
A Pécs-budai külváros 
pusztulása és megújulása 
egy tűzvész fényében 
1820. március 27. 

Az ország más tájaihoz hasonlóan Baranyában is az 1820-as évek elején erősödött 
meg a helyismereti érdeklődés. A Tudományos Gyűj teménynek 1820-1830 között alig 
van olyan évfolyama, amelyben ne tudósítanának helyi íróink Baranyáról és a „...Péts 
nevezetű szabad királyi városról."1 

Igen kedvelt, közös témájuk a pécsi panoráma, amelyről Strázsay János polihisztor 
táblabíró azt írja, hogy „...büszke méltósággal emeli az Metsek agg bükkel árnyékolt 
homlokát, s messzire kiterjesztvén gazdag termésű szőlőkkel borított karjait, tiszteletre 
méltó tekintetet ad a városnak."2 Ezután többször is rámutat, hogy a város megmene-
kül ezen fekvés által az éjszakai szeleknek komor, fagyos fuvatjaitól ... sőt a Metsek 
teljes mér tékben felfogja az éltető nap sugarait. 

A kortársak mindegyike, ha „a metseki tetőnek déliesti alján fekvő Pécs nevezetű.. . 
szabad királyi városról"4 ír, rámutat arra, hogy kertjeiben „Mandola, hárs, füge, geszte-
nye és vadolajfák szabadban tenyésznek"5 . . . , éghajlata Bayer Márton véleménye sze-
rint „...alsóbb Szlavóniával egyarányos, felső Olaszországhoz pedig hasonló." 

A déli fekvés előnyeit élvező település magvát a fallal kerített Belváros adta, ame-
lyet keletről a Budai-, délről a Siklósi- és nyugatról a Szigeti-külváros ölelt. Arculatán a 
XIX. század első évtizedeiben még erősen érződött, hogy 1780-ig püspöki mezőváros 
volt. Az egyházi épüle tek között sorolta fel Fényes Elek a négytornyű székesegyházat, 
a líceumi templomot, a Mindszentek templomát, a püspöki palotát, a káptalani házakat 
és a növendék papság számára épült szeminárium hatalmas tömbjét. A sok torony- és 
egyházi épület az 1818-ban itt járt Bright angol orvosnak is feltűnt.6 

A Budai-külvárost egy 1763-ban készült rézmetszetből kiemelt részlet segítségével 
viszem közelebb a mai olvasóhoz. Ennek tengelyében van a Belváros keleti nyúlvá-
nya. A várfal északi oldalán látható a W-vel jelzett Mindszentek temploma. Háta mö-
gött egymással szembenál ló nagyobb házak sora fut észak felé, ezek a Tettye völgyét 
kisérő, kü lönböző rendeltetésű malmok, a koraújkori Pécs iparának „erőművei". Ahol 
elmarad a malmok sora, ott találjuk V-vel jelölve reneszánsz püspökeink romjaiban is 
impozáns nyaralóját, amely mögött eredt a Tettye patak. A keletre elnyúló várfal csú-
csa közelében, még a falakon belül láthatjuk a T-vel jelzett Pálos (mai nevén líceumi) 
templomot és vele szemben, X jelzéssel az akkor még toronysüveg nélküli Szent 

1 Bayer Márton. Egy tekéntet Baranyára. 1822. 12. köt. 3-36. old. - Bódai Ferenc: Baranya 
vármegye topographiai és históriai leírása. 1820. 12. köt. 31-69. old. - Vághó László: Ol-
vasó intézet Baranya vármegyében. 1831. 6. köt. 126-127. old. és más írások. 

2 Strázsa János: Baranya vármegye topographiai leírása. Tudományos Gyűjtemény (Bp.) 
1823. III. köt. 34. old. 

3 Strázsay János, 1823. 32. old. 
4 Baranya Megyei Levéltár (BML), Bayer Márton: Egy tekéntet Baranyára. Kézirat, 1882. 
5 Haas Mihály: Baranya. Pécs, 1845. 15. 
6 Fényes Elek. Magyarország geographiai szótára. Pest, 1851. III. köt. 208. - Bright megál-

lapításához Birkás Géza: A régi Pécs külföldi útleírások alapján. Pécs, 1938. 6-7. old. -
Pécs 1830-1848 között emelt épületeihez Zoltán IMSZIÓ: A klasszicista Pécs. Magyar 
Építőművészet. Bp. 1952. 120-127. old. 
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Ágoston templomot. Az utóbbit ölelik észak-, kelet- és dél felől a nem nagy kiterjedésű 
Budai-külváros házai. A zegzugos-szűk utcák, a rokon családok által közös telekre 
épített házcsoportok, egymás szomszédságában lévő magános házak, a szalmatetők, 
az udvarokon felhalmozott tüzelőanyagok, kazlak szinte predesztinálják ezt a XIX. 
század eleji települést (is), hogy tűzvész martalékává váljék. 

Másik forrásom a Hazai- és Külföldi Tudósítások című ismeretterjesztő lap, amely-
nek pécsi tudósítója a katasztrófa hangulatát érzékeltetve írja: „Március 27-én a déli 
harangszó még alig halt el, midőn a harangok ismét kongani kezdtek. Nagy szél volt, s 
a tűz rohamosan terjedt... A füst, a mindenfelől égető láng, a házak sűrűsége lehetet-
lenné tette az oltást. A lakosság rémülten nézte a tűz kegyetlenségét, de inkább csak 
siránkozott, mint segíthetett... mert egyszerre 20-25 ház is hatalmas lánggal lobogott..." 
Fél óra hosszat tartott a tűz, amely alatt „...egynek vigyázatlansága miatt 107 ház égett 
el, azon kívül majd annyi istálló, pajta és más egyéb épület. Egy asszony életétől, so-
kak csendes nyugalmuktól, számtalanok pedig minden vagyonuktól megfosztattak."7 

A tűztől megriadt emberektől rendszerint nem tellett többre, minthogy gyermekei-
ket, öregeiket, betegeiket az utcára menekítették, a jószágot az istállóból, ólakból ki-
eresztették. A kor roppant gyorsan terjedő tüzei esetén a házban lévő ingóságok men-
tése majdnem lehetetlen volt, mert az utcán, vagy udvaron ugyanúgy a tűz martalékává 
lettek, mint a házban. 

A tehetetlenségnek az az oka, hogy a tűzoltás módszerei és eszközei nem tudtak lé-
pést tartani a fundusok zsúfoltságának és az égő anyagok halmozódásának a magas 
telekárak miatt erősödő folyamatával. A tulajdonosok az állandó tűzveszélyt ekkor 
még természetesnek tekintették és az ősi gyakorlatnak megfelelően, lehetőleg nem 
hagyták őrizetlenül a tüzet. Előrelépést talán csak az jelentett, hogy a hatóságok szor-
galmazták a kémények építését. Téglára azonban az emberek jelentős hányada nem 
költött, így a deszkából, vesszőfonatból készített, sárral tapasztott kémények rendsze-
rint többet ártottak, mint használtak, mert csak az emberek veszélyérzetét csökkentet-
ték, de a tűzveszélyt nem hárították el, ugyanis a száraz sár lepattanva, szabadon 
hagyta a fát és az igen könnyen tüzet fogott. Kéménytűz esetére a kor tudósai azt 
ajánlották, hogy azt észlelve valaki szaladjon fel a padlásra, a kémény repedéseit ta-
passza be, ugyanakkor pedig egy társa rohanjon a tetőre, vizes ruhával-, pokróccal, 
esetleg marhabőrrel dugaszolja be a kémény száját, de ha a kicsapódó láng miatt ez 
már nem lehetséges, akkor több vödör vizet, vagy méginkább trágyalét öntsön a ké-
ménybe. Ennél is naivabb volt az az ajánlatuk, hogy tűz esetén néhány font hamuzsírt 
kell az oltóvízbe keverni és a tűztől veszélyeztetett, vagy már égő anyagokra locsolni, 
mert ez a keverék akadályozza a gyulladást és kioltja a már égő tüzet."8 

A legfontosabb forrás természetesen Pécs város közgyűlésének 1820. évi jegyző-
könyve, amelyben 28 iktatási szám csábít a vonatkozó iratok felkutatására.9 Legérde-
mesebb elidőzni a 839- számhoz tartozó iratcsomónál, mert ebben található a helytartó-
tanácshoz írott kérelemlevél lapjain a tűzvész hiteles leírása. Itt van a németnyelvű 
tűzkárjegyzék (Beschätzung), mellette annak a levélnek a fogalmazványa, amelyben a 
helytartótanács engedelmével 45 névszerint megnevezett várostól kért a pécsi tanács a 
tűzkárosultak számára segítséget. 

A város vezetői a tűz kirobbanásának okát és tombolásának körülményeit a követ-
kezőkben összegezték: Egy kisbirtokos kiment családjával együtt romos házából, hogy 
szőlőjében dolgozzék és távozás előtt a frissen levágott, nedves tűzifát szárítás céljából 
a kemence közelébe tette. 

7 Hazai és Külföldi Tudósítások. Pest, 1820. Március. 
8 Mindenes Gyűjtemény. Pest, 1789. I. szakasz 157-158. old. 
9 BML Pécs város jegyzőkönyvei. Sorozat. 
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A Budai-külváros 1763-ban 

Távollétében váratlanul igen erős szél támadván, a rosszul szigetelt házban huzat 
keletkezett és előbb a fa, azután a ház borult lángba. Miután az egyre erősödő szél a 
lángokat és az izzó pernyét szétszórta, azok növekvő erejének a szalmatetős házak 
lakói nem tudtak ellenállni és fél óra leforgása alatt 107 ház, 96 istálló, több nyaraló 
(reclinatoria) és két nagy csűr1 elhamvadt. A tűz egyeseket koldusbotra juttatott, má-
sokat elszegényített; egy asszony pedig a sűrű füstben megfulladt, majd megégett. 

Ennek a kérelemlevélnek a melléklete az említett kárjegyzék, amelynek hitelesített 
lapjain kiküldött mesteremberek állapították meg, hogy családonként a falakban, te-
tőkben, asztalos-, lakatos-, üveges-, kályhás munkákban; bútorokban, használati esz-
közökben, tárolóedényekben, élelmiszerekben történt kár 34.015 Ft 46 krajcárt tett ki. 

A rideg számoszlopok szerint a károsultak között igen sokan voltak, akik a kedvezőtlen 
sors, vagy más okok miatt, szűkös helyzetbe jutottak és most a tűz mindenüktől megfosztot-
ta őket. Ezek közé kell sorolnunk mindenekelőtt a 26 házatlan zsellércsaládot, amely csak 
egyszerit berendezési tárgyakkal és használati eszközökkel rendelkezett, valamint azt a 33 
családot, amelynek 150 forintot sem érte el az összes kára. 

A korabeli pécsi normák szerint 68 olyan családfőt találunk a károsultak között, aki 
minden valószínűség szerint rendelkezett a polgárjog alapját jelentő földdel-szőlővel, 
tehát „tüke" volt. Az ő tűzkáruk 150-500 forint körül mozgott. 

Más forrásokból tudjuk, hogy ezeknek a kispolgároknak a házai földszintesek és fe-
hérre meszeltek voltak. Fehér volt a helyiségek lala is, mennyezetük pedig fából ké-
szült. A szobák kicsi ablakait a rossz közbiztonság miatt vasrács védte, zsalugáter, vagy 
egyszerű fatábla árnyékolta. Bútorzatuk rendszerint az asztalt két oldalról ölelő sarok-
padből, néhány faszékből, esetleg fiókos almáriumból állott. Ezeket egészítette ki két 
vagy három ágy, a szükséges ágyneművel. 

A konyha mindegyik házban nyitott volt. Egyik fele bolthajtással készült; erre volt 
ráépítve esetenként a kémény, előtte volt a tűzhely, benne nagy kemence a kenyérsü-
téshez, oldalt pedig a kisebb a sült tészták elkészítéséhez. A konyhákban az asztalon, 
almáriumon, edénytartó falitékán kívül mindenütt volt egy-egy rézbogrács, tepszi, 2-3 
vasserpenyő, és különböző rendeltetésű cserépedény. 

A károsultak között szerepel 6 olyan család is, amelynek az épületekben, berende-
zési tárgyakban, élelmiszerekben keletkezett összes kára 500-1500 forint között moz-
gott. Ezek belvárosi mértékkel számítva is tehetős polgárok voltak. Lakásuk rendsze-
rint 2 szobából, konyhából, kamrából állott. A nagyobbik szobában asztal állott, köríi-

1 Az egyik forrásban horreuni, a másikban conservatorium foeni szerepelt. 
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lőtte 6 bőrbevonatú szék; ezen kívül a falhoz simult egy f iókos sublót, egy almárium és 
az ablak mellett gondolkodásra-olvasásra alkalmas, kénye lmes karosszék. Az általában 
piros terítővel takart nyoszolyában tollas derékalj, libatollal keményre tömött nagy-
dunna, vánkos és pap lan volt bevetve. Az almáriumban cinkanalakat, t öbb pár kést-
villát, kávéscsészét és f i nomabb edényeke t tartottak.2 

Az óriási pusztulás láttán megmozdult a társadalom és ki-ki lehetőségeinek megfelelően 
adakozott. Király József püspök és Koller József nagyprépost gyors segély címén 1000, illet-
ve 100 forintot küldött. Ezen kívül a Pécsi Káptalan már március 29-én 1000 forintot adott, 
hogy mindenek előtt élelmiszert vásároljanak rajta és azt az összeget, ami ezen felül meg-
marad, az érintett károsultak sorsának megkönnyítésére egyenlő arányban osszák szét. A 
Budai-külvárosnak sietve nyújtott segítséget a két másik külváros is. A déli szomszédságban 
lévő Siklósi városrészben 69 forint 6 krajcárt gyűjtöttek, ezen kívül többen kötelezték magu-
kat 40-130 forint közötti összeg befizetésére. A Belváros nyugati oldalán lévő Szigeti-
külvárosban a latinnyelvű forrásban „tribunus plebis"-nek nevezett Obadovich József szó-
szóló (modern nevén ombudsman) irányította a gyűjtést és ezüst pénzben 8 forint 48 kraj-
cárt, váltócédulában pedig 1808 forintot küldtek a károsultaknak. Ezen kívül a többnyire 
magyar gazdák adtak még 278 mérő búzát és tekintélyes mennyiségű, egyéb élelmiszert. 
Bár az első élelmiszeradomány a Káptalantól számlázott, a közgyűlés jegyzője a szigetiek 
adományával kapcsolatban utalt először arra, hogy az élelmiszereket nem tárolták, hanem 
azonnal kiosztották a rászorulók között; csak a pénz került egy elkülönített alapba.3 

Strang Krisztián erdész, a városi mérnökkel és két tanácsossal együtt kapott megbí-
zást, hogy a város Letitz nevű erdejében termeltessék ki a szükséges épületfát a káro-
sultak számára, majd a vágás helyéről a piactérre hordassák. 

A közellátás mellett fel kell figyelnünk arra, hogy Schönauer Kristóf, Meister Mátyás, 
Kipferli Mihály, Hortung András, Mihály János összesen 709 forint 15 krajcárt adományozott 
azzal a meghagyással, hogy a készpénzt egyenlő arányban osszák szét azok között, akik 
saját költségükön vásárolnak „korszerű" építőanyagokat. Még markánsabban hat a techno-
lógiai megújulás irányába Czindery László földbirtokosnak és Krusper Antal tanácsosnak az 
az ajánlata, hogy ketten együtt 100 ezer darab tölgyfa zsindelyt4 bocsátanak a károsultak 
rendelkezésére 1000 darabonként 7 Ft 30 krajcáros áron. Ezt az ajánlatot a városi tanács elő-
nyösnek tartotta, és nyomban megbízta a polgármestert és Laczkovics szenátort, hogy a fel-
ajánlott mennyiséget vásárolják meg a pénzadományokból létesített alap terhére és a város-
ba szállításáról gondoskodjanak. Ennek az intézkedésnek az előre mutató voltát jelzi, hogy 
majd csak két évtized múlva jelenik meg Pécs város szabályrendelete, amely szerint új házat 
szalma, vagy nádtetővel építeni nem szabad, a fenyegető tűzveszély miatt.' 

Valószínűleg a Budai-külváros puszttilásának tapasztalatai és újjáépítésének munkalehe-
tőségei is belejátszottak abba, hogy Pécsett 1820-1845 között ugrásszerííen felgyorsult az 
iparosodás. ̂  

Hamarosan megmozdul tak Pécs közel- vagy távolabb lakó barátai is. Geyer János 
postamester kezdeményezésére például Szederkény és Kéménd községekben 19 má-
zsa lisztet gyűjtöttek a tűzkárosultak számára. Németbóly mezőváros vezetősége 10 

2 A házak leírásához Jellachich Károly: Pécs a XIX. század közepén. Pécs-Baranyai Múze-
umi Egylet Értesítője, 1912. 24-25. old. A Szigeti-külvárosban lévő 2 lakáshoz: BML Pécs 
városi anyag. Limbus. Hagyatéki levéltárak, sz. n. 

3 quae naturalia in natura distributa sunt". 
4 „...centum milia scandularum quercinarum". 
5 Vö. Haas, 1845. 297. „Nem rég azt határozá a város, hogy többé szalmával épületet Pé-

csett íödetni nem szabad, minthogy gyakran pusztított már a tűz és az cserépfödél sem 
kerül sokkal többe, mint az zsuppfödél". 

^ 1833-ban már 36 iparágban 692 iparos dolgozott és számuk 1848-ra elérte az 1739 főt, 
mig az iparágak száma csak 38-ra növekedett. 
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váltóforintot küldött, továbbá 10 nyolcada búzát, öt nyolcada babot, 3 1/2 nyolcada 
borsót. - A siklósi járásban 175 forintot gyűjtöttek, ezen felül meghatározatlan meny-
nyiségű gabonát, babot vagy borsót.8 

A segélykérő körlevélre ugyan a megkeresett 45 város negyed része sem válaszolt, 
de a többiek által küldött segélynek is örültek a város vezetői. A szekszárdiak április 
16-án 189 forint 12 krajcárt gyűjtöttek károsultjaink javára; Pest város magistrátusa áp-
rilis 30-án nyilvános hangversenyt rendezett,9 amelynek 354 forintos jövedelmét (egy 
jobb vidéki ház árát) juttatták el Pécsre. A nagyszombatiak 121 forint 16 krajcárt gyűj-
töttek, Eszék „ex cassa sua cameratica" utalt át 100 forintot, s ugyanezt tette 50 ezüst 
forinttal Zombor szabad királyi város is. Az adományok sorsát a városi jegyzőkönyv-
ben a Császári és Királyi Sóhivatal zárta 1281 forint 34 krajcáros küldeményével, amely 
a legnagyobb összeg volt a nyilvántartott „könyöradományok" között.10 

A Budai-külváros nem egyedüli települése az országnak, ahol a pusztító tűz nyitott 
utat az új gondolkodásmód számára. A korabeli építészet elemzésével foglalkozó 
szakemberek valószínűleg nóvumnak tekintenék, hogy a legjobb pécsi céhmesterek 
által készített kárjegyzék nem az elhamvadt értékeket sorolja fel tételesen, mint a köz-
igazgatási tisztviselők által készített társai, hanem tételeinek 6:2 arányával is elsőbbsé-
get ad a szakipari értékeknek a berendezési és használati tárgyak, valamint az élelmi-
szerekkel szemben. 

A reprezentatív felmérésnek is tekinthető, 107 tulajdonos és 26 zsellér adatait rögzí-
tő kárjegyzék a társadalomkutatók számára arról beszél, hogy a károsultak nem mind 
bosnyákok és nem is mind szegények. A névszerint csoportosított 107 tulajdonos 34 
százaléka bosnyák, 39 százaléka magyar és 27 százaléka német. A zsellérek névanyaga 
alapján 27 százaléka tekinthető bosnyáknak, 31 magyarnak és 42 németnek. A vizsgált 
csoport differenciáltságára mutat, a legkisebb (15 Ft) és a legnagyobb (2560 Ft) kár 
közötti különbség, de az elpusztult lakberendezési értékek között is 10 forinttól 1400 
forintig nyílik a különbségek ollója. Ezt a nagy polarizáltságot bizonyítja az is, hogy a 
károsultak sorában a leggazdagabb pécsi német polgárcsaládok neveivel éppúgy talál-
kozhatunk, mint az ismert magyar nemesi famíliákéval. 

A Budai-külváros pusztulásának és kezdődő magára találásának adatai is arról be-
szélnek, hogy a tüzek fényénél viszonylag jobban megközelíthető egy-egy közösség 
életmódja; múlthoz, sőt a jövőhöz való viszonya. 

Kiss Z. Géza 

1 nyo!cada= 16 liter 
8 „...ne contenta quantitas fruguni et leguminum". 
9 „Publicam Academicam Musicam servaverit". 
10 Adományok iktatószáma Pécs város 1820. évi jegyzőkönyvében, a felhasználás sor-

rendjében: 840, 841, 1460, 1374, 855, 842, 1483, 1459, 870, 1077, 1677, 2240, 2129, 
2661, 2400, 984. 
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