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A PÉCSI ÓKERESZTÉNY TEMETŐ
EGYHÁZTÖRTÉNETI JELENTŐSÉGE-

A Jézus Krisztus egy házalapí tásá t követő első

három évszázad a katakombakereszténység
időszaka, Henri Daniel-Rops kivá ló munkájá
nak címé t idézve az apos tolok és vértanúk egy
házának kora volt. E korszakb an is voltak olyan
periódusok, amikor a róm ai államha talom tü
relmet tanúsított Krisz tus követői iránt. A 3.
század '60-as éveitől egészen Diocletianus
3OJ-304-ben kiadott keresztényellenes rendele
teiig és az azt követő üldözésig egy ilyen békés
időszak következett. A kereszténye k szá ma ek
kor, a kedvező körülményekn ek köszönhetően,

roha mosa n növeked ett. Egyes sza kemberek
becsIései alapján az t mondhatjuk, hogya 3. szá
zad dereka és a 4. század eleje között a Római
Birodalom területén a kereszténye k szá ma meg
kétszereződött , 2-3 millióról 6-7 millióra emel
kedett. A birodalom nyugati felében is ekkor
kezdett növeked ni a keresztény k öz öss égak
száma. A Duna-ment i provinciákb an, így ' Pan
nónia területén is, ekkor öltött nagyobb m érete
ket a krisz tus hi t. A katolikus egy ház életében
azonban csak Nagy Konstantin uralma hozott
döntő változást. 313-ban, Milánóban - a Mil
viusi híd ná l Maxentius fölött aratott győzelmét

követően - a biro da lom nyugati felének ura
kén t kele ti cs ász árt árs ával . Liciniusszal, kiad ták
a keresz tények szá má ra szabad vallás-gyakorla
tot biztosító edi ktu mo t. Ettől kezdve - elte
kintve Iulianus apos tata a pogán yság visszaá llí
tására tett gye nge kísérletétől - az egy ház tö
retlen fejlődésnek indult. E folyamat csúcspontja
380-ban volt, amikor Nagy Theodosius a keresz
ténységet államva llássá tette.

Pannóniában a jelentősebb városokban mű

köd tek keresztény gyü lekezetek, melyek élén
egy-egy pü spök állt. A térség legjelentősebb

püspöki városa, Pannonia Secunda székhelye
Sirmium volt . A 4. századból ismerjük vala 
menn yi pü spökét. A 4. század eleji üld özések
alkalmával a városban és körn yékén igen soka n
haltak meg Krisztusér t. Az egyik legismertebb
mártí r Dem etrius volt, akit a görög-kele ti egy
ház legnagyobb szentje í között tart szá mon.
Poetovio gö rög szá rmazású püspöke, a szent-

írás-magyarázatokat is készítő, Victorinus szin
tén a Diocletianus-féle üldözés vértanúja lett.
Siseia püspöke, Qu irinus ugyanilyen sorsa ju
tott: Sava riaban nyakába malomkövet kötve ve
tették a Gyöngyös patakba. Ugyancsak forrás ok
említik Cibalae, Mursa, Scarbantia püspökeit.
Közvetett ad atok, régészet i leletek alapján
azonban az említett városok mellett pü spökséget
valószínűsíthetünk Aquincumban, Savariaban,
Ioviaban . Ugyanez t feltételezheljük Pécs városá
nak elődjéről, a római kori Sopianaeről is.

Sopia nae alapítása a Kr. u . 2. század elejére
tehető, pontosabb inform ációkkal azonban nem
rendelkezünk sem annak idejéről, sem ped ig
körülményeiről. A váro s életében a 3. század
végén köszöntött be az igazi virágkor. Diocleti
anus császár iga zgatási reformjainak következ
tében az újonnan kialakított Valeria provincia
közigazgatási szé khe lyét Sopianaeban rendez
ték be. Ezt követően nag y építkezések kezdőd

tek a település központjában. a mai Posta-palo
ta környékén. A város szerepének növekedése
nagy vonzerőt jelentett elsősorban a környéken
élők szá mára, így fokozatosan emelkedett lakó
inak száma. A településen a 4. században jelen
tős szá mú keresztény népesség élt, melynek
ékes bizon yítéka a nagy kiterjedésű ókeresztény
temető.

2000. nov ember 30-án az UNESCO Világ
örökségi Bizot tsága felvette a Világörökség-lis
tára a temető 16 sírépítményé t. Ez az elismerés
immár hivatalosan is igazolja a kiemeIt épüle
tek, és általuk az egés z ókeresztény temetkező

hely fontosságát. Ezek az objektumok a krisz
tush ívők virágzó közösségének jelenlétét tá
masztják alá a 4. szá zad tól kezdve. A temető

egyik legnagyobb jelentősségét - természete
sen az építészeti, művészettörténeti specifiku
mok mellett - abban látjuk, hogya katolikus
egyház markáns jelenlétét bizonyítja 1600 esz
tendő távol ában . Ez a tény pedig egy olyan esz
meiséget , tradíciót biztosít a püspökségnek és a
városnak, amely - függetlenül a római kori la
kosság kontinuitásától - máig meghatározó, és
a 21. század i Pécs polgára i szám ára is mérték
adó kell legyen .

Az ókeresz tény temetőre épült a középkori
város, am ely a ma i település központja. A legje-

• Bécsben, a Collegium Hungaricumban 2005.mdjus ll -én,a Südungarn zu Gast in Wien programsorozat kereté
ben, a Weltkurturerbe Der altchristliche Friedhof von Pécs (Sopianae) cimü kiállftás előtt i szimpózillmon el
hangzott előadás (Die kirchenhistorische Bedeutu ng der frühchristIichen Begrabnisstatten von Sopianae
[Pécs/Fünfkirchen]) magyar nyelvlÍ változata.
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lentősebb sírépítmények a székesegyháztól dél
re, a Szent István téren találhatóak. A több mint
ezer feltárt sírral szemben a sírkamrák, sírká
polnák száma ugyan relatíve csekély, ám sajá
tos építészeti megoldásaik, falfestményeik a vi
lágon egyedülállóvá teszik azokat.

Eddig összesen 20 sírkamrát tártak fel régé
szek. Ezek közös jellemzője, s egyben sajátossá
ga az építészeti megoldásban ragadható meg.
Sopianae a Balkánról és Eszak-Itália felől érkező

kulturális áramlatok metszéspontjában helyez
kedett el, ennek hatását tükrözik az egyedülál
ló, kétszintes sírépítmények. Balkáni hatásra
utalnak a föld alatti, több esetben festett falú
sírkamrák, melyekben szarkofágba, épített ko
porsóba helyezték örök nyugalomra az elhuny
takat. Itáliából származott a föld felszínén emelt
épületek, az úgynevezett cella memoriae építésé
nek gyakorlata. A sírkamrák közül nyolc volt
eredetileg festett, melyek közül ma - az állag
romlás következtében - hármat láthatnak az
érdeklődők. E sírépítmények ábrázolásai olyan
bibliai tematikát mutatnak (például a bűn

beesés, Dániel az oroszlánok között, Péter és Pál
apostolok, Jónás története, a babiloni ifjak stb.),
amely az itáliai katakombákon kívül egyedül
Pécsett figyelhető meg. Ugyanezt állapíthatjuk
meg a sírkamrák fölé emelt épületekkel kapcso
latban is, hiszen késő római temetőben ilyen
nagy számú felszín feletti épület Itálián kívül
csak Pécsről ismeretes. Az épületek építésének
ideje a 4. század második felére datálható. Min
denesetre ezen objektumok a sopianaei keresz
tény közösség tagjai erős hitének egyértelműbi
zonyítékai, hiszen ezek felépítése, kifestése a
nagy anyagi áldozat mellett, megfelelő előké

születet és hosszabb időszakot vett igénybe.
Nem arról van szó tehát, hogy csupán külsősé

gekben, úgymond "divatszerűen" volt jelen a
keresztény hit a város gyülekezetének tagjaiban
- amint ez sok esetben az ékszereken, haszná
lati tárgyakon ábrázolt keresztény jelképekkel,
feliratokkal kapcsolatban felmerül -, hanem a
mély hit sarkallta a gyülekezet tehetősebb tagja
it a nagyszerű sírépítmények létrehozására.

A jelentősebb épületek közül elsőként a Pé
ter-Pál sírkamrát említjük meg. Ezt az ókeresz
tény sírépítményt fedezték fel először, 1782-ben,
amikor a székesegyház déli tornyához csatlako
zó 15. századi reneszánsz épületet, az úgyneve
zett AedesSacmarianaet elbontották. A 4,8 méter
rel a talaj járószintje alatt elhelyezkedő, festett
sírkamra elnevezését a bejárattal szemkőzt az
északi falon látható falfestményekről kapta. A
fal közepén található egy nyílás, amely fölött
Krisztogramm, két oldalán pedig a két apostol
fejedelem, Szent Péter és Szent Pál álló alakja
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látható. A kamra előterét, falait és mennyezetét
egyaránt freskók borítják.

A korsós sírkamra a székesegyház déli főbe

járatával szemben, a dóm tér alatt helyezkedik
el. Eszaki fala előtt egy kettős fenékburkolatú sír
található. A sírláda felett egy úgynevezett
eucharisztikus fülkét alakítottak ki, melyben egy
korsó és egy pohár látható. A falfestmények fő jel
lemzője a márványt utánzó táblák alkalmazása.

A ma is látogatható épületek közül, méreteit
tekintve, a legnagyobb az ókeresztény mauzóle
um. A három osztatú alsó szinten három szar
kofág talapzata, illetve töredékei váltak ismert
té. A sírrablók által feldúlt temetkezési helyen
14 csontvázat találtak a régészek. A falakat fres
kók borítják. A felszínen egy kelet-nyugati tájo
lású, félköríves szentélyzáródású kis templom
alapjai láthatóak. Kétségkívül ez lehetett a te
mető egyik legfontosabb épülete.

A székesegyház nyugati homlokzata előtt ta
lálható a centrális elrendezésű, háromkaréjos te
metőkápolna, a cella trichora. Az épület alatt
nincs sírkamra, és azt a koraközépkorban is
használták.

Az elmúlt hetekben kezdődött meg Visy Zsolt
régészprofesszor vezetésével, az 1938-1939 fo
lyamán már részlegesen feltárt, ám visszateme
tett, keletelt, hétkaréjos temetőkápolna (cella
septichora) archeológiai kutatása. A legújabb ku
tatási eredmények igazolták az ilyen építmé
nyek rendkívül alapos tervezéssel, nagy mun
kával járó elkészítését. A kultikus építmény
alaprajza a Krisztus monogramot, a X-t és a P-t,
azaz a Megváltót szimbolizálta.

Központi jelentőségű volt a székesegyház
délkeleti tornyának tövében, az elmúlt években
napvilágra került épület. Különlegességét okto
gonális alaprajza adja, mely alapján feltételez
hető, hogy baptisztériumként funkcionált, jólle
het keresztelő medencét nem találtak a régé
szek. A részben földbe mélyített épületet ké
sőbb sírkamrává alakították át, eredeti rendelte
tése még pontosan nem ismert.

Az ókeresztény temető legjelentősebbépüle
tének létére csak következtetni tudunk. A ko
rábbi ásatások alapján ismertté vált ugyanis a
dóm északi oldalán egy keletről nyugati irány
ba haladó, római kori csatorna. Ennek funkciója
a Mecsek-hegységről folyó vizek összegyűjtése és
elvezetése volt. Nagy valószínűséggel az aeque
ductus által "védett" területen, a mai katedrális
főhajója alatt, egy ókeresztény bazilikát gyanít
hatunk. Ennek igazolása a következő időszak

egyik legfontosabb régészeti feladata lenne.
Amennyiben a kutatók e feltételezése bizo

nyítást nyerne, úgy igazolhatóvá válna a szak
rális kontinuitás, hiszen ez esetben pontosan az



ókeresztény bazilika fölé emelték a középkori
székesegyházat. A lakosság továbbélésével kap
csolatosan a Tóth Endre nevével fémjelzett
újabb kutatások negatív választ adtak, azaz a
város római kori lakossága nem érte meg a ma
gyar honfoglalást. Ennek egyik legfontosabb bi
zonyítéka, hogya Sopianae név elenyészett, hi
szen a középkor folyamán Quinqe Ecclesiae
(Fünfkirchen) volt a város neve.

1009. augusztus 23-án, a Középkori Magyar
Királyság első uralkodója, Szent István Pécsett
alapította meg országa hatodik püspökségét. Az
egyházmegye létrehozása István király állam
szervező harcaihoz köthető, ugyanis - amint
azt Kristó Gyula kutatásaiból tudjuk - az úgy
nevezett Fekete Magyarok (Nigris Ungris) felett
loo8-ban aratott győztes hadjáratot követően

jött létre. Az egyházmegye védőszentje Szent
Péter apostol lett, míg a szintén az említett har
cokat követően megalapított kalocsai érsekségé

Szent Pál. Az egyháztörténészek véleménye
megegyezik abban, hogy a püspökség székhe
lyének kiválasztása a város keresztény hagyo
mányaival magyarázható. Ekkor még álltak az
ókeresztény kultikus épületek, amelyeket az
első székesegyház elkészültéig biztosan hasz
náltak. Itt a cella trichorara kell utalnunk. melyet
bizonyíthatóan a 11-12. században is kifestet
tek, tehát liturgikus célokra használtak, vala
mint az Arpád-kori székesegyház építésénél is
figyelembe vették elhelyezkedését.

Véleményünk szerint az ókeresztény temető

valódi jelentősségét - a katolikus egyház és az
egyháztörténet számára egyaránt - az adja,
hogy Szent István király itt közel ezer esztende
je püspökséget alapított, amely attól kezdve fo
lyamatosan műkődik, és amely megalapításá
nak ezer esztendős jubileumát négy év múlva
ünnepeljük.
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