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Több olyan nagyszabású könyv jelent meg, ame-
lyek a magyar történelem, művelődéstörténet és
irodalom múltját idézik. Nagy hasznunkra vannak
és tengernyi tanulsággal járnak, kivált mostanság,
amikor sokan kényük-kedvük szerint tallóznak el-
múlt korok felhalmozott értékei között, s igyekez -
nek azokból a saját képükre és hasonlatosságuk-
ra illőket kiemelni. A múlt azonban komplex, még
ha egyes részei elhalnak, megsemmisülnek is. Drá-
mai módon igazolja ezt Bíró Friderika és Für La-
jos Búcsú a parasztságtól című kétkötetes műve,
amely talán a magyarság legnagyobb veszteségét
mutatja be: annak a rétegnek elsorvadását és el-
sorvasztását, amely évszá za dokig a nemzet ge-
rincét alkotta, s amely megőrizte azokat a ha-
gyományokat és értékeket, amelyekre Kodály és
Bartók vagy éppen Erdélyi Zsuzsa bukkantak rá
s tárták föl, amelyekért a népi írók küzdöttek, s
amelyeket aztán az erőszakos szövetkezesítés
alapjainál ásott alá. Für Lajos esszéje és Bíró Fri-
derika interjúi szívszorító hitellel mutatják ezt a tra-
gikus folyamatot, amelynek eredménye a nem-
zettudat elhomályosulása (elhomályosítása) és a
hazához, a földhöz érzett rendületlen hűség meg-
kopása lett. A Kairosz kiadásában megjelent ana-
lízis — amellett, hogy a kiadó múlhatatlan nagy
tette, és szakemberek elemzését kívánja — szá-
momra a felismerés szorongató élményét nyújtotta:
szívszorító olvasmány. Hogy miképp nevezzük el
a napjainkban kialakuló gazdasági cselédeket,
akik egy-egy új birtokos szolgálatába szegődnek,
nem tudhatom, aminthogy azt sem, mint alakul
Magyar ország további sorsa a parasztságtól elbú -
csúzva, de a választ nem nekem, a felfedező ol-
va sónak kell megadnom. Kezünkbe foghatjuk a
töké letes kórleírást, a gyógyításra még nincs el-
képzelés. A szerzőpáros minden elismerést meg-
érdemel a tényfeltárásért, az olvasó pedig József
Attila szavait ismételgeti az eltűnő parasztság után
tekintve: „most látom, milyen óriás ő”.

A távoli időből a 20. század elejéig tekinti át a
pécsi irodalmi műveltség történetét Nagy Imre
Öttorony című könyvében (Kronosz Kiadó). Ha-
talmas anyagában biztonsággal tájékozódik ol-
vasója, aki Pécs múltját (amint jelenét is) a magyar
művelődéstörténet legfontosabb és leggazdagabb
részei között tarthatja számon. Ezt a meggyőző-
désünket fokozzák a kitűnően megválogatott il-
lusztrációk, a jeles személyiségek arcmásai, kéz-
írásuk, könyvritkaságok és intézmények fényképei,
s elismeréssel lapozhatjuk a gazdag irodalom jegy-

zéket és a könyv szerkesztője, Erőss Zsolt által ösz-
szeállított impozáns névmutatót. Reményünk
szerint a szerző a 20. századi történések bemuta-
tásával is folytatni fogja vizsgálódásait.

A Pécshez köthető írásbeliség első kiemelkedő
alakja — jelen tudásunk szerint — boldog Mór, akit
Szent István előbb pannonhalmi apáttá, majd
Quinque Ecclesiae (e néven szerepelt az ókeresz-
tény hagyományokkal büszkélkedő település)
püspökévé tett. S bár az írásbeliség csekély kivé-
tellel latin nyelvű volt, a nagytekintélyű püspök név-
aláírása a Tihanyi Apátság Alapítólevelében is ol-
vasható. Műve, Szent Zoerard, másképpen András és
Szent Benedek remeték élete a korai írásbeliség fontos
emléke. Eredetije elveszett, de megőrződtek hiteles
másolatai, s 1973-ban nyomtatásban is megjelent az
Acta Sanctorumban. A legenda hőse, akár író ja,
bencés szerzetes volt, tanítványával, Benedekkel
vonultak a Zobor hegyi kolostorba, s a környék
erdeiben remetéskedtek, példáját adva az önmeg -
tar tóztatásnak. A legenda a kortársak visszaemlé -
kezése alapján íródott, az aszkézis bemutatása az
egyház szegények iránti szolidaritásának nyoma -
tékosítására szolgált, ugyanabban a szellemben,
amely a Gellért-legendát és Szent István legendáját is
áthatotta. Szerzője műveltségét jelzi, hogy a legenda
— Horváth János jellemzése szerint — „jeleskedik
stilisztikai ékességekben”.

Pécs művelődéstörténetének meghatározó
eseménye az egyetem, a studium generale alapítása
volt 1367-ben, nagyjából egy időben a prágai,
krakkói és bécsi egyetemekkel. Kancellárként a
mindenkori püspök állt az élén. Bölcseleti (facultas
artium) és kánonjogi (facultas decretorum) képzés
folyt falai között. A sikeres vizsgákat követően a
jelölteknek a kancellár adományozta a megfele-
lő akadémiai fokozatot. A város akkori fejlettségét
bizonyította az egyetem indításának pápai en-
gedélyezése, s mint általában, az intézmény mű-
ködése további gazdagodást indított el. Hogy
med dig működött, arról megoszlanak a vélemé -
nyek, a török hódítás után biztos nem, de a mai
pé csi egyetem jogelődjének tekintheti.

A pécsi irodalmi élet s egyben a magyar iroda-
lom történetének is kiemelkedő alakja, kezdemé-
nyező költője volt Janus Pannonius, kinek „gazdag
mellébe / A költés szent tüzet rakott, és égi / Su-
gárival világítá korát, / Emelte nemzetét”. A köl-
tő működésének sorsfordító jelentőségét Kisfaludy
Károly érzékeltette Barátság és nagylelkűség című da-
rabjában, amely — a könyv szerzőjét idézve — „az
irodalmi élet három elmaradhatatlan szereplőjét
szimbolizálja: Janus a szerző, aki létrehozza a mű-
 vet, a Remete, aki értelmezi azt, a király (Mátyás)
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pedig az alkotást megértő befogadó, aki, mivel ural-
kodóként hatalmában áll, kultuszteremtő gesztu-
sával zárja a színdarabot, s elindítja azt a folyamatot,
amelyet a mű utóéletének nevezünk”. Utóéletének
jele, hogy a pécsi Székesegyház altemp lomában
2008-ban újratemetett csontjait tartalma  zó sírhelye
irodalmi zarándokhely. Pedig sokáig úgy látszott,
ő is elfeledett költőink szomorú sorsában osztozik:
Babits Mihály és Halász Gábor esszéi hozták azt a
fordulatot, amelyet a Janus Pannonius Társaság
1931-es alapítása után kiteljesített. A Társaság ad -
ta ki a jeles filológus, Huszti József monográfiáját,
s a költő születésének 500. évfordulójára ünnep-
ségeket tervezett. Surányi Miklóst kérték fel szín-
mű írására, s ő a felkérés nyomán megírta Attikai
éjszakák Janus Pannonius udvarában című vázlatát,
amelyet Németh Antalnak és Tró csányi Zoltánnak
kellett volna részletesen kidolgoz niuk. (Surányi
Miklós vázlatát a pécsi irodalom jeles alakja, Lovász
Pál adta közre 1972-ben.) A költő egész fiatalon lett
Pécs püspöke, jóllehet pajzán verseit a pápa nem
kedvelte. Mindazonáltal mélyen vallásos volt, s mű-
veltsége alkalmassá tette, hogy Mátyás megbízá-
sából fontos diplomáciai küldetéseket teljesítsen.
Amikor a király megvonta tőle bizalmát, mene-
külnie kellett. Egyébként is otthonosabban érezte
magát Itáliában, magyar földön versei tanúsága sze-
rint állandóan fenyegetettnek, kiszolgáltatottnak
érezte magát, bár joggal büszkélkedhetett azzal, ná-
lunk ő honosította meg a költészetet, legalábbis an-
nak humanista változatát.

A mohácsi vereség messzire ható súlyos követ -
kezményeit jeles egyházi személyiségek — itt
Oláh Miklósról és Dudith Andrásról olvashatunk
részletesen — igyekeztek enyhíteni. Oláh Miklós-
nak sokat köszönhet a kor Pécse iránt érdeklődő,
a helytörténet-írás kezdeményeit találjuk Hunga-
ria című művében. Mária királynő tanácsadója és
bizalmasaként 1527-től külföldön élt. Erasmusszal
is levelezett, Codex Epistolarisa hatszáz levelét tar-
talmazza, a legbensőségesebbek a németalföldi böl-
cselőhöz íródtak. A Hungaria kivételes volta abban
rejlik, hogy Magyarország első földrajzi leírása. Az
Athilábn az ország újjáépítésének esélyeit és mód-
ját taglalta. 1542-ben tért haza. Tíz évvel később a
romhalmazzá vált hazai katolikus egyház vezető-
je, esztergomi érsek, egy megrendült lelkiségű tár-
sadalom újjászervezésén fáradozott az ellenrefor-
máció kezdeményezőjeként. 1568-ban hunyt el,
utóda a korábbi pécsi püspök, Verancsics Antal lett,
őt költőként is számon tartja az irodalomtudomány.

A két Istvánffy és Telegdi Miklós tevékenységét tár-
gyaló fejezet gyönyörű Telegditől választott mot-
tóval indul: „Mi a legjobb, amit az ember kezével
tehet? Azokat imádságra kulcsolni, és írni vele.”
Pécs városa meghódolt a törököknek, valóban
buz gó imádságra volt szüksége lakosainak. Már

akik megmaradtak. A menekülőket saját fuvarosaik
fosztották ki, vagy épp a portyázó törökök csaptak
le rájuk, talán jobban jártak, akiknek nem volt ide-
jük elmenekülni, nekik megmaradt egy-két temp-
lomuk, amelyekben gyakran lehetett apológiákat
hallani, hisz a hitviták osztották meg a maradékot.
A pécsi püspökök a távolból, Telegdi Miklós pél-
dául Nagyszombatból igazgatta az egyházme-
gyét. Istvánffy Pál, a Voltér és Grizeldisz széphistó-
ria szer zője nem Pécshez, hanem Baranya megyéhez
köthető, mígnem a török elől menekülni kénysze-
rült családjával. Miklós fia a padovai egye temről
hazatérve Zrínyi Miklós katonája lett,  s tapaszta-
latait a különféle hivatali tisztségei idején nagy-
szabású történelmi művében (A magyarok történe-
tének 34 könyve) akkora sikerrel kamatoztatta, hogy
a magyar Liviusként emlegették. Ő írta meg Szon-
di két apródja történetét, Zrínyi, a költő is sokat me-
rített művéből. Te legdi Miklós velük ellentétben, bár
a távolból, de a „török Pécs” vallási életének irá-
nyítója volt. „Szent Péter hitit” fejtette ki Magyar
Katechis mu sá ban, melynek nyelvválasztását az in-
dokolta, hogy szerzője felismerte: a reformáció si-
kerét a nép nyel vén történő beszéd mód magya-
rázta. Toldy Ferenc „az elméket lázba hozó hitviták
egyik fő elindítójaként” méltatta. 

1686-ban űzték ki Pécsről a törököket. A vá-
rosnak immár nem volt polgári lakossága, talán
fél ezren húzták meg magukat a romok között.
A század végére a betelepítések nyomán két-há-
rom ezerre nőtt az itt élők száma. Radonay Mátyás
az első püspök, aki székhelyét a városba tette át.
A szellemi és hétköznapi élet újraéledése az itt mű-
ködő jezsuiták érdeme. Már 1612-től megteleped-
tek a városban, iskolát alapították, amelyben éven-
te 30–40 diák tanult. Haláláig Pécsi Bálint vezette
az intézményt. A jezsuiták szokásos lendületük-
kel kezdték újjászervezni a kultúrát és a hitéletet.
Nem csak az oktatásban működtek, irodalmi tevé -
kenységük sem lebecsülendő. Bertalanffi Pál a Vi-
lág  nak Két rend-béli Rövid Ismerete jelentős forrás
„a régi magyar Paradicsom” (így nevezte Pécset)
múlt ja és akkori jelene megismeréséhez.

A magyar alapítású pálos rend tagjai is fontos
szerepet játszottak Pécs történetében. (Pálos szer-
zetes volt Fráter György is, a pálos Missalét ő nyom-
tatta ki Velencében.) 1780-ban a pálos Esterházy Pál
lett Pécs püspöke, az esemény Ányos Pált köszöntő
vers írására késztette. Ekkor még virágzott a rend,
1786-ban II. József azonban megtiltotta működését.
Pécsi teológusként működött Táncz Menyhért,
Ányos Pál és Virág Benedek tanára. Őket az iro-
dalomtörténet-írás a 18. század jeles költői között
tárgyalja. Virág Benedek alakját csodás fénybe von-
ta Kosztolányi róla írt Éneke.

A város művelődésének meghatározó alakja Kli -
mo György, Mária Terézia kegyeltje, pécsi püspök
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volt. Úgynevezett „bögrés diákként” házról-ház-
ra járva gyűjtögette össze napi élelmét, ám vasszor -
galommal küzdötte le szegénysége hátrányait, s
folyvást emelkedett pályáján. Egyházmegyéjében
a hitéletet erősítette, arra is törekedett, hogy Pécs
kulturális központtá legyen. Létrehozta az első pé-
csi leánynevelő intézetet, új tanszékek szervezésével
növelte a szemináriumi oktatás színvonalát, ki-
bővítette a püspöki palotát, egyházmegyéjében
népiskolák seregét szervezte, s közel 70 templomot
építtetett, nyomdát, papírmalmot és könyvtárat
lé tesített, amelyet később joggal neveztek el róla.
Élete végén már 8–10 ezer könyv sorakozott a pol-
cokon, mai szemmel kivételes értékű ritkaságok.
Nem véletlenül a város nevezetessége. Igazi barokk
püs pök módjára a vonzáskörébe került írástudó-
kat is támogatta, s abban is része lehetett, hogy
Engel János József 1773-ban megkapta nyomdája
privilégiumlevelét. A nyomda működéséhez szük-
séges papírt az ugyancsak Klimo püspök által ala-
pított és támogatott tettyei papírmalomból sze-
rezhette be. Sok pécsi illetőségű szerző jelentethette
meg itt különféle tudományágakat képviselő mű-
veit. Engel halála után özvegye súlyos nehézsé-
gekkel találta szembe magát, ám nagy támogató-
ra talált a tudós főpap Vizer Ádám személyében,
aki nem mellékesen a fivére volt. A pécsi születé-
sű tiszteletbeli kanonok talán verseket is írt — ha-
gyatéka feldolgozatlan —, de inkább a bibliai her-
meneutika jeles művelőjeként tartják számon.
Amikor nyugállományba vonult, a pozsonyi kis-
papok Lantos dallal búcsúztatták. A vers szerző-
je Rájnis József volt. Pécsi papbarátai, Egyed An-
tal, Klivényi Jakab és Testér László körében „találta
magát legjobban”. Írói pályájukat részletesen tár-
gyalja Nagy Imre, bár nem tartoztak a maradandó
művek alkotói közé, a század papköltőinek átlagos
színvonalán alkották imádságos műveiket.

A reformkor pécsi szellemiségének meghatá-
rozó személyisége, a korábban erdélyi püspök
Szepesy Ignác tiszteletére verset írt Egyed Antal:
„Ó! Jöjj hamar Reád váró Megyédbe, / Vágyód-
va vágyunk dűl ni szent öledbe, / Vezess az Úr-
nak szent útjain.” Klimo halálát követően a város
műveltsége válságba került: felsőoktatási intéz-
mény nélkül maradt, a könyvtár is omladozott.
Szepesy püspök elsősorban a művészetek párto-
lásával emelte a szellemi, beszédeivel a lelki élet
színvonalát. Hat kötetben gondozta, rendezte saj-
 tó alá és adta ki a Szentírást, amely 1500 pél-
dányban jelent meg s terjedt országszerte. Méltán
állították föl a Dóm téren Kiss György Szepesyt
ábrázoló szobrát örök emlékeztetőül maradandó
tevékenységére, melynek eredményeként a város
hit- és szellemi élete felvirágzott.

A 18. századig, rövid ideig azon túl is Pécs és
környéke szellemi életét egyházi személyiségek

gazdagították, ők teremtették meg intézmény-
rendszerét is. A polgárság számának gyarapo-
dásával némiképp változott a helyzet. Amtmann
Prosper, a híres fuvolaművész már világi zenész-
 nek nevezhető. Halála után emléktáblán örökítették
meg nevét. Ez ihlette Reményik Sándor Non omnis
moriar, a zeneköltő élete pedig Kocsis Lász ló Örök
fuvolaszó című verseit és Dénes Gizella A magyar
szimfónia című regényét.

Nevezetes volt a pécsi cisztercita gimnázium.
Itt tanult Nagy Ignác és Garay János, az atyák so-
kat tettek az általános műveltség fejlesztéséért.
Nem véletlen, hogy Liszt is szívesen utazott ide
hangversenyeket adni. A zeneszerző megígérte
Szcitovszky püspöknek, hogy a dóm restaurálá-
sának befejezésére tartott ünnepségre misét kom-
ponál. Az elkészült kompozíció lett az Esztergo-
mi mise (a püspök közben esztergomi érsek lett).
Pécsett tanult Tóth Kálmán, a neves dalköltő, a
papneveldében pedig két esztendeig Vas Gereben. 

A ciszter gimnázium növendékei közül többen
is az egyetemes magyar tudományosság elismert
alakjai lettek: Finánczy Ernő a pedagógia terén (ta-
nársegédje, Prohászka Lajos A vándor és a bujdosó
című, hatalmas vitát kiváltó nemzetkarakterológiai
elemzés szerzője), Szőnyi Ottó a régészetben és mű-
vészettörténetben. Már az ő életútjuk is jelzi, hogy
a város ekkortájt elveszítette megtartó erejét, s azok
a kiváló írók és művészek, akiket nagy gondosság -
gal sorakoztatott föl Nagy Imre, általában másutt
lettek jelentős alkotókká, gondolkodókká. A vá-
ros a 20. század harmincas éveiben lett ismét na-
gyon fontos, ösztönző szellemi központ, amikor
a szel lemtörténet itt bontakozott kis, s lett elismert
irányzat.

A magyar irodalomtörténet-írás hálás lehet
Nagy Imrének a Surányi Miklóst bemutató feje-
zetért. Ez a jeles író szinte teljesen a margóra szo-
rult, holott a konzervatív próza egyik megbecsült,
színvonalas művelője volt. Nagy Imre három kon-
zervatív epikust említ: Herczeg Ferencet, Tormay
Cécile-t és Surányit, mint akiket részletes elemzé-
sük után bele kell állítani az irodalom folytonos-
ságába, s alighanem igaza van, bár a jelek szerint
az elfogulatlan értékelés ideje még nem jött el. A 20.
századi Pécs életében Surányinak kétségkívül
nagy szerepe volt, ahogy egy időszakában a ma-
gyar irodalom szellemi központja a Tüskés Tibor
szerkesztette Jelenkor és az Ilia Mihály által irányí -
tott szegedi Tiszatáj lett. Ez azonban már a várt
folytatás témája.

Akit általában is érdekel a magyar művészetek
és szellemi élet története, rengeteget okulhat ebből
a lebilincselően érdekes könyvből, amely Pécsről
szól ugyan, de tükrében az egész Magyarország-
ra pillanthatnak.

RÓNAY LÁSZLÓ
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