: ház - isteni - anya, azaz:
"anyának a szent háza, sátra." A néma h-t az s után elhanyagoltak, vi
szont az i előtt jobbára meghagyták, Pécs esetében azonban itt is inkább
elhagyták.

Quinque Basilieae

A kereszténység megjelenésével a termékenység pogány istennőjé

nek helyét Krisztus Anyja. Szűz Mária foglalta el, aki a magyarság Nagy
boldogasszonyával is azonosult. A pogány mitológia szerinta:z ősi ötödik
hónap utolsó napját. azt a napot, amikor az Oroszlán a Szűzet megtermé
kenyíti, a két hónap egymásbaolvadását, az Asszony Napba-öltőzését ("És
nagy jel tünék fel az égen: egy asszony, akinek öltözete volt a nap" 
Jel. ll. 1.), augusztus 15-ét a katolikus egyház is megazentelte. S vajon
véletlen-e, hogy a Szűz ősi jelképe az öt kalász, az öt kenyér?

A mitológiákban a tritonok hímnemű víziistenek voltak és a "vizek
atyjának" jövetelét háromhangú kürtjükkel jelezték. Ismerünka:zonban
bizonyos háromhangú dallamokat, trikordokat, melyek hol megmaradnak
a három hang határán belül, hol megteszik a döntő lépést a pentaton ki
bővülés felé. Az ilyen trikord-képlet hol három szomszédos hangból kép
ződik, hol terc-hangköz választja el egymástól a trikord két hangját. A
trirtoniából tehát - míként a Genezisben a férfiből a nő - így született
meg a peritatonia. Kimutatták már. hogy az ötös szám az anyajogú szám-
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rendszerek alapeleme." A Iélhangnélkülí ötfokúság tehát a növénytermelő

matriarchális kulturák Hangsorainak alapvető építőanyaga volt. A kato
Iíkus egyház ezt az ősi magaskultúraí hagyatékot őrzi gregorián énekében.
Nem véletlen az sem, hogy a rózsafűzér is öt tizedből áll.

Az óeurópai pentartónia nyomai elsősorban a Földközi-tenger mellé
kén találhatók (Szardinia, Dél-Itália, antik Görögország). A kelta műve

Iődés alaprétege. mínt köztudomású, ugyancsak (atlantiszi eredetű) me
diterrani jellegű. így lett, Pannónia és benne elsősorban Sopiana a medi
terraneum tellurikus kulturájának legszélső hordozója,

De nemcsak Európában van nagy szerepe a hangnak, dallamnak. ha
nem másutt is. Azsiáhan és Afrikában ma is számos olyan nyelvet isme
rünk, amelyekben az intonáció, a tonéma játssza a főszerepet. Valóságos
dallamnyelvek ezek. így könnyen érthető, hogy ,a yoruba, a bantu, vagy
zulu ember nyelvének egyes szavaira ráismer akkor is, ha Iüttyszó, vagy
síp adja vissza dallamukat. A szavak akcentusát "ették át a hangszerek
is. A szarutülköt, a pánsípot a libériai jabo ezért egyenesen "beszélő szer
számnak" nevezi.8

Az óeurópai pentatónia jellegzetes hangiszere a pánsip, illetve egy
ágú fuvola. E fuvo1a hosszúságát, teháta hangmagasságot, nem .a vélet
lenre bízták, hanem szakrális módon állapították meg. Ha pedig egy hang
szert szakrális módon szerkesztettek meg, ugyancsak természetes, hogy
magának a szakrális lénynek a tiszteletére emelt épületbe is beépítették
azt a jelet, számot, amely a Lényt kifejezte. Nemcsak a hangszerek, ha
nem az épületek is tudtak beszélni. A zene arányaít, proporcióit, a dallam
akcentusát az építészet is átvette. A Szűz szent ötös száma volt Sopiariae
kelta kultuszhelyébe is beépítve, s ugyanezt vették áta bazilikát építő

rómaiak is. A rómaiak a meglévő templomot csak római módra moderni
zálták : valószínűleg a kőbélletet s a kőoszlopokat is ők készítették, de
míndenesetre a kőboltozattal ők alakították bazilikává. A rómaiak a
templomot, s az erről elnevezett települést a saját nyelvükre fordították
le, s igy lett Sophianae latinul Quinque Basilicae.

A római fennhatóság azonban nem sokáig tartott. Róma 3-400 év
alatt lassan feladta Pannoníát, nem harccal, erőszakos nyomásra, hanem a
belső erők csökkenése szerint: először Alsó-Pannoníát, majd a nyugati
részt, Felső-Pannonlátüríti ki fokozatosan. A banbár jövevények közt az
első szervezett ellenfél, a hún, szerződéssel veszi birtokába Alsó-Panno
nián, Pannónia Valeriát, Aetius pedig 427-ben már Pannonia Superiort is
átengedi hún szövetségeseínek.

A IV. századtól tehát a Dunántúlon megindult a népvándorlás, melyet
a keleti gótok kezdtek meg, majd a longobárdok folytatták, hogy az ava
rok újra 300 évre megtélepedve megállítsák ezt az egymásra torlódó ára
datot. 769-ben aztán Nagy Károly hosszú évek véres 'küzdelmeivel meg
törte az avar uralmat, s a frank birodalom hűbéreseivé tette őket. E sát
razó néphullámok. ha tervszerűen nem is pusztították a kelta, illetve ró
mai maradványokat, bizonyos, hogy nem is tartották karban. Ilyen kö
rülmények között természetesen merül fel a kérdés: 430 előtt, Attila ural
kódása előtt már öt bazilika lett volna Pécsett? Ez má,rcsak .azért sem
nagyon tételezhető fel, mert hiszen ekkor még Rómában sem volt eny
nyi.? Rómában is csupán a II. század végén kezdtek a keresztények önálló
templomot építeni. Addig és még utána is több évszázadon keresztül ál
talános szokás volt magánházban, esetleg magánháznak e célra átalaki
tott oratóriumában mísézni.J" A Concilium Quinisextum, amelyet 692-ben
tartottak Konstantinápolyban, 31. canonjában még ilyen határozatot ho
zott: ,.A papok, kik magánházban lévő oratóriumban miséznek, vagy, ke
resztélnek. csak a püspök engedelmével tehessék ezt. II Bizonyosra vehető
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·tehát, hogy 430-tól 769-ig, Nagy Károly uralkodásáig, e zavaros, keresz-
ténynek 'egyáltalán nem mondható kor Pécsett egyetlen bazilikát sem
emelt. Nagy Károly uralkodása idején osak a meglévő régit javíthatták
ki, s ezt szentelhette fel Liupram'm érsek.

De lássuk, milyen Iehetett ez a Liupramm által felszentelt templom?
A székesegyház altemploma Európában a harmadik legnagyobb. csak

a francia dijoni Sainte Benigne (elpusztult), a velencei San Marco és a
stayerországi gurki elázik meg.12 Eredete - mint a hasonló külföldieké
is - a távoli történelmi időkbe nyúlik vissza. Rendeltetését kutatva meg
állapítást nyert: az altemplom nem kripta, nem temetkezési hely, nem
szerves része, nem tartozéka a föléje épült bazilikának. Az alsó is, a felső

is önálló templom. Az alsó templom három apszisos, három hajós, öt csar
riokos bazilika. A középső hajót két oszlopsor három csarnokra tagolja, ,az
oldalsó hajókat pedig oszlopokból és pillérekből álló sor határolja el a
középsőtől. Az apszidiolok szélessége oa középső apszis, a nagy apszis csar
ndkainak szélességével azonos. A boltozatválasztó övek is tervszerűen

csatlakoznak a pillérekhez, falsikokhoz és az oszlopfejezetekhez. Tökéle
tes architektonikus egység. Pontosan Eleuzisz templomának rnintájára
épült, mely szabályos négyzetalakjával különleges rendeltetésének meg
felelően valamennyi görög templomtól különbözik.

A felső templom, amelyet később azalsóra építettek, szintén ennek
szerkezetét követte, mert ,az alsónak alapjaira, apszisaira is épült. A há
rom apszis pedig azt mutatja, hogy a felső templom, amit ma székesegy
háznak hívunk, nem három, hanem öt csarnokos volt.

A felső templom jelenlegi alakja a korábbi öt csarnokosbólalakult ki
három csarnokossá. így érthető a.hajóválasztö pillérek egymástól való szo
katlanul nagy távolsága is, ami minden szakértőnek már az első tekintetre
szemet szúr. Nem állunk azonban értetlenül ezzel ,a jelenséggel szemben.
ha a főhajóba beleképzeljüka hajót háromesarnokraosztó két oszlopsort,
amelyet valamelyik átépítés alkalmával távolítottak el. így a pécsi ese
tébenolyan bazilika áll előttünk, amelynek két mellékhajója keskeny. fő

hajója azonban rendkívül széles,
Véleményünk szerínt a Quinque Basilieae név titkát a dóm európai

viszonylatban is kiváló helyet elfoglaló alsó és felső temploma fejti meg.
Abból ered a név, hogyadómnak öt csarnoka volt, illetve, hogy az eL8&'
nek,az ősi altemplomnak ma is öt csarnoka van.

Kírályrcsarnok görögül: "hé sztoa bazilika". A "bazilika" szót a ró
maiak a görögből vették át, s ezt amelléknevet főnévként használták.
Amikor pedig a pécsi bazilika különleges, híres ötösségéta rómaiak je
lezni akarták és a bazilika. főnévhez jelzőként a "quínque" számnevet
kapcsolták. akkor a nyelv törvénye szeririt a basilíca szót többesszámba
kellett tenni. így keletkezett a Quinque Basilicae, vagy az ugyanezt .je
lentő Quinque Ecclesiae név. De természetes is, hogy erről az ősi jelleg
zetességről kapta a település isa nevét, mert hisz egy szállást nem.akkor
neveznek el, amikor már erősen kiépült, amikor már várossá fejlődött,

vagy már éppenséggel öt darab bazilikája is Vian.
Quinque Basilieae tehát nem azt jelenti, hogy Pécsett öt bazilika. na

nem azt, hogy ötös bazilika, azaz ötcsarnokú templom volt. A számnév
nem más, mint a templom jellegzetességét, ritka hírességet kifejező jelző.

Pécs

Nem csodálkozhatunk azon, hogy kutatóink ra Pécs nevet is az öt
egyház, az öt bazilika elméletének támogatására használták fel. És lát
szatra egyszeru is az eset: Pet Crkvi öt templomot jelent, tehát ebből a
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szláv szóból származhatott a "Pécs" név is. Szerintük míg a magyarság
kulturrétege a város oklevélformáját őrizte, addig az egyszerűbb nép "át
vette a könnyen kiejthető Peuce, Pe eu, Pecuj formát, a mai szláv Pécs
névnek ősét". Érvelésüket azzal is igyekeztek alátámasztani, hogy Öszer
biában, a hajdani avar Rigómezőn is van egy Pécs nevű helység. Akadt
néhány óvatosabb kutató is,aki a szláveredethez ragaszkodott ugyan, de
Pécs nevét a "Pest" névvel próbálta azonosítani mondván: Pécs is mész
égető hely volt, s Pécsett ma is van Meszes hegy nevű városnegyed, tehát
erről a "kemencéről" kapta a város a Pécs nevet. Ennek az érvelésnek
azonhan megvan az a sarkalatos hibája, hogya Meszes nevű keleti vá
rosrész nevét sohasern jelölték szláv névvel, amellett itt csupán napja
inkban épültek modern bérházak, vagyis csupán napjainkban terjed ki
erre is Pécs városa.

Am nézzük a tiszta sor látszatát keltő Pet Crkví-ből való származta
tást, Aki a szláv nyelvek alkatát s az etimolegiát kicsit ismeri, tudja, hogy
főnév nem rövidülhet meg annyira, hogy míndössze egy hangja ragadjon
a jelzőjéhez. Lehetetlen az, hogyaszámnévi jelző elszakadjona névszótól.
önálló életet kezdjen, s mint helynév így maradjon. Már pusztán ez a
tény megsemmisíti a Pet Crkvi - Pécs képzeimét. Ha pedig Magyarcr
szág helységnévtárába kicsit is bepil1antunk, rögtön szemünkbe tűnik,

hogy Pécs-változatokkal tele az ország. Csupán a tiszta Pécs-alakokból
íme néhány mutatóban: Zalában van Nagypécsely. Szilágyban Peosej,
Pest-Pilisben Pécsiszállás. Szatmárban és Mosonban is van Péesytanya,
Szatmárban Pécsyhatház, kicsinyítőképzővel ellátott az aradmegyei
Öpéoska, Péeskaszenttamás, Magyarpécska. Nógrádban van Pécsköpuszta.
Sárosban Pécsújfalu, Temesben Uj pécs, Baranyában Pécsvárad. De nem
folytatjuk ezt tovább. Mindenesetre, aki Pécsett még mindig az öt bazili
kát, vagy öt templomot keresi a város születésének idején, annak a leg
alább itt felsorolt helységekben is öt-öt templomot kellene felmutatnia.
Egyébként is meg kell jegyeznünk, hogya szlávok, a szerbek a számukra
idegen Pécset .,Pecuj"-ra szlávosították, Pet Crkvinek sohasem hívták.
'Dény tehát, hogy Pécs nem lehet semmiféle szláv szó származéka, korcsa.

Tudjuk, a templom régen egyúttal mindig vár is volt. Sophianaet
nemcsak a rómaiak, hanem utánuk az avarok is használatba vették, s
pénzüket, kincsüket itt őrizték. Hogy Pécs fontos avar erősség, nagy avar
város volt, arról a város tőszomszédságában is talált tömérdek avar sír
tanúskodik. Az avarok itt csaknem 300 évig független birodalmukban él
tek, s utána is még újabb 100 évig, de már mint Nagy Károly legyőzött

jei, a frankok hűbéresei. A magyarok bejövetelével tűnnek el, illetve
olvadnak fel azavarok a rokon magyarságban.

Az első írott magyar adatok Pécs nevéről 1235, 1258, 1290 körüli idő

ből származnak.te Semmi jele, hogy előtte is bármikor másnak mondták
volna, mint Pécsnek. Már most tudjuk, ha egy honfoglaló nép nem vesz
át elődjétől egy városnevet, akkor ezt azért teszi, mert az előd által hasz
nált nevet nem érti, s így kénytelen a Baját nyelvén elnevezni, vagy leg
alább is - ez is szokásos gyakorlat -r-:-- a saját nyelvéhez ferdíteni, igazí
tani a szót, Nyilvánvalónak látszik tehát, hogy a római Quinque Basílícae
~árosát még az avarok nevezték el Pécsnek. s mivel az avarok nyelvét a
magyárok értették, a nevet továbbra is használták. De mit jelerrtett ez
a név?

A csángóknál "bécs" annyit jelent, mint pince. vesszővel befont falú
pince, hogy be ne omoljék. Jelent azonban még [uhaklot is. A moldvai
Lábnik nevű községben van egy dűlőnév: Béoskuttya. Magyarázata:
templom előtti kút, templomnak a kútja.!" Rendkívül figyelemreméltó je-
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lenség az, hogy Göcsejben is van egy helység, melynek neve: Becsvölgye,
s e dimbes-dombos falu is a dombon lévő templom völgyében húzódile

Láthatjuk tehát: bécs jelentése: pince, akol, templom. A "templom"
és az ,.akol" fogalmak párhuzamosságáttalán jobban megértjük, ha arra
gondolunk, hogy a pap: lelkipásztor. A szóbanforgó templom azonban
"pince" is, mert főldbesüllyesztett helyiségről van szó. Bécs és pécs azo
nos jelentésű, a szókezdő hang lágy ej tése a szó értelmét nem változ
tatja meg.

Tudósaink nagyjából megállapodnak abban, hogy "Bács, Bécs és Pécs
névvel jelölt helyeink gyepürendszerünkben sáncokkal erősített helyet je
lölnek", s azt is rögzítik, hogy "ezeket mindig törökös rokonnépeink te
rületén találjuk meg".l5 Tudósaink azonban alig merik kijelenteni, hogy e
helyek hún, vagy legalább is avar elnevezések.tf Az óvatosságra egyetlen
érvűk, hogy az avarok nyelvét nem ismerjük. Igaz tény és való, hogy az
avaroktól írott nyelvemlékünk nem maradt fenn. Köztudott dolog azon
ban, hogy a honfoglaló magyarság az itt talált avarok nyelvét értette, fel
szabadított rokonként bánt velük, egyenrangú félnek tekintette őket. Ez
az oka annak, hogy kőzépkori krónikáink egy része is a magyarság be
jövetelét .,második honfoglalásnak" tartja. Ez volt az oka annak is, hogy
az avarság egyik napról a másikra beolvadt a magyarságba, "magyarrá"
lett. Az avarok nyelvét ilyen körűlményekközött nemhogy nem ismerjük.
de a mai napig szavaikkal is beszélünk. Csak a legtermészetesebb, hogy
a honfoglaló magyarság továbbra is használja az avarok helymegjelöléseit.
hiszen értette, hogy egy helységet miért hívnak Pécsnek. A magyarság
ezért nem adott más, "magyar" nevet a földbesűllyesztett vártemplomú

. városnak. A "Pécs" elnevezés számunkra ma már- csak azért homályos.
mert süllyesztett várat, templomot ezer esztendeje nem építünk, s emiatt
azután nem érezzük már a szóban ,a "becshelyet", az értéket, a kincset,
'pénzt őrző várat - viszont ma is mondjuk, és ma is értjük, hogy mit je
lent, ha valaki valamit "becsben" tart".

A mecsekalji város legősibb, legalább háromezer éves neve tehát
kelta: Sophianae (Sopianae). Ennek latin fordítása: Quinque Basilicae.
Ezerötszáz év óta magyar: Pécs. Vártemploma, a székesegyház altemploma
pedig, amiről valamennyi nevét kapta, hatezer esztendős.
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