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1.1. Földrajzi elhelyezkedés és természeti környezet

1.1. Situation and natural geography

Pécs változatos természeti környezetben, eltérõ tájtípusok (síkság és
hegység) találkozásánál fekszik.1 A település történeti magja a Mecsek
meredek déli lejtõje és a hegység elõtti lapos, részben mocsaras terület –
a Pécsi-(fél)medence – közötti, enyhe dõlésszögû hegylábi lejtõ szûk,
észak–déli irányban megközelítõleg egy kilométer széles sávjában alakult
ki. A megtelepedés színtere a település középkor óta tartó terjeszkedése
következtében nagymértékben kibõvült: északi, keleti és nyugati irányban a Mecsek déli oldalára jelentõs mértékben felkúszott, déli és keleti
irányban a medencét délrõl határoló Dél-Baranyai-dombság széléig terjed, nyugati irányban pedig a tölcsérszerûen kiszélesedõ lapos terület (Pécsi-sík) irányában bõvült.2

Pécs lies in mixed natural surroundings, at the intersection of two distinct
landscape types, plain and hills.1 The historical core of the town developed
in a narrow strip approximately one kilometre wide, between the steep
south slopes of the Mecsek Hills and the ﬂat and partly marshy land of the
Pécs (half-)basin. Settlement has been continuous since the Middle Ages,
and the town has expanded accordingly, creeping up the lower slopes of
the Mecsek Hills to the north, east and west and extending out to the
South Baranya Hills that bound the basin to the south and east and
towards the ﬂat land (Pécs Plain) that fans out to the west.2
The terrain has directly inﬂuenced the formation and development of
the city, and also indirectly, through climate, hydrography, ﬂora, and

1. ábra. Pécs légi felvételen
Fig. 1 Aerial photograph of Pécs
Fotó / Photo: Bertók Gábor

landscape features. The climate of Hungary is ‘humid continental’,3 and in
the area of the Transdanubian hills, it is moderately warm and moderately
wet. The Mecsek Hills modify this to create a sub-Mediterranean climate
on the south-facing area. The Mecsek Hills form a zone of cool, moderately
humid climate with mild winters, where the Mediterranean character
shows up strikingly in warm average summer temperatures and lower
rate of temperature drop with elevation. Precipitation decreases steeply
towards the perimeter of the Mecsek range, and particularly to the south.
The hills thus have a rain-shadow effect. On the sunny southern slopes,
sheltered from the northern winds, spring comes earlier than anywhere
else in Hungary, and the growing season longer than average. The climatic
conditions favour vine and fruit growing, and have encouraged settlement
at the south side of the hills.4
Despite the karst conditions, the Mecsek area has a well-developed
water system. Surface water is fed from the hillside karst springs, which
have been the main source of water for inhabitants and thus a fundamental
factor in the foundation and development of settlements. Today, we
have information of only a few of the springs that were used in the past,
because the valley bottoms have since been transformed through partial
ﬁlling.5 The Petrezselyem, Kaposvári utca and Tettye springs are among
those that used to supply water to the inhabitants and are still active
today. In addition to springs within the historic core of the town, water
was supplied from surface streams that, owing to the geological
conditions, were mostly intermittent with low ﬂow volume.6 Two surface
streams have been important to the historical development of Pécs. The
Pécsi-víz stream receives the surface water that gathers on the area of the
town. Flowing along the base of the Pécs basin in a marshy valley, it

A domborzat hatása nemcsak közvetlenül érvényesült a település kialakulása és fejlõdése szempontjából, hanem közvetetten, az éghajlati,
a vízrajzi, a növényzeti és a talajadottságokon keresztül is. Magyarország
éghajlata a kontinentális klíma (nedves) altípusába sorolható.3 A Dunántúli-dombság területeire a mérsékelten meleg, mérsékelten nedves éghajlat jellemzõ. A Mecsek hegység tömege ezt módosítja, a délies kitettségû
területen szubmediterrán jellegû mikroklíma alakult ki. A Mecsek hûvös,
mérsékelten nedves, enyhe telû éghajlati körzetként jellemezhetõ, ahol
a mediterrán jelleg a melegebb nyári középhõmérsékletben és a magassággal együtt járó kisebb ütemû hõmérsékletcsökkenésben szembetûnõen
érvényesül. A csapadék a Mecsek peremei felé, de különösen déli irányba
erõsen csökken, a hegység így csapadékválasztó szerepet játszik. Az északi szelektõl védett napsütötte lejtõkön itt tavaszodik a legkorábban az
egész országban, az átlagosnál hosszabb tenyészidõszak jellemzõ. Az éghajlati adottságok kedvezõek a szõlõ- és gyümölcstermesztéshez, ami
a Mecsek déli lábánál ösztönözte a települések kialakulását.4
A Mecsek területén a karsztos jelleg ellenére fejlett vízhálózat alakult
ki. A felszíni vizek táplálói a Mecsek karsztos forrásai, melyek alapvetõ
szerepet töltöttek be a lakosság vízellátásában, s így a források a településkialakulás és -fejlõdés egyik alappillérét képezték. Az egykor igénybe vett
források közül ma már csak néhányról tudhatunk, hiszen a völgytalpak a
késõbbiekben átalakultak, részlegesen feltöltõdtek.5 A ma is mûködõ
források közül a Petrezselyem-forrás, a Kaposvári utcai-forrás, valamint
a Tettye-forrás vize szolgált a lakosság vízellátására. A történeti városmag
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served for a long time as a boundary and became a source of industrial
water in the early modern age. The Tettye stream, which bounded the
medieval town wall to the east, provided energy for mills built beside it
and industrial water for leather works, and served an indirect defensive
function. The Pécs Plain formed as a peripheral member of the broad
Dráva drainage system during the Pleistocene, and the alluvial cone that
ﬁlled the depression has a major role in the water supply of Pécs.7
Meadow and peat soils dominate the valleys and the ﬂood plains. In
the Mecsek Hills, owing to the carbonate surface, the soils are mostly
rendzinas, and shallow, poorly-drained clay-enriched brown forest soils
with.8
The natural forest communities of the South Transdanubian hill
country are beech intermixed with silver lime, and oak with hornbeam
and Turkish oak. The Mediterranean effect also shows up in the natural
vegetation of the Mecsek Hills, particularly on the south-facing slopes.
There, nearly a third of the species in the downy-oak-dominated karst
scrub forest were sub-Mediterranean and Balkan species, many of which
are now protected. Additionally, there are lime-loving oaks on the
southern karst slopes, Illyrian beech on the northern slopes, oak/Turkish
oak and limes (and secondarily chestnut) on the non-carbonate southern
slopes, and calciphobic oak and beech on the northern slopes.9
The geographic features suited the area to the formation of
a settlement, and the utilization of the surrounding natural resources in
various periods has been a factor in the nature and pace of urban
development. Particularly important have been the Mecsek Hills, which
have provided timber for building and heating and as raw material for
craft industries. The diverse geological structure has permitted the
quarrying of various kinds of stone. Sedimentary rocks – mostly limestone,
but also sandstone – provided material for building. Pannonian sand of
very ﬁne quality could be quarried near the surface under the historic
inner city and its surroundings. Clay was also found for making bricks and
pottery. The most prominent volcanic rock is phonolite. Mining for black
coal started in the middle of the nineteenth century, and there was some
minor extraction of lignite. The uranium content of the Permian sandstone
in the west of the hills became important in the second half of the
twentieth century. The south slopes of the Mecsek Hills provided good
conditions for vineyards and orchards.10 Game in the forested area
provided a supplementary source of food for a long time.
Pécs lies in the centre of an area that measures about 75 by 95
kilometres, with natural boundaries to the south and east (the rivers
Dráva and Danube), corresponding to the modern county of Baranya. Its
geographical location made it the obvious choice for an administrative
centre, the seat of a large region. The administrative function has run
through the history of the town since the early Roman age and has always
had a positive inﬂuence on the city’s development. When this has been
accompanied by the utilization of some natural resource, Pécs has
ﬂourished, but the city has also experienced periods of diminished
signiﬁcance.
It was the administrative function that was ﬁrst responsible for making
the settlement important, in the late Roman age. The church was the
dominant force in the Middle Ages, the Bishopric of Pécs being one of the
wealthiest in the country.
During the Ottoman period it was the centre of an administrative unit
called sajnak. In the modern age, rebuilding after the departure of the
Ottomans gave a temporary boost to development. The city reached its
zenith during the Dual Monarchy: its coal became highly valuable, and
the associated mining and railway building, together with the pottery
industry built up by the Zsolnay family, led to sustained prosperity,
increasing population and a major territorial expansion, causing the
entire area around the medieval town wall to be built up. Other industries
based on natural resources – the making of sparkling wine and the leather
industry, which had medieval roots, were also thriving at this time. After
the First World War and the collapse of the Monarchy’s economic system,
the city lost much of its signiﬁcance. It remained an administrative centre,
and the university, founded in 1923, became a new factor in urban
development. The socialist period marked another golden age for the
city. Mining became the deﬁning inﬂuence at that time: the expansion of
coal mining was accompanied by the extraction of a new strategic raw
material, uranium. The sudden demand for labour led to another major
territorial expansion. The closure and ultimate disappearance of the
mines following the transition from socialism set off another severe
decline, and no new activity has emerged to revive the city since then.
Today, the administrative and higher education functions remain, and
there are attempts to boost cultural activities and tourism.

területén több, forrás táplálta, a kõzettani adottságok miatt jobbára
ideiglenesen mûködõ kisebb felszíni vízfolyással is kell számolni.6 Pécs
történeti fejlõdése szempontjából két felszíni vízfolyás jelentõs: a város
területérõl az elfolyó felszíni vizek befogadója a Pécsi-víz. A Pécsimedence alján mocsaras völgyével sokáig határoló szerepet töltött be, az
újkortól ipari vízként is hasznosították. A középkori város falát keletrõl
határoló Tettye-patak energiát biztosított a partjára épült malmok
számára, ipari vizet adott a bõrfeldolgozáshoz, emellett pedig közvetetten
védelmi funkciót is ellátott. A Mecsek délnyugati elõterében a Pécsi-síkság
– a széles Dráva-árokrendszer peremi tagjaként – a pleisztocénben jött
létre, a süllyedést kitöltõ hordalékkúpnak Pécs vízellátásában van fontos
szerepe.7
A völgyekben és az árterekben a réti és a láptalajok a meghatározóak.
A Mecsekben a karbonátos felszínekhez kötõdõen rendzinák, egyébként
sekély termõrétegû, rossz vízgazdálkodású, agyagbemosódásos barna
erdõtalajok a jellemzõek.8
A Dél-Dunántúl dombvidékeinek természetes társulásai az ezüsthárssal kevert bükkösök, gyertyános és cseres tölgyesek. A mediterrán hatás
a Mecsek természetes növénytakarójában is tükrözõdik, különösen igaz
ez a déli kitettségû lejtõkre. Itt a molyhos tölgy uralta karsztbokorerdõtársulás közel harmada szubmediterrán és balkáni faj, amelyek közül nagyon sok védettséget élvez. A karsztos déli lejtõkön emellett mészkedvelõ
tölgyesek, az északiakon illír bükkösök, a nem karbonátos déli lejtõkön
cseres tölgyesek és hársak (másodlagosan gesztenyések), az északiakon
mészkerülõ tölgyesek és bükkösök elõfordulásával kell számolni.9
A település létrejöttét a kedvezõ természetföldrajzi adottságok
ösztönözték, fejlõdésének korszakonként változó ütemét és irányvonalát
környezetének gazdag természeti erõforrásai biztosították. Kiemelkedõ
fontosságúak a Mecsek hegység adottságai: fája építõ- és fûtõanyagként,
valamint kézmûipari nyersanyagként szolgált. Többféle kõzet bányászható
a változatos kõzettani felépítésnek köszönhetõen. Az építkezésekhez
üledékes kõzetek szolgáltattak nyersanyagot: legfontosabb a mészkõ,
e szempontból a homokkõ másodlagos. A történeti belváros alatt és
környezetében felszínközeli állapotban kiváló minõségû pannon homokot
bányásztak. A fellelhetõ agyag elsõsorban a téglagyártás és a kerámiaipar
szempontjából volt fontos. A vulkanikus kõzetek közül a fonolit emelhetõ
ki. Az energiahordozók közül a feketeszén bányászata a 19. század
közepétõl vált jelentõssé, amelyhez késõbb kismértékû lignitkitermelés
társult. A hegység nyugati részén elõforduló permi homokkõ urántartalma
miatt vált fontossá a 20. század második felében. A Mecsek déli lankái
a szõlõ- és gyümölcstermesztéshez biztosítottak kedvezõ feltételeket.10
Az erdõsült terület vadállománya sokáig kiegészítõ élelemforrásul
szolgált.
Pécs egy megközelítõleg 75 × 95 kilométer kiterjedésû, délrõl és
keletrõl természetes határokkal (Dráva, Duna) körbevett terület, a mai
Baranya megye közepén helyezkedik el. Földrajzi fekvése következtében
törvényszerû, hogy igazgatási központtá, egy nagyobb terület regionális
székhelyévé vált. A település történetében a késõ római korszaktól jelen
van az igazgatásiközpont-funkció, amely mindvégig pozitívan befolyásolta a település fejlõdését. Amikor ehhez valamelyik természeti erõforrás
felértékelõdése kapcsolódott, a település virágzó korszakát élte, amikor
nem, vesztett jelentõségébõl.
A helyet a késõ római idõszakban az igazgatási funkció tette fontossá.
A középkorban az egyházi jelleg volt meghatározó, a település az ország
egyik leggazdagabb egyházmegyéje, a pécsi püspökség központjaként
mûködött.
A hódoltság korában szandzsákközpont volt. Az újkorban a török
utáni újjáépítés átmeneti lendületet adott a fejlõdésnek. A Monarchia
idõszaka virágkorként jellemezhetõ: a feketeszén felértékelõdése az ehhez kapcsolódó bányászattal, vasútépítéssel, valamint a Zsolnay család
által felfuttatott kerámiaipar tartós prosperitáshoz vezetett, amelyhez
a lakosságszám jelentõs növekedése és ezzel együtt a település területének jelentõs bõvülése kapcsolódott, lényegében körben beépítették a városfallal körbevett középkori települést. Mindemellett szintén jelentõssé
vált a természeti erõforrásokon alapuló pezsgõgyártás és a középkori
elõzményeken nyugvó bõripar. Az elsõ világháború után, a Monarchia
gazdasági rendszerének felbomlásával a település sokat veszített
jelentõségébõl. A megmaradt igazgatási funkció mellé egy új, mind a mai
napig meglévõ településfejlesztõ tényezõ, a felsõoktatás társult 1923-tól.
A település életében a szocializmus idõszaka újabb aranykort jelentett.
Pécs arculatára leginkább a bányászat nyomta rá a bélyegét: a feketeszén
bányászatának felfuttatása mellé a stratégiai nyersanyaggá elõlépõ urán
bányászata társult. A hirtelen megnövekedett jelentõs munkaerõigény
következtében újra jelentõsen kibõvült a település területe. A rendszerváltozás környékén leépülõ, majd megszûnõ bányászat következtében
ismét jelentõs visszaesés következett, amely új húzóágazat hiányában a mai
napig tart. Jelenleg az igazgatási funkció és a felsõoktatás mellett a gazdag és sokszínû kulturális adottságokat kiaknázó idegenforgalomnak van
jelentõs szerepe a város életében.

1.2. Roads and transport
Two factors have dominated the development of transport and the road
system of Pécs: the Mecsek Hills and the lack of a navigable river. The hills
have been a barrier to transport, requiring through trafﬁc to ﬁnd a way
around them. The lack of a waterway had an adverse effect on the city’s
development as a regional centre. Transport links to the east towards
Mohács and to the south towards Eszék (Osijek, Croatia) provided access
to the river routes along the Danube and the Drava. Transport links also
deﬁned Pécs’s trading relations and its cultural reach.
The terrain prevented any major roads from developing into the
Mecsek Hills from Pécs. Routes through the valleys linked the villages with

1.2. Úthálózat, közlekedés
Pécs úthálózatának és közlekedési rendszerének alakulásában két tényezõ
játszott meghatározó szerepet: egyrészt a Mecsek hegység, másrészt
a közlekedésre és áruszállításra alkalmas folyóvíz hiánya. A hegység tömege közlekedési szempontból gátként mûködött, az átmenõ forgalom
kikerülte azt. A víziút hiánya kedvezõtlen hatással volt a régióközpont-
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the city and were used for the transport of raw materials from the hills.
There is little through-trafﬁc, and the only through-road of note runs
from Pécs through Mánfa and Magyarszék to Sásd.11 The link to the north
was constrained to go round the hills to either the east or west. The
terrain also dictates the route of the main transport artery through the
villages at the south foot of the Mecsek Hills in the north-east/south-west
direction. To the east, this leads through Pécsvárad and Mecseknádasd
towards Buda(pest). To the west, it heads towards Szentl rinc. From there,
the road through the valley between the Mecsek and Zselic ranges goes
through Bükkösd and Hetvehely towards Sásd. This is also the route of
the railway line to Budapest. Westward from Szentlõrinc, the road
continues along the north edge of the plain at foot of the Zselic hills
towards Szigetvár, the starting point for routes that link Pécs to the west.
There is a road towards Kaposvár to the north, towards Nagykanizsa to
the west, and towards Croatia (via Barcs and Virovitica) to the south-west.
Mohács, on the Danube, is Pécs’ eastern gateway, and in the past was also
its river port for sending and receiving cargo.12 To the south-east, there
was a link to the Baranya triangle and the important Dráva crossing point
on the way to Eszék (the Roman town of Mursa). In the Middle Ages,
Eszék was the wealthiest town in the Diocese of Pécs.
The coming of the railways in the second half of the nineteenth
century marked a qualitative shift away from the dependence on access
to water routes for economic transport of goods. Transport by rail was
also much faster than by river. The ﬁrst railway line from Pécs was built in
1857. It led to Mohács, and its main purpose, ironically, was to supply coal
for the Danube Steam Shipping Company (Dunagõzhajózási Társaság).
A century later, roads took on an increasing role in passenger and
cargo transport. In the 1950s, mainly for political reasons, Highway 6 was
built very rapidly to connect Pécs with Budapest and Barcs. Only recently
(2010), however, has a motorway been built in the county, along part of
the route through Mohács towards Budapest. Links to the south and west
have not yet been built, and rather than being a transport hub, Pécs is
only a terminus. Consequently, the roads do not facilitate the economic
development of the town.

ként funkcionáló település fejlõdésére. A keleti és a déli irányú közlekedési kapcsolat Mohács, illetve Eszék irányába a Duna, valamint a Dráva
folyó mint vízi út elérését szolgálta. A közlekedési kapcsolatok meghatározták Pécs kereskedelmi összeköttetéseit, kulturális hatósugarát is.
Pécsrõl a Mecsek irányába a hegység domborzati viszonyai következtében jelentõs úthálózat nem alakulhatott ki. A völgyekben létesült útvonalak a kis falvakat kötötték össze a központtal, illetve a hegység nyersanyagainak szállítását biztosították. Az átmenõ forgalom nem jelentõs,
e tekintetben csak a Pécset a Mánfa–Magyarszék vonalon Sásddal
összekötõ útvonal emelhetõ ki.11 Az északi irányú kapcsolat a Mecsek
tömbjének keleti vagy nyugati irányú megkerülésével valósul meg.
A domborzati adottságokból következõen a közlekedés fõ ütõerét a Mecsek déli lábánál kialakult településeket láncolattá felfûzõ, a hegység
északkelet–délnyugati irányát követõ útvonal alkotja. Ennek keleti vonala Pécsvárad és Mecseknádasd érintésével Buda(pest) irányába vezet. Nyugati irányban Szentlõrinc felé halad az útvonal. Innen északi irányban,
a Mecseket a Zselictõl elválasztó völgyben lehet a Mecseket nyugatról
megkerülni Bükkösd, Hetvehely településeken keresztül Sásd irányába.
Ezen az útvonalon halad Budapestre a vasút. Szentlõrincrõl nyugati irányba a Zselic dombjainak aljában, a sík terület északi peremvonalán folytatódik tovább az út Szigetvár felé, amely Pécs nyugati irányú kapcsolatainak kiindulópontja. Innen északra Kaposvár felé, nyugatra Nagykanizsa,
délnyugatra pedig Horvátország irányába (Barcson át Verõce felé) vezet
út. Pécs keleti irányú kapcsolatainak kapuja a Duna menti Mohács, amely
kikötõhelyként fogadta és továbbította a javakat.12 Délkeleti irányban
a Baranya-háromszög területére, a fontos Dráva átkelõhely, Eszék (a római kori Mursa) felé állt fenn kapcsolat, amely egyben a pécsi egyházmegye egyik leggazdagabb települése volt a középkorban.
A vasút elõtti idõszakban fontos szempont volt az olcsó áruszállítást
biztosító folyami vízi utak elérése. A 19. század második felében minõségi
ugrást hozott a közlekedésben a vasútvonal kiépítése, amely sokkal gyorsabbá és olcsóbbá tette a szárazföldi közlekedést és áruszállítást. Az 1857ben megépült elsõ vasútvonal Pécset, nem véletlenül, Moháccsal kötötte
össze: a Dunagõzhajózási Társaság számára szállítottak szenet Pécsrõl.
A 20. század második felében egyre jelentõsebb szerepet töltött be
a személy- és áruszállításban a közúthálózat. Az 1950-es években (alapvetõen politikai okok miatt) gyors ütemben megépített 6-os számú fõút
Pécsnek Budapest és Barcs irányába biztosít összeköttetést. Autópálya
csak napjainkban (2010) épült ki részlegesen a megye területén,
kapcsolatot (Mohácson át) Budapest irányába biztosít. A déli és nyugati
irányú kapcsolatrendszer egyelõre nem épült ki, így a város közlekedési
csomópont helyett csak végpont maradt, amely nem hat ösztönzõleg
a gazdasági fejlõdésre.

2. Settlement in the Pécs area before the foundation
of the Hungarian state
2.1. Prehistory
Csilla Gáti
2.1.1. Neolithic – Bronze Age
We know very little about the prehistory of the city of Pécs. Since a large
part of its territory has been continuously inhabited over the last two
thousand years, the prehistoric remains ‘have fallen victim’ to later
building. Sporadic ﬁnds of prehistoric settlement remains within the city
have offered few clues to local history in the corresponding periods. We
may presume that settlers were attracted to the area by the stone, springs
and streams of the Mecsek Hills. The pottery ﬁnds from scattered points
across the city13 (Pécs-Málom, Pécs-Vasas, Pécs-Szabolcs-Középhegy dûlõ,
Pécs-Szabolcs Kedves utca, Pécs-Erzsébettelep, Pécs-Megyeri-rét, and
Pécs-Hird Zengõ utca)14 suggest that there were settlements at various
places in the Neolithic (6000–4500 BCE). The nearby Makár Hill, as
indicated by vessels, weights and stone tools that are now in the museum,
was continuously inhabited during the Neolithic.15 Surveys in recent years
have found traces of a late Neolithic site near the Hird ﬁshpond,16 and
a middle Neolithic site at Pécs-Üszögpuszta.17 During excavations for the
motorway, part of a middle Neolithic settlement was discovered in the
outskirts of Kozármisleny (Plate B.1.1).18
We have somewhat more ﬁnds from the Copper Age (4500–2700 BCE),
particularly from the Late Copper Age (Pécs-Mohácsi út brick factory,
Pécs-Szabolcs,, Pécs-A/1. Barracks, Pécs-Apácza utca, Pécs-Kertváros, PécsPécs-Rácváros-brickworks, Pécs-Ürögi-völgy, Pécs-Üszögpuszta,
Tettye, Pécs-Rácváros-b
Pécs-Makáralja, Pécs-Makártetõ).19 Several pits have been
Pécs-Ma
found in the area of Pécs-Hõerõmû with remains of
sacriﬁcial
animal burials from the Baden culture.20
sacr
Tr
Traces of a Late Copper Age site with graves have
been
found in Pécs-Kispiricsizma-dûlõ,21 and of
b
another in Pécs-Vasas sand quarry.22 In Vasas,
scattered pottery fragments have been found in
C utca.23 In Pécs-Basamalom-dûlõ, remains of an
isolated grave and traces of a settlement/site
have also been found from the Late Copper
Age.24 On the hilltop site of Pécs-Nagyárpád,
settlement seems to have started in the latter
period of the Copper Age.25 There are also
scattered ﬁndings relating to a Late Copper Age
settlement
on the site of the nearby Nagyárpád
se
Co
Community Centre (Plate B.1.2).26
In the Late Bronze Age, there was an extensive
fortiﬁed
settlement of the Somogyvár-Vinkovci
for

2. Településnyomok Pécs területén a magyar
államalapításig
2.1. Õskor
Gáti Csilla
2.1.1. Neolitikum – bronzkor
Pécs városának õstörténetérõl csak igen kevés adattal rendelkezünk. Mivel a város területének jelentõs része folyamatosan lakott volt az elmúlt
két évezred során, az õskori emlékanyag a késõbbi korok építkezéseinek
esett áldozatául. Elszórtan ugyan kerültek elõ õskori telepnyomok a város területérõl, de összefüggéseiben kevéssé vizsgálhatók Pécs történetének ezen idõszakai. Feltételezhetjük, hogy a mecseki kõanyag, források
és patakok kedvezõen hatottak a környék õskori betelepülésére. A mai
város több pontján szórványosan elõkerülõ kerámialeletek13 (Pécs-Málom;
Pécs-Vasas; Pécs-Szabolcs-Középhegy-dûlõ, Pécs-Szabolcs Kedves utca,
Pécs-Erzsébettelep, Pécs-Megyeri-rét, valamint Pécs-Hird Zengõ utca)14
j is lehetarra utalhatnak, hogy már a neolitikum (Kr. e. 6000–4500)) idején
ein. A közeli Makár-hegy,
tek elszórt megtelepedések a város egyes részein.
ehezékek,
mint ahogy a múzeumba került edények, nehezékek,
kõeszközök mutatják, úgy tûnik, hogy a neolitikum
tikum foepbejárályamán végig lakott volt.15 Az utóbbi évek terepbejárásai alapján késõ neolit telepnyomokkal lehet számolni
a hirdi halastó mellett,16 valamint középsõ neolit
olit telep-feltárások
nyommal Pécs–Üszögpusztán.17 Az autópálya-feltárások
során a közeli Kozármisleny határában kerültt elõ egy
középsõ neolit település részlete (B.1.1. tábla).18
A rézkor idõszakából (Kr. e. 4500–2700) viszonylag
szonylag
sok szórványos lelettel rendelkezünk Pécs területérõl,
ületérõl,
különösen a késõ rézkor idõszakából (Pécs-Mohácsi
ohácsi
anya,
úti téglagyár, Pécs-Szabolcs, Pécs-A/1. laktanya,
Pécs-Apácza utca, Pécs-Kertváros, Pécs-Tettye,
tye,
Pécs-Rácváros-téglavetõ, Pécs-Ürögi-völgy, PécscsÜszögpuszta, Pécs-Makáralja, Pécs-Makártetõ)..19
Pécs-Hõerõmû területén több gödörben is
megﬁgyelhetõek voltak áldozati állattemetkekezések a Badeni kultúra idõszakából.20 Pécscs21
Kispiricsizma-dûlõben és a pécs-vasasi homokbákbá22
zkori
nya területén feltehetõen egy-egy késõ rézkori
õ. Vatelep és temetkezések maradványai kerültek elõ.
sason a C utcából is ismerünk szórványosan kerámiaerámia-

2. ábra. Korsó a Pécs-Nagyárpád kora bronzkori teleprõl
Fig. 2 Jug from the Early Bronze Age site in Pécs-Nagyárpád
Fotó / Photo: Füzi István
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culture on the top of Pécs-Nagyárpád Hill, the fortiﬁcation
consisting of ditches at the end of the hill.27 There have also
some scattered ﬁnds within the city from the Early Bronze Age
(2700–1900 BCE) (Pécs-Jakabhegyi út, Pécs-Makár-hegy, PécsMálom-lõtér, Pécs-Üszögpuszta).28 There is a record of a single
grave in Pécs-Basamalom-dûlõ (Plate B.1.3).29
Distinctive Middle Bronze Age (1900–1300 BCE) encrusted
ceramic fragments have been uncovered in several scattered
ﬁnds (Pécs-Postavölgy30, Pécs-Apáca utca, Pécs-Kertváros lõtér,
Pécs-Megyeri-rét, Pécs-Felsõmalom utca, Pécs-Nagyárpád, PécsÚjmecsekalja).31 A large pit was uncovered in the area of
Pécs-Szabolcs-Középhegy-dûlõ (Székesfehérvári utca 3)32, and
there have been several sporadic ﬁnds in the area, including
a fragment of a pickaxe mould. What is presumed to be a
remation grave has been found in Pécs-Makáralja.33 Excavations
carried out in recent years have uncovered nine cremation
burials with vessel grave goods on the area of Kossuth tér from
the time of the Middle Bronze Age encrusted ceramics culture
(one of them being an equestrian burial).34 The ﬁnds suggest
that the burials were associated with a settlement on today’s
Sopianae tér and its surroundings.35 In Üszögpuszta, recent
3. ábra. Középsõ bronzkori sír (Pécs, Kossuth tér)
excavations
have found traces of settlement in the Middle
Fig. 3 Middle Bronze Age grave (Pécs, Kossuth tér)
Bronze Age (Plate B.1.4).36
Fotó / Photo: Tóth Zsolt
On Makár Hill and its surroundings (Makáralja and
Rókusdomb), there are traces of a substantial Late Bronze Age
23
töredékeket. Pécs-Basamalom-dûlõben egy szórványos sír maradványa
(1300–900 BCE) settlement, including graves that were presumably
és telepnyomok is napvilágot láttak a késõ rézkor idõszakából.24 A Pécsassociated with it, from the time of the Urnﬁeld culture (1300–900 BCE).
Among the evidence are casting patterns and bronze hoards found in the
Nagyárpád magaslati telepen úgy tûnik, hogy már a rézkor kései
area (Rókusdomb and Makárhegy).37 There are also signs that the hill was
idõszakában elkezdõdött a megtelepedés.25 A hozzá közeli nagyárpádi
kultúrház területérõl is vannak szórványos adatok a késõ rézkor
fortiﬁed.38 Another possible Late Bronze Age fortiﬁed settlement was
Kopasz-Óvár, discovered at Pécs-Vasas (Plate B.1.5).39
idõszakából (B.1.2. tábla).26
A Pécs-nagyárpádi dombtetõn található a kora bronzkori SomogyvárJakab Hill was inhabited in the Urnﬁeld era of the Late Bronze Age,
Vinkovci kultúrának egy nagy kiterjedésû, erõdített települése: a lelõhely
as proven by a bronze hoard found there. Scattered ﬁnd at Hõerõmû and
itt egy árkolással megerõdített dombvégen helyezkein Basamalom utca also indicate a Late Bronze Age
settlement.40 Remains
R
uncovered at the Pécsdik el.27 Néhány szórványos leletrõl a város területén is van tudomásunk a kora bronzkorból
Yard are probably of
korból (Kr. e.
Pécsbánya Marshalling
M
41 There have been further
2700–1900) (Pécs-Jakabhegyi út, Pécs-Makára settlement.
settlem
gpuszta).28
scattered Bronze Age ﬁnds in Pécs in Széchenyi
hegy, Pécs-Málom-lõtér, Pécs-Üszögpuszta).
rás PécsPé
Egy szórványos sírról van forrás
tér, Pécs-Meszes,
Pécs-Köztemetõ, PécsPatacs, Pécs-Üszög, Pécs-Szabolcs, PécsBasamalom-dûlõrõl (B.1.3. tábla).29
A város területérõl több esetben kerültek
Cserkút vineyard hill and Dulimán dûlõ.42
Surface fragments outside the nearby
elõ szórványleletként jellegzetes, mészbetévillages of Pellérd and Keszü indicate Late
tes díszû, középsõ bronzkori (Kr. e. 1900–
avölgy,30
Bronze Age settlement.43 A survey at Pécs1300) edénytöredékek (Pécs-Postavölgy,
ér, PécsSomog
Pécs-Apáca utca, Pécs-Kertváros lõtér,
Somogy
discovered Late Bronze Age
a, Pécsfragme
Megyeri-rét, Pécs-Felsõmalom utca,
fragments. An urn burial has been found at
31
Nagyárpád,
Pécs-Újmecsekalja).
Pécs-Nagyárpád road junction, and
Pécsthe P
another at the Pécs University of Medicine.44
an
Szabolcs-Középhegy-dûlõ területén (SzékesfeA section
hérvári utca 3.) egy nagy méretû gödör került
sectio of an Urnﬁeld site was found on
bb szórványos
tth
he area of the Kõvágószõlõs-MÉVI works.45
the
feltárásra,32 illetve a környékérõl több
ákányöntõformaEx
Excavati
leletet ismerünk (köztük egy csákány
öntõformaExcavations
for the motorway revealed
töredéket). Pécs-Makáralján feltehetõen
remains of Late Bronze Age settlements
tõen egy hamvasztá33
sos sír került elõ. Az utóbbi évek feltárásai során a Kos(tumulus and
an Urnﬁeld cultures) outside nearby
Kozármisleny.46
suth téren több (összesen kilenc), edénymel4. ábra. Késõ bronzkori edény Pécs-Makáraljáról
Fig. 4 Late Bronze Age vessel from Pécs-Makáralja
lékletekkel ellátott, hamvasztásos temetkezést
Fotó / Photo: Füzi István
tártak fel a középsõ bronzkori mészbetétes
2.1.2. Iron Age
kerámia kultúrája idejébõl (egy közülük lovas
The earth fort on Jakab Hill thrived in the earT
temetkezés volt).34 A temetõhöz tartozó telelly Iron Age (900–500 BCE), at the time of the
e téren és
Hallstatt cultu
pülés a fennmaradt leletek alapján a mai Sopianae
culture, although its beginnings may date back to
környezetében lehetett.35 Üszögpusztán az újabb
the Late Bronze
b ásatások
Bron Age. The ramparts were probably built in
alkalmával kerültek elõ középsõ bronzkori megtelepedésre
telepedésre
this period. Burials
Buri in the tumulus in front of the rampart may
be dated from the grave
goods to between the ninth and seventh
utaló nyomok (B.1.4. tábla).36
g
centuries BCE.47
A késõ bronzkori (Kr. e. 1300–900) urnamezõss kultúra idején
The hill remained important in the Celtic age, as evidenced by
domb) van tudoa Makár-hegyrõl és környékérõl (Makáralja, Rókusdomb)
reinforcements to the
n hozzá tartozó
th ramparts and a silver coin found there. It
másunk egy jelentõsebb település és feltehetõen
was probably a central,
urban-like settlement – an oppidum – in
temetõ nyomairól. Ezt mutatják a környéken elõkerült
rült öntõminták
cent
és bronzdepók (Rókusdombról, Makárhegyrõl) is.377 A jelek szerint
the Late Celtic period
perio (second to ﬁrst centuries BCE).48 The only
gy késõ bronztraces of Iron Age
Ag settlement outside Jakab Hill are some
ekkor meg is erõdítették a dombot.38 Ugyancsak egy
kori erõdített telep lehetett a Pécs-Vasasnál felfedezett
ezett Kopaszuncertain remains
remain in Pécs-Meszes49 and Patacs–Lõtér.50 (Plates
B.1.6–7)
Óvár (B.1.5. tábla).39
n, az uro the Celtic period (300–0 BCE) have come to
A Jakab-hegy már a bronzkor késõi szakaszában,
Relics of
namezõs korszakban lakott volt, amirõl a hegyen talált
alált
light at several points in Pécs. There were probably
bronzkincs is tanúskodik. Szintén késõ bronzkori
several
ori
severa distinct settlements there at the time,
megtelepedésre utalnak a Hõerõmûnél és a Basamabecause inhumation and urn burials have been
abeca
lom utcában talált szórványleletek.40 Pécs-Pécsbányaafoun
found at various points (Pécs-Hõerõmû,51 PécsiKözt
rendezõnél feltehetõen egy telep maradványait siKöztemetõ, Pécs-Gyárváros, Pécs-Vasas, Pécs-Basakerült feltárni.41 További szórványos, késõ bronzkori
malom-dûlõ, Pécs-Cserkút, Mecsekalja Primary
ri
malo
School).52 Coins, iron swords and vessel fragments
leletek kerültek elõ még Pécsen a Széchenyi térrõl,
õl,
Schoo
Pécs–Meszesrõl, Pécs–Köztemetõbõl, Pécs–Patacsról,
sról,
h
hav
e been found in the city centre (Kossuth tér,
have
serkút
In
nne City, Ferencesek utcája, Rákóczi út and
valamint Pécs-Üszögrõl, Pécs–Szabolcsról, Pécs–Cserkút
Inner
42
d és KeKe
eZs
sol
Zsolnay
factory).53 Makár Hill also seems to have
szõlõhegyrõl és Dulimán dûlõrõl. A közeli Pellérd
been inhabited during this period.54 The only
szü határában felszíni töredékek utalnak a késõ bronzkori
been
clues to the existence of settlements in the
megtelepedésre.43 Pécs-Somogynál terepbejáPécs area are some surface assemblages
rás alkalmával kerültek elõ késõ bronzkori tö5. ábra. Jellegzetes kelta palackformájú edény (Pécs-Basamalom)
from Pécs-Málom Lõtér,55 Hird-Vizesredékek. Pécs–nagyárpádi útelágazásnál, valaFig. 5 Distinctive bottle-shaped Celtic vessel (Pécs-Basamalom)
dûlõ56 and Megyeri-rét.57
mint a Pécsi Orvostudományi Egyetemnél
Fotó / Photo: Füzi István
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feltehetõen egy-egy urnás temetkezést találtak.44 Kõvágószõlõs-MÉV I.
üzem területén egy urnamezõs telep részlete került elõ.45 Az autópályafeltárások alkalmával a közeli Kozármisleny határában kerültek elõ késõ
bronzkori (halomsíros és urnamezõs kultúra) települések nyomai.46

2.2. Roman period
Zsolt Tóth – Gergely Kovaliczky
2.2.1. The location of the settlement
The central point moved from the hilltop to the lower slopes during the
Roman age. The factor that drove this relocation was natural geography,
which won out over the defensive function. The Roman-age town took
shape on the gentle south-facing slope to the south of the Mecsek Hills,
on the site of today’s inner city. That was where there were springs that
could supply the higher population with water of sufﬁcient quality and
quantity. Towards the end of the period, the town had an imperial
administrative function.
The boundaries of the town were deﬁned by the relief. People settled
on the slope under the hills on the higher western part of a ﬂat ridge,
bounded to the east and west by valleys – the valley of the Tettye stream
to the east,58 and the line of Székely Bertalan utca – Klimó György utca –
Rákóczi út – Szabadság utca to the west. To the north, settlement was
constrained by the increasing steepness of the slope. The land at higher
elevation outside the inhabited area was used as a cemetery during the
Roman age. To the south, at the bottom of the slope, expansion was
limited by the wet, marshy land.
The transport geography of the site was to play a major part in the
establishment and later development of the Roman-age town. Sopianae
lay on the inner area of Pannonia, to the north of the Drava, in Eastern
Transdanubia, in the ‘hinterland’ of the Danube limes that formed the
imperial boundary. It was a transport intersection from where civilian and
military centres – Savaria (Szombathely), Carnuntum (Deutsch-Altenburg),
Brigetio (Szõny), Aquincum (Óbuda), and Sirmium (Sremska Mitrovica) –
could be reached by land. Its geographical position was described in the
Itinerarium Antonini: the settlement lay on the transprovincial ‘main
route’ linking the two imperial centres of the Tetrarchy (late third century),
Sirmium and Treviri (Trier). The neighbouring town to the south-east,
Mursa (Osijek, Eszék), also lay on this route. From there, the road led to
Sirmium, an imperial seat during the Tetrarchy, and the civilian
administrative centre of Pannonia Secunda in the late Roman age. To the
west, the route led to the town of Savaria, the civilian administrative
centre of the Pannonia Prima province. The other three routes led to
centres along the Danube limes, where there were legionary camps and
civilian towns. In addition, Carnuntum was the centre of Pannonia Prima
province and Aquincum was the military administrative centre of Valeria
province in the late Roman period.59 Sopianae’s northern neighbour
along the road towards Brigetio was Iovia (Heténypuszta), at a distance of
XXXII m.p. (47.3 kilometres). Sopianae’s ‘outer defences’ were the auxiliary
camps of Lugio (Dunaszekcsõ) and Altinum (Kölked) on the Danube limes,
to which there must have been a branch from the Aquincum road. No
major settlement is known to have existed in the vicinity, to the west of
Pécs.60 A guard tower remains from the road through the Mecsek Hills
(Pécs-Lapis).61

2.1.2. Vaskor
A Jakab-hegy földvára a fénykorát a vaskor korai idõszakában (Kr. e. 900–
500), a Hallstatt kultúra idején élte, bár késõ bronzkori elõzményei is lehettek. Magát a sáncot is valószínûleg ebben a korszakban emelték.
A sánc elõtti halomsírokba a mellékletek tanúsága szerint a Kr. e. 9–7.
században temetkeztek.47
A hegy késõbb, a kelta korban is fontos szerepet tölthetett be, amire
a sánc megerõsítése és az itt talált ezüstérmék is utalnak. Feltételezhetõ,
hogy a késõi kelta idõszakban (Kr. e. 2–1. század) központi, városias
jellegû település, ún. oppidum lehetett.48 A Jakab-hegyen kívül a vaskor
korai idõszakát csak néhány bizonytalan telepnyom jelzi Pécs-Meszesrõl,49
vagy a Patacs-Lõtérrõl50 (B.1.6–7. tábla).
A kelta idõszakból (Kr. e. 300–0) Pécs területén több helyrõl is kerültek elõ emlékek. Feltételezhetõ, hogy több elszórt településsel lehet számolni a korszakban, hiszen a város több pontján (Pécs-Hõerõmû,51 PécsKöztemetõ, Pécs-Gyárváros, Pécs-Vasas, Pécs-Basamalom dûlõ, Pécs-Cserkút, Mecsekalja Általános Iskola)52 váltak ismertté temetkezések (csontvázas és urnás is). A város központjából is pénzérme, vaskardok, edénytöredékek kerültek felszínre (Kossuth tér, Belváros, Ferencesek utcája, Rákóczi
út, Zsolnay-gyár).53 Továbbá úgy tûnik, hogy a Makár-hegy ebben a korszakban is lakott volt.54 Telepnyomokra a város környékérõl csak néhány
felszíni leletgyûjtés utal Pécs-Málom Lõtérrõl,55 Hird-Vizes-dûlõrõl,56
Megyeri-rétrõl.57
2.2. Római kor
Tóth Zsolt – Kovaliczky Gergely
2.2.1. A település elhelyezkedése
A római korban a központi hely lekerült a hegytetõrõl a hegylábi lejtõre.
A központi funkciót betöltõ település telepítõtényezõjévé a védelmi jelleg helyett a természetföldrajzi adottságok váltak. A Mecsek déli
kitettségû, enyhe dõlésszögû hegylábi lejtõjének sávjában azért a mai
történeti belváros területén alakult ki nagyobb, a késõ római korban
igazgatási funkciót is betöltõ település, mert itt állt rendelkezésre
megfelelõ mennyiségû és minõségû ivóvíz a nagyobb létszámú lakosság
ellátására, amelyet forrásokból nyertek ki.
A település kereteit a terület domborzati viszonyai szabták meg.
A megtelepedés színtere a hegylábi lejtõ területén egy keletrõl és nyugatról természetes völgyekkel tagolt lapos hát nyugati, magasabb része.
Keleten a Tettye-patak völgye képezi ezt a természetes határt,58 nyugaton pedig a Székely Bertalan utca – Klimó György utca – Rákóczi út – Szabadság utca vonala jelöli ki. Északon az egyre meredekebb lejtõszög szabott határt a terjeszkedésnek. A lakott településrésztõl északra ezt a
térszínt mint temetõt hasznosították a római korban. Déli irányban a lejtõ alján a vizenyõs, mocsaras térszín határolta be a terjeszkedés
lehetõségét.
A római kori település létrejöttében és késõbbi fejlõdésében a legfontosabb szerepet azonban a közlekedésföldrajzi helyzete játszotta:
Sopianae Pannonia belsõ területén, a Drávától északra, a Kelet-Dunántúlon, a birodalmi határvonalat képezõ dunai limes „hátországában” feküdt. Közlekedési csomópont, ahonnan polgári és katonai központokat
– Savariát (Szombathely), Carnuntumot (Deutsch-Altenburg), Brigetiót
(Szõny), Aquincumot (Óbuda) és Sirmiumot (Sremska Mitrovica) – lehetett szárazföldi útvonalon elérni. Pontos földrajzi helyzetét az Itinerarium
Antonini adja meg: a településen áthaladt a két tetrarchia kori (késõ 3.
századi) császári központot, Sirmiumot Trevirivel (Trier) összekötõ
transzprovinciális „fõútvonal”. A délkeleti szomszéd város Mursa (Osijek,
Eszék) ezen az útvonalon feküdt. Innen vezetett az út Sirmiumba, amely
a tetrarchia idején az egyik császári székhely, a késõ római idõszakban
Pannonia Secunda polgári igazgatási központja volt. Nyugati irányban
ezen útvonalon Savaria városát, Pannonia Prima tartomány polgári igazgatási központját lehetett elérni. A másik három útvonal a dunai limes
menti központokba irányult, ahol legióstáborok és polgári települések
álltak. Carnuntum emellett Pannonia Prima, Aquincum pedig Valeria
provincia katonai igazgatási központja volt a késõ római idõszakban.59
Sopianae északi szomszédja a tõle XXXII m. p. (47,3 kilométer) távolságban lévõ Iovia (Heténypuszta) a Brigetio felé vezetõ úton. Sopianae
„elõvédje” a dunai limesen Lugio (Dunaszekcsõ) és Altinum (Kölked) segédcsapattáborok, ebbe az irányba az aquincumi útról lehetett egy leágazás. Sopianae szomszédságában nyugati irányban jelentõsebb települést nem ismerünk.60 A Mecseken átvezetõ út mellett õrtorony ismert
(Pécs-Lapis).61
2.2.2. A település neve
Arra, hogy a mai Pécs történeti belvárosának területén fekvõ római kori
település neve Sopianae volt, mindössze két írott forrás szolgáltat adatot:
az Itinerarium Antoniniben négy útvonal állomásai között van megnevezve, s a feltüntetett távolságadatok alapján Sopianae egyértelmûen a Mecsek térségébe lokalizálható.62 Ezenkívül Ammianus Marcellinus késõ római szerzõ említi meg a Sopianae nevet.63 Ez az egyetlen forráshely,
amely Sopianae települést Valeria provincia praesesi székhelyeként neve-

6. ábra. Sopianae az 1–2. században
Fig. 6 Sopianae in the first and second centuries
Készítette / By: Kovaliczky Gergely – Tóth Zsolt
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zi meg. A fentiek mellett még egy elveszett sírkõtöredéket szokás megemlíteni, amelyen a felirat olvasata azonban bizonytalan.64
A Sopianae név etimológiája nem egyértelmû, két nézet alakult ki a
kutatásban ezt illetõen. Az egyik a sop- vagy sup- „mocsaras”, „vizes”
jelentésû kelta eredetû szógyökkel hozza kapcsolatba, azaz a település
környezetének (Pécsi-víz, esetleg a Dráva völgye) földrajzi fekvésérõl,
adottságairól kapta volna a nevét.65 A másik nézet szerint a település
neve a Sopius vagy Sopianus személynévbõl eredeztethetõ.66
A Sopianae név Pannonia azon nagyszámú, kisebb részben õslakos,
nagyobb részt latin nyelvû településnév-csoportjába tartozik, amelyek
a(z) -iana képzõvel végzõdnek. E nevek valamelyik helynevet meghatározó nõnemû latin szó (villa, casa, statio, mutatio, mansio) jelzõi.67 A délpannóniai helynevek egy része, köztük -iana végzõdésûek is, többes számú alakban állnak, és csak feltételezni lehet, hogy több, egymástól területileg elkülönülõ településrészbõl, birtokból álló egységre utalnak.68
A település neve alapján következtetni lehet a település történetének
egyes vonásaira is: az -iana végzõdésû településnevek a kedvezõ helyen
létrejött, vagy igazgatási beavatkozás során fejlõdésnek induló települések nevei.69 Sopianae fejlõdéstörténete szempontjából nézve mindkét
megállapítás igaz (Adattár 1.3.).

2.2.2. The name of the town
The association of the name Sopianae with the Roman-age town at what
is now the historical city centre of Pécs is attested by only two written
sources: it is mentioned as a place between stations on four routes in the
Itinerarium Antonini, and the distances given there indisputably locates
Sopianae to the Mecsek region.62 The name Sopianae is also mentioned
by the late Roman author Ammianus Marcellinus.63 This is the only source
that describes Sopianae as the seat of the governor of Valeria province.
Apart from these, it is customary to mention a now-lost gravestone
fragment, but the reading of the inscription is uncertain.64
The etymology of the word is not unambiguous, and there are two
competing views regarding it. One links it with the Celtic word root sop
or sup, meaning marshy or wet, assuming that the town received its name
from its geographical location and features (the Pécsi-víz stream or the
valley of the Dráva).65 Alternatively, it may derive from a personal name
– Sopius or Sopianus.66
The name Sopianae belongs to a large group of place-names ending
in -iana, towns or villages that were mostly inhabited by Latin speakers,
but in some cases by natives. These names are derived from a femalegender Latin word denoting a place (villa, casa, statio, mutatio or
mansio).67 Some place-names in South Pannonia, including those ending
in -iana, have a plural form, suggesting that they referred to an entity
consisting of territorially separate districts or estates.68
The name also tells us something about some aspects of the history of
the town: place names ending in iana were given to towns that grew up
in a good location or entered into a phase of development through some
administrative intervention.69 Both of these developmental characteristics
apply to Sopianae (Gazetteer 1.3).

2.2.3. A település az 1–2. században
Sopianae kezdeteirõl keveset tudunk.70 A római hódítás idõszakában kelta és illír vegyes lakosság élt a térségben.71 A település területét, az
elõkerült tárgyi leletanyag alapján, egyértelmûen kelta õslakosság lakta.
A település
Az 1–2. században vicus-szerû, falusias településsel számolhatunk, városi
rangjára nincs semmilyen bizonyíték. A szakirodalomban felmerült, hogy
a településnek katonaitábor-elõzménye lett volna,72 ez azonban régészeti eredményekkel nem igazolható egyértelmûen. Föld-fa szerkezetû
erõdítésre utaló régészeti jelenségek a Kossuth tér területén kerültek elõ
2008-ban, fossa azonban nem vált ismertté.73 A római kori településtörténet az éremleletek alapján az 1. század utolsó harmadától-végétõl
követhetõ nyomon. A legkorábbi feliratos kõemlékek az 1. század végére
datálhatók.74 A korszak a markomann–kvád háborúk (167–180) pusztításaival zárult: a város területén és környékén elõkerült éremleletek75 és az
egyéb források76 alapján a korai települést 167–168 táján pusztította el
a barbár betörés. A Jakab-hegyen talált kora római leletek77 arra utalhatnak, hogy a markomann–kvád háború idõszakában ideiglenesen mentsvárként használták az erõdített helyet.
A korszakhoz köthetõ régészeti leletek és objektumok78 alapján településrészre utaló adatok ismertek: a Munkácsy Mihály utcában a klinika
udvaráról,79 a Kossuth tér területén,80 az Irgalmasok utcája 16. telken,81

2.2.3. The town in the first and second centuries
We know little about the beginnings of Sopianae.70 At the time of the
Roman conquest, there was a mixed Celtic and Illyrian population in the
region.71 The archaeological ﬁndings from the area clearly show that the
local native population was Celtic.
The settlement
There must have been a village-like settlement (vicus) on the site in the
ﬁrst and second centuries. There is no evidence of its having the rank of
a town. Some writers have proposed that the Roman settlement started
as a military camp,72 but this is not clearly substantiated by the
archaeological evidence. Although remains indicating an earth-andtimber fortiﬁcation were found on Kossuth tér in 2008, there were no
traces of a fossa.73 The Roman-age history of the settlement may be traced
– initially through coin ﬁnds – from the ﬁnal third or end of the ﬁrst

7. ábra. Ipari objektumok a Rákóczi úttól délre az 1–2. századból a) és b) Rákóczi út – Jókai utca délnyugati sarka; c) Sopianae tér; d) Szabadság utca 3.)
Fig. 7 Industrial features from the first and second centuries, south of Rákóczi út (a. and b. south-west corner of Rákóczi út and Jókai utca; c. Sopianae tér; d. Szabadság utca 3)
Fotó / Photo: Tóth Zsolt – Kovaliczky Gergely

12

Pécs_KÖNYV.indb 12

2021.04.19. 11:44:30

a Jókai utca 17–19. telken,82 a Postapalotától nyugatra83 és a Zrínyi utca
15.-ben,84 a Sopianae tér területén,85 a Rákóczi út – Jókai utca délnyugati
szegletében,86 a Szabadság utca 3. telken,87 a Nagy Lajos király útja északi
oldalán88 és az Árkád Üzletház helyén.89
Az ismert adatok alapján mintegy 500 × 350 méter kiterjedésû, azaz
az akkori viszonyokhoz képest nagy méretû és jelentõs lehetett a korai
település, amelynek épületei ekkor még föld-fa szerkezetûek voltak.
A település életében a 2. század második negyedétõl hangsúlyos volt az
ipari tevékenység (edénygyártás, fémmûvesség), amelyet az elõkerült
edényégetõ és fémolvasztó kemencék, bronzöntõ mûhely maradványai
bizonyítanak. A 2. században a település déli részén, a rajta áthaladó kelet–nyugati irányú útvonaltól délre található, korábban lakóépületekkel
beépített területet használták elsõsorban ipari tevékenységre,90 de a korai idõszakban ipari termelésre utaló nyomok az úttól északra is
elõfordultak.91 Az iparnegyed kiterjedése, beépítettsége a település
mintegy évszázados fennállása során folyamatosan változott, ezért
jelentõs területen találhatunk a korszakra keltezhetõ ipari objektumokat.
Az egy idõben használatban lévõ terület azonban a teljes kiterjedésnél
mindenkor kisebb volt.
A temetõk92
A kora római idõszakban a temetõk a településrõl kivezetõ utak mentén
létesültek. Elõször a településhez közelebbi területet használták temetkezésre, s innen bõvült, terjeszkedett tovább a lakott területtõl távolodva.
A településen kelet–nyugati irányban áthaladó út a mai Rákóczi út vonalában húzódott. A település keleti szélénél, a Hal téren halottégetõ hely és
hamvasztásos sírok váltak ismertté.93 Ehhez a temetõhöz tartozhatott
a Rákóczi út 39. területén talált sír.94 A településtõl nyugatra, a Rákóczi út
vonalában sírkõtöredék és szórványleletek utalnak út menti temetõre.95
A településtõl északra (az észak–déli fõút mentén?) is temetõrészlet került
elõ.96 Déli határa a Ferencesek utcája környékén, attól délre lehetett
(sírkõtöredékek97), a korszak végére megközelítette a Janus Pannonius
utca vonalát, keleti határa a Széchenyi tér nyugati széle. A temetõtõl
északra esõ terület (a 4–5. századi temetõ területe) ekkor még gazdasági
hasznosítás alatt állt (fa- és homokkitermelés).98

9. ábra. Geniust ábrázoló falfreskó a 3. századi római település területérõl (Pécs,
Kossuth tér)
Fig. 9 Fresco representing Genius from the site of the third-century Roman settlement
(Pécs, Kossuth tér)
Fotó / Photo: Füzi István

A település
Tereprendezés, planírozás, a háború maradványainak eltüntetése után
építési tevékenység következett. A régi helyén egy teljesen új települést
építettek fel, amely egészen más képet mutatott, mint a korábbi. Arculata városias jellegû lett, tervezett építési struktúra jellemezte. Területén
kõalapozású és kõfalazatú épületek, kövezett utak jelentek meg. Területe és kiterjedése lényegében nem változott a korábbiakhoz képest. A település dél–délnyugati részének ipari jellege megszûnt, itt is épületeket
emeltek. Iparosnegyeddel a terület délkeleti részén lehet számolni.99
A korszakhoz köthetõ régészeti leletek és objektumok100 alapján telepü-

century. The earliest stone inscriptions have been dated to the end of the
century.74 This period came to an end in the devastating MarcomanQuade wars (167–180). Coin ﬁnds in the area of the city and its vicinity75
and other sources76 indicate that the barbarian intrusion destroyed the
early settlement in 167 or 168. The early Roman ﬁnds on Jakab Hill77
suggest that the fortiﬁed place was used as a temporary refuge during
the Marcoman-Quade wars.
We have information about various parts of the settlement during the
period from relevant archaeological ﬁnds and features78 in: the courtyard
of the clinic on Munkácsy M. utca,79 on Kossuth tér,80 on the site at 16
Irgalmasok utcája,81 at 17–19 Jókai utca,82 to the west of the Postal
Palace83 at number 15, Zrínyi utca84, on Sopianae tér,85 in the south-west
corner of Rákóczi út/Jókai utca86, at 3 Szabadság utca87, on the north side
of Nagy Lajos király útja88 and on the site of the Árkád Shopping Centre.89
Available data show the early settlement to have measured about
500 × 350 metres, which was large for the time. Its buildings had timberand-earth structures. Industrial activity (pottery production, metalworking)
became prominent in the town during the second quarter of the second
century, as may be seen from remains of a pottery kiln, smelting furnaces
and a bronze foundry. It was an area in the south of the settlement, south
of the east–west route that ran through the town, formerly occupied by
residential buildings, that industrial activity was concentrated,90 although
there are also traces to the north from this early period.91 The extent and

8. ábra. Sopianae a 3. század elsõ felében
Fig. 8 Sopianae in the first half of the third century
Készítette / By: Kovaliczky Gergely – Tóth Zsolt

10. ábra. Sopianae a 3. század második felében
Fig. 10 Sopianae in the second half of the third century
Készítette / By: Kovaliczky Gergely – Tóth Zsolt

2.2.4. A település a 3. században
A markomann–kvád háborúk pusztításai után a Severus-kor idõszakában
új, prosperáló korszak köszöntött be a település életében. Sopianae városi rangjára ebbõl az idõszakból sincs bizonyíték.
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lésrészre utaló adatok ismertek: a Kossuth tér területérõl,101 az Irgalmasok utcája 16. telken,102 a Jókai utca 11–13. területén,103 a Jókai utca 17–
19. telken,104 a Citrom utcában,105 a Postapalotától nyugatra,106 a Rákóczi
út – Jókai utca délnyugati sarkán,107 a Zrínyi utca 15.-ben,108 valamint
a Rákóczi út, Jókai utca, Nagy Lajos király útja és a Bajcsy-Zsilinszky utca
által határolt területen.109
A virágzó idõszaknak a 260. évi szarmata (roxolán) betörés vetett véget, amely a település részleges pusztulásával járt. Újra falusias arculatot
öltött, változás a település szerkezetében a 3. század korábbi idõszakához
képest nem mutatható ki. A háború után a meglévõ épületek egy részét
helyreállított formában tovább használták, de kisebb volumenû új építkezések is kimutathatók (Jókai utca 17–19. és Rákóczi út – Jókai utca délnyugati sarka). A háborús pusztítás és az elszegényedés következtében a lakosság számának jelentõs csökkenésével lehet számolni, amelyet a településterület összeszûkülése is bizonyít. Az Irgalmasok utcája vonalától
keletre esõ terület használatával teljesen felhagytak.110
A roxolán pusztítást követõen gyorsan fejlõdésnek indult az elpusztult település, amelyre leginkább az éremforgalom fokozatos növekedése
utal.111 A korszakhoz köthetõ régészeti leletek és objektumok112 alapján
településrészre utaló adatok ismertek: az Irgalmasok utcája 16. telken,113
a Citrom utcában,114 a Teréz utcában,115 a Jókai utca 17–19. telken,116
a Postapalotától nyugatra,117 a Rákóczi út – Jókai utca délnyugati sarkán118 és a Sopianae tér területén.119

building density of the settlement constantly changed during the century
or so of its existence, and so industrial features datable to the period are
spread over a substantial area. The area in use at any single time, however,
was much smaller.
Cemeteries92
Cemeteries in the early Roman period were laid out along the roads out
of the settlement. The ﬁrst area was close to the settlement, and the
cemeteries expanded further and further out. The road running through
Sopianae in the east–west direction ran along the line of today’s Rákóczi
út. A cremation site and cremation graves have been found on Hal tér, at
the eastern edge of the settlement.93 The grave at 39 Rákóczi út may have
belonged to this cemetery.94 To the west of the settlement, along the line
of Rákóczi út, grave fragments and scattered ﬁnds indicate a roadside
cemetery.95 Part of a cemetery has also been found to the east of the
settlement, perhaps along the line of the north–south main road.96 Its
southern border may have lain near – probably to the south of – Ferencesek
utcája (gravestone fragments97), and approached the line of Janus
Pannonius utca by the end of the period. Its eastern boundary was the
western edge of Széchenyi tér. The area to the north of the cemetery (the
site of the fourth/ﬁfth century cemetery) still had economic functions
(extraction of timber and sand).98
2.2.4. The town in the third century
Following the destruction of the Marcoman-Quade wars, the Severus era
ushered in a new period of prosperity for the settlement. Even for this
period, however, there is no evidence that Sopianae was raised to the
rank of town.

A temetõ120
Az északi temetõ területe a század folyamán északi és keleti irányban
valószínûleg nem bõvült, a nyugati lehatárolás bizonytalan. Adott határok között a temetkezések súlypontja a településtõl távolabbi területre
helyezõdhetett át. A településtõl keletre és nyugatra esõ út menti temetõ
használatával legkésõbb a század folyamán felhagytak.

The settlement
The ground was cleared of war debris and levelled. A completely new,
planned settlement with an urban character was laid out on the old site,
which looked completely different than the previous one. It received an
urban character with its planned building structure. Buildings with stone
foundations and stone walls, and paved roads appeared. In terms of its
area and extent, however, the new settlement did not differ much from
the old one. The south and south-western part no longer had an industrial
character, and was more densely built up. There may have been an
industrial quarter in the south-east part of the settlement.99 Archaeological
ﬁnds and features linked to the period100 give indications of parts of the
town: from Kossuth tér,101 the site on No. 16 Irgalmasok utcája,102 the
area of 11–13 Jókai utca,103 the site at 17–19 Jókai utca,104 Citrom utca,105
the area to the west of the Postal Palace,106 the south-west corner of
Rákóczi út and Jókai utca,107 15 Zrínyi utca,108 and the area bounded by
Rákóczi út, Jókai utca, Nagy Lajos király útja and Bajcsy-Zsilinszky utca. 109
The period of prosperity came to an end with the Sarmatian (Roxolani)
raid of 260, which caused the partial destruction of the settlement. It
again became more like a village. The structure of the settlment, however,
seems to have remained as it was earlier in the third century. After the
war, Some of the buildings were restored and used again, and a few new
buildings were erected. (17–19 Jókai utca and the south-west corner of
Rákóczi út and Jókai utca). The wartime destruction and impoverishment
must have led to a decline in population, and there is evidence of this
from the contraction of the inhabited area. The area to the east of the
line of Irgalmasok utcája was completely abandoned.110
Following the Roxolani incursion, the settlement entered another
phase of rapid development, of which the clearest sign is the steady
increase in the circulation of coins.111 Archaeological data on different
parts of the town during the period112 have been gained from sites at 16
Irgalmasok utcája,113 in Citrom utca,114 in Teréz utca,115 on the site at 17–
19 Jókai utca,116 to the west of Postal Palace,117 at the south-west corner
of Rákóczi út and Jókai utca118 and on Sopianae tér.119

2.2.5. A település topográfiája a késõ császárkorban
A 3. század végén ismét teljesen új korszak kezdõdött a település életében. A változást az hozta, hogy Sopianae – a diocletianusi reformok során
két részre osztott Pannonia Inferior északi felébõl létrehozott – Valeria
tartomány polgári igazgatási központja lett a késõ római idõszakban.
Az igazgatási szerepkörre valószínûleg közlekedési kapcsolatrendszere
(és talán Aquincumtól való távolsága) miatt választották ki.121
A település
Az igazgatási szerepkör ellenére nincs bizonyíték a település városi rangjára: feliratos emlék nem nevezi meg, Ammianus Marcellinus pedig
az oppidum szót használta Sopianae-ra vonatkozólag. „Sopianae városi
rangját azonban legalább a 4. században az teszi valószínûvé, hogy a másik három tartományi székhely (Savaria, Siscia, Sirmium) colonia volt, és
így alig hihetõ, hogy Valeria székhelye ne lett volna civitas.”122 Az igazgatási feladatkör betöltéséhez nemcsak új középületeket, hanem egy új várost is fel kellett építeni a falusias kinézetû település helyén.
A korábbi romos épületek maradványait elbontották, a felszínt elegyengették. Az üressé vált területen a domborzati adottságokat ﬁgyelembe vevõ, tervezett struktúrájú, szabályos elrendezésre törekvõ telepü-

The cemetery120
The north cemetery probably did not expand to the north or east during
the century, and its western extent is uncertain. Within these boundaries,
burials generally shifted to land further from the settlement. Burial in the
roadside cemetery to the east and west of the settlement stopped during
the century.
2.2.5. The topography of the settlement in the late imperial period
A completely new phase in the life of the town began at the end of the
third century. Under the Diocletian reforms, Pannonia Inferior was divided
into two. The north part became the province of Valeria, of which
Sopianae became the civilian administrative centre and remained as such
for the rest of the late Roman period. The town’s transport connections
(and perhaps its distance from Aquincum) were probably what lay behind
the choice.121
The settlement
Despite its administrative functions, there is no evidence that Sopianae
was raised to the status of a town. No surviving inscription refers to it by
name, and Ammianus Marcellinus used the word oppidum to describe
Sopianae. “Nonetheless, Sopianae was most likely a ‘town’ in the fourth
century, because all three provincial seats (Savaria, Siscia and Sirmium)
were colonias, and it is hardly credible that the seat of Valeria was not

11. ábra. Pannonia provincia a késõ római korban
Fig. 11 The province of Pannonia in the late Roman period
Készítette / By: Tóth Zsolt
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a civitas.”122 The new administrative duties demanded the construction of
public buildings and even a whole new town in place of the existing
village-like settlement.
Old, decayed buildings were demolished and the ground was levelled.
Having thus been completely cleared, a new town was laid out on
a properly-planned street grid that was as regular as permitted by the
terrain. It was surrounded by a wall, enclosing an area approximately
equal to the extent of the town in the second half of the third century.
The boundaries and street layout of the town can be partly
reconstructed and mapped from known archaeological features. Two
main roads running along the central axes (cardo maximus and decumanus
maximus)123 divided the area within the walls into four quarters. Each
quarter was quartered again by streets running parallel with the main
roads. The street system was not fully regular, the directions being aligned
to conform with the relief.
In the centre of the town, the area in front of the east main entrance
of the basilica functioned as a forum.124 The centre point of the town lay
to the south of Opris Péter tér in the line of Rákóczi út.125 To the north of
the forum, on the north side of the east–west main road, lay the governor’s
palace. The municipal baths may be located to the south-east quarter.
Several sections of the town wall are known of on the east side, permitting
its route there to be traced, and on the north side it may be reconstructed
from a short section of wall and fossa. The location and direction of the
south and west stretches may be established by construction.126 The
orientation of the buildings and the street system deviated from the main
points of the compass by an average of between ﬁve and eleven degrees
to the west, following the line of the Mecsek Hills. The theoretical model
could be reﬁned given further excavation ﬁndings.127 From measurements,
the streets may be calculated to have been twenty Roman feet wide128,
with 280-foot-wide insulae and an eight-foot-wide town wall, covering
an area of 366 x 366 metres.129
No archaeological traces of industrial activity have been found within
the wall of the late Roman town. Urbanization in Pannonia followed the
pattern seen in the other European provinces,130 where towns increasingly
became administrative and political centres, and industrial (and of course
agricultural) activity took place in other settlements, villae and vici.
Nonetheless, remains of ovens, workshops and stores on Kossuth tér
indicates the presence, for a while, of some economic activity to the east
of the walled area.
In the fourth century, as the town truly ﬂourished, the town walls
proved to be too restrictive for the population, and the town began to
expand beyond the walls to the east.131 There is archaeological evidence
of this from the remains of a building with hypocaust heating in Kossuth
tér.132
The town was supplied with water from springs on the area to the
north of the north cemetery, led through channels. In addition to the
Petrezselyem and Kaposvár utca springs that survive today, water may
also have been supplied from a spring under the north-east tower of the
cathedral, and also from unknown springs that have since dried up. We
do not know exactly where the water supply channels ran, because no

12. ábra. A 4. század elején felépített település rekonstruálható szerkezeti vázlata
Fig. 12 Reconstructed structural outline of the settlement built in the early fourth
century
Készítette / By: Kovaliczky Gergely – Tóth Zsolt

lést építettek fel, amelyet fallal kerítettek körül. A lehatárolt, védelemmel ellátott terület lényegében azonos a 3. század második felében használt, fent említett lakóterülettel.
A település kiterjedése, utcarendszere az ismert régészeti emlékek
alapján részben rekonstruálható, kiszerkeszthetõ. A város középtengelyében haladó két fõút (cardo maximus és decumanus maximus)123 négy
negyedre osztotta a városfallal körbevett területet. Mindegyik negyedet
a fõutakkal párhuzamos utcák tagolták négy további negyedre. Az utcarendszer nem volt teljesen szabályos, az utak és utcák iránya a domborzathoz is igazodott.
A basilica keleti fõbejáratata elõtti terület funkcionált forumként
a településközpontban.124 A város origója az Opris Péter tértõl délre,
a Rákóczi út vonalába esik.125 A forumtól északra, a kelet–nyugati fõút
északi oldalán a helytartói palota emelkedett. A városi közfürdõt a délkeleti negyedbe lehet lokalizálni. A városfalnak csak a keleti szakasza határozható meg egyértelmûen több ismert részlet alapján, az északi vonal
a rövid ismert fal és fossa-szakasz alapján rekonstruálható. A déli és nyugati fal helye és iránya szerkesztéssel határozható meg.126 Az épületek és
az utcarendszer tájolása a fõ égtájaktól nyugati irányban átlagosan 5–11
fokkal eltért, követte a Mecsek hegység irányát. Az elméleti modellt további feltárási eredményekkel lehetne pontosabbá tenni.127 A mérhetõ
adatok alapján 20 római láb széles utakkal,128 280 római láb széles
insulákkal és 8 láb széles városfallal lehet számolni elméletileg, amely
366 × 366 méter nagyságú területet fedne le.129

13. ábra. A Pécs, Rákóczi út – Jókai utca délnyugati sarkán végzett régészeti feltárás 2008 decemberében
Fig. 13 Archaeological excavation at the south-west corner of Rákóczi út and Jókai utca, Pécs, in December 2008
Fotó / Photo: Tóth Zsolt
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Ipari tevékenységre utaló régészeti nyomok a település fallal körbekerített területérõl a késõ római idõszakból nem ismertek. Hasonlóan
a többi európai provincia településfejlõdéséhez,130 Pannoniában is az urbanizáció elõrehaladtával a városok egyre inkább közigazgatási és politikai központokként szerepeltek, míg az ipari (és természetesen a mezõgazdasági) termelés egyre inkább a vidéki települések, villák és vicusok
területén zajlott. Ennek ellenére a Kossuth téren talált sütõkemencék,
gazdasági épületek maradványai arra utalnak, hogy a fallal körbevett
területtõl keletre gazdasági tevékenység folyt egy ideig.
A városfalak által szabott keretek egy idõ után szûknek bizonyultak
a lakosság számára a 4. század virágzó idõszakában. A település elkezdett
terjeszkedni keleti irányba a falakon kívülre is.131 Régészetileg ezt a Kossuth téren talált padlófûtéses épületmaradvány bizonyítja.132
A település vízellátása az északi temetõtõl északra esõ területen fakadó források vizével történt, ahonnan a vizet gravitációs elven mûködõ
csatornarendszeren keresztül vezették a település területére. A mai Petrezselyem-forrás, a Kaposvár utcai-forrás mellett a székesegyház északkeleti tornyánál lévõ forrás (valamint az azóta kiapadt ismeretlen források?)
biztosíthatták a vízellátást. A források vizét elvezetõ csatornák pontos
vonalvezetése, régészeti nyomai alig ismertek.133 A mai Tettye-forrás,
a római kori településhez viszonyított földrajzi helyzete folytán, nem játszott szerepet a római kori település vízellátásában.
A század elején tervszerûen kialakított struktúra a század késõbbi évtizedeiben módosult, a meglévõ épületeket esetenként többször megújították, bõvítették, átépítették, melynek során az utcarendszer egyes részeit felszámolták. Az építési tevékenységek egy részét tûzvész elõzte
meg, azaz kényszerû feladat volt az épületek javítása, melynek során átépítésekre is sor kerülhetett.134
A római településtõl nyugatra, a mai Rákóczi út vonalában amphiteatrum feltételezhetõ. Ezzel logikusan lehet magyarázni a középkori
városfal ívének megtörését, beszögellését. A telekhatárok itt valami nagyobb, oválisszerû objektumhoz igazodnak, kikerülik azt.135
Kevés adattal rendelkezünk a római kor végi állapotokról, nem tudjuk, mennyire hasonlítottak a Savariában tapasztaltakhoz.136 Tervszerû
építési tevékenység, amely álló épületek elbontásával és tereprendezéssel
járt, ez idáig a Rákóczi út – Jókai utca délnyugati szegletében mutatható
ki a település központjában.137 Jelentõs építési tevékenység az északi
temetõ területén folyt. Az építkezések súlypontja a késõ római idõszak
második felében a világi szféráról (a város területérõl) eltolódott szakrális
irányba (az északi temetõ területe): a temetõ épületei (nagyrészt) a keresztény valláshoz kapcsolódnak. A nagyszámú ismert ókeresztény emlék
a település jelentõs keresztény közösségét bizonyítja, amely püspöki
székhelyet feltételez, de ezt írott forrás nem erõsíti meg. A szervezett városi élet megszûnését legkésõbb 430 körülre tehetjük, amikor Valeria tartomány hun megszállás alá került.138 Feltételezhetõ, hogy a romanizált
lakosság nagyrészt elhagyta a települést és a tartományt, de Sopianae
területe nem vált teljesen lakatlanná.139
A korszakhoz köthetõ régészeti leletek és objektumok140 alapján településrészre utaló adatok ismertek: a Citrom utcából,141 az Ifjúsági Háztól
keletre,142 az Irgalmasok utcája 16. telken,143 a Jókai utca 11–13.144 és
17–19.145 területén, a Kossuth téren,146 a Nagy Lajos király útja északi oldalán,147 a Rákóczi úti OTP148-Kereskedõk Háza149 helyén, a Postapalota
helyén és attól nyugatra,150 a Rákóczi út – Jókai utca délnyugati saroktelken,151 a Teréz utcában,152 valamint a Zrínyi utca 15.-ben.153

14. ábra. Sopianae a késõ római korban
Fig. 14 Sopianae in the late Roman period
Készítette / By: Kovaliczky Gergely – Tóth Zsolt

archaeological traces have been found.133 The geographical location of
what is now the Tettye spring relative to the Roman town excluded it
from a role in the town’s water supply.
The street grid laid out at the beginning of the century was altered
during subsequent decades. Existing buildings were often renovated,
expanded or converted, sometimes causing the elimination of some street
sections. Some of the building activity was preceded by ﬁre, necessitating
repair that was often accompanied by alterations.134
There was probably an amphitheatre to the west of the Roman town,
on the line of today’s Rákóczi út. This would provide a logical explanation
for the angular deviation in the curve of the medieval town wall. The plot
boundaries here are aligned with a large oval feature, and go round it.135
We have little information on the state of the town at the end of the
Roman age, and how much it resembled conditions in Savaria.136 Evidence
of planned building activity in the centre of the town that involved the
demolition of standing buildings and levelling of the terrain has so far
been found only in the south-west corner of Rákóczi út and Jókai utca.137
There was also substantial construction activity on the site of the north
cemetery. The focus of building in the second half of the late Roman
period shifted from the secular sphere (within the town) to the sacred
(the area of the north cemetery). The buildings in the cemetery were
largely associated with the Christian religion. The large number of known
early Christian relics proves the presence of a substantial Christian
community in the town, suggesting that it may have been an episcopal
seat, but we have no written evidence of this. Organized urban life must
have come to an end around 430 at the latest, when Valeria was invaded
by the Huns.138 It is likely that most of the Romanized inhabitants left the
town and the province, although the site of Sopianae did not become
completely depopulated.139
Archaeological ﬁnds and features that give information about parts
of the town during the period140 have been found in Citrom utca,141 to
the east of the Youth Centre,142 on the site at 16, Irgalmasok utcája,143 at
11–13144 and 17–19145 Jókai utca, on Kossuth tér,146 on the north side of
Nagy Lajos király útja,147 on the site of the Rákóczi úti OTP148-and
Kereskedõk Háza149, on the site of the Postal Palace and to the west of
it,150 at the south-east corner of Rákóczi út and Jókai utca,151 in Teréz
utca152 and at 15 Zrínyi utca.153

A temetõk154
A prosperáló idõszak a lakosságszám jelentõs bõvülésével járt,155 amely
megnövekedett temetõterületet vont maga után. Kibõvült az északi
temetõ területe, a településtõl keletre és délkeletre egy-egy új temetõ
létesült. A római kor végén a település rendjének, közigazgatásának felbomlása után már a település területén is temetkeztek.
Az északi temetõ
A római kori településtõl északra helyezkedik el Sopianae nagy temetõje.
A területen a kora római idõszaktól a római kor végéig temetkeztek, egy
idõben azonban a teljes terület sohasem volt használatban. A földrajzi
értelemben körülhatárolt északi temetõ nem egységes egész: több
temetõ, több vallás és vallási csoport temetkezési helyének gyûjtõterülete.
A temetõ határait megközelítõ pontossággal csak a 4. századtól lehet
meghúzni. Területét a késõ római idõszakban az ismert régészeti emlékek
alapján északon a székesegyház – Káptalan utca, keleten a Hunyadi út és
a Széchenyi tér keleti széle, délen a Ferencesek utcája, nyugaton pedig a
Szent István tér nyugati széle határolta.156 A temetõ kiterjedését keleten
és nyugaton, valamint északon természeti tényezõk határozzák meg,157
délen a korábbi temetõ jelentette a határvonalat. A temetkezések megkezdéséig a terület gazdasági hasznosítás alatt állt, területén a település
vízmentesítését biztosító vízelvezetõ árokrendszer mûködött.158
A temetõ kiemelkedõ régészeti emlékei a temetõi épületek,159 amelyek közül több freskókkal díszített. Az emlékek közül a következ k
a legjelentõsebbek: a hétapszisos cella septichora, a két háromapszisos
cella trichora, az ún. Ókeresztény Mauzóleum, Péter-Pál sírkamra és Korsós sírkamra, valamint a nyolcszög alaprajzú V. számú temetõi épület.
Összesen 26 épület régészetileg kutatott, valamint több bizonytalan korú
és rendeltetésû további épület is ismert (B.2.1. tábla).160 A nagyobb, apszisos épületek161 méretadatai jelentõsen hasonlítanak egymásra, egy „elméleti tervrajz” több, gyakorlatban megvalósult változatáról van szó.

Cemeteries154
Prosperity brought a considerable population increase,155 which in turn
led to an expansion of land under cultivation. The north cemetery was
enlarged, and new cemeteries were started to the east and south-east of
the town. At the end of the Roman age, as authority and administration
crumbled, burials were also carried out within the town.
North cemetery
Sopianae’s large cemetery lay to the north of the Roman town. Burials
were made there throughout the Roman age, starting from the earliest
period end, although there was no single time when the whole area was
in use. The north cemetery was not a single unit, but consisted of several
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Mindezek azt is bizonyítják, hogy ezek az épületek egy rövidebb idõintervallumon belül készültek el.162
A késõ római periódus kezdetén a temetõ településhez közelebbi részét használták temetkezésre, majd innen bõvült északi irányba,
a településtõl egyre távolodva. Az ókeresztény temetõt az északi temetõ
északnyugati részén, az addig használt részétõl területileg elkülönülten
alakították ki,163 majd innen tovább bõvült keleti irányba. A római kor
végére a temetõhasználat a mai Széchenyi térig terjedt, illetve szórványosan attól keletre is ismertek temetkezések. Az épületek egy részénél átépítési periódus is kimutatható.164 A dóm nyugati oldala elõtti cella
trichorát a Karoling- és az Árpád-korban többször megújították.165 A középkori használat a cella septichorával kapcsolatban is felmerült,166 de ezt
az elképzelést bizonyíthatóan el lehet vetni.167 Az épületek egy része
sorszerû elrendezõdést mutat,168 helyük kiválasztását pedig több esetben
bizonyíthatóan a domborzati adottságok határozták meg.
Az ókeresztény temetõ a területén emelt épületekkel Pécs Karolingés középkori településfejlõdését is döntõen befolyásolta. Ez a terület alkotta a késõbbi püspöki székhely fejlõdésének magját, és ezért nem esett
egybe a középkori és az antik városközpont.169

discrete cemeteries, the burial places of various religions and religious
groups, within one geographical area. Its boundaries cannot be
determined with any precision before the fourth century. Archaeological
evidence shows that in the late Roman period, the north cemetery was
bounded by the Cathedral to the east, Ferencesek utcája to the north, and
the western edge of Szent István tér to the west.156 It ran up against
natural bounds to the east, west and north,157 was bounded by the former
cemetery to the south. Before it was used as a burial site, the area was
farmed, and the settlement had a system of drainage ditches to dry out
the land.158
The prime archaeological relics in the cemetery are the funerary
buildings,159 many of which are decorated with frescoes. The principal
buildings are two three-apse cella trichorae, the so-called ‘Early
Christian Mausoleum’, the Peter and Paul burial vault, the Korsós (‘Jug’)
vault and the octagonal-plan funerary building number V. Twenty-six
buildings have been archaeologically examined, and several others of
unknown age and function are known of (Plate B.2.1).160 The large
buildings with apses161 have very similar dimensions and are clearly
variants on a single ﬂoor plan. This proves that they were all built
within a short period.162
The ﬁrst burials at the start of the late Roman period were made close
to the town, and the cemetery gradually expanded outwards to the north.
The early Christian cemetery was laid out in the north-west strip of the
north cemetery, separated from the area used previously,163 and then
expanded towards the east. By the end of the Roman age, graves in the
cemetery extended out to Széchenyi tér, and some isolated graves are
known even further to the east. A period of reconstruction is observable
in some of the buildings.164 The cella trichora in front of the west frontage
of the Cathedral was converted several times during the Carolingian and
Árpádian ages.165 A medieval use of the cella septichora has been
proposed,166 but may be ruled out from the available evidence.167 Some
of the buildings were arranged in a terrace,168 and their location can in
several cases be shown to have been guided by relief features.
The early Christian cemetery and its buildings had a decisive inﬂuence
on the development of Pécs in the Carolingian and medieval periods. The
area formed the core of the later episcopal seat, which is why the centre
of the medieval town was not in the same place as the centre of the
Roman town.169

15. ábra. A kereszténységhez köthetõ kiemelkedõ tárgyi leletek Pécsrõl (a. ún. ifjú
portrés ﬁbula a Jókai utca 17–19. telekrõl; b. Lámpafüggesztõ elem Krisztusmonogrammal a IV. számú sírkamrából)
Fig. 15 Major finds related to Christianity (a. the ‘youth portrait fibula’ from 17–19
Jókai utca; b. piece of lamp bracket with Christ monogram from burial vault IV)
Fotó / Photo: Füzi István

The east cemetery
A section of a late Roman-age cemetery found on Kossuth tér was in use
between the ﬁnal third of the fourth until the ﬁrst third of the ﬁfth
century. The graveyard was laid out in an abandoned district about ﬁfty
metres from the east town wall.170 Its north boundary is unknown and its
south boundary is uncertain.171 It may have been separated from the
north (main) cemetery for religious and ethnic reasons, and was probably
reserved for the remaining pagan population, who had to buried at some
remove from the northern cemetery used by Christians. Although we
must be careful in attributing the graves to an ethnic group, the mixed
orientation, the high proportion of contracted skeletons and a few objects
linked to the (oriental) barbarian population all suggest that they were
the graves of people settled there as foederati. The presence of Roman
items of dress and brick graves (approximately twenty per cent) indicate
partial adoption of the late Roman the burial customs of the local
population. A similar phenomenon has been observed at cemeteries in
the county of Baranya from the same period.172 Further late Roman graves
have been found at scattered points to the east, north-east and south,
separated from the contiguous areas of the cemetery, on the east half of
the square and in Munkácsy Mihály utca.

A keleti temetõ
A Kossuth téren egy legkorábban a 4. század utolsó harmadától az 5. század elsõ harmadáig használt késõ római kori temetõrészlet vált ismertté.
A sírkertet egy elhagyott településrész területén létesítették a keleti városfaltól mintegy 50 méter távolságban.170 Északi határa nem ismert,
a déli bizonytalan.171 Az északi (nagy) temetõtõl való területi elkülönülés
leginkább a vallással és az etnikummal magyarázható. Valószínûleg ez
lehetett a maradék pogány lakosság temetõje, amely területileg elkülönült az ekkor már keresztények által használt északi sírmezõtõl. Az eltemetettek etnikumának meghatározásánál óvatosnak kell lennünk, de

The south-east cemetery
More than a hundred graves belonging to the town’s south-east cemetery
have been found around Czindery utca, and some have been excavated.
The north and east edges of the cemetery have been established, and the
period of use has been dated to the fourth and ﬁfth centuries.173
Excavations here, too, have uncovered signs of ritual associated with
oriental barbarian settlers (such as cavity graves, characteristic of Alan
burials). The proximity of the east and south-east cemeteries, the traces of
oriental character, and the ﬁnding of graves in between them, on Rákóczi
út, suggests the possibility that the two cemeteries were connected.
2.2.6. Summary
Archaeological data give an outline of the urban development and
topography of Sopianae, which developed in accordance with the general
Pannonian trends. The town’s ﬂuctuating course of development included
two periods of decline associated with wars that affected a large part of
the province. The early Roman settlement had a largely native population,
with some Romanized elements, and was industrial in character. This
settlement was devastated by the great Marcoman-Quade war. The
recovery enjoyed by the whole province during the Severus era shows up
clearly in the case of Sopianae, ushering in a period of prosperity that
ended with the Sarmatian ravages of 260, again degrading Sopianae to
the level of a village for about forty years. This stitutation changed when
the settlement was raised to the status of a provincial seat by a central
government decision. The direct and indirect effects of this function and
the associated governmental endowments resulted in great prosperity for

16. ábra. Sopianae topográﬁai fejlõdése
Fig. 16 The topographical development of Sopianae
Készítette / By: Kovaliczky Gergely – Tóth Zsolt
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a megﬁgyelhetõ vegyes tájolás, a zsugorított sírok magas aránya, néhány
(keleti eredetû) barbár lakossághoz köthetõ tárgy azt engedi sejtetni,
hogy a foederatiként betelepített lakosság sírjaival számolhatunk. A rómaias viseleti tárgyak és a téglasírok (mindössze) kb. 20 %-os aránya azt
mutatja, hogy (részben) alkalmazkodtak a helyi lakosság késõ antik temetkezési szokásaihoz. Hasonló jelenséget több korszakbeli temetõnél is
meg lehet ﬁgyelni Baranya megyében.172 A temetõ összefüggõ részétõl
elkülönülten kelet–északkelet–délkelet irányban elszórtan további késõ
római sírok ismertek a tér keleti felén és a Munkácsy Mihály utcában.

17. ábra. Ismert épületmaradványok a római kori település területén
Fig. 17 Remains of buildings from the Roman-period town
Készítette / By: Tóth Zsolt

the town. When Christianity became the state religion, Sopianae probably
also became a religious centre (most likely an episcopal seat).
The topography and territorial extent of the town followed its waves
of development. Since settlement in the approximately 350 years of
Roman-age development was always in approximately the same place, it
is naturally remains of the last buildings that remain, i.e. those of the late
Roman age, the town having been completely rebuilt on two occasions
during the period.

A délkeleti temetõ
A település délkeleti temetõje részben feltárt, több mint száz sír ismert
a Czindery utca területén. A temetõ északi és keleti széle behatárolt,
a temetõhasználat a 4–5. századra datált.173 A feltárás során itt is kerültek
elõ keleti eredetû barbár betelepítettekre utaló rítusjellegek (pl. az alán
temetkezésekre jellemzõ padmalyos sír). A keleti és a délkeleti temetõ közelsége, a keleti elemekre utaló nyomok, a kettõ között, a Rákóczi út mellett elõkerült sírok alapján nem zárható ki, hogy a két temetõ összefügg.

2.3. Age of Migrations
Gergely Kovaliczky – Erzsébet Nagy – Zsolt Tóth
2.3.1. The end of Roman rule
The Hun panic in the province of Valeria – following a series of HunGermanic-Alan attacks – in the late fourth and early ﬁfth centuries
prompted the settlement in Sopianae of ethnic groups allied to the
Romans (foederati).174 Life became increasingly insecure, and after
Sopianae and the province of Valeria were handed over to the Huns
(around 430), some of the Romanized inhabitants left.175 The area
suffered a demographic decline, but not total depopulation. The
remaining Romanized population lived for a while in the stone buildings
that remained habitable and put up new post-structure buildings in front
of the ruins.176 After the Hun occupation (430–454), the area was ruled by
the Goths (456–473). We have no information about barbarian settlement
on the site of the Roman town. The few scattered archaeological ﬁnds
suggest that there was only sparse settlement by barbarians anywhere in
the area. The closest ﬁnds are of a brick grave with a plate ﬁbula in the
Pécs-Basamalom area, a brick grave with a silver buckle in Móra Ferenc
utca,177 and a gold ﬁnd in Pécs-Üszögpuszta.178 Olivér Gábor considers, on
stratigraphic grounds, that the earth graves between burial vaults XIX
and XX date from the ﬁfth-century age of migrations.179 Part of a grave
from the Gothic period has been found in Pécs-Málom.180 We have no
evidence of the operation of the Christian community (the presumed
episcopy) after the Roman age.
Graves of people from the remaining population can only partly be
identiﬁed: the burials continued in the remaining free space of the north
cemetery, and there are ﬁfth-century graves to the east of the east
cemetery.181 As in other towns after the passing of Roman rule, some
people were also buried in the inhabited parts of the settlement.
After the departure of the Goths, Pécs was incorporated into the lands
occupied by the Langobards (from the 510s to 568), although we have no
information about settlement in this period. Archaeological methods are
unable to follow the potential survival of the Romanized population.182
Life stopped at the site of the former Sopianae some time during the sixth
century, and the continuity of habitation was lost (Plate B.3.1).

2.2.6. Összefoglalás
Sopianae fejlõdéstörténetének vázlata és topográﬁája a régészeti feltárások eredményei alapján körvonalazható, igazodik a Pannonia területén
megﬁgyelhetõ általános fejlõdési trendekhez. A fejlõdés hullámzó tendenciát mutat, a hanyatlás mindkét alkalommal a tartomány nagy részét
érintõ háborús tevékenységhez köthetõ. A kora római idõszak bennszülött alaplakosságú, romanizált elemekkel kiegészülõ, iparûzéssel foglalkozó telepét a nagy markomann–kvád háború sodorta romlásba.
A Severus-kor fellendülést hozott az egész tartomány életében, ez Sopianae esetében is egyértelmûen bizonyítható. A prosperáló idõszaknak
a szarmaták 260. évi pusztítása vetett véget, amely mintegy negyven évre
ismét falusias jellegû település szintjére degradálta Sopianae-t. Ezen
a helyzeten egy állami döntés változtatott, amely tartományi székhellyé
emelte a települést. A feladatkör közvetve és közvetlenül is nagyfokú
prosperitást hozott az állami dotáció következtében. Az államvallássá
emelkedõ kereszténység idõszakában Sopianae valószínûsíthetõen egyben vallási központ (feltehetõleg püspöki székhely) is volt.
A topográﬁai viszonyok alakulása a településfejlõdés hullámaihoz
igazodott, eszerint változott a település kiterjedése. Mivel a megtelepedés színtere a római kor mintegy 350 éves idõszakában nagyrészt ugyanaz volt, törvényszerû, hogy az utolsó építési tevékenység(ek) emlékanyaga maradt meg (azaz a késõ római kor), mivel két alkalommal is gyakorlatilag egy teljesen új települést építettek fel a régi helyén.
2.3. Népvándorláskor
Kovaliczky Gergely – Nagy Erzsébet – Tóth Zsolt
2.3.1. A római uralom vége
A 4. század végi – 5. század eleji hun pánik Valeria provinciában több
hun-germán–alán támadást követõen – a rómaiakkal szövetséges népele-
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2.3.2. The ‘ghost’ town
Between 568 and 811, the region was at the periphery of the Avarcontrolled lands. The early Avar settlements and cemeteries in the region
were concentrated around Pécs (Pécs, Hird-Homokbánya,183 PécsGyárváros,184 Pécs-Hõerõmû,185 Pécs, Nagyárpád-Boros utca,186 PécsKöztemetõ,187 Pécs-Kertváros,188 Pécs-Alsómakár dûlõ,189 CserkútSzõlõk190 and Gyód-Máriahegy191), at distances between three and ﬁve
kilometres from the Roman town, along the roads leading into it.
A characteristic feature of Avar cemeteries in Baranya, and particularly
in the Pécs area, is mixed archaeological ﬁnds, ‘nomadic syncretism’. The
accepted explanation for this is that military auxiliary peoples that entered
voluntarily or by force into the service of the Avar kagan were settled in
the area to maintain control over strategically important places and
secure the military occupation.192 A logical inference is that the remaining
Romanized inhabitants of Sopianae were moved out of the town at that
time.
A cemetery found in Alsómakár dûlõ contains traces of the earliest
Avar settlement in Pécs, which was also the closest to the (Roman) town.
We know of eight early Avar-age (566/568–670/680) cemeteries on the
area of modern Pécs, all used at the same time. This indicates a high
density of settlement, but the Roman town of Sopianae and its direct
vicinity remained uninhabited in the sixth and seventh centuries.
The dense habitation/settlement of the Pécs area may have been due
to – in addition to the geographical features that facilitated settlement
– the strategic signiﬁcance of the still-passable Roman roads, the proximity
to traditional trade routes, and the establishment of settlements to
maintain control of these. The area of the former Roman town was
probably uninhabited at that time and full of ruins, a place unsuitable for
settlement by people of the Avar age.
In the middle Avar age (670/680–700/720), to our knowledge, the
Kertváros, Gyárváros and Hird cemeteries continued in use. No new
cemeteries were started, although there have also been some ﬁnds from
this period some distance away, in Gyód. There are no signs of new settlers
in the area, and it is most likely that the population decreased. At the
same time, another area of the county of Barany – around Pécsvárad and
Szebény – was newly inhabited.
Our knowledge of the Pécs area during the late Avar age (from 700/720
through the eighth and ninth centuries), comes from eighth-century ﬁnds
in the already-existing cemeteries in Gyód-Máriahegy, Pécs-Kertváros,
Pécs-Gyárváros, Pécs, Hird-Homokbánya. Several new cemeteries were also
opened: all of the ﬁnds made so far in Kõvágószõlõs,193 the Keszü-Gyód
road,194 Pécs, Nagyárpád-Boros utca,195 Pécs-Hõerõmû196 and Kozármisleny197 date from the late Avar age (Plate B.3.1).
Archaeological ﬁnds show that the cemeteries in Kõvágószõlõs, PécsKertváros, Pécs and Hird-Homokbánya were also used in the ninth century.
The only Avar-age (grave) ﬁnd in the centre of Pécs (in Janus Pannonius
utca) dates from this period.198 It is not possible to tell whether this single

18. ábra. Hun kori aranylelet Pécs-Üszögpusztáról
Fig. 18 Hun-era gold find from Pécs-Üszögpuszta
Fotó / Photo: Füzi István

mek (foederati) betelepülését eredményezte.174 Sopianae területén is
egyre bizonytalanabbá vált az élet, a tartomány hunoknak való átadását
követõen (430 körül) a romanizált lakosság egy része el is hagyta Sopianae-t és Valeria provinciát.175 A lakosságszám lecsökkent, azonban teljes
elnéptelenedésrõl nem beszélhetünk. A helyben maradt romanizált népesség a város még használható kõépületeit lakta egy ideig, illetve új cölöpszerkezetes építményeket létesített a romos épületek között.176 A terület feletti hun fennhatóságot (430–454) gót uralom követte (456–473).
Barbár betelepülésre a római kori város területérõl nincs adatunk, csupán
szórványleletek állnak rendelkezésünkre, s a kevés ismert régészeti adat
alapján a település közeli környékén is gyér barbár betelepüléssel lehet
számolni. A legközelebbi lelõhelyek a Pécs-Basamalom területén feltárt
lemezﬁbulás téglasír, illetve a Móra Ferenc utcában elõkerült ezüstcsatos
téglasír,177 Pécs-Üszögpusztán pedig hun kori aranylelet került elõ.178 Gábor Olivér 5. századi népvándorlás korinak tartja a XIX. és XX. számú sírkamra között feltárt földsírokat, azok rétegtani helyzete alapján.179 A gót
idõszakból származik a Pécs-Málom területén elõkerült temetõrészlet.180
A keresztény egyházközség (a feltételezhetõ püspökség) római kor utáni
mûködésérõl nincsenek adataink.
A helyben maradt népesség temetkezései csak részben azonosíthatók: tovább használták az északi temetõ még szabad területét, és a keleti
temetõtõl keletre 5. századi sírokkal számolhatunk.181 A római uralom
megszûnte után, hasonlóan más településekhez, már a lakott településrészre is betemetkezett az itt maradt lakosság.
A gót uralmat követõen Pécs területe a langobard szállásterület része
lett (az 510-es évektõl 568-ig), azonban betelepedésre ezen idõszakból
sincs adatunk. A romanizált lakosság továbbélése régészeti módszerekkel
közvetlenül már nem követhetõ.182 Az egykori Sopianae területén
legkésõbb valamikor a 6. század folyamán megszûnt az élet, a település
(helyének) kontinuitása megszakadt (B.3.1. tábla).
2.3.2. A „lakatlan” város
Az 568–811 közötti idõszakban Pécs területe avar fennhatóság alá került.
Térségünkben, az avar szállásterület peremén, a korai avar települések és
temetõk (Pécs, Hird-Homokbánya,183 Pécs-Gyárváros,184 Pécs-Hõerõmû,185
Pécs, Nagyárpád-Boros utca,186 Pécs-Köztemetõ,187 Pécs-Kertváros,188
Pécs-Alsómakár-dûlõ,189 Cserkút-Szõlõk,190 Gyód-Máriahegy191) Pécs környékén sûrûsödtek, és 3–5 km távolságra a római várostól, a városba
vezetõ utak mentén létesültek.
A baranyai, különösen a Pécs környéki kora avar kori temetõk
jellemzõje a kevert régészeti emlékanyag, a ’nomád szinkretizmus’, amit
a kutatók azzal magyaráznak, hogy e területre a stratégiailag fontos he-
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lyek ellenõrzésére, a katonai
megszállás biztosítására az avar
kagán a csatlakozott vagy erõvel
csatlakoztatott, fegyveres szolgálatra kötelezett segédnépeket
telepítette.192 Logikus feltételezés, hogy Sopianae megmaradt
romanizált lakosságát is ekkor
telepítették ki a városból.
Pécsett a legkorábbi és a (római) városhoz legközelebbi avar
megtelepedés nyoma az Alsómakár-dûlõben feltárt temetõ.
Összesen nyolc, egy idõben
használt kora avar kori (566/568–
670/680)
temetõt
ismerünk
(a mai) Pécs területérõl, tehát
sûrû betelepedésrõl/betelepítésrõl beszélhetünk, ugyanakkor
látjuk, hogy a római város, Sopianae területére, illetve közvetlen közelébe nem települtek
a 6–7. században.
A Pécs környéki sûrû betelepülést/betelepítést a kedvezõ
település-földrajzi adottságok
mellett magyarázhatja a megmaradt, még járható római utak
stratégiai jelentõsége, a hagyományos kereskedelmi utak megléte, illetõleg az ezek ellenõrzésére létrehozott települések
sora. Az egykori római város területén – amely ekkor már feltehetõen lakatlan volt – rommezõvel számolhatunk, amely nem
felelt meg az avar kori népesség
letelepedésére.
A közép avar korban (670/680–
700/720) ismereteink szerint a kertvárosi, a gyárvárosi és a hirdi temetõt
használták tovább, új temetõt nem nyitottak, csak a valamivel távolabbi
gyódi temetõbõl vannak ebbõl a korszakból származó leletek. A területen új betelepülõk megjelenésével nem számolhatunk, sõt népességfogyást kell feltételeznünk, míg ebben az idõben népesült be Baranya megye területén Pécsvárad – Szebény környéke.
Területünk késõ avar koráról (700/720–8–9. század) azt tudjuk, hogy
a már ismert temetõk közül a Gyód-Máriahegy, Pécs-Kertváros, PécsGyárváros, Pécs, Hird-Homokbánya temetõben találunk 8. századi leletanyagot, s több új temetõ nyitásával számolhatunk; Kõvágószõlõs,193 Keszü-Gyódi bekötõút,194 Pécs, Nagyárpád-Boros utca,195 Pécs-Hõerõmû,196
Kozármisleny197 lelõhelyrõl eddig csak késõ avar kori régészeti emlékanyagot ismerünk (B.3.1. tábla).
Kõvágószõlõs, Pécs-Kertváros, Pécs, Hird-Homokbánya temetõit a 9.
században is használták az elõkerült régészeti leletek alapján. Ebbõl az
idõszakból ismert az elsõ, s eddig az egyedüli avar kori (sír)lelet Pécs belvárosának területérõl, a Janus Pannonius utcából.198 A feltárt egyetlen sír
alapján nem lehet eldönteni, hogy egy kivételes esetrõl vagy a római város északi temetõje területén nyitott új temetõrõl, azaz a város területére
betelepült avarok temetõjérõl van-e szó.199

19. ábra. Késõ avar kori sírleletek Pécs területérõl
Fig. 19 Late Avar-age graves found in Pécs
Fotó / Photo: Füzi István

grave was an exceptional case or part of a new cemetery opened on the
site of the north cemetery of the Roman town, which would mean the
cemetery of Avars who settled within the area of the town.199
2.3.3. The Carolingian Age and the Hungarian Conquest
Zsolt Tóth and Erzsébet Nagy
The archaeological evidence concerning Pécs and South Transdanubia in
the Carolingian Age is contradictory, and has given rise to two diverging
lines of thought concerning the continuity between the Roman age and
the Middle Ages.200 It is a key period, because every other in-between
stage can be ﬁtted into an unbroken chain that might have formed the
basis of the development of Pécs in the Árpádian Age.
The historical development of Pécs has been traced from written
sources201 and archaeological data.202 By the end of Avar rule in 811, the
area of what had been Sopianae and its north cemetery must have been
the site of ruined buildings. There are no signs of habitation. In the
surrounding area, along the former Roman roads, ﬁnds from certain
Avar-age cemeteries indicate a mixed population, with Avars being joined
by increasing numbers of Slavs.
When and why the early Christian cemetery of Sopianae started to be
used as a settlement can only be ascertained approximately. Spontaneous
settlement does not seem likely. Given the relief of the land, there must
have been areas of the town where the sources of water were much more
favourable to settlement. People must therefore have been prompted to
settle there by its Christian associations. The re-assertion of Christianity is
linked to the Carolingian Empire.
Christian evangelization in the Dráva–Száva interﬂuve probably
started after 796. This area lies close to – and already had links with –
Transdanubia, and the missionaries may have been responsible for
bringing the early Christian cemetery of Sopianae – and a potential target
population for evangelization – into the ﬁeld of view of the Carolingian
Empire. The territory of Transdanubia belonged to the missionary territory
of the archbishop of Salzburg. It is likely that the missionary clerics
recognized the signiﬁcance of the early Christian cemetery. That paved
the way for the functioning of the site as a settlement. By settling converts
there, they created a Christian holy place. The name Quinque Basilicae
(Five Churches) was most likely coined by missionaries who, given the
conditions of the time, identiﬁed ﬁve cemetery buildings as churches. We
know that the ruined buildings of the cemetery and the land around
them came into use at that time.203 The settlement may have been centred
around cella trichora I, which was renovated and used as a church. This

2.3.3. A Karoling-kor és a magyar honfoglalás kora
Tóth Zsolt – Nagy Erzsébet
Pécs és a Dél-Dunántúl Karoling-korának megítélésében erõs ellentmondás tapasztalható a régészeti kutatásban, amelynek egyenes következménye a római kor és a középkor közötti kontinuitás kérdésének a megítélésében fennálló kettõsség.200 A korszak fontossága abban áll, hogy
mint köztes periódus összekötõ kapcsot képezhet a római kor és a középkor között, az Árpád-kori Pécs fejlõdésének az alapjait jelentheti.
Az ismert írott források201 és a régészet szolgáltatta adatok202 alapján
Pécs fejlõdéstörténete az alábbiak szerint vázolható fel: az avar uralom
végén (811) az egykori Sopianae és annak északi temetõje területén romos épületekkel számolhatunk. Lakosság jelenléte nem mutatható ki.
A Pécs körüli területeken, az egykori római utak mentén, egyes avar kori
temetõk leletanyaga alapján vegyes lakossággal kell számolni, az avar
mellett egyre nagyobb számban növekvõ szláv lakossággal.
Az egykori Sopianae ókeresztény temetõje településként való használatának kezdetét és annak körülményeit csak hozzávetõlegesen lehet
meghatározni. A spontán módon történõ betelepülést nem tartjuk
valószínûnek, a domborzati adottságok tekintetében vannak sokkal
kedvezõbb adottságú városrészek, ahol a víz mint telepítõ tényezõ adott
volt. Így a hely településként való használata mindenképp a keresztény
indíttatás alapján magyarázható csak. A kereszténység újbóli térnyerése
a Karoling Birodalomhoz kapcsolódik.
A Dráva–Száva közén 796-tól lehet keresztény hittérítõ tevékenységgel számolni. E missziós munka során kerülhetett elvi szinten elõször
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mentioned in the account of the
a Karoling Birodalom látókörébe az egykori
ori Sopianae ókeresztény
may have been the church
chur
Conversio as being consecrated in the place
temetõje és a megtérítendõ lakosság – a két terület közelsége és a teevangelization work Conve
Basilicae. A several-storey residential tower was
rületek között feltételezhetõ kapcsolatok következtében.
vetkeztében. A Dunánknown as Quinque Basilic
side.204 The settlement must have
túl területe ugyanis a salzburgi érsek térítési területéhez
erületéhez tartozott.
built on its north-west
north-we
covered the area of what became the bishop’s
approximately covere
Valószínûsíthetõen éppen a misszióban résztt vevõ klerikusokcastle, and may have
ha been established by the 830s, but the
nak köszönhetõ az egykori ókeresztény temetõ jelenThe tenth century is the period for
tõségének felismerése. Ez volt az a körülmény, amely maga
850s are more probable.
pr
etõ területe
után vonta, hogy az egykori ókeresztény temetõ
which we have the least information on Pécs. All we can
certain is that the district in the vicinity of cella
térítettek
say for certai
településként kezdett el funkcionálni. A megtérítettek
étesült.
septichora became depopulated and the land was
települése a keresztény szakrális helyen létesült.
A Quinque Basilicae – Öttemplom/Ötegyház – nevet
used as a cemetery in the tenth and eleventh
centuries.205
or vicenturies
is nagy valószínûséggel a hittérítõk adták a kor
Semi-subterranean
houses
dated
from
ó öt
Semi
szonyai szerint templomként beazonosítható
archaeological
ﬁnds to the ninth and tenth
etõ
archaeo
temetõi épületrõl. Ismereteink szerint a temetõ
centuries
szcenturi were also built in an area separate from
romos épületeit és az a körüli területeket haszthe early
Christian cemetery, in what is now
ora
ea
nálták.203 A település központja a cella trichora
Tettye.
újíT
Tet
tye 206
I. körül lehetett, ezt az épületet ugyanis felújíThe earliest post-Hungarian-Conquest
tották és templomként használták. Ez lehet az
habitation found from archaeological
a hittérítés eredményérõl beszámoló Conexcavation in the county of Baranya –
versióban is említett templom, amelyet felincluding the area of Pécs – dates from
szenteltek a Quinque Basilicae nevû helyen.
around the foundation of the Christian
óAz északnyugati oldala mellé többszintes lakó204
state
A település területe megközeözestat (in 1000). The public cemetery of Pécstorony épült.
zhetett
Somogy, with 161 graves207 was started in the 960s
lítõleg a késõbbi püspökvár területével egyezhetett
meg. A település kezdeteit legkorábban a 830-as
or 970, and there are signs of continuous use up to the
20. ábra. A pécsi sisak
Fig. 20 The Pécs helmet
évekre tehetjük, de a 850-es évektõl valószínûbb.
middle of the eleventh century. A few scattered ﬁnds
Fotó
/
Photo:
Füzi
István
A hely 10. századi történetére vonatkozóan rendelkeindicate a cemetery in Pécs-Nagyárpád-Hajmás-dûlõ,208
zünk a legkevesebb adattal. Annyi biztosat állíthaand there is an equestrian burial, probably from the
tunk, hogy a cella septichora környezetében a településrész megszûnt,
tenth or eleventh century, at the site at 4 Vértanúk útja in Pécs-Szabolcsezt egy temetõ váltotta fel, amely a 10–11. századra datálható.205
Bányász.209 The tenth- and eleventh-century ﬁnds from Pécs, an iron helmet
Az ókeresztény temetõ területén létrejött településtõl elkülönülten,
– Pécs, 23 Ágoston utca (Domb utca),210 an iron sword – Pécs-Magyarürög,
Kápolna-domb,211 bronze rings with S-shaped ends – Pécs, Szent István tér,
a Tettye területén is kerültek elõ olyan földbe mélyített lakóházak, melyek leletanyaguk alapján a 9–10. századra keltezhetõk.206
Felsõsétatér212 and Pécs, 12 Széchenyi tér213, a low-grade-silver lunula –
Pécs, Szent István tér,214 as well as a bronze torc – an isolated ﬁnd215 –
Az ismert régészeti leletek alapján Baranya megye területének, így
Pécs környékének is csak az államalapítás kori benépesítése igazolható.
indicate the presence of a military escort and the focus point of the
Pécs-Somogy 161 síros köznépi temetõjét207 a 960–970-es években nyitotemerging settlement.
ták, folyamatos használata a 11. század közepéig mutatható ki. Néhány
The Battle of Brezalauspurc (Bratislava) of 907 ﬁnally deprived the
szórványlelet jelzi a Pécs-Nagyárpád-Hajmás-dûlõi temetõt,208 vagy
Carolingian state of its political suzerainty in the lands of Transdanubia. It
a Pécs-Szabolcs-Bányász vértanúk útja 4. lelõhelyen feltételezett 10–11.
had probably already come to an end in the eastern half of the area. The
századi lovas temetkezést.209 A Pécs területén elõkerült 10–11. századi
Carolingians took possession of the Pécs area in the 830s at the earliest
leletek: vassisak – Pécs, Ágoston utca 23. (Domb utca),210 vaskard – Pécsand maintained suzerainty until 907 at the latest, although their actual
Magyarürög, Kápolna-domb,211 S-végû bronzkarikák – Pécs, Szent István
control may only have lasted about half a century. Political control passed
tér, Felsõ-Sétatér212 és Pécs, Széchenyi tér 12.,213 rosszezüst lunula – Pécs,
to the Hungarians after the battle. The gap of more than ﬁfty years
Szent István tér,214 bronz torques – szórványlelet215 – katonai kíséret jebetween the establishment of political control and the archaeologically
lenlétét, illetve a kialakuló település súlypontját jelzik.
demonstrable presence of the conquerors may be explained by the
A 907. évi brezalauspurci (pozsonyi) csatavesztés következményeként
phenomenon of the ‘ﬁrst generation of the Hungarian conquerors’,
a Karoling állam véglegesen elveszítette politikai fennhatóságát a Duwhich means a generation of people arriving from the east who left no
nántúl területén. Valószínû, hogy a Dunántúl keleti felén a fennhatóság
archaeological traces.216
már korábban megszûnt. Pécs területe legkorábban a 830-as évektõl
Despite its brevity, the Carolingian period fundamentally inﬂuenced
legkésõbb 907-ig állhatott Karoling fennhatóság alatt, a tényleges fennthe future development of Pécs. Building on late Roman Christian
hatóság ennél kevesebb, mintegy szûk fél évszázad lehetett. A csataveszfoundations, the Carolingian settlement became an episcopal seat in the
tés után a politikai fennhatóság magyar kézbe került. A politikai fennhaMiddle Ages, the main core of the town.
tóság és a régészetileg ténylegesen kimutatható honfoglaló népesség
The sites of the Roman and medieval towns only partly intersect. The
megjelenése közti több mint fél évszázados idõkülönbséget az ún. „honmedieval town was set off from the Roman towards the north, and
extended beyond the Roman town to the east.
The cemeteries were also sited differently relative
to the town. In the Roman age, cemeteries
(necropolis) always lay outside the inhabited
town, whereas the medieval graveyards were laid
out around the churches within its boundaries.
The northward shift of the settlement took it
on to terrain that was to have adverse implications
for the medieval town. It extended into what
had been the north cemetery of Roman Sopianae,
the north-west part of which had been separated
off to serve as the Christian graveyard. This area,
inﬂuenced by Carolingian-era precedents,
became the centre of the medieval diocese. The
religious signiﬁcance of the site was thus the
deciding factor in attracting settlement there
and establishing it as the core of the medieval
city.217 Another crucial factor for sustained
habitation was the availability of water of
suitable quality, without which the holy place
might at most have been able to function as a
place of pilgrimage. As in the Roman age, water
was drawn from springs to the north. Although
the terrain was overruled by the religious
function in the siting of the episcopal centre, it
took effect on the development of the walled
medieval town, most of which lay on the more
suitable land to the east and south of the bishop’s
castle, the central point of the diocese. The
boundary formed up as was appropriate for
21. ábra. A késõ római kori és a középkori település térhasználata
medieval conditions, and eventually became the
Fig. 21 Land use in the late Roman and medieval towns
route of the city wall.
Készítette / By: Tóth Zsolt

21

Pécs_KÖNYV.indb 21

MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ATLASZ
HUNGARIAN ATLAS OF HISTORIC TOWNS

2021.04.19. 11:44:51

3. The urban structure of medieval Pécs
Tamás Fedeles

foglalók elsõ nemzedéke” jelenséggel lehet feloldani, vagyis azzal, hogy
a keletrõl újonnan érkezõ népek elsõ nemzedéke régészetileg kimutathatatlan.216
A Karoling idõszak rövidsége ellenére mégis alapvetõen befolyásolta
Pécs további fejlõdését. A késõ római ókeresztény alapokra építkezõ Karoling település lett a középkori pécsi püspökség központja, a középkori
település legfontosabb magja.
A római és a középkori település területe csak részben fedi egymást.
A középkori település területe a rómaihoz képest eltolódott északi irányba,
illetve keleti irányban túlnyúlott a rómain. A két korszakban eltérõ
a temetõk településhez viszonyított helyzete. A római korban mindig a lakott településen kívül létesítették a temetõket (nekropolisz), a középkorban a település templomai köré temetkeztek a lakott településen belül.
A középkori település északra tolódása a domborzat szempontjából
a kedvezõtlenebb irányba módosult, annak a területnek az irányába,
amelyet a római korban temetõként hasznosítottak. E terület volt Sopianae északi temetõje, amelynek északnyugati részén, a korábbi
temetõterülettõl elkülönítve hozták létre az ókeresztény temetõt. Ez
a terület lett a Karoling-kori elõzmények hatására a középkori püspökség
központja. A középkori település magját alkotó püspöki központ alapvetõ
telepítõ tényezõje a hely szakrális jellege lett.217 A lakott település kialakulásához és fennmaradásához azonban elengedhetetlen volt a megfelelõ
mennyiségû és minõségû ivóvíz, amelyet a római korhoz hasonlóan
a területtõl északra található forrásokból nyertek. Víz nélkül a szakrális
hely legfeljebb zarándokhelyként tudott volna funkcionálni. A domborzat szerepét a püspöki központnál felülírta ugyan a szakrális funkció, de
a fallal övezett középkori településnél már érvényesült, míg a püspökség
központját alkotó püspökvár a középkori település északnyugati sarkában helyezkedett el, maga a település a kedvezõbb fekvésû térszínek,
azaz kelet és dél felé terjeszkedett egy, a középkori viszonyoknak
megfelelõ határig, amelyet késõbb városfallal fogtak össze.

The crucial event of the medieval history of Pécs was the foundation of
the Diocese of Pécs by King (Saint) Stephen I (997/1000–1038), with the
approval of the Holy See, on 23 August 1009.218 This new ecclesiastical
centre deﬁned the economic, social and cultural development of the city
from that time on. Similarly, the urban structure, as it took shape over the
centuries, was also unavoidably inﬂuenced by the presence of the
episcopal seat, and Pécs took on the distinctive features of a Hungarian
episcopal city.219
3.1. Sopianae – Quinque Ecclesiae
The legacy of the Roman town of Sopianae had no signignﬁcant inﬂuence
on the formation of the medieval city.220 There was no continuity of
habitation from the Roman age to the Hungarian conquest, but the
sacred buildings had survived in quite good condition in the old Christian
cemetery, and due to their use in the Carolingian age, they formed a basis
for the development of the medieval city.221 Consequently, the territories
of the Roman and medieval towns only partly coincided. A large part of
the Roman civic town, south of what is now Rákóczi út, was not inhabited
in the Middle Ages, it lay outside the medieval town walls. Consequently,
there was no topographical continuity between ancient Sopianae and
medieval Quinque Ecclesiae222 (Fig. 21).223
The medieval city initially had its centre on the area of the early
Christian cemetery, to the north of the Roman civilian town (Plate B.2.1).
Zsolt Tóth has recently found deﬁnite evidence that the religious centre
that was built up in the early Christian era, following the depredations of
the Age of Migrations, once again functioned as a centre in the Carolingian
age, its focus point being site of the cathedral and its close vicinity. The
cella trichora built at the western side of the cathedral was certainly used
as a church from the Carolingian age onwards, while the Roman funerary
chapel, which was the predecessor of the cathedral, was discovered
beneath the middle of the crypt.224 The intersection of the Roman civilian
town and the medieval city was the area bounded by the Postal Palace,
Rákóczi út, Jókai utca and Teréz utca. The focal point of settlement,
having shifted from that of Sopianae during the Carolingian age, thus
became permanent upon the foundation of the bishopric and the
formation of the ﬁrst major urban core on north-west part of the early
Christian cemetery.225

3. Pécs településszerkezete a középkorban
Fedeles Tamás
A település középkori históriájának legfontosabb eseményére 1009. augusztus 23-án került sor, amikor I. (Szent) István király (997/1000–1038)
a Szentszék jóváhagyásával Pécsett püspökséget alapított.218 A létrehozott egyházi központ ugyanis gazdasági, társadalmi és kulturális szempontból egyaránt meghatározta a kialakuló város fejlõdésének irányát.
Természetesen az évszázadok során kiformálódó városszerkezet sem maradt mentes a püspöki székhely hatásától, így a település helyrajzán is
kézzelfoghatóak a magyar püspökvárosok jellegzetességei.219

3.2. The medieval districts
3.2.1. The Cathedral and its surroundings
The ﬁrst and at the same time most important centre of the medieval city
consisted of the cathedral and its surrounding buildings. The ﬁrst bishop
of Pécs, Bonipertus (1009–1036), may have used the Roman funerary
building discovered the basilica and rebuilt in the Carolingian age as
a cathedral. The new (second) cathedral was erected with the support of
King Péter I Orseolo (1038–1041, 1044–1046). It is located under the nave

3.1. Sopianae – Quinque Ecclesiae
A középkori település kialakulása szempontjából az antik Sopianae város
nem töltött be jelentõs szerepet.220 A római település lakossága nem érte
meg a magyar honfoglalást, azonban az ókeresztény temetõ szakrális
épületei képezték az alapját a középkori város kialakulásának a Karolingkori elõzmények révén.221 A római és a középkori város területe ebbõl
adódóan csak részben fedte egymást, hiszen a római polgárváros jelentõs,
a mai Rákóczi út vonalától délre esõ része a középkorban nem volt lakott,
a városfalon kívülre esett. Következésképpen az antik Sopianae és a középkori Quinque Ecclesiae222 között nem beszélhetünk helyrajzi kontinuitásról (21. ábra).223
A középkori város elsõ központja az egykori római polgárvárostól
északra kialakított ókeresztény temetõ területén (B.2.1. tábla) jött létre.
Tóth Zsolt legújabb kutatásai alapján immár bizonyítottnak vehetõ, hogy
az ókeresztény érában kiépült szakrális központ a népvándorlás viharait
követõen, a Karoling-korban ismét centrumként funkcionált, melynek
gyújtópontját a székesegyház területe és közvetlen környéke képezte.
A katedrális nyugati oldalánál épült cella trichora biztosan templomként
mûködött a Karoling-kortól, a székesegyház elõzményét képezõ római
sírkápolna pedig az altemplom közepe alatt került elõ.224 A római polgárváros és a középkori település metszéspontját a Postapalota, valamint
a Rákóczi út, a Jókai és Teréz utcák által határolt terület alkotta. Mindezeket ﬁgyelembe véve megállapíthatjuk, hogy az egykori Sopianae területén a Karoling-kortól megﬁgyelhetõ súlypont-áthelyezõdést a püspökség alapítása immár véglegessé tette, hiszen az elsõ jelentõs településmag az ókeresztény temetõ északnyugati részén alakult ki.225
3.2. A középkori településrészek
3.2.1. A székesegyház és környéke
A középkori település kronológiailag elsõ és egyben legfontosabb centrumát a püspöki székesegyház és a körülötte kialakuló építmények alkották. Pécs elsõ püspöke, Bonipertus (1009–1036) kezdetben jelenlegi ismereteink szerint a bazilika altemploma alatt feltárt, a Karoling-korban átépített római sírépítményt használhatta székesegyházként. Az új (második) katedrális, I. (Orseolo) Péter király (1038–1041, 1044–1046) támogatásával készült el a mai bazilika altemplomának fõhajója alatt, az említett
sírépítményhez igazodva, amelynek alapfalait 2019 tavaszán tárták fel.226
Végül pedig a 14. századi krónikakompozícióban említett 1064-es húsvéti

22. ábra. A székesegyház keleti irányból
Fig. 22 The cathedral from the east
Fotó / Photo: Tóth Zsolt
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23. ábra. Kincslelet friesachi dénárokból (Pécs, Kioszk nyugati oldala
mellett)
Fig. 23. Hoard of Friesach
pfennigs (at the western side
of Kioszk in Pécs)
Fotó / Photo: Füzi István

of undercroft
undercrof of today’s basilica, and follows the walls of the funerary
ediﬁce above.
abov Its wall foundations were uncovered in the Spring of
2019.226 Finally,
Final after the Easter ﬁre of 1064, mentioned in the fourteenthchronicle composition, the third cathedral was constructed at the
century chron
initiation of Bishop Mór (1036–around 1070/75) in several phases
between the last quarter of the eleventh century and the early
be
thirteenth century.227 In the case of Pécs we can therefore
reconstruct the general process of church development:
the small church was enlarged, which was later rebuilt into
an even larger church at the same place.
One of the earliest cells of the town formed up near the
b
bishop’s residence, to the east and south-east. South from
th
there, there are remains of a village-like settlement consisting
of the semi-subterranean houses characteristic of the early
Árpádian age.228 Two such buildings dated to the early
Ár
Árp
r ád
Árpádian
age have been found on the west side of the Rózsakert
restaurant and the Káptalani bar, with fragments of a baking bell.229
Expansion of the core of the town to the south and south-east is indicated
by an early semi-subterranean house and a baking bell in the west section
of Apáca utca.230 Traces of semi-subterranean houses have also been
found in Vörösmarty utca.231 Ceramic items dating from the twelfth and
thirteenth centuries found on the area also clearly indicate that this
district started to form in the early Árpádian age (Plate A.3.1). The Mongol
Invasion of 1242 – as several written sources report232 – caused the
destruction of the north part of the settlement core, in the area of today’s
Kiosk (Fig. 84). The ﬂeeing inhabitants attempted to hide their valuables,
as attested by a hoard packed into a split cattle leg bone. The owner had
put Friesach pfennigs into the bone, which was placed in what was
thought to be the most secure place in the house, the oven. The coins
were not recovered, however, after the danger passed.233 The Mongol
Invasion prompted the construction of a castle of stone to defend the
cathedral and the town in the second half of the thirteenth century.234
No further dwellings were built in this area after the castle was
complete. Instead, building continued on the strip from the junction of
Apáca utca and Szent István tér south–south-east to the main square. This
is indicated by traces of a stone building and road surface between 12 and
13 Apáca utca and medieval stove tiles and other ceramics found on the
site of the convent of the Order of Canons of Our Lady.235 These ﬁnds give
a very good account of the transformation of the area from a village-like
character to an urban district after the middle of the thirteenth century.
As the district developed, it grew in the southern and eastern directions,
gradually approaching the area to the south. In the thirteenth century, its
eastern boundary was marked by the emerging main square, now
Széchenyi tér (Plate A.3.2).236

tûzvészt követõen épültt
meg Mór püspök (1036–
–
mé1070/75 körül) kezdeményezésére a (harmadik)) dóm
1. század
több periódusban, a 11.
utolsó negyede és a 13. század eleje között.227
Tehát Pécs esetében is az általános templomfejlõdési
folyamat ment végbe: a kis templomot bõvítették, azt pedig késõbb
késõbb
még nagyobbá építették
helyen.
k át ugyanazon a helyen
A város egyik legkorábbi településsejtje a püspöki rezidencia közelében, annak keleti–délkeleti részén alakult ki. Ettõl déli irányban mutatható ki egy, a korszakra jellemzõ, gödörházakból álló kora Árpád-kori, inkább falusias jellegû kis település.228 Ehhez tartozott az egykori Rózsakert
vendéglõ és a Káptalani borozó nyugati oldala elõtt napvilágra került
két, a korai Árpád-korra datálható veremház is.229 A településmag déli–
délkeleti irányú bõvülését jelzik az Apáca utca nyugati részén ismertté
vált korai veremházak, valamint egy sütõharang töredékei is.230 A Vörösmarty utcában is veremházak nyomaira bukkantak.231 A szóban forgó területen felszínre került, 12–13. századra datálható kerámiaanyag is
egyértelmûen arra utal, hogy e városrész formálódása az Árpád-kor elején kezdõdött meg (A.3.1. tábla). A tatárok támadása (1242) – melyrõl
írott források is beszámolnak232 – következtében a településsejt északi,
a mai Kioszk (84. ábra) környékén kialakult része elpusztult. A menekülõ
lakosok értékeiket igyekeztek elrejteni, melyet egy kincslelet is tanúsít.
Egy kettévágott marhalábszárcsontba rejtett kincslelet került napvilágra.
A csontban friesachi dénárokat helyezett el egykori tulajdonosa, melyet
a veremház legbiztonságosabbnak vélt helyére, a kemencébe rejtett,
hogy a veszély elmúltával felhasználhassa, erre azonban már nem került
sor.233 A tatárjárást követõen immár szükségessé vált a székesegyház és
a település védelmét szolgáló kõvár építése, melyet a 13. század második
felében emeltek.234
A kõvár elkészültét követõen e területen a késõbbiekben már nem
emeltek lakóépületeket. Ehelyett a délre–délkeletre húzódó, a Szent István
tér – Apáca utca keresztezõdésétõl a fõtér irányába fejlõdõ sáv vált hangsúlyossá. Ezt jelzik a beépítettségre utaló kõépület és útburkolat nyomai az
Apáca utca 12–13. számú telkek között, valamint a Miasszonyunk Kanonokrend kolostora területén elõkerült középkori kályhaszemek, kerámialeletek is.235 Egyszersmind e leletek a korábbi, inkább falusias külsejû településrész átalakulását is szemléltetik, melynek következtében a 13. század
derekától egy városias jellegû negyed jött létre. A városrész fejlõdése révén
területe immár déli és keleti irányba növekedett, s lassan összeért a tõle
délre elhelyezkedõ területtel, keleti határát pedig a 13. században kialakuló fõtér, a mai Széchenyi tér alkotta (A.3.2. tábla).236

3.2.2. The chapter district
By the beginning of the thirteenth century at the latest, the canons of
Pécs Cathedral were no longer living together. The chapter gradually
became economically autonomous, resulting in the construction of palaces
and houses for dignitaries, archdeacons and canons.237 This development
caused a new district to form up near the cathedral, the east of the
bishop’s castle, by the turn of the thirteenth and fourteenth centuries at
the latest (Plate A.3.2). This became a deﬁnitive constituent of the urban
structure of Pécs. It was not a phenomenon peculiar to Pécs. The
regulations of the Zagreb cathedral chapter (1334), for example,
speciﬁcally mention the canons’ palaces in the chapter district there.238
Overall, the chapter district was an autonomous topographical element
of nearly every European episcopal city, and so Pécs ﬁtted properly into
this process of development.239
The dignitaries and canons lived in what is now Káptalan utca, and
the archdeacons in the area south from there. Excavations have uncovered
wall remains of many medieval buildings in the area bounded by Káptalan
utca, Hunyadi út, Széchenyi tér and Janus Pannonius utca.240 A large
medieval cellar was found at the corner of Janus Pannonius utca and
Szepesy Ignác utca (the site of the University Library). There were originally
four houses in the plot, and they were built together to create an imposing

3.2.2. A káptalani városrész
A székesegyházi kanonokok közös élete legkésõbb a 13. század elejére
Pécsett is megszûnt. A testület gazdaságilag önállóvá vált, s ennek eredményeként felépültek a méltóságviselõk, fõesperesek és a kanonokok kúriái, házai.237 E fejlõdés nyomán a székesegyház közelében, a püspökvártól keletre egy új városrész formálódott ki legkésõbb a 13–14. század fordulójára, amely Pécs városszerkezetének meghatározó részét alkotta
(A.3.2. tábla). Ez természetesen nem pusztán pécsi sajátosság volt, így pl.
a zágrábi székeskáptalan szabályzata (1334) is külön említést tett az ottani káptalani városnegyedben álló kanonoki kúriákról.238 Összességében
elmondható, hogy szinte valamennyi európai püspökváros önálló topográﬁai eleme volt a káptalani városrész, így Pécs szervesen illeszkedett
e fejlõdési folyamathoz.239
A méltóságviselõk és a kanonokok a mai Káptalan utcában laktak,
míg a fõesperesek az attól délre található részen. Az ásatások során számos középkori épület falmaradványait tárták fel a Káptalan utca – Hunyadi út – Széchenyi tér – Janus Pannonius utcák közötti területen.240
A Janus Pannonius és a Szepesy Ignác utca sarkán lévõ telken (az Egyetemi Könyvtár épületének helyén) feltártak egy nagyobb méretû középkori
pincét. Eredetileg a telken négy ház állt, melybõl a 16. századi egybeépítés során egy markáns épülettömb alakult ki. Vélhetõleg Szatmári György
püspöksége idején (1505–1521) kerülhetett sor az átépítésre.241 A két legimpozánsabb kúria természetesen a székes- és a társaskáptalan prépostjának tulajdonában volt. Az egykori paloták közül mai formájában leginkább a Káptalan utca 2. számú épület õrzi késõ középkori szerkezetét
(24. ábra).242 E városrész a hódoltságot követõen is eredeti funkciójának
megfelelõen épült újjá, s egészen a 20. század derekáig döntõen a kanonokok házai voltak itt.243 A káptalani negyed nagyobb építményeihez
ugyanakkor gazdasági melléképületek, gyümölcsös is tartozott, melynek
következtében egy kertvárosias küllemû településrészt kell elképzelnünk.
3.2.3. Óvár/Harangozó városnegyed és a ferences kolostor környéke
A 14. századi forrásokban elõbukkanó Owar vicus minden valószínûség
szerint a város nyugati részén kialakult településrészt jelölte,244
s vélhetõleg ugyancsak erre a városnegyedre vonatkozhat a pápai tized-

24. ábra. A nagypréposti palota (Káptalan utca 2.)
Fig. 24 The provost’s palace (2 Káptalan utca)
Fotó / Photo: Tóth Zsolt
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jegyzékben feltûnõ harangozó (pulsator) név is.245 A városrész elnevezéseit illetõen korábban felmerült annak lehetõsége, hogy egy hajdani ispáni vár környékére utal az óvár elnevezés, s a település legkorábbi részét
jelölték a terminussal.246 Tekintve azonban, hogy Pécs jelenlegi ismereteink szerint a püspökség megalapítása elõtt sem volt ispánság székhelye,
ez a megoldási javaslat csak módosított formában fogadható el. Lehetséges ugyanakkor, hogy az elnevezés a püspökvárra utal, melyet a terminus
14. századi felbukkanása is erõsíthet. Ennek alapján a név egyfajta váralja
(suburbium) jellegû településrészt takarhatott (A.3.1–2. tábla). A harangozó elnevezés kapcsán pedig feltételezhetjük, hogy az itt élõk egy része
a püspökség szolgáltatói népességéhez tartozott.
E településmag legkorábbi része a barbakántól délre, a Szent István
tér nyugati oldalán mutatható ki. Régészeti kutatások ugyan kora Árpádkori veremházakat eleddig nem hoztak felszínre, azonban a 19. számú
telken feltárt kútból 12–13. századi kerámiatöredékek is elõkerültek.247
A korai település létét megkérdõjelezhetetlenné teszi a Kárpáti Gábor
által a 17–19. számú telkeken feltárt nagyobb méretû (23 × 7 m) templom
a körülötte lévõ temetõvel. A templom nyugati oldalát késõbb beépítették a városfalba. Az összesen 107 feltárt sír a templomban és a körülötte
lévõ cinteremben rétegesen helyezkedett el. Az ásató régész a temetkezések kezdetét a 10. századtól valószínûsítette.248 Tekintve azonban az
általa kormeghatározónak tartott leletek (csörgõgomb, lant alakú csat)
elõfordulásának tágabb idõmetszetét (10–11. század), nem tudjuk pontosan meghatározni a temetõ használatának kezdetét.249 Az eddig ismertetett településfejlõdést szem elõtt tartva azonban úgy vélem, hogy csak
a püspökség alapítását követõen népesült be a terület, s ezzel párhuzamosan épült fel a templom, és létesült a temetõ. E templomot vélhetõleg
a késõ középkori oklevelekben megjelenõ Szent István-kápolnával azonosíthatjuk, amely fontos szerepet játszott e városrész lakóinak életében.
A terület fokozatos népességnövekedése következtében egyre nagyobb
szükség mutatkozott ugyanis az ott élõk lelkipásztori szolgálatának megoldására. Ennek következtében a 14–15. század fordulóján a korábbi kápolna immár plébániai rangra emelkedett,250 mely körzetét a város délnyugati része alkotta.
A terület késõbbi sûrûbb beépítettségére következtethetünk a régészeti feltárások nyomán. Épületmaradványok, 14–15. századi kerámiaanyag, egy, a 15. századig használatban lévõ, emelõszerkezettel ellátott
kút, valamint kályhaszemek kerültek elõ.251 A Szent István tér 11. számú
ház telkén pedig egy kisebb, sokszögzáródású szentéllyel rendelkezõ, gótikus kápolna maradványaira bukkantak.
A városrész déli részén álló házakról elsõ alkalommal egy 1350-ben
kelt oklevél tudósít. A baranyai nemes, Sztárai Pál kúriájáról van szó,
ami a ferences kolostor elõtt (ante claustrum sancti Francisci) állt,252
s amelyet ezek alapján nagy valószínûséggel a Szent István tér – Ferencesek utcája sarkára lokalizálhatunk. Az adat mindazonáltal a városrész
terjeszkedésének irányát is jelzi, ugyanis a kelet–nyugati irányba futó
útvonal (a mai Ferencesek utcájának nyomvonala) az említett ház elõtt
húzódott. A ferencesek kolostoralapítása ugyanakkor azt is jelzi, hogy
a 13. század második felében a város e területe már a legsûrûbben lakott városrészek közé tartozott. Kolostoruk a város kiterjedését is mutatja, mivel a koldulórendek általában a települések peremén, a többi
egyházi intézménytõl távolabb telepedtek le.253 A Kórógyi család támogatásával épült ferences kolostor helye ismert, hiszen a középkori klastrom falaira épült a ma is álló rendház a 18. században (a Collegium
Seraphicum mûködik jelenleg az épületben). Kárpáti Gábor tárta fel
az egykori templom sokszögzáródású szentélyét, benne két mellékoltár
alapozásával. A középkori templom (55 × 13 m) hajója azonos a mai plébániatemploméval, azonban a hajdani épület keleti tájolását a barokk
korban nyugati irányba fordították.254 A városrész a ferences kolostortól délre nem terjeszkedett tovább, hanem kelet–nyugati irányú beépítettséggel számolhatunk. Ezt egyértelmûen mutatják a Ferencesek utcájában ismertté vált középkori épületek nyomai,255 illetõleg a vonatkozó
írott források.256 Míg az Árpád-korban vélhetõleg fõként a szegényebb
kézmûvesek, mezõgazdaságból élõk lakhattak e városrészben,257 a 14.
századi átalakulás nyomán már a tehetõsebbé vált iparosok, kereskedõk
építették fel kõházaikat. A városnegyed fejlõdése révén elérte a mai Jókai teret, s így csatlakozott a város gazdasági-igazgatási központjához
(A.3.2. tábla). A városrész, melynek legjelentõsebb utcája éppen a ferences kolostorról és templomról kapta nevét, a késõ középkorban is az
egyik legnépesebb területnek számított, s ezt a 16. századi török adóösszeírások adatai is jól tükrözik.258
E helyütt kell említést tenni a középkorban formálódó nyugati külvárosról is, hiszen az Árpád-korban a várost alkotó laza településbokrok
egyike a város majdani nyugati kapuja, a Szigeti kapu környékén helyezkedett el. A területen folytatott ásatások, leletmentések során településnyomokra utaló leletek váltak ismertté.259 A Hungária utcában egy
13. századból származó perembélyeges kerámiatöredék került a felszínre.260 Távolabb, a Jászai Mari utcában pedig egy késõ gótikus épület maradványait tárták fel a régészek, s a feltöltésben az épület gazdag felszerelésére utaló, ún. pécsi lovagalakos kályhacsempét is találtak.261 Ez egyúttal a várost kelet–nyugati irányba átszelõ, a Szigeten (Szigetváron) át
Babócsa irányába haladó fõútba262 torkolló utca jelentõségére is rávilágít.
Vélhetõleg ezzel is magyarázhatjuk az említett Sztárai-kúria elhelyezkedését, mivel tulajdonosa fõként Baranya délnyugati, valamint Somogy
megye területén volt birtokos.263

block during the sixteenth century. The reconstruction probably took
place during the tenure of Bishop György Szatmári (1505–1521).241 The
two grandest palaces naturally belonged to the provosts of the chapters
(cathedral and college). The building at number 2, Káptalan utca best
preserves its late medieval structure (Fig. 24).242 Following the Ottoman
occupation, the district was rebuilt according to its original function, and
mainly accommodated the houses of canons until the middle of the
twentieth century.243 The large houses in the chapter district also had
outbuildings and an orchard, suggesting that the area had a gardensuburb aspect.
3.2.3. The Óvár/Harangozó district and the surroundings of the Franciscan
friary
The term Owar vicus appears in fourteenth-century sources, probably
denoting a district in the west of the city.244 The name pulsator (bell
ringer), written in entries in the register of papal tithes, no doubt referred
to the same district.245 A previous hypothesis was that the name Owar
(the Hungarian word óvár, ‘old castle’ ) belonged to the area of the old
castle of the comes (ispán), the earliest part of the town.246 Since we now
know that Pécs was not the seat of a comes before the foundation of the
diocese, this can only be accepted in modiﬁed form. The name may refer
to the bishop’s castle, as is conﬁrmed by its appearance in the fourteenth
century. This suggests that it was a suburbium, a district outside the castle
(Plates A.3.1–2). The term ‘bell-ringer’ applied to the district suggests that
some of its inhabitants were servants of the episcopal seat.
The area to the south of the barbican, on the west side of Szent István
tér, has been identiﬁed as the earliest part of the district. Although
archaeological excavations have not uncovered semi-subterranean houses
characteristic of the Árpádian age, ceramic fragments have been found
on plot 19 from the twelfth and thirteenth centuries.247 The existence of
the early settlement has been put beyond doubt by Gábor Kárpáti’s
discovery, on plots 17–19, of a large (23×7 m) church surrounded by
a graveyard. The west side of the church was later incorporated into the
city wall. A total of 107 graves have been excavated, laid in layers in the
church and churchyard. Kárpáti has estimated that the burials began in
the tenth century.248 The objects he has dated the graves by (rattling
button, lute-shaped buckle), however, are of types that occur throughout
the tenth and eleventh centuries, and so we cannot exactly determine
when the cemetery came into use.249 Considering this in the light of the
urban development we have discussed so far, the area was most likely to
have been inhabited only after the diocese was founded, and the church
was built and the graveyard opened during the same period. The church
probably corresponds to St Stephen’s Chapel, which appears in late
medieval documents and played an important part in the life of the local
community. The demand for pastoral care must have grown as the local
population increased. Consequently, what had previously been a chapel
was, at the turn of the fourteenth and ﬁfteenth centuries, raised to the
rank of parish church250 serving the south-west of the city.
The area was increasingly built up, as excavations have shown through
the presence of building remains, fourteenth- and ﬁfteenth-century
pottery, a well with a wellhead mechanism that was in operation until the
ﬁfteenth century, and stove tiles.251 Beside the house at 11 Szent István
tér, remains have been found of a small Gothic chapel with a polygonal
apse.
The ﬁrst mention of buildings in the south of the district is in
a document of 1350. It concerns the mansion of the Baranya nobleman
Pál Sztárai, which stood in front of the Franciscan friary (ante claustrum
sancti Francisci).252 This localizes it with high probability to the corner of
Szent István tér and Ferencesek utcája, and gives an clue to the direction
in which the district expanded, because the east–west route (corresponding
to Ferencesek utcája) ran in front of the building. The founding of the
Franciscan friary indicates that the district must have been one of the
more densely-populated areas of the city in the second half of the
thirteenth century. The location of the friary also shows how far the city
extended, because the mendicant orders usually settled on the outskirts
of towns, far from other church institutions.253 The Franciscan friary was
built with the aid of the Kórogyi family, and we know its location, because
the eighteenth-century house of the order, which currently accommodates
the Collegium Seraphicum, was built against the walls of the medieval
friary. Gábor Kárpáti has excavated the polygonal apse of the church,
which contains the foundations of two side altars. Today’s parish church
inherited its nave (55 × 13 m) from the medieval church, but with an
orientation that was reversed from east to west in the Baroque era.254 The
district did not expand south of the friary and must have built up in the
east–west direction. Clear evidence for this comes from remains of
medieval buildings found in Ferencesek utcája,255 and relevant written
sources.256 In the Árpádian age, it was probably mainly inhabited by poor
craftsmen and agricultural workers,257 but the alterations of the
fourteenth century prompted wealthier artisans and merchants to build
stone houses there. The district expanded up to what is now Jókai tér, and
thus made a connection with the economic and administrative centre of
the city (Plate A.3.2). The district, of which the principal street got its
name from the Franciscan monastery and church, remained one of the
most populous areas of the city in the late Middle Ages and beyond, as is
evident from Ottoman tax censuses of the sixteenth century.258
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3.2.4. A Szent Benedek-plébániatemplom városnegyede
A forrásokban a 14. század elsõ felében megjelenõ plébániatemplom körül kialakult településmag a legkorábbi városrészek közé tartozik. A Citrom utca 16–18. számú telkein feltárások nyomán ismert templom és
a körülötte lévõ nagyobb temetõ a mai belváros déli szélén helyezkedett
el,264 amely kissé szokatlannak tûnik. A plébániatemplomokat ugyanis általában a települések, településrészek frekventáltabb részein építették
fel,265 annak érdekében, hogy a hívek minden irányból könnyen elérhessék azokat. Ennek alapján valószínûsíthetõ, hogy a plébániakörzethez
tartozó kora Árpád-kori településrész a késõbbi városfalon túli, attól dél–
délnyugati irányba is kiterjedhetett. Koszta László ezzel kapcsolatban
arra mutatott rá, hogy az antik elõzmények e probléma tisztázásában is
fontos támpontokat nyújthatnak.266 A római polgárváros központját
Valeria tartomány kormányzójának nagy kiterjedésû palotája körül, a mai
Postapalota környékén kereshetjük.267 A helytartói palotától délre a római város fóruma helyezkedett el, amelynek déli részén, a Rákóczi út és
a Jókai utca sarkán (a Baranya Megyei Táblabíróság épületétõl keletre)
a 4. században egy nagyobb méretû bazilikát is építettek (C.1.2. tábla; 12.
és 13. ábra).268 Ettõl nyugatra, a Kereskedõk Háza alatt tárták fel a monumentális közfürdõ falait. A Citrom utca déli oldalán egy kisebb fórum
valószínûsíthetõ, míg a Citrom–Jókai–Teréz utcák határolta területen
jelentõs, szigetszerûen elhelyezkedõ polgári épületek váltak ismertté.269
Az itt végzett feltárások során a régészek nem bukkantak középkori épületmaradványokra, amely arra utalhat, hogy a középkor folyamán Sopianae egykori házainak építõanyagát használták fel. A középkori leletanyag azonban e területrõl sem hiányzik, ugyanis a Teréz utcában a késõ
középkorban eltömedékelt kutakat tártak fel, melyekbõl 13–15. századi
kerámiaanyag került elõ.270 Ez esetben is az ókeresztény temetõ kapcsán
tapasztalt romkontinuitásról beszélhetünk. A településrész korai, 11. századi kezdeteire következtethetünk a templom védõszentje, Szent Benedek neve alapján is. Minden valószínûség szerint Pécs elsõ két püspökének
idejére tehetõ a templom alapítása, akik mindketten Benedek-rendi szerzetesek voltak. A korai alapítást indokolhatta a településmag jelentõsége,
valamint a viszonylag nagy távolsága a püspökvártól (A.3.1. tábla).271
A városnegyed kiterjedésére a leletek, régészeti megﬁgyelések alapján tehetünk észrevételeket. Nyugati irányban a Váradi Antal utca jelenti
a határt, ahol késõ középkori épületek maradványai, vízvezeték és útburkolat nyomai kerültek napvilágra.272 A Zrínyi, a Mátyás király utcák, továbbá a Jókai utca északi részének leletei mutatják a beépítés irányát,273
melynek következtében a városrész elérte a Jókai tér déli részét. A településrész keleti irányú bõvülését is régészeti leletek tanúsítják. Köztük az
egyik legjelentõsebb a Citrom utca – Irgalmasok utcája sarkán feltárt cölöpszerkezetes, késõ középkori épület nyoma.274

Here we should also mention the west suburb of the city, which
formed up during the Middle Ages. One of the loose cluster of settlements
that made up the city in the Árpádian age lay in the area of the later
western gate to the city, Sziget Gate. Excavations and rescued ﬁnds in the
area have yielded clues to the existence of a settlement.259 A thirteenthcentury pottery fragment with stamped decoration on the rim has been
found in Hungária utca.260 Further away, in Jászai Mari utca, archaeologists
have found among the debris on the site of a late Gothic building a ‘Pécs
knightly stove tile’, indicating the high standard of furnishing in the
building.261 This also indicates the signiﬁcance of the street that crossed
the city in the east–west direction, running into the main road through
Sziget (Szigetvár) in the direction of Babócsa.262 This probably also
explains the location of Sztárai’s mansion, because his lands lay mainly in
the south-west of Baranya and in Somogy.263
3.2.4. The St Benedict’s Parish Church quarter
The parish church ﬁrst appears in sources in the fourteenth century, and
the settlement around it was probably one of the earliest districts of the
city. The church is known about from archaeological excavations on plots
on 16–18 Citrom utca. It lay at the south edge of the present city centre,264
an apparent deviation from the norm for parish churches, which were
usually built in the middle of a town or district265 to facilitate access for
the faithful from all directions. This suggests that the early Árpádian-age
parish may have expanded beyond the line of the later city wall, in the
south and south-western direction. László Koszta has pointed out the
relevance of Roman precedents in addressing this problem.266 The centre
of the Roman civilian town may be located to the area around the
extensive palace of the governor of the province Valeria, the vicinity of
today’s Postal Palace.267 To the south of the governor’s palace was the
forum of the Roman town, and on its south side, at the corner of Rákóczi
út and Jókai utca (to the east of the Baranya County Appeal Court), a large
basilica was built in the fourth century (Plate C.1.2; Figs. 12 and 13).268 The
walls of a monumental public baths were found to the west of that, under
the Merchants’ House. What seems to have been a smaller forum lay on
the south side of Citrom utca, and large, well-separated civilian buildings
have been discovered in the area bounded by Citrom utca, Jókai utca and
Teréz utca.269 No medieval building remains were found in these
excavations, suggesting that the material for construction in the Middle
Ages was taken from the old Sopianae buildings. There is no lack of other
medieval ﬁnds in the area. Late medieval debris dumped in a well in Teréz
utca was found to contain pottery dating from between the thirteenth
and ﬁfteenth centuries.270 This seems to be another case of spatial
continuity related to the early Christian cemetery. The name of the church,
St Benedict’s, is further evidence that the district was founded as early
as the eleventh century. The foundation of the church can in all probability
be dated to the terms of the ﬁrst two bishops of Pécs, both of whom were
Benedictine monks. Possible reasons for its foundation are the signiﬁcance
of the settlement core there, and the relatively long distance from the
bishop’s castle (Plate A.3.1).271
Archaeological ﬁnds and observations also tell us about the extent of
the district. Its western boundary ran along the route of Váradi Antal
utca, where remains of late medieval buildings, water pipes and roads
have been found.272 Finds from Zrínyi utca, Mátyás király utca and the
north stretch of Jókai utca show the direction in which the district was
built up,273 taking it up to the south of Jókai tér. The expansion of the
district to the east has also been determined from archaeological ﬁnds,
one of the most signiﬁcant being the remains of a late medieval poststructure building at the corner of Citrom utca and Irgalmasok utca.274

3.2.5. A dominikánusok városnegyede
A város délkeleti részének egyik korai központja a Gábor utca tájára
helyezhetõ. A 3. számú telken 11–12. században létesített veremházakat,
és lassú korongon készült, valamint kézzel formált Árpád-kori edénymaradványokat tártak fel.275 Ezekhez a veremlakásokhoz tartozott minden
bizonnyal a szomszédos háztelken talált középkori kút is, amely leletanyaga tanúsága szerint a 11–12. századtól kezdõdõen használatban volt.
Ebbõl is kezdetleges technikával készített, a korai Árpád-korra keltezhetõ
fazekak kerültek napvilágra.276 Némileg távolabb, az Irgalmasok Kórháza
udvarán végzett régészeti kutatások úgyszintén Árpád-kori veremházakat és egy hozzájuk tartozó, külsõ sütõkemencét hoztak felszínre.277
Vélhetõleg a két jelzett pont körül sûrûsödõ településnyomok egy összetartozó településmagot alkottak már a 12. században (A.3.1. tábla). Mindezek a vizsgált területen egy laza, falusias jellegû, veremházakból álló
település létét mutatják az Árpád-korban, amely észak–északnyugati
irányba bõvült. A városmag fokozatos átalakulásának, városiasodásának
egyik megfogható jele az említett Irgalmasok Kórháza udvarán létesített
veremházak elplanírozása, melyek helyén azt követõen gerendavázas,
föld fölé magasodó, több helyiségbõl álló épületet emeltek.278
A változások bizonyosan láthatóvá lettek már a tatárjárás elõtt, hiszen a dominikánusok a szóban forgó terület délkeleti végén telepedtek
le. A Domonkos-rend köztudottan a jelentõsebb gazdasági-kereskedelmi
központokat részesítette elõnyben,279 ebbõl következõleg pedig mind
a város, mind a szerzetesrend által választott szûkebb városmag fejlettsége feltételezhetõ. Párhuzamok alapján ugyan az sem zárható ki teljességgel, hogy a településbokorhoz tartozó korai templomot vették át a dominikánusok,280 azonban sokkal valószínûbb, hogy a kezdeti idõszakban az
ott élõk lelki gondozását a Szent Benedek-plébánia klerikusai végezték.281 Az 1238 táján alapított dominikánus kolostort és templomot feltárások tették ismertté, a Munkácsy Mihály utca 8. sz. alatti telken (ma
a Lenau Ház mûködik a területen). A Becket Szent Tamás tiszteletére
szentelt egyhajós, sokszögzáródású templom tekintélyes mérete alapján
(55 × 11 m) a hozzá csatlakozó kolostorral az egyik legnagyobb méretû
magyarországi rendház lehetett.282 A kolostor egyúttal a városrész délkeleti szélét is kijelölte.
A domonkosok megtelepedése a városnegyed népességnövekedését,
a gazdagabb iparos réteg kialakulását is jelzi. A fejlõdés eredményeként
a 13–14. század fordulóján megjelentek az értékesebb, kõbõl emelt és
pincével ellátott lakóépületek a területen.283 A 14–16. századra keltezett
igényes, gótikus és reneszánsz stílusjegyeket mutató kõépületeket, épületplasztikai elemeket tártak fel a Munkácsy Mihály utcában több helyen
és a Városház közben.284 Az említett Gábor utcai kút, valamint a Perczel

3.2.5. The Dominican quarter
One early centre in the south-east of the town may be located to the
vicinity of Gábor utca. Semi-subterranean houses on plot 3 were built in
the eleventh and twelfth centuries, and contain remains of Árpádian-age
vessels made on a slow wheel or hand-formed.275 A medieval well on the
neighbouring plot almost certainly belonged to these houses. Finds from
the well show that it was ﬁrst put into use in the eleventh or twelfth
century. They include pots made by primitive techniques, dated to the
early Árpádian age.276 Somewhat more distant, in the courtyard of the
Irgalmasok hospital, further Árpádian-age subterranean houses with
external ovens have been discovered.277 These points are where the traces
of settlement are densest, indicating the existence of a coherent
settlement core in the twelfth century (Plate A.3.1). The investigations in
this area indicate the existence of a village-like settlement of semisubterranean houses in the Árpádian age, expanding in the north and
north-western directions. A palpable sign of the gradual urban
transformation of the town is the levelling of the semi-subterranean
houses on the courtyard of the Irgalmasok hospital, their place being
taken by timber-framed, above-ground buildings with more than one
room.278
The changes must already have been visible before the Mongol
Invasion, because the Dominicans settled at the south-east end of the
area. The Dominicans are known to have favoured major economic and
trading centres,279 suggesting a high level of economic development in
the city and speciﬁcally in the settlement core selected by the order.
Comparison with analogies suggest that the Dominicans might have
taken over an early church belonging to the cluster of settlements,280 but
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utcában kialakított 15. századi ciszterna és egy eltömedékelt kút leletanyagai is a városrész késõ középkori fejlettségét igazolják. A helyi
mûhelyekben készült igényes kerámia, majolikatöredékek mellett
feltûntek ugyanis az itáliai importból származó üvegek maradványai is.285
A városrész jelentõségének bizonyítéka a karmelita rend 14–15. századi itteni letelepedése is. A Szent László tiszteletére szentelt templomuk
és kolostoruk lokalizálását – amely korántsem problémamentes – Kárpáti
Gábor végezte el. A rendházat a városközpont déli peremére, a mai betegápoló irgalmasrend templomától délkeletre helyezte, melyet
megerõsíthet a körülötte részlegesen feltárt középkori temetõ is.286 A városrész nyugati–délnyugati beépítettsége az Irgalmasok utcájának keleti
vonaláig tartott, ahol jelentõs 15–16. századi épületek, pincék álltak egykor. A mai Kossuth tér azonban valószínûleg a középkorban sem volt
sûrûn beépítve (A.3.2. tábla).287

it is more likely that pastoral care of the inhabitants in the initial period
was provided by clerics of the parish church of St Benedict.281 Excavations
on the plot at 8 Munkácsy Mihály utca (where Lenau House stands today)
have provided information about the monastery and church that the
Dominicans founded around 1238. The church, dedicated to St Thomas
Becket, had a single nave and a polygonal apse. The dimensions of the
church – ﬁfty-ﬁve by eleven metres – suggest that the monastery must
have been one of the largest in Hungary.282 The monastery marked the
south-eastern edge of the district.
The coming of the Dominicans indicates the increasing population of
the district and the formation of a wealthy artisan class. Higher-standard,
stone-built dwellings built above cellars appeared at the turn of the
thirteenth and fourteenth centuries.283 Stone buildings and building
sculpture displaying the Gothic and Renaissance styles, executed to a high
standard, have been found at several points in Munkácsy Mihály utca and
in Városház köz. They have been dated to between the fourteenth and
sixteenth centuries.284 Finds from the well in Gábor utca and a ﬁfteenthcentury cistern and another ﬁlled-in well in Perczel utca also bear out the
wealth of the district in the late Middle Ages. Together with ﬁne ceramics,
including majolica fragments, made in local workshops, there were pieces
of glass imported from Italy.285
Further proof of the signiﬁcance of the district is the settlement of the
Carmelite Order there in the fourteenth and ﬁfteenth centuries. Gábor
Kárpáti has resolved the difﬁcult question of where their church –
dedicated to St Ladislaus – and monastery were located. He identiﬁed the
site as being at the southern perimeter of the city centre, to the southeast of today’s Hospitallers’ church, and this seems to be conﬁrmed by the
partially-excavated medieval graveyard around it.286 The built-up area in
the south and south-west of the district extended to the east line of
Irgalmasok utcája, were substantial buildings and cellars were built in the
ﬁfteenth and sixteenth centuries. The site of Kossuth tér, however, was
probably not densely built up in the Middle Ages (Plate A.3.2).287

3.2.6. A város északkeleti területe
A Hunyadi út – Széchenyi tér és a Király – Majorossy Imre – Kálvária utcák
által határolt terület mindmáig a legkevésbé ismert része a középkori településnek. Gosztonyi Gyula nézete alapján a Papnövelde és Mária utcák
által közrefogott terület már a korai középkorban lakott volt, sõt szerinte
e településrészrõl kiindulva terjeszkedett a város déli és délnyugati irányba.288 Hasonlóképpen vélekedett Vörös Márton is,289 míg Bezerédy Gyõzõ
e korai település déli határát a Király utcáig tágította.290 Felmerült annak
lehetõsége is, hogy a város legfontosabb útvonala, nyugat–keleti irányú
tengelye a Janus Pannonius és a Mária utcák nyomvonalát követve teremtett volna összeköttetést a püspökvár és az – alább tárgyalandó – Malomséd településrész között.291 Szabó Pál Zoltán elgondolása szerint e városrész szabálytalan utcahálózata is a korai betelepülés bizonyítéka, ugyanis
az utcák nyomvonala itt – ellentétben a szabályosan megtervezett délnyugati városrésszel – a terepviszonyokhoz alkalmazkodva alakult ki. Rekonstrukciója alapján a dél felõl, Málom és Keszü irányából érkezõ és
a Malomszeg irányába tartó fõ útvonal középkori leágazása az Irgalmasok utcája – Széchenyi tér – Megye – Papnövelde – Tettye utcák nyomvonalán haladt, immár a fõteret ﬁgyelembe véve.292 Az elméletet azonban
sem írott kútfõk, sem pedig régészeti megﬁgyelések nem támasztják alá.
A Mária utcától északra ugyanis elenyészõ számú Árpád-kori lelet került
elõ,293 ebbõl következõleg bizonyosan nem lehetett sûrûn lakott e rész.
A terület beépülése a tatárjárást követõen kezdõdhetett meg, s ezt
éppen a város fõterére befutó, így annak létrejötténél késõbb kialakuló
utcák nyomvonala igazolja. Kialakulása legkorábban a 13. század második felében kezdõdhetett meg. Úgyszintén e városrész kései formálódására utal az a körülmény, hogy az eddigi kutatások alapján egyetlen egyházi intézmény léte sem igazolható e településrészen (A.3.2. tábla, 28. ábra).294 Ez pedig, a város meglehetõsen sûrû egyházi intézményhálózatának ismeretében egyértelmûen arra utal, hogy a középkor folyamán egy
lazább, fokozatosan benépesülõ városrésszel számolhatunk. Valószínû,
hogy a délkeleti városmag felõl érkezõ impulzusok is jelentõs hatással
voltak a Király utcától északra formálódó városrész létrejöttében. Egyházi
intézmények híján, az itt élõk lelkipásztori szolgálatát a Szent Bertalantemplom klerikusai látták el a 13. századtól kezdõdõen.
A terület 13. század második felétõl kezdõdõ fokozatos benépesülését
már régészeti emlékek is jelzik. A Mária utca déli oldalán, a Janus Pannonius Gimnázium udvarán feltárt kutak és a bennük rejlõ leletanyag alapján az ottani telek a 12–13. század fordulójától folyamatosan lakott volt,
továbbá egy jelentõsebb, 15–16. századi épület létére is következtethetünk.295 A Hunyadi út 2.-ben – in situ – gótikus, élszedett kapunyílást ﬁgyeltek meg, valamint lovagalakos kályhacsempéket és 15. század végi
díszkerámia-töredékeket találtak a régészek.296 A Mária utca 8. sz. alatti
épület középkori falakat tartalmaz.297 A Megye utca 19. és az Anna utca
17. sz. alatti telkeken a 16. század elejére datálható kályhaszemek kerültek elõ,298 melyek a környék egykori jelentõsebb polgárházaira utalnak.
A Szent Mór és a János utcákban megﬁgyelt középkori útburkolat részletei úgyszintén a késõ középkori fejlõdést sugallják.299 Közvetett módon
ugyan, de egy írott forrás is e városrész késõ középkori épületeire vonatkozó adatokat tartalmaz. Az 1473 és 1505 közé keltezhetõ kútfõ arról tájékoztat, hogy Zsigmond püspök Tamás nevû káplánjának kérésére felmentette a Tamás által a Szent Bertalan-templom Szûz Mária-oltárigazgatósága számára adományozott házát az adóﬁzetés és minden egyéb szolgáltatás alól. A ház nyugat felõl a közfürdõvel volt határos.300 Az oltárhoz
tartozó ingatlan helymeghatározásában Petrovich Ede véleményét, miszerint „ez a ház valahol a templom közelében állott”,301 magam is elfogadhatónak vélem, s az is elképzelhetõ, hogy az ingatlan a mai Mária utcában
állt. Esetleg megfontolandó a középkori utcácskának az 1554-es defterben
felbukkanó Szent Mária utcával való azonosítása is.302 Mûemléki és régészeti kutatások révén néhány 15–16. századra keltezhetõ lakóház falrészletei, illetve letelepedésre utaló nyomok ismertek a Király utca északi oldalán is.303 Mindezek fényében úgy látszik, hogy e városnegyed déli, a Mária
és a Király utcák közti része lehetett a népesebb a késõ középkorban.304
A városfal felépültét követõen közvetlen a falak menti területek (a Papnövelde utcától északra és a Nagy Flórián utcától keletre) bizonyosan beépítetlenül maradtak, amint Haüy térképe (C.2.1. tábla) is jelzi.

3.2.6. The north-east of the city
The area bounded by Hunyadi út, Széchenyi tér, Király utca, Majorossy
Imre utca and Kálvária utca is still the least-explored part of the medieval
city. Gyula Gosztonyi considers that the area between Papnövelde utca
and Mária utca was already inhabited in the early Middle Ages and was
the area from which the grew outwards to the south and south-west.288
This view is shared by Márton Vörös,289 and Gyõzõ Bezerédy has extended
the south border of this early settlement to Király utca.290 It has also been
proposed that the most important route through the city, the east–west
axis along the line of Janus Pannonius utca and Mária utca, created a link
between the bishop’s castle and the Malomséd district (see below).291 Pál
Zoltán Szabó sees the irregular street layout of the district as evidence of
early settlement, because the streets were aligned with the relief of the
land, unlike the deliberately-planned south-western district. In his
reconstruction, a road that branched from the main route from the south
– from Málom and Keszü towards Malomszeg – ran along what are now
Irgalmasok utcája, Széchenyi tér, Megye utca, Papnövelde utca and Tettye
utca, and conformed with the main square.292 This theory ﬁnds no support,
however, in either written sources or archaeological observations. The
very small number of Árpádian-age ﬁnds from north of Mária utca293
implies that the area was certainly not densely populated.
The route taken by streets that run into the main square of the city –
and were therefore laid out after the square had come into existence –
suggests that development must have started only after the Mongol
Invasion, i.e. in the second half of the thirteenth century. Other evidence
for the late formation of the district is that no trace has yet been found
of any ecclesiastical institution there (Plate A.3.2, Fig. 28).294 Given the
large number of church buildings in the city as a whole, we can reasonably
form a picture of a loosely-arranged district with a population that
gradually increased during the Middle Ages. The impulses from the southeast core of the city probably had a major inﬂuence in the formation of
the district to the north of Király utca. Since there were no churches,
pastoral care for the local population from the thirteenth century onwards
was provided by clerics of St Bartholomew’s Church.
There is archaeological evidence that the area became inhabited after
the middle of the thirteenth century. Wells excavated in the courtyard of
Janus Pannonius School on the south side of Mária utca, and the objects
found in them, indicate that the site was continuously inhabited after the
turn of the twelfth and thirteenth centuries, and there are signs of
a substantial building built in the ﬁfteenth or sixteenth century.295
A chamfered Gothic gateway has been discovered in situ at 2 Hunyadi út,
together with knight-ﬁgure stove tiles and late ﬁfteenth-century
ornamental pottery fragments.296 The building at 8 Mária utca has some
medieval walls.297 Early sixteenth-century stove tiles have been found at
19 Megye utca and 17 Anna utca,298 which must have come from the most
noteworthy burghers’ houses in the vicinity. Details of the medieval road
surface observed in Szent Mór utca and János utca also indicate late
medieval development.299 Indirectly, there is a written source that also
concerns medieval buildings in this district. Dated to between 1473 and
1505, the document records that Bishop Zsigmond, at the request of his
chaplain, Tamás, exempted from taxation and all other services the house
that Tamás had donated to the rector altaris of the Virgin Mary altar in St
Bartholomew’s church. On its west side, the house adjoined the public

3.2.7. A városközpont
A fõtér kialakulásáról, fejlõdésérõl, jelentõségérõl Vörös Márton közel fél
évszázada egy kismonográﬁát adott közre,305 a legújabb kutatások azonban jelentõs mértékben módosították a korábbi elképzeléseket.306 A mai
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baths.300 Ede Petrovich has located the property belonging to the altar as
“somewhere near the church”301 and this seems plausible. It is even
possible that it stood on what is now Mária utca. The little medieval street
may also be identiﬁed with the Szent Mária utca mentioned in an Ottoman
defter of 1554.302 Some sections of dwelling-house walls and other signs
of settlement dated to the ﬁfteenth and sixteenth centuries have been
discovered by archaeological excavations and historic building research
on the north side of Király utca.303 All of these combine to suggest that
the southern area, between Mária utca and Király utca, was the most
populous part of the district in the late Middle Ages.304 After the building
of the city wall, the areas alongside it (north of Papnövelde utca and east
of Nagy Flórián utca) certainly remained empty, as is marked on de Haüy’s
map (Plate C.2.1).

Széchenyi tér északi, északkeleti részén tett régészeti megﬁgyelések alapján a terület már a kora középkorban lakott volt. 11–12. századi sírokat,
valamint településnyomokat észleltek a terület északnyugati részén, a
Leonardo da Vinci-szobor környékén és a Janus Pannonius Múzeum Régészeti Osztálya épületének kertjében.307 A Nádor Szálló udvarán egy veremlakás nyomaira bukkantak, míg a vele szomszédos Janus Pannonius
Gimnázium udvarán feltárt kútból elõkerült leletek közül a legkorábbiak
a 12. századra datálhatók.308 Ezek alapján felettébb valószínûnek látszik,
hogy a mai tér északi részén a 11–12. században már egy falusias jellegû
település létezett (A.3.1. tábla). A valódi áttörést a fentebb bemutatott
városrészek spontán fejlõdése hozta a tér kialakulása felé vezetõ úton,
hiszen ezek mindegyike a város mai központja felé bõvült mindenekelõtt,
s az így fokozatosan összeolvadó városnegyedek gyújtópontjában alakult
ki Pécs középkori fõtere a 13. század folyamán (A.3.2. tábla).
E folyamatot tükrözi a fõtéren alapított plébániatemplom elhelyezkedése. A Bertalan püspök által a 13. század elsõ felében létesített templom
építésekor ugyanis egyértelmûen ﬁgyelembe vették a településrészek
fejlõdésének irányát, s immár a város püspöke és a székeskáptalan tudatos
döntéseként alakult ki a település végleges topográﬁai szerkezete. A kora
Árpád-kori laza, falusias jellegû településmagok egységesülése, a veremházak helyett a felmenõ falú, majd hamarosan kõbõl emelt házak a városiasság irányába mutatnak. Természetesen e folyamatot a mongolok pusztítását követõ újjáépítés tovább erõsítette. Pécs városfejlõdésének vázolt
folyamata, jelesül, hogy több település konglomerátumából fejlõdött egységes városszerkezetûvé, teljesen analóg az európai püspökvárosok esetében az 5–11. század között tapasztalható jelenséggel, s mindez több magyar püspöki székhely (pl. Eger, Várad, Vác, Veszprém) esetében is megﬁgyelhetõ. Megjegyzendõ, hogy a földrajzi viszonyok mellett a földesúrfõpapok érdeke is akadályozhatta a kisebb településmagok tömörülését,
egységesülését, amint ezt az ország keleti felében adatolhatjuk. Pécsett
azonban éppen a püspökök támogatásával történt meg a városszerkezet
egységesülése, ami a város késõ középkorra kialakuló topográﬁájában is
kitapintható.309 A város fõterének északi részét uraló Szent Bertalantemplom a polgárság számára rendkívüli jelentõséggel bírt, melyet – többek között – az épület nagyszabású késõ középkori bõvítései is alátámasztanak. A jelentõs méretû egykori templom több építési fázis során nyerte
el végsõ formáját a 15. század végén. A háromhajós, poligonális szentélyzáródással ellátott, külsõ támpilléres épület hossza meghaladta a 45 métert, szélessége mintegy 24 méter lehetett. Az egykori templomtornyot az
épület délnyugati sarkához építették, melyet a késõ gótikus átépítés idején a déli mellékhajóba foglaltak. Szintén az utolsó építési periódusban
alakították ki a déli hajó délnyugati oldalán lévõ kápolnát, s ekkor készült
el a templom késõ gótikus boltozata is. A templom körül temetõt is létesítettek.310
A települést észak–déli és kelet–nyugati irányban átszelõ két
legjelentõsebb út egymást keresztezve haladt át a város két fõ tengelyének metszéspontján. A várost döntõen kelet–nyugati tájolású utcák hálózták be a késõ középkor folyamán, amelyek kialakítása során szintén
ﬁgyelembe vették a fõteret. Ugyancsak fontos információt nyújt a Szepesy
Ignác utca középkori eredetû, észak–déli irányú nyomvonala. Az utcácska
ugyanis közvetlen összeköttetést biztosított a káptalani városrész és a városközpont között. A város új súlypontja tehát a Szent Bertalan-templom,
valamint az alatta egészen a Jókai térig húzódó terület lett a kései Árpádkorban, amely mindmáig meghatározza Pécs belvárosának szerkezetét
(A.1.1., A.3.2., B.4.2–3. tábla).311 Itt alakult ki a város polgári igazgatási és
gazdasági központja, s egyúttal a város fõ plébániatemploma is itt emel-

3.2.7. The city centre
Nearly ﬁfty years ago, Márton Vörös published a small monograph on the
formation, development and signiﬁcance of the main square.305 Recent
research has somewhat modiﬁed his account.306 Archaeological
observations on the north and north-east of today’s Széchenyi tér have
found that the area was already inhabited in the early Middle Ages.
Eleventh- and twelfth-century graves and traces of settlement have been
detected on the north-west part of the area, around the Leonardo da
Vinci statue and in the garden of the Archaeology Department of Janus
Pannonius Museum.307 Traces of a semi-subterranean house have been
found in the courtyard of the Nádor Hotel, and a well opened up in the
courtyard of the neighbouring Janus Pannonius School contained objects
from as early as the twelfth century.308 These suggest with very high
probability that there was a village-like settlement in the north of the
square in the eleventh and twelfth centuries (Plate A.3.1). The real
breakthrough in the formation of the square was the spontaneous
development of the districts already discussed, because for all of them,
expansion was mainly in the direction of today’s city centre. Thus, the
main square of medieval Pécs took shape at the conﬂuence of the districts
as they gradually merged during the thirteenth century (Plate A.3.2).
The location of the parish church on the main square reﬂects this
process. When Bishop Bertalan founded the church in the ﬁrst half of the
thirteenth century, he and the cathedral chapter clearly took account of
the way the districts were developing, and their decisions ﬁnally ﬁxed the
city’s topographical structure. The merging of the loose, village-like
settlement cores of the early Árpádian age and the disappearance of
semi-subterranean houses in favour of above-ground and – later – stonebuilt houses, pointed the way to urbanization. The rebuilding after the
ravages of the Mongol Invasion naturally gave a boost to this process. The
development of Pécs, and above all the emergence of a coherent urban
structure out of a conglomeration of separate settlements, is fully
analogous to the way that European episcopal cities emerged between
the ﬁfth and eleventh centuries, and the same phenomenon may be
observed in several other Hungarian episcopal seats, such as Eger, Várad,
Vác and Veszprém. We should note that the merging of small settlement
cores could be inhibited by both geographical conditions and the interests
of landowners and prelates, as may be observed in the east half of the
country. In Pécs, however, the bishops lent their support to the uniﬁcation
of the urban structure, as may be perceived in the late medieval
topographical developments. 309 St Bartholomew’s church, which
dominated the north of the city’s main square, had great signiﬁcance for
the burghers, as is evident by the large-scale late medieval extensions to
the building. Have started as a fairly large church, it went through several
phases of further building to reach its ﬁnal form in the late ﬁfteenth
century. It had a nave and two aisles, a polygonal apse and exterior
buttresses, and was more than forty-ﬁve metres long and about twentyfour metres wide. The tower of the original church was at the south-west
corner, and was surrounded by the south aisle during the late Gothic
alteration. The chapel on the south-west side of the south aisle was also
the product of the last period of construction, as was the late Gothic
vaulting of the church. A cemetery was laid out around the church.310
The intersection of the two main axes of the city was also the crossing
point of the main north–south and east–west roads that passed through
it. The streets laid out in the late medieval period predominantly ran
east–west, and their routes took account of the main square. The north–
south route of Szepesy Ignác utca, also of medieval origin, also provides
important information. This little street provided a direct link between
the chapter district and the city centre. The new focus point of the city in
the late Árpádian age thus became St Bartholomew’s Church and the area
beneath it as far as Jókai tér, and it still determines the structure of the
centre of Pécs (Plates A.1.1, A.3.2, B.4.2–3).311 This is where the civilian
administrative and economic centre of the city took shape, and the main
parish church was also built there. From that time onward, the area
occupied by today’s Széchenyi and Jókai squares took on a much greater
signiﬁcance in the lives of the city’s inhabitants. Its separation from the
feudal centre constituted by the bishop’s castle gave the city a bipolar
structure.312 It was the site of one of the market places and probably of
the city hall. Consistent with practices in other cities, wealthy burghers
also built their houses in and around the main square, as has been
conﬁrmed by archaeological historic-building investigations. Remains of
substantial stone buildings, artisans’ workshops and cellars dating from
between the fourteenth and sixteenth centuries have been uncovered on

25. ábra. A Szent Bertalan-templom késõ középkori rekonstrukciója
Fig. 25 The late medieval reconstruction of St Bartholomew’s Church
Rekonstrukció / Reconstruction by: Buzás Gergely
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kedett. A városi polgárság mindennapi élete szempontjából sokkal
jelentõsebbé vált, így hangsúlyosabb szerepet kapott ettõl kezdve a mai
Széchenyi és Jókai tér alkotta territórium. A püspökvár földesúri központja mellett egy újabb centrum alakult ki a településen, ezáltal kétpólusúvá
vált a város.312 Itt létesítették az egyik piacteret, s itt kereshetjük vélhetõleg a városházát is. Mindemellett, az általános gyakorlatnak megfelelõen,
a fõtéren és körülötte emelkedtek a tehetõsebb polgárok házai, amint
ezt a régészeti-mûemléki kutatások is megerõsítették. Jelentõs 14–16.
századi kõépületek, iparos mûhelyek, pincék maradványai kerültek felszínre a Széchenyi tér nyugati és keleti oldalán, a Szentháromság-szobor
környékén, valamint a Jókai téren.313
Feltehetõleg a város fõterének peremén állt az ispotály, amelyhez egy
fürdõ is tartozott. Ez utóbbi a 15. század végén közfürdõként (balneum
commune) tûnt fel egy oklevélben.314 Ez az adat nézetem szerint alkalmas a fürdõ és az ispotály relatív helymeghatározására is, ugyanis megemlíti, hogy a fürdõ kelet felõl a Szent Bertalan-templom Szûz Máriaoltárigazgatóságához tartozó házzal volt szomszédos. Egy másik oklevél
pedig az említett plébániatemplom Szent Katalin-oltárigazgatóságához
tartozó házról tesz említést.315 Minden bizonnyal ezek az oltárokhoz tartozó házak a templom környékén, a város központjában, illetõleg közelében állhattak, s amennyiben e feltételezésem helyes, akkor a fürdõ is a település centrumában lehetett. Petrovich Ede véleményét osztva magam is
elképzelhetõnek tartom, hogy a fürdõ a Széchenyi tér és a Mária utca
délnyugati sarkán, a késõbbi törökfürdõ helyén mûködhetett.316 E sejtésemet erõsíti, hogy a Szent Bertalan-templom szentélyéhez tartozó építmény alapozása mellett egy abroncsos vízvezetékszakaszt ﬁgyeltek meg
a régészek.317 Bizonyára az ispotálynak is valahol a fürdõ közelében kellett állnia. Az ispotályokat a korábbi szakirodalom általában a települések peremére helyezte,318 azonban a várostopográﬁai kutatások és az ispotályok bemutatását célzó vizsgálódások esetenként eltérõ eredményekre jutnak.319 Analógiák is megerõsítik, hogy nem csupán a települések peremén, hanem a városközpontokban is építettek ispotályokat.320
E helyütt említem meg, hogy egy pécsi polgár adománya folytán a templomhoz két bolt (apotheca) is tartozott a 15. század végén, melyet a plébános a Szentháromság-oltárhoz csatolt. Analógiák alapján ezeket is
a város centrumában, a piac körül kereshetjük.321

the west and east sides of Széchenyi tér, the vicinity of the Holy Trinity
statue and on Jókai tér.313
The hospital, which incorporated baths, probably stood at the edge
of the main square. The baths are mentioned as public baths (balneum
commune) in a late ﬁfteenth century document314 which I consider also
gives the relative location of the baths and the hospital, because it states
that the eastern neighbour of the baths was a house that belonged to the
rector altaris of the Virgin Mary altar in St Bartholomew’s church. Another
document mentions a house belonging to the rector altaris of St Catherine’s
altar.315 These altar-endowment houses were almost certainly in the
vicinity of the church, in or near the city centre, and if this hypothesis is
correct, then the baths must also have been in the city centre. I agree with
Ede Petrovich that the baths may have been located at the south-west
corner of Széchenyi tér and Mária utca, on the site of the later Turkish
baths.316 This guess receives some support from the ﬁnding by
archaeologists of a stretch of water pipe beside the foundations of
a building belonging to the chancel of St Bartholomew’s church.317 The
hospital must have stood near the baths. Although hospitals are usually
thought to have been built at the edges of towns,318 urban topographical
research and investigations into the history of speciﬁc hospitals sometimes
reach different conclusions.319 There is also conﬁrmation from analogues
that hospitals could be built in town centres as well as at the outskirts.320
I would also mention here a Pécs burgher’s donation of two shops
(apotheca) to the church in the late ﬁfteenth century; these were assigned
by the parish priest to the Holy Trinity altar. Going by analogues, these
are also likely to have been in the city centre, around the market321 (Plate
A.3.1).
3.2.8. Malomszeg/Malomséd
One district that grew up to the north-east of the city in the late medieval
period, along the Tettye stream, was distinctively separate from the rest
of the city. The geographical features of the area were highly favourable
to settlement. The hills on three sides of the Tettye plateau afforded
shelter from the wind, making for a very pleasant climate. More important,
however, was that the Mecsek Hills provided very good quality limestone,
and the stream ﬂowed fast and strong, with a drop of some 100 metres,
providing a substantial source of energy.322 We can trace the existence
of two settlement cores in this area in the early Middle Ages.323 Excavations
on the site of the Szatmári palace (the Tettye ruins) discovered traces
of a semi-subterranean house with working pits and an external oven.
Pottery ﬁnds show that the house was certainly in use in the eleventh
century.324 The house was certainly part of the north part of the settlement,
which gradually extended south along the Tettye valley. The increase in
the local population required the founding of a parish, and the Church of
All Saints (Fig. 31), which still stands in its original place, was built in the
south of the settlement core. Although the ﬁrst written mention survives
from the 1330s, art history observations in the building have dated some
details to the middle of the twelfth century. The church was surrounded
by a graveyard even in the Middle Ages.325 The other early medieval
settlement core probably lay to the south, in the vicinity of Ágoston tér.
This district probably contained the large linear graveyard uncovered in
the area between Alsó-Balokány utca and Farkas István utca, dated to the
eleventh or twelfth century.326 The inhabitants soon abandoned this
cemetery after the Church of All Saints was founded, and the two separate
settlements gradually merged into one. The centre of the district was
henceforth the Church of All Saints (Plate A.3.2).
The signiﬁcance of the district and the presence of an artisan class are
indicated by the two mendicant-order friaries set up there. The hermits of
the Augustinian Order probably settled in the city in the late thirteenth
century,327 although the ﬁrst written mention of the friary was made in
the ﬁrst decade of the fourteenth century.328 Excavations have revealed
remains of the monks’ house and church, which stood on what is now
Ágoston tér. These have found that the church was one of the largest
ecclesiastical buildings in the medieval city, after the cathedral.329 The
nave was more than thirty-three metres long and ended in a polygonal
Gothic apse of as-yet unknown dimensions. Contrary to general practice,
the friary building was built on the north side of the church, making it
unique among medieval church institutions in Baranya.330 After the ﬁrst
third of the fourteenth century, the Church of the Holy Spirit, to which a
Dominican convent was later attached, stood in the area between these
two churches, around Zidina.331 The ruins of the convent (Dominikaner
Mauer) were still visible between the Zidina area and Szikla utca in the
eighteenth century. The Chapel of Corpus Christi, which played an
important part in the life of the city, may also be localized to this district,
possibly in the west part.332
Among the natural features exploited by the inhabitants of the area
was the Tettye stream. By the time the district was uniﬁed in the fourteenth
century, it had taken its name from the mainstays of the local economy,
the forty mills along the stream mentioned by Miklós Oláh. A document
of 1402 refers to the local inhabitants as de vico Malomsed, or ‘inhabitants
of Malomséd’.333 The word malom means mill, and séd usually means
‘river’, and is common in Transdanubia. The name Malomséd, and Malomszeg, which was derived from it, undoubtedly denote this suburb.334
The district becomes truly ‘tangible’ in records after the beginning of
the ﬁfteenth century and the building of the city wall. Because Malomszeg
was cut through by the Tettye valley, its inclusion within the wall was

3.2.8. Malomszeg/Malomséd
A késõ középkori városképben is határozottan elkülönült településrész
alakult ki a várostól északkeleti irányban, a Tettye-patak mentén. A terület kedvezõ földrajzi adottságai révén kifejezetten alkalmas volt a letelepedésre. A Tettye-fennsík a hegység által három oldalról nyújtott védelem következtében igen kellemes, szélvédett klímával rendelkezett. E körülménynél azonban sokkal fontosabb volt, hogy egyrészt a Mecsek hegység nagyon jó minõségû mészkõanyagot kínált, másrészt pedig a jelentõs,
mintegy 100 méter esésû, meglehetõsen gyors folyású és bõ vízhozamú
patak nem lebecsülendõ vízi energiát biztosított.322 A korai középkorban
e területen két településmag létére következtethetünk.323 Az egykori
Szatmári palota (a Tettyei romok) területén végzett feltárások során egy
munkagödrökkel ellátott veremház nyomai váltak ismertté, melyhez egy
külsõ kemence is tartozott. A kerámialeletek alapján a földbe mélyített
veremház a 11. században már bizonyosan használatban volt.324 E ház
kétségkívül az északi településrészhez tartozott, melynek lakói fokozatosan déli irányba, a Tettye-patak völgyébe húzódtak. Az ott élõ lakosság
növekedése tette szükségessé egy plébánia létrehozását a területen, így
került sor a ma is eredeti helyén álló Mindenszentek-templom (31. ábra)
megalapítására a településsejt déli részén. Jóllehet a plébánia elsõ írásos
említése az 1330-as évekbõl maradt korunkra, az épületen végzett
mûvészettörténeti megﬁgyelések alapján egyes részletei építését a 12.
század derekára helyezhetjük. A templomot már a középkortól temetõ
övezte.325 A másik kora középkori településmag az említettõl délre,
az Ágoston tér környékén valószínûsíthetõ. Vélhetõleg e településrészhez tartozott az Alsó-Balokány és a Farkas István utcák határolta területen feltárt, a 11–12. századra keltezhetõ nagy kiterjedésû, soros temetõ
is.326 A Mindenszentek-plébániatemplom létrejöttét követõen hamarosan felhagytak a temetõ használatával az itt élõk, s lassan a két különálló
településbokor összeépült. Ezt követõen tehát a városrész központja már
kétségkívül a Mindenszentek-templom volt (A.3.2. tábla).
E településrész jelentõségét, az iparosréteg jelenlétét az ott létesített
két koldulórendi kolostor is jelzi. Az Ágoston-rendi remeték vélhetõleg
már a 13. század végén letelepedtek a városban,327 jóllehet a kolostor
elsõ írásos említése a 14. század elsõ évtizedébõl származik.328 A mai
Ágoston téren állt hajdani szerzetesház és templom maradványai ásatások során kerültek napvilágra. Az eredmények alapján a templom a székesegyházat követõen a középkori város legnagyobb szakrális épületei
közé tartozott.329 A templomhajó hossza meghaladta a 33 métert, melyhez az eleddig ismeretlen méretû, sokszögzáródású gótikus szentély csatlakozott. Az általános gyakorlattól eltérõen a kolostor épülete a templom
északi oldalához csatlakozott, mely a középkori baranyai kolostorok között egyedülállónak számít.330 A két említett templom közötti területen,
a Zidina környéken állhatott a 14. század elsõ harmadától adatolható
Szentlélek-templom és a késõbb hozzá csatlakozó Domonkos-rendi apácakolostor.331 A 18. században még álltak a zárda romjai (Dominikaner
Mauer) a Zidina környék és a Szikla utca között. A város életében fontos
szerepet játszó Krisztus Teste-kápolnát úgyszintén e településrészre, esetleg annak nyugati részére lokalizálhatjuk.332
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strategically impossible, and it is thus referred to in documents as being
extra muros. The stream provided defence for the east city wall.335 The
construction of the wall, however, did not necessarily lead to segregation
of either secular or church institutions.336 Recently, László Koszta has
proposed that the district inhabitants became separated both socially and
legally from those living within the wall after it was built in the ﬁfteenth
century. I am of the view that the local population were not subject to
church jurisdiction, and paid the tax known as ‘chamber’s proﬁt’ (lucrum
camarae).337 The suburbium of scattered houses in front of the Buda Gate
may also have been a southern ‘tongue’ of Malomszeg.338

Az itt élõk számára a természeti adottságok számos elõnyt kínáltak.
Az Oláh Miklós által említett Tettye-patak mentén mûködõ 40 malom
olyannyira meghatározó volt az ottaniak életében, hogy a 14. századtól
az immár egységes településrész elnevezésében is visszatükrözõdött. Egy
1402-es oklevélben az itt élõket már de vico Malomsed, azaz a Malomsédben lakókként nevezik meg.333 Minthogy pedig fõként a Dunántúlon
a ’séd’ általában kisebb folyóvizeket jelölt, az említett Malomséd, vagy az
ebbõl késõbb kialakuló Malomszeg elnevezés kétségtelenül e külvárosra
vonatkozik.334
Különösen a 15. század elejétõl vált igazán „megfoghatóvá” e városnegyed, ugyanis stratégiai okokból kívül maradt az ekkor felépült városfalakon, melyet az oklevelek is jeleznek (extra muros). A fal nyomvonalát
a stratégiai céloknak megfelelõen kívánták kialakítani, éppen ezért rekedt a falakon kívül a Tettye völgye által tagolt Malomszeg. A patak egyúttal biztosította a keleti városfal védelmét is.335 Mindazonáltal a városfal
felépülése sem a világi, sem pedig az egyházi intézményeket illetõen sem
jelentett szegregációt.336 Legutóbb Koszta László vetette föl, hogy az e
városnegyedben élõk társadalmi és jogi szempontból egyaránt elkülönültek a település 15. századtól falakkal övezett részének népességétõl. Nézete szerint itt éltek a nem egyházi joghatóság alatt álló népelemek, akik
a kamarahaszna adót is ﬁzették.337 Szintén a Malomszeg déli „nyúlványa” lehetett a szórt elhelyezkedésû házakból álló suburbium a Budai
kapu elõtti területen.338

3.3. The castle and the city wall
The bishop’s castle, referred to in sources (for the ﬁrst time in 1291) as
castrum,339 naturally acquired its ﬁnal medieval form through several
stages of building, only a few details of which remain visible today.
Nonetheless, we have been able to make a good reconstruction of what
it looked like from archaeological investigations on the site and pictorial
representations from the seventeenth and eighteenth centuries.
Archaeologists have unfortunately found no traces of the fortiﬁcations of
the bishop’s residence before the Mongol Invasion. One of those involved
in the excavation, Gyõzõ Gerõ, has hypothesized that the cathedral and
the buildings around it had primitive timber fortiﬁcations in the early
Árpádian age.340 These certainly presented no obstacle to the Mongols,
who devastated the whole area of the cathedral. The stone castle was
built by Bishop Jób of the Záh clan (1252–1280), himself an experienced
soldier, according to contemporary records.341 The seal of the Franciscan
monastery of Pécs, now known only from a written record, featured
a representation of the bishop’s castle, indicating that the fort, along
with the cathedral, was already one of the symbols of the city in the early
Angevin era?.342 The square-plan castle was a very simple structure, its
stone walls initially not being reinforced by either towers or bastions.
These essential defensive components were added only in the second half
of the fourteenth century. The internal castle wall was also built during
the Angevin era. Its most important feature was a tower at its south-west
corner, which now accommodates the Episcopal Archives.343
Bishop Zsigmond Ernuszt (1473–1505) was responsible for the largescale fortiﬁcation work that resulted in the ﬁnal medieval structure of the
castle. The principal addition was to the south part of the castrum,
including the south-west rondella (barbican) that remains today. Recent
excavations have discovered traces of a south-east rondella, showing that
there were two similar round bastions on the south side of the castle.344
There was a battlemented parapet at the top of the barbican to protect
defenders. Vaulted casemates for cannons and arquebusiers were built
into the lower section. The walls were about 140 cm thick. The south gate
tower was part of the same works; it bore a stone coat of arms of the
Ernuszt family, with the year 1498 (Fig. 78). This is the ﬁrst known example
of Renaissance art in Pécs.345 The gate tower also provided the connection
to the city until it was demolished in 1819. There was also a ditch around
the external castle wall. The alterations of that time also involved a major
expansion of the site, from 1.9 to 3.1 hectares.346 Despite these up-to-date
fortiﬁcations, the castle was unfavourably situated for defence against
ﬁrearms, and it fell to the Ottomans in summer 1543.347
We have no sources that tell us even approximately when the city wall
was built, but it was certainly not standing when the Mongols invaded in
1241. Nearly four kilometres long, the wall must have taken a long time
to build. I consider that the work was carried out at the turn of the
fourteenth and ﬁfteenth centuries. In 1395, for example, one document
described the location of the Corpus Christi Chapel as merely in montibus
Quinqueecclesiensis edificata,348 while in 1412, it stood extra muros
Quinqueecclesienses.349 Another circumstance supports my hypothesis.
Bishop Bálint Alsáni (1374–1408) was gradually displaced from politicalgovernmental power after 1386, causing him to remain largely in his seat

3.3. A vár és a városfal
A püspökvár, amely a 13. század végétõl castrum alakban bukkan fel
a kútfõkben (elsõ ismert okleveles elõfordulása 1291),339 természetszerûleg
több építési periódus során nyerte el végleges középkori formáját, melynek mindössze egyes részletei láthatók napjainkban. A területen folytatott régészeti feltárások és 17–18. századi ábrázolások azonban szerencsére megfelelõ támpontokat nyújtanak az egykori vár rekonstrukciójához. Sajnos annak semmi nyomát nem találták a régészek, hogy a tatárjárást megelõzõ korszakban milyen módon erõsítették meg a püspöki
rezidenciát. Az egyik ásató régész, Gerõ Gyõzõ azt feltételezte, hogy
vélhetõleg faszerkezetû, kezdetleges erõdítéssel láthatták el a püspöki
székesegyházat és a körülötte található épületeket már a korai Árpádkorban.340 E védelmi rendszer nem jelentett akadályt a tatárok számára:
jelentõs pusztítást végeztek a székesegyház környékén. A kõvár építését
Záh nembeli Jób püspök (1252–1280) nevéhez köthetjük, aki a korabeli
tudósítások alapján maga is tapasztalt katona volt.341 A pécsi ferences
konvent hajdani, ma már csak egy feljegyzésbõl ismert pecsétjének képén
is a püspökvárat ábrázolták, amely arra utal, hogy az Anjou-kor elején
a székesegyház mellett már az erõsség is a város jelképévé vált.342 A szabályos négyszög alaprajzú vár nagyon egyszerû szerkezetû volt, ugyanis
kõfalait kezdetben sem tornyok, sem pedig bástyák nem erõsítették. Ezen
nélkülözhetetlen védelmi elemekkel majd csak a 14. század második felében látták el. Szintén az Anjou-korban épült fel a belsõ várfal is, melynek
egyik legfontosabb eleme a délnyugati sarkon emelt – jelenleg a Püspöki
Levéltárnak otthont adó – torony volt.343
Ernuszt Zsigmond püspök (1473–1505) nevéhez köthetõ az a nagyszabású erõdítési munka, mely során véglegesen kialakult a vár középkori
szerkezete. Elsõsorban a castrum déli részét erõsítették meg ekkor, így
felépítették a ma is látható délnyugati rondellát (barbakánt). A legújabb
ásatások során tárták fel a délkeleti rondella nyomait, ebbõl következõleg
két hasonló kerek bástya állhatott a vár déli oldalán.344 A barbakán tetején pártázatos fal védte a védõfolyosón (gyilokjárón) tartózkodókat.
Az alsó részen az ágyúknak és szakállas puskáknak boltozatos lõállásokat
alakítottak ki. A falak vastagsága mintegy 140 cm volt. E munkálatokhoz
köthetõ a déli kaputorony felépítése is, amelyen egy 1498-as évszámmal
ellátott Ernuszt-címerkõ függött (78. ábra). Ez Pécs elsõ ismert reneszánsz
emléke.345 Az 1819-ben lebontott kaputorony ugyanakkor a város irányába is összeköttetést biztosított. A külsõ várfal körül a védelmet fokozó
árkot alakítottak ki. Az átépítések nyomán jelentõsen, mintegy 3,1 hektárra bõvült az eredetileg 1,9 hektáros vár alapterülete.346 A korszerû
erõdítések ellenére, kedvezõtlen elhelyezkedése miatt, az erõsség
a tûzfegyverek idõszakában már kevésbé bizonyult védhetõnek, így 1543
nyarán az oszmánok kezére került.347
A városfal keletkezésével kapcsolatban nem rendelkezünk még megközelítõen pontosnak nevezhetõ adatokkal sem, mindössze az bizonyos,
hogy a tatárjárást követõen épült fel. A közel 4 km hosszan futó fal építése nyilvánvalóan hosszabb idõt vett igénybe, amelyre véleményem szerint
a 14–15. század fordulóján kerülhetett sor. 1395-ben pl. a Krisztus Testekápolna elhelyezkedését még csupán in montibus Quinqueecclesiensis
edificata határozta meg egy oklevél,348 míg 1412-ben az említett épület
már extra muros Quinqueecclesienses állt.349 Feltételezésemet erõsítheti
egy további körülmény is. Alsáni Bálint püspök (1374–1408) 1386-tól
kezdõdõen fokozatosan kiszorult a politikai-kormányzati hatalomból,
melynek következtében fõként székhelyén, illetõleg egyházmegyéjében
tartózkodott.350 E periódus pedig kiváló alkalmat kínált a jelentõs károkat elszenvedõ város újjáépítésére, védelmi rendszerének kiépítésére.
Pécs az erõdítési munkák befejeztével közel 70 hektárnyi védett területtel rendelkezett, ezzel pedig a legnagyobb fallal övezett magyar települések közé tartozott. Ez magyar viszonylatban mindenképpen
kiemelkedõnek számított, melyet a következõ adatok szemléltetnek:
Nagyszombat 60, Lõcse 44, Esztergom 32, Buda 28, míg Pozsony 22 hek-

26. ábra. A barbakán és a belsõ vár délnyugati tornya
Fig. 26 The barbican and the south-west tower of the inner castle
Fotó / Photo: Tóth Zsolt
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or at least his diocese.350 This period was a ﬁne opportunity to rebuild the
city after the destruction it had suffered, and provide it with a defensive
system.
The new fortiﬁcations gave Pécs a defended area of nearly seventy
hectares, one of the largest of any walled town in the country. Its
signiﬁcance in Hungarian terms shows up in comparison with area
enclosed by the walls defending other towns: 60 in Nagyszombat (Trnava,
Slovakia), 44 in Lõcse (Levo a, Slovakia), 32 in Esztergom, 28 in Buda and
22 in Pozsony (Bratislava, Slovakia). Even the city walls of Vienna enclosed
only 59.5 hectares.351 In contrast with its territorial extent, however,
medieval Pécs did not have a large population (Plate A.3.2).
3.4. Streets and squares
A crucial source for reconstructing the layout of the city in the Middle
Ages is a street plan produced by the French military engineer Joseph de
Haüy after the city’s recapture (Plate C.2.1). What makes the map
particularly valuable is that it recorded a street system that had not
essentially changed during the Ottoman occupation. Indeed, the medieval
layout of the city centre streets largely remains in place today.352 The
map, and the reconstruction based on it (Fig. 28), clearly show that the
internal layout of the walled late-medieval city was principally deﬁned by
the four city gates (the Kaposvár gate or Vaskapu to the north, the Siklós
gate to the south, the Buda gate to the east and the Sziget gate to the
west) and the two main roads – north–south and east–west – that ran
through these. The north–south axis consisted of Hunyadi út, Széchenyi
tér and Irgalmasok utcája and the east–west axis, Király utca, Széchenyi
tér and Ferencesek utcája. The main square of the medieval city formed
up at their intersection during the thirteenth century. The centre of the
medieval city centre divided into two structural parts, effectively into two
squares. The north part was dominated by St Bartholomew’s Church,353
and the south part, which incorporated today’s Jókai tér, was the site of
the market place and was the economic and administrative centre of the
city (Plate A.3.2).354 A record from the late ﬁfteenth century implies that
the market place was surrounded by shops along the bottom of stonebuilt houses.355
The latest detailed study of the medieval streets of Pécs is by István
Petrovics.356 He has found the names of ﬁfteen medieval streets
or districts.357 The number of streets that could be localized at least
approximately is actually lower, because two names refer to districts. For
Óvár and Malomséd, the word vicus is much more likely to apply to
a quarter or district than to a street. The only medieval street that we can
identify with complete certainty is Szent Ferenc utca: it led from Sziget
gate, beside the Franciscan church and friary, to the main square, running
along the same route as Ferencesek utcája does today.358
The same gate was also linked to the bishop’s castle by a street that
ran through the Óvár/Harangozó district, but we do not know its name. It
must have been in place in the late ﬁfteenth century, because it led up to
the gate that Bishop Zsigmond Ernuszt built into the south wall of the
internal castle at that time.359 This district was also affected by the
fortiﬁcations of the castle in the 1490s. For strategic reasons, the area in
front of the castle ditch on the south side had to be kept clear, which
meant demolishing the buildings that stood there. St Stephen’s Church

27. ábra. Középkori városfalszakasz, mögötte újkori beépítés, elõtte a történeti
belvárost körülölelõ modern útszakasz
Fig. 27 Detail of the medieval town walls with modern buildings behind and a section
of the modern road surrounding the historical city centre in front of it
Fotó / Photo: Tóth Zsolt

tárra terjedtek ki, ugyanakkor Bécs városfalai is csak 59,5 hektár területet
vettek körül.351 Mindazonáltal a meglehetõsen nagy alapterület ellenére
a középkori Pécs nem volt sûrû beépítettségû.
3.4. Utcák és terek

A középkori városszerkezet rekonstruálásának egyik alapvetõ fontosságú
forrása Joseph de Haüy francia hadmérnöknek a város visszafoglalását
követõen készített helyszínrajza (C.2.1. tábla). Annál is inkább, mivel
a középkori utcahálózat a török idõkben, sõt késõbb sem változott
lényegesen. Ennélfogva a mai belváros utcaszerkezete többé-kevésbé
középkori eredetûnek tekinthetõ.352 Jól látható az ábrán, s a felhasználásával készített rekonstrukción (28. ábra), hogy a késõ középkorban fallal
övezett város belsõ térszervezését a négy városkapu (északon a Kaposvári
vagy Vaskapu, délen a Siklósi, keleten a Budai, míg nyugaton a Szigeti
kapu), illetõleg az azokba torkolló észak–déli és kelet–nyugati irányba
futó két fõ út határozta meg alapvetõen. Az észak–déli (Hunyadi út –
Széchenyi tér – Irgalmasok utcája), illetve a kelet–nyugati (Király utca –
Széchenyi tér – Ferencesek utcája) tengely metszéspontjában találjuk
a középkori város 13. század folyamán kialakult fõterét. A település
központja a középkorban szerkezetileg két részre (praktikusan két térre)
tagolódott. Északi részét a Szent Bertalan-templom uralta,353 míg a déli
felén – amely a mai Jókai teret is magába foglalta – alakították ki
a piacteret, valamint ott mûködött a város gazdasági és igazgatási
központja (A.3.2. tábla).354 Egy 15. század végi adat arra enged következtetni, hogy a piacot kõbõl épült házak aljában kialakított boltok
vették körül.355
Pécs középkori utcáival legutóbb Petrovics István foglalkozott részletesen.356 Kutatásai alapján a város 15 középkori utcájának, illetõleg városrészének nevét ismerjük.357
A megközelítõleg pontosan lokalizálható utcák száma
valójában ennél alacsonyabb, ugyanis két elnevezés bizonyosan egy-egy városrészt jelöl. A már fentebb említett Óvár és Malomséd esetében ugyanis a vicus sokkal
inkább városnegyednek, városrésznek felel meg, mintsem utcának. A város középkori utcái közül mindössze
a Szent Ferenc utcát tudjuk biztonsággal lokalizálni:
a ferences templom és kolostor mellett nyíló Szigeti kaputól vezetett a fõtérre, azaz a mai Ferencesek utcájával azonos nyomvonalon haladt.358
Az említett városkaput a püspökvárral is összekötötte egy utca, amely egyúttal az Óvár/Harangozó negyeden haladt át, sajnos azonban nevét nem ismerjük.
Az utca nyomvonala a 15. század végi állapotoknak felel meg, ugyanis Ernuszt Zsigmond püspök alakíttatta ki
a belsõ vár déli falán azt a kaput, amelybe az utca torkollott.359 E városrészt is érintették a pécsi vár 1490-es
években zajló erõdítési munkálatai. Stratégiai okokból
a vár déli oldalán a várárok elõtti területet szabadon
kellett hagyni, így az ott álló épületeket le kellett bontani. A Szent István-egyház a térátalakítást követõen is
a városrész centruma maradt, s majd csak a 16. században, a hódoltság idején enyészett el.360 Egy északnyugatról délkeleti irányba futó, a piactérbe torkolló utca
kapcsolta e településrészt a város vérkeringésébe.
A püspökvár és a város összeköttetésének fontosságát jelzi, hogy két utcán is meg lehetett közelíteni a várból a centrumot. Ugyancsak lényeges volt a káptalani
városrész és a belsõ vár közötti kapcsolat biztosítása,
hiszen a szolgáló (rezideáló) kanonokokat napi liturgi28. ábra. A középkori Pécs egyházi topográﬁája. Tervezte: Fedeles Tamás, készítette: Nagy Béla
kus és egyéb (szentszéki bíráskodási, hiteleshelyi)
Fig. 28 The ecclesiastical topography of medieval Pécs. Plan by Tamás Fedeles, cartography by Béla Nagy
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remained the centre of the district after this spatial alteration and only
went into decline in the sixteenth century, during the Ottoman
occupation.360 The district was connected into the main trafﬁc of the city
by a street that ran from north-west to south-east, ending at the market
place.
Connections between the bishop’s castle and the city were clearly very
important, because there were two separate streets linking them together.
Another priority was access to the inner castle from the chapter district,
because the resident canons had daily liturgical and other (juridicial and
authentication) duties in the cathedral and chapter. Káptalan utca and
a street to its south (now Janus Pannonius utca) gave convenient access to
the inner castle. The medieval surface of the latter has been found in
excavations.361 Before Ernuszt’s alterations, however, the gate on the
south-east side of the castle provided a shorter route,362 along Káptalan
utca. Three streets provided access from the chapter quarter to the main
square. The street to St Bartholomew’s church (now Szepesy Ignác utca),
which ran among the houses of the archdeacons, started perpendicularly
from Káptalan utca opposite the provost’s house (now 2 Káptalan utca,
Fig. 24). A small square may have formed on the south-east side of the
provost’s house, at the intersection of the road south from the north
(Mecsek or Vaskapu) city gate (later Csatorna/Négycsatorna utca, possibly
Piac utca in the Middle Ages, and now Hunyadi út) and Káptalan utca,
because a well called Aranyoskut (Aranoschut, ‘golden well’) was set up
there.363 These two streets, together with the provost’s house and the
Aranyos well, also localize the chapter-district house of Archdeacon
Egyed.364 The third street (now Janus Pannonius utca) ran along the south
edge of the chapter district, as if forming its boundary.
As we have seen, we know little about the history of the north-east
walled part of the city. Sections of the road surface of two of its medieval
streets, however, have been identiﬁed archaeologically, permitting the
conclusion that de Haüy’s street plan (Plate C.3.1) reﬂects the layout in
the late medieval period.
The density of building in the district to the east and south-east of the
centre is clear from both written sources and archaeological excavations.
It was particularly high in the vicinity of the Dominican and Carmelite
monasteries.365 A street named after the patron saint of the monastery
church, St Thomas, is mentioned in sources and almost certainly
corresponds to Munkácsy Mihály utca.366 We can also infer that the vicus
of the same name mentioned in ﬁfteenth-century sources was the district
of the Dominican monastery, in which there was also a Szent Tamás utca.
A street named after the patron saint of the Carmelite monastery,
St Ladislaus, probably lay in the vicinity of the monastery.367
The function of south-eastern area (today’s Kossuth tér) bounded by
the main road leading up to Siklós (south) gate and the city wall was
a mystery for a long time. Recent archaeological work, however, indicates
that it was not densely built up during the Middle Ages. Archaeological
discoveries and observations suggest that two long plots of houses in the
western half of the area extended far into the area of today’s square.368
In the south-west corner of Pécs, the area bounded by the Franciscan
friary, Váradi Antal utca and the city wall (probably between Zrínyi utca
and Dischka Gyõzõ utca), there were workshops, stores, granaries, stables,
orchards and the bishop’s gardens.369 A similar unbuilt, garden-like area
lay between Líceum utca and the east city wall. For defensive purposes,
as we have seen, a narrow strip immediately to the south of the bishop’s
castle and the area between Papnövelde utca, Nagy Flórián utca and the
city wall were left empty. Gyula Gosztonyi’s calculation that three-ﬁfths
of the area enclosed by the city walls was empty370 seems excessive, but
the density of building must have decreased with distance from the
centre.
The Malomszeg district, outside the walls, was bounded to the west
by the Szûz Mária vineyard hill (vinea Beate Virginis)371 and to the east by
the Tettye stream (Plate A.3.2). It was mainly inhabited by artisans making
use of its natural features. An indication of a large population in the late
medieval period is the number of church institutions on its relatively
small area. As we have seen, it had its own parish church, and two
mendicant orders set up churches and monasteries there. The district also
had a chapel that played an important part in city affairs.
Since the city functioned as an ecclesiastical and secular (chamber)
administrative centre and as a regional economic and cultural centre,372
many people must have stayed there temporarily from time to time. This
trafﬁc naturally demanded appropriate infrastructure, notably surfacing
of streets and squares. Archaeological excavations have uncovered many
sections of hard road surfaces from the Middle Ages, a good indication of
the city’s urban character. In János utca, remains of a medieval road paved
with ﬂat grey stones were found at a depth of seventy-ﬁve centimetres
under the present road surface,373 and there have been similar discoveries
at the intersection of Széchenyi tér and Mária utca, at the intersection of
Széchenyi tér and Irgalmasok utcája,374 and in Szent Mór utca.375 This is all
consistent with the Turkish traveller Evliya Çelebi’s description of the
(originally medieval) streets he saw in Pécs in the seventeenth century:
“All of its public roads are main roads divided like a chessboard, so that
whatever direction you look, you can see along the streets from one end
of the city to the other. On each side all along, there is a pavement of
large stones; it has roads with pavements of old work, providing passage
worthy of a shah.”376 We can therefore conclude that the busy parts of
the town, above all the main square and the streets of the chapter district

teendõik a katedrálishoz, illetõleg a káptalanházhoz kötötték. A Káptalan és az attól délre futó (ma Janus Pannonius) utcából kényelmesen el
lehetett jutni a belsõ várba. Ez utóbbi középkori burkolatának részlete
ásatások révén is ismert.361 Mindazonáltal az Ernuszt-féle átalakítások
elõtt a vár délkeleti oldalán mûködõ kapu rövidebb útvonalat jelentett,362
hiszen a Káptalan utca oda futott be. A káptalani negyedbõl három utcán
át is elérhetõ volt a fõtér. A nagypréposti kúriával (ma Káptalan utca 2.,
24. ábra) szemben, a Káptalan utcára merõlegesen indult déli irányba a
Szent Bertalan-templomhoz vezetõ (ma Szepesy Ignác) utca, amely a
fõesperesek házai között haladt. Az északi (Mecsek vagy Vaskapu) városkaputól déli irányba futó (késõbbi Csatorna/Négycsatorna, a középkorban esetleg Piac utca, ma Hunyadi út) útvonal és a Káptalan utca
keresztezõdésében, a nagypréposti kúria délkeleti oldalánál egy kisebb
tér alakulhatott ki, ugyanis itt létesítették az Aranyos-kutat (Aranoschut).363
E két utca, a nagyprépost kúriája és az Aranyos-kút segítségével lokalizálta – többek között – a káptalan néhai Egyed fõesperes házát is.364 A harmadik (ma Janus Pannonius) utca a káptalani városnegyed déli szélén húzódott, mintegy kijelölve annak határát.
A város falakkal övezett északkeleti részének középkori históriája,
amint láthattuk, ugyan kevésbé ismert, ámde éppen e negyed két középkori utcájának egykori burkolatrészletét sikerült régészetileg „megfogni”. Ennek fényében a Haüy-féle helyszínrajzon (C.3.1. tábla) a területen
jelölt utcahálózat a késõ középkori állapotot tükrözi.
A központtól keletre, délkeletre húzódó városnegyed beépítettségét
mind a források, mind pedig az archeológiai feltárások igazolják. Különösen a domonkos és a karmelita kolostorok környéke volt sûrûn lakott.365
A forrásokban feltûnõ Szent Tamás utca – mely a kolostortemplom
védõszentjérõl nyerte nevét – minden valószínûség szerint a mai Munkácsy Mihály utcának feleltethetõ meg.366 Mindemellett feltételezhetõ,
hogy a 15. századi forrásokban feltûnõ azonos nevû vicus egyúttal a Domonkos-rendi kolostor városnegyedét is jelölheti, melyben volt egy Szent
Tamás utca is. Ugyancsak ezen a környéken, pontosabban a karmelita kolostor táján kereshetjük vélhetõleg a konvent patrónusáról elnevezett
Szent László utcát is.367
A déli városkapuhoz (Siklósi kapu) vezetõ fõút és a városfal által határolt délkeleti terület (a mai Kossuth tér) funkciója sokáig ismeretlen volt.
A legújabb ásatási eredmények alapján azonban úgy tûnik, hogy a középkor folyamán sem volt sûrû beépítésû. A felszínre került objektumok, valamint a régészeti megﬁgyelések alapján vélhetõleg a tér nyugati felén
álló két ház hosszanti telkei nyúlhattak be mélyen a mai térre.368

29. ábra. Gerendavázas késõ középkori házak a Kossuth tér nyugati részén
Fig. 29 Timber-framed late medieval houses in the west of Kossuth tér
Rekonstrukció / Reconstruction: Pozsárkó Csaba

Pécs délnyugati szegletében, a ferences rendház, a Váradi Antal utca,
valamint a városfal által határolt területen, illetõleg feltételezhetõen a
Zrínyi és a Dischka Gyõzõ utcák között gazdasági épületek, magtárak, istállók, gyümölcsösök és a püspöki kertek léte valószínûsíthetõ.369 Hasonlóan beépítetlen, kertjellegû terület volt a Líceum utca és a keleti városfal
közé esõ terület. Amint említettem védelmi megfontolásokból üresen
hagyták a püspökvártól közvetlenül délre lévõ keskeny sávot, valamint a
Papnövelde, a Nagy Flórián utcák és a városfal közti részt is. Túlzónak
tarthatjuk Gosztonyi Gyula számításait, miszerint a város falakkal övezett
területének 3/5 része beépítetlen lehetett,370 de a város központjától távolodva kétségtelenül lazább beépítéssel számolhatunk.
A falakon kívüli Malomszeg városrészt nyugatról a Szûz Máriaszõlõhegy (vinea Beate Virginis),371 keletrõl pedig a Tettye-patak határolta (A.3.2. tábla). E városrészt kétségkívül elsõsorban iparosok lakták, akik
kihasználták a természet adta lehetõségeket. A településrész magasabb
késõ középkori lakosságszámára utal, hogy a viszonylag kis területen sûrû
egyházi intézményrendszert találunk. Amint említettem, a városrésznek
saját plébániatemploma volt, két koldulórend is kolostort és templomot
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30. ábra. A középkori Magyarország fontosabb kereskedelmi útvonalai
Tervezte: Fedeles Tamás, készítette: Nagy Béla
Figure 30 Main trade routes of medieval Hungary
Plan by Tamás Fedeles, cartography by Béla Nagy

létesített itt, valamint egy, a város életében fontos szerepet játszó kápolna is mûködött a negyedben.
Minthogy a város egyházi és világi (kamarai) igazgatási, továbbá
regionális gazdasági és kulturális központként funkcionált,372 az állandó
lakosság mellett idõrõl idõre nagyszámú átutazóval kell számolnunk.
A nagy forgalom természetesen megfelelõ infrastruktúrát igényelt,
elsõsorban az utcák és terek burkolatát illetõen. Régészeti feltárások
során több középkori utca szilárd burkolatának részlete is napvilágra
került, mely ugyancsak a település városiasságára utal. A János utcában,
az útburkolat alatt 75 cm mélységben, lapos szürke kövekbõl rakott
középkori út maradványai kerültek felszínre,373 csak úgy, mint a Széchenyi
tér és a Mária utca keresztezõdéseiben, illetõleg a Széchenyi tér és
az Irgalmasok utcája között,374 továbbá a Szent Mór utcában.375 Mindez
teljesen egybecseng Evlia cselebi 17. századi tudósításával, ugyanis
a Pécsett is megfordult török világutazó a város (középkori eredetû)
utcáiról a következõket jegyezte fel: „Minden közútja a sakktáblához
hasonlatosan felosztott fõút, úgyhogy bármelyik irányból nézed is,
az utcák révén a város egyik végétõl a másik végéig látsz. Két oldalán
a járda mindenhol nagy kövekbõl van; régi munkájú járdákkal ellátott
tiszta, sahhoz méltó járást biztosító útjai vannak.”376 Ezek alapján
feltételezhetjük, hogy a város jobban igénybe vett részeit, mindenekelõtt
a fõteret és a káptalani városrész utcáit hasonlóan szilárd burkolattal
látták el. Ugyancsak meg kellett oldani a Mecsekben feltörõ és a város
irányába folyó, valamint az ott felbukkanó források kanalizálását.377

also had similar hard surfaces. In addition, water from Mecsek springs
ﬂowing down to the city, and water from springs in the city itself, had to
be channelled.377
3.5. Summary of topographical development
We have seen that the topography of the city after the Hungarian
Conquest was the result of spontaneous development and not planned
settlement (Plate A.3.1). The foundation of the bishopric was the ﬁrst
major impulse towards urbanization, because the earliest settlement core
formed around the cathedral. Several hamlets have been discovered in
the inner-city area dating from the time of the Conquest, and their
population started to grow after the foundation of the kingdom. This
process was boosted by the settlement of Latin hospites starting in the
late twelfth century, and subsequently of German hospites.378 A direct
consequence of the population increase was the pushing out of boundaries
of village-like settlements that were still separate from each other. The
direction of their expansion was partly deﬁned by the natural environment,
because forests and the Mecsek foothills presented natural barrier to the
north. This spontaneous development was accelerated by the rebuilding
that followed the Mongol Invasion. The result was the merger of small
village-like settlements and the formation, during the thirteenth century,
of the main square that is still in use today (Plate A.3.2).
The castrum built at the north-west corner of the city following the
Mongol Invasion also became a major feature of the cityscape. As in other
episcopal centres, the bishop’s residence stood at the edge of the town,
and the building of the stone castle greatly accentuated its isolation and
peripheral character, which it retained throughout the period.
Consequently, unlike Italian and French episcopal seats, it did not become
a dominant feature of city life or layout. The true centre of Pécs, and of
Hungarian episcopal cities in general, formed up around the parish church
and the market place.379 The formation of the chapter district gave Pécs
another distinct topographical unit, so that the city comprised separate
ecclesiastical and secular towns.
The pre-urban settlement grew into a regional economic and trading
centre by the fourteenth century. Its street layout and the proliferation of
stone buildings gave Pécs an increasingly urban character. The city
remained a possession of the church, and its topography gained its ﬁnal
form in the early ﬁfteenth century, with the building of the city wall
(Plate A.3.2). There were no further substantial changes before 1543.

3.5. A topográfiai fejlõdés összegzése
Amint az elmondottakból látható, a város topográﬁája a honfoglalást
követõen a spontán fejlõdés útján haladt, következésképpen nem tudatos telepítés hívta életre (A.3.1. tábla). A püspökség alapítása volt az elsõ
jelentõs impulzus a várossá fejlõdés folyamatában, hiszen a székesegyház
körül alakult ki az egyik legkorábbi településmag. A mai belváros területén több lakott telep mutatható ki a honfoglalás korától kezdve, melyek
népessége az államalapítást követõen növekedésnek indult. E folyamatot
a 12. század végétõl érkezõ latin, majd késõbb német hospesek letelepedése tovább erõsítette.378 A népesség gyarapodásának egyenes következményeként az egymástól elkülönülten fennálló falusias telepek határai is
egyre kiterjedtebbé váltak. A szórt településsejtek terjeszkedési irányát
a természeti környezet is meghatározta: északi irányba a Mecsek lankái,
erdei állták útját a terjeszkedésnek. A spontán fejlõdési folyamatokat
a tatárjárást követõ újjáépítés gyorsította fel. Mindennek következtében
a kisebb, falusias jellegû, laza településbokrok összeolvadásának eredményeként a 13. század folyamán kialakult a város napjainkig használt
fõtere (A.3.2. tábla).
A tatárjárást követõen a település északnyugati sarkán felépült
castrum a városképben is fontos változást jelentett. A püspöki rezidencia,
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4. The Ottoman-era topography of Pécs
Balázs Sudár

a magyar püspöki központokra jellemzõ módon, a település szélén állt,
s e periferikus jellegét mindvégig megõrizte. Az izolációt nagymértékben
felerõsítette, láthatóvá tette a kõvár kiépítése. Ennek nyomán, az itáliai
és a francia püspöki székhelyektõl eltérõen, nem vált a városi élet, térszervezés meghatározó részévé a késõbbiekben. A magyar püspökvárosok
esetében a város valódi központja a plébániatemplom és a piactér körül
formálódott ki, amint ezt városunk esetében is nyomon követhettük.379
A káptalani városrész kialakulása következtében Pécs immár két nagyobb,
markánsan elkülönülõ topográﬁai egységre tagolódott: az egyházi és
a polgárvárosra.
A preurbánus település a 14. századra regionális gazdasági és kereskedelmi központtá vált, s ezzel párhuzamosan egyre gyarapodó
kõépületei, kialakuló utcahálózata révén mindinkább városias külsõt
nyert. A mindvégig egyházi tulajdonban lévõ Pécs helyrajza a városfal felépültével, a 15. század elejére nyerte el végsõ formáját (A.3.2. tábla);
jelentõsebb változásokra 1543-ig már nem került sor.

The presence of the Ottomans in Pécs fundamentally changed the face of
the city. Although the occupiers had no destructive intentions, they used
the existing city in accordance with customs that diverged from those of
Central Europe. They left Some buildings were not utilized and were left
to decay, others were altered, and new ones were built. The greatest
changes were brought after the several incidences of destruction of the
city: reconstruction naturally did not follow the old demands and tastes.
Pécs was more fortunate than other occupied towns in Hungary during
the Ottoman period, but it took some severe knocks. Troops led by
Gergely Farkasity, Captain of Szigetvár, raided the city in 1557 and,
although failing to take the castle, set ﬁre to the town.380 This was the
ﬁrst serious devastation of medieval Pécs. The second known attack was
by Miklós Zrínyi during the winter campaign of 1664, when his forces
besieged the castle for ten days without result. As they retreated, they
systematically razed the town (Plates C.2.1–2 and C.2.4).381 Having
developed peacefully for more than a hundred years, the Pécs of which
Evliya Çelebi had written so admiringly was consumed by the ﬂames.382
The ﬁghting in the war of reconquest caused further destruction (Plates
C.2.3–4), with results that are recorded in the register of buildings taken
in 1687.383 Although the castle never changed hands until the end of the
Ottoman period (1686), the town and its suburbs were destroyed several
times, and the subsequent rebuilding gradually reshaped the city
according in the style of the burgeoning Muslim population. The ﬁnal
destruction, however, erased the Turkish features.

4. Pécs török kori topográfiája
Sudár Balázs
A törökök pécsi jelenléte alaposan megváltoztatta a város arculatát, annak ellenére, hogy a hódítóktól távol állt a tudatos rombolás szándéka:
sokkal inkább a saját – a Közép-Európában megszokottól ugyancsak
eltérõ – szempontjaik szerint használták fel azt, ami a rendelkezésükre
állt. Voltak tehát épületek, amelyeket nem hasznosítottak, és pusztulni
hagytak, másokat átalakítottak, s számosat építettek is. A legnagyobb
változásokat a város pusztulásai hozták, amelyek után az újjáépítés természetesen nem a korábbi igényeket vagy ízlést követte. Pécs számos más
elfoglalt városunkhoz képest szerencsésen vészelte át a hódoltság
idõszakát, bár a nagy megrázkódtatásokat így sem kerülhette el. 1557ben Farkasity Gergely szigetvári kapitány katonái ütöttek rajta a városon,
s bár a várat nem vették be, a települést felgyújtották.380 A középkori
Pécs elsõ komoly pusztulását ez a tûzvész okozhatta. A második nagy és
ismert pusztítás Zrínyi Miklós nevéhez köthetõ, katonái az 1664-es téli
hadjárat során, bár tíz napig ostromolták a várat, azt nem tudták bevenni
– elvonuláskor azonban szisztematikusan felperzselték a várost (C.2.1–2.
és C.2.4. tábla).381 Ekkor tehát a már jó száz éve békésen fejlõdõ török
Pécs, amelyrõl Evlia cselebi oly lelkesen írt, a lángok martalékává vált.382
Végezetül a visszafoglaló háború küzdelmei újabb pusztítással jártak
(C.2.3–4. tábla), ennek eredményei ﬁgyelhetõk meg az 1687-ben felvett
házjegyzékben.383 Ugyan maga a vár a török idõkben csak egyszer, 1686ban cserélt gazdát, de a város és a külvárosok többször is elpusztultak –
az újjáépítések pedig az egyre erõsödõ muszlim réteg ízlésvilága felé tolták el a város arculatát, míg az utolsó pusztulás a török jegyeket mosta el.

4.1. The principal divisions of the city
Pécs in the Ottoman era had ﬁve main divisions: the bishop’s castle, the
town and three suburbs. The Turkish spatial designations were somewhat
different from ours. They regarded the area surrounded by the wall as the
castle (kale), which we would regard as the combination of the town and
the bishop’s castle. The bishop’s castle itself was the ‘inner castle’ (ics kale,
kale-i enderún), and the town was the ‘outer castle’ (kale-i bírún).384 The
suburbs, referred to by the Hungarian loan-word város (town), were divided into three: Szigeti (Szigetvári), Budai and Siklósi (Plate A.3.3).
4.2. Suburbs
The suburbs entered a period of expansion after the Ottoman occupation,
involving both Christian and Muslim settlers (Plate A.3.3). The east (Buda)
suburb mainly expanded up the Tettye stream, and since it contained the
Church of All Saints, which had been left in Christian hands, it became the
centre of the Christian population (Fig. 31). The mills and the stream,
however, also attracted Muslims, and the Tabán district of the city was
established there. Muslim inhabitants prayed at the tanners’ mosque,
now the church in Ágoston tér. György Szatmári’s palace on the Tettye
was taken over by Dervishes,385 and a gunpowder mill was built nearby.
The area was a favourite place for walks among the Turks, and Evliya
Çelebi considered it to rank among the ﬁnest parks of the empire. That
was when Pécs acquired the label ‘the Irem of Syrmia’ (Irem-i Szirem).386
There were several dozen mills along the stream.
The west suburb mainly grew along the road towards Szigetvár.
Slightly to the south was Jakovali Hassan Pasha’s complex of mosque,
monastery, primary and secondary schools and public kitchen (küllije).
The türbe (tomb) of Idris Baba, who may have been the principal Muslim
saint in the area and was probably one of the Bektash Dervishes, was built
to the north of the town, on what became Rókus Hill, some time after
1592. The west suburb was also cut through by streams, but they did not

4.1. A város fõ részei
A török kori Pécs öt fõ részbõl állt: a püspökvárból, a városból és a három
külvárosból. A törökök térszemlélete azonban némiképpen eltért a miénktõl. Számukra a fallal körülvett terület volt a vár (kale), amely a mi
fogalmaink szerint a város és a püspökvár együttese. Magát a püspökvárat belsõ várnak (ics kale, kale-i enderún) nevezték, következésképp a várost külsõ várnak (kale-i bírún) hívták.384 A külvárosokat viszont magyar
kölcsönszóval városnak nevezték, s hármat különböztettek meg: a Szigetit (Szigetvárit), a Budait és a Siklósit (A.3.3. tábla).
4.2. Külvárosok
A török foglalás után a külvárosok erõteljes fejlõdésnek indultak, s nem
csupán a keresztények, hanem a muszlimok is szívesen telepedtek le bennük (A.3.3. tábla). A keleti – Budai – külváros elsõsorban a Tettye-patak
mellett terjeszkedett felfelé, s mivel itt állt a középkori – keresztény kézen hagyott – Mindenszentek-templom, a keresztény lakosság központjának számított (31. ábra). Ugyanakkor a malmok és a patak vonzotta
a muszlimokat is, Pécs tabáni városrésze itt alakult ki. Az itteni muszlimok
hitéletét biztosította a bõrcserzõk mecsetje, a mai Ágoston téri templom.
Szatmári György tettyei palotáját szintén muszlim dervisek vették birtokukba,385 ennek közelében épült fel a lõpormalom. A térség a törökök
kedvelt sétahelyévé vált, Evlia cselebi a birodalom legszebb parkjai között
tartotta számon. Innen nyerte Pécs a „szerémségi Irem” (Irem-i Szirem)
jelzõt.386 A patakon több tucat malom dolgozott.
A nyugati külváros elsõsorban a Szigetvár felé vezetõ út mellett
fejlõdött. Ettõl kissé délre kapott helyet Jakováli Haszan pasa dzsámiból,
kolostorból, elemi és fõiskolából, valamint szegénykonyhából álló komplexuma (küllije). A településtõl északra, a késõbbi Rókusdombon emelték
valamikor 1592 után Idrísz baba türbéjét, aki a környék legfontosabb
muszlim szent embere lehetett, s valószínûleg a bektasi dervisek közé
tartozott. A nyugati külvárost is különféle vízfolyások szelték át, ezek
azonban nem kaptak olyan gazdasági jelentõséget, mint a Tettye. Átvezetett rajtuk azonban egy kõhíd, ami azután egy településrész névadója
is lett.387
A legkevesebbet a déli, Siklósi külvárosról tudjuk. Néhány tucat –
muszlim és keresztény – ház állt benne, imahelye egyik felekezetnek sem
volt.

31. ábra. A pécsi Mindenszentek-templom
Fig. 31 The church of All Saints
Fotó / Photo: Fedeles Tamás
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acquire the economic importance of the Tettye. They were crossed by
a stone bridge that subsequently lent its name to a district (Kõhíd).387
The suburb we know least about was Siklósi, to the south. It had a few
dozen houses, occupied by Muslims and Christians, but neither a mosque
nor a church.
A total of 205 houses appear on the 1579 census (Szigeti: 75, Siklósi: 19,
Budai: 111), and they made up 35% of dwellings.

A három külvárosban 1579-ben összesen 205 házat írtak össze (Szigeti: 75, Siklósi: 19, Budai: 111), ami a lakóingatlanok 35%-a.
4.3. Városrészek (mahallék)
Mielõtt a konkrét elnevezések kérdésébe fognánk, érdemes röviden kitérni a muszlim mahalle fogalomra. Eredendõen ez egy utcák által körülvett – de esetleg további utcákkal tagolt – háztömböt vagy városrészt jelölt, a szervezõelemet itt tehát a házközösség jelentette. A hódoltságban
azonban – a muszlimtól erõsen eltérõ építkezési módnak megfelelõen –
gyakran az utcákat tekintették a fontosabb térszervezõ elemnek, ezért
a mahallék az utcákkal azonosak. Mindezt azonban felülírhatta a valahová való tartozás tudata: a muszlim mahallék általában imahelyek köré
szervezõdnek: aki tehát egy-egy imahely körzetében él, az tartozik a –
gyakran éppen az imahelyrõl elnevezett – mahalléba. Ez a szemléletmód
viszont feldarabolja az utcákat, s a topográﬁai adottságokhoz semmilyen
módon nem alkalmazkodó, azokból ki nem következtethetõ egységek
létrejöttét eredményezi. Ezek alapján teljesen meddõ kísérlet lenne elméleti alapon vagy az ingatlanok számából következtetni egy-egy mahalle
elhelyezkedésére.388 Ráadásul a városrészek a lakosság nagyságának és
megoszlásának függvényében folyamatosan változtak: egyesek eltûntek,
mások létrejöttek – alakulásuk a hódoltság 150 éve alatt is dinamikus folyamat (A.3.3. tábla).
Elnevezésük még ennél is bonyolultabban alakult, hiszen e tekintetben a nehezen kiszámítható hagyományok is szerepet kaptak. Forrásainkból úgy tûnik, hogy egy-egy mahallénak többféle neve is használatban
lehetett: elnevezhették a benne álló dzsámi megkülönböztetõ nevérõl,
annak alapítójáról (akinek a neve persze többféle alakban is szerepelhetett), a benne lakó jelentõsebb személyekrõl, valamilyen topográﬁai
jellegzetességrõl, s esetleg megtarthatták a régi magyar neveket is. A különféle jelölési módok azonosítása rendkívül nehéz, gyakran lehetetlen
feladat.
A pécsi török kori városrész-elnevezésekre három forrásunk van: a török adóösszeírások és egyéb gazdasági iratok, Evlia cselebi leírása 1663ból és a visszafoglalás utáni házösszeírás.389 E kútfõk jókora idõbeli távolságra esnek egymástól, és hatókörük is más: az adóösszeírások általában
a keresztény adózókat veszik számba, tehát a településnek csak egy
részérõl közölnek adatokat. Kivételt képez az 1579. évi defter, amelynek
ismeretlen rendeltetésû ingatlan-összeírása valószínûleg teljes körû számbavételre törekszik. Evlia sajnos a mahallékról keveset beszél, említi viszont a mahalleközpontként mûködõ imahelyeket. A keresztény házöszszeírás pedig immár az európai utcaszemléletet tükrözi, gyakran újabb
nevekkel. Mindezeket meglehetõsen nehéz egymással egyeztetni, a teljes
idõszakból ismert elnevezés alig néhány van csupán.
A mahallék változásában nagyon fontos szerepet játszott az etnikaifelekezeti arányok változása, amelynek meghatározó idõszaka a foglalás
utáni elsõ néhány évtized volt. Két tényezõt kell ﬁgyelembe vennünk:
1. Pécset a törökök nem fegyverrel hódították meg, hanem a lakosság
önként adta át a települést, ezért a polgárok a muszlim jog védelmét élvezték, a helyben maradók ingatlanait önkényesen elvenni nem lehetett.
Bár a törökök elõl a lakosság egy része elmenekült, sokan azonban otthonukban maradtak, s a továbbiakban is birtokolták azt.390 2. 1566-ig Pécs
a dél-dunántúli török végvárvonal bástyája volt, s élet-halál harcot vívott
Szigetvárral. Ennek megfelelõen igen komoly, 800–900 fõs õrséget kapott, amely csak a késõbbiekben, Sziget eleste, 1566 után csökkent a felére.391 E létszám a családtagokkal együtt komoly embertömeget jelentett
a középkori keresztény lakossághoz képest. Minden bizonnyal megindult
a civil muszlim lakosság beáramlása is, amely azonban csak 1566 után érhetett el nagyobb mértéket. A régi és az új lakosság együttélése viszonylag lassan nyerte el végleges formáját. Az elsõ szandzsákösszeírások még
arról tanúskodnak, hogy a városfalakon belül meglehetõsen sok keresztény élt – minden bizonnyal a behódolás következményeként. Õk az 1554.
évi adóösszeírás szerint többé-kevésbé háborítatlanul birtokolták ingatlanaikat. A helyzet valamikor 1554 és 1570 között változott meg radikálisan. Utóbbi idõpontban ugyanis már alig találunk keresztényeket a városfalakon belül, s Evlia cselebi nem véletlenül írta közel száz évvel késõbb,
hogy a falakon belül csak muszlimok élnek.392 Egy ilyen, viszonylag gyors
lakosságcsere minden bizonnyal valamiféle válsághelyzethez kapcsolódott. Gyanúm szerint ez az 1557. szeptemberi támadás lehetett, amikor
a eégett város lakossága részben talán elmenekült, s valószínûleg a törökök is tudatosan tiltották a keresztényeknek a falakon belüli újjáépítést.
Õk két, addig lényegesen kevésbé fejlett külvárosban leltek menedéket:
a Kõhíd utca mahallénak nevezett Szigeti és a Malomszegnek mondott
Budai külvárosba költöztek.393 A késõbbiekben egy részük továbbállt,
minthogy a két mahalle lakossága csökkenésnek indult.
Ezzel párhuzamosan a muszlim lakosság egyre gyarapodott: legkésõbb
1570-re elfoglalták a fallal övezett belvárost, 1579-ben pedig már a külvárosokban is komoly számban képviseltették magukat. Ekkor a háztulajdonosok nagy többsége már muszlim volt. Az összeírt mintegy 560 ház közül
134, az ingatlanok közel negyede volt csak keresztény kézen.394 Ekkorra
tehát a város lényegében muszlimmá vált. Érdekes, hogy a hajdani keresztény utcanevekbõl képzett nevek közül mindössze kettõ – a Szent Kereszt
utca és a Piac utca – tûnt el 1579-re, ami a középkori hagyományok szívósságát mutatja. E tény már csak azért is érdekes, mert egy sor keresztény
nevû mahalléban már csak muszlimok éltek. (Mindez esetleg a lakosság
iszlamizálásával is összefügghet.) Másfelõl nagyon valószínû, hogy a magyar nevek török megfelelõi is kialakultak. A hajdani Kis utcát nevezhet-

4.3. Districts (mahalles)
Before turning to the actual names, a few words should be said about the
Muslim concept of the mahalle. This originally meant a neighbourhood or
district surrounded by streets, and perhaps crossed by other streets, all
organized around a residential community. In occupied Hungary,
however, owing to the highly un-Muslim form of building, streets were
often regarded as the principal urban units, and so mahalles were simply
streets. This could displace the sense of belonging: the Muslim mahalle
was usually arranged around – and named after – a mosque, and living in
the mahalle implied belonging to the mosque. The mahalle thus divided
up streets and did not adapt in any way to topographical features, so that
the units that emerged had no relation to topography. Consequently, it is
futile to attempt to deduce the location of a mahalle from theoretical
principles or from numbers of properties.388 In addition, these
neighbourhoods were in continuous change depending on the size and
distribution of the population: some disappeared, some new ones formed,
and this dynamism remained throughout the 150 years of occupation
(Plate A.3.3).
The nomenclature of mahalles was even more complex, being
inﬂuenced by traditions that can be hard to follow. It seems from the
sources that one mahalle could have several current names: it could be
called after the name given to its mosque or the founder of the mosque
(whose name of course could appear in several forms), prominent persons
who lived there, some topographical feature, or it could even retain an
old Hungarian name. Identifying which form of designation is involved is
a very difﬁcult and often impossible task.
We have three sources for the names of Pécs districts during the
Ottoman period: Turkish tax censuses and other economic documents;
Evliya Çelebi’s description of 1663, and the house survey taken after the
reconquest.389 These are widely spaced in time and differ in scope: the tax
censuses usually list Christian taxpayers, and so their data concerns only
parts of the city. An exception is a defter of 1579. It includes a property
census, of unknown purpose, which apparently attempts completeness.
Evlia unfortunately says little about the mahalles, but he does mention
the mosques they were centred on. The Christian house survey takes
a European street-based approach, often with new names. These different
sets of information are somewhat different to reconcile, and only a few
names are known for the whole period.
Changing ethnic-religious proportions, particularly in the ﬁrst few
decades of occupation, had a major inﬂuence on the mahalles. We have
to consider two factors here: 1) Since Pécs was not taken by force of arms,
but was surrendered voluntarily by the population, burghers enjoyed the
protection of Muslim law, and property could not be arbitrarily taken
away from those who remained. Although some of the population ﬂed,
many stayed in their homes and retained possession of them390 2) Until
1566, Pécs lay on the Ottoman line of defensive forts in Transdanubia and
fought a life-or-death struggle with Szigetvár. Accordingly, it had
a 800–900-strong garrison, reduced by half only after the fall of Sziget in
1566.391 This number of soldiers, who were accompanied by their families,
was very large compared to the medieval Christian population. The inﬂux
of the civilian Muslim population probably also started at this time,
although it only became substantial after 1566. The coexistence of the old
and new population gradually reached a stable form. The ﬁrst sanjak
censuses show a strikingly high number of Christians living within the city
walls – no doubt by virtue of the surrender. The 1554 tax census records
them as possessing their properties more or less undisturbed. Things
changed radically some time between 1554 and 1570. At the latter date,
we ﬁnd hardly any Christians living within the city walls, and a hundred
years later, Evliya Çelebi noted that only Muslims lived there.392 Such
a rapid exchange of population must have been associated with some
kind of crisis, which I suspect may have been the attack of September
1557. Some of the population may have ﬂed the burned-down town, and
the Ottomans probably banned Christians from rebuilding within the
walls. They found refuge in two suburbs that had hitherto been less
developed: Szigeti, referred to as the Kõhíd utca mahalle, and Buda,
referred to as Malomszeg.393 Some of them later moved again, because
the population of the two mahalles started to decrease.
The Muslim population steadily increased during this period. Muslims
completely took over the walled inner town by 1570, and had a substantial
presence in the suburbs in 1579. By that time, the great majority of houseowners were Muslim. Of the 560 houses listed, only a quarter (134) were
Christian-owned.394 The city had thus largely become Muslim. Interestingly,
only two of the names derived from the former Christian street names –
Szent Kereszt utca and Piac utca – disappeared by 1579, indicating the
tenacity of medieval traditions. What makes this particularly remarkable
is that many mahalles with Christian names were inhabited purely by
Muslims. (This may have been related to the Islamicization of the
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population.) Secondly, it is very likely that Turkish equivalents of Hungarian
names began to emerge. The mahalle names Kücsük, Büjük and Csömlekcsi,
meaning ‘small’, ‘big’ and ‘potter’ respectively, could have derived from
Hungarian street names with equivalent meanings (Kis, Nagy and
Fazekas). Mahalle-i degirmen (mill mahalle), which had one house, was
almost certainly identical with Malomszeg. The Christian street names
may, however, have been replaced with unconnected names. For example,
St Thomas’ Church lay in the Hamza çavu mahalle.
The earliest records of the Muslim residential areas, giving somewhat
scant information, are contained in the mukata’a accounts, but to our
great good fortune, the authors of the 1579 census – Ahmed, former
governor of Hatvan Sanjak, and another Ahmed, the scribe – left us with
a property census that attempts completeness, giving us some insight into
the topography of Muslim Pécs. Less fortunately, the defter is somewhat
poorer in geographical clues, but it still gives us a lot of information about
Ottoman Pécs.
The census lists no less than seventy-seven mahalle names, many of
which, however, have only one or two properties assigned to them. This
prompts the suspicion that the same neighbourhood could have appeared
under different names. I have already mentioned the strikingly similarity
of some Hungarian and Turkish names. Míralaj and Alajbég were certainly
the same mahalle, which may also have been with the district belonging
to one of the named beys or agas. Similarly the Bey, Azab aga, Kádi and
Kapudán bey mahalles also occur beside personal names. It may be that
neighbourhoods called after persons of the same name but with different
ranks or ofﬁces are the same. This seems particularly likely in the case of
a rare name, such as the mahalles Evrenos bey and Evrenos çavuş: there
could hardly have been two prominent ﬁgures with the same rare name
in the early Muslim history of Pécs. Other such pairs are Hamza çavuş /
Hamza aga, Ibrahim aga/Ibrahim bey, Naszúh aga/Naszúh bey, Memi aga/
Memi shah bey, Kasim pasha/Kasim bey. It is also possible that Ali vojvoda,
Ali aga and Ali spahi were also the same person, and even that one or all
of them correspond to Erdudlu (‘Erdõdi’) Ali, known from several
sources.395 There could also be some clerical errors: Shah bey’s mahalle is
probably the same as that of Memi Shah bey, and the title may have been
left out of ‘Ibrahim mahalle’. We have no way of reconciling these at
present, but it is worth maintaining the possibility. I would conjecture
that the 1579 census actually covers forty or forty-ﬁve distinct mahalles,
and only half of them were of substantial size.
The 1579 defter takes an interesting approach to the suburbs: whereas
the inner Muslim mahalles are mostly small and consist of only a few
houses, the suburbs, largely populated by Christians, are hardly divided
up. (They are usually given under the name város, denoting ‘suburb’.)
These have the highest numbers of properties: forty-one in the Budai
suburb and forty-two in Szigeti. There was only one separate district
(mahalle) in each of these: Malomszeg (seventy houses) in the former and
Kõhíd utca (ﬁfteen houses) in the latter.
Most of the Christian houses were in Budai: sixty-six in Malomszeg,
one in the Malom mahalle (probably the same place) and ﬁfteen in the
Budai suburb mahalle, eighty-two in total. On the west side, there were
ﬁve houses in Sziget mahalle, twelve in Szent Ferenc utca and ﬁfteen in
Kõhíd utca, thirty-two in total. There were still a few isolated Christian
houses within the walls: one each in Szent Tamás, Szent László, Büjük and
Német mahalles, and eight in Nagy utca, a total of twelve. There were 126
houses overall. The number of newly-Islamicized house-owning women
in the inner city was strikingly high: they were born Christian, possibly in
Pécs.
We have few clues to the location of the named mahalles. There are
twelve Christian mahalles listed in the ﬁrst tax census, but two bear the
same name – Szent Ferenc utca. The key to this duality is probably given
by the 1579 defter, which also lists two Szent Ferenc mahalles: one is
inside the city wall and the other outside it.396 From the same source, we
know that the Szent László mahalle was inside the walls, Kõhíd utca was
in the Szigeti suburb and Malomszeg was in the Budai suburb. According
to an entry in the record, the Szent Kereszt utca mahalle was also known
as Sziget kapu mahalle, and thus was probably the same as what became
Szigeti suburb. Nagy utca and Kis utca reappear later: in the 1687 census,
the former may correspond to what is now Király utca and the latter to
Perczel Miklós utca.397 Szent Tamás utca no doubt got its name from the
church of the Dominicans and can with great high be identiﬁed as
a Munkácsy Mihály utca. (Later, the vicinity of the church was called
Hamza çavu mahalle.)398 The inner stretch of Szent Ferenc utca may be
identiﬁed as part of toda’s Ferencesek utcája, and the Szent László mahalle
– because of the Carmelite monastery – may have been in the vicinity of
Irgalmasok utcája.399 We have no clues as to the location of Német utca,
Fazekas utca or Piac utca.400
We have even less to go on for the locations of the Muslim mahalles.
There some exceptional cases in the 1579 census: the Dervish bey, Ibrahim
bey, Hamza çavuş, Kasim pasha, Martalóc, Memi Shah Bey and Szent
László mahalles were inside the ‘castle’, which meant the walled town.
A Dervis bég utcája also appears in the 1687 survey and may be identiﬁed
as today’s Dischka Gyõzõ utca.401 Since we know that Kasim Pasha’s
mosque was what is now the inner-city parish church, and his baths were
located at the corner of Széchenyi tér and Mária utca, the very large
mahalle, containing thirty-four houses, must have occupied the northeast part of the square. According to the 1687 survey, the Martalóc

ték Kücsük (’Kis’) mahallénak, a Nagy utcát Büjük (’Nagy’) mahallénak,
a Fazekas utcát pedig Csömlekcsi (’Fazekas’) mahallénak. Az egy házzal
bíró Mahalle-i degirmen (Malom mahalle) pedig minden bizonnyal azonos a Malomszeggel. Az is elképzelhetõ, hogy a régi keresztény utcanevek helyére új – az eredetivel kapcsolatban nem lévõ – elnevezések kerültek: pl. a Szent Tamás-templom a Hamza csávus mahalléban állt.
A muszlimok lakóterületérõl legkorábban, igaz, csak néhány adat erejéig, a mukátaa-elszámolásokból vannak ismereteink, s óriási szerencsénkre az 1579. évi összeírás készítõje – Ahmed volt hatvani szandzsákbég és egy másik Ahmed, az írnok – egy teljességre törekvõ ingatlan-öszszeírást hagyott ránk, amely a 16. századi muszlim Pécs topográﬁájába
enged némi bepillantást. Sajnos éppen a földrajzi fogódzókban
szûkölködik a defter – ám még így is számos információval szolgál a török
Pécsrõl.
Az összeírásban rendkívül sok, összesen 77 mahallenevet találunk,
amelyek nagy részéhez azonban mindössze egy-két ingatlan kapcsolódik.
Ez felkelti a gyanút, hogy esetleg azonos településrészek több különbözõ
név alatt szerepelnek. Fentebb említettem már a feltûnõen egybecsengõ
magyar és török elnevezéseket. De biztosan azonos a Míralaj és az Alajbég
mahalle, s valószínû, hogy valamelyik nevesített bég vagy aga városrészével is egyeztethetõ lenne. Hasonlóképpen feltehetõleg a Bég, az Azab
aga, a Kádi és a Kapudán bég mahallék is felbukkannak személynevek
társaságában. Könnyen lehet, hogy az azonos nevû, de különbözõ rangú/
tisztségû személyekrõl elnevezett városrészek is azonosak. Jól látszik ez
az olyan ritka nevek esetében, mint az Evrenosz bég és Evrenosz csaus
mahalle: aligha volt Pécs korai muszlim történetében két hasonlóan ritka
nevû, kiemelkedõ ﬁgura. Ilyen párok még: Hamza csaus/Hamza aga, Ibrahim aga/Ibrahim bég, Naszúh aga/Naszúh bég, Memi aga/Memi sah bég,
Kászim pasa/Kászim bég. De éppen lehet, hogy Ali vojvoda, Ali aga és Ali
szpáhi is azonos, és az sem kizárt, hogy valamelyikük – vagy épp mindegyikük – megfelel a több forrásból is ismert Erdudlu (’Erdõdi’) Alinak.395
Számolhatunk elírásokkal is: Sah bég mahalléja valószínûleg azonos Memi
Sah bég városrészével, és valószínûleg az Ibrahim mahalle nevébõl is
a névadó titulusa hullott ki. Az egyeztetések bizonyítására pillanatnyilag
nincsen módunk, a lehetõséget viszont érdemes fenntartani. Érzésem szerint 1579-ben az összeírás alapján ténylegesen 40–45 különbözõ
mahalléval számolhatunk, és ezeknek is csupán a fele volt komolyabb
méretû.
Érdekes az 1579. évi defter szemléletmódja a külvárosok vonatkozásában: míg a belsõ muszlim városrészek többnyire kicsik, és csupán néhány
házzal szerepelnek, addig a külvárosi – nagyrészt keresztények lakta – részek alig tagoltak. (És alapvetõen város – azaz külváros – néven kerülnek
elõ.) Itt szerepelnek a legmagasabb ingatlanszámok: a Budai külvárosban
41, a Szigetiben pedig 42 házat írtak össze. Ugyanakkor mindkét városrészben egy-egy másik egységet (mahallét) is számba vettek: elõbbiben
a Malomszeget (70 ház), utóbbiban a Kõhíd utcát (15 ház).
A keresztény házak többsége a Budai külvárosban állt: a Malomszegen 66, a vele valószínûleg azonos Malom mahalléban 1, a Budai külváros
mahalléban 15, összesen 82 ház. A nyugati oldalon a Sziget mahalléban 5,
a Szent Ferenc utcában 12 és a Kõhíd utcában 15, azaz összesen 32 házzal
bírtak. Elvétve volt még néhány keresztény ház a városfalon belül is:
a Szent Tamás, a Szent László, a Büjük és a Német mahalléban egy-egy,
a Nagy utcában pedig 8, azaz összesen 12 ingatlant írtak össze. (Összesen
126 ház.) Figyelemre méltóan magas a frissen iszlamizált, háztulajdonos
nõk száma a belvárosban: õk még kereszténynek születtek – nem kizárt,
hogy éppen Pécsett.
A mahalle elnevezések lokalizálásához kevés fogódzó kínálkozik.
Az elsõ adóösszeírásokban 12 keresztény mahalle szerepel, két tétel azonban azonos nevet – Szent Ferenc utca – visel. Ez utóbbi jelenség kulcsát
valószínûleg az 1579. évi defter adja meg, amelyben szintén két Szent
Ferenc mahalle szerepel: az egyik a városfalon belül, a másik azon kívül.396 Ugyaninnen tudjuk, hogy a Szent László mahalle a városfalon belül, a Kõhíd utca a Szigeti külvárosban, a Malomszeg pedig a Budai külvárosban található. A Szent Kereszt utca mahallét egy bejegyzés szerint más
néven Sziget kapu mahallénak hívták, s így valószínûleg a késõbbi Szigeti
külvárossal lehetett azonos. A Nagy utca és a Kis utca a késõbbiekben is
szerepel, az 1687. évi összeírás szerint elõbbi a mai Király, utóbbi esetleg
a mai Perczel Miklós utcával lehetett azonos.397 A Szent Tamás utca minden bizonnyal a domonkosok templomáról kapta a nevét, és így legnagyobb valószínûséggel a Munkácsy Mihály utcával egyeztethetõ. (A késõbbiekben a templom környékét Hamza csávus mahallénak hívták.)398
A Szent Ferenc utca belsõ szakasza a mai Ferencesek utcájának egy részével azonosítható, míg a Szent László mahalle – a karmeliták kolostora
okán – az Irgalmasok utcájának környékén lehetett.399 A Német, a Fazekas és a Piac utca elhelyezkedésére nincs fogódzónk.400
Még kevesebb támpontunk van a muszlim mahallenevek elhelyezéséhez. Az 1579. évi összeírás kivételes esetekben ad fogódzót: a „váron”
– azaz a városfalon – belül volt a Dervis bég, az Ibrahim bég, a Hamza
csausz, a Kászim pasa, a Martalóc, a Memi Sah bég és a Szent László
mahalle. Dervis bég utcája az 1687. évi összeírásban is szerepel, és talán
a mai Dischka Gyõzõ utcával azonos.401 Mivel tudjuk, hogy Kászim pasa
dzsámija a mai belvárosi plébániatemplommal azonos, fürdõje pedig
a Széchenyi tér és a Mária utca sarkán foglalt helyet, így az egyébként
igen nagy méretû, 34 házat tömörítõ mahalle feltehetõleg a tér északkeleti
részét foglalta el. A Martalóc mahalle az 1687. évi összeírás szerint a mai
Zrínyi Miklós utca lehetett. Ennek némiképp ellentmond, hogy 1579-ben
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Ferhád bég dzsámija mellett említik, a város keleti felében.402 Memi Sah
bég muszlim viszonyok között jelentõs, 12–13 házzal bíró városrésze
egészen biztosan a mai ferences templom környékén állhatott, minthogy
az alapítvány a kolostort vette használatba.403
Az 1579. évi összeírásban a különös „Pécsen belül” kitétel is szerepel,
ami valószínûleg szintén a városfalon belüli elhelyezkedésre utal, ilyenek
a Boldogasszony, a Fazekas/Csömlekcsi, a Kilerdzsi Ali, a Szent Tamás és
a Tárnok (?) mahalle. Közülük csak a Szent Tamás ragadható meg, mint
azt feljebb láttuk.
A mukátaa-elszámolásokban többször szerepel a Dár, azaz Keskeny/
Szûk utca, melynek neve összecseng az 1687. évi összeírás Szoros és Keskeny utca elnevezésével, melyek a város északkeleti részében lehettek.
(Petrovich Ede az Anna és a Szent Mór utcának feleltette meg õket.) Más
kérdés, hogy a Keskeny utca a Latin piachoz vezetett, amelyet nem
könnyû ezen a környéken elhelyezni. Tegyük hozzá: az utcák azonosítása
mindkét esetben meglehetõsen bizonytalan.404
A Kis utca lokalizálása szintén az 1687. évi összeírásra támaszkodik,
és e szerint leginkább a Perczel utcával azonosítható. Nem elképzelhetetlen azonban, hogy a neki értelmileg megfeleltethetõ Kücsük mahalle és
a Kücsük dzsámi valamilyen módon összefügg (és így egyik név magyarázza a másikat: nem biztos, hogy a dzsámi vagy a mahalle ﬁzikai valójában
is kicsi volt. Sõt, a név akár az alapító ragadványnevébõl is képzõdhetett.)
Az imahelyet sajnos szintén nem tudjuk egyértelmûen lokalizálni, de
a legvalószínûbb feltevés szerint a Szent Mór utca felsõ végén állhatott.
Ezek alapján lehet, hogy a Kis utca és a Kücsük mahalle nem függ össze
egymással.
Lokalizálható még Ferhád bég mahalléja a ma is ismert Ferhád pasadzsámi környékén: az imahely a Király utca déli, a fürdõ és a kolostor pedig annak északi oldalán állt, a mahalle tehát ezt a környéket jelölhette
(A.3.3. tábla).

mahalle could have coincided with today’s Zrínyi Miklós utca. Contradicting
this to some extent is that it is mentioned in 1579 as being beside Ferhad
Bey’s mosque in the eastern half of the town.402 Memi Shah Bey’s district,
large by Muslim standards, consisting of twelve or thirteen houses, quite
certainly stood in the vicinity of today’s Franciscan church, because the
foundation had taken over the monastery.403
The 1579 census uses the strange term ‘within Pécs’, probably also
a reference to a location within the city wall. It applies to the Boldogasszony,
Fazekas/Csömlekcsi, Kilerdzsi Ali, Szent Tamás and Tárnok (?) mahalles.
Of these, only Szent Tamás can be identiﬁed, as we have seen.
The mukata’a accounts frequently mention Dár, or Keskeny/Szûk
(narrow) utca, names that resonates with the street names Szoros and
Keskeny in the 1687 survey, in the north-east of the town. (Ede Petrovich
identiﬁed them as Anna utca and Szent Mór utca.) Keskeny utca, however,
led to the Latin market, which is difﬁcult to locate in this vicinity. We
should add that the identiﬁcation of both streets is somewhat uncertain.404
The localization of Kis utca also draws on the 1687 survey, and is most
likely to correspond to Perczel utca, although its name, meaning small in
Hungarian, suggests a connection with Kücsük mahalle and Kücsük
mosque, and the explanation may be mutual; it is not certain that the
mosque or the mahalle were physically small, and the name could have
been formed, for example, out of the founder’s sobriquet. Neither can we
locate the mosque, but the most likely hypothesis is that it lay at the top
end of Szent Mór utca. If so, Kis utca may not be related to Kücsük mahalle.
Ferhad Bey’s mahalle may have been located in the vicinity of the
Ferhad Pasha mosque, which is still known today. It stood on the south
side of Király utca, and the baths and monastery on the north side. The
mahalle name may have applied to this area (Plate A.3.3).
4.4. Fortifications
The conquering Ottomans do not seem to have made substantial changes
to the medieval city walls. They naturally carried on with repairs and
alterations,405 but without signiﬁcantly changing the original form of the
walls. The city was surrounded by a single stone wall with bastions, pierced
by four gates, and there was a ditch outside the walls all round. The
bishop’s castle had much more formidable defences. It had a double wall
system. The buildings were connected by a simple inner wall, outside
which was a castle wall defended with bastions. There were two barbicans,
at the south-east and south-west corners.406 The main gate of the castle,
built by Zsigmond Ernuszt, faced south, and had a tower above it. There
was substantial system of ditches around the castle, which the Turks called
hisarpeçe.
Gyõzõ Gerõ has proposed that the Ottomans carried out major
alterations to the inner castle, erecting a semicircular bastion in the centre
of each of the south and west walls, and gun towers in the north-west
and north-east corners. They also divided up the north outer ward with
several north–south transverse walls.407 There seem to be insufﬁcient
grounds, however, for attributing all of these works to the Ottomans.
We know little about the Turkish names for the defensive system. Four
gates led out of the town: the Buda gate (Budun kapuszu, báb-i Budun) to
the east,408 the Szigetvár gate (Szigetvár kapuszu, báb-i Sziget) to the
west,409 the Siklós gate (Báb-i Siklós) to the south,410 and Újkapu (Jenikapu),
also known as the Vas or Cárova (?) gate to the north.411 Several sources
contain the expression Battal (marsh) gate,412 which is very difﬁcult to
locate. All we know is that there was a bridge in front of it. From the
name, it may be identiﬁed as the Siklós gate. The fortiﬁcation on the way
out of the inner castle, now known as the Barbican, was called the Frengí
gate by the Turks.413 In Ottoman Turkish, the word Frengí meant French,
or in the wider sense, Western Europe, and the same word was used for
the south great rondella of Buda Castle. The rondella itself was also called
the frengí kuleszi (tower), just as in Buda.
Evlia said of the walls that “the castle wall at the Frengí gate is simple,
but elsewhere it is a strong wall with a hisarpeçe and a ditch”.414 Hisarpeçe
was a technical term in Turkish military architecture, and meant a lower
outer wall built in front of the main castle wall. Here, it probably referred
to the outer retaining wall of the ditch, and the barbican did not ﬁt into
this system. The medieval walls of the castle and the city largely remain
standing today, and their routes can be traced on maps and drawings
of the city. Among the Turkish fortiﬁcation works we know about are
external palisades built in front of the city walls. There were ditches all
round the castle walls. They were mentioned in 1559, and by Pál Esterházy
and Evlia Çelebi. They are clearly visible on the siege drawing dated –
wrongly – to 1690 (Plate C.1.4) and de Haüy’s map (Plate C.2.1). Louis
William, Margrave of Baden-Baden also mentions large ditches.415 Evlia
describes what initially seems to be a curious defensive feature: “At the
base of this ditch is soil heaped – like the back of a ﬁsh – up to its centre,
all round the castle. In time of siege, a timber barrier, or parapet, is erected
on the embankment, and a shallow ditch is dug behind it, to defend the
main ditch.” The description probably corresponds to what in Western
military architecture was called a faussebraye, a low defensive wall
in front of the main wall, allowing low-level ﬁre over the ditch.416
Another military installation was the powder mill (barutháne) on the
upper stretch of the Tettye, near the former bishop’s palace. It is ﬁrst
mentioned by Evlia Çelebi, although not in his work concerning Pécs.
In his description of Sudak in Crimea and Konya in Anatolia, for example,

4.4. Erõdítmények
Úgy tûnik, a hódítók a város középkori falrendszerét lényegében nem
változtatták meg. Bár természetesen folytattak javítási és átalakítási
munkálatokat,405 ez nem módosította jelentõsen a korábbi képet. A várost egyszeres, bástyákkal erõsített kõfal vette körül, amelyen négy kapu
nyílt. A falak elõtt körben árok húzódott. Jóval komolyabb védmûvekkel
bírt a püspökvár. Ezt kettõs falrendszer övezte: a belsõ, egyszerû fal a váron belüli épületeket kötötte össze. Ezen kívül futott egy bástyákkal
erõsített külsõ várfal. Ennek délkeleti és délnyugati sarkán állt egy-egy
barbakán.406 A vár Ernuszt Zsigmond által építtetett, toronnyal erõsített
fõkapuja délre nézett, és a torony aljában nyílott. A belsõ várat komoly
árokrendszer vette körül. (Ezt nevezték a törökök hiszárpecsének.)
Gerõ Gyõzõ vetette fel, hogy a belsõ váron a törökök több komolyabb
átalakítást hajtottak végre: a déli és a nyugati fal közepére egy-egy félkör
alakú bástyát emeltek, az északnyugati és az északkeleti falsarokra pedig
ágyútornyokat építettek. Továbbá az északi falszorost több észak–déli
irányú keresztfallal rekesztették el.407 Magam azonban az építkezések
mindegyikének a törökökhöz kötését nem látom kellõképpen megalapozottnak.
A védelmi rendszer török elnevezéseirõl viszonylag keveset tudunk.
A városból négy kapu vezetett ki: keletre a Budai (Budun kapuszu, báb-i
Budun),408 nyugatra a Szigetvári (Szigetvár kapuszu, báb-i Sziget),409 délre pedig a Siklósi kapu (Báb-i Siklós).410 Északra nyílt az Újkapu (Jenikapu),
más néven Vas- vagy Cárova (?) kapu.411 Többször is szerepel forrásainkban a Battal kapu – ’Mocsár kapu’ – kifejezés,412 melynek lokalizálása
cseppet sem egyszerû feladat. Mindössze annyit tudunk róla, hogy híd
is volt elõtte. Nevébõl ítélve talán a Siklósi kapuval azonosítható.
A belsõvárból kivezetõ, ma barbakánnak nevezett védmûvet a törökök
Frengí kapunak nevezték.413 A Frengí szó az oszmánliban ’franciát’, tágabb értelemben ’nyugat-európai’-t jelent – így nevezték a budai vár déli
nagyrondelláját is. Annyi bizonyos, hogy magát a rondellát is Frengí toronynak (frengí kuleszi) nevezték – csakúgy, mint Budán.
A falrendszerrõl Evlia azt mondja, hogy a „várnak a Frengí kapu felé
esõ részén a fal egyszerû, de a többi részen hiszárpecsével és árokkal ellátott erõs” fal.414 A hiszárpecse a török várépítészet mûszava, a fõ várfal
elé húzott alacsonyabb, külsõ falat jelenti – itt valószínûleg az árok külsõ
támfalát kell értenünk rajta: a barbakán valóban kilógott ebbõl a rendszerbõl. A vár és a város középkori eredetû falai jórészt máig állnak,
nyomvonaluk – a város térképei és ábrázolásai alapján – jól követhetõ.
A török erõdítési munkálatok közül a városfalak elé épített külsõ palánkokról van tudomásunk. A várfalakat mindenfelõl árkok vették körül. Említik õket már 1559-ben, de szól róluk Esterházy Pál és Evlia cselebi, valamint láthatóak az – egyértelmûen tévesen – 1690-re datált ostromrajzon
(C.1.4. tábla) és Haüy térképén (C.2.1. tábla) is. Nagy árkokról emlékezik
meg Badeni Lajos is.415 Evlia leír egy elsõ pillantásra különösnek tûnõ
védmûvet: „Ezen árok tövében a közepéig – mint egy hal háta – felhalmozott föld van, mely a várat körülveszi. Ostrom idején e földhátra csupa
fából sorompót, azaz mellvédet állítanak, mögé futóárkot ásnak, s az árkot így oltalmazzák.” A leírás valószínûleg a nyugati harcászatban fausse
braienek nevezett létesítményt takarja, amely egy, a falak tövében létesített õrjárati utat jelent, ahonnan lehetõség nyílik az árok alacsony szintû
pásztázására is.416
A hadiépítészet emlékei közé tartozik a lõpormalom (barutháne),
amit a Tettye felsõ részén, a hajdani püspöki palota közelében emeltek.

36

Pécs_KÖNYV.indb 36

2021.04.19. 11:44:58

he wrote, “In Rumelia, the powder mill of Irem’s garden in the enchanting
Pécs, similar to Syrmia…,” “The garden of Irem at the frontiers of Buda,
in Pécs of Syrmia, to the back of the castle, the park of the Powder Mill.”417
It also appears on representations of the 1664 siege by, for example,
Scmidtmayr (Plate C.1.11) and Panceri (Plate C.1.3).418 We do not know
when it was built, but it is strikingly absent from the relatively abundant
sixteenth-century documents and the much less useful seventeenthcentury pay registers, and is thus likely to have been built relatively late in
the period. The mill operated until it burned down in 1714.419 Some tiny
remains were found recently.
The Pécs palisade crops up very irregularly in the sources: its gate was
repaired in 1563/1564, there are pay records for its garrison in 1565 and
1570, and a Muslim named Saban purchased land for a house there, also
in 1570.420 In 1579, we read of a Muslim-owned former church that stood
near the gate of the palisade.421 This set of information presents a puzzle
to the historian. Klára Hegyi has noticed that ‘palisade’ occurs in military
pay registers until 1570, but ‘external castle’ afterwards. The obvious
answer seems to be that the walled town was initially called a palisade,
but this would be somewhat unusual for a district that contained many
substantial stone buildings and was surrounded by a wall. (Such a place
was consistently called kale [castle] in Turkish documents.) Secondly, the
1579 census clearly distinguished the outer and inner castles and always
referred to the gates by name, so that the mention of the ‘gate of the
palisade’ is strange. The most plausible interpretation is that the sources
are correct and that there was indeed a palisade outside the city wall. The
ﬁrst mention of the palisade is in some rather vague connection with the
Sziget gate. Drawings made in connection with the 1664 siege show
a fence around the Budai suburb (Plates C.2.1–2). This may also be what is
referred to in a passage of the 1579 census: one shop of Kasim Pasha’s
foundation stood “within the Siklós palisade”, and since this passage lists
Pécs assets, we have good reason to think of the Siklósi suburb.422

Elsõ említése Evlia cselebi leírásából származik, meglepõ módon azonban
nem Pécs városánál találkozunk vele, hanem pl. a krími Szudak vagy
az anatóliai Konya leírásánál: „Ruméliában pedig a szívet rabló Pécs
Szerémhez hasonlatos, Irem kertjének lõpormalma…”, „Irem kertje még
a budai végeken, a szerémségi Pécsen, a vár háta mögött a Lõpormalom
parkja.”417 Szerepel azután az 1664. évi ostrom ábrázolásain, pl.
Scmidtmayrnál (C.1.11 tábla) és Pancerinél (C.1.3. tábla) is.418 Építési ideje
ismeretlen, az azonban ﬁgyelemre méltó, hogy sem a viszonylag bõséges
16. századi iratanyagban, sem a lényegesen gyengébb értékû 17. századi
zsoldlistákban nem szerepel – ennek fényében viszonylag kései alapítással számolhatunk. A malom 1714. évi leégéséig üzemelt.419 Csekély maradványai a közelmúltban kerültek felszínre.
Forrásainkban meglehetõsen rendszertelenül felbukkan a pécsi palánk is: 1563–1564-ben a kapuját javítják, 1565-ben és 1570-ben õrségének
ﬁzetnek zsoldot, szintén 1570-ben egy Saban nevû muszlim vásárolt ott
házhelyet.420 1579-ben egy muszlim kézben lévõ hajdani templomról olvasunk, amely a palánk kapujának a közelében állt.421 A fenti adatok nehéz helyzet elé állítják a kutatót. Hegyi Klára megﬁgyelte, hogy a zsoldlistákban 1570-ig palánk, azután pedig külsõ vár szerepel. Kézenfekvõ
volna, hogy a fallal körülvett várost nevezték kezdetben palánknak – ami
azonban meglehetõsen szokatlan egy komoly falakkal erõsített, számos
jelentõs méretû kõépülettel bíró településrész esetében. (Ezeket a török
terminológia következetesen várnak [kale] titulálta.) Másrészt az 1579.
évi összeírás világosan megkülönböztette a külsõ és a belsõ várat, a kapukra mindig a nevükkel hivatkozott, mindehhez képest furcsa a palánk
kapujának említése: legkézenfekvõbb értelmezés az, hogy hiszünk forrásunknak, s feltételezünk egy palánkot a városfalon kívül. Elsõ említésünk
meglehetõsen homályosan, de a Szigeti kapu összefüggésében említi
a palánkot. Az 1664. évi ostrom kapcsán keletkezett rajzok viszont a Budai külváros körül ábrázolnak kerítést (C.2.1–2. tábla). S talán idetartozik
az 1579. évi összeírás egyik passzusa is: Kászim pasa alapítványának egyik
boltja a „siklósi palánkon belül” állt – s minthogy a kérdéses rész hangsúlyozottan a pécsi javak felsorolását tartalmazza, ezért feltehetõleg a Siklósi külvárosra kell gondolnunk.422

4.5. Mosques
We have fairly abundant information about the civilian Turkish buildings
in Pécs, from descriptive and pictorial sources. Mosques were the most
distinctive buildings and had the greatest effect on the cityscape. At the
last moment of the long and peaceful Muslim development of Pécs, in
summer 1663, Evlia Çelebi counted seventeen mosques in the city.423 This
agrees with an observation by Pál Esterházy, who wrote of sixteen
mosques but did not include the cathedral, which had also been in use for
Muslim worship.424 The total number of mosques in the city should
therefore be taken as seventeen. Some of them were almost certainly
simple and featureless buildings. An eye-witness description from early
1664 mentions nine lead-roofed mosques.425 Five buildings on Joseph de
Haüy’s map (Plate C.3.1) are marked mosqué, and another building,
without a label, is drawn similarly, facing south-east and not aligned with
the street system.426 If we add to these two mosques that were not marked
on the map (because they lay outside the walls) but are still standing
today, we get a total of eight major mosques, probably built by the Turks,
and adding the former Franciscan church and the cathedral brings the
number to ten. Evlia Çelebi described seven jami masjid mosques in detail,
but referred to the rest in general merely as masjid. Five of the seven were
Turkish-built, but he did not mention the Tabán mosque, also built by the
Ottomans. We should also consider the minarets, distinctive features of
Muslim architecture. According to the French traveller Jean Claude
Flachat, people of the city in the middle of the eighteenth century recalled
seeing seven minarets there.427 They must have been mistaken to some
extent, because six minarets appear on de Haüy’s map (Plate C.3.1), and
there were also minarets on Jakovali Hassan Pasha’s mosque and the
Tabán mosque, which lie outside the area of the map. This means that
there were eight substantial minarets in the city, and there was a more
modest wooden minaret on the south-west tower of the cathedral. This
means that there were eight or nine major mosques in the city.
The most imposing was certainly Kasim Pasha’s mosque on the main
square. Having played a key role in conquering the city, Kasim no doubt
founded his mosque immediately afterwards.428 This is suggested by the
fact that his foundation was in existence as early as 1546. Initially,
St Bartholomew’s Church was used for this purpose, but it burned down
(perhaps during the Hungarian attack in 1557, which set ﬁre to much of
the city), and the new mosque was built in its place. It was one of the
largest single-space mosques in the European half of the empire (Plate
C.3.2). The dome had an interior diameter of 16.9 m and a height of
26.1 m. It must have been standing by 1566, because the imperial
chancellor (nisanji) died in the vicinity and was buried beside it, clearly for
a good reason.429 The mosque came into the possession of the Jesuits
after 1686, and under their management, it (again) became the city’s
parish church. It was subjected to many alterations, with the addition of
a chancel, a tower and chapels. It stands today in its Turkish form, the
result of alterations between 1938 and 1942 and restoration between
1960 and 1965. The mosque originally had a porch of – at least – three
domes and a minaret on the north-west side.430
Ferhad Pasha’s mosque may be identiﬁed from Evlia Çelebi’s
description, which also covered Ferhad’s baths and monastery. It is almost
certainly the same as the mosque of Ferhad Bey that appears in the 1579
census. (The discrepancy in ranks may be explained by the separation of

4.5. Imahelyek
Pécs civil, török épületeirõl viszonylag sok információval rendelkezünk
a leíró és a képes források alapján. Közülük legjellegzetesebbek és a városképet legjobban meghatározók a dzsámik voltak. Pécs hosszú és békés
muszlim fejlõdésének utolsó pillanatában, 1663 nyarán Evlia cselebi 17
imahelyet számolt össze.423 E számmal teljesen megegyezik Esterházy Pál
megﬁgyelése, aki 16 imahelyrõl ír – de nem számította ezek közé a székesegyházat, ami pedig szintén muszlim imahelyként mûködött.424 Nagy
valószínûséggel tehát ezt a 17-es számot kell elfogadnunk a városban
használt imahelyek teljes számaként. Ezek egy része azonban minden bizonnyal egyszerûbb kivitelû, jellegtelen épület lehetett. Egy szemtanú
1664 elejérõl származó leírásában kilenc, ólommal fedett imahelyrõl tett
említést.425 Joseph de Haüy térképén (C.3.1. tábla) öt épület mellett szerepel a mosqué felirat, egy hasonlóan ábrázolt, az utcarendbõl kilógó,
délkeletre tájolt épület pedig felirat nélkül látható.426 Ha ezekhez hozzászámoljuk a két, falakon kívül emelt, ezért a térképen nem szereplõ, de
mai is álló imahelyet, akkor nyolc komolyabb – valószínûleg törökök által
emelt – imahelyhez jutunk, a volt ferences templommal és a székesegyházzal együtt ez éppen tíz. Evlia cselebi hét dzsámit ábrázolt részletesebben, a többit általánosságban csak mecsetnek nevezte. A hét közül öt volt
eredendõen muszlim építésû, nem említette viszont a tabáni mecsetet,
amelyet szintén a hódítók emeltek. Érdemes számba vennünk a minareteket is, amelyek megint csak jellemzik a muszlim építkezéseket. Jean
Claude Flachat francia utazó szerint a város lakosai a 18. század közepén
úgy emlékeztek, hogy összesen hét minaret állt a településen.427 Valamelyest mindenképpen tévedtek, hiszen Haüy térképén (C.3.1. tábla) hat minaret látható, és rendelkezett ilyennel a nem ábrázolt Jakováli Haszan
pasa dzsámi és a tabáni mecset is. Azaz összesen nyolc jelentõs minaret
állt a városban – és volt egy szerényebb, fából épült példány a székesegyház délnyugati tornyán is. Ezek szerint tehát nyolc-kilenc komolyabb imahelye lehetett a városnak.
A legjelentõsebb mindenképpen Kászim pasa dzsámija volt a fõtéren.
Kászim kulcsszerepet játszott a város meghódításában, ezért valószínû,
hogy rögtön a foglalás után létrehozott egy dzsámit.428 Erre utal az a tény,
hogy alapítványa már 1546-ban is mûködött. Feltehetõleg kezdetben
a Szent Bertalan-templomot használta ilyen célra, amely azonban leégett
(talán az 1557. évi magyar támadás és gyújtogatás eredményeképpen),
s ennek helyére épült az új dzsámi, amely a birodalom európai felének
egyik legnagyobb egyterû imaterme (C.3.2. tábla). A kupola belsõ átmérõje
16,9 m, magassága 26,1 m. 1566-ban már mindenképpen állnia kellett,
hiszen a birodalom itt elhunyt kancellárját (nisándzsi) éppen mellé temették – minden bizonnyal nem ok nélkül.429 A dzsámit 1686 után a jezsuiták
kapták meg, kezelésükben (ismét) a város plébániatemploma lett, s számos átalakításon ment keresztül, szentélyt, tornyot és kápolnákat építettek hozzá. A ma látható, török alakját az 1938–1942. évi átalakítások és az
1960–1965 között zajló restaurálás során nyerte el. A dzsámihoz
eredendõen az északnyugati oldalon – legalább – háromkupolás elõcsarnok
és minaret tartozott.430
Ferhád pasa dzsámijának azonosítását Evlia cselebi leírása tette
lehetõvé, aki az alapító fürdõjérõl és kolostoráról is megemlékezett.
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32. ábra. Gázi Kászim dzsámija délrõl
Fig. 32 Gazi Kasim’s mosque from the south
Fotó / Photo: Tóth Zsolt

33. ábra. Jakováli Haszan pasa dzsámija
Fig. 33 The Mosque of Jakovali Hassan Pasha
Fotó / Photo: Tóth Zsolt

eighty years between the sources.) The founder cannot yet be identiﬁed,
but construction most probably took place in the 1560s or 1570s. Several
pictorial representations of the mosque survive, starting from de Haüy’s
engraving (Plate C.3.1). The latest excavations, led by László Gere, have
proved that the little rooms attaching to the two sides of the mosque
were included in the original plan, and that the mosque was all built at
the same time. This feature, very rare in Ottoman architecture, was
probably prompted by the presence of meditating Khalwati dervishes.
The unusual building probably had two windows at the lower window
level at the entrance side and the same opposite, and one window on the
two other sides. There is no archaeological information about the second
level, but drawings show that there were also two windows on each side.
The stairs to the gallery, in a unique arrangement, started from the
entrance doorway. Gyõzõ Gerõ has also found the remains of the porch,
and the city museum holds several columns that supposedly came from
the mosque.431
According to an inscription on the building recorded by Evlia Çelebi,
the mosque of Al-haj Hussein Aga was built in 1619, and its founder must
have been a prominent ﬁgure in the area, because he also built in Szigetvár.
According to Pál Esterházy, the average-sized, south-facing, square-plan
mosque was one of the ﬁnest in the city.432 Its location is known from
eighteenth-century survey drawings, views and land registers. After the
recapture of the city, it was used by the Serbian population, but before
1695, it was taken over by the Paulines and used as a church. It was
renovated in 1729, but was demolished, probably in 1766, after the
construction of a new church and friary. Ferenc P. Rosa gave this description
in 1734: “The church is built of brick. It is not large or tall, and it has been
altered and furnished by our monks for the purposes of Catholic worship,
spoiling the Turkish character of the tower.”433
The most intact surviving mosque in Hungary is that of Jakovali Hassan
Pasha (Fig. 33). The founder, who was also well known as a musician, was
active in the middle of the seventeenth century, and was appointed to
the head of the Kanizsa province in 1633, after his pilgrimage to Mecca.
He held the post for nearly ten years, and that was probably when he set
up his foundation in Pécs and had the mosque built. The building is
of average size with windows in a 2 + 1 + 1 distribution. A minaret stands
beside it, and had a porch, probably with a simple roof, in front of the
entrance. The interior was adorned with painted patterns and quotations
from the Koran. It stood outside the Szigetvár gate, probably for several
reasons: ﬁrstly, there were buildings of the foundation of Hassan’s
grandfather Memi Shah Bey in the vicinity, and secondly, the expanding
Muslim community of the Szigeti suburb did not previously have its own
mosque.434
There was a rectangular-plan mosque on the bank of the Tettye in the
Budai suburb. It was converted into what is now the church on Ágoston
tér. Its ﬁrst mention dates from 1620, when an episcopal visitor wrote of
it as the meczet toblacorum, the mosque of the tanners. Although not
mentioned by Evlia Çelebi, it appears on a drawing of the siege of 1664
by Salomon Schmidtmayr. A survey of the church established that the
original mosque had also had a rectangular plan. This leaves the problem
of the roof: Schmidtmayr drew a dome, which could not be built on such
a ﬂoor plan. Gyõzõ Gerõ tried to resolve the matter with large arches, but
such an arrangement is hardly found anywhere in the Ottoman Empire.

Az imahely minden bizonnyal azonos az 1579. évi összeírásban szereplõ
Ferhád bég dzsámijával. (A rangkülönbség a két forrás keletkezése közötti bõ 80 évvel magyarázható.) Az alapító személye pillanatnyilag pontosan nem határozható meg, az építés legvalószínûbb ideje az 1560-as vagy
’70-es évekre tehetõ. Az imahelyrõl számos ábrázolás maradt fenn Haüy
metszetétõl kezdõdõen (C.3.1. tábla). Az újabb, Gere László vezette ásatások bizonyították, hogy az imahely két oldalfalához csatlakozó kis helyiségek az eredeti építési terv részei voltak, s a dzsámival egyszerre épültek. Az oszmán építészetben nagyon ritka megoldás valószínûleg a magányosan meditáló halvetí dervisek jelenlétével magyarázható. A sajátos
épület alsó ablakszintjén, a bejárati oldalon és azzal szemben valószínûleg
két-két, kétoldalt pedig egy-egy ablak nyílt. A második szintrõl értékelhetõ
régészeti adatok nem maradtak, az ábrázolások azonban ott is két-két
ablakot mutatnak. A karzat feljárata – egyedülálló módon – a bejárati
ajtó nyílásából indult el. Gerõ Gyõzõ megtalálta az elõcsarnok maradványait, a városi múzeum pedig több oszlopfõt õriz, amely állítólag a dzsámihoz tartozott.431
Evlia cselebi által megõrzött építési felirata szerint El-hadzs Hüszejn
aga dzsámija 1619-ben épült, alapítója a környék jeles ﬁgurája lehetett,
hiszen Szigetváron is építkezett. Az átlagos méretû, négyzet alaprajzú,
délkeletre tájolt dzsámi Esterházy Pál szerint a város két legszebb imahelyének egyike volt.432 Helyét a város 18. századi felmérési rajzairól,
látképeirõl és telekkönyveibõl ismerjük. A város visszafoglalása után a rácok használták, majd 1695 elõtt a pálosok vették meg, és templomként
üzemeltették. 1729-ben tatarozták, de az új templom és rendház felépülte után, valószínûleg 1766-ban, lebontották. Figyelmet érdemel P. Rosa
Ferenc leírása 1734-bõl: „A templom téglából épült, nem nagy, nem magas, szerzeteseink által a kath. istentisztelet céljaira átalakíttatott és berendeztetett, a torony török jellege lerontatott.”433
Magyarország legépebben megmaradt muszlim imahelye a Jakováli
Haszan pasa-dzsámi (33. ábra). Az alapító – zenészként is komoly hírnevet
szerzett – pasa a 17. század középsõ harmadában tevékenykedett, mekkai zarándoklata után, 1633-ban nevezték ki a kanizsai tartomány élére.
Tisztét közel 10 évig töltötte be, feltehetõleg ekkor hozta létre pécsi alapítványát, a dzsámi is ekkor épülhetett. Az átlagos méretû – 2 + 1 + 1 ablakbeosztású – épület mellett minaret áll, kapuja elõtt valószínûleg
egyszerû, tetõvel fedett elõcsarnok szolgálta a híveket. A belsõ teret festett díszítések és Korán-idézetek tették ékesebbé. Az imahely a Szigetvári
kapun kívül helyezkedett el, aminek feltehetõleg több oka is volt: egyrészt Haszan nagyapjának, Memi Sah bégnek a közelben voltak az alapítványi épületei, másrészt korábban a Szigeti külváros egyre gyarapodó
muszlim közösségének nem volt saját imahelye.434
Téglalap alaprajzú dzsámi vagy mecset állt a Tettye-patak partján
a Budai külvárosban, amelynek átépítése révén jött létre a mai Ágoston
téri templom. Elsõ említése 1620-ból származik, amikor egy püspöki
vizitátor meczet toblacorumként, azaz a bõrcserzõk mecsetjeként ír róla.
Evlia cselebi ugyan nem említi, de szerepel Salomon Schmidtmayr rajzán,
amely a város 1664. évi ostromát ábrázolja. A templom felmérése során
világossá vált, hogy az egykori dzsámi eredendõen téglalap alaprajzú
volt. Ennek kapcsán felmerült az épület fedésének problémája: Schmidtmayr kupolát rajzolt, amely viszont ilyen alaprajzra nem építhetõ. Gerõ
Gyõzõ nagy méretû hevederívekkel próbálta áthidalni a kérdést – ilyen
megoldásra azonban az Oszmán Birodalomban nem nagyon akadt pél-
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da: a téglalap alaprajzú dzsámikat többnyire síkfödémmel és nyeregtetõvel fedték le. Az épület egyébként – hódoltsági társaihoz hasonlóan –
nagy méretû volt, mihráb falán két szinten négy-négy ablak kapott helyet. Az ábrázolások szerint volt minaretje, ennek alapozása azonban
az ásatások során nem került elõ. Gerõ Gyõzõ megtalálta viszont
az elõcsarnok maradványait. 1703 után a Pécsett megtelepedett Ágoston-rendiek kezébe került, renoválására azonban még 1722-ben sem került sor. 1883-ban újították fel, a török maradványok az 1912. évi restaurálás idején kerültek elõ.435
Joseph de Haüy 1687-ben (C.3.1. tábla) a város északkeleti részén ábrázolt egy török imahelyet, amelyet Madas József telekkönyvi adatok
alapján a Megye utca 24. számú telek keleti felére lokalizált, ahol nem
lehetetlen, hogy csekély maradványai ma is állnak. Az épület 1777-ben
még felismerhetõ állapotban volt, az 1865. évi kataszteri térképen viszont
már nem szerepel (A.1.1. és A.4.1. tábla). Az imahelyet Madas az Evlia
cselebi által említett Kis dzsámival vélte azonosíthatónak.436
Két középkori templomról tudjuk biztosan, hogy a muszlimok is imahelyként használták: a püspökvárban álló székesegyház ma Corpus Christikápolnának nevezett részébõl lett a Szülejmán-dzsámi, a város egyetlen
államilag fenntartott imahelye. Minaretként a székesegyház délnyugati
tornyát használták, amely részben – talán villámcsapás következtében –
leomlott. A törökök a sérülést részben kijavították, a torony tetejére faminaretet emeltek.437 A dzsámiban számos török felirat került a falakra,
ezek mára elpusztultak, de Joseph von Hammer-Purgstall átiratából és
fordításából ismertek.438
A ferences templom Memi bég dzsámijaként funkcionált az oszmán
idõkben. A helyi legendák szerint a bég jelen volt a város 1543. évi elfoglalásánál, s ekkor tette rá a kezét a templomra. A történetet nem tudjuk
igazolni, de az bizonyos, hogy a dzsámi és a körülötte elterülõ mahalle
1579-ben már biztosan létezett.439 A templom gótikus szentélyét minden
bizonnyal a török idõkben bontották el.
Forrásainkban további – azonosítatlan – muszlim imahelyek is feltûnnek.
Ilyen pl. a Csardakli mecset. Neve beszélõ név, mivel a csardak eredendõen
egy perzsa építészeti forma volt, a szó ’négy boltívet’ jelent. Az oszmánban
azonban inkább a négy lábon álló – vadlesre emlékeztetõ – õrházakat értették rajta, amely állhatott nyílt terepen, de akár várfalon is.440 Esetünkben nyilván az utóbbi jelentésben szerepel, így a név ’õrtornyos’ mecsetként fordítható. Sajnos ezen ismertetõjegy ellenére sem tudjuk, hogy hol
állhatott. Esetleg halvány útbaigazítást jelenthet az 1687. évi házösszeírás,
ahol az Ömer aga utca két háza mellett is említenek egy bizonyos chodak
nevû építményt, ami talán a csardakkal azonos.441 Még ennyi fogódzónk
sincsen Mehmed reisz mecsetjének esetében.

Rectangular-plan mosques were usually covered with a ﬂat ﬂoor and
a pitched roof. It was – like its peers in occupied Hungary – a large building,
with two rows of four windows on the mihrab wall. It is also depicted
as having a minaret, but excavations have not discovered its foundations.
Gerõ did ﬁnd remains of the porch, however. It was assigned to the
Augustine Order, which settled in Pécs after 1703, but had not been
renovated by 1722. There was a renovation in 1883, and the Turkish
remains came to light during the restoration of 1912.435
In 1687, Joseph de Haüy (Plate C.3.1) drew a mosque in the north-east
of the city, and József Madas has located it, using land register data, to
the plot at 24 Megye utca. Some very small part of it may still be standing.
The building was in recognizable condition in 1777, but does not appear
in the cadastral map of 1865 (Plates A.1.1 and A.4.1). Madas considered it
to be the ‘Little Mosque’ mentioned by Evlia Çelebi.436
We know of two medieval churches that were deﬁnitely used as
mosques. In the bishop’s castle, a part of the cathedral that is now the
Corpus Christi Chapel became the Suleyman Mosque, the only statemaintained mosque in the city. The south-west tower of the cathedral
was used as a minaret, but it partially collapsed, perhaps from a lightning
strike. The Ottomans partly repaired the damage and then added
a wooden minaret to the top of the tower.437 Many Turkish inscriptions
were written inside the mosque. These have all disappeared but are
known from transcriptions and translations by Joseph von HammerPurgstall.438
The Franciscan church functioned as Memi Bey’s mosque during the
Ottoman period. According to local legend, the governor was present
when the city was occupied in 1543 and immediately took possession of
the church. We cannot verify the story, but the mosque and the mahalle
around it certainly existed in 1579.439 The Gothic chancel was almost
certainly demolished during the period.
The sources mention some other, unidentiﬁed mosques. One was the
Chardakli mosque. The name is revealing, because the chardak was
originally a Persian architectural term meaning ‘four arches’. The
Ottomans, however, used it to mean a guard tower that stood on four
legs, like a hunting lookout. It could stand on open ground or on a castle
wall.440 The latter meaning obviously applies to this case, and so the name
could be translated as the ‘guard tower mosque’. This identifying feature
has not been enough, however, to determine where it stood. A possible
clue may be an entry in the house survey of 1687 that mentions a building
called chodak beside two houses in the street of Umar Aga.441 We have no
clues at all, however, for the mosque of Mehmed Reis.
4.6. Baths

4.6. Fürdõk

Baths are distinctive works of Muslim architecture. In Pécs, the natural
features permitted the building only of hammams or steam baths. There
were three of those. Their locations are well known from de Haüy’s map
(Plate C.3.1), historical sources and archaeological work. Evlia’s description
gives us the names of the baths and of their founders. The baths of Memi
Shah Bey stood beside the Franciscan church. Its ruins have been excavated
and conserved and are on view to the public. Much of the ﬂoor of the
porch has survived, and the well in the centre of the hall and the
foundations of the sill around the walls have also been found. Parts of
thehypocaust system have survived in the actual bathing room. Several
features of the heating chamber are also known. The excavation was
conﬁned to the square and thus to only half of the building, which
probably had twin baths. It was probably built in the middle third of the
sixteenth century and demolished in the 1880s. Its remains were uncovered
and conserved in 1963.442
The other baths belonged to Kasim Pasha’s foundation and stood
at the north-east corner of the main square. The building was probably
erected in the middle third of the sixteenth century. It emerges from
descriptions as a magniﬁcent three-domed structure with an enormous
fountain and porch. It was altered several times, and ﬁnally demolished in
the nineteenth century.443
The third baths were those of Ferhad Pasha’s foundation, and so were
presumably built in the 1560s or 1570s. Their location was marked precisely
by Haüy – in what is now Király utca (Plate C.3.1), where remains were
partially excavated in 1927. Before the baths were demolished, in 1774,
the clerk of works, Mátyás Petz, made a drawing of the building, showing
it to have been a large double baths.444
All of the baths were certainly in operation by 1556, as recorded in
a funeral inventory that mentions the head bathman, Yusuf, as a creditor.445
Other head bathmen – Halil, who probably ran the Kasim Pasha baths, and
Sefer – are known of from 1579.446 The city was famous for its water supply
and drainage systems, which were particularly important for Muslims.
Water was led into the city from several springs, and wells, public fountains
and water pipes have survived in several places.447

A muszlim építészet jellegzetes alkotásai a fürdõk. Pécsett a természeti
viszonyokból adódóan csak gõzfürdõket, ún. hammámokat emeltek,
mégpedig hármat. Ezek helye Haüy térképérõl (C.3.1. tábla), a történeti
forrásokból és a régészeti kutatásokból jól ismert, Evlia leírása alapján
pedig a nevüket – s így alapítójukat – is ismerjük. Az egyik fürdõ, Memi
Sah bégé a ferences templom mellett állt, romjait feltárták és konzerválták: ma is megtekinthetõ. Az elõcsarnok padlózata jelentõs részben megmaradt, felszínre került a terem közepén álló kút és a falak mellett körbefutó padka alapozása is. A tényleges fürdõtérbõl a hypocaustum-rendszer
részei maradtak fenn. Ismert a fûtõhelyiség számos eleme is. A feltárás
csak a térre szorítkozott, így a valószínûleg ikerfürdõként meghatározható épületnek csak a fele ismert. A fürdõ a 16. század középsõ harmadában
épülhetett, az 1880-as években bontották el, maradványait 1963-ban tárták fel és konzerválták.442
A másik fürdõ a fõtér északkeleti sarkán állt, és Kászim pasa alapítványához tartozott – feltehetõleg a 16. század középsõ harmadában épült.
A leírások szerint igen pompás, háromkupolás építmény lehetett, hatalmas szökõkúttal az elõcsarnokban. Több átalakítás után a 19. században
lebontották.443
A harmadik fürdõ Ferhád pasa alapítványának részét képezte, így
feltehetõleg az 1560-as, 1570-es években épülhetett. Helye pontosan
meghatározható, a mai Király utcában, a Haüy által jelölt helyen állt
(C.3.1. tábla). Maradványait 1927-ben részben feltárták. 1774-ben – bontása elõtt – Petz Mátyás építõmester lerajzolta a fürdõt: e szerint nagy
méretû ikerfürdõ volt.444
Valamelyik fürdõ egészen biztosan mûködött már 1556-ban, minthogy Júszuf fürdõs mint hitelezõ szerepel egy hagyatéki leltárban.445
1579-bõl fürdõs Halíl – õ valószínûleg a Kászim pasa-féle fürdõ
üzemeltetõje volt – és Szefer neve ismert.446 A város híres volt csatornaés vízvezetékrendszerérõl, amely a muszlimok szemében különösen fontos volt. A vizet több forrásból vezették a városba, kutak, csorgók és vízvezetékcsövek több helyen is fennmaradtak a városban.447
4.7. Iskolák

4.7. Schools

A városban számos török iskola is mûködött, ezekrõl azonban nagyon
keveset tudunk. Evlia 11 elemi iskoláról (mekteb-i szibján) tudósít, amelyek szerinte az általa korábban felsorolt alapítványok részét képezték.
Minthogy addig a Memi-, a Kászim-, a Jakováli Haszan-, a Ferhád- és az elhadzsi Hüszejn-alapítványokról esett szó, nagyon valószínû, hogy ezek
mellett valóban voltak elemi iskolák.448 Esetleg a Szülejmán-dzsámi köte-

We know very little about the Turkish schools in the city, except that there
were many of them. Evlia wrote of eleven elementary schools (mekteb-i
sibyan), attributing them to foundations he had mentioned elsewhere.
Since the foundations that appear in his account were those of Memi,
Kasim, Jakovali Hassan, Ferhad and al-Hajsi Hussein, it is highly likely that
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they ran elementary schools.448 A school may also have been associated
with Suleyman’s mosque, because there is a vague allusion to it in the
employment of two hojas – Umar in 1556 and Sefer between 1556 and
1572.449 (Incidentally, Emir Effendi founded an orphanage cared for
children who had lost their parents.)450
Evlia mentions ﬁve madrasas (higher schools), but one of these,
bearing the name Plato, does not seem to have run as a school at all
during the period, and accommodated soldiers. It consisted of several
small cells located to the south of the cathedral. (This information has had
no bearing on the debate about the recently-reconstructed medieval
university.)451
We know of four other madrasas. The Memi Shah Bey school, founded
in the middle of the sixteenth century, was accommodated in the former
Franciscan monastery, and the Jakovali Hassan Pasha school in front of
the mosque that still stands (Fig. 33). Sources also mention a Kasim Pasha
madrasa, but we do not know where it was, and the same is true for the
Tiryaki Hassan madrasa, founded around 1613.452

lékében is mûködhetett iskola, ennek halvány nyoma Ömer hodzsa alkalmazása 1556-ban, és Szefer hodzsa 1556–1572 között kimutatható tevékenysége.449 (A szüleiket vesztett gyermekekrõl egyébként Emír efendi
árvaháza gondoskodott.)450
Evlia öt fõiskoláról tesz említést, de az egyik, Platóné a jelek szerint
a török idõkben egyáltalán nem mûködött, katonai szállásnak használták. Az intézmény egykor a székesegyháztól délre kapott helyett számos
kis cellában. (A közelmúltban rekonstruált, s a középkori egyetemnek tekintett épület vitájában így ez az adat nem használható fel.)451
További négy fõiskoláról, azaz medreszérõl vannak ismereteink.
A fentebb már említett Memi Sah bég által a 16. század közepén alapított
intézmény a hajdani ferences kolostorban kapott helyet, Jakováli Haszan
pasáé pedig ma is álló dzsámija elõterében (33. ábra). Forrásaink megemlékeznek Kászim pasa fõiskolájáról is, ennek elhelyezkedésérõl azonban
semmit sem tudunk, ahogy az 1613 körül alapított Tirjákí Haszan-féle
intézményrõl sem.452
4.8. Kolostorok

4.8. Monasteries

Pécs török kolostorai javarészt szintén homályba burkolódznak. Jakováli
Haszan pasa mevlevi (keringõ dervis) kolostora a dzsámi közelében
állt.453 Ferhád bég halvetí rendháza talán a Király utca északi oldalán
foglalt helyet, és esetleg a dervisek meditációs gyakorlatainak színhelyéül szolgált a dzsámihoz épített két kis helyiség is.454 A törökök dervisszállásként használták Szatmári György tettyei palotáját, azt azonban
nem tudjuk, hogy milyen rendhez tartozó szerzetesek éltek benne.455
Gerõ Gyõzõ felvetette, hogy bektasi kolostor lehetett, érvelése azonban
rendkívül gyenge, bizonyító erõvel nem bír.456 Minthogy a nevezett helyet már 1579-ben is Tekke bajirinak, azaz ’Kolostordombnak’, az ott
eredõ patakot pedig nehr-i Tekkének, ’Kolostor patakjá’-nak nevezték,
a muszlimok meglehetõsen korán használatba vehették a hajdani palotát.457 A bektasik legfõbb helyi szent embere, Idrísz baba éppen a város
túlsó felén, a Rókusdombon nyugodott, rendtársai talán inkább azon
a környéken telepedtek le.458 Nem tudjuk azt sem, hogy az elsõ ismert
pécsi derviskolostor, Kászim pasa alapítványa melyik rendhez tartozott.
1546 körül már mûködött, 1579-bõl pedig azt is megtudjuk róla, hogy
zöldségeskerttel és folyóvízzel rendelkezõ, emeletes épület volt.459 Talán ugyanerre a kolostorra vonatkozik egy 1587. novemberi bejegyzés
a fõiskolai tanárok kinevezési defterébõl: „A boldogult Kászim pasa
Pécs várában álló kolostora ennek elõtte tanintézetként mûködött.
[Pécs] kádija azt jelentette, hogy jó és helyénvaló volna, ha most is tanintézet lenne.” Kászim talán egy középkori iskolaépületet foglalt el
a dervisek számára. (A vár itt is a teljes fallal körülvett területre értendõ.)

The Turkish monasteries of Pécs are surrounded in mist. Jakovali Hassan
Pasha’s Mevlevi (whirling dervishes’) monastery stood near his mosque.453
Ferhad Bey’s Khalwati monastery was located on the north side of Király
utca, and two small rooms built on to the mosque may have been places
of meditation for the dervishes.454 György Szatmári’s Tettye palace was
also used as a monastery by dervishes, but of an unknown order.455 Gyõzõ
Gerõ has proposed that it was a Bektash monastery, but his argument is
extremely weak and has no evidence to back it up.456 Since the place was
already called Tekke bajiri (monastery hill) in 1579, and the stream that
rises there nehr-i Tekke (monastery stream), the monks must have taken
over the palace at an early stage.457 The tomb of principal Bektash holy
man of the area, Idris Baba, lay on the other side of the city, on Rókus Hill,
and the monks of his order may have settled in that area.458 Neither do
we know the order of the dervishes that lived in the ﬁrst known Pécs
dervish monastery, that of Kasim Pasha. It was in operation by 1546, and
we also know that in 1579, it had a building of more than one storey, with
a vegetable garden and running water.459 This may be the monastery
referred to in an entry to a defter appointing madrasa teachers in
November 1587: “The monastery of the late Kasim Pasha in the castle of
Pécs was previously an educational establishment. The Kadi [of Pécs] has
declared that it would be right and proper if it once again became an
educational establishment.” Kasim may have taken occupation of
a medieval school building for the dervishes. (The ‘castle’ here refers to all

34. ábra. A Tettye látképe (Wikipedia)
Fig. 34 View of the Tettye (Wikipedia)
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35. ábra. A tettyei romok 2020 tavaszán
Fig. 35 The ruins at Tettye in spring 2020
Fotó / Photo: Tóth Zsolt

A jelek szerint azonban a derviseknek költözniük kellett, lakhelyükbõl
ugyanis fõiskola lett.460

of the area within the city wall.) The dervishes seem to have been ordered
out, and their residence became a madrasa.460

4.9. Kereskedelmi intézmények

4.9. Commercial buildings and markets

A városban jó néhány bolt és piac mûködött. 1556-ban az állam 17, 1560–
1561-ben 36, 1564–1565-ben 45, 1567 végén 32, 1570–1571-ben 46 bolthelyiséget adott bérbe. Az 1579. évi összeírás pedig 11 tulajdonos kb. 20
boltjáról tudósít, amelyhez még Kászim pasa alapítványnak 61 üzlethelyisége járult.461 Ehhez a bõ 120 bolthoz képest Evlia cselebi 1663-ban így ír:
„A mesterséget gyakorlók boltjainak száma összesen 400.” A korábbiakhoz képest váratlanul nagy számot megerõsíti egy alig fél évvel késõbbi
visszaemlékezés, amely szerint Zrínyi és Hohenlohe katonái a „kisebb és
nagyobb kalmárok boltjai közül mintegy 400-at törtek fel, és raboltak
ki”.462
A kereskedelem legfontosabb színtere a pécsi piac (Csársu-i Pecsuj)
lehetett. 1579-ben két boltja volt itt István ﬁa Jánosnak, és további egyegy Davud hodzsának, Haszan agának, Mehmed bégnek, Naszúh bég alapítványának és Hammámdzsi (’fürdõs’) Halílnak. A piacon álltak a mészárszékek is, a 16. század második felében öt volt állami kézben. Valószínûleg
itt állt a vámház is.463 Feltehetõleg ezzel a piaccal azonos az Evlia cselebi
által említett Sötét piac (Karanlik csarsu), amelyet a város kereskedelmi
központjaként és egyben fedett bazárként jellemzett az utazó, s amelyrõl
úgy tartotta, hogy a város méretéhez képest kevés bolt van benne – jóllehet minden megvehetõ ott, ami csak kellhet. A – pillanatnyilag biztosan
meg nem határozható – területet õ éppúgy mahallénak tekintette, mint
az 1579. évi összeírás.464
Egy másik kereskedelmi csomópont a Latin vagy más néven Keskeny
utcai (Dár szokak) piac lehetett. (Az azonosításra az 1579. évi összeírás ad
lehetõséget: Ali halífe kétajtós boltja a Keskeny utcára és a Latin piacra
nyílt.) Már 1555-ben is mûködött – Keskeny utcai néven –, ekkor egy
kincstári, két raguzai (a török szövegben: latin), négy magánkézben lévõ
és egy Kászim pasa alapítványához tartozó bolt ismert itt.465 A raguzai
kereskedõk komolyan képviseltették magukat a városban: 1555-ben és
1560-ban Tomko, Zsarko és Gyura, 1564–1565-ben Petre és Toma, 1567ben és 1570–1572-ben pedig Toma bérelt boltot a kincstártól. 1579-ben
Latin Martin bírt házat a Nagy mahalléban.466
Szintén mûködött egy halpiac (Balik pazari) a városban, Evlia cselebi
pedig a Budai kapun kívül, a Tettye-patak partján, a tabáni városrészben
mûködõ piacról ír.467
További boltokról tudunk a Siklósi kapu tájékán, a Dervis bég és a Naszúh bég városrészekben,468 és a Nagy utca Budai kapuhoz közelebb esõ
szakaszán is.469 A városban mûködött kincstári állatfejáruda (öt üsttel!),
gyertyaöntöde és bozakimérõ helyiség is.470 Az utazók biztonsága érdekében pedig Kászim pasa karavánszerájt is építtetett.471

There were many shops and markets in the city. The state rented out
seventeen shops in 1556, thirty-six in 1560 and 1561, forty-ﬁve between
1564 and 1565, thirty-two in late 1567 and forty-six in 1570 and 1571. The
1579 census records eleven owners and about twenty shops, to which may
be added sixty-one shops owned by the foundation of Kasim Pasha.461
This gives an overall ﬁgure for shops of about 120. By comparison, Evlia
Çelebi wrote in 1663: “the number of shops of craftsmen is 400.” This
strikingly higher number is conﬁrmed by a memoir written less than ﬁfty
years later, that the soldiers of Zrínyi and Hohenlohe “broke into about
400 large and small shops and robbed them.”462
The most important place of trading must have been the Pécs market
(Çarshu-i Pechuj). In 1579, János, son of István had two shops there, and
Davud Hoja, Hassan Aga, Mehmed Bey, the foundation of Nasuh Bey and
Hammamji (‘bathman’) Halil. The butchers shops, of which ﬁve were
state-owned in the second half of the sixteenth century, also stood in the
market place. The customs house probably also stood there.463 It probably
corresponds to what Evlia Çelebi mentioned as the ‘Dark Market’ (Karanlik
çarshu), which he described as a covered bazaar and the commercial
centre of the city. It contained what he considered to be a small number
of shops for a city of such a size, although everything that might be
needed could be bought there. He described the area it occupied – which
cannot yet be precisely established – as a mahalle, as did the 1579 census.464
Another trading centre was the ‘Latin market’, also known as the
Keskeny utca market (Dár szokak). (It may be identiﬁed from the 1579
census: Ali Halife’s two-door shop opened on to Keskeny utca and the
Latin market.) It was in operation as early as 1555, a Turkish text referring
to it as the Keskeny utca market and recording it as having one Treasury
shop, two Ragusan shops (referred to as ‘Latin’ in the Turkish text), four
privately-owned shops and one shop belonging to Kasim Pasha’s
foundation.465 Ragusan merchants had a considerable presence in the
city, as evidenced by records of merchants renting shops from the Treasury:
Tomko, Zsarko and Gyura in 1555 and 1560, Petre and Toma in 1564/1565,
and Toma in 1567 and between 1570 and 1572. In 1579, Martin Latin had
a house in the Nagy mahalle.466
There was also a ﬁsh market (Balik pazari) in the town, and Evlia
mentions a market outside the Buda gate, on the bank of the Tettye in
the Tabán district.467
We know of other shops around the Siklós gate, in the Dervish Bey
and Nasuh Bey mahalles,468 and in the stretch of Nagy utca near the Buda
gate.469 There was also a treasury-owned animal-head shop (with ﬁve
cauldrons!), a candlemaker’s shop and a boza stall.470 Kasim Pasha built
a caravanserai for the safety of travellers.471
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5. Pécs topográfiája a város visszafoglalásától
a 19. század derekáig
Schmelczer-Pohánka Éva

5. The topography of Pécs after its recapture, up to the
middle of the nineteenth century
Éva Schmelczer-Pohánka

1686. október 22-én, 143 év török uralom után a Badeni Lajos õrgróf vezette keresztény seregek felszabadították a várost.472 Pécs 1703. április
19-ig katonai közigazgatás alatt álló kamarai birtok maradt, majd egy
királyi resolutio révén a püspök és a káptalan visszakapta a várost (földesúri jog), ekképp a mindenkori egyházfõ egy személyben Baranya, Tolna
vármegyék fõispánja és Verõce adminisztrátora lett.473 Nagy változás
1780-ban a szabad királyi városi rang (libera regia civitas) megszerzésével
következett be, amikortól fogva a város közvetlenül a királyi joghatóság
alá tartozott.
A korszak városképének változása szoros összefüggésben állt a lakosság számának alakulásával: terjeszkedése és az utcahálózat differenciálódása a népesség növekedésével párhuzamosan következett be. Befolyásoló tényezõ volt a természetes szaporulat, a be- (lásd németek) és kitelepítések (pl. nem katolikusok, a rácok – lásd Rácváros), a gazdasági prosperitás mellett a háborúk, a járványok (pestis, kolera), valamint a tûzesetek
is. Pécs népessége a hivatalos adatok alapján a következõképpen alakult:
1784-ben a II. József-féle elsõ népszámlálás 8900 fõt regisztrált, az 1828.
évi országos összeíráskor (Conscriptio Regnicolaris) ez már 11 322-re emelkedett, 1848–1849-re pedig csaknem elérte a 15 ezer fõt. A vármegyei és
egyházi központként is funkcionáló város 1828-ra tiszta piaci vonzáskörzetét tekintve, 221 372 fõvel Pest-Buda után a második legnagyobb város
lett.474
A 18. században alapított céhek révén fejlõdésnek indult a város ipara: a török múlttal rendelkezõ bõripar mellett lendületet kapott a kereskedelem, virágzásnak indult a szõlõtermesztés, és megkezdõdtek a kõszénbányászattal kapcsolatos munkálatok is. A társadalmi átalakulásnak
köszönhetõen a városkép egyértelmûen a polgárosodás jegyeit tükrözte:
1731-re megépült az új, kétemeletes vármegyeháza, majd 1834 áprilisára,
Piatsek József építész tervei alapján, elkészült a szintén kétszintes, új városháza is.475
A 17. század végére a magyar anyanyelvû lakosság 36,58%-ban, a németek 13,97%-ban, a délszlávok 44,9%-ban, egyéb nemzetiségek pedig
4,55%-ban voltak jelen. 1839-re a magyarok az összlakosság 37,94%-át
tették ki, a betelepítések miatt megugrott a németek létszáma (31,53%),
végül a horvátok 30,53%-kal képviseltették magukat.476 A férﬁlakosság
vallási megoszlása a katolikusok egyértelmû túlsúlyát mutatta (1816:
99,29%; 1843: 96,79%). Az evangélikusok (1816: 0,22%; 1843: 0,93%) és
a reformátusok (1816: 0,07%; 1843: 0,32%) létszámának minimális növekedése mellett, igen kis létszámú görögkeleti vallású személy (1816:
0,11%; 1843: 0,22%) élt a városban. Egyedül a zsidóság létszáma
többszörözõdött meg (1816: 0,31%; 1843: 1,74%).477

The Christian armies led by Margrave Louis of Baden-Baden liberated the
city on 22 October 1686, after 143 years of Ottoman rule.472 Under the military administration that lasted until 19 April 1703, Pécs was a cameral
estate, but a royal resolutio restored title to the city to the bishop and
chapter, by which the local head of the church was also lord lieutenant of
the counties of Baranya and Tolna and the administrator of Verõce.473
A major change came in 1780, when Pécs became a free royal town (libera
regia civitas), thus coming under direct royal jurisdiction.
The cityscape changed during the period in line with changes in
population: the city expanded, the street system differentiated, and the
population grew. The main inﬂuencing factors were natural increase,
immigration (Germans) and expulsions (non-Catholics and Serbians – see
Rácváros), economic prosperity, wars, epidemics (plague and cholera) and
ﬁres. The ﬁrst of Joseph II’s population censuses counted the population
as 8900 in 1784, the national census (Conscriptio Regnicolaris) found it to
be 11,322 in 1828, and by 1848/49, it had reached almost 15,000. In 1828,
as a county and church centre, Pécs was the second largest city in Hungary
after Pest-Buda, with 221,372 inhabitants within its market reach.474
Industry developed in the city after the founding of guilds in the
eighteenth century: the leather industry, with its Ottoman roots, was
joined by commerce, viniculture ﬂourished, and works connected with
coal mining began. The social structure took on a distinctively bourgeois
character: a new three-storey county hall was built in 1731 and a new city
hall designed by József Piatsek, also of three storeys, was completed in
April 1834.475
By the end of the seventeenth century, Hungarian speakers made up
36.58% of the population, German speakers 13.97%, speakers of South
Slav languages 44.9%, and others, 4.55%. By 1839, these proportions
changed to 37.94% Hungarian, 31.53% German – the increased being
due to planned settlement – and 30.53% Croatian.476 The religious
distribution of the male population demonstrates the clear hegemony of
Catholicism (1816: 99.29%; 1843: 96.79%). There were minimal increases
in the numbers of Lutherans (1816: 0.22%; 1843: 0.93%) and Calvinists
(1816: 0.07%; 1843: 0.32%) and very small numbers of Orthodox Christians
(1816: 0.11%; 1843: 0.22%). Only those of the Jewish faith underwent
a substantial increase (1816: 0.31%; 1843: 1.74%).477
5.1. The territory and built-up area of the city
The historical core of Pécs was deﬁned by the medieval outer wall and by
the major trade routes that traversed the city, entering through gates at
the main points of the compass. These roads met in the main square,
which thus became the centre of the city. At the east end, the Buda gate
(Ofner Thor)478 was an unroofed square-plan structure with a building at
each side and a drawbridge in front. This was the starting point of the
road to Buda. On the west side was the gate on to the road to Szigetvár
(Szigether Thor, Porte de Siguette)479. It also had a square-plan structure,
small ramparts, a gate and loophole-like windows, and beside it was
a small guardhouse. The road to the vineyard hills and to Kaposvár in the
north led from the Vaskapu/Hegyi gate (Porta Ferres), also known as the
Kaposvár gate480, another unroofed, square-plan structure but arched at
the top. Until 1727, it permitted only pedestrian trafﬁc.481 The road across
the marsh to the south led from the Siklós gate (Sikloser Thor),482 towards
Siklós. The sources also mention a Frengí gate, which led directly out of
the inner castle and had a defensive structure now known as the Barbican
(Fig. 26).483 The Pécs city wall was surrounded by a ditch (Stadtgraben)
that was on average thirty metres wide and eight to ten metres deep.484
The population outgrew the area enclosed by the walls in the eighteenth
and nineteenth centuries and began to re-occupy the medieval suburbs, a
tendency that may also be observed in towns of similar structure at that
period, such as Eger, Esztergom, Gyõr, Kõszeg, Pápa, Sopron, Székesfehérvár and Veszprém.485
The street layout and spatial structure of the city adapted to changes
in commercial trafﬁc: the Mecsek Hills constrained the main axis of the
city to run in the east–west direction, between the Sziget and Buda gates
(Plate B.4.2).486 The overcrowding of the Budai suburb, with its intensive
industrial activity, was offset by the agricultural, rural character of the
Szigeti suburb. Another agricultural-industrial axis in the north–south
direction (vineyard hills and the Siklósi suburb) emerged in the middle
of the eighteenth century. The north hillsides, owing to the relief of the
Mecsek area, were more sparsely populated. Ethnic groups established
residential areas according to their socio-economic roles, resulting in
island-like districts in the Budai and Szigeti suburbs. Immigrant ethnic
groups, and craftsmen of similar or interdependent trades tended to
group together, creating closed communities. The inner city primarily
became home to Germans, some parts of the Budai suburb to Slavs
(Serbians and Bosnians), and the majority of the Hungarian population
settled in the Szigeti suburb. The settlement of different ethnic groups
also shows up in the names of districts.487
A survey carried out by the Aulic Chamber in 1687 found 363 buildings
in the town to be largely ruined ‘burnt houses’.488 All that survives from

5.1. A város kiterjedése, beépítettsége
Pécs területének történeti magját a középkori, külsõ városfal adta, amelyet a négy fõ égtáj irányába, a kereskedelmi szempontból jelentõs országutak becsatlakozásánál kapuk tagoltak. Ezen utak a Belváros fõterén
találkoztak össze, amely ekképpen központtá lett. A keleti végén a felvonóhíddal ellátott Budai kapu (Ofner Thor)478 négyzetes alaprajzú, tetõzet
nélküli építménye állt, mindkét oldalán egy-egy épülettel. Az innen induló út vezetett Budára. Nyugati irányban, Szigetvár felé a Szigeti kapu
(Szigether Thor, Porte de Siguette)479 nyitott utat. Ez a kijárat ugyancsak
négyzetes alaprajzú építmény volt, kis elõvéddel, kapuval és lõrésszerû
ablakokkal, mellette a kapuõrség számára egy kis házzal. A városfal északi, a szõlõhegyek és Kaposvár irányába tartó kivezetése a Vaskapu/Hegyi
kapu (Porta Ferres), vagy másik nevén a Kaposvári kapu480 volt, amely
szintén egy tetõzet nélküli, négyzetes alaprajzú építmény lehetett, félköríves lezárással. 1727-ig csupán gyalogosforgalom átengedésére szolgált.481 Déli irányban, a mocsáron keresztül vezetõ út elején állt a Siklósi
kapu (Sikloser Thor),482 amelyen át Siklós felé vitt az út. A források egy
Frengí kapuról is szólnak, amely a belsõ várból közvetlen kivezetõ, a ma
Barbakánnak nevezett védmûnél volt (26. ábra).483 A Pécs városát övezõ
falat egy átlagosan 30 méter széles, és 8–10 méter mély várárok
(Stadtgraben) szegélyezte.484 A népesség, kinõve a szûk kereteket adó
városfalakat, a 18–19. századra ismét benépesítette a középkori külvárosokat: ez a tendencia a korszakban több hasonló településszerkezetû városnál (pl. Eger, Esztergom, Gyõr, Kõszeg, Pápa, Sopron, Székesfehérvár,
Veszprém) is megﬁgyelhetõ.485
A város utcahálózata és térszerkezete alkalmazkodott a folyamatosan
alakuló kereskedelmi forgalomhoz is: így a Mecsek hegység fekvése a Szigeti és Budai kapuk között, kelet–nyugati irányban jelölte ki a város hoszszanti fõtengelyét, legfontosabb útvonalát (B.4.2. tábla).486 Az erõs iparral
rendelkezõ Budai külváros túlzsúfoltságát a Szigeti falusias, mezõgazdasági
jellege ellensúlyozta, a 18. század közepétõl kiegészülve az észak–déli irányú (szõlõhegyek, Siklósi külváros) mezõgazdasági-ipari tengellyel.
Az északi hegyoldalt – a Mecsek terepviszonyaiból adódóan – gyérebben
lakták. Az egyes nemzetiségek társadalmi és gazdasági szerepüknek megfelelõen választottak állandó lakhelyet, amely „szigetszerû városrészek”
kialakulásához vezetett a Budai és a Szigeti külvárosban. A betelepült etnikumok, a hasonló, vagy egymás munkáját feltételezõ szakmát ûzõk általában egymás közelében, zárt közösséget alkotva éltek. A Belvárosban
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elsõsorban németek, a Budai külváros egyes részein a délszlávok (szerbek,
bosnyákok) találtak új otthonra, a magyar lakosság döntõ többsége pedig
a Szigeti külvárosban telepedett le. A nemzetiségek letelepedésének hatása a városrészek névadásában is megmutatkozott.487
Az Udvari Kamara által 1687-ben készített felmérés alapján a városban 363 épület nagyrészt romos, „égett ház” volt.488 Ebbõl az idõszakból
mindössze Joseph de Haüy helyszínrajza (C.3.1. tábla) maradt fenn, amely
fõként a Belvárosra koncentrált és a külvárosok ábrázolását nem tartalmazta. Az újjáépítés a 18. század elején a régi, középkori alapokon
kezdõdött meg, eleinte lassabb, majd 1780 után fokozottabb ütemben.
A házak zsúfoltsága és a gyúlékony építõanyagokkal való építkezés
miatt a városban elõforduló tûzesetek nagy pusztításokat okoztak.489
A 18. század folyamán számos tûzeset (pl. 1721: Belváros; 1727: Budai
külváros, Szigeti külváros; 1744: Belváros; 1752: Belváros, 1820: Budai külváros) lassította vagy vetette vissza a város fejlõdését.490
A szabad királyi város cím elnyerésével a közterek, az utak és utcák,
valamint a várost ekkor még a külvárosoktól markánsan elválasztó városfal és az azon kivezetõ négy kapu is a város tulajdonába került. A városkép legnagyobb átalakulása a városkapuk 18. század végi eladásával
(1786: Siklósi; 1791: Budai; Vaskapu: nincs adat), majd elbontásával (Szigeti: 1818) vette kezdetét.491 A kapun kívüli házak egy részét a tornyok
köveibõl, a fennmaradt várfalhoz építették.492 A várfal hasznosítása és
a külsõ fali telkek beépítése új utcák nyitását tette szükségessé a városfal
áttörésével.
A városkép jellegzetes elemei voltak a városkapuk elõtt felépült
vendéglõk és fogadók. Ezek jelenléte a külvárosok és a Belváros metszéspontjának képét markánsan meghatározta. A 18. századi reorganizáció
kezdetén Pécs arculata átalakult: a középkori házak homlokzata fokozatosan barokkos karaktert kapott. Elkülönítendõ azonban az egyházi és
a világi barokk: a díszes, szakrális épületek (pálos és ferences kolostor),
a püspökség lakó- (a mai Janus Pannonius utcai kanonoki házak) és gazdasági épületei mellett a városi polgárok puritán barokk házai leginkább
kapuzatuk és kertjük révén kapcsolhatók az új stílusirányzathoz. A barokkal párhuzamosan a nemesség reprezentációs igényeinek kifejezõeszközeként teret nyert a rokokó stílus is, majd pedig az 1770-es években
új stílus jelent meg az építészetben, amely eszköztárában az antik klasszicizmus alapjait használta fel. A klasszicizáló késõ barokk stílus, 1780 után
a copf a polgári emeletes házak által nyert teret (pl. Megye utca 7.: Hirsching apát háza; Király utca 21.; Ferencesek utcája 21.; Munkácsy utca 7.;
Scitovszky tér 17. nyolcszögletû pavilonja). A copf stílus kiteljesedése az
empire volt, amely földszintes polgári lakóházak szerény falsíkjain, bájos
rozettáin, kazettamélyedésein, az ablakok felett kialakított egyszerû
stukkókon (négy évszak, mitológiai ﬁgurák) ﬁgyelhetõ meg.493 A vagyonosabb polgárok jelentõsebb építkezései a 19. század elsõ felében folytak, majd ugyanekkor új stílusként teret nyert a klasszicizmus, ami
az 1830–1840-es évekre átalakította a város korábbi arculatát, lásd a városháza (1834); a Fõtér kereskedõinek házai; a Püspöki Lyceum (1830);494
a Székesegyház Pollack Mihály-féle átépítése (1807–1825). Ezek mellett
mintegy 40 köz- és magánépület készült el a szabadságharc kitöréséig.

that period is a map by Joseph de Haüy (Plate C.3.1), which concentrates
on the inner city and omits the suburbs. Rebuilding in the early eighteenth
century retained the old medieval foundations, and proceeded slowly
at ﬁrst, accelerating only after 1780.
The overcrowding of houses and construction with inﬂammable
materials resulted in the outbreak of highly destructive ﬁres in the city.489
The many ﬁres of the eighteenth century (inner city, 1721, Budai and
Szigeti suburbs, 1727; inner city, 1744 and 1752; Budai suburb, 1820)
slowed or even temporarily reversed the development of the city.490
When Pécs gained the title of free royal town, it gained possession of
the public squares and streets and the city wall, which still sharply divided
the inner city from the suburbs. In the late eighteenth century, the city
sold off the four gates that were major features of the wall (Siklós gate:
1786, Buda gate: 1791; Vaskapu: not known), and they were demolished
shortly afterwards (Sziget gate: 1818).491 This set off the most radical
transformation of the cityscape. New buildings outside the gates either
incorporated stones from the towers or remaining sections of the wall.492
New streets had to be opened up through the wall to access building on
the plots outside it.
Inns and taverns built in front of the gates were distinctive features in
the cityscape. These were deﬁnitive of the appearance of the suburbs and
the inner-city intersections. An early visible result of the eighteenthcentury reorganization was a Baroque facelift for the medieval houses.
There was a sharp distinction, however, between church and secular
Baroque. The new style was manifested in lavish decoration on sacred
buildings such as the Pauline and Franciscan friaries, and on houses and
other buildings belonging to the bishopric clergy, such as the canons’
houses in what is now Janus Pannonius utca, but had a more austere
aspect on the gateways and gardens of the houses of civilians. The houses
of the nobility expressed their owners’ status through the rococo style,
and yet another architectural style appeared in the 1770s, based on
classical designs. The late Baroque classicist style, followed by the copf
style after 1780, became popular among the burghers’ houses with one or
more upper storeys (e.g. Abbey Hirsching’s house at 7 Megye utca,
21 Király utca, 21 Ferencesek utcája, 7 Munkácsy utca, and the octagonal
pavilion of 17 Scitovszky tér). The copf style came to a head in the ‘empire’
style, manifested on single-storey burghers’ houses in the form of modest,
plain walls, charming rosettes, panelled recesses and simple stucco
ornaments (the four seasons, mythological ﬁgures) above windows.493
Well-off burghers built imposing houses in the ﬁrst half of the nineteenth
century, the period when another new style, classicism, appeared,
transforming the cityscape by the 1830s and 1840s with building that
included the city hall (1834); merchants’ houses on the main square
(Fõtér), the Bishop’s Lyceum (1830)494 and the alteration of the Cathedral
by Mihály Pollack (1807–1825). Another forty or so substantial public and
private buildings were completed before the Revolution of 1848.
Until 1804, street names had natural associations (districts, directions,
size of places, biblical references, allusions to institutions, historical events,
trade, military organisations or church orders, or saints, historical ﬁgures,
plants, animals, seasons, rivers or objects). This custom gradually declined
up to 1864 in favour of ofﬁcial designations. The national movements of
the Age of Reform pressed for the use of Hungarian street names, and the
register of streets of 1843 no longer included the German names alongside
the Hungarian.495
5.2. Inner city (Interior Civitas/Innere Stadt)
In the modern age, the inner district of the city, the Belváros, was built up
on a street plan that had formed in the Middle Ages. Structural changes
in the eighteenth and nineteenth centuries involved only extensions and
the interlinking of large streets (Plates A.4.1–2). Until the wars of
liberation, the population within the walls was overwhelmingly Turkish.
The 1687 survey gives the names of eighteen streets, some being personal
names and the rest deriving from some characteristic (length, occupation
or function of residents).496
The changes in the Belváros streets over the next half a century are
shown on the maps reconstructed from the 1722 land register (Plate
C.3.2). Between Obere Gasse and Untere Capitul Gasse (now Káptalan
utca and Janus Pannonius utca) were the canons’ plots, some of which
were already in use during the Ottoman era. These two streets were
interconnected by Schülergässel (now Szepesy utca). Caposvarer Gasse
(now Hunyadi út) led north, out towards the vineyard hills and Kaposvár.
Untere Gasse and Obere Schloss Gasse (Apáca utca) was parallel with
Untere Capitul Gasse, the west end of which took a slight curve towards
the bishop’s castle. Until the alterations of the nineteenth century, the
space beside the bishop’s palace was not divided. Blumengasse led to the
south, and the large square was the fruit market (Frucht Platz). This was
connected to the ﬁsh market (Fisch Platz – now Jókai tér) and the Sziget
gate by Szigether Gasse (now Ferencesek utcája). The ﬁsh market was
later displaced from Belváros and the square was renamed Kleiner Platz,
the counterpoise to the considerably larger Dreifältigkeit Platz, renamed
Hauptplatz in the middle of the century (now Széchenyi tér). From there,
Schmidtgasse covered the short distance to the centre, and Provisoratgasse
(now Jókai utca) led to the south and had three parallel streets opening
from it to the west. Untere and Obere Franciskanergasse got their names
from the convent of the Third Order of St Francis. The southernmost

36. ábra. A pécsi székesegyház déli homlokzata a 18. században
Koller József nyomán
Fig. 36 The south facade of the Cathedral of Pécs in the eighteenth century
After József Koller

Az utcák elnevezését 1804-ig a természetes névadás (városrész; irány;
helyméret; intézményre, történelmi eseményre, kereskedelemre, honvédségre, egyházi rendekre utaló; bibliai eredetû; szentekrõl, történelmi
személyekrõl, növényekrõl/állatokról, évszakokról, folyókról, tárgyakról
való elnevezés) jellemezte. Ez a tendencia 1864-ig fokozatosan visszaszorult, teret engedve a hivatalos névadásnak. A reformkori nemzeti mozgalmak hatására a magyar utcanévhasználat került elõtérbe, így az 1843as utcajegyzékben már nem szerepeltek párhuzamosan német nevek.495
5.2. Belváros (Civitas interior/Innere Stadt)
Az újkori Belváros utcaszerkezete a középkorban kialakított úthálózat
alapjain épült ki, nagy változások nem történek, csak meghosszabbítások,
valamint a nagyobb utcák összekötése révén változott a struktúra a 18–
19. század folyamán (A.4.1–2. tábla). A városfalon belül a felszabadító
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street, now Dischka Gyõzõ utca, got its name from the ropemakers (Sailler
Stadt/Gasse), but in the second half of the eighteenth century it acquired
the names Hofgartengasse and Aloegasse, after the gardens there.
Leading from Szigether Gasse was Franciskaner Klostergasse (Váradi Antal
utca), named after the Franciscan friary. In the early nineteenth century,
the city wall was broken through and the street was extended up to the
Siklós highway.497
In addition to the outer city wall, there was a wall around the medieval
original inner castle (bishop’s castle), containing the bishop’s palace, its
outbuildings, the granary, the cathedral and, to the east, the former
Aedes Sacmarianae and – after 1780 – the chapter building and the square
they formed, in the north-east corner of the city in the narrow sense. The
whole area of the inner castle was owned by the bishop. The castle had
corner bastions on its south-west, south-east, north-west and north-east
sides, original built to defend the bishop’s castle and the cathedral (Plate
C.4.3).498

háborúkig döntõen törökök laktak. Az 1687-es összeírásban 18 utcát neveztek meg, amelyek egy része személynevet viselt, másik része valamilyen jellegzetességérõl kapta a nevét (hosszúsága, az ott lakók foglalkozása, funkciója után).496
A Belváros utcáinak következõ fél évszázad során tetten érhetõ változásait az 1722-es telekkönyv adatai alapján rekonstruált térképek mutatják (C.3.2. tábla). Az Obere és az Untere Capitul Gasse (ma Káptalan és
Janus Pannonius utca) között helyezkedtek el a kanonokok telkei, amelyek egy része már a török idõkben is használatban volt. E két utca összeköttetése a Schülergässel (ma Szepesy utca) révén valósult meg.
A Caposvarer Gasse (ma Hunyadi út) vezetett ki észak felé a szõlõhegyek
és Kaposvár irányában. Az Untere és az Obere Schloss Gasse (Apáca utca)
párhuzamos volt az Untere Capitul Gasséval, melynek nyugati vége enyhe
ívben felkanyarodott a püspökvár irányába. A 19. századi rendezésekig
a püspöki palota alatti teret még nem osztották meg, déli irányba
a Blumengasse vezetett, a nagy tér pedig gyümölcspiac volt (Frucht Platz).
Itt csatlakozott be a halpiacról (Fisch Platz – ma Jókai tér) a Szigeti kapu
felé vezetõ Szigether Gasséba (ma Ferencesek utcája). A halpiac késõbb
kiszorult a Belvárosból, és ekkortól a tér a Kleiner Platz nevet viselte, ellenpólusaként a jóval nagyobb alapterületû Dreifältigkeit Platznak, majd
a század második felétõl Hauptplatznak (ma Széchenyi tér). A Kis térrõl
egy rövidke utca (Schmidtgasse) vezetett a központ felé, déli irányba pedig a Provisoratgasse (ma Jókai utca) tartott, amelybõl Nyugat felé három
párhuzamos utca nyílott. Az Untere és Obere Franciskanergasse a harmadrendi ferences nõvérek után kapta a nevét. A legdélebbi utca (ma Dischka
Gyõzõ utca) a kötelesmesterek nevét kapta meg (Sailler Stadt/Gasse),
majd a 18. század második felétõl az ott található kertek miatt inkább
a Hofgartengasse és az Aloegasse név gyökeresedett meg. A Szigeti utcából nyílott a ferences barátok kolostoráról elnevezett Franciskaner
Klostergasse (Váradi Antal utca). A 19. század elején a városfalat áttörték,
és egészen a siklósi országútig kiépítették az utcát.497
A külsõ városfal mellett a középkori eredetû belsõ vár (püspökvár)
falai a püspöki palotát, annak melléképületeit, a magtárat és a székesegyházat, kelet felõl pedig a korábbi Aedes Sacmarianae-t, majd 1780-tól
a káptalani épületet, valamint az általuk közrefogott teret határolták,
a szûken vett város északnyugati sarkában. A belsõ vár területe a püspök
tulajdonát képezte. A vár délnyugati, délkeleti, északnyugati és északkeleti oldalán sarokbástyák álltak. Eredeti funkciójuk szerint a püspöki palota és a dóm védelmére létesültek (C.4.3. tábla).498
A 18. század elsõ harmadára a délnyugati felvonóhíddal ellátott késõ
középkori barbakán védelmi szerepe megszûnt, és 1780 után megkezdõdött a belsõ várfal tervszerû lebontása. A város, felismerve a történeti
értékét, a püspökvár északi és nyugati falrészeit megõrizte. A vár déli,
Ernuszt Zsigmond püspök által a 15. század végén emeltetett kaputornyát Király József püspök bontatta le 1819-ben a Dóm tér „kiszabadítása”, és az átépítésre kerülõ székesegyház érvényesülése érdekében. Ennek jegyében elbontották a belsõ vár falát a délkeleti bástyáig, az
õrségházat és a gazdasági épületet is. Végül Szepesy Ignác püspök (1828–
1838) idején végbement a déli várfal maradványainak felszámolása, továbbá megvalósult a várárok déli és keleti szakaszának feltöltése, valamint a Felsõ-Sétatér és környezetének átalakítása is.499
A püspökvár alatti terület nagy részét haszonkertként mûvelték, ennek része lehetett egy virágoskert, valószínûleg innen az idevezetõ utca
beszélõ neve is (Virág utca). A belsõ vár alatti tér még egyáltalán nem
hasonlított mai, tagolt formájához. 1722-re elhatárolódott az Obere és
az Untere Schlossgasse, sõt 1777-re már az Obere Capitul Gasséval való
kapcsolata is megteremtõdött. Ezáltal összeköttetésbe került az Akademie
Gasséval is, ezek csatlakozásánál alakult ki a 18–19. század fordulójára az
edénypiac helyszíne (Fazekas tér).500

37. ábra. A pécsi székesegyház déli homlokzata az 1882-es átépítés elõtt
Magyar Nemzeti Digitális Archívum
Figure 37 The south façade of the Pécs Cathedral before rebuilt 1882
Hungarian National Digital Archive

The late-medieval south-west barbican and drawbridge lost their
defensive role early in the eighteenth century, and planned demolition of
the wall started in 1780. Recognizing the historical value of the bishop’s
castle, the city authorities preserved its north and west walls. The south
gate tower of the castle built by Zsigmond Ernuszt in the late ﬁfteenth
century was demolished by Bishop József Király in 1819 to ‘free up’ Dóm
tér and provide a view of the cathedral, which was being altered. This was
accompanied by demolition of the castle wall up to the south-east bastion,
together with the guardhouse and the outbuilding. Finally, during the
term of Bishop Ignác Szepesy (1828–1838), the remains of the south castle
wall were removed, the south and east stretches of the defensive ditch
were ﬁlled in, and the Upper Sétatér and its surroundings were
rearranged.499
Much of the area under the bishop’s castle was a market garden,
although some of it may have been an ornamental garden, as may be
inferred from the name of the street that led there (Virág utca=Flower
Street). The area bore no resemblance to its present layout. By 1722,
it was bounded by Obere and Untere Schlossgasse, and by 1777, it had
a connection with Obere Capitul Gasse. This also effected a connection
with Akademie Gasse, and at the turn of the eighteenth and nineteenth
centuries, their junction became the site of the pottery market (Fazekas
tér).500

5.3. A külvárosok (Suburbia, Vorstädte)
A történelmi belváros körül az elõvárosnak tekintett területek egy része
már a középkor idején lakott volt (A.4.1–2. tábla). A külvárosok eleinte
nem rendelkeztek a Belvároshoz hasonló, állandó utcaszerkezettel: azok
kialakulása már a felszabadító háborúkat követõ idõszakra tehetõ.501 Elnevezésüket is csak a 17. század utolsó harmadától használták. Az 1687-es
és az 1695-ös kamarai tisztviselõi összeírások a Belváros romosságának
felvázolása mellett a külvárosokról tulajdonképpen semmit nem rögzítettek. Az építkezések anyagi háttere, valamint az építkezni képes lakosság
egyaránt hiányzott a külvárosokból, ám 1710 után a nyugati betelepítések révén a lélekszám növekedett, mivel a Belváros igen magas telekárait
a németek meg tudták ﬁzetni. A külvárosokban azonban ki kellett alakítani a beépítésre alkalmas területeket, hiszen azokat szõlõk, legelõk és
mocsarak vették körül.502 1722 után a külvárosok népsûrûségének növekedése révén megkezdõdött a telkek és házhelyek felosztása, aprózódása is.

5.3. The suburbs (Suburbia, Vorstädte)
Some of the suburban area around the historic city centre was inhabited
in the Middle Ages (Plates A.4.1–2). Unlike the Belváros, however, the
suburbs did not have a permanent street layout until the period following
the wars of liberation,501 and even street names only came into use in the
ﬁnal third of the seventeenth century. The surveys carried out by chamber
ofﬁcials between 1687 and 1695 recorded the ruined state of the Belváros
but almost nothing about the suburbs. Neither public nor private ﬁnance
was available for building in the suburbs, but an inﬂux of Western
immigrants caused their population to increase after 1710, because the
German settlers were able to pay for the high prices of plots in the
Belváros. The land in the suburbs required some work to become suitable
for building because of the surrounding vineyards, pasture and marsh.502
As the density of habitation increased, plots and house sites began to be
measured out and divided after 1722.

5.3.1. Budai külváros (Suburbium Budense/Budaer Vorstadt)
A Belvárostól keletre található, várfalon túli terület bevezetõ fõútjáról
a Budai külváros nevet kapta. Legrégibb részei a Mindenszentek-templom környéke és a Tettye-patak menti területek voltak. A szõlõkbe és
a malmokhoz vezetõ utcák környéke közvetlenül a várfal mentén települt
be: így az Allerheyligengasse (ma Majorossy Imre utca a Tettye utca az
Ótemetõ utcáig), valamint a Weeg/Mühlgasse/Papiergasse (ma Ótemetõ
utca és Tettye utca északi része). Az 1722-es telekkönyvben 130 beépített

5.3.1. The Budai suburb (Suburbium Budense/Budaer Vorstadt)
The area outside the city wall to the east of the Belváros acquired the
name Budai, after the main road to Buda that led through it. Its oldest
part was the vicinity of the Church of All Saints and the land along the

44

Pécs_KÖNYV.indb 44

2021.04.19. 11:45:02

vagy beépítésre váró telket rögzítettek, amelybõl 30 romos állapotban
volt (C.3.2. tábla).503
A Budai külváros telkei meglehetõsen szabálytalan rendszert alkottak:
zegzugos kis utcák, zsákutcák tarkították. A városnegyed legjelentõsebb
útja a Belvárosból keleti irányba (a Fõ utca, ma Király utca folytatása),
Buda felé vezetõ országút (Ofner Gasse – ma Felsõvámház utca) volt a
felsõ vámházig kiépülve. A Havihegy lábánál, a mai Ágoston térrõl induló
Weinberggassét már 1722-ben említették, majd az itt található Ágostonrendi szerzetesrendrõl Augustiner Gasse/Ágoston utcaként bõvült és
épült ki folyamatosan. Az itt található romos török kori mecset köveibõl
a szerzetesek templomot építettek, tõle északra és keletre pedig majorsági és szõlõskerteket létesítettek.504 A Mindenszentek-templom 1780-ig
központi szerepet játszott (31. ábra), ekkortól ugyanis a Gázi Kászim pasa
dzsámijából átépített katolikus (belvárosi) templom (38. ábra) látta el
a városi plébániatemplom feladatait. A szõlõtermelés mellett az erõteljes,
de ingadozó vízhozamra építõ vízigényes iparok is megjelentek itt a 18.
század folyamán, így a 19. században már 40 malom mûködött a Tettyepatak mentén (C.4.2. tábla).505 A Mecsekoldalban épült házak nem váltak
a Budai külváros részévé.

Tettye. Habitation was mainly along the streets leading to the vineyards
and mills, close to the city wall: Allerheyligengasse (now Majorossy Imre
utca and Tettye utca up to Ótemetõ utca), and Weeg/Mühlgasse/
Papiergasse (now Ótemetõ utca and the north stretch of Tettye utca). The
1722 land register records 130 plots on which buildings stood or were
planned, and thirty of these were in derelict condition (Plate C.3.2).503
Plots made up a somewhat irregular system in the Budai suburb, with
winding little streets and many cul-de-sacs. The major road was the
highway to Buda (Ofner Gasse – now Felsõvámház utca), the continuation
of the main road east from the Belváros (Fõ utca, now Király utca) and
was built up as far as the upper toll house. Weinberggasse, starting at
what is now Ágoston tér at the foot of Havi Hill, was mentioned in 1722
and was later renamed after the Augustinian order as Augustiner Gasse/
Ágoston utca and was steadily extended and built up. The monks used
stones from the ruined mosque to build a church and laid out estate
gardens and vineyards to the north and east.504 The Church of All Saints
(Fig. 31) constituted the centre of the district until 1780, after which the
inner-city Catholic church (Fig. 38) – created by converting the mosque of
Gazi Kasim Pasha – became the city’s parish church. During the eighteenth
century, viniculture was joined by industrial operations exploiting the
substantial but ﬂuctuating ﬂow of the Tettye stream. By the nineteenth
century, there were forty mills working along the stream (Plate C.4.2).505
The houses built on the Mecsek hillsides did not become part of the Budai
suburb.
It was in the period between 1786 and 1828 that the district expanded
most quickly, when the city gate was demolished and the land was
parcelled into inexpensive plots. The suburb expanded ﬁrst to the south
and subsequently to the north. A road called Duna út (Országút – now
Zsolnay Vilmos utca) was ﬁrst mentioned around 1814, after which the
rebuilding of Alsó-Balokány utca commenced. A street beside the castle
wall formed along the route of the defensive ditch (now Felsõmalom
utca). A square called Búza tér was laid out and built on. It accommodated
the cattle and corn markets. In addition to the three major roads,
transverse streets became increasingly apparent after 1722 (Harang – now
Lánc – utca, Márton utca, Orsolya utca, Katalin utca and Erzsébet utca).506
Havihegy hill (previously known as Kakas-domb) was mentioned as
early as the late seventeenth century, initially mainly by its German name
of Schneeberg. After an outbreak of the plague in 1690, the inhabitants
of the city subscribed to the building of a votive church there (Fig. 39).
The name probably changed around 1722.507
Several of the buildings in the Budai suburb were already standing
during the Ottoman era. The ﬁrst two new buildings to be erected by the
city were a scaffold and a brewery. Modest, rural buildings in the Baroque
style were built in the eighteenth century. The population were mostly
Bosnians, with a few German craftsmen and their families, and three
Hungarian families. There were Bosnian vineyards in the east (Alsó- and
Felsõ-Gyükés, Kispiricsizma, Rigóder, Cerék, Cassián, Bánom and Meszes).
There were still enormous walnut trees standing in Diós dûlõ (walnut
ﬁeld) in 1846.508
One distinctive feature of the Budai suburb is Lake Balokány, originally
a 200 × 150 metre clay pit extending to the south. In 1746, the city council
passed a decree ordering it to be cleaned, after which the water from ﬁve
springs was collected there. Utilization of the lake and building around it
only started, however, in 1853 (Balokány Baths).509
Three cemeteries were laid out in the suburb up to 1829, all around
the Church of All Saints (Fig. 31). One was immediately adjacent to the
church and another to the east and north of it. The third, the ‘old cemetery’
lay to the west of the church, beside what is now Tettye utca. Burials
there stopped in 1832, when the Budai suburb cemetery was opened.510

38. ábra A belvárosi plébániatemplom a 20. század elején
Magyar Nemzeti Digitális Archívum
Fig. 38 The inner-city parish church at beginning of the twentieth century
Hungarian National Digital Archive

A városrész topográﬁai bõvülése a városkapu elbontásával és az olcsó
telkek kiparcellázásával az 1786 és 1828 közötti idõszakban haladt a leggyorsabb ütemben. Eleinte déli, majd pedig északi irányba terjeszkedett
a külváros. A Duna utat (Országút – ma Zsolnay Vilmos utca) már 1814
környékén is említették, ezt követõen vette kezdetét az Alsó-Balokány
utca újjáépítése. A várfal mentén utca formálódott a várárok vonalában
(ma Felsõmalom utca). Kialakult és benépesült az akkori Búza tér, ahol
marha- és gabonapiac mûködött. A három nagyobb út között 1722-tõl
egyre markánsabban jelentek meg az átkötõ utak (Harang – ma Lánc
utca; Márton utca; Orsolya utca; Katalin utca; Erzsébet utca).506
A Mecsek hegyoldalában már a 17. század végétõl – eleinte fõként
német nevén (Schneeberg) – említették a Havihegyet (korábbi nevén Kakas-domb), ahol az 1690-ben kitört pestisjárvány után a város lakói saját
erejükbõl fogadalmi templomot emeltettek (39. ábra). A névváltásra
valószínûleg 1722 környékén került sor.507
A Budai külváros házai közül több már a török idõkben is állt. Az elsõ
két, a város által emelt épület a korszakban egy vesztõhely és egy sörfõzõ
volt. A 18. századra nem túl jelentõs, barokkos, kissé falusias jellegû épületeket húztak fel. Nagyrészt bosnyákok lakták, néhány német mesterember és családja, valamint három magyar família telepedett itt le. A keleti
részen bosnyák szõlõk voltak (Alsó- és Felsõ-Gyükés, Kispiricsizma,
Rigóder, Cerék, Cassián, Bánom, Meszes). A Diós-dûlõ területén 1846-ban
még hatalmas diófák álltak.508
A Budai külváros egyik jellegzetessége a Balokány-tó, amely eredetileg egy déli irányba kiterjedõ, 200 × 150 méteres agyaggödör volt. 1746ban a városi tanács rendeletére kitisztították, majd öt forrás vizét
gyûjtötték össze benne, azonban kiépítése és hasznosítása csak 1853-ban
történt meg (Balokány-fürdõ).509
A külvárosban 1829-ig három temetõ létesült a Mindenszentek-templom körül (31. ábra). Az egyik közvetlenül körülötte, a másik tõle keletre
és északra. A harmadik, az ún. régi temetõ a templomtól nyugatra, a mai
Tettye utca mellett mûködött. 1832-ben szüntették meg itt a temetkezést, ekkor nyitott meg a Budai külvárosi temetõ.510
5.3.2. Szigeti külváros (Suburbium Szigethianum / Szigether Vorstadt)511
A Szigeti külvárost kelet–nyugati irányban átszelte a Szigetvár felé vezetõ
országút, amelyrõl a nevét kapta. Arculata markánsan mezõgazdasági jelleget öltött, hiszen a pécsi szõlõsgazdák döntõen itt telepedtek le. A 18.
században a kettéágazó fõ- és hét további utca tagolta. Területén mindössze két malmot létesítettek, amelyek a vízgazdálkodásban csekély szerepet játszottak (a mai József Attila, Szendrey Júlia és Hõgyes Endre utcák
által határolt terület). A településrész kézmûvesipara is jelentéktelen volt:
csupán néhány varga, bocskoros, asztalos tevékenykedett itt,512 fõként

39. ábra A Havas Boldogasszony-templom
Fig. 39 The Church of Our Lady of the Snows
Fotó / Photo: Tóth Zsolt
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5.3.2. Szigeti suburb (Suburbium Szigethianum/Szigether Vorstadt)511
The Szigeti suburb was cut through in the east–west direction by the
Szigetvár highway, from which it got its name. It had a distinctively
agricultural character, because most Pécs vineyardists settled there. In the
eighteenth century, it had a main street that branched into two, and
seven other streets. Only two mills were built in the suburb, and they
played a minimal role in water management (in the area bounded by
what are now József Attila utca, Szendrey Júlia utca and Hõgyes Endre
utca). Neither were there many artisans there: a few shoemakers,
moccasin-makers and joiners worked there,512 and the inhabitants were
mainly carters, agricultural workers and vineyardists. By the second
decade of the eighteenth century, it had been built up as far as the line
of St Xaver’s Church. The streets that had formed up by then served as the
foundations for the east of the modern district of Szigeti.513
There were also little hamlets without streets in the Szigeti suburb
(Kisgyûd and Rókusalja), and the area was ﬁrst mentioned as Tal Josephat/
Jozefát völgye (Josephat Valley) in 1817.514 Its western extreme, the
former Turkish cemetery, was purchased by Canon György Kapucsy in
1714. Large manorial farms grew up here during the eighteenth century.
By the end of the nineteenth century, the house there (Stock House, Fig.
40) became the boundary of the suburb (the line of what is now Rókus
utca).515
The map of the suburb as it was in 1777 (Plate A.4.1) shows the extent
of building: the plots along the Sziget highway (Grosse Szigether Gasse –
now Hungária utca/Szigeti út) and the road branching off it (Kleine
Szigether Gasse – now Nagy Jenõ utca) were joined by Spittalgasse (now
Garay utca), Josephigasse (now Xavér utca) and St Rochi Gasse (now
Alkotmány utca). The poorest street in the city, with a name to suit, was
Bettlergasse (now Tábor utca). The street next to the castle wall got its
name from the carters: Fuhrmanngasse (later Kanna/Kánaán Gasse, now
Bartók Béla utca). The meadows and hayﬁelds were carefully distinguished
on the maps of that time. Schmidtgasse (now Kóczián Sándor utca) was,
as its name implies, where the smiths lived. Around 1770, the vineyards
reaching up the hillside started to be built on, as indicated by the name
of the access road (Weinberggasse). By the end of the eighteenth century,
Szigeti had become a small but densely-populated suburb of the city. By
the middle of the next century, it accommodated the city inﬁrmary and,
by the south-west section of the city wall, the pig market, the little square
being called Schwein Platz (now Kórház tér).
Besides its meadows and pastureland, the Szigeti suburb had a
ﬁshpond, the Balukany, on the area bounded by the drainage channel
from Bálics and the road to the cattle pastures, the later Weg nach
gemeidl Viehweidt (Ispotály/Vitéz utca – now Szendrey Júlia utca).516 It
was not marked on the maps, however, until 1865 (Plate A.1.1), even
though there are references to it in the minutes of council meetings:
“Balokánya outside our Sziget gate”, “auser der Szigether Vorstadt […]
bey der Klein Balokánya.” The ‘klein’ probably served to distinguish the
ﬁshpond from the Balokány in the Budai suburb. Unlike its Budai
counterpart, however, this pond was a natural geographic feature and
not an artiﬁcial reservoir.517 South of the pond was a mill, a hayﬁeld and
a meadow, all purchased by Provost István Kazó in the early eighteenth
century.518
Several Turkish sacred buildings were left in the Szigeti suburb (the
Jakovali Hassan Pasha mosque and Idris baba türbe), and these took on
new functions (e.g. hospital chapel). József Madas has located a cemetery
north of the Kapucsy estate that was in use during the Ottoman era and
was still receiving burials during the plague outbreak in the early
eighteenth century. Another cemetery was laid out on a triangular area
of land south of the Brewery and remained in use until 1786. Several
streets were opened to provide access to the cemetery: Mihály (now
Tavasz) utca, Temetõ (now Rókusalja) utca and Rókusdombaljai utca. The
next graveyard was laid out in the early decades of the nineteenth century
on former pastureland (the area now between Athinay utca and Tüzér
utca), east of the later sports ﬁeld. This was opened after the graveyard in
the Budai suburb, after 1832, and remained in use until the opening of
the public cemetery in 1904. To the south, it reached up to the wall of the
Jewish cemetery, which was presumably laid out between 1816 and 1827
and was extended several times.519

fuvarosok, föld- és szõlõmûvesek lakták. A 18. század második évtizedére
a Xavér-templom vonaláig építették be. Az ekkor kialakult utcastruktúra
a mai Szigeti városrész keleti felének alapjait teremtette meg.513
A Szigeti külvárosban is létrejöttek kis, utca nélküli lakószigetek
(Kisgyûd, Rókusalja), és 1817-ben említették elõször Tal Josephat/Jozefát
völgye néven a területet.514 Legnyugatibb részét, a korábbi török temetõ
területét 1714-ben Kapucsy György kanonok vásárolta meg. Jelentõs majorságok alakultak ki itt a 18. század folyamán. A 19. század végéig e ház
(Stock-ház, 40. ábra) volt a határa a Szigeti külvárosnak (mai Rókus utca
vonala).515

40. ábra. A Stock-ház a 20. század elején
Magyar Nemzeti Digitális Archívum
Fig. 40 The Stock House at the beginning of the twentieth century
Hungarian National Digital Archive

Az 1777. évi állapotokat ábrázoló térkép (A.4.1. tábla) már a beépítettséget mutatja: a Szigeti országút (Grosse Szigether Gasse – ma Hungária utca/Szigeti út) és elágazása (Kleine Szigether Gasse – ma Nagy Jenõ
utca) melletti telkeken kívül létezett már a Spittalgasse (mai Garay utca),
a Josephigasse (mai Xavér utca) és a St. Rochi Gasse (ma Alkotmány utca).
A város legszegényebb utcája, a jellegét nevében viselõ Bettlergasse (ma
Tábor utca) volt. A várfal melletti utca a fuvarozásról kapta a nevét:
Fuhrmanngasse (késõbb Kanna/Kánaán Gasse, ma Bartók Béla utca).
A korabeli térképeken a réteket és a kaszálókat egymástól elhatárolva
tüntették fel. A Schmidtgasse (ma Kóczián Sándor utca) neve alapján a
kovácsmesterek lakhelyéül szolgált. 1770 körül megkezdõdött a hegy lábánál felnyúló szõlõterületek betelepítése, ahogy az idevezetõ út neve is
mutatja (Weinberggasse). A 18. század végére a Szigeti külváros kicsiny,
de sûrûn beépített városrésszé vált. A következõ század közepére a városi
kórház mellett, a várfal délnyugati részén kialakult a disznópiac, így a kis
teret Schwein Platznak (ma Kórház tér) is nevezték.
A rétek és legelõk mellett a Szigeti külvárosnak volt egy kis halastava,
a szigeti Balukany, amely a Bálicsból vezetõ vizesárok és a marhalegelõk
felé vezetõ, késõbbi Weg nach gemeidl Viehweidt (Ispotály/Vitéz utca –
ma Szendrey Júlia utca) által elfoglalt területen volt.516 A térképek azonban egészen 1865-ig nem ábrázolták (A.1.1. tábla), noha a tanácsülési
jegyzõkönyvekben találhatók vonatkozó utalások: „a Szigeti Kapunk kívüli Balokánya”, „auser der Szigether Vorstadt […] bey der Klein
Balokánya”. Valószínûleg a Budai külvárosi Balokánytól elkülönítve erre
a „kis” jelzõt használták. Ám a Budai külvárosival ellentétben ez a tó természetes földrajzi képzõdmény volt, nem pedig kiépített vízgyûjtõ.517
Ettõl délre egy malom és egy szénáskert, valamint egy rét helyezkedett el,
amelyeket Kazó István nagyprépost vásárolt meg a 18. század elején.518
A Szigeti külvárosban számos török kori szakrális épület maradt fenn
(Jakováli Haszan pasa dzsámija, Idrisz baba türbéje), amelyek új funkciót
kaptak (pl. kórházkápolna). A Kapucsy-birtoktól északra Madas József egy,
már a török idõkben is mûködõ temetõt lokalizált, amelyet a 18. század
eleji pestisjárványok idején még használtak. A mai Sörgyár területének déli
részén, egy háromszög alakú területen ugyancsak temetõt alakították ki,
amely 1786-ig volt használatban. Megközelíthetõsége érdekében ezután
több utcát is nyitottak, így a Mihály (ma Tavasz utca), a Temetõ (ma
Rókusalja utca) és a Rókusdombaljai utcákat. A következõ cintermet a 19.
század elsõ évtizedeiben jelölhették ki, a hajdani legelõk területén (ma
Athinay és Tüzér utca közötti területen), a késõbbi sportteleptõl keletre.
Ezt a Budai külvárosi sírkert létesítésekor, 1832 után nyitották meg, és egészen a köztemetõ 1904-es megnyitásáig állt fenn. Közvetlen kapcsolatban
állt dél felõl az izraelita temetõ falával. Az izraelita temetõt vélhetõleg
1816 és 1827 között létesítették, majd több ízben is kibõvítették.519

5.3.3. Siklósi suburb (Suburbium Siklosiense/Sikloser Vorstadt)
Siklósi was the last suburb to be inhabited in the period following the
Ottoman era. The Siklós gate (Sikloscher Thor) was the south entrance to
the Belváros. It was demolished after 1786.520 The road outwards was
called Siklósi kapu utca (Sikloscher Strasse), but the suburb was not
mentioned in the land register in 1722. The area was bounded by pastures,
meadows and arable ﬁelds.521
In 1780, only thirty houses were recorded in the Siklósi suburb. The
area mostly contained the farms of the Belváros nobles, established in the
1740s, with their gardens and buildings. The 1794 survey recorded fortyfour house owners,522 indicating a modest growth. Kapucinusok utcája
was opened when the city wall was demolished.523 Development got
under way properly in the early nineteenth century, and the suburb
almost reached the railway line by the 1850s. At this time, one street was
recorded other than the main road: Majláth utca, a small interconnecting
street (now between Rákóczi út and Siklósi út).524 At the turn of the
eighteenth and nineteenth centuries, more and more non-residential

5.3.3. Siklósi külváros (Suburbium Siklosiense/Sikloser Vorstadt)
A külvárosok közül a török idõk után a Siklósi népesült be a legkésõbb.
A Belváros déli kapuja a Siklósi kapu (Sikloscher Thor) volt, a mai Irgalmasok utcája vonalában állt, és 1786 után bontották el.520 Kivezetõ útját
Siklósi kapu utcának (Sikloscher Strasse) nevezték, de a külváros 1722-ben
még nem szerepelt a telekkönyvben. A környéket legelõk, rétek és szántók határolták.521
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1780-ban a Siklósi külvárosban mindössze harminc házat írtak össze:
területén fõként a Belváros nemeseinek 1740-es években létesített majorságai, kertjei és az azokhoz tartozó épületek helyezkedtek el. Az 1794-es
összeírásban 44 háztulajdonost jegyeztek fel,522 amely lassú növekedést
jelez. A várkapu elbontásával a Kapucinusok utcáját megnyitották.523 Rohamos fejlõdése a 19. század elején kezdõdött meg, és a század közepéig
nagyjából a vasút vonaláig húzódott. Ekkor a fõút mellett egy utcája volt
ismert: a Majláth utca, amely egy kis, összekötõ utca volt (ma Rákóczi és
Siklósi út között).524 A 18–19. század fordulójára a zöldterület rovására
egyre több gazdasági épületet húztak fel: a fokozatosan ipari negyeddé
váló külváros nagyobb beépítettsége a Szabadság út környékén a 19. század második felére tehetõ (A.1.1. tábla).525

buildings appeared, at the expense of green areas. The suburb gradually
became industrialized, with large-scale building in the vicinity of
Szabadság út in the second half of the nineteenth century(Plate A.1.1).525
5.4. Building on the north vineyard hills and absorption of neighbouring
settlements
The traditions of viniculture deﬁned the cityscape for a long time. There
were vineyards everywhere on the Mecsek slopes, right down to the north
city wall.526 Contemporary maps show only the roads leading to them,
although the vineyard hills to the north and east directly belonged to
Pécs. The roads were named accordingly: Weinberg Strasse, Weeg nach
Weinberg, Weeg nach Goldberg. Despite having the most valuable
vineyards, the area of Aranyhegy hill, now called Donátus, gradually
changed into a residential area.527 The street names became permanent
from about the end of the seventeenth century. Several areas within the
present boundaries of Pécs still bear names that reﬂect their former
functions or the name of one of their past owners (Plate C.3.2). Vineyard
workers and city burghers started to build in the vineyards to the north of
the city: high-ranking clergy, city nobles and members of the hautebourgeoisie built summer houses at the lower ends of what are now
Frühweisz, Szkókó, Bálics and Csoronika.528 These areas were annexed to
Pécs during the nineteenth and twentieth centuries.
Several districts of the modern city can be traced to medieval villages:
(Nagy)Árpád, Megyer, Meszes, Patacs, Rácváros, Szabolcs, Újhegy,
(Magyar)Ürög and Üszög. The Szigeti toll station (where the harmincad
[thirtieth] tax on foreign imports was collected) probably stood between
Rácváros (Németürög) and the Szigeti suburb.529 A Catholic parish was
established at its centre in 1781, but it was ﬁrst marked as a suburb
(Vorstadt) on the detailed city map in 1817 (Map A.4.1).

5.4. Az északi szõlõhegyek beépítése és a környezõ települések
A szõlõmûvelés hagyományai a városképet is sokáig meghatározták: a Mecsek oldalában az északi városfalig szõlõk voltak mindenütt.526 A korabeli
térképeken csak a feléjük vezetõ utcák voltak feltüntetve, ám az északra
és keletre fekvõ szõlõhegyek közvetetten mindig Pécshez tartoztak. Az
ide vezetõ utakat is ez alapján nevezték el: Weinberg Strasse, Weeg nach
Weinberg, Weeg nach Goldberg. Az Aranyhegy, a mai Donátus környéke,
a legértékesebb szõlõkkel fokozatosan lakóhellyé alakult át.527 Elnevezéseik leginkább a 17. század végétõl állandósultak. Pécs mai területén számos olyan városrésznek a neve ismert, amely egyúttal tulajdonosára vagy
hasznosítására utal (C.3.2. tábla). A szõlõmunkások és a városi polgárok
megkezdték építkezéseiket a várostól északra elterülõ szõlõikben; a mai
Frühweisz, a Szkókó, a Bálics és a Csoronika alsó végében húzták fel nyaralóikat a magasabb rangú egyházi személyek, a város nemesei és nagypolgárai is.528 E területek Pécshez csatolása a 19–20. század folyamán ment
végbe.
Számos, ma már városrészként ismert terület középkori eredetû, önálló településekre vezethetõ vissza: ezek (Nagy)Árpád, Megyer, Meszes,
Patacs, Rácváros, Szabolcs, Újhegy, (Magyar)Ürög, Üszög. Feltehetõen
a Rácváros (Németürög) és a Szigeti külváros között állt a hajdani Szigeti
vám (harmincadvám behajtóhelye).529 1781-ben római katolikus plébánia
létesült központjában. Részletes várostérképen elsõként 1817-ben jelölték elõvárosként (Vorstadt) (A.4.1. tábla).

***
The changes in the layout and extent of Pécs’s streets between the
recapture of the city and the middle of the nineteenth century (Plates
B.4.2–3) largely anticipated the directions of later expansion and
determined the potential for urbanization. The new urban structure,
incorporating the suburbs, gradually developed into a permanent
coherent whole after the end of the eighteenth century. The clear-cut
separation between the centre and suburbs went through radical changes
after the removal of the city walls and their gates in the early nineteenth
century. The north vineyards started to be incorporated into the urban
structure at the end of this period, greatly increasing the permanentlyinhabited and built-up area. As the street system steadily expanded after
the middle of the eighteenth century, only the medieval city-centre streets
remained as an autonomous unit, providing an permanent core for the
city as a whole.

***
Pécs város visszafoglalásától a 19. század közepéig kiépült utcahálózatának (B.4.2–3. tábla) és kiterjedésének változásai nagyban elõrevetítették
a késõbbi terjeszkedés irányvonalát és a városiasodás lehetõségeit. A kialakult új, a külvárosokat is szerves egészbe foglaló városszerkezet állandósulása a 18. század végétõl folyamatosan ment végbe. A központ és
a külvárosok erõteljes tagoltsága a várfalak és a városkapuk 19. század
eleji eltûnésével jelentõsen megváltozott. Az északi szõlõterületek beépítése e korszak végén vette kezdetét, jelentõsen megnövelve a folyamatosan lakott és beépített területek nagyságát. Csak a megmaradt, középkori eredetû belvárosi utcák képeztek elkülönülõ egységet a 18. század
közepétõl folyamatosan bõvülõ utcarendszerben: ekképpen mintegy állandósult magvát adva a teljes városképnek.

6. Expansion between the middle of the nineteenth
century up to the First World War
Mónika Pilkhoffer
The second half of the nineteenth century is well known as a formative
period of urbanization and urban architecture in Hungary. It was in this
period that most of our towns and cities acquired the deﬁnitive structure
which – in fortunate cases – they have retained up to the present. The
First World War brought this development to an end. Half a century is
a relatively short time in the life of a city, but the increase of the urban
population, the acceleration of economic growth in the Dual Monarchy
and the construction fever generated by the Millennium celebrations
were enough to produce lasting results. This is particularly true of the
turn-of-the-century period, on which we have the most information.

6. A város térbeli bõvülése a 19. század közepétõl
az elsõ világháború végéig
Pilkhoffer Mónika
Közismert tény, hogy a 19. század második fele a városiasodás és a városépítészet szempontjából kiemelkedõ korszaka hazánk történetének, hiszen legtöbb városunk ezekben az évtizedekben nyerte el – jó esetben –
máig meghatározó szerkezetét, városképét. Ezt a fejlõdést az elsõ világháború zárta le. Egy bõ fél évszázad nagyon rövid idõ egy település életében,
azonban a városok népességének növekedése, a dualizmus idején felgyorsult gazdasági fejlõdés és a millennium generálta építési láz azt eredményezte, hogy ezalatt is értékelhetõ eredmények születtek. Különösen igaz
ez a századforduló idõszakára, melyrõl a legtöbb adattal rendelkezünk.

6.1. Conditions for development
Natural features had a considerable inﬂuence on the street system and
urban structure of Pécs. The high water table inhibited expansion to the
south until the early twentieth century. Until then, the city mainly grew
to the north, where phylloxera had deprived the vineyards of their
economic position. There were continual complaints in the press about
urban encroachment on the Mecsek hillsides, and the steep streets caused
problems for public utilities and transport, but without proper spatial
planning and drainage of the marshes, people had no option other than
to build further into the Mecsek vineyards. Streets running in the same
direction as the ﬂow of water have caused problems ever since. At the
turn of the century, a ﬁfteen-metre temporary bridge was erected on
Széchenyi tér to enable pedestrians to cross after heavy rainfall.530 New
streets were planned in directions deviating from the main points of the
compass (Apáca and Munkácsy Mihály utca) partly in an attempt to provide
shelter from the wind.531
The city gates were sold off after Pécs was granted the status of free
royal town in 1780.532 The city walls were demolished except where
houses were built on to them by the new owners of the adjoining plots.
The Belváros was surrounded by three suburbs: Budai, Szigeti and Siklósi.

6.1. A város adottságai
Pécs utcarendszerének és városszerkezetének kialakulására nagy hatást
gyakoroltak a természeti tényezõk. A magas talajvíz a 20. század elejéig
távol tartotta a lakosságot a déli irányba való terjeszkedéstõl. Ezért korszakunkban fõleg északi irányba épült a város, ahol a ﬁloxéra következtében elveszítették gazdasági szerepüket a korábbi szõlõk. Hiába ostorozta a sajtó a Mecsekoldal beépülését – ahol az utcák meredeksége miatt
gondot okozott a közmûvek bevezetése, a közlekedés megoldása –, városrendezési terv és a mocsaras részek lecsapolása hiányában a lakosság
kénytelen volt a mecseki szõlõkbe egyre mélyebben behatolni. Nagy
problémát jelent a mai napig a vízfolyások és az utcák irányának egybeesése. Nagyobb esõk után a századfordulón a gyalogos közlekedés biztosítására egy 15 méteres, mozgó hidat toltak a Széchenyi térre.530 A fõ
égtájaktól eltérõ utcavonalak (Apáca, Munkácsy Mihály utca) megszületésében a szél ellen való védekezés is közrejátszott.531
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Although the city was divided into districts in 1864, the divisions described
above remained in practical use (Plate A.1.1).533
Until 1864, house numbers in Pécs had greater signiﬁcance than street
names. Houses were numbered within localities, independently of the
streets. What is now 8 Jókai utca, the former ofﬁce of the provisor, was
house number one, and the highest house number was equal to the total
number of buildings.534 In 1864, building were numbered by street, but in
such a way that numbers proceeded from one along one side, and
continued in sequence back along the other side. Thus the highest house
number was opposite number one. The prominence of street names is
indicated by the assignation of twenty-two new names. Streets were
increasingly named after national or city notables rather than local
characteristics (gradient, or notable building or inhabitant). The great
defect of this system was the failure to number vacant plots or plots that
straddled two streets. As these were built on, house numbers were divided
up, causing increasing problems. This defect was eliminated in the
renumbering of 1885.535 The new system applied even house numbers on
one side of the street and odd numbers on the other.536

A szabad királyi városi rang elnyerése (1780) után eladták a városkapukat,532 a városfalakat lebontották, vagy az új telektulajdonosok hozzáépítették házaikat. Ezzel könnyebb lett a városrészek közötti közlekedés,
de körút kiépítésére nem gondoltak. A Belvárost három külváros ölelte
körül: a Budai, a Szigeti és a Siklósi. Bár 1864-ben a várost kerületekre
osztották fel, a gyakorlatban továbbra is az elõzõekben ismertetett külvárosok szerinti tagolást használták (A.1.1 tábla).533
Pécsett 1864-ig az utcák neveinél nagyobb jelentõségük volt a házszámoknak. A házakat az utcáktól függetlenül, városrészenként látták el
számmal. Az egyes házszámot a Jókai utca 8. számú épület – az egykori
provizorátus – kapta, a legmagasabb házszám megegyezett az összes
épület számával.534 1864-ben a házakat utcánként számozták meg, de
úgy, hogy az egyes számtól indulva végigmentek az egyik oldalon, majd
az utca másik oldalán visszafelé haladva folytatták a számsort. Így a legmagasabb házszám az egyessel került szembe. Az utcanevek szerepének
növekedését mutatja, hogy 22 utca kapott ekkor új nevet. A névadásnál
az egyes utcák jellegzetességei (lejtése, nevezetesebb épülete vagy lakója) helyett elõtérbe kerültek a nemzeti vagy városi hírességek. Nagy hibája volt ennek a rendszernek, hogy az üres, illetve a két utcára kiérõ telkek
be nem épített végei nem kaptak házszámot. Így hamarosan a beépítésekkel felszaporodó törtszámok okoztak egyre több gondot. Ezt a problémát az 1885-ös újraszámozáskor sikerült kiküszöbölni.535 Ekkor vezették be az utcák páros és páratlan oldali számozását is.536

6.2. Urban planning
The period 1870–1914 was the great era of urban planning in Hungary.537
Planning was the purview of municipal authorities, speciﬁcally the chief
engineers’ ofﬁces.538
In contrast with the strongly-planned urban development in many
towns, the scale of changes effected by planning in Pécs was relatively
small. No overall development plan was produced at that time. The
reasons given for this were lack of capacity in the chief engineer’s ofﬁce
and lack of funds.539 Neither the mayors of Pécs nor its chief engineers
were inclined to address the modern issues of urban development. The
powerful Nendtvich family, members of which became the city’s mayor
and chief engineer, acquired respectable bourgeois prosperity but lived
modest, reclusive, even austere.540 Imre Majorossy was the ﬁrst mayor to
set out ideas for urban development in his election platform. He was
responsible for Pécs’s ﬁrst economic plan, in 1897. This covered provision
of public utilities, development of transport, improvement of essential
institutions, and the preparation of a spatial plan for the city.541 Between
1879 and 1908, Pécs spent 153,104 crowns on urban planning and
improvement. The corresponding ﬁgures were 193,890 in Székesfehérvár,
468,501 in Zombor (Sombor, Serbia), 600,000 in Debrecen, and 1,549,465
in Temesvár (Timi oara, Romania).542 Fifteen other towns spent more on
urban planning than Pécs did.
Without an overall development plan and without money, the sites of
new public buildings of major inﬂuence on the cityscape were often
chosen according to the price of building plots.543 The mistakes this led to
earned the city fathers much criticism even at the time. The complaints
could not rectify the failure to build the city hall in the same line as the
savings bank building, or to keep the main post ofﬁce building in the city
centre. The members of the relevant committees, being of conservative
taste, dismissed all proposals made at council meetings for modern, art
nouveau designs, citing the expense of the style.
The only aspect of the new urban architecture principles of late
historicism544 that was pursued was the method of building in a corner.
To enhance the spatial effect of buildings on corner sites, they were often
built with domes. Proposals in 1905 to set up a city improvement
committee came to nothing.545 Neither did the city beneﬁt from the
support of wealthy citizens: we hardly know of a single example of
a foundation or bequest aimed at developing or improving the city.546

6.2. Városrendezés
Az 1870–1914 közötti idõszak a városrendezés nagy korszaka volt hazánkban.537 A városrendezés a helyi vezetés, a mérnöki hivatalok hatáskörébe tartozott.538
Az ország számos városában megﬁgyelhetõ céltudatos városfejlesztéshez képest Pécsett a városrendezés terén jóval kisebb volt a változás.
Ebben az idõszakban nem született általános rendezési terv. Ezt egyrészt
a mérnöki hivatal túlterheltségével, másrészt a szükséges pénz hiányával
indokolták.539 Sem a pécsi polgármesterek, sem a város mérnökei nem
voltak fogékonyak a városépítés modern kérdéseire. A Nendtvich családot,
mely a városnak fõmérnököt és polgármestert is adott, a tisztességes
polgári jólét, de a zárkózott, szerény, sõt puritán életmód jellemezte.540
Majorossy Imre volt az elsõ olyan városvezetõ, aki megválasztásakor
kifejtette városfejlesztési elképzeléseit is, és Pécs elsõ, 1897-ben megfogalmazott gazdasági programjában a városi közmûvek kiépítése,
a közlekedés fejlesztése és az elengedhetetlen intézmények felépítése
mellett a város szabályozási tervének elkészítése is szerepelt.541 1879 és
1908 között Pécsett 153 104 koronát költöttek városrendezésre és városszépítésre. Ugyanerre a célra Székesfehérvárott 193 890, Zomborban
468 501, Debrecenben 600 000, Temesváron 1 549 465 koronát fordítottak.542 A városrendezési kiadásokat illetõen 15 város elõzte meg Pécset.
Városrendezési koncepció és pénz híján az új, városképi jelentõségû
középületek helyének kiválasztásában a legfontosabb rendezõelvnek
gyakran a telek olcsósága bizonyult.543 Az ebbõl adódó hibákat már
a kortársak is felrótták a városvezetésnek. A városháza építésekor azonban már hiába sajnálkoztak azon, hogy az nem a takarékpénztárral egy
vonalba került, és azon sem lehetett utólag változtatni, hogy a postapalota épületét nem tartották meg a városközpontban. A konzervatív ízlésû
törvényhatósági bizottsági tagok a közgyûlési vitákban a stílus drágaságára hivatkozva elbuktattak minden modernebb, szecessziós kezdeményezést.
A késõ historizmus új városépítési elveibõl544 egyedül a sarokra építés
módszere terjedt el. A gazdagabb térhatás érdekében a saroktelkeken
emelt épületeket gyakran kupolával is kiemelték. Bár 1905-ben felmerült
egy városszépítési bizottság létrehozásának gondolata, ám az mégsem
valósult meg.545 A város nem számíthatott módosabb polgárai támogatására sem: alig tudunk példát hozni olyan alapítványra vagy hagyatékra,
amit a város fejlesztésére, szépítésére hoztak létre.546

6.3. Public buildings
The most important builder in the nineteenth century was the church.
The series of sacred buildings opened with the church and convent of
Notre Dame, built to plans brought from Pozsony or Vienna by Bishop
János Scitovszky. Work started in 1847 but was interrupted by the War of
Independence and was completed only in 1851. It is classed as a work of
‘early Pécs romanticism’. Construction was probably supervised by the
builder responsible for the alteration of the bishop’s palace, Ferenc
Windisch.547 Another building of Pécs romantic architecture was
completed in 1869. This was the synagogue on Majláth tér, designed by
the Pest architects Károly Gerster and Lajos Frey. Frigyes Feszl is also
popularly associated with the building, but played no part in either its
design or its construction. Because of the 1840 law permitting Jews to
move into the city, the synagogue erected in Citrom utca in 1843 soon
proved too small for the congregation. The architects’ ﬁrst design,
produced in 1864, was for a modern ornamental synagogue with ceramic
decoration and a dome, reﬂecting the reforming Jewish faith, but was
rejected by the community on ground of cost, and a smaller, more modest
version was built.548 The Lutheran church and manse was built to plans by
the Tyrol-born architect János Baldauf in the mid-1870s, in what is now
Dischka Gyõzõ utca. Baldauf also worked on the alteration of the Belváros
parish church and the renovation of the bishop’s palace.549 The crowning
achievement in this series of religious buildings was the alteration of the
cathedral to designs by Friedrich von Schmidt between 1882 and 1891.
Several distinctive new secular buildings established themselves in the
cityscape at the turn of the century. The administrative, military and social

6.3. Középítkezések
A 19. század közepén a legjelentõsebb építtetõ az egyház volt. A szakrális
épületek sorát a Miasszonyunk temploma és zárdája nyitja, melyet Pozsonyból vagy Bécsbõl hozott tervek alapján Scitovszky János püspök
építtetett. Az 1847-ben megkezdett munkákat a szabadságharc miatt
csak 1851-ben fejezték be. A pécsi korai romantika alkotásának tartott
épületegyüttes kivitelezését vélhetõen a püspöki palota átépítésének
mestere, Windisch Ferenc irányította.547 1869-re készült el a pécsi romantikus építészet másik meghatározó alkotása, a pesti Gerster Károly és Frey
Lajos építészek által tervezett zsinagóga a Majláth téren. A köztudat
Feszl Frigyes nevét is a tervezõk közé szokta sorolni, de az építész nem
játszott semmilyen szerepet az építéstörténetben. A Citrom utcában
1843-ban emelt korábbi épületet hamar kinõtte a gyülekezet annak az
1840-es törvénynek köszönhetõen, mely engedélyezte a zsidók városba
költözését. A hitközségnek anyagi okokból le kellett mondania az építészpáros által készített elsõ, 1864-ben készült tervrõl, mely egy modern
és pazar, a megújuló vallási felfogást tükrözõ, kerámiadíszes, kupolás zsinagógát mutatott. A második, módosított változat egy kisebb és szerényebb épületet eredményezett.548 A Tirolból származó építész, Baldauf
János tervei alapján épült meg az 1870-es évek közepén az evangélikus
templom és lelkészlak a mai Dischka Gyõzõ utcában. Baldauf emellett
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41. ábra. A zsinagóga egy 20. század eleji képeslapon
Képeslapok 2001
Fig. 41 The synagogue on an early-twentieth-century postcard
Postcards 2011

42. ábra A zsinagóga 2020 tavaszán
Fig. 42 The synagogue in spring 2020
Fotó / Photo: Tóth Zsolt

a belvárosi plébániatemplom átépítésén és a püspöki palota felújításán is
dolgozott.549 Az egyházi építkezéseket a székesegyház 1882–1891 közötti, Friedrich von Schmidt által tervezett átépítése koronázta meg.
A századfordulón megszaporodtak a városképileg hangsúlyos, emblematikus világi épületek. A kor egyik legmarkánsabb városfejlesztõ
tényezõjének – az ipar mellett – az igazgatási, katonai és szociális intézmények és hivatalok Pécsre telepítését tartjuk. A századfordulón emelt
középületek közül a Honvéd Hadapródiskola (43. ábra), a Fõpályaudvar,
a Postapalota és az Állami Gyermekmenhely felépülését az állam, a megyei árvaház létesítését Baranya vármegye ﬁnanszírozta. A többi architektúra költségeit a városnak kellett állnia, amit nagyobbrészt pénzintézetektõl felvett hitelekbõl, illetve a város jövedelmeibõl, kisebb arányban
jótékony gyûjtésekbõl és a pécsi polgárok felajánlásaiból teremtettek elõ
(Farkas–Ratkó, Matessa-alapítvány). A legritkább esetben sikerült azonban az egyes középületeket a rendelkezésre álló összegbõl megvalósítani. A tervek utólagos módosításai, az építkezés elhúzódása vagy a kalkuláció hibás számításai miatt néhány épület – mint pl. a színház vagy az
elmegyógyintézet – a tervezettnél sokkal többe került. Az újabb kiadások
fedezésére a város hitelei átcsoportosítására vagy pótkölcsön felvételére
kényszerült.
A 20. század elsõ évtizedében egyre nagyobb ﬁgyelmet fordítottak
a város mûködésének egészségügyi szempontjaira. Bár néhány intézmény, mint a múzeum, a kultúrpalota vagy a vásárcsarnok felépítése –
fõleg anyagi okok miatt – csak terv maradt az egész korszakban, de a századforduló után sor került a temetõ, a közvágóhíd, az állatvásár és a városi major városból való kiköltöztetésére, melyek a tudatos városrendezés
elsõ eredményeinek tekinthetõk. Ezeknek a létesítményeknek az új helyét a Mérnöki Hivatal jelölte ki, terveit a városi mérnökök készítették el.
A középítkezések terén az elsõ világháborút megelõzõen még egy fellendülés következett be az 1910-es években. Az 1912–1915 között épült
felsõkereskedelmi iskola, a Julián Egyesület 1913-ban átadott székháza, az

institutions that were located in the city at that time, in addition to
industrial enterprises, had a major impact on the city’s development. The
state ﬁnanced the Army Cadet School (Fig. 43), the Central Railway
Station, the Postal Palace and the State Children’s Refuge, and the county
of Baranya ﬁnanced the building of the county orphanage. The city of
Pécs had to ﬁnd the money for the other buildings, which it did largely
from bank loans and municipal revenues, and to a lesser extent from
charitable collections and donations by Pécs citizens (Farkas–Ratkó and
Matessa foundations). It was rare, however, for a public building to be
completed out of the money available. Changes to plans, protracted
building work or defective calculations caused several buildings – such as
the theatre and the mental asylum – to cost much more than anticipated.
The city was obliged to reassign its ﬁnances or take out additional loans.
In the ﬁrst decade of the twentieth century, increasing attention was
paid to the health aspects of municipal operations. Some institutions,
such as the museum, the cultural centre or the market hall remained on
the drawing board, mainly for ﬁnancial reasons, but the cemetery, the
slaughterhouse, the livestock market and the municipal farm were moved
out of the city after the turn of the century, the ﬁrst achievements of
proper urban planning. The Engineer’s Ofﬁce designated new sites for
these, and the plans were drawn up by city engineers.
There was another wave of public building just before the First World
War. The college of commerce, built between 1912 and 1915, the
headquarters of the Julián Association, opened in 1913, the fõreáliskola
secondary school, completed in 1914, and the Metallurgical Industries
College (the predecessor of today’s Zipernowsky College), also completed
in 1914, were all designed by the greatest local architect of the age, Andor
Pilch. The MÁV (Hungarian State Railways) administration building,
designed by Ernõ Jenei of Budapest, was opened in 1914.
The city also gained major new buildings erected by the church. The
most important ecclesiastical developers were the bishop and the Order
of Hospitallers. The buildings included the new
church of Pécsbányatelep (1902), the Reformed
Church (1907), the Cathedral Singing School
(1889) and Foundation Ofﬁce (Alapítványi
Hivatal) building (1895), the work of Ágoston
Kirstein. Other notable buildings were those of
the Catholic Bachelors’ Association (Imre
Schlauch, 1904) and the Buda Catholic Society
(Ödön Tichy, 1907). The long drawn-out
construction of the Jesuit house, school and
boarding house on what is now Ifjúság útja
started in 1914, to plans by Andor Pilch. 550 The
Hospitallers built a block of ﬂats on Kossuth tér
(Imre Schlauch, 1891) and the palace of justice
in Fürdõ utca (Imre Schlauch, 1889).
The city also acquired many hotels, cafés,
and its ﬁrst cinemas. Imre Schlauch designed the
Vadember (1886), Nádor (1902) and Vadászkürt
(1903) hotels and the Bedõ Café (1886). What is
now the Palatinus Hotel was designed by Andor
Pilch in 1912. The Apolló Cinema (Szigfrid Spiegl)
was opened in 1913, and the Park Cinema
(Andor Pilch) in 1920. Industrial facilities also
proliferated, particularly in the two decades
preceding the First World War.551 Here we
mention only the operations of the Dunagõzhajózási Társaság (Danube Steam Ship Company)
in Pécsbányatelep, the constantly-expanding
Zsolnay factory, the new Scholcz brewery (Imre
Schlauch, 1893), the Hirschfeld Brewery

43. ábra. A Honvéd Hadapródiskola
Magyar Nemzeti Digitális Archívum
Fig. 43 The Army Cadet School
Hungarian National Digital Archive
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alteration of 1912 (Emil Károlyi) and the Tobacco Factory, on which
construction started in 1909 (Lajos Zobl).552

1914-re elkészült fõreáliskola és a szintén 1914-es Fémipari Szakiskola
(a mai Zipernowsky elõde) mind a korszak legjelentõsebb helyi építõmûvészének, Pilch Andornak a tervei alapján készült. 1914-ben avatták fel
a MÁV igazgatósági épületét, amit a budapesti Jenei Ernõ tervezett.
Jelentõs épületekkel gyarapodott ekkor is a város az egyházi megbízásoknak köszönhetõen. A legjelentõsebb építtetõk a püspök, illetve
a szerzetesrendek közül az irgalmas rendiek voltak. Az új pécsbányatelepi
(1902) és a református (1907) templomon kívül ekkor készült a Székesegyházi Énekiskola (1889) és az Alapítványi Hivatal épülete (1895) Kirstein
Ágoston munkájaként. Ezeken kívül a katolikus legényegylet (Schlauch
Imre, 1904) és a budai katolikus kör (Tichy Ödön, 1907) érdemel említést.
1914-ben vette kezdetét a jezsuita rendház, gimnázium és internátus
hosszan elhúzódó kivitelezése Pilch Andor tervei alapján a mai Ifjúság
útján.550 Az irgalmasok a Kossuth téren bérházat (Schlauch Imre, 1991),
a Fürdõ utcában pedig igazságügyi palotát (Schlauch Imre, 1889) emeltettek.
Számos szállodával, kávéházzal és az elsõ mozikkal is ekkor gazdagodott a város. Schlauch Imre készítette a Vadember (1886), a Nádor (1902)
és a Vadászkürt (1903) Szálló, valamint a Bedõ kávéház (1886) terveit.
A mai Palatinus Szállót Pilch Andor 1912-ben tervezte. 1913-ban adták át
az Apolló mozit (Spiegl Szigfrid), 1920-ban a Park mozit (Pilch Andor).
Mindemellett az ipari létesítmények száma is gyarapodott, fõleg az elsõ
világháborút megelõzõ két évtizedben.551 A Dunagõzhajózási Társaság
pécsbányatelepi építkezésein, az állandóan bõvülõ Zsolnay-gyáron kívül
most csak az új Scholcz-sörgyárat (Schlauch Imre, 1893), a Hirschfeldsörgyár 1912-es átépítését (Károlyi Emil) és a Dohánygyár 1909-ben megkezdett kivitelezését (terv: Zobl Lajos) emeljük ki.552

6.4. Dwelling houses
Censuses taken every ten years starting in 1869 give a good account of
the number of dwellings in Pécs. The number of residential buildings
stood at 2969 in 1869, 3201 in 1880, 3621 in 1890, 4596 in 1900 and 5705
in 1910. Growth was steady between 1869 and 1900, but slightly
decreased from the 1890–1900 maximum between 1900 and 1910. The
rate of increase was higher in Pécs than the average among towns of
similar status (törvényhatósági jogú város, ‘borough’) during these four
decades. Between 1869 and 1880, the national average increase was
6.84% compared to 7.81% in Pécs, and the corresponding ﬁgures
between 1880 and 1890 were 13% and 13.12% respectively. During the
decade of fastest growth in housing in the city, 1890–1900, Pécs was
considerably ahead of the other towns, at 26.9% against the average of
18.43%.553
The main sources on the territorial expansion of districts and the
numbers of houses in them are the house-number registers. In the 1864
and 1877 registers, the compilers of the census themselves published the
aggregate ﬁgures.554 The most new dwelling houses – 157 – were built in
the largest district, the Budai suburb. This was followed by the Siklósi
suburb, where only one new street was opened, but forty-eight new
houses were built. Both the Belváros and the Szigeti suburb added four
new streets, but the number of new houses was only twenty in the former
and ten in the latter. The largest proportional increases were in Siklósi
(51%), followed by Budai (15.5%), and there was hardly any perceptible
change in the number of buildings in either the Belváros (2.7%) or the
Szigeti suburb (1.6%).555

6.4. Lakóház-építkezések
A pécsi lakóházak számának alakulásáról az 1869-tõl tízévente megrendezett népszámlálások statisztikai adatai alapján nyerhetünk képet. Pécsett a lakóépületek száma 1869-ben 2969, 1880-ban 3201, 1890-ben
3621, 1900-ban 4596, 1910-ben pedig 5705 volt. A házak mennyisége
egyenletesen növekedett 1869 és 1900 között, de a növekedés üteme
1900–1910 között már nem tudta túlszárnyalni az 1890–1900 közötti maximumot. Pécsett a tárgyalt négy évtized alatt végig a törvényhatósági
jogú városok átlagán felül növekedett a lakóházak száma. Míg 1869–1880
között átlag 6,84%-kal, addig Pécsett 7,81%-kal; 1880 és 1890 között országosan 13%-kal, Pécsett 13,12%-kal építettek több házat. A legnagyobb mértékben 1890 és 1900 között növekedett meg a városban a lakóépületek száma. Az 1890–1900-as évtized 26,9%-os gyarapodása jóval
meghaladta mind a többi város 18,43%-os átlagát, mind az elõzõ évtizedek átlag körül mozgó szintjét.553
A városrészek területi növekedésére, a lakóházak számának gyarapodására a házszámjegyzékek voltak legfõbb forrásaink. Az 1864-es és 1877es jegyzékekben még maguk az összeírás készítõi adták közre az összesített eredményeiket.554 A legtöbb új lakóházat, szám szerint 157-et a legnagyobb városrészben, a Budai külvárosban építették. Ezt a Siklósi külváros követte, ahol ugyan csak egyetlen új utcanyitás, viszont 48 új építkezés történt. A Belváros és a Szigeti külváros is négy új utcával gyarapodott,
de az elõbbiben 20, utóbbiban csak 10 új lakóházat emeltek. Arányaiban
legjobban a Siklósi külváros (51%), majd a Budai (15,5%) fejlõdött, míg
a Belváros (2,7%) és a Szigeti külváros (1,6%) épületállományában alig
érzékelhetõ változás.555
A további összehasonlítást megnehezíti, hogy az 1887-es jegyzék nem
városrészenkénti, hanem kerületi beosztást közöl, ami nem teljesen felelt
meg egymásnak. Az I. kerület nagyjából a Szigeti, a II. a Siklósi külváros,
a III. a Belváros, a IV. és az V. a Budai külváros területét fedi le. Az utca- és
házszámtáblák megõrizték a városrészek szerinti különbözõ színüket:
a belvárosiakat fehér, a budai külvárosiakat zöld, a szigetieket kék, míg
a siklósiakat piros színûre festették.
Az adatok 1864 és 1904 közötti vizsgálata szerint a legnagyobb
építõtevékenység a Budai és a Szigeti külvárosokhoz kötõdött. Elõbbi
695, utóbbi 502 új lakóházzal gyarapodott. Ezt követi a Belváros 276 új
épülettel, míg a sort a Siklósi külváros zárja 217 lakóházzal. Összességében a Belváros és a Budai külváros részesedése Pécs házállományából
csökkent, míg a szigeti és siklósi városrészé növekedett.556

44. ábra. A Széchenyi tér az 1910-es években
Magyar Nemzeti Digitális Archívum
Fig. 44 Széchenyi tér in the 1910s
Hungarian National Digital Archive

An obstacle to further comparisons is that the 1887 register no longer
divides the city into the centre and the suburbs, but into districts with
slightly different boundaries. The 1st District roughly corresponded to the
Szigeti suburb, the 2nd to Siklósi, the 3rd to the Belváros, and the 4th and
5th to the Budai suburb. The street and house-number signs retained
their colouring according to the old divisions: white in the Belváros, green
in the Budai suburb, blue in the Szigeti suburb and red in the Siklósi
suburb.
Figures for the period 1864–1904 show the most intensive construction
activity to have been in the Budai and Szigeti suburbs. The former gained
695 new houses and the latter, 502. Next came the Belváros with 276 new
buildings, and last was Siklós with 217. Overall, the Belváros and the Budai
suburb accounted for decreasing proportions of the city’s houses, as the
numbers in the Szigeti and Siklósi suburbs grew.556

6.5. A város térbeli terjeszkedése
A Belváros a középkorból megörökölte a kettõs – világi (Széchenyi tér) és
egyházi (Szent István tér) – városközpontot és a nyugat–keleti fõutcákat
(Király utca és Ferencesek utcája).557 A Belvárosban összesen hat tér volt,
melyek többsége piacoknak is helyt adott, mivel Pécs a belsõ vásárteres
települések közé tartozott. A Széchenyi tér korszakunkban épült hatalmas háztömbjei szétfeszítették a városközpont klasszicizáló képét, kisvárosias hangulatát, de a tér még sokáig a nagypiac helyszínéül szolgált.
A városháza építésének ideje alatt a piacot ideiglenesen a Majláth és
a Hal térre helyezték át. Ekkor felmerült a Széchenyi tér parkká alakításának gondolata is, melyhez Novotarszky Miksa mûkertész terveket is készített, de a Széchenyi térhez kötõdõ üzleti élet forgalma miatt ezt elvetették.
A Belváros másik jelentõs, nagy méretû tere, a Majláth (1947-tõl Kossuth) tér az 1860-as években jött létre. A város 1864-ben 1600 négyszögöl telket vásárolt meg a Betegápoló Irgalmasrend kertjébõl piac létesíté-

6.5. The geographical extent of the city
The medieval legacy of the Belváros included dual centres – the secular
(Széchenyi tér) and the ecclesiastical (Szent István tér) – and the main
east–west streets (Király and Ferencesek utcája).557 There were six squares
in the Belváros, most accommodating markets, because Pécs was an
‘internal market place’ town. Enormous blocks built in Széchenyi tér
during our period tended to displace the classicist façades of the city
centre and diminish its small-town atmosphere, but it remained the site
of the main market for a long time. The market was temporarily moved
to Majláth tér and a Hal tér while the city hall was under construction.
A proposal to turn Széchenyi tér into a park – for which plans were
produced by the garden designer Miksa Novotarszky – was rejected
through pressure from the retail interests in the square.
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se céljából.558 A Scitovszky tér – vagy más néven Alsó-Sétatér – a búza- és
edénypiac helyszíne volt. Közepén kút állt Szent György szobrával.559
A Belvárosban lévõ piacok egy részét a századfordulón fokozatosan kijjebb költöztették.560 Miután az állatvásárt kitelepítették a Marhavásár
(ma Búza) térrõl, helyére a Szent István téri terményvásárok kerültek.
A Mérnöki Hivatal így 1890-ben elkészíthette a Scitovszky tér angolkertté alakításának tervét,561 bár az a térképek tanúsága szerint geometrikus parkként valósult meg. A kilencvenes évek elején került sor a FelsõSétatér tereprendezésére és határvonalainak kiigazítására is, mely
lehetõvé tette, hogy 1896-ban ezen a területen állítsák fel a Kaufer Sándor és Rauch János által tervezett Kioszkot (84. ábra). Így a Belváros
egyetlen városi parkja a Sétatér lett, miután a püspökkertet a terület
központi fekvése miatt fokozatosan beépítették.562 A városi parkok hiányáért a városmaghoz akkor még sokkal közelebb fekvõ Mecsek kárpótolta a pécsieket.
A Jókai tér a kispiacnak nyújtott helyet, a városfal védõárkának területén kialakított terecskén pedig a halpiacokat tartották. A Hal tér 1806ban még beépítetlen volt, az 1887-es házszámjegyzék szerint viszont már
öt lakóház állt a területén. 1895-ben keletkezett a kicsiny Színház tér,
amit a katonai kórházként funkcionáló egykori dominikánus kolostor helyén emelt színház elõtt alakítottak ki.563
Új utca kialakítására a kisajátítás óriási költségei miatt ekkor már csak
beépítetlen területen vállalkoztak, ezért nem sikerült a Ferencesek utcája
és az Apáca utca nagy tömbje között utcát nyitni.564 1839–1856 között
keletkezett a Meredek utca. A városfal bástyájának áttörése során, 1860–
1861-ben jött létre a Bástya utca. 1864–1877 között jelölték ki a Gábor
utcát. 1894-ben – az 1881-ben kijelölt nyomvonal mentén – nyílt meg az
Eötvös utca az egykori püspökkert területén. 1905-ben kezdtek hozzá, de
csak 1910-ben adták át a forgalomnak az Országútra kivezetõ, rövid Bercsényi utcát. A városháza újjáépítésekor, 1905-ben nyitották a Városház
közt.565 Az 1920-as térképen már szerepelt a mai Goldmark Károly utca,
mely akkor Jánosi Engel Adolf nevét viselte.566
A Mérnöki Hivatal még a kisebb utcarendezési problémákkal is nehezen boldogult. A Weidinger-féle ház kisajátításával és lebontásával 1905re végre sikerült az Országútra kivezetni a Deák – ma Jókai – utcát. A környék lakói többéves küzdelmet folytattak a Kígyó utca piros lámpás házainak felszámolásáért.567 A Belváros egyik szégyenfoltja a teljesen rendezetlen Citrom utca volt. A Belvárosban került sor a legtöbb utca átkeresz-

The other major square in the Belváros, Majláth (after 1947, Kossuth)
tér, was laid out in the 1860s. The Order of Hospitallers sold off its garden
– a plot of 1600 négyszögöl (about 6400 square metres) – to the city in
1864, to serve as a market place.558 Scitovszky tér – also known as AlsóSétatér – accommodated the markets for corn and household wares and
had a statue of St George at its centre.559 Some of the Belváros markets,
however, were moved outwards around the turn of the century.560 The
livestock market was moved out of Marhavásár (‘cattle market’, now
Búza) tér and replaced by produce markets transferred from Szent István
tér. In 1890, the Engineer’s Ofﬁce produced plans to convert Scitovszky
tér into an ‘English garden’,561 but the map shows that it was actually
made into a geometric park. Felsõ-Sétátér was laid out, and its boundaries
adjusted, in the early 1890s, enabling the Kiosk designed by Sándor
Kaufer and János Rauch to be built in 1896 (Fig. 84). This made Sétatér the
only park in the Belváros, because the bishop’s garden, owing to its central
position, was gradually built over.562 Compensating the people of Pécs for
the lack of city-centre parks was the proximity – at that time – of the
Mecsek Hills.
Jókai tér accommodated the ‘little market’, and Hall tér, a small square
on what had been the defensive ditch in front of the city wall, was where
the ﬁsh markets were held. It had no buildings in 1806, but the housenumber register of 1887 records ﬁve houses there. In 1895, the tiny
Színház tér (Theatre Square) was laid out in front of the theatre that
replaced the military hospital (originally the Dominican monastery).563
The enormous costs of expropriation conﬁned the laying out of new
streets to unbuilt areas. For this reason, it was not possible to open a street
between the large blocks of Ferencesek utca and Apáca utca.564 Meredek
utca was laid out between 1839 and 1856, and Bástya utca was created
when a bastion of the city wall was broken through in 1860/1861. Gábor
utca was marked out between 1864 and 1877, and Eötvös utca, on the
former bishop’s garden, was opened in 1894, according to a plan drawn
up in 1881. Work on the short Bercsényi utca, leading on to Országút,
started in 1905, but the street did not open until 1910. Városház köz was
opened in 1905, when the city hall was rebuilt.565 What is now Goldmark
Károly utca ﬁrst appeared on the 1920 map, but at that time it bore the
name of Jánosi Engel Adolf.566
The Engineer’s Ofﬁce faced great difﬁculties even with minor street
adjustments. By expropriating and demolishing the Weidinger house,
Deák utca (now Jókai utca) was ﬁnally led out to Országút by 1905. Local
residents fought for years to have the red-light houses cleared from Kígyó
utca.567 One constant disgrace to the Belváros was an utterly neglected
street, Citrom utca. The practice of renaming streets was most common in
the Belváros,568 and in every case involved naming the street after a person
of national or city renown.
There was more scope for opening new streets in the suburbs. In the
Budai suburb, Mandula utca was opened in 1850/1851, Antal utca in
1852/1853, Zsolnay utca in 1860, Hatház utca in 1861, Pucher utca in 1885
and Farkas István utca in the second half of the 1880s.569 Since there was
no urban development plan governing how the city should expand, new
building was often made possible after private individuals parcelled up
their own land. New streets were therefore often opened up at the
request of burghers. A further ten new streets were created in the Budai
suburb between 1887 and 1904.570 These were Basamalmi út, Haviboldogasszony dûlõ, Kis, Mihály, Sándor, Temetõ, Újvilág and Virág utcas,
Mohácsi országút (highway) and Pécsváradi országút. The 1896 house
number register includes one or two houses each in Ágoston téri iskolaköz,
Újhegyi dûlõ and Üszögi állomás (station).
Although the water power of the Tettye was no longer a factor in
manufacturing, the area retained its industrial character. Indeed, the lack
of public transport caused industry to have an even greater effect in
shaping the city, because workers had to ﬁnd housing near factories. The
expansion of the city in this area was driven above all by the Zsolnay
pottery works and the mines. The Zsolnay family owned much land
outside the factory area, and used it to build workers’ houses or sold it off
in plots for house building. Expansion to the south was blocked by the
railway, and so the suburb mainly extended outwards in the north and
east directions. This caused much new building to be on the hillside rather
than the plain. Development was most rapid in the area between
Felsõvámház utca and Ágoston utca (Sándor and Kis utcas) and the land
parcelled up by Zsolnay above Kálvária utca between 1882 and 1894 (on
the former cemetery: Mihály, Virág and Zöldfa utcas). The straightness
and perpendicularity of these streets betray planning under the authority
of the Engineer’s Ofﬁce. The 1920 map shows that more than a dozen
new streets had been created since the compilation of the 1904 housenumber register (the utcas Kis Balokány, Dicmalomi, Csokonai, Hold,
Csillag, Bokor, Kis-Piricsizma dûlõ, Honvéd, Szõlõfürt, Nap, Klapka and
Zerge, and streets on the Ullmann estate labelled with letters of the
alphabet). Most of them must have been marked out before the end of
the Monarchy.
The Szigeti suburb expanded to the west and north. To the south, its
way was blocked not by the railway but by marshy land, the stink of the
pig farm, the cemeteries, and the American vineyard. New streets were
laid out even in areas of the suburb near the Belváros in the 1860s. Báthory
utca was opened in 1867, Attila utca in 1869, and in place of the former
Vadvízárok channel, Sánc utca.571 Between 1885 and 1904, building
started on eleven new streets (Alajos, Alsó-Makár, Frühweisz-völgy, Kis-

45. ábra. Az Ullmann-telep helyszínrajza
MNL BaML IV. 1406. Pécs város tanácsának iratai C-1939/1905
Fig. 45 Layout of the Ullmann estate
Baranya County Archives of the Hungarian National Archives IV. 1406. Documents of
the City Council of Pécs C-1939/1905
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telésére.568 Az új utcanevek kivétel nélkül országos vagy városi nagyságoknak állítottak emléket.
Több utcanyitásra nyílt lehetõség a külvárosokban. A Budai külvárosban 1850–1851-ben nyitották meg a Mandula utcát, 1852–1853-ban
az Antal utcát, 1860-ban a Zsolnay utcát, 1861-ben a Hatház utcát, 1885ben a Pucher utcát, az 1880-as évek második felében a Farkas István utcát.569 Mivel nem volt rendezési terv arról, hogy merre épüljön a város,
az új területek beépülése sok esetben magánszemélyek saját földjeinek
parcellázásával vált lehetõvé. Az új utcák kijelölése így gyakran a polgárok kérésére történt. 1887 és 1904 között 10 új utca keletkezett a Budai
külvárosban:570 a Basamalmi út, a Haviboldogasszony dûlõ, a Kis, a Mihály, a Sándor, a Temetõ, az Újvilág és a Virág utcák, a Mohácsi és a Pécsváradi országút kezdtek beépülni. Az 1896-os házszámjegyzékben egykét házzal szerepel az Ágoston téri iskolaköz, az Újhegyi dûlõ és az Üszögi állomás.
Bár a Tettye vizére épült ipar ekkorra már lehanyatlott, a városrész
életében továbbra is meghatározó maradt az ipari jelleg. Az ipar
városszervezõ erejét felerõsítette a tömegközlekedés hiánya, melynek
következtében a munkások az üzem közelében igyekeztek lakást találni
maguknak. A városrész növekedését ekkor a Zsolnay-gyár és a bányavidék településfejlesztõ hatása befolyásolta. A Zsolnay család a gyár területén kívül is számos telket bírt, melyek egy részén munkáslakásokat épített, más részüket házhelyekként értékesítette. A déli irányú terjeszkedésnek a vasút állta útját, ezért a külváros elsõsorban északi és keleti
irányban növekedett. Ez azt is jelentette egyben, hogy a síkság helyett
inkább a hegy felé törekedtek. Fõleg a Felsõvámház és az Ágoston utca
közötti terület (Sándor és Kis utca) és a Kálvária utca feletti, Zsolnay által
1882 és 1894 között felparcellázott rész (a korábbi temetõ területén kialakított Mihály, Virág, Zöldfa utca) fejlõdött gyorsan. Ezeken az egymásra merõleges, egyenes vonalú utcákon már látszik, hogy a Mérnöki Hivatal jelölte ki õket. Az 1920-as térkép az 1904-es házszámjegyzékhez képest több mint egy tucat új utcát (Kis Balokány, Dicmalomi, Csokonai,
Hold, Csillag, Bokor, Kis-Piricsizma dûlõ, Honvéd, Szõlõfürt, Nap, Klapka
és Zerge utcákat, valamint az Ullmann-telepi, az ABC betûivel megnevezett utcákat) jelöl, melyek nagy részét minden bizonnyal még a Monarchia idején jelölték ki.
A Szigeti külváros nyugati és északi irányban bõvült. Dél irányába itt
nem a vasút, hanem a vizes talaj, a sertéshizlalda bûze, a temetõk és az
amerikai szõlõtelep állta a terjeszkedés útját. Ebben a városrészben
az 1860-as években még a Belvároshoz közel fekvõ területeken is mód
adódott újabb utcák kijelölésére. A Báthory utca 1867-ben, az Attila utca
1869-ben keletkezett, míg az egykori vadvízárok helyén a Sánc utcát alakították ki.571 1885 és 1904 között 11 új utca (Alajos, Alsó-Makár, Früh-

46. ábra. A Király utca az 1910-es években
Képeslapok 2001
Fig. 46 The Király Street in the 1910s
Postcards 2001

Makár, Mezõszél, Nyár, Õz, Petõﬁ Sándor, Megyeri and Tavasz utcas and
Xavér köz) and several more streets were created.572 Hadapród utca, Kürt
utca, Mecsek utca and Juhász Gyula utca were already in place, but
contained hardly any houses. Apart from Mezõszél utca, all of the new
streets were laid out to the north of Szigeti országút. Further streets were
opened by 1920: Magyarürögi, Pacsirta, Boszorkány, Damjanich, Garay,
Bem, Antónia and Kinizsi. In the more agricultural parts of the city, where
many of the residents were commuters, urban development was driven
not by industry but by public building – military institutions, hospitals and
orphanages. The expansion of the Budai suburb to the east and of the
Szigeti suburb to the west caused the city to spread out disproportionately
along the Mecsek foothills.
Expansion of the Siklósi suburb was inhibited by the railway and the
marshy land. It received a boost from the rebuilding of the railway station
and the extension of Indóház utca as a radial road. This gave the suburb
dual main axes by the 1870s. Indóház út did not become a shopping
street, a function that, through the inﬂuence of wagon trafﬁc into the
city, was taken up by Siklósi út.573 Czindery utca, named after the owner
of the land it crossed, László Czindery, was opened to trafﬁc in 1862.574
Most of the streets laid out at the turn of the century started from Indóház
utca (the streets of the Schlauch villa estate: Imre, Gizella, Arany János
and Ráth). Building did not get under way in the middle stretch of Imre
utca. The city’s failure to drain the land was an ongoing problem. The

47. ábra Pécs 1892-es térképe
Magyar Nemzeti Digitális Archívum
Fig. 47 The map of Pécs from 1892
Hungarian National Digital Archive
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press compared the area with Venice, claiming that the difference was
that “in Venice, the houses are in the water, whereas here, the water is in
the houses”.575 Court action in pursuit of expropriation in the area near
the mental asylum dragged on for years, another factor inhibiting the
propensity to build. This was the only area where a spatial plan was drawn
up (in 1907), but implementation was delayed until after the war. The
1920 map included the utcas Bajnok, Szabadság, Bánffy Dezsõ, Szilágyi
Dezsõ, Tompa Mihály, Vas Gereben, Zsinkó István, Nefelejcs, Dohánygyár
and Reáliskola.
Some industrial operations and municipal facilities moved from the
inner areas to districts on the far side of the railway line. Since most raw
materials came in from the south and the use of coal no longer tied
factories to the Tettye stream, the Siklósi suburb became the most
industrialized area of the city. In contrast with the Budai suburb, where
industrial zones took shape, most notably the Zsolnay works, industrial
and residential estates in Siklósi grew up side by side.
The spatial expansion of Pécs between 1850 and 1918 cannot be said
to have followed a preconceived plan. This unplanned urban development
had a positive side: the core of the city retains much of the medieval
layout, with picturesque narrow winding streets and a pleasant
atmosphere, which we now value above all else.

weisz-völgy, Kis-Makár, Mezõszél, Nyár, Õz, Petõﬁ Sándor, Megyeri, Tavasz utca és a Xavér köz) kezdett kiépülni, de ennél több új utca létesült.572 Létezett már a Hadapród és a Kürt utca, valamint a Mecsek és Juhász Gyula utca, de házak még alig emelkedtek ezek mentén. A Mezõszél
utca kivételével minden új út a Szigeti országúttól északra került kialakításra. 1920-ra megnyílt a Magyarürögi, a Pacsirta, a Boszorkány, a Damjanich, a Garay, a Bem, az Antónia és a Kinizsi utca is. A kétlaki foglalkozású
lakossággal rendelkezõ, mezõgazdasági jellegû városrészben az ipar
városfejlesztõ szerepét a középítkezések – katonai létesítmények, kórházak és árvaházak – pótolták. A Budai külváros keleti, a Szigeti nyugati
irányú terjeszkedésével a város aránytalanul hosszan nyúlt el a Mecsek
lábánál.
A siklósi városrész növekedését a vasút és a mocsaras talaj is hátráltatta. A fellendülés a vasútállomás újjáépülése és az Indóház utca „sugárúttá” történt kiépítése után gyorsult fel. Ezzel a Siklósi külváros utcaszerkezete az 1870-es évekre kettõs fõtengelyûvé vált. Nem lett
ugyanakkor üzletutca az Indóház út, mert a városba érkezõ kocsiforgalom
hatására ezt a funkciót már a Siklósi út töltötte be.573 A Czindery László
területén áthaladó, a telek tulajdonosáról elnevezett Czindery utcát
1862-ben adták át a forgalomnak.574 A századfordulón újonnan kialakított utcák többsége az Indóház utcából indult (a Schlauch-villatelep utcái: Imre, Gizella, Arany János, valamint a Ráth utca). Nem sikerült az Imre utca középsõ részét kiépíteni. Továbbra is problémát okozott, hogy
a város nem gondoskodott a talajvíz levezetésérõl. A sajtó Velencéhez
hasonlította ezt a területet, azzal a különbséggel, „hogy míg Velencében a házak vannak vízben, nálunk a víz van a házakban”.575 Az elmegyógyintézethez közeli részeken a város évekig húzódó kisajátítási pere
is visszafogta az építkezési kedvet. Ennek a térségnek a beépítésére készült egyedül rendezési terv még 1907-ben, de végrehajtására csak az
elsõ világháború után került sor. Az 1920-as térképen már a Bajnok,
a Szabadság, a Bánffy Dezsõ, a Szilágyi Dezsõ, a Tompa Mihály, a Vas
Gereben, a Zsinkó István, a Nefelejcs, a Dohánygyár és a Reáliskola utca
is szerepel.
A városrész vasúton túli részei adtak helyet a belterületrõl kitelepedõ
ipari üzemeknek, városi létesítményeknek. Mivel a nyersanyagok fõleg
dél felõl érkeztek a városba, és a szén megjelenésével az üzmeket az
energiaigény nem kötötte már a Tettye-patakhoz, a legiparosodottabb
városrész a Siklósi külváros lett. Míg a Budai külvárosban ipari körzetek
alakultak ki, melyek közül a legjelentõsebb a Zsolnay-gyár lett, a Siklósiban egyenletesen váltakoztak a lakórészek és az ipartelepek.
Pécs 1850–1918 közötti térbeli terjeszkedésérõl nem mondható el,
hogy tudatos koncepció eredménye lett volna. Azonban a tervszerû városépítés hiányának is van egy pozitív oldala: a középkori utcaszerkezetet
részben máig õrzõ városmagban sok helyütt megmaradtak azok a szûk és
kanyargós utcájú, festõi városrészek, melyek kellemes hangulatát ma
mindennél többre értékeljük.

7. The urban development of Pécs between the world
wars
Ferenc Nándor Oszvald – Ferenc Jankó
7.1. The economic, political and social climate in the 1920s and 1930s
The peace talks that closed the First World War deprived the country
of the south of Baranya county, radically changing the status of the city
of Pécs. The city’s wartime traumas came to a head with the temporary
occupation by the Serbs in 1918, causing a reduction in population and an
economic slump. After the Serbs withdrew, however, the city developed
faster than average for Hungarian towns, and this remained true during
the Great Depression.576 Finding places to receive refugees from the other
side of the Dráva after the Trianon borders were imposed became an
urgent task. The city continued its expansion along the east–west axis,
because there were several obstacles to expansion to both the north and
the south. To the north was the natural barrier of the Mecsek Hills, and to
the south were the Pécs–Budapest and Pécs–Bátaszék railway lines, the
high water table associated with these on their far side, and the presence
of industrial plants and sewage works, sources of atmospheric pollution.577
Nevertheless, population pressure caused the city to spread into areas
to the south: work started on draining the marshes and raising the surface
to a height of 0.7–1.8 metres. Building there started in the 1920s.578
A major burden on the city was the work to accommodate the university
that was transferred from Pozsony, demanding new public buildings and
housing for staff and students.579 The city was not well connected in
government circles: Szeged, a town of similar rank but undergoing less

7. Pécs településfejlõdése a két világháború között
Oszvald Ferenc Nándor – Jankó Ferenc
7.1. Gazdasági, politikai, társadalmi
környezet az 1920–1930-as években
Az elsõ világháborút lezáró béketárgyalások során Baranya déli részét elvesztette az ország, ezzel Pécs helyzete
is megváltozott. A város az elsõ világháború okozta traumák betetõzéseként 1918-ban ideiglenesen szerb megszállás alá került, ami népességszámcsökkenést és a gazdasági élet visszaesését okozta. A szerb megszállás után
a városfejlõdés üteme meghaladta a
magyar városok átlagát, s ez a gazdasági válság idõszakára is igaz volt.576 Halaszthatatlan feladattá vált, a trianoni
határok miatt, a Dráván túli területekrõl
érkezõ menekültek lakóhelyhez juttatása. A város terjeszkedése a kelet–nyugat-tengely
mentén
folytatódott,
ugyanis az északi, illetve déli irányú
bõvülés kezdettõl fogva számos akadályba ütközött. Északon természetesen a Mecsek jelentett határvonalat,
délen a Pécs–Budapest és a Pécs–Bátaszék vasútvonal, és az ezzel összefüggésben ettõl délre tapasztalható magas
talajvízszint, továbbá az ipari üzemek
és a szennyvíztisztító levegõszennyezõ
hatása.577
A növekvõ népességszám nyomán
azonban utóbb megindult a déli területek felé a terjeszkedés: megkezdõdött
a mocsaras terület lecsapolása, 0,7–1,8

48. ábra. Pécs fejlesztésének földrajzi korlátai
Az épülõ Pécs városrendezési kérdései. Melléklet
Fig. 48 Geographical limits to the development of Pécs
Appendix to The Questions of Urban Planning in Pécs
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méter magas feltöltése, majd az 1920-as évektõl beépítése.578 Nagy terhet, feladatokat jelentett a Pozsonyból áttelepült egyetem befogadása is,
mivel nemcsak középületekre, hanem oktatói, személyzeti lakásokra is
szükség volt.579 A város nem büszkélkedhetett jó kormányzati kapcsolatokkal: jellemzõ, hogy a városhierarchiában azonos szinten levõ Szegedet
az állami beruházások sokkal nagyobb mértékben gazdagították, mint a
nagyobb gazdasági és népességnövekedéssel bíró Pécset. Mindkét városba e korszak kezdetén telepítettek a trianoni határon kívülre került városokból egyetemet, de míg Pécsett csupán a jogi kar kapott új épületet
az 1930-as években, Szegeden jelentõs, új egyetemi városrész épült, oktatási épületekkel, klinikákkal.580
A balkáni piaci lehetõségek megszûnése következtében erõsen visszaesett Pécs gépgyártása és fémipara, a Dráván megszûnt faúsztatás pedig
a faipart vetette vissza. A városban a gyõri program megindulása után
az energiaigények kielégítésére felfuttatták a bányászatot. A szállítás és
közlekedés javítása érdekében komoly infrastrukturális beruházások indultak, és jelentõs forrásokat fordítottak a pécsi laktanya átépítéssel egybekötött bõvítésére is.581
Az 1920-as években a település lakossága már az 50 ezer fõt is meghaladta. A növekvõ lakosság nagyobb építési programokat igényelt, melyek fõleg az iparosodott városrészekre (Gyárváros) koncentrálódtak.
Az 1920-as évek elsõ felében a nyomasztó lakáshiányt a kor technikai és
ipari szintje alatti minõségben épült bérházakkal és kertes kislakásokkal
próbálta a város enyhíteni. A háború utáni elsõ ilyen kísérletet a mezõszéli
kis házak szerkezetileg teljesen elmaradott, primitív lakásai jelentették.
Az Ispitaljában, Gyárvárosban, a Frühweiss-völgyben rossz lakások halmaza keletkezett kétségbeejtõen szegényes városképet eredményezve,
s e városrészek egyébként jó adottságait hosszú idõre háttérbe szorítva.582 A Szigeti országúttól délre fekvõ negyed beépítésében nagy szerepe volt a vasút építkezéseinek. Eközben a Siklósi külváros utcahálózatában alig történt változás, a Budai külvárosban pedig folytatódott az Irányi Dániel (ma Búza) tér beépítése.
A városrészek társadalma is átalakulóban volt az 1920-as években,
elsõsorban a külvárosokban. A leggyorsabban növekvõ Szigeti külvárosban csökkent a legnagyobb mértékben az ipari és bányászlakosság aránya, mivel az új, kertes villáiba és városi bérházaiba fõként tisztviselõk és
nyugdíjasok költöztek be. Eközben a szénbányászat fejlõdésének
köszönhetõen az újonnan nyitott aknák közelében bányászfalvak
fejlõdtek, Meszesen bányászkolónia épült. A Siklósi külváros északkeleti
részén, a Dohánygyár környékén kibontakozó egyetemi negyedben
egyfelõl a kollégiumokban lakó egyetemi hallgatók révén indult változásnak a helyi miliõ, másfelõl a nyugati szegélyén kiépülõ utcákban (pl. Rét
utca) letelepedett egyetemi oktatók, valamint tisztviselõk és alkalmazottak révén a közszolgálatban foglalkoztatottak aránya is jelentõsen
nõtt.583
Pécs város szerkezetének fellazulását, a kertvárosi negyedek kialakulását a városi tömegközlekedés is segítette. Pécsett 1913-ban létesült
villamos vasút három viszonylattal, az autóbusz-közlekedés 1926-ban
indult meg, jobb elérhetõséget biztosítva elsõsorban a bányászkolóniák
számára.
A városkép arculatában az 1928-as rendezési terv, valamint az 1932-es
építési szabályrendelet eredményezett komoly változásokat. A belvárosban a kötelezõ homlokzatmagasság emelésével kívántak városias, magasabb épületállományt kialakítani. Ez a fõutcákban 10,5 méter, a mellékutcákban 7 méter kötelezõ homlokzatmagasságot jelentett, és csak a kertes
házak utcáiban engedélyeztek alacsonyabb beépítést. A rendelet érvényesülése során a középkori szûk utcák is akadályai lettek a belváros magas épületekkel történõ átépítésének, a nemkívánatos árnyékhatások
miatt. Az árnyékcsökkentés, valamint a kedvezõ udvari mikroklíma kialakítása miatt az új szabályrendelet az udvarok legkisebb területét is szabályozta.
A repülõtér közelsége és a háborúra való készülõdés miatt a város az
1930-as évek végére érdekes szabályozási rendet hozott a városrész nyugati részén: a repülõtér 5 kilométeres körzetében a tervezett építkezésekhez katonai szakértõk véleményét kellett kérni. Ez azt jelentette, hogy
a legközelebb esõ zónában gyakorlatilag csak földszintes lakóházak épülhettek ebben az idõszakban, ipari, gazdasági üzemek pedig egyáltalán
nem, pedig lett volna igény a városrendezés által is elõnyben részesített
emeletes házak építésére is.

vigorous economic and demographic growth than Pécs, received much
greater government investment. Whereas both cities accommodated
universities transferred from the other side of the Trianon borders, only
the law faculty in Pécs acquired a new building in the 1930s, while in
Szeged, a whole university district grew up, with academic buildings and
teaching hospitals.580
With the closing off of the Balkan markets, manufacturing and
metallurgy industries in Pécs fell into deep decline, and the end of timber
rafting down the Danube severely hit the timber industry. After the
launch of the Gyõr Programme, mining in Pécs was boosted to meet
energy needs. Major infrastructure projects started up to improve
transport, and there was considerable expenditure on the reconstruction
and expansion of the Pécs barracks.581
The population of Pécs passed 50,000 in the 1920s. Extensive house
building programmes to accommodate the rising number of residents
were largely concentrated on the industrialized parts of the city
(Gyárváros). The city attempted to remedy the severe housing shortage of
the early 1920s by building ﬂats and small houses of poor design and
construction. The ﬁrst post-war housing project resulted in structurally
substandard small houses in Mezõszél. The low-quality housing built in
the Ispitalja and Gyárváros districts and the Frühweiss valley created
miserable neighbourhoods in parts of the city that otherwise had good
features, and held back their development for a long time.582 Railwayrelated construction played a major part in the building up of the quarter
to the south of the Sziget highway. The street system of the Szigeti suburb
hardly changed, however, and building continued on Irányi Dániel (now
Búza) tér in the Budai suburb.
The social structure of the city also went through changes in the 1920s,
particularly in the suburbs. In Siklósi, the fastest-growing suburb, the
proportions of industrial and mining workers declined fastest, because
the residents of the new detached houses and ﬂats were mainly public
servants and pensioners. At the same time, the expansion of coal mining
caused mining villages to grow up around the new pits. A mining colony
was built in Meszes. In the university quarter that took shape in the
vicinity of the tobacco factory in the north-east of the Siklós suburb, the
proportion of public sector workers increased considerably with the
arrival of students in student residences, university teachers and
administrative and other employees, who settled in new houses along
streets at the west fringe (such as Rét utca).583
Public transport also helped to loosen the urban structure of Pécs and
contributed to the formation of garden suburbs. Three tramlines started
operation in 1913, and bus transport started in 1926, providing better
access, particularly for residents of the mining colonies.
The urban development plan of 1928 and the building regulations of
1932 brought far-reaching changes. In the Belváros, the raising of the
mandatory eaves level – to 10.5 metres in the main streets and 7 metres in
the side streets – resulted in a more urban character of building. Lower

49. ábra. Villamos a Búza téren
Magyar Nemzeti Digitális Archívum
Fig. 49 Tramway in Búza tér
Hungarian National Digital Archive

7.2. Pécs városfejlõdése 1920-tól 1944-ig
7.2.1. Belváros
Az 1920-as évek közepéig szerény méretû építkezés folyt, mivel az építtetõk ebben az idõszakban inkább a külvárosok felé fordultak. 1921-ben
elkészült Pécs legnagyobb befogadóképességû ﬁlmszínháza, a Park mozi.
Az évtized közepén felújították és kibõvítették a Littke-pezsgõgyárat, és
átadták kollégiumi rendeltetésének az Emericanum Deák utcai új saroképületét. Az 1930-as években modern építészeti egységgé alakult a kertészet helyén nyitott új Toldi Miklós utca, amelynek mindkét oldalán kétemeletes modern bérpaloták épültek az évtized közepén. Nagyobb arányú épületbontások révén felszabadított telkeken 2-3 emeletes bérpaloták jelentek meg a Mór, Papnövelde, Perczel utcákban, valamint a Rákóczi út északi oldalán. Középületek ekkoriban nem készültek, mindössze
a Nagy Lajos Gimnázium északi szárnyának és az Irgalmasrendi Kórház
nyugati szárnyának bõvítése jelentõs (1935–1936).

building was permitted only in streets of detached houses. The narrow
medieval streets were an obstacle to rebuilding in the city centre with
high buildings, because of the shadowing effects. To reduce shadowing
and create good courtyard micro-climates, the new regulations also set
the minimum area for courtyards.
The proximity of the airport and the preparations for war prompted
an interesting building regulations decree in the late 1930s: the opinion
of military authorities had to be sought for building within ﬁve kilometres
of the airport. In practice, this meant that new buildings in the zone
closest to the airport could only have one storey and could not be for
industrial or commercial purposes, despite the demand for multi-storey
ﬂats as preferred in the urban plan.
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7.2.2. Szigeti külváros
Amint említettük, a Szigeti külváros fejlõdésének alakulását meghatározta a vasút közelsége. A Tompa Mihály utca környékén épült fel az ún.
Mozdonyvezetõ Telep, ahol 125 négyszögöles, egyforma telkekre épültek
a magasföldszintes és egyemeletes villák. 1924-ben a Marosvásárhely és
Bajnok utca sarkán megépült az Építészeti Hivatal épülete, és ugyanebben az évben adták át a Rét utcában a Bányakapitányság épületét.
A környezõ szõlõhegyeken, elsõsorban a Bálicson felgyorsult a villák építése, köszönhetõen a makadámutaknak. Még ugyanebben az évben
megindult a Mezõszél utca és a Megyeri út bérházainak építése is.
A városrész déli, vasúthoz közeli része így az 1930-as évek elejére beépült. A nyugati rész is folyamatosan fejlõdött – a városrész tovább terjeszkedett a szigeti országút és a repülõtér közötti területen. Északon
beépült a Mecsek utca nagyobb része, a szõlõs területeken elszórtan
megkezdõdött a kertes házak építése. A fõként magasföldszintes és egyemeletes villákkal, illetve sorházakkal beépített városnegyeden belül magasabb státuszú területek alakultak ki a Siklósi külvárossal határos Kolozsvár és Ispitaalja utcákban, ahol többemeletes, elõkertes, összkomfortos, korszerû lakásokkal rendelkezõ bérlakások épültek.
A városrészben nagyarányú építkezés volt jellemzõ ebben az idõszakban, elsõsorban a tengelyként funkcionáló Szigeti útról nyitott új utcákban. A terület sajátosságaként alakultak ki a különbözõ tájolású zsákutcák összeérésével formálódó, trapéz alakú telektömbök. A közintézmények sorában az 1930-ban épült Pius-templomot és az 1935-ös Uránia
mozit kell kiemelni, mindkettõ a korszak modern építészetének tanúja.
Az idõszak végén kezdõdtek meg a Kolozsvár utca – Rét utca sarkán a kereskedelmi középiskola építési munkálatai, ezek azonban csak a háború
után, 1950-ben fejezõdtek be.
A Szigeti úttól északra a Makár-domb lábánál a korabeli Pécs legmodernebb, fõként emeletes villákból álló negyede épült ki ezzel párhuzamosan – így megkezdõdött a Szigeti országút és Alsómakár-dûlõ közötti
sáv beépítése. Hasonló villanegyed alakult ki a Magaslati úthoz dél felõl
csatlakozó utcákban (Kaposvári utca, Székely Bertalan utca). A Szigeti út
nyugati szakaszán pedig megjelentek a kertes házak. A városrész érdekessége, hogy utcahálózatát részben a vízfolyások alakították: a Frühweiszvízfolyás a Forbát Alfréd utca, a Sánc utca, a Tábor utca és az 1930-as
évektõl beépülõ Semmelweis utca irányát határozta meg. A Bálics-patak
felsõ folyásának nyugati ága az Édesanyák útja alsó szakaszát és a Fekete
utcát jelölte ki, keleti ága pedig a Xavér utcát és a Petõﬁ utcát alakította,
majd a Kolozsvár utca vonalán a Marosvásárhely és a Semmelweis utca
keresztezõdésében egyesült a Frühweisz vizével az 1920-as évekig.584

7.2. The development of Pécs between 1920 and 1944
7.2.1. Inner city
Until the mid-1920s, building proceeded at a very modest pace, and the
attention of developers turned mostly towards the suburbs. Pécs’s largest
cinema, the Park, opened in 1921. In the middle of the decade, the Littke
sparkling wine factory was renovated and expanded, and the new corner
building in Deák utcai, the Emericanum, was opened as a student
residence. In the 1930s, the new Toldi Miklós utca opened as a modern
architectural unit on the site of the old garden, and three-storey modern
blocks of ﬂats were built on both sides in mid-decade. Larger-scale
demolitions made way for three- and four-storey blocks of ﬂats in Mór
utca, Papnövelde utca and Perczel utca and the north side of Rákóczi út.
No new public buildings appeared in this period, and the only developments
worth mentioning are the extension to the north wing of the Nagy Lajos
Gimnázium and the west wing of the Hospitallers’ Inﬁrmary (1935–1936).
7.2.2. Szigeti suburb
As we have seen, developments in the Szigeti suburb were dominated by
the proximity of the railway. The ‘rail drivers’ estate’ in and around Tompa
Mihály utca consisted of single- and two-storey villas on standardized
125-négyszögöl plots. The ofﬁce of the Építészeti Hivatal (building
authority) was built at the corner of Marosvásárhely utca and Bajnok utca
in 1924, and that of the Bányakapitányság (mining authority) in Rét utca
was completed the same year. Macadamized roads on the neighbouring
vineyard hill, particularly in Bálics, accelerated the building of detached
houses. Construction of the ﬂats in Mezõszél utca and Megyeri út also
started in 1924.
The south part of the suburb, close to the railway line, was fully built
up by the early 1930s. The west part also steadily developed, expanding
into the area between the Sziget highway and the airport. In the north,
most of Mecsek utca was built up, and scattered detached houses started
to appear among the vineyards. Among the mainly raised-ground-ﬂoor
and two-storey houses in the suburb, higher-status neighbourhoods with
multi-storey ﬂats having modern conveniences and front gardens took
shape in Kolozsvár utca and Ispitaalja utca, neighbouring the Siklósi
suburb.
There was notable large-scale building in the suburb during this
period, particularly in the new streets that opened from the main axis,
Szigeti út. Idiosyncratic trapezium-shaped blocks were formed in the area
by interconnecting cul-de-sacs from different directions. The most notable
public buildings from that time are the Pius Church, built in 1930 and the
Uránia cinema (1935). Both bear the features of modern architecture. At
the end of the period, work on a commercial secondary school at the
corner of Kolozsvár utca and Rét utca, but it was not completed until
after the war, (1950).
To the north of Szigeti út, at the foot of Makár Hill, the most modern
quarter of Pécs, consisting mostly of two-storey villas at the same time.
This is when the zone between Szigeti országút and Alsómakár-dûlõ
started to be built up. A similar villa quarter grew up in the streets

7.2.3. Siklósi külváros
E külváros belterülete már alig fejlõdött ebben az idõben, mindössze
az egykori vásártéren folytatott egyetemi építkezések ﬁgyelemreméltóak.
Az 1930-as évek elejére felépült a Szent Mór Kollégium, a Stefánia-palota,

50. ábra. Pécs belterületének beépítése 1904–1967 között
Fig. 50 The built-up areas of Pécs between 1904 and 1967
Szerkesztette / By: Oszvald Ferenc
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connecting to Magaslati út from the south (Kaposvári utca and Székely
Bertalan utca). Detached houses appeared on the west stretch of Szigeti
út. An interesting feature of the streets in the Szigeti suburb is the
inﬂuence of water streams on their routes. The Frühweisz stream
determined the course of Forbát Alfréd utca, Sánc utca, Tábor utca and
a street where building started in the 1930s, Semmelweis utca. The west
branch of the upper course of the Bálics stream marked out the lower end
of Édesanyák útja and Fekete utca, and its east branch did the same for
Xavér utca and Petõﬁ utca. It then ran along the line of Kolozsvár utca
and joined the Frühweisz at the intersection of Marosvásárhely utca and
Semmelweis utca, until the 1920s.584

az egyetemi tanárok bérháza, valamint a városi rendõrkapitányság mai
épülete.585 Új utcák elsõsorban a külterületeken nyíltak, így pl. a Fõpályaudvartól délre a Laskó utca. A városrésznek új impulzust adott a délen
szomszédos Megyeri kertváros építésének megkezdése is. A Bõrgyár konjunktúrájának köszönhetõen az 1930-as évek elején 12 munkáslakást építettek a Málomi úton.
1931–1944 között a külvárosban jellemzõ még a foghíjtelkek beépítése (Minõségvizsgáló Intézet Palotája 1932). A vasúttól északra fekvõ területen a Liszt Ferenc utca az egyetlen új utca, amely azonban igen gyorsan
beépült.
7.2.4. Budai külváros
Az 1920-as évek közepéig a Koller, Békeffy, Lenke, Egyetem utcák épültek ki, utóbbiban felépült az ideiglenesen egyetemi kollégiumnak használt általános iskola épülete és az elõtte lévõ városi bérház. A Budai külváros egyéb belterületein alig van változás az eltelt évtizedek alatt, kisebb fejlõdés a Havihegy déli lejtõjén ﬁgyelhetõ meg. Megindult az építkezés az Újvilág és a Felsõvámház utca közötti területen, elkészültek
a Csillag, Béla, Rippl-Rónai utcák és az ezeket összekötõ Kiss Ernõ utca,
valamint az ezzel párhuzamos Endre utca is. A Felsõvámház utcát (ma ez
a szakasza: Mathiász János utca) a Meszes-dûlõvel új úttal kötötték össze
(Diósi út), melyre a Pécsváradi út zsúfoltsága miatt volt szükség. Épületek
azonban kezdetben csak elszórtan álltak, csupán a Csillag utca északnyugati teleksorán volt összefüggõ építkezés. A vasút alatti Basamalomdûlõben épült néhány ház. Újhegyen – a szénosztályozótól északra – tovább épült a Dunagõzhajózási Társaság (DGT) telepe, amely 1923-ra
fejezõdött be. Gyárvárosban az 1920-as évek elején gyári munkások, vásározók építették a Weisz-telepet a Mohácsi országút és a szénmosó közé.
Az Irányi Dániel (ma Búza) téren az egykori vásári mérlegház helyén
1929-ben felépült a Fémipari Szakiskola, amelynek nyújtott, háromszög
alakú épülettömbje nyugaton az Egyetem, keleten a Nagy Lajos utcákat
határozta meg a térben.
Az 1930-as évek közepétõl a Havihegy déli, délkeleti lejtõjén megjelentek a családi házak (Zerge utca), s a Lámpásvölgy nyugati lejtõjén kibontakozott a városrész legnagyobb méretû építkezése. Itt az utcahálózat nyugati része íves vonalvezetésével alkalmazkodott a terepi adottságokhoz. Ebben az idõszakban a Kertváros középsõ, észak–déli irányú
sávja épült be (Tündér utca, Vadász utca, Torda utca). 1939–1942 között
a pécsi Városi Közjóléti Szövetkezet száz kis méretû, ikres beépítési módú
kertes családi házat épített sokgyerekes családok számára. 1943-ban
az Országos Nép- és Családvédelmi Alap (ONCSA) akciója keretében –
amelynek egyik kidolgozója Esztergár Lajos pécsi polgármester volt – kislakásos kertes házak építését kezdték el a Szondi György és a Dobó István
utcákban. Ugyanebben az évben adták át a gyárvárosi kultúrház épületét. A 48-as tér keleti oldalán az 1940-es évek elejére elkészült a Megyei
Rendõrkapitányság épülete, s mögötte az Egyetemi Sportcsarnok, a Külvárosi pályaudvar és néhány kislakás.
Az idegenforgalom fellendítésének célja vezette a várost, amikor
1923-ban medencét építettek a korábban természetes parttal rendelkezõ
Balokány-tó helyén, majd 1932–1933 között került sor a Balokány-fürdõ
(51. ábra) és tó teljes kiépítésére, környékének rendezésére és parkosítására.

7.2.3. Siklósi suburb
The inner area of this suburb hardly developed during the period. The
only construction of note was of university buildings on the former market
place. The Szent Mór student residence, the Stefánia Palace, the university
staff ﬂats and the building that is now the city police headquarters were
built by the early 1930s.585 New streets opened mainly in the peripheral
areas. One was Laskó utca, which leads south from the main railway
station. The suburb received a new impulse from the building of the
Megyeri garden suburb that neighboured it to the south. The prospering
of the Leather Works led to twelve workers’ houses being built on Málomi
út in the early 1930s.
Many of the gap sites in the suburb were ﬁlled in between 1931 and
1944 (Quality Inspection Institute, 1932). Liszt Ferenc utca, lying to the
north of the railway, was the only street that developed at any pace.
7.2.4. Budai suburb
The streets Koller, Békeffy, Lenke and Egyetem utca were fully built up by
the mid-twenties, the latter accommodating a primary school used as
temporary university residences, and municipal ﬂats in front of it. There
were very few other changes in the Budai suburb during the period. Some
minor development took place on the south slope of Havihegy hill.
Building started on the area between Újvilág utca and Felsõvámház utca,
and new streets were laid out: Csillag utca, Béla utca and Rippl-Rónai
utca, linked together by Kiss Ernõ utca, and with Endre utca in parallel.
Felsõvámház utca (part of which is now Mathiász János utca) was linked
to Meszes-dûlõ by the new Diósi út, built to relieve pressure on Pécsváradi
út. Initially, there were only scattered buildings on these, with contiguous
building only on the north-west row of plots on Csillag utca. A few houses
were built in Basamalom dûlõ, under the railway line. On Újhegy – to the
north of the coal grading works – expansion works on the site of the
Dunagõzhajózási Társaság (DGT, Danube Steamship Company) were
completed in 1923. In Gyárváros, the Weisz estate between the Mohács
highway and the coal washing plant was built by factory workers and
market traders in the early 1920s.
On the site of the old market weighhouse on Irányi Dániel (now Búza)
tér, the Metallurgical Trades School was built in 1929. Its triangular block
was bounded by Egyetem utca to the west and Nagy Lajos utca to the
east.
Detached houses started to appear on the south and south-east slope
of Havihegy hill in the 1930s (Zerge utca), and the west slope of the
Lámpásvölgy valley experienced the largest-scale building activity in the
district. The streets on the west side were curved to align with the relief
of the land. The central north–south strip of Kertváros – Tündér utca,
Vadász utca and Torda utca – was built up during this period. Between

7.2.5. Bányásztelepek
Meszestelepen 1922 és 1925 között 177 munkás- és két felvigyázólakást
építettek. 1927-ben készült el az impozáns, 300 m3 víz befogadására alkalmas víztorony. A telep házai egyforma homlokzat-kialakításúak lettek. Ezek az épületek már a korábbiaknál
komfortosabbak és többségükben kétszobásak voltak,
tekintélyes, 67,7 m2 alapterülettel.
Szabolcsbányatelepen – amely ekkor még közigazgatásilag nem a város része – a település kulturális központtá válását, városiasodását erõsítette az 1930-as években
a magántulajdonban létesült „Kobold Bioscop” mozi,
továbbá az 1920-as években megépített – két épületbõl
álló – társulati iskola. A DGT és a város 1938-ban avatta
fel a Hõsök terét, ahol emléket állítottak a bányákban és
a haza védelmében hõsi halált haltaknak.586
7.2.6. A mecsekoldali villanegyed kialakulása
A gazdasági válság hatására kialakult ipari dekonjunktúrát követõ lassú élénkülés a gazdasági élet új ágazatának adott teret: ahogy a Balokány-tó kapcsán már említettük, a város vezetése ez idõ tájt igyekezett fellendíteni az idegenforgalmat, így a városfejlesztés, városfejlõdés
iránya a Mecsekoldal felé fordult. A szintvonalakat
követõ Magaslati út mentén, valamint a Misina gerince
alatti platóterületen indult el Pécs exkluzív villanegyedének kialakulása, amely az 1940-es évekre nagyjából
be is fejezõdött, így új eleme lett a város funkcionális
morfológiai képének. 1936-ban a legmagasabb térszínén felépítették az akkori idõk egyik legkorszerûbb
üdülõszállóját, a Hotel Kikeletet. A szálló mögötti területet parcellázták, ezeken panziók és villák épültek
1945-ig.587 A déli lejtõk további benépesülését elõsegítette az észak–déli irányú hegylábi felszínek közé

51. ábra. A Balokány-fürdõ (1963)
Magyar Nemzeti Digitális Archívum
Fig. 51 The Balokány baths (1963)
Hungarian National Digital Archive
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ékelõdõ, nagyszámú védett völgy, ezek sajátos habitusú városrészek kialakulásához vezettek (pl. Daindol, Bálics, Szkókó, Gyükés, Pécsbánya,
Rigóder, Szabolcs). Ebben az idõszakban jelennek meg Pécsett a Bauhaus
épületek Forbát Alfréd, Molnár Farkas, Breuer Marcel és Dobrović Nicola
tervei alapján.588

1939 and 1942, the Pécs City Public Welfare Society built a hundred small
semi-detached houses for families with many children. In 1943, as part of
a project of the National People’s and Family Defence Fund (ONCSA), one
of the authors of which was the mayor of Pécs, Lajos Esztergár, work
started on building small detached houses in Szondi György utca and
Dobó István utca. The community centre in Gyárváros was opened the
same year. By the early 1940s, the County Police Headquarters had been
built on the east side of 48-as tér, and behind it, the University Sports Hall,
the Külvárosi (suburban) railway station and a few small houses.
A municipal tourism development in 1923 was to build a swimming
pool in place of the natural banks of the Balokány pond. This was
developed into a full swimming facility (Balokány-fürdõ, Fig. 51) and lake,
and the surroundings were landscaped into a park, in 1932 and 1933.

7.2.7. A Megyeri (Régi) Kertváros kialakulása

7.2.5. Mining colonies
In Meszestelep, 177 workers’ ﬂats and two superintendents’ houses were
built between 1922 and 1925. An imposing 300-m3 water tower was built
in 1927. The buildings in the colony all had uniform frontages. They had
higher levels of amenity than the previous housing on the site, and were
relatively large, having 67.7 square metres of ﬂoor area.
The urbanization of Szabolcsbányatelep, which did not yet
administratively form part of the city, and its emergence as a cultural
centre, were boosted by the building of the privately-owned ‘Kobold
Bioscop’ cinema in the 1930s and by the company school, accommodated
in two buildings built in the 1920s. The DGT and the city jointly opened
Hõsök tér (Heroes’ Square) in 1938, where a monument was erected to
those who had died in the mines and in defence of the country.586
7.2.6. The new villa quarter on the Mecsek hillside
Following the industrial decline in the years of economic crisis, a gradual
recovery opened up the potential for a new industry: as we have seen in
connection with Balokány Pond, the municipal leadership decided around
this time to promote tourism, and identiﬁed the Mecsek hillside as the
target of new development. High-class villas started to be built along
Magaslati út, following a contour of the hill, and on the plateau under
Misina ridge. Building was largely completed by the 1940s, and the area
became a new element in the functional morphology of the city. In 1936,
one of the most modern holiday hotels of the time, the Hotel Kikelet, was
built at the highest point. The area behind the hotel was divided into
plots, where small hotels and villas were built until 1945.587 Several
sheltered valleys running north into the southern Mecsek foothills became
the sites of districts with their own special character, such as Daindol,
Bálics, Szkókó, Gyükés, Pécsbánya, Rigóder and Szabolcs). Bauhaus-style
buildings also appeared at this time, designed by Alfréd Forbát, Farkas
Molnár, Marcel Breuer and Nicola Dobrović.588

52. ábra. A kiépülõ Régi (Megyeri) Kertváros egy 1959-es légi felvételen
Tóth 2002, 2. melléklet
Fig. 52 The developing old (Megyeri) garden city in an arial view (1959)
Tóth 2002, Appendix 2

7.2.7. The development of Megyeri (Old) Kertváros
Some houses were standing on the site of the Régi-Kertváros (old garden
suburb), bounded by Megyeri út, Keszüi út and the public cemetery,
as early as the 1910s, but building got under way properly only in the
1930s. That was when a local plan for the area owned by Ernõ Visnya,
Chairman and Chief Executive of the Pécs Savings Bank was drawn up by
Gyula Kõszeghy. Land prices were more modest here than elsewhere, and
the ﬁrst inhabitants were mainly retired railway workers and ofﬁcials.
Twenty-ﬁve detached houses were completed according to plan by the
end of 1930. The ﬁrst houses for families with several children had two
rooms, and were completed in April 1934. In 1933, the daily newspaper
Dunántúl reported that “the Megyeri Garden Suburb is being built up at
a feverish pace. Pécs’s most modern quarter will be built within three
years.”589 “The idea behind Megyeri Kertváros was born out of recognition
of the natural line of expansion for the city and what it might contain.
There is no space between Gyárváros and Rácváros that could have
accommodated a project that so fortunately reconciles the demands of
urban development with the social obligations of the moment as does
this major risk-taking business venture.”590
Companies started to get involved in house building in the mid-1930s:
the OTI built pattern-book houses in folk style, and the railway company
MÁV, in conjunction with the Hitelbank, subsidized the building of houses
for its employees in what is now Nyárfa utca. The Pécsi Bõrgyár (Leather
Manufacturing Company) ﬁrst built semi-detached houses in Táncsics M.
utca, and continued in neighbouring areas. During the war years, ONCSA
supported the building of ‘folk-style’ houses there.
The layout of Megyeri Kertváros was considered up-to-date at the
time: at the centre of the garden suburb was a church, around which
were service units. Only the inner ring road was fully built up, and the two
outer streets (Nyárfa utca and Turul utca) were not directly linked.
A school was built in Táncsics Mihály utca and other public institutions
(post ofﬁce, nursery school, etc.) on Honvéd tére.591

53. ábra. A Régi (Megyeri) Kertváros telep beépítési terve (1941)
Tóth 2002 3. melléklet
Fig. 53 Development plan for housing estate Régi (Megyeri) Kertváros (1941)
Tóth 2002, Appendix 3

A Régi Kertváros területén, amelynek határait a Megyeri út – Keszüi út és
a Köztemetõ jelölte ki, már az 1910-es években álltak házak, de a tényleges beépülés az 1930-as években indult meg. Ekkor készült a Pécsi Takarékpénztár elnök-vezérigazgatója, Visnya Ernõ tulajdonában lévõ területre beépítési terv, amelynek alkotója Kõszeghy Gyula volt. Elsõsorban
nyugdíjas vasutasok és tisztviselõk kezdtek letelepedni a sokkal szolidabb
telekárakkal rendelkezõ városrészben. Az eredeti terveknek megfelelõen
1930 végéig 25 családi ház építése fejezõdött be. A sokgyermekes családok számára épülõ házak közül az elsõ épületek 2-2 szobával, mellékhelyiségekkel 1934 áprilisában készültek el. 1933-ban a Dunántúl napilap
hírül adta, hogy a „Megyeri Kertváros lüktetõ tempóban épül. 3 év alatt
felépül Pécs legmodernebb városnegyede.”589 „Az a koncepció, amely
megteremtette a Megyeri Kertvárost, jól ismerte fel a város fejlõdésének
természetes vonalát és a terjeszkedés lehetõségeit. A Gyárvárostól Rácvárosig nem tudott megfelelõ teret találni egy olyan koncepció, amely a városfejlesztés szempontjait és a pillanat szociális kötelezettségét itt nagyon szerencsésen tudta összeegyeztetni egy nagyszabású vállalkozás
üzleti kockázatával.”590
Az 1930-as évek közepétõl társulásos formában a különbözõ vállalatok is bekapcsolódtak a lakásépítési akcióba: az OTI népies stílusú típusházakat építtetett, a MÁV a mostani Nyárfa utcában a Hitelbank közremûködésével támogatta alkalmazottainak lakásépítését. A Pécsi Bõrgyár
a Táncsics Mihály utcában kezdett ikerházakat építtetni, amit tovább
folytatott a környezõ területeken is. A háborús években itt is az ONCSA
támogatásával épültek „népies” formájú házak.
A Megyeri Kertváros alaprajzát tekintve a maga idejében korszerûnek
számított: a kertváros központjában a templom állt, a Templom téren

7.3. The functional division of Pécs up to 1945
The ﬁrst ‘workplace zone’ (commercial/administrative/industrial) was
established in the main square of the Belváros and some shopping streets
in the nineteenth century. That was where shops and institutions providing
central functions were sited. Pécs was not a sufﬁciently large economic
centre to allow the development of a monofunctional commercial and
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helyezkedtek el a szolgáltatóegységek. Csak a belsõ körút épült ki teljesen, míg a két külsõ (Nyárfa utca, Turul utca) nem kapcsolódott egymáshoz közvetlenül. A Táncsics Mihály utcában kapott helyet az iskola, a Honvéd téren pedig az egyes közintézmények (pl. posta, óvoda).591

ofﬁce centre that was only active in daytime. Consequently, city-centre
buildings typically had shops on the ground ﬂoor and ﬂats above.
What was called, in the urban geographical terminology of the time,
the ‘ﬁrst residential zone’, completely surrounded the ﬁrst workplace
zone. It mainly comprised the residential streets of the inner city and
several suburban streets close to the centre. There were several multistorey blocks of ﬂats whose residents worked in the inner workplace
zone, but as the housing grew old, more of its occupants went to work in
the suburbs – the second working zone.
The second workplace zone, containing industrial areas, was not
sharply delineated from the second residential zone. The functional
division, starting from the second zone, was asymmetric. Only to the
south did form the arc of a circle, because the Mecsek Hills allowed space
only for the outer residential zone in the north. Substantial residential
quarters, which also contained places of employment, lay mainly along
the main routes out of the city centre (Siklósi út, Zsolnay út and Szigeti
út). The second workplace zone was most continuous along the railway.
The third zone gradually formed distinct from the contiguous districts
of the town, from the west stretch of the Sziget highway, through the
south stretch of Siklósi út towards the north-east, in an arc that curved to
the south, up to Pécs-bányatelep. It comprised sectors of residential and
workplace areas. In this third zone, dormitory suburbs (Kovácstelep and
Megyeri Kertváros) alternate with satellite suburbs around industrial
plants and mines.592

7.3. Pécs funkcionális tagolódása 1945-ig
Az elsõ munkahelyöv a Belváros fõterén és néhány üzlet utcájában részben még a 19. században alakult ki. Itt helyezkedtek el a központi funkciókat ellátó, nagy hatósugarú intézmények és üzletek. Pécs nem volt
elég nagy gazdasági centrum ahhoz, hogy a Belvároson belül egy éjjel
alig lakott, monofunkcionális üzleti-hivatali, munkahelyjellegû központ
alakuljon ki. Ezért az emeleteken lakásokkal rendelkezõ üzletházak jellemezték a centrumot.
A korabeli településföldrajzi elnevezés szerinti ún. elsõ lakónegyedöv teljesen körülvette az elsõ munkahelyövet. Fõként a belváros lakóutcái, valamint a külvárosok számos, a belvároshoz közeli utcája alkotta ezt
az övezetet. Gyakoriak voltak az emeletes házak, melyek lakóit a belsõ
munkahelyöv foglalkoztatta, de lakásaik avulásával a lakók egyre nagyobb számban jártak a külvárosokba – a második munkahelyövbe – dolgozni.
A második munkahelyöv, azaz az iparterületek övezete, és a második
lakónegyed már nem különült el élesen: tulajdonképpen a funkcionális
tagozódás a második övtõl kezdve már aszimmetrikus, mindössze déli
irányban alkotott félkört, északról a Mecsek miatt csak a külsõ lakóhelyöv
alakult ki. Jelentõs, munkahelyeket is tömörítõ lakónegyedek fõként
a Belvárosból kifelé haladó fõútvonalak (Siklósi út, Zsolnay út, Szigeti út)
mellett helyezkedtek el. A második munkahelyöv a vasút mentén volt
a legösszefüggõbb.
Az összefüggõ várostesttõl jól elkülönülve a Szigeti országút nyugati
szakaszától a Siklósi út déli szakaszán át fokozatosan északkelet felé haladva, szintén egy délre ívelõ félkörív mellett, egészen Pécs-bányatelepig
fokozatosan alakult ki a harmadik övezet, melyben a lakóterületek és
a munkahelyöv szektorszerûen helyezkedtek el. E harmadik övezetben
alvóváros-jellegû kertvárosias lakóhelyek (Kovácstelep, Megyeri Kertváros) váltakoznak ipari és bányászati üzemek mellé települt szatellit
elõvárosokkal.592

8. Pécs in the era of socialist urban development
Ferenc Nándor Oszvald – Ferenc Jankó
8.1. Socio-economic conditions
After the Second World War and a brief transitional period, Hungary set
out on the road to socialism. The focus of the economy was heavy industry,
and the mineral reserves around Pécs put it in a favoured position. To
provide labour for heavy industry and to remedy the appalling housing
conditions left by the war, an intensive house building programme was
launched. Socialist towns and workers’ housing estates were built beside
major factories or mines, and their presence had a great inﬂuence on the
life in their vicinity.593
Pécs came out of the war in a relatively fortunate condition, having
suffered little damage. This, and the post-war industrial policy, helped it
to develop faster than ever. Its administrative boundaries soon proved
restrictive, and several surrounding villages were attached to Pécs:
Mecsekszabolcs (1946), Pécsújhegy, Mecsekalja, Vasas, Málom (1953) and
Nagyárpád (1955).594
In the 1950s, Pécs became one of the provincial cities that enjoyed
priority support. Since coal mining remained at the forefront of economic
life, it was associated with most of the major housing projects. An
advanced power station ﬁred with local coal was built in the 1950s.595
Building extended to previously virgin areas.

8. Pécs a szocialista városépítés idõszakában
Oszvald Ferenc Nándor – Jankó Ferenc
8.1. Társadalmi-gazdasági viszonyok

A második világháború után, rövid átmenetet követõen Magyarország
a szocializmus útjára lépett. A gazdaság súlypontja a nehézipar lett, így
ásványkincseinek köszönhetõen Pécs kedvezõ helyzetbe került. A nehézipar munkaerõigényének biztosításához – és a háború utáni siralmas lakásviszonyok megszüntetéséhez – intenzív lakásépítési programra volt
szükség. A szocialista városok, munkáslakótelepek egy-egy országos
jelentõségû nagyüzem vagy bányaüzem mellett létesültek, s ezek mûködése, sorsa döntõen befolyásolta az
adott település életét.593
Pécs szerencsés volt a háborús károkat illetõen: a város területén a második világháború nem sok pusztítást
okozott. Ennek köszönhetõen – és
a háború utáni politikai légkörben született iparfejlesztési stratégia révén –
a város minden eddiginél gyorsabban
fejlõdött. Közigazgatási határa is hamar szûknek bizonyult: a környezõ településeket közigazgatásilag Pécshez
csatolták, így Mecsekszabolcs (1946),
Pécsújhegy, Mecsekalja, Vasas, Málom
(1953), illetve Nagyárpád (1955) került
a városhatáron belülre.594
Pécs az 1950-es évektõl kezdõdõen
a kiemelt támogatást élvezõ vidéki városok közé tartozott. Mivel a gazdasági
életben továbbra is a szénbányászat
volt a meghatározó, a nagyobb lakásépítések is ehhez az ágazathoz kapcsolódtak. Az 1950-es években megépült
a korszerû hõerõmû, a helyi szénnel
fûtött kazánokkal.595 Az építkezésekre
eddig még igénybe nem vett területeket jelöltek ki.
1951 és 1954 között elkezdõdött az
új városrész kialakítása a mai Meszesi
városrészben, a város keleti peremén.
A szénbánya csak Meszesen mintegy
54. ábra. Pécs fejlesztésre szánt területei
2000 lakást építtetett 1966-ig, csaknem
Az épülõ Pécs városrendezési kérdései 38.
annyit, mint amennyit 1945-ben a DunaFig. 54 Areas of Pécs zoned for development
gõzhajózási Társaságtól megörökölt.596
The Questions of Urban Planning in Pécs 38.
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A new district was laid out on the east periphery of the
city, in what is now the Meszesi district, between 1951 and
1954. The coal mine built about 2000 dwellings in Meszes up
till 1966, almost the same number as it had inherited from the
DGT in 1945.596 In contrast with coal mining, which went back
nearly two hundred years, uranium mining activities started in
1955 and lasted only forty-two years. During that short period,
however, it made a major impact in the urban development of
Pécs.597 By the middle of the socialist period, two large miningrelated housing estates were completed in Pécs: Meszes (coal
mining, 1968) and Uránváros (uranium mining, 1975). The coal
mine owned 3796 dwellings in 1960, and the uranium mine
had ﬁnanced the construction of 4250 dwellings by 1968. As
a result Pécs perceived by the local and national public, and
promoted in ofﬁcial propaganda, as a mining city.
In the periods of the fourth, ﬁfth and sixth ﬁve-year plans,
the construction industry, employing an increasing number of
people, unarguably became a driving sector of the city’s
economy. The housing boom was driven by the public demand
for OTP (bank-ﬁnanced) housing, council house building and
the pressure of demand on existing corporate housing. The
prosperity of the urban population, the dispersal of society
into nuclear and dividing families and a large inﬂux of
newcomers led to the building of very many state houses by
the mid-1980s. At this time, there was only one technology
that could satisfy such a demand through planning: the
prefabricated concrete panel system, for which a factory – the
ﬁrst in the country – was set up at the foot of the Újhegy slag
heap in 1958.598
Another mass production technology was introduced in
1974, the IMS system.599 This system was applied in the
construction of a great many public and residential buildings, such as the
seven-storey block beside the main railway station, and the twenty-ﬁvestorey Magasház block, which dominated the city skyline.600 Several ofﬁce
blocks and schools were built with the IMS system, including the OTP
bank building on the corner of Rákóczi út and Jókai út, the Apáczai
Education Centre, the Illyés Gyula Primary School, the ‘block houses’ at
the foot of Rózsadomb hill, and supermarkets throughout the city.601
The deteriorating economic climate in the second half of the 1980s
took effect on the Pécs construction industry. Inﬂation was diminishing
ability to pay, and those with sufﬁcient income had increasingly higher
social ambitions and were less likely to be satisﬁed with prefabricated
housing. House building by the municipal authority steadily decreased,
and the state-owned bank OTP also gradually withdrew from the system
as interest rates – and the accompanying burden of housing debt – rose.
A change in energy policy also had a negative effect on development
in Pécs. Coal mining started to contract in the mid-1960s. Uranium mining
continued until the political transition, but development peaked in 1970.
Although industry remained a major force in the city, and even developed
further, an old factor took on new signiﬁcance in the changing image and
functions of Pécs: culture. By the 1980s, it had transformed from a mining
town to a place where cultural life was ﬂourishing, a city of culture, and
the process culminated in it becoming the European Capital of Culture of
2010.602

55. ábra. A bányászathoz kapcsolódó szerkezeti egységek
Fig. 55 Structural units connected to mining
Pirisi – Stefán – Trócsányi 2009, 10.

A két évszázadot is meghaladó szénbányászati múlttal szemben az uránbányászati tevékenység alig 42 évig tartott, de e rövid idõ alatt, 1955 és 1997
között mégis nagymértékben éreztette hatását Pécs város fejlõdésében.597
A szocialista korszak derekáig két nagy bányászlakótelep (Meszes – szénbányászat, 1968, Uránváros – uránbányászat, 1975) épült ki. A szénbánya tulajdonában 1960-ban 3796 lakás volt, az uránbánya beruházásában 1968-ig
4250 lakás épült. Mindezek alapján Pécs – mind a hivatalos propagandában, mind a helyi és országos közvéleményben – bányászvárosként jelent
meg.
A negyedik, ötödik és hatodik ötéves terv idõszakában az építõipar
a város gazdasági szerkezetében egyértelmûen húzóágazat volt: gyorsan
nõtt a szektor foglalkoztatása. A lakásépítés fellendülését az OTP-lakások
iránti társadalmi igény, a szociális célzatú tanácsi megrendelések, s a továbbra is létezõ vállalati lakások iránti kereslet is motiválta. A városi népesség anyagi gyarapodása, a kiscsaládokra hulló vagy tovább atomizálódó társadalom, a beköltözõk nagy száma az 1980-as évek derekáig nagy
tömegû állami lakás létrehozását involválta. Ebben a korszakban a kereslet tervszerû kielégítésére egyetlen módszer jöhetett szóba: a házgyári
modell, a panelrendszer, amelynek alapját az újhegyi salakhegy lábánál
1958-ban kialakított házgyár szolgálta, amely az elsõ volt az országban.598
A tömeges termeléshez 1974-tõl egy új technológiát, mégpedig az ún.
IMS-rendszert kezdték alkalmazni.599 Ekkortól számos középületet, valamint lakóházat építettek ezzel a módszerrel, így pl. a Fõpályaudvar melletti hétemeletest, valamint a városképet látványosan meghatározó huszonöt emeletes Magasházat.600 Több irodaház és iskola épült fel az IMStechnológiával, többek között a Rákóczi út és a Jókai út sarkán az OTP
épülete, az Apáczai Nevelési Központ, az Illyés Gyula Általános Iskola,
a Rózsadomb alján lévõ kockaházak, egyéb városi ABC-áruházak stb.601
Az 1980-as évek második felében a gazdasági feltételek romlása a pécsi építõipart is elérte. A folyamatos inﬂáció miatt csökkent a ﬁzetõképes
kereslet, ugyanakkor a társadalmi igények nõttek a vásárlóképes népesség esetében, ám sokan már nem feltétlenül a házgyári lakásokban látták
a jövõt. A városi tanács esetében folyamatosan csökkent a szociális célzattal épített lakások száma, s lassan az állami OTP is kihátrált a rendszerbõl,

8.2. The transformation of the urban structure
The ‘ﬁrst development plans’ produced between 1950 and 1954 and the
general development plans of between 1957 and 1961 designated the
south zone of the inner city and the east of the city as zones for building.
These were somewhat modiﬁed after the discovery of uranium, and an
expansion to the west started in 1955. At the same time, building
continued in the Régi Kertváros garden suburb, but only up to Keszü and
Megyeri út.603

56. ábra. Uránváros látképe a Makár-hegy felõl (1961)
Fig. 56 The view of Uránváros from the Makár Hill (1961)
Fortepan

57. ábra. Uránváros, Esztergár Lajos utca és az Olympia étterem (1961)
Fig. 57 Uránváros, Esztergár Lajos Street and Olympia Restaurant (1961)
Fortepan
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Several subsidiary centres were created within the city, resulting from
expansion to the east, west and (latterly) south. Only the germ of the
Meszes centre was implemented, however, because the focus of urban
development shifted towards Uránváros, and the new districts, housing a
total of 25,000 people, grew up around centres nearly ten kilometres
apart.604

hiszen a kamatok gyorsan emelkedtek, s egyre nagyobb terhet jelentett
eladósodni.
Az energiapolitikai váltás értelemszerûen ellentétesen hatott Pécs
fejlõdésére. Már az 1960-as évek közepétõl elindult a szénbányászat viszszafejlesztése. Az uránbányászat a rendszerváltásig megmaradt, de 1970ben volt fejlõdésének csúcsán. Jóllehet a város ipara változatlanul jelentõs
maradt, sõt fejlõdött, arculatának, funkcióinak alakításában egy régi-új
tényezõ kapott egyre nagyobb hangsúlyt: a kultúra. Pécs az 1980-as évekre bányászvárosból pezsgõ szellemi élettel rendelkezõ várossá, a kultúra
városává lett, ami jóval késõbb, az Európa Kulturális Fõvárosa 2010 cím
elnyerésében manifesztálódott.602

8.2.1. Újmeszes
The outstanding characteristic of the new housing estate built in Meszes
is stylized frontage design, the ‘socialist realist’ style, drawing on historical
style eras, typically classicism. Its layout in some places evokes the historical
form of the perimeter block (Feketegyémánt tér) and in others attempts
to recreate the atmosphere of the late-nineteenth-century city with
terraced blocks (Corvin utca). Szeptember 6. tér, however, imitates the
layout of a Mediterranean piazza.605 Varied buildings were built in the
west of the district, and system-built ‘panel’ buildings appeared in the
area between Highway 6, Komlói út and Komját Aladár utca. In 1980, tenstorey tower blocks were built as part of the ‘Liász’ coal-mining
programme, and were placed somewhat unfortunately among the old
buildings of Meszes.606

8.2. A városszerkezet átalakulása
Az 1950 és 1954 közötti, ún. elsõ rendezési tervek, majd az 1957 és 1961
közötti általános rendezési tervek a belváros déli sávját, valamint a város
keleti részét jelölték ki az építkezések helyéül. Ezt az urán felfedezése
némiképp módosította, így 1955-ben egy nyugati irányú terjeszkedés is
kezdetét vette. Ezzel párhuzamosan a Régi Kertváros családi házas negyede is épülhetett tovább, azonban csak Keszüig és a Megyeri út határáig.603
A városban több alközpont jött létre, elõször a kelet–nyugati, majd
a déli irányú terjeszkedés következtében. Az is igaz viszont, hogy a meszesi központ csak csírájában jöhetett létre, mert a városfejlesztés hangsúlya az Uránváros irányába fordult, egymástól csaknem 10 kilométeres
távolságban hozva létre az összesen mintegy 25 ezer lakosú városrészeket
és központjaikat.604

8.2.2. Uránváros
This housing estate occupies an area of about 150 hectares between
Szigeti út to the north, Tüzér utca to the east, the Budapest–Pécs railway
line to the south, and Páfrány utca to the west. Previously, the area had
been Pécs’s airport, with a brick factory and Bulgarian market garden at
its northern perimeter. Being ﬂat and free of existing buildings, it was the
ideal site for a new, large-capacity housing estate.
Building commenced in 1955 and was completed by the mid-1970s. In
the initial period, water ﬂowing south from the Mecsek Hills underground
but not far from the surface, and partly through the subsoil, caused
problems for building. The land around panel blocks built after 1968
became waterlogged as a result.607
Design and implementation had to progress quickly, often in parallel,
resulting in the adoption of prefabricated building designs already used
elsewhere, with modiﬁcations and adaptations as required. Planning paid
careful attention to the need for the new district to connect organically
with the rest of the city, and the east zone of Uránváros was envisaged as
consisting of one- or two-storey blocks declining in height towards the
edge, to make a transition with the historic city. To meet the rising
demands accompanying the second wave of incomers, however, the
terraces were rejected in favour of panel blocks. The heightened demand
for housing also resulted in planning modiﬁcations involving peripheral
areas in Uránváros.
Terraced frontages were created by building up the south side of Endresz György utca and the east side of Szántó Kovács János utca, but they
neither gave rise to a separate block nor blended in with the existing
blocks.608
In Uránváros, new sporting facilities (stadium, ice rink, Pécs University
Club, etc.), teaching and service blocks of the University of Pécs and
healthcare facilities (outpatient clinic) were important in a geographical
range that extended considerably beyond the bounds of the district.
The principal motif of spatial planning in Uránváros was the T-shaped
main street, which divided the district into three main functional units
(south, west and east). All of these had their own primary schools. Each
functional unit further divided into three or four smaller blocks designed
as neighbourhoods.
Each branch of the T of the main road system pointed in a signiﬁcant
direction: work to the west, the city to the east and north-east, and the
railway station in the south west. Their intersection formed the centre of
the district, with a handsome main square designed by Ödön Dénesi.609
The variety of building lends the district a distinctive appearance, with
building parallel to the road (Hajnóczy utca), perpendicular to the road
(the ‘seven storey ﬂats’, sawtooth layout (Körösi Csoma Sándor utca) and
cluster layout (Acsády utca). Besides the varied layout, the main strengths

8.2.1. Újmeszes
A Meszesen megépült lakótelep legfõbb jellegzetessége a történeti stíluskorokhoz, sokszor a klasszicizmushoz visszanyúló, stilizáló homlokzatképzés, azaz a szocialista realizmus (szocreál) építészeti stílusa. Telepítésében
egyrészt a hagyományos keretes beépítés történeti formáját idézi (Feketegyémánt tér), másrészt zártsorú beépítésével a 19. század végi nagyváros hangulatát próbálja visszaadni (Corvin utca). A Szeptember 6. tér viszont egy mediterrán piazza térképzõdményét imitálja.605 A városrész
nyugati oldalán színesebb épületeket emeltek, a 6-os út, Komlói út és
Komját Aladár utca közötti területen megjelentek a panelházak. 1980ban a Liász-program keretében tízemeletes toronyházak építésére került
sor, kevésbé szerencsés elhelyezéssel az öregmeszesi épületek mellett.606
8.2.2. Uránváros
A mintegy 150 hektár területû lakótelepet északon a Szigeti út, keleten
a Tüzér utca, délen a Budapest–Pécs vasútvonal, nyugaton a Páfrány utca
határolja. A terület az építkezés elõtt Pécs repülõtereként szolgált, északi
peremén téglagyár és bolgárkertészet mûködött. Sík helyzete és beépítetlen állapota miatt ideális helynek számított egy újonnan létesülõ, nagy
befogadóképességû lakótelep építéséhez.
Az építkezések 1955-ben kezdõdtek, és az 1970-es évek közepére
fejezõdtek be. A kezdeti idõszakban a beépítéskor problémát jelentett
a Mecsekrõl lefolyó, részben az altalajban szivárgó rétegvíz, amely kis
mélységben, déli irányban áramolva az 1968-tól épült panelházak telkeit
is elvizenyõsítette.607
A tervezésnek és a kivitelezésnek gyorsan, sokszor egymással párhuzamosan kellett haladnia, ezért máshol már alkalmazott kész épületés típusterveket vettek át, amelyeken kisebb-nagyobb módosításokat,
adaptációkat végeztek el. A tervezéskor nagy ﬁgyelmet szenteltek annak,
hogy az épülõ új városrész szervesen kapcsolódjon a város többi részéhez.
Ennek megfelelõen az eredeti tervek szerint Uránváros keleti tömbjeiben
fokozatosan alacsonyodó, egy-két szintes sorházas övezetet alakítottak
volna ki, hogy átmenetet képezzen a történeti város felé. A növekvõ igények és a betelepülõ második hullám miatt azonban sorházak helyett panelházak épültek. Ugyancsak a növekvõ lakásigény miatt utólagosan módosított tervek eredményeként periferiális területek is létrejöttek Uránvárosban.
Az Endresz György utca déli oldalának, valamint a Szántó Kovács János utca keleti oldalának beépítésével olyan új házsorok keletkeztek,
amelyek nem alkotnak új, önálló tömböt, de a korábban létrejött tömbökkel sem képeznek szerves egységet.608
Uránvárosban sportlétesítmények (stadion, mûjégpálya, Pécsi Egyetemi Klub), a Pécsi Tudományegyetem oktatási-szolgáltató létesítményei,
valamint egészségügyi intézmény (rendelõintézet) is helyet kaptak, ezen
intézmények vonzáskörzete jóval nagyobb volt, mint a városrész.
A városnegyed térszervezésének fõ motívuma a T alakú fõutca lett,
mely Uránvárost három nagyobb, funkcionális egységre osztotta (déli,
nyugati, keleti). Ezek mindegyike saját általános iskolával rendelkezik.
A funkcionális egységek tovább oszthatók 3-4 kisebb tömbre, amelyekben megpróbálták kialakítani a szomszédsági egységeket.
A fõútrendszer T alakjának minden szára egy-egy fontos irány felé
mutatott: nyugatra a munkahely, észak–északkeletre a város, délkeleti
irányban pedig a vasútállomás felé vezettek, vezetnek a fõ utak. Az utak
csomópontja jelölte ki az új városrész központját, ahova egy mutatós
fõteret tervezett Dénesi Ödön.609
A beépítés sokszínûsége sajátos arculatot ad a városrésznek: az úttal
párhuzamos beépítés (Hajnóczy utca), az útra merõleges elrendezés
(az ún. Hétemeletesek) mellett fûrészfogas beépítést (Körösi Csoma Sán-

58. ábra. Uránváros, Hajnóczy utcai házak (1960)
Fig. 58 Uránváros, houses in Hajnóczy Street (1960)
Fortepan

60

Pécs_KÖNYV.indb 60

2021.04.19. 11:45:16

of Uránváros are its many green spaces, units separated from the main
roads with access streets, and many works of art in public spaces.
Pécsi Ingatlankezelõ (property management body) started work on
the renovation of the traditional buildings in Uránváros in the mid-1980s.
The project came to a halt in 1989, since when there have only been
individual renovations. Renovation of pitched roofs was combined with
attic conversions, resulting in mostly large ﬂats with individually-designed
layouts.610

dor utca) és bokorszerû elrendezést (Acsády utca) is alkalmaztak. Uránváros legfõbb erényei, a beépítés változatossága mellett, a sok zöldterület,
a kiszolgáló utcákkal a fõ forgalomról leválasztott egységek és a köztéri
mûvészeti alkotások gazdagsága.
Uránváros hagyományos épületeinek rekonstrukcióját a Pécsi
Ingatlankezelõ az 1980-as évek közepén kezdte el. 1989-ben ez a folyamat leállt, és azóta csak egyéni felújítások történtek. A sátortetõk felújításakor beépítették a tetõtereket, ahol új, egyedi elrendezésû, többségében nagy alapterületû lakásokat alakítottak ki.610

8.2.3. Új Kertváros
The Régi Kertváros district that was built up between the wars had eight
thousand residents after the Second World War, more than the
infrastructure could serve at an acceptable standard. Its only school had
764 students, and it had a fuel merchant and a doctor’s surgery, but
lacked a pharmacy or a nursery school. Although the green areas, quiet
atmosphere and modest trafﬁc maintained the garden-suburb character,
Megyeri Kertváros declined into a deprived area, becoming demographically eroded and its infrastructure falling into decay.
The need for a new growth point for the city, preferably far from the
centre, became clear by the mid-1960s. Pécs had long since grown out of
its traditional east–west axis of growth. Further expansion in these
directions would have caused many problems, particularly for transport.
The obvious solution was a new district (Új Kertváros) on the area
immediately to the south of Régi Kertváros.
The ﬁrst phase of building was the ‘OTP model housing estate’, started
in 1967. The planning area was agricultural land at the southern fringe of
the city, immediately adjoining Kertváros, which by then had a building
density of approximately 70%. The second phase of planning extended
this area in the west by about three hectares, up to the planned southern
extension of Megyeri út. Originally drawn up for 10,000 residents, pressure
from the authorities required this to be increased to 15,000, threatening
an oppressively high population density.
Further areas were added to Új Kertváros in the 1970s, and it absorbed
the village of Málom. The elevated land known as Rózsadomb was also
built over. The residential buildings there displayed much greater variety,
had higher levels of amenity and were better served by shops than those
built in the previous decade, but Rózsadomb is undoubtedly very densely
populated. Fortunately, the district’s expansion stopped in the 1980s, and
the green area that was in the process of being purchased remained
unbuilt. An idiosyncratic island on the city map is the district of Nagyárpád,
whose dreary four-storey buildings, few green areas or playgrounds,
decade-long lack of shops and poor transport connections earned it the
nickname the ‘Ghost Town’; it had a very bad reputation among both
Pécs residents and outsiders.611
In its layout and architectural character, the district was much less
successful than Uránváros: the design of the housing estates was
constrained by the requirements of authorities concerned with the housing
shortage, and consisted of adapting pattern-book designs. As a result, the
‘garden suburb’ has developed as a collection of point and strip blocks
scattered across an enormous green area. The spaces between the systembuilt blocks were designed to suit the height of the buildings, but they
prevent the area from being organized into an integrated whole. Its
housing estates seem far distant from the liveable homeliness that may be
experienced among green areas of Uránváros.612
Új Kertváros only partly succeeded in becoming a subsidiary centre.
The starting point was the location of the Pécs Education Centre (‘Nevko’).

8.2.3. Új Kertváros
A két világháború között épült – az elõzõ fejezetben ismertetett – Régi
Kertvárosnak a második világháború után már nyolcezer lakosa volt, jóval
több, mint ahány fõt az infrastruktúra színvonalasan ki tudott volna szolgálni. Egyetlen iskolájába 764 diák járt, volt egy tüzelõanyag-telepe és
orvosi rendelõje, hiányzott viszont a gyógyszertár és a bölcsõde is. Megmaradt ugyan a kertvárosokra jellemzõ zöldterület, a nyugalom és a mérsékelt forgalom, ezzel egy idõben azonban a Megyeri Kertváros a város
demográﬁailag erodált, pusztuló, infrastruktúrában hátrányos helyzetû
részei közé süllyedt.
Az 1960-as évek közepén egyértelmûvé vált: a városfejlesztésnek új növekedési gócot kell találnia, lehetõleg a centrumtól távol. Ugyanakkor a
város már régen „kinõtte” nyugat–keleti irányú, hagyományos növekedési
tengelyét. A további terjeszkedés e vonal mentén számos gondot, elsõsorban közlekedési nehézségeket vetett fel. Kézenfekvõnek tûnt a Régi
Kertváros déli szomszédságában megépíteni az Új Kertvárost.
Az építés elsõ szakaszában, 1967-ben kezdeményezték egy ún. OTPmintalakótelep létesítését. A tervezési terület a várostest déli peremén és
a kb. 70%-ban beépült, a meglévõ Kertvároshoz közvetlenül kapcsolódó
mezõgazdasági mûvelés alatt álló terület volt. A tervezés második szakasza nyugati irányban közel három hektárral megnövelte a tervezési területet – a Megyeri út tervezett déli meghosszabbítása vonaláig. Az eredetileg 10 ezer fõre kidolgozott tervtõl eltérõen a vezetés utasítására
a programot 15 ezer fõre kellett átalakítani, vagyis fenyegetett az a veszély, hogy elviselhetetlen embersûrûség jöhet létre.
A hetvenes évek közepétõl újabb városrészekkel bõvült az Új Kertváros, miközben magába olvasztotta Málom községet. Kiépült a Rózsadombnak nevezett, magaslati fekvésû lakótömb is. Az egyes lakóháztípusok itt már lényegesen nagyobb változatosságot mutatnak, komfortfokozatuk és kereskedelmi ellátottságuk sokkal kedvezõbb, mint az elõzõ évtizedben épülteké, ugyanakkor tagadhatatlan a Rózsadomb magas
lakósûrûsége. Szerencsére a városrész további terjeszkedése a nyolcvanas
években megállt, így fennmaradt az a zöldterület, amelynek kisajátítását
már megkezdték. Sajátos szigetként jelent meg a városképben a „Szellemvárosnak” becézett nagyárpádi városrész, amely ötlettelen, négyemeletes épületeivel, kevés zöldterülettel és játszótérrel, csaknem egy évtizedig elégtelen kereskedelmi ellátásával és rossz közlekedésével a pécsi lakosokban és idegenekben egyaránt kedvezõtlen benyomást keltett.611
A városrész beépítése, építészeti arculatának megteremtése nem volt
olyan sikeres, mint Uránvárosé: a fokozott lakásigény miatt a normatív
elõírások és a sematikus típustervek adaptálására szorítkozott a lakótelepek építészeti tervezése. Ennek eredményeképpen kapta a Kertváros
az óriásira növesztett zöldterületen elszórtan álló pont- vagy szalagházak
telepítési képletét. A panelházak méretéhez igazított, hatalmas zöldfelületek már léptékük miatt is alkalmatlanok voltak arra, hogy összetartozó,
integrált területté szervezzék a telep területét. A kertvárosi lakótelepen
elképzelhetetlenül távolinak tûnik az
a belakható otthonossággal szervezett
zöldterületi rendszer, amelyet még természetes élményként tapasztalhatunk
meg Uránvárosban.612
Az Új Kertváros csak részben tudott
valódi alközponttá válni: a Pécsi Nevelési Központ („Nevko”) létrehozása jelentette az alközponti mûködés elindulását, ugyanis az általános és középiskolai normák következtében csak
meglehetõsen puritán iskolák épülhettek volna egy-egy tömbbelsõben, míg
az együttes létrehozás révén valódi
mûvelõdési centrum épülhetett a városrész számára könyvtárral, elõadóteremmel, sportcsarnokkal, valamint
uszodával.613
8.2.4. Belváros
Pécs belvárosa az ország legnagyobb
területû, mûemléki jelentõségû, védett
területe. A város mégsem ennek fejlesztésére, helyreállítására koncentrálta
pénzeszközeit. Az 1950–1960-as években csak kisebb városképjavító beavatkozásokra futotta, sortatarozásra a Ferencesek utcájában, illetve a székesegyház és a dzsámi helyreállítása
kezdõdhetett meg. Az 1970-es években

59. ábra. Területi tartalékok
Pécs Általános Rendezési Terve 1968
Fig. 59 Territorial reserves
The General Development Plan of Pécs, 1968
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The tight resources provided for primary and secondary schools resulted
in somewhat basic school buildings within blocks, but a combination of
resources gave the district a true cultural centre, with library, auditorium,
sports hall and swimming pool.613
8.2.4. Inner city
Although the centre of Pécs is the country’s largest historically protected
area, the city has not concentrated ﬁnancial resources on developing and
restoring it. There were small cosmetic interventions the 1950s and 1960s:
rehabilitation of a row in Ferencesek utcája and restoration of the
cathedral and the mosque. In the 1970s, considerable efforts were made
to investigate Pécs’s architectural heritage from the Roman, medieval and
Ottoman ages, and great energies were mobilized to open up and
continuously maintain the system of cellars under the city. A new Detailed
Development Plan (RRT) was drawn up in 1981, based on the block
reconstruction method that had been developed in Eger. This laid out
a detailed restoration strategy for the city centre. The target areas were
designated jointly by the city council and the planners, who came up with
a comprehensive ‘block development’ draft plan. The ﬁrst project was the
restoration of the Elefántos block, and it received wide attention in
architectural circles. The lack of houses to offer in exchange presented
a serious barrier to the continuation of the work, however, and privatelyowned houses were not eligible for restoration.
The historically protected area was too large to apply a single coherent
planning principle. The north-west sector was designated for community
functions because it had the most valuable buildings, several of which
became museums after being restored. Work on opening up and restoring
the city walls was also concentrated in this area. The buildings in the
north-east, and even more so in the south, were judged to be of much less
value and designated for more radical alterations. Even before the
political transition, many gap sites were ﬁlled in by private developers,
a trend that has accelerated since.614

60. ábra. A Nevelési Központ építése (1981)
Fig. 60 Construction of the Education Centre (1981)
Sipos 2015, 151.

nagy erõket összpontosítottak a város római kori, középkori és török kori
építészeti értékeinek vizsgálatára, de szintén nagy energiákat kellett mozgósítani a város alatti pincerendszer feltárására és folyamatos állagmegóvási munkáira. 1981-re új Részletes Rendezési Terv (RRT) készült, amelynek alapját az Egerben kifejlesztett tömbrekonstrukciós módszer jelentette. Ez már részletes helyreállítási stratégiát dolgozott ki a Belvárosra.
A helyreállítás akcióterületeit a Városi Tanács és az RRT közösen határozta
meg, amelyek esetében komplex „tömbhasznosítási” tanulmányterv készült. Építészi körökben nagy visszhangot váltott ki az Elefántos tömb
helyreállítása, amely az elsõ volt a sorban. A további munka azonban nagy
akadályokba ütközött: hiányoztak a váltólakások, a magántulajdonú házakat pedig nem tudták bevonni a felújítás folyamatába.
A mûemléki jelentõségû terület (MJT) nagysága miatt azon nem érvényesítettek egységes szemléletet a várostervezõk. A legértékesebb épületállományú északnyugati szektort közösségi funkciókra szánták, így számos múzeum nyílt a felújított mûemlékekben. A várfalak kiszabadítása és
helyreállítása is leginkább ebben a városrészben indult meg. Az északkeleti negyed és fõképpen a déli területek épületállományát értéktelenebbnek ítélték, így azokat nagyobb fokú átépítésre tervezték. Ezekben a részekben már a rendszerváltozás elõtt több foghíjbeépítés történt a magántõke kezdeményezésére, amely folyamat azóta is tovább folytatódott.614

8.2.5. Mecsek hillside
Changes in lifestyle encouraged the continuing subdivision of plots after
1945, and houses were built on smaller and smaller plots at a continuously
accelerating pace, despite attempted bans. The wish to sell land that no
longer provided a good living met with the demand to acquire small
vineyards. Another factor was the increasing demand – as also experienced
in other countries at that time – for recreation in the countryside.
The ofﬁcial response to the building up of the area, which proceeded
in bigger and bigger waves after 1955, was very slow. By 1964, the
situation was so chaotic that the Ministry of Construction imposed a ban
on new building until spatial development plans were drawn up for the
area. A Local Plan for the Donátus area resulted from a revision of the
Pécs Urban Development Plan (ÁRT), but proposed an extreme density of
building and was consequently rejected.
Eventually, the Pécs Mecsek Hillside Local Plan, drawn up by the Pécs
Planning Company, was approved in 1972. Despite being intended to
restrain the demand for building, construction in the area continued at
an increasing pace.615 A particular aim was to prevent the vineyards
becoming residential areas, for which it proposed the administrative
device of banning building applications. Despite the adoption of these
strict principles, development continued in the area (Bálics and Donátus)
in uncoordinated fashion, and urban sprawl went on unrestrained.
Ultimately, in 1986, the new Urban Development Plan made the area
a holiday-house zone.
Even multi-storey system-built ﬂats were built in the area at this time.
They were unarguably blots on the landscape, utterly alien to the local
cityscape. Buildings of prefabricated concrete panels crawled up the side
of the Mecsek Hills. Although the ﬁve-storey blocks planned for Jurisics út
were reduced to four storeys, a few metres further down, the new blocks
were ten storeys high.616
Another intensive house building programme in the 1970s took place
in the vicinity of Angster József út. There, a twelve-ﬂat block with
a stepped outline and three residential storeys, built in 1979, turned out
to be a good example of planning for the surroundings, and became
popular. Consequently, several further buildings of that type were built in
the district.
Urban rehabilitation and suburbanization emerged as a distinctive and
perceptible trend in the 1970s and 1980s. The process grew out of individual
efforts, and a good example of its inﬂuence was the development of the
Mecsek hillside. The renewal of the inner districts and the spread of
garden-suburb zones up the hillside, as if interconnecting the system-built
housing estates, the residential and holiday zones developing in place of
gardens and vineyards and the ‘annexed’ neighbouring villages, are all
evidence of planned but organic development. A surprising feature of this
process is that the green area on the hillsides above the city, despite the
increasing number of buildings and proportion of hard surfaces, hardly
diminished: large vineyards gave way to detached houses with gardens on
much smaller but more intensive green surfaces.617

8.2.5. Mecsekoldal
Az 1945 utáni érában tovább folytatódott a telekaprózódás, ami az általános életforma változásával felerõsödött. A tilalmak ellenére megerõsödött a telekosztás folyamata és a különbözõ építmények létesítése.
A jobb megélhetést már nem biztosító telkek eladásának igénye találkozott a kisebb szõlõterületek szerzésének vágyával. Ezzel párhuzamosan –
a nemzetközi folyamatokhoz hasonlóan – megnõtt a társadalom igénye
a szabadban történõ pihenés, kikapcsolódás iránt.
Az 1955 óta erõsödõ beépítési hullámra csak késõn ﬁgyelt fel, illetve
reagált az építési hatóság. A kaotikus állapotok miatt az Építésügyi Minisztérium 1964-ben építési tilalmat rendelt el a területen a rendezési tervek készítéséig. 1967-ben az Általános Rendezési Terv (ÁRT) felülvizsgálatával elkészült a Donátus terület Részletes Rendezési Terve (RRT), amely
azonban nem lépett hatályba annak túlzott, beépítést „erõltetõ” programja miatt.
Ezt követõen, 1972-ben készült el a Pécs Mecsekoldal Részletes Rendezési Terve a Pécsi Tervezõ Vállalat részérõl, amely végül jóváhagyásra
került. Bár ez a terv igyekezett visszaszorítani a beépítésre vonatkozó igényeket, ennek ellenére a terület intenzívebb beépítése erõsödött.615
A terv meg kívánta akadályozni a szõlõterületek lakóterületté alakulását,
ennek hatásos adminisztratív eszköze a bejelentkezési tilalom lett volna.
A lefektetett, szigorú alapelvek ellenére továbbra is koordinálatlanul
folyt a terület beépítése (Bálics, Donátus) és a városi lakosság „kiszivárgása” (urban sprawl). Ennek hatására 1986-ban az új ÁRT készítésekor ezek
a területek üdülõterületekké váltak.
Ebben az idõszakban sajnálatos módon ott is elkezdtek többszintes
házgyári lakásokat építeni, ahol azok egyértelmûen tájromboló és városképidegen jelenségek voltak. Így a panelrendszer felkúszott a Mecsek oldalára, míg a Jurisics úton elõbb ötszintesre tervezett épületek helyett
csak négyemeleteseket állítottak fel, ám néhány méterrel lejjebb megjelentek a tízemeletesek is.616
Nagy volumenû lakásépítési program zajlott a hetvenes évek végén az
Angster József út környékén is. Ezen a részen1979-ben 12 lakásos épülettömb készült el, lépcsõzetes kialakítással, három lakószinttel. Ez a kialakítás a környezetbe való tervezés jó példája volt, és hamar népszerû lett, így
ebben a városrészben késõbb több ilyen épületet is emeltek.
Érdekes, jellemzõ és jól észlelhetõ fordulatként írható le a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben meginduló városrehabilitációs és szuburbanizációs folyamat mint a város természetes, egyéni törekvéseket
tükrözõ vonulata, amelynek jó példája a Mecsekoldal városrész. A belsõ
városrészek megújulása, a családi házas övezetek terjeszkedése a Mecsek-

8.2.6. The Szigeti district and surroundings
Large-scale non-mining developments in area bounded by Rákóczi út and
the railway line involved the demolition or complete renovation of older
residential buildings and the construction of new ones. The result was
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61. ábra. Beépítés a Mecsekoldalon
Fig. 61 Ten-storey blocks of flats on the Mecsek hillside
Fotó / Photo: Tóth Zsolt

a complete renewal of what are now Nagy Lajos király út, Kodály Zoltán
út and Szigeti út.
One outcome was the emergence of the university district (Egyetemváros) to the north of Uránváros, a development that started in 1971
and involved many residential buildings and a new university complex.
The Pius Church, the Jesuit School and Boarding House (which later
became a building of the Teacher Training College and today belongs to
the science and humanities faculties of the University of Pécs) and the
medical university (POTE, now the University of Pécs Medical School) were
completely surrounded by new concrete panel buildings. This was the site
of the twenty-ﬁve-storey Magasház, built between 1974 and 1977,
a building with 240 ﬂats that gave great impetus to the housing market
in the city.
Immediately to the east of Egyetemváros, along Kodály Zoltán út, the
area around St Francis Xaver’s Church was built up in a similar manner,
with a 114-ﬂat block intended to meet the increasing demands. The
location and the design of the buildings, despite some technical deﬁciencies,
such as imperfect waterprooﬁng, has kept this district popular ever since.

oldalon – mintegy „összenövesztve” a lakótelepeket, a volt zártkertek
félig lakás, félig üdülõövezeteit a már „bekebelezett” korábbi falvakkal
– mind-mind a tervezett és egyben organikus fejlõdés bizonyítékai. Elgondolkodtató jellemzõként kell rámutatni arra, hogy a Mecsekoldal beépítése, a növekvõ épületszám és a burkolt felületek arányának növekedése
gyakorlatilag nem eredményezte a város feletti zöldfelületek csökkenését: a korábbi nagy szõlõterületek helyett ugyanis kisebb, de jóval intenzívebb zöldfelületi betelepítéssel rendelkezõ családi házas kertek láncolata jött létre.617
8.2.6. A Szigeti városrész és környéke
Nagyobb méretû, nem a bányászathoz kötõdõ építkezések zajlottak a Rákóczi út és a vasút által határolt területeken. A lakásépítések mellett a korábban épült házak jelentõs részét is lebontották, illetve teljesen felújították. Ezen felújítások változtatták meg jelentõs mértékben a mai Nagy

62. ábra. A Szigeti városrész rekonstrukciós terve
Fig. 62 Reconstruction plan for Szigeti district
Dercsényi – Pogány – Szentkirályi 1966, 121.

63. ábra. A 25 emeletes „Magasház” építése 1975-ben
Fig. 63 Building of the 25-storey Magasház (’Tall House’)
Wikipedia
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9. The transformation of Pécs since the political
transition
Ferenc Nándor Oszvald – Ferenc Jankó

Lajos király, Kodály Zoltán, Szigeti utak képét is. Így alakult ki az Uránvárostól északra egy új városnegyed, amelynek építése 1971-ben indult
meg. Ez volt az Egyetemi városrész, ahol számos lakás mellett a tudományegyetem új épületegyüttese is felépült. A Pius-templomot, a Jezsuita Rendház Internátus és Gimnázium épületét (amely késõbb a tanárképzõ
fõiskola, ma pedig a Pécsi Tudományegyetem BTK–TTK épülete) és az orvosi egyetemet (POTE, ma: Pécsi Tudományegyetem ÁOK) teljesen körbevették az új panelépületek. Itt épült meg 1974–1977 között a már említett
„Magasház”, amely 240 lakásával akkoriban nagyot lendített a város lakáspiacán.
Közvetlenül az Egyetemváros szomszédságában, attól keletre hasonló
beépítésû a Kodály Zoltán út mentén a Xavéri Szent Ferenc-templom és
környéke, ahol a növekvõ igények kielégítésére egy 114 lakásos tömböt
alakítottak ki. A terület kiválasztása és az épületek kialakítása – egyes
technikai hiányosságok ellenére, mint pl. a szigetelés tökéletlensége –
máig vonzóvá teszi ezt a városnegyedet.

The change of political system caused a shift of focus in Pécs, as throughout
the country. Heavy industry had been in decline since the 1970s, and the
miseries of the mining industry, as pits closed one after the other,
deepened after the transition, causing severe social problems and
presaging the decline of the mining communities, which became manifest
in the 1990s.618 Compounding the economic decline after 1990 was the
Balkan war, which impacted on cross-border trade and tourism. Sadly,
Pécs was subsequently unable to take effective part in the rebuilding of
the former Yugoslav countries. The economic decline, however, was
partly responsible for the rise in value of the city’s human capacities – its
cultural and natural potential. Deindustrialization boosted the signiﬁcance
of existing cultural services, and the cultural economy strengthened.619
The large housing estates (Kertváros, Uránváros and Meszes) started
to decline at uneven rates. The fundamental problem, although
exacerbated by economic recession and the general ageing of the housing
stock, was the districts’ monofunctional character. Being predominantly
residential and lacking institutions, they were not attractive to the kind of
private-sector enterprises that could have sustained their vitality or
contributed to their revitalization. The deepening scarcity of employment
also adversely affected the position of the housing estates on the property
market. The process was perceptible in all three of the major Pécs housing
estates, but most strikingly in Meszes, in the east of the city. The process
of segregation began there in the early 1990s.620
One large housing estate that did prove able to renew itself was
Kertváros, mostly through impulses from the development of neighbouring
garden-city areas (Rózsadomb). The city started to ‘ﬁll in’ Kertváros,
particularly in the vicinity of the since-closed FEMA and the ‘Ghost Town’
with market-oriented commercial and service facilities and social housing,
although there has also been some speculative house building.621 The
expanding service functions of the Vásártér (market place) also played
a major role in the development of Old (Megyeri) Kertváros,622 and upper
storeys added to old detached houses also prove that new functions
appeared in an old district that was severely ageing in the 1960s, and
these spurred further innovations.623
Hypermarkets were built beside Highway 6, to the west of Uránváros,
of use to shoppers with cars, although one store was deliberately designed
to have easy pedestrian access. A walkway and park were laid out with
street furniture between the bus terminus and the store. The emergence
of the new centre perceptibly increased business in the west edge of the
district.
The University of Pécs (then called Janus Pannonius University) greatly
increased its number of students during this period. Uránváros, with
abundant housing and proximity to the university blocks became
a popular place to live among students. This housing estate is now fully
occupied, despite the fact that 7315 ﬂats were built there – many more
than the number planned. Despite this adjustment, the district has
retained the structural beneﬁts envisaged in its design. There have been
major changes to the urban planning factors since the district was ﬁrst
planned ﬁfty or sixty years ago (the rerouting of major roads through the
city being one), but it is possible to modify the structure accordingly
without breaking up the unity of Uránváros.624
The European Capital of Culture 2010 (ECC) programme, through one
of its key projects, ‘Revival of Public Spaces and Parks’, greatly contributed
to the revitalization of socialist housing estates. The most striking
interventions involved the reshaping of what in many cases were
oversized, disconnected and poorly laid-out public spaces. In Uránváros,
one of the main planning objectives was to boost the role of the centre,
where development had broken off forty years previously, by locating
new functions and redesigning Ércbányász tér. The plans for Uránváros
display all the virtues of a conception capable of making the housing
estate into a liveable district through proper spatial arrangement of
services, pedestrian transport and institutions. The system of services has
been organized according to the neighbourhood unit principle, which
here means that every service is accessible by walking no more than 500
metres.625
In Meszes, Feketegyémánt tér and Szondi György sétány (walkway)
were renovated. This also involved laying on previously-rare facilities for
utilizing community space. One of the main tasks was to set up central
places where locally-relevant activities and services could locate. In Kertváros, the Education Centre and its vicinity was renovated. There, it was
possible to lay out an internal pedestrian zone by shifting the public
transport focus point (terminus).
In the meantime the city centre, the Belváros, started to regain its
temporarily weakened status. In the historic centre, within the former city
walls, an expressly city-centre formula of services, commerce and
recreational functions has emerged, with high-class shops along
Ferencesek utca and Király utca, and institutions of municipal
administration, culture and business.626 The proportion of high-status
buildings in the centre of Pécs, already relatively high in 1990, continued
to increase as the housing stock in the Belváros modernized during the
decade, and larger dwellings were built.627

9. Pécs átalakulása a rendszerváltozástól napjainkig
Oszvald Ferenc Nándor – Jankó Ferenc
A rendszerváltozás ismét áthelyezte a súlypontokat az országban és a városban egyaránt. A nehézipar hanyatlása már az 1970-es évek végén
megkezdõdött, a bányászat agóniája – a bányaüzemek egymás utáni bezárásával – a rendszerváltozás után mélyült el, komoly társadalmi problémákat okozva, és elõrevetítve a bányásztársadalom által lakott területek
hanyatlását,618 amely az 1990-es évektõl jelent meg a lakótelepeken. Hozzájárult a gazdaság hanyatlásához az 1990-ben kirobbant délszláv háború is, amely a város határ menti gazdasági kapcsolataira, illetve turistaforgalmára fejtett ki negatív hatást. Sajnálatos módon a délszláv újjáépítésbe a gazdasági erejét vesztett Pécs már nem tudott hatékonyan bekapcsolódni. A gazdasági hanyatlással összefüggésben az ezredforduló idejére felértékelõdött a város humán kapacitása, kulturális és természeti potenciálja: a dezindusztrializációval párhuzamosan a meglévõ kulturális
szolgáltatások és kulturális gazdaság aránya mind jelentõsebbé vált.619
Ebben az idõszakban a nagy lakótelepek (Kertváros, Uránváros, Meszes) eltérõ mértékû hanyatlásnak indultak. A folyamatban a gazdasági
recesszión, az épületállomány általános avulásán túl e városrészek monofunkcionális jellege is szerepet kapott: az intézményhiányos, lakójellegdomináns városrészek nem váltak vonzóvá a vitalitást fenntartó (vagy
revitalizálódást elõsegítõ) gazdasági vállalkozások számára. Az így kialakult/felerõsödött munkahelyéhség is kedvezõtlenül hatott e lakótelepek
ingatlanpiaci helyzetére. A fent leírt folyamat mindhárom nagy pécsi lakótelep esetén megﬁgyelhetõ, de a keleti városrész (Meszes) mutatta
a legszembetûnõbb tüneteket. Itt már az 1990-es évek elején elindultak
a szegregációs folyamatok.620
A nagy lakótelepek közül új Kertváros tudott leginkább megújulni,
elsõsorban a vele szomszédos, kertvárosias beépítésû területek (Rózsadomb) fejlõdésébõl átvett impulzusok révén. A Kertvárost az azóta bezárt
„FEMA” környékén és a „Szellemvárosban” a rendszerváltozás utáni idõszakban kezdte „kitölteni” a város, már a piacgazdaságot tükrözõ kereskedelmi és szolgáltató létesítményekkel és a szociális bérlakásokkal, de
helyet talált itt a vállalkozói lakásépítés is.621 A Kertvárossal szomszédos
Régi (Megyeri) Kertváros fejlõdésében a Vásártér bõvülõ szolgáltatófunkciói is komoly szerepet játszottak,622 a régi családi házak emeletráépítései is bizonyítják: új funkciók jelentek meg az 1960-as években
erõsen elöregedni látszó, régi városrészben, ami egyúttal az innovációk
forrása is.623
Az Uránvárostól nyugatra, a 6-os út mellett hipermarketek létesültek,
amelyek alapvetõen autós bevásárlási lehetõséget kínálnak, de épült
olyan áruház is, amely tudatosan törekedett arra, hogy gyalogosan is
könnyen megközelíthetõ legyen. Ezért az áruház és az autóbusz-végállomás között sétáló utcát, parkot és utcabútorokat helyeztek el. Az új központ kialakulása szemmel láthatóan megnövelte a forgalmat a városrész
nyugati határán.
Ebben az idõszakban a Pécsi Tudományegyetem (akkori nevén: Janus
Pannonius Tudományegyetem) jelentõsen növelte hallgatói létszámát.
Uránváros az egyetemi tömbökhöz való közelsége és bõ lakáskínálata
miatt népszerû lakóhely lett az egyetemisták körében. E lakótelep mára
belakottá vált, annak ellenére, hogy a tervezettnél lényegesen több, 7315
lakás épült fel. Az utólagos méretmódosítás ellenére a városrész
megtartotta azokat a szerkezeti elõnyeit, melyek a tervezés során alakultak ki. A tervezésük óta eltelt 50-60 év alatt néhány városrendezési
szempont jelentõsen átértékelõdött (megemlíthetõ a fõutak városon
történõ átvezetése), de ezeken utólag, az egységes uránvárosi városkép
megbontása nélkül lehet módosítani.624
A szocialista lakótelepek revitalizálásában a 2010-es Európa Kulturális
Fõvárosa (továbbiakban: EKF 2010) program „Közterek és parkok újjáélesztése” kulcsprojektje is elõrelépést hozott. A legjellegzetesebb beavatkozások a lakótelepek sokszor túlméretezett, szétfolyó és rosszul rendezett közterületeinek újrarendezésére tettek kísérletet. Uránváros esetében a negyven évvel korábban félbemaradt városcentrum szerepének
kihangsúlyozása volt a fõ tervezési cél: új funkciók telepítésével és az Ércbányász tér újrarendezésével. Az Uránváros terveiben még jellegzetesen
megmutatkoznak azok az erények, amelyek a szolgáltatási, a gyalogos-
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64. ábra. Pécs Belváros mûemlék épületei (2005)
Fig. 64. Historic monument buildings in the city of Pécs (2005)
Szerkesztette / By: Jankó Ferenc
a) Mûemlék / National monument, b) Helyi védelem / Locally protected building

65. ábra. Pécs Belváros épületeinek építési ideje (2005)
Fig. 65 Age of buildings in the city of Pécs (2005)
Szerkesztette / By: Jankó Ferenc
a) 1800 elõtt (a barokk kor végéig) / before 1800 (till the end of Baroque era),
b) 1800 és 1930 között (historizmus/eklektika) / between 1800 and 1930 (historicism/
eclecticism), c) 1930 és 1945 között (korai modern) / between 1930 and 1945 (early
modernism), d) 1945 és 1990 között (szocialista realizmus, szocialista modern)
/ between 1945 and 1990 (socialist realism, socialist modernism), e) 1990 után
(kortárs) / after 1990 (contemporary)

közlekedési vagy az intézményrendszer területi elosztásának jól átgondolt rendszerével élhetõ városrésszé tehették a lakótelepet. A szolgáltatások rendszerének szervezése követi a szomszédsági egység elvét, ami
annyit jelent itt, hogy minden szolgáltatás ötszáz méteres sétával
elérhetõ.625
Meszesen a Feketegyémánt tér és a Szondi György sétány újult meg.
Itt szintén olyan közösségi térhasználati lehetõségek kialakítására került
sor, melyekre nagy volt az igény. Itt az egyik legfontosabb feladat olyan
központi helyek kialakítása volt, ahol a helyhez kötõdõ tevékenységek
és a szolgáltatások megtelepedhetnek. Kertvárosban a Nevelési Központ
és környezete újult meg, itt belsõ gyalogoszóna kialakítására is lehetõség
nyílt a tömegközlekedés súlypontjának (végállomás) áthelyezésével.
A Belváros ugyanakkor kezdte visszanyerni átmenetileg meggyengült
szerepkörét. A történelmi belvárosban, tehát az egykor várfallal körülvett
területeken egy szolgáltatásra, kereskedelemre és rekreációs funkciókra
koncentráló „city” képe bontakozott ki: a Ferencesek utcáján és a Király
utcán végighaladva boltok, butikok sorakoznak, és itt találhatók a város
irányítását, kulturális és gazdasági életét meghatározó intézmények, illetve fórumok.626 A pécsi belváros már 1990-ben a magasabb társadalmi
státuszúak nagyobb arányával volt jellemezhetõ, ez csak fokozódott azáltal, hogy a belváros lakásállománya az 1990-es években jelentõs mértékben modernizálódott, és nagyobb méretû lakások épültek.627
A rendszerváltozás utáni városfejlesztési törekvések egyik fõ célja
az volt, hogy a város regionális szerepkörének betöltéséhez elengedhetetlen, nagyobb intézményeket kialakíthatóvá tegye. A történelmi belváros területén erre nem nagyon nyílt lehetõség, egyedül a Gyár utca – 6-os
út közötti tömb barnamezõs beruházása tûnt reálisnak. A Belváros keres-

One of the main objectives of urban development efforts following
Hungary’s political transition was to enable the location of the large
institutions essential for the city’s regional role. The historic city centre
offered no opportunities for this except for a brownﬁeld site on the block
at between Gyár utca and Motorway No. 6. The commercial and services
function of the Belváros was boosted by the building of the Árkád
shopping centre. A new public park was laid out, very much smaller than
desired, and accessible from a public space and from the shopping centre
but not from the natural direction of the Belváros. At least the area was
properly laid out, even if the access is somewhat disappointing.628
Two of the ECC projects affected the Belváros. As part of the key
project ‘Revival of Public Spaces and Parks’ (which also involved the
housing estates), Széchenyi tér and Kossuth tér were renovated and
Irgalmasok utcája was made into a pedestrian precinct.629 The ‘Great
Exhibition Space’ project incorporated the revitalization of the northwest ‘museum quarter’ of the Belváros: early Christian tombs were opened
up and the Várfalsétány (Castle Wall Path) was laid out, resulting in
a coherent cultural quarter.

67. ábra. Az Árkád üzletház, a Belváros elõl elzárt zöldfelülettel
Fig. 67 The Árkád shopping centre with a green space closed off from the Belváros
Fotó / Photo: Simon Béla

65

Pécs_KÖNYV.indb 65

MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ATLASZ
HUNGARIAN ATLAS OF HISTORIC TOWNS

2021.04.19. 11:45:21

Although Pécs’s overall population has not grown (it stood at 145,985
in 2015),630 urban sprawl has not stopped: the formerly peripheral district
of Uránváros is now part of the inner residential zone. New districts have
grown up: Rácváros and Patacs in the west, Makár in the north and the
shopping centre beside Highway 6.631
In the north, the ‘conquest of the Mecsek Hills’ forged ahead,
primarily through increased building density. The area now resembles a
garden suburb, although there are still small but signiﬁcant patches of
vineyards and orchards. There are also isolated remnants of the original
forest, particularly on steep slopes that are less useful for building or
cultivation. The process resulted in practically all of the Mecsek hillside
being rezoned as a residential area in 1994. This marked the beginning
of a new phase in the development of the area.632 The advance of the
inner residential area into the Mecsek Hills presents constant problems
for the city. The vicinity of Surányi út and Magaslati út and the Tettye
area grew up without the guidance of proper urban planning. The report
section of the 2014 strategic urban development plan notes that
“conditions are particularly bad in the hillside (Szkókó, Bálics, Donátus
and Makár) and village-like areas (Patacs, Gyükés, Postavölgy etc.), where
there is often no land for public-space functions (pavement, green strip,
car parking, street lighting, etc.).”633 The former vineyard hills of the
Mecsek have a dual land-use character. The number of residential
buildings is growing, while the proportion of other buildings, although
still substantial, is decreasing.634 Former holiday houses, mostly in derelict
condition and of no value, make up a small proportion. Lots of buildings
show a Mediterranean character – also reﬂected by the urban
development plan – due to the slight angle of the roof and the shape of
the building, as well as the mode of covering. Several buildings are
located deep in the plot, so that there is no building line and the
streetscape is chaotic and difﬁcult to characterize.
Tettye was one of the most neglected parts of the city for a period of
decades. The intention to upgrade it was always on the agenda, but
fortunately, lack of funds prevented one of the ﬁnest ‘historic suburbs’ in
Hungary, which formed in the Ottoman age and has retained its layout
ever since, from destruction. This, however, was at the price of any
development in the area. Spontaneous rehabilitation started slowly after
the political transition, as a better-off section of society were attracted by
the scenic surroundings, and the housing stock began to be renewed.
An ECC project also contributed to the renovation of the district’s public
spaces (Tettye tér and Havihegy).635

66. ábra. Pécs Belváros épületeinek magassága (2005)
Fig. 66 Height of buildings in the city of Pécs (2005)
Szerkesztette / By: Jankó Ferenc
a) földszintes / single storey, b) egy emelet / two storeys c) két emelet / three storeys
d) három emelet / four storeys, e) négy emelet / five storeys, f) öt emelet / six storeys

kedelmi-szolgáltató funkciója az Árkád üzletház megépülésével
jelentõsen megerõsödött. Kialakult egy, az óhajtottnál jóval kisebb közpark, ami közterületrõl és az áruházból is megközelíthetõ, a Belvárosból,
a természetes irányból viszont nem. Ugyanakkor rendezõdött a terület –
még ha kissé fájó is ez a „rend”.628
Az EKF-beruházások a Belvárost is érintették, két projekten keresztül:
a lakótelepeknél már ismertetett „Közterek és parkok újjáélesztése” kulcsprojekt keretében629 újult meg a Széchenyi, illetve a Kossuth tér, és vált
sétálóutcává az Irgalmasok utcája. A „Nagy kiállítótér” projekt pedig a városrész északnyugati „múzeumnegyedének” revitalizációját eredményezte, így az ókeresztény sírkamrák és a Várfalsétány megnyitásával komplex
kulturális negyed jött létre.
Bár Pécs népessége nem növekedett tovább (145 985 fõ 2015-ben),630
a városi szétterülés nem állt meg: ennek köszönhetõen az egykori városperemi helyzetû Uránváros mára már a belsõ lakóöv részévé vált. Körülötte új városrészek alakultak ki: nyugaton Rácváros és Patacs, északon Makár és a korábban már említett bevásárlóközpont a 6-os út mellett.631
Északon tovább folytatódott a Mecsek „meghódítása” is, elsõsorban
a beépítés sûrûbbé válása révén. A folyamat eredményeképpen a terület
mára már inkább egy kertvárosias lakóterület képét mutatja, ahol, bár

68. ábra. A Belváros a 21. században
Fig. 68 Belváros (Inner City) in the the twenty-first century
Fotó / Photo: Simon Béla
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69. ábra. 21. századi beépítés a Mecsekoldalon
Fig. 69 Twenty-first-century building on the Mecsek hillside
Fotó / Photo: Oszvald Ferenc
70. ábra. A Tudásközpont
Fig. 70 Knowledge Centre
Fotó / Photo: Tóth Zsolt

csak foltokban, de még mindig jelentõsnek mondható a szõlõ- és gyümölcsöskertek aránya. Az egykori erdõ maradványai is szigetszerû felületeken találhatóak meg, fõleg a beépítés és mûvelés szempontjából kevésbé
hasznosítható meredekebb lejtõkön. Ennek megfelelõen 1994-ben lényegében az egész Mecsekoldalt lakóterületté minõsítették át. Ezzel egy folyamat a végéhez ért a terület életében, és elindult egy új szakasz.632 Folyamatos nehézséget okoznak a város számára a belsõ lakóterület Mecsekre felfutó részei (Surányi, Magaslati utak környéke, Tettye), amelyek
kialakulásuk során a tudatos várostervezés eszközei nélkül fejlõdtek.
A 2014-es településfejlesztési koncepció vizsgálati munkarésze rá is mutatott arra, hogy „különösen kedvezõtlen a helyzet a hegyoldali (Szkókó,
Bálics, Donátus, Makár) és falusias (Patacs, Gyükés, Postavölgy stb.) területeken, ahol gyakran a közterületi funkciók számára szükséges hely (járda, zöldsáv, leálló, világítás stb.) is hiányzik”.633 A Mecsekoldal egykori
szölõterületeinek településkarakterét kettõsség jellemzi. A növekvõ számú lakóépület mellett, bár még jelentõs, de fokozatosan csökken a gazdasági épületek aránya.634 Az egykor üdülõként használt, általában leromlott, értéktelen épületállomány kis hányadot tesz ki. A lakóépületek
nagy hányadánál egyfajta mediterrán jelleget tapasztalunk – amit a szabályozási terv is erõsít –, elsõsorban a tetõ alacsonyabb dõlésszöge és
a kubatúra alakítása, valamint a fedési mód miatt. A terület beépítése
során több ingatlan a telek mélyére épült, ezáltal az utcakép szétesik,
térfalak hiányában szétfolyik, nehezen értelmezhetõ.
A Tettye hosszú évtizedeken keresztül a város legelhanyagoltabb területének számított: szanálása több évtizeden keresztül napirenden volt,
de szerencsére forráshiány miatt nem történt meg az ország egyik legszebb, festõi „történelmi külvárosának”, ennek a török korban kialakult
és településszerkezetét a mai napig megõrzõ városrésznek az elpusztítása. A fejlesztések azonban évtizedeken keresztül elkerülték. A rendszerváltást követõen lassú, spontán rehabilitáció indult meg, a festõi környezetet kezdték felfedezni a beköltözni vágyó, módosabb rétegek, amelynek keretében megkezdõdött a városrész épületállományának megújulása. Ehhez a városrész közterületeinek megújításával (Tettye tér, Havihegy)
szintén az EKF-projekt járult hozzá.635
Déli irányban is szétterült a város: Málom, Rózsadomb irányába alakultak ki új lakóterületek. Kedvelt, de a domborzati viszonyok miatt az elõzõeknél jobban besûrûsödõ lakóterületté vált Postavölgy.
Látványos beruházások színtere lett az EKF kapcsán a Budai városrész.
A történelmileg kiépült belváros keleti szomszédságában a korábban ipari funkciót betöltõ épületek rehabilitációjával létrejött a Zsolnay Kulturális Negyed, amellyel a turisztikai térhasználat kétpólusúvá vált. A Zsolnay
Negyed problematikája abban rejlik, hogy kiesik a város hagyományos
turisztikai zónájából.636 Szintén az EKF részeként a Balokány határában
egymás szomszédságában épült meg Pécs két új, impozáns épülete: a Kodály Zenei és Konferenciaközpont és a Tudásközpont.
A város térbeli kereteit szétfeszítõ lakásépítések és az EKF projektelemek mellett a városszövetben eltörpül a foghíjtelkek, tömbök beépítésének intenzitása. A Makártanya vagy a Barbakán tér beépítése üdítõ színfoltként jelenik meg a városképben. A város több pontján továbbra is találhatók üres, alulhasznosított területek, telkek, ezek észszerû és környezettudatos hasznosítása még várat magára.

The city also stretched out to the south, with new residential areas
forming up towards Málom and Rózsadomb. A popular area, which owing
to the relief of the land became more densely built up than these, was
Postavölgy.
The ECC brought spectacular developments to the Budai district.
Rehabilitation of previously industrial buildings in the east neighbourhood
of the historic city centre resulted in the Zsolnay Cultural Quarter,
providing a second pole for tourism in the city. The Zsolnay Quarter faces
problems, however, in being located outside the traditional tourism
zone.636 Also as part of the ECC, Pécs acquired two imposing new buildings
at the edge of the Balokány district: the Kodály Concert and Conference
Centre and the Knowledge Centre.

71. ábra. A Barbakán tér új épületei
Fig. 71 New buildings in Barbakán tér
Fotó / Photo: Tóth Zsolt

Although house building has pushed out the spatial frontiers of the
city and ECC projects have resulted in new additions, the rate of ﬁlling in
gap sites and blocks has been very low. The building in Makártanya and
Barbakán tér are refreshing new contributions to the cityscape. At many
points throughout the city, however, there are empty, underused areas
awaiting rational, environmentally-aware development.
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Pécs természeti környezetérõl a legújabb részletes összefoglalás: Lóczi – Gyenizse
2013.
A mai város közigazgatási területe 228-szor nagyobb a középkori település fallal
övezett méretéhez viszonyítva. A területbõvülés a környezõ falvak Pécs
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A római korban Pécs-Lapis irányában biztosan volt a Mecseken átvezetõ út.
A római korban Lugio (Dunaszekcsõ) szerepe emelhetõ ki e tekintetben.
Bándi – Petres – Maráz 1979, 16. és 41. alapján.
Rég. Ad. 1059/82. sz.
Bándi – Petres – Maráz 1979, 16.
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Rég. Ad. B097. lelõhely.
Bándi – Petres – Maráz 1979, 44–56.
Szeverényi 2013. 57.
Bándi – Petres – Maráz 1979, 55.
Bándi – Petres – Maráz 1979, 56.
Rég. Ad. 1432/83. sz.
Rég. Ad. 1751/84. sz.
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Rég. Ad. 1840/86. sz.
Bándi – Petres – Maráz 1979, 59–68.; Bándi 1984.
Bándi – Petres – Maráz 1979, 70–71. alapján.
Rég. Ad. 1751/84. sz.
Archeológiai Közlemények 1868, 194.
Bándi – Petres – Maráz 1979, 90–92. alapján.
Bándi 1975.; Bándi – Petres – Maráz 1979, 92.
Bándi – Petres – Maráz 1979, 92.
Tóth 2008. 6–7.
Rég. Ad. 1402/83. sz.
A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat feltárása 2010-ben: Horvát tranzit 102.
lelõhely (Rég. Ad. 2786/2011. sz.).
Mozsolics 1985, 170–171.
Bándi – Petres – Maráz 1979, 157.; Patek 1968, 62.
Nováki 2004; Bertók – Gáti 2015; Szabó et al. 2016, 5.
Patek 1968, 62.
Bándi – Petres – Maráz 1979, 154.
Bándi – Petres – Maráz 1979, 155–158.
Maráz 2013, 74.
Bándi – Petres – Maráz 1979, 155–158.
Maráz 2013, 74.
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Maráz 2008, 70.
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Márﬁ 1983.
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Valeriae oppidum obscurissime natus est, patre tabulario praesidialis ofﬁcii, orto a
posteritate Carporum, quos antiquis excitos sedibus Diocletianus transtulit in
Pannoniam.” AM 90.
„[---] / Iustus [---] cives So[pianarum? ---] /u sibi et [---] / co(niugi) qu[ae vix(it) ---].”
CIL III. 3293. Lásd még ehhez Tóth 2006a, 49–50. 3. jegyzet.
Mády 1963.; Visy 2003. 231.
Tóth 2006b, 51–52.; PL II. 214 (Visy Zsolt). A település nevének magyarázatát
illetõen lásd még Schwing 2009.
Tóth 2006a, 52.
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Pozsárkó 2001.
Tóth 2006a, 52.
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The latest detailed summary of the natural environment of Pécs: Lóczi – Gyenizse
2013.
The administrative area of the modern city is 228 times larger than the walled size
of the medieval settlement. The expansion of the area led to the merging of the
surrounding villages into the administrative unit of Pécs. For details, see BMFN
697–808.
Mezõsi 2011, 119.
Mezõsi 2011, 296–297.
Kraft 2006, 76.
Kraft 2006, 34–35, 41–42.
Mezõsi 2011, 303.
Mezõsi 2011, 298.
Mezõsi 2011, 298.
Areas around the vicinity of the historic nucleus of the town used for this purpose
have been built up by now. The viticulture is focused on the southern stretches of
Western Mecsek Hills.
In the Roman period there was certainly a road across the Mecsek Hills towards
Pécs-Lapis.
The role of Roman Lugio (Dunaszekcsõ) can be emphasised in this respect.
After Bándi – Petres – Maráz 1979, 16 and 41.
Rég. Ad. No. 1059/82.
Bándi – Petres – Maráz 1979, 16.
Rég. Ad. No. 2024/2004.
Rég. Ad. No. 2786/2011.
Rég. Ad. site No. B097.
Bándi – Petres – Maráz 1979, 44–56.
Szeverényi 2013, 57.
Bándi – Petres – Maráz 1979, 55.
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Rég. Ad. No. 1432/83.
Rég. Ad. No. 1751/84.
Bándi–Petres–Maráz 1979, 55.
Rég. Ad. No. 1840/86.
Bándi – Petres – Maráz 1979, 59–68; Bándi 1984.
After Bándi – Petres – Maráz 1979, 70–71.
Rég. Ad. No. 1751/84.
Archeológiai Közlemények 1868, 194.
After Bándi – Petres – Maráz 1979, 90–92.
Bándi 1975; Bándi – Petres – Maráz 1979, 92.
Bándi – Petres – Maráz 1979, 92.
Tóth 2008, 6–7.
Rég. Ad. No. 1402/83.
Excavated by the Field Service for Cultural Heritage in 2010: Croatian Transit gas
transmission pipeline site No. 102. (Rég. Ad. No. 2786/2011).
Mozsolics 1985, 170–171.
Bándi – Petres – Maráz 1979, 157; Patek 1968, 62.
Nováki 2004; Bertók – Gáti 2015; Szabó et al. 2016, 5.
Patek 1968, 62.
Bándi – Petres – Maráz 1979, 154.
Bándi – Petres – Maráz 1979, 155–158.
Maráz 2013, 74.
Bándi – Petres – Maráz 1979, 155–158.
Maráz 2013, 74.
Rég. Ad. sites No. B097 and B109.
Maráz 1979; Maráz 1996; Maráz 2013.
Maráz 2008, 69–70; Maráz 2013, 88.
Rég. Ad. No. 579–591.
Rég. Ad. No. 598–579.
Maráz 2008, 70.
Bándi – Petres – Maráz 1979, 203–204; Maráz 2013, 84–90.
Bándi – Petres – Maráz 1979, 204; Maráz 2013, 84–90; Tóth 2008, 8.
Bándi – Petres – Maráz 1979, 204
KÖH adattár (Repository of the National Ofﬁce of Cultural Heritage)
600/3159/2007.
KÖH adattár 600/2184/2009.
Bándi – Petres – Maráz 1979, 204.
The force of the stream decreased after it left the hills. Leaving behind its alluvial
deposits, it ﬁlled up the surface evenly. Therefore the eastern part of the ridge is
ﬂatter and less suitable for human settlement.
Before the Diocletian reform, the centre of civilian and military administration in
Pannonia Superiod was Carnuntum, and in Pannonia Interior it was Aquincum.
Previously, Carnuntum was the centre of the uniﬁed province of Pannonia. Savaria
was the seat of the Imperial cult and the provincial assembly in Pannonia Superior.
For the Roman road network in Transdanubia: Tóth 2006b. On roads to Sopianae
see also: Radnóti 1940.
Márﬁ 1983.
References to Sopianae in the Itinerarium Antonini: per Sopianas 231.9; Suppianis
232.8; a Sopianas 264.1 and 264.7; Sopianis 267.5.
“Maximinus regens quondam Romae vicariam praefecturam, apud Sopianas
Valeriae oppidum obscurissime natus est, patre tabulario praesidialis ofﬁcii, orto
a posteritate Carporum, quos antiquis excitos sedibus Diocletianus transtulit in
Pannoniam.” AM 90.
“[ – ] / Iustus [ – ] cives So[pianarum? – ] /u sibi et [ – ] / co(niugi) qu[ae vix(it) – ].”
CIL III. 3293. On this, see also Tóth 2006a, 49–50, note 3.
Mády 1963; Visy 2003, 231.
Tóth 2006b, 51–52; PL II. 214 (Zsolt Visy). For the interpretation of the settlement
names, see also: Schwing 2009.
Tóth 2006a, 52.
In the case of Sopianae, the ‘forms villae/casae Sopianae’ (PL II. 214.) and
‘mansiones Sopianae’ are considered to be possible by Zsolt Visy. Visy 2013, 99. On
this, see also Pozsárkó 2001.
Tóth 2006a, 52.
On this, see in detail: Visy 2013, 93–99.
The area of the Mecsek Hills and its surroundings must have belonged to the
northern part of the Andizetes civitas peregrina or the southern part of
Hercuniates. Mócsy 1990a.
Visy 2003, 231.
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Bertók – Gáti 2014, 123.
Lásd még Gáti – Kovaliczky – Nagy – Tóth 2013, 46–48.
Kárpáti 2004, 281.
Tóth 2008, 8–9.
Tóth Zsolt ásatása 2015–2016-ban.
Tóth Zsolt ásatása a 2013–2014. évben.
Fülep 1974. Vö. Visy 2013. 104, 114–116.
Tóth Zsolt ásatása 2014-ben.
Kárpáti 2004, 279.; Kovaliczky 2005 és 2015; Visy 2013, 101–104. Visy Zsolt ezt a
területet tekinti a kora római bennszülött település magjának. Uo. 103.
Tóth 2010, 12–13.
Tóth Zsolt ásatása 2011-ben.
Fülep – Burger 1979, 235. Lásd még a 135. jegyzetet.
Gábor 2005, 20.
Kovaliczky 2005.
Fülep 1974, 73.
Sopianae temetõirõl részletesen: Katona Gyõr 2013.
Fülep 1984. R/225–226. sírok.
Fülep – Burger 1981, 96–97.
Fülep – Burger 1981, 85–88.
Katona Gyõr 2013, 161–167.
Pozsárkó 2004, 272. 21., 26., 34. és 36. szám.
A Kraft János által hangsúlyozott téglagyártást nem látjuk bizonyítottnak. Kraft
2006. A Janus Pannonius u. 10. területén gödrök és cölöplyukak kerültek elõ. Tóth
2011b, 5.
Gábor 2005, 20.
Lásd még Gáti – Kovaliczky – Nagy – Tóth 2013, 49–50.
Tóth 2008, 9–10.
Tóth Zsolt ásatása 2015–2016-ban.
Rég. Ad. 2089/2007. sz.; Kárpáti – Gábor 2004; Kárpáti 2004.
Tóth Zsolt ásatása 2013-ban.
Kárpáti 2004, 282–285.; Visy 2013, 117–119.
Fülep 1974. Lásd még a 71. jegyzetet. Az épület az átdatálással illeszkedik az
egységesnek mutatkozó fejlõdéstörténetbe, s így utóélete is egyezik a település
más részén tapasztaltakkal.
Tóth 2010.
Tóth Zsolt ásatása 2014-ben.
Kárpáti 2004, 281.; Visy 2013, 116.; Pozsárkó 1990.; Visy 2013, 121–123.; Kovaliczky
2015.
Tóth 2006a, 53–64.; Tóth 2006b, 58–60. Vö. Visy 2013, 135.
Fülep 1984, 221–225. Lásd Gallienus, II. Claudius, Aurelianus és Probus érmeit.
Lásd még Gáti – Kovaliczky – Nagy – Tóth 2013, 51–52.
Tóth Zsolt ásatása 2015-ben.
Kárpáti 2004, 282–283.
Kárpáti 2004, 285.
Tóth Zsolt ásatása 2013-ban.
Vö. Fülep 1974. Lásd még a 71. jegyzetet.
Tóth 2010.
Kárpáti 2004, 279–280.; Kovaliczky 2015.
Lásd még Katona Gyõr 2013, 163., 166–167.
A praesesi székhely Sopianae-ba helyezésére mindössze egyetlen írásos forrás
enged következtetni. Lásd a 38. jegyzetet. Vö. Visy 2013, 136.
Mócsy 1990b, 63. 57. jegyzet és 309.
A kelet–nyugat irányú fõút a mai Rákóczi út vonalába esik, az észak–déli a Jókai
utcától nyugatra.
Vö. Visy 2013, 124., 30. ábra és 125–126.
Itt állhatott az a mérföldkõ, amely az út déli oldalán lévõ telken került elõ.
ArchÉrt. 31. (1911) 371–372.
A tervezett rendszer szerint véghezvitt építési projekt során a kivitelezési
munkák elsõ szakaszában építették fel a városfalat. Vö. Visy 2010, 214. és Visy
2013, 143.
Kárpáti Gábor a Rákóczi út északi oldalán, az egykori MATÁV-székház alatt
útrészletet talált. Helyzetébõl adódóan nem zárható ki, hogy ez a decumanus
maximus részlete.
A két fõút ennél szélesebb lehetett, de erre nincs egyértelmû adat.
A terepadottságok miatt az elmélettõl a gyakorlatban néhány méteres eltérés
ﬁgyelhetõ meg.
Vö. CEH 654–655.
Ez a terület a 260. évig a település részét képezte, azaz a település a korábban is
lakott terület irányába bõvült.
A település északi irányú terjeszkedése a temetõ miatt, a déli irányú bõvülés pedig
a vízjárta, mocsaras terület miatt nem volt lehetséges. A nyugati irányú
terjeszkedésre pedig nincs régészeti adat.
A csatornák kérdésérõl összefoglalóan lásd Visy 2013, 142–143.
A Rákóczi út – Jókai utca délnyugati szegletében feltárt területen a késõ római
idõszakban négy építési periódus is kimutatható volt. Tóth 2010, 15–25.
Errõl lásd Gábor 2005, 19.
„nullaque sedes idonea reperiri praeter Sabariam poterat, quamvis eo invalidam
tempore adsiduisque malis adﬂictam.” AM XXX 14.
A 4. század negyedik periódusában (7. periódus) a visszabontott épületek helyén
egy nagyméretû épület déli falának 28 méter hosszú szakasza került elõ. Tóth
2010, 23–25.
A városi élet nagyarányú hanyatlása a 405. évi barbár betöréssel hozható
kapcsolatba. Visy 2013. 151.
A Pécs, Rákóczi út – Jókai utca délnyugati saroktelken és az Irgalmasok utcája 16.
telken az ittmaradt romanizált lakossághoz köthetõ építési tevékenység
mutatható ki. Tóth 2010, 25.; illetve Tóth Zsolt ásatása 2015-ben.
Gáti – Kovaliczky – Nagy – Tóth 2013, 52–54.
A Citrom utcai feltárásokról összefoglalóan lásd Kárpáti 2004, 281–285.
Tóth Zsolt ásatása 2007-ben.
Tóth Zsolt ásatása 2015-ben.
Kárpáti 2004, 285.; Kárpáti–Gábor 2004.
Tóth Zsolt ásatása 2013–2014-ben.
Tóth 2008, 10.
Török 1942.; Fülep – Burger 1979, 235.; Kárpáti 2004, 286–287.; Visy 2013, 116.
Katona Gyõr 1984, 61–63.
Kárpáti Gábor közfürdõként azonosította az itt talált épületkomplexumot, amely
értelmezést Visy Zsolt nem fogadta el. Kárpáti 2004, 279–280.; Visy 2013, 138–
141.

Excavated by Zsolt Tóth in 2008, see Tóth 2008.
Pozsárkó 2001; Pozsárkó 2004.
Farkas – Kõhegyi 2002; Nagy 2016.
76 Mócsy – Fitz 1990, 38–39.
77 Bertók – Gáti 2014, 123.
78 See also Gáti – Kovaliczky – Nagy – Tóth 2013, 46–48.
79 Kárpáti 2004, 281.
80 Tóth 2008, 8–9.
81 Excavated by Zsolt Tóth from 2015 to 2016.
82 Excavated by Zsolt Tóth from 2013 to 2014.
83 Visy 2013, 104, 114–116. Cf. Fülep 1974.
84 Excavated by Zsolt Tóth in 2014.
85 Kárpáti 2004, 279; Kovaliczky 2005; Visy 2013, 101–104. This area is considered to
be the nucleus of the settlement of the indigenous population in early Roman
period. Ibid. 103.
86 Tóth 2010, 12–13.
87 Excavated by Zsolt Tóth in 2011.
88 Fülep – Burger 1979, 235. See also note 135.
89 Gábor 2005, 20.
90 Kovaliczky 2005.
91 Fülep 1974, 73.
92 On the cemeteries of Sopianae in detail: Katona Gyõr 2013.
93 Fülep 1984. graves R/225–226.
94 Fülep – Burger 1981, 96–97.
95 Fülep – Burger 1981, 85–88.
96 Katona Gyõr 2013, 161–167.
97 Pozsárkó 2004, No. 272. 21, 26, 34, and 36.
98 We do not consider the brick production emphasised by János Kraft to be proven.
Kraft 2006. – Pits and postholes were discovered at No. 10 Janus Pannonius Street.
Tóth 2011b, 5.
99 Gábor 2005. 20.
100 Gáti – Kovaliczky – Nagy – Tóth 2013, 49–50.
101 Tóth 2008, 9–10.
102 Excavated by Zsolt Tóth from 2015 to 2016.
103 Rég. Ad. No. 2089/2007; Kárpáti – Gábor 2004; Kárpáti 2004.
104 Excavated by Zsolt Tóth in 2013.
105 Kárpáti 2004, 282–285; Visy 201. 117–119.
106 Fülep 1974. See also note 71. Having been redated, the building ﬁts in the
development history of the settlement. Accordingly, its afterlife also corresponds
to what has been observed in other parts of the settlement.
107 Tóth 2010.
108 Excavated by Zsolt Tóth in 2014.
109 Kárpáti 2004, 281; Visy 2013, 116; Pozsárkó 1990; Visy 2013, 121–123; Kovaliczky 2015.
110 Tóth 2006a, 53–64; Tóth 2006b, 58–60. Cf. Visy 2013, 135.
111 Fülep 1984. 221–225. See coins issued by emperors Gallienus, Claudius II,
Aurelianus and Probus.
112 Gáti – Kovaliczky – Nagy – Tóth 2013, 51–52.
113 Excavated by Zsolt Tóth in 2015.
114 Kárpáti 2004, 282–283.
115 Kárpáti 2004, 285.
116 Excavated by Zsolt Tóth in 2013.
117 Cf. Fülep 1974. See also note 71.
118 Tóth 2010.
119 Kárpáti 2004, 279–280; Kovaliczky 2015.
120 See also Katona Gyõr 2013, 163, 166–167.
121 The location of the seat of the praeses in Sopianae can be inferred from a single
written source. See note 38. Cf. Visy 2013. 136.
122 Mócsy 1990b. 63. note 57, and 309.
123 The east–west directed main road ran where modern Rákóczi Road is. The north–
south directed main road was located to the west of Jókai Street.
124 Cf. Visy 2013, 124, Fig. 30 and 125–126.
125 The milestone discovederd on a plot to the south of the road must have originally
been set up here. Arch. Ért. 31 (1911) 371–372.
126 The town walls were built in the ﬁrst part of the planned contructions. Cf. Visy
2010, 214; Visy 2013, 143.
127 Gábor Kárpáti discovered a part of a street to the north of Rákóczi út, under the
building of the former MATÁV headquarters. Based on its position, it is likely to
have been a part of the decumanus maximus.
128 The two main streets must have been wider than this, but there is no clear
evidence to this.
129 Due to the conditions of the terrain, there is a difference of a few metres from
the theoretical model in reality.
130 Cf. CEH 654–655.
131 This area formed part of the settlement to 260. That is the settlement expanded
towards the formerly populated area.
132 The expansion of the settlement to the north was prevented by the cemetery. The
settlement could not grow to the south either, because of a waterlogged, marshy
area. There is no archaeological evidence to its westward expansion.
133 Visy 2013, 142–143.
134 Four phases of construction activity could be differentiated within the late Roman
period in the south-west corner of Rákóczi út and Jókai utca. Tóth 2010, 15–25.
135 On this, see Gábor 2005, 19.
136 “nullaque sedes idonea reperiri praeter Sabariam poterat, quamvis eo invalidam
tempore adsiduisque malis adﬂictam.” AM. XXX 14.
137 At the site of the demolished buildings a 28 m long section of a wall belonging to
a large building was discovered, which can be dated to Phase 4 of the fourth
century (Phase 7). Tóth 2010, 23–25.
138 The rapid decline in urban life can be attributed to the 405 Barbaric invasion. Visy
2013. 151.
139 The plots found in the south-west corner of Rákóczi út and Jókai utca in Pécs, and
at No. 16 Irgalmasok utcája yielded archaeological evidence to construction
activities carried out by the surviving Romanized population. Tóth 2010, 25, and
the excavations supervised by Zsolt Tóth in 2015.
140 Gáti – Kovaliczky – Nagy – Tóth 2013, 52–54.
141 For a summary of the excavations in Citrom utca see Kárpáti 2004, 281–285.
142 Excavated by Zsolt Tóth in 2007.
143 Excavated by Zsolt Tóth in 2015.
144 Kárpáti 2004, 285; Kárpáti – Gábor 2004.
145 Ecavated by Zsolt Tóth between 2013 and 2014.
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Gerecze 1904; Fülep 1974; Fülep – Burger 1979, 231–234. Vö. Rég. Ad. 1366/83. és
1367/83. sz.
Tóth 2010.
Kárpáti 2004, 285.
Tóth Zsolt ásatása 2014-ben.
A késõ római temetõkrõl összefoglalóan: Katona Gyõr 2013.
A település lakosságszáma csak a város mérete alapján becsülhetõ meg.
A népességszám a város 4. század középsõ szakaszára tehetõ fénykorában sem
haladta meg a 3000 fõt.
A Széchenyi tértõl északkelet–keletre az Anna utca, József utca és Király utca
területérõl, a Kossuth tértõl északra a Munkácsy Mihály utca és Perczel Miklós
utca területérõl is ismert néhány késõ római sír. Kérdéses, hogy ezek
összefüggésben álltak-e a késõ római kori északi, ill. keleti temetõvel, valamint
ezek alapján a két temetõ nem alkotott-e összefüggõ egészet.
Elõbbi esetben a völgyek, utóbbi esetben padig a kõzettani felépítés volt
mérvadó. Kraft 2006, 35., 38.
Tóth 2011b, 5.
A temetõi épületekrõl összefoglalóan lásd Gábor 2016.
Gábor 2008 és Gábor 2013a. Vö. Tóth 2012. A számba vett épületek közül a VII.
számú sírkamra néven szereplõ objektum az adattári dokumentáció (Rég. Ad.
1289/83. sz.) és Fülep Ferenc publikációja (Fülep 1962b) alapján, meglátásunk
szerint nem római kori sírkamra. Az I. számú cella trichorától északra elõkerült
épületmaradványok alapján egy, a cella trichora északnyugati részének
nekiépített Karoling-kori épületrõl van szó, amelyet az Árpád-korban is
használtak egy darabig. A Fülep Ferenc által meghatározott sírkamra ezen épület
árnyékszéke. – Buzás 2015, 64. és Tóth 2016a.
A cella septichora, a két cella trichora és az ún. Ókeresztény Mauzóleum.
Tóth 2011b, 11.; Visy 2013, 151.
Területének kiválasztása tudatos, geomorfológiai és hidrogeológiai okokkal
magyarázható. Kraft 2006, 18., 28., 35., 38.
Péter-Pál sírkamra, Ókeresztény Mauzóleum, V. számú és XIII. számú épület,
valamint egy dongaboltozatos, sírkamraszerû építmény a Széchenyi téren.
Lásd Buzás 2015 és Tóth 2016a.
Pozsárkó – Tóth – Visy 2007; Bodó 2007; Buzás 2009.
Koszta 2009a, 36–37.; Tóth 2011a. Errõl részletesen lásd Buzás – Tóth 2015.
Ilyen sort alkot kelet–nyugati irányban az V.–I.–IV., illetve a XXII.–XXIII.–XXIV.
számú épület. Észak–dél irányú elrendezõdést mutat a XIX.–XX., valamint a VIII.–
IX. számú objektum.
Gáti – Kovaliczky – Nagy – Tóth 2013, 63. és Tóth 2016b.
Tóth 2008, 11–16.
Kérdéses, hogy a temetõ vonalában, a Rákóczi út déli széle mellett feltárt 16
csontvázas földsír a temetõhöz tartozik-e. Tóth Zsolt, régészeti felügyelet 2009.
évben.
Fülep – Burger 1979, 335–340.
Gábor 2005, 18–19.
A Kossuth tér területén és környékén feltárt sírokban feltételezhetõen ezen
betelepítettek elhunytjait azonosíthatjuk.
Valószínûsíthetõ, hogy a lakosság felsõbb rétegei már 405-ös nagy barbár betörés
idején elmenekült a településrõl. Visy 2013, 151.
Faszerkezetes építmények maradványai a Rákóczi út – Jókai utca délnyugati
szegletében kerültek elõ 2008–2009-ben. (Tóth 2010, 25.) A Jókai utca 17–19.
és Irgalmasok utcája 16. telkeken az egykori cölöpökön kívül gerendák árkai
és agyagba kötött kõalapozások is ismertté váltak. Tóth Zsolt ásatásai 2013–2015ben.
Kiss 1974, 121–123.
Hampel 1900, 97–125.
Gábor 2013b, 228. Ez azonban a közölt adatok alapján kizárható: a szürke
természetes feltöltõdésréteg, amelybe a sírokat beleásták, több évszázad alatt
rakódott le a római kori vízelvezetõ rendszer mûködésének megszûnte után.
Éppen ezért a sírok vagy Karoling-koriak vagy az Árpád-kor idõszakából
származnak.
Nagy 1994; Gábor 2013b, 230.
Kárpáti Gábor a Munkácsy Mihály utcában 5. századi sírokat tárt fel. Kárpáti 2004,
281. A temetõ déli irányban a Kossuth tér északkeleti részére is kiterjedt.
A kereszténység (és így a római lakosság) római kor utáni továbbélésének adatait,
régészeti bizonyítékait Tóth Endre foglalta össze Pannonia területére
vonatkozóan. Tóth 1994.
1964–1967 között Kováts Valéria leletmentõ ásatása 729 sírt tárt fel. Kováts V.,
ArchÉrt. 92 (1965), 238.; ArchÉrt. 94 (1967), 226.; ArchÉrt. 95 (1968), 133.; Kiss
1979, 398.
Az 1900-as évek eleje óta pusztuló temetõ területén 1961-ben Fülep Ferenc, 2004ben Nagy Erzsébet végzett hitelesítõ ásatást. Fülep F., ArchÉrt. 89 (1962), 265.; Kiss
1979, 397.; Kiss 1977b, 89–90.; Nagy 2005.
A Hõerõmû üzemi területén, a 7. sz. hûtõtorony mellett 1991-ben Kárpáti Gábor
24 sírt tárt fel. Nagy 1995, 85–95.; Szalai 1995b, 97–106.
1975-ben Kárpáti Gábor egy sírt mentett meg és több elpusztult sír maradványát
ﬁgyelte meg a domboldali vízmosásban, 1985–1987-ben Nagy Erzsébet 67 sírt tárt
fel a temetõ területén. Kárpáti 1976.; Nagy E., Rég. Füz. I. 39 (1986), 60.; Rég. Füz.
I. 40 (1987), 68.; Rég. Füz. I. 41 (1988), 54.; Nagy 1990, 93–128.; Szalai 1995a, 107–
132.; Nagy 1990b.
1907-ben és 1908-ban Marosi Arnold 53 sírt, 1966-ban Kiss Attila további 7 sírt tárt
fel a lelõhelyen. Marosi 1909, 103–111.; Kiss A., Rég. Füz. I. 20 (1967), 59.; Kiss
1979, 397.; Kiss 1977b, 92–103.
1982–1984 között Nagy Erzsébet leletmentõ ásatása 549 sírt tárt fel. Nagy E., Rég.
Füz. I. 36 (1983), 64–65.; Rég. Füz. I. 37 (1984), 74., Rég. Füz. I. 38 (1985), 68.; Nagy
1987.
A lelõhelyen 1995-ben nyolc-tíz sírt találtak, majd 1999-ben leletmentõ ásatásán
Gábor Olivér nyolc sírt tárt fel.
Az 1930-as években Fejes György, az 1950-es években Dombay János és Lakatos
Pál végzett ásatást a temetõ területén. 1959-ben újabb leletek kerültek elõ. Kiss
1979, 394.; Kiss 1977b, 17–23.
1941-ben Dombay János 76 síros közép és késõ avar kori temetõrészletet tárt fel.
Kiss 1979, 395.; Kiss 1977b, 37–47.
Kiss 1979, 362., 371.
Kiss 1979, 396.; Kiss 1977b, 65–67; Nagy 1983, 125–126. 1–5. és 9. tábla.
1971-ben Kiss Attila öt sírt tárt fel a részben elpusztított késõ avar temetõben.
Rég. Füz. I. 25 (1972), 50.; Kiss 1979, 395.; Kiss 1977a, 130–133.
Nagy 1990a, 93–128.; Szalai 1995a, 107–132.
Nagy 1995, 85–95.; Szalai 1995b, 97–106.
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Tóth 2008, 10.
Török 1942; Fülep – Burger 1979, 235; Kárpáti 2004, 286–287; Visy 2013. 116.
Katona Gyõr 1984, 61–63.
Gábor Kárpáti identiﬁed the building complex discovered at the site as public
baths. This interpretation was not accepted by Zsolt Visy. Kárpáti 2004, 279–280;
Visy 2013, 138–141.
Gerecze 1904; Fülep 1974; Fülep – Burger 1979, 231–234. Cf. Rég. Ad. No. 1366/83
and 1367/83.
Tóth 2010.
Kárpáti 2004, 285.
Excavated by Zsolt Tóth in 2014.
For a summary of the late Roman cemeteries, see Katona Gyõr 2013.
The population of the settlement can be estimated only on the basis of the size of
the town. The number of the inhabitants must have been less than 3000 even
during the heyday of the settlement, in the mid-fourth century.
Further late Roman graves are known from the territories of Anna utca, József
utca and Király utca located to the north-east and east of Széchenyi tér, as well as
from the areas of Munkácsy Mihály utca and Perczel utca found to the north of
Kossuth tér. It is questionable whether these were connected to the late Roman
north and the east cemeteries, and – based on these – whether the two
cemeteries formed a contiguous unit.
In the case of the former the valley, in the case of the latter the geological
composition played a decisive role. Kraft 2006, 35, 38.
Tóth 2011b, 5.
For a summary on the funerary buildings see Gábor 2016.
Gábor 2008; Gábor 2013a. Cf. Tóth 2012. – Based on records found in the
archaeological repository (Rég. Ad. No. 1289/83) and the publication by Ferenc
Fülep (Fülep 1962b), we do not regard the construction called ‘burial vault VII’ as
a late Roman burial vault. Based on the ruins found to north of cella trichora
No. I, it was a Carolingian building erected to the north-western part of cella
trichora, which was also used for some time in the Árpádian era. The structure
interpreted by Ferenc Fülep as a burial chamber was, in fact, the lavatory of this
building. Buzás 2015, 64; Tóth 2016a.
These are the cella septichora, the two cellae trichorae, and the so-called Early
Christian Mausoleum.
Tóth 2011b, 11; Visy 2013, 151.
The territory was selected consciously, based on geomorphological and
hydrogeological reasons. Kraft 2006, 18, 28, 35, 38.
Thease are the Peter and Paul burial vaul, the Early Christian Mausoleum, funerary
buildings V and XIII, as well as a burial chamber-like building with barrel vault at
Széchenyi tér.
See Buzás 2015 and Tóth 2016a.
Pozsárkó – Tóth – Visy 2007; Bodó 2007; Buzás 2009.
Koszta 2009a, 36–37; Tóth 2011a. On this in detail, see Buzás – Tóth 2015.
Buildings V, I, and IV, as well as buildings XXII, XXIII, and XXIV are arranged east–
west. Buildings XIX and XX, as well as buildings VIII and IX were arranged along
a north–south axis.
Gáti – Kovaliczky – Nagy – Tóth 2013, 63 and Tóth 2016b.
Tóth 2008, 11–16.
It is uncertain whether the sixteen inhumation graves uncovered along the south
side of Rákóczi street belonged to this cemetery. – Archaeological supervision by
Zsolt Tóth in 2009.
Fülep – Burger 1979, 335–340.
Gábor 2005, 18–19.
The graves uncovered in the territory of Kossuth tér and its surroundings must
have belonged to these allied ethnic groups.
It is probable that the upper layers of the population ﬂed from the settlement
during the great Barbaric invasion in 405. Visy 2013, 151.
The remains of post-structure buildings were found in the south-western part of
Rákóczi út and Jókai utca in 2008 and 2009. Tóth 2010, 25. On building lots at 17–
19 Jókai utca and 16 Irgalmasok utcája, the ditches of beams and stone
foundations in clay were also identiﬁed besides the post-holes. – Excavations
conducted by Zsolt Tóth Zsolt between 2013 and 2015.
Kiss 1974, 121–123.
Hampel 1900, 97–125.
Gábor 2013b, 228. However, this can be ruled out on the basis of the available
data: the grey natural layer of soil into which the tombs were dug accumulated
over several centuries after the Roman drainage system ceased to function.
Consequently, the tombs should be dated to either the Carolingian age or the
Árpádian period.
Nagy 1994; Gábor 2013b, 230.
Kárpáti Gábor uncovered ﬁfth-century graves in Munkácsy M. utca. Kárpáti 2004,
281. – The cemetery also exteneded southwards to the north-eastern part of
Kossuth tér.
Data and archaeological evidence to the survival of Christianity (and thus the
Roman population) in Pannonia after the Roman period was summaried by Endre
Tóth. Tóth 1994.
The rescue excavation supervised by Valéria Kováts between 1964 and 1967
brought to light 729 graves. Kováts V., Arch. Ért. 92 (1965), 238; Arch. Ért. 94
(1967), 226; Arch. Ért. 95 (1968), 133; Kiss 1979, 398.
In 1961 Ferenc Fülep conducted an excavation in the territory of the cemetery that
had been degrading from the 1900s onwards. In 2004, Erzsébet Nagy carried out
an authenticating excavation at the site. Fülep F., Arch. Ért. 89 (1962), 265; Kiss
1979, 397; Kiss 1977b, 89–90; Nagy 2005.
Next to cooling tower No. 7 found in the territory of the thermal power plant,
Gábor Kárpáti uncovered twenty-four graves in 1991. Nagy 1995, 85–95; Szalai
1995b, 97–106.
In 1975 Gábor Kárpáti managed to excavate a grave, and he observed the remains
of several destroyed graves in the hillside worn by water ﬂow. From 1985 to 1987,
Erzsébet Nagy uncovered sixty-seven graves in the territory of the cemetery.
Kárpáti 1976; Nagy E., Rég. Füz. I. 39 (1986), 60; Rég. Füz. I. 40 (1987), 68; Rég. Füz.
I. 41 (1988), 54; Nagy 1990, 93–128; Szalai 1995a, 107–132; Nagy 1990b.
In 1907 and 1908 Arnold Marosi uncovered ﬁfty-three graves at the site. In 1966,
Attila Kiss excavated seven more graves. Marosi 1909, 103–111; Kiss A., Rég. Füz. I.
20 (1967), 59; Kiss 1979, 397; Kiss 1977b, 92–103.
Erzsébet Nagy uncovered 549 graves during the pre-construction excavation
supervised by her between 1982 and 1984. Nagy E., Rég. Füz. I. 36 (1983), 64–65;
Rég. Füz. I. 37 (1984), 74; Rég. Füz. I. 38 (1985), 68; Nagy 1987.
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Kozármisleny-Kiskozári szõlõhegy lelõhelyen 1907-ben szõlõ-aláforgatáskor
elõkerült leletek. Kiss 1979, 396.; Kiss 1977b, 65.
Horváth 1938; Kiss 1979, 397.; Kiss 1977b, 91.
A sír és az attól nyugatra lévõ temetõ problematikájáról részletesen: Tóth 2016,
67.
Lásd ehhez a korábbi irodalommal Tóth 2015a, 13–19.; Szõke 2014; Fülep 1984;
Nagy T. 1990. A kérdésrõl legutóbb részletesen: Tóth 2016b.
A pécsi püspökség 1009. évi alapítólevele. Vö. a 870 körülre keltezett Conversio
Baguariorum et Carantanorum (a továbbiakban Conversio) és a 885-re keltezett
adománylevél (Arnolﬁnum).
Lásd erre: Tóth 2016a és 2016b.
Az Apáca utca területérõl, az ún. Ókeresztény Mauzóleumnál, a cella trichora I.nél és a cella septichora épületétõl északra és keletre mutatható ki a korszakhoz
köthetõ régészeti anyag. Fülep 1960.; Fülep 1984.; Tóth 2011a.; Tóth 2016b.
Lásd Tóth 2015b.; Buzás 2015.; Tóth 2016.
Lásd részletesen Tóth 2016, 51. jegyzet.
Parádi 1959, 129–134.
Dombay 1962, 69–81.; Kiss 1983, 262–265.
Kiss 1983, 261.
Kiss 1983, 266.
Kalmár 1942, 22–29.; Kalmár 1965.; Kiss 1983, 252–255.
Kiss 1983, 259–260.
Uo. 256.
Uo.
Uo.
Uo. 259.
Szõke 2014, 110.
Tóth 2016b. A 2. fejezet 2. és 3. pontjában foglalkozunk azzal, hogyan valósult
meg ez a módosulás, illetve lásd ugyanitt az 1. fejezetben írtakat.
DHA 98.; A püspökség alapítására lásd Koszta 2009a.
Erre összefoglalóan lásd Szakács 2006; Szende 2010a. A püspöki székhelyek önálló
várostípusként történõ megközelítését a magyar historiográﬁában elsõként
Koszta László alkalmazta – éppen Pécs kapcsán. Koszta 1995.
Lásd részletesen a 2.3.3. fejezetben.
A római kori városra összefoglalóan lásd Tóth 2016a és 2016b, valamint a 2.2. és
2.3. fejezetet.
Pécs neveire lásd Schwing 2009.
Sándor 2001; Tóth 2001; Tóth 2016b.
Tóth 2016a és 2016b. Az altemplomban Tóth Zsolt végzett kutatást 2019-ben.
Koszta 2012, 302.; Koszta 2015, 29–32.
A Janus Pannonius Múzeum tervásatása Tóth Zsolt vezetésével 2019-ben.
KK 67.; Tóth 2011a; Buzás–Tóth 2015; Tóth 2016b; Fedeles 2017, 88–89.
Koszta 2012, 303.
Sándor – Gerõ 1981, Nr. 277.
Rég. Ad. 2058/2004. sz.
Kárpáti 1988a, 84.
ÁÚO VII. 273.; Pécs ezer éve 31., 35.
Visy 2006, 8–9.; Bodó 2007, 94–95.
Gerõ 1999.
Rég. Ad. 814/80., 1758/94. sz.
Fedeles 2011a, 47.
Koszta–Fedeles 2009, 216.
Curias canonicales, que sunt in vico canonicorum apud ecclesiam maiorem: Stat.
Zag. 17.
Fedeles 2011a, 48/170. jegyzet további irodalommal.
Pl. Hunyadi út: Rég. Ad. 2514/2009. sz.; Káptalan utca: Sándor – Gerõ 1981, 260.
sz., Szepesy I. utca: Uo. 262–263., 268–269. sz.; Kárpáti 1979, 128. Janus Pannonius
utca: Sándor–Gerõ 1981, 270. sz.; Kárpáti 1988b, 94.
Kárpáti 1986b, 21–22.
Petrovich 1956, 31–32.; Sándor 1991; Buzás 2009, 658–660.
Az egyes házak történetére lásd Petrovich 1983.
Koszta 1994, 536.
ÁMTF I. 362. 1333-ban és 1334-ben a pápai tizedjegyzékben Pulsator, de
Harangozo és a de Pulsator alakok szerepelnek Péter pap neve mellett. MV I/1.
271., 273., 303.
Mályusz 1953, 161.
Sándor – Gerõ 1981, Nr. 290.
Kárpáti 1988a, 84–85.
Koszta 2012. 309.
Kápolna: Pl. (1369) DF 207 453; (1377) DF 259 873; (1398) ZsO I. 2096. sz.; Plébánia:
(1405) DL 78 609.
Sándor – Gerõ 1981, 282–307. sz.
AO V. 356.
Fügedi 1981, 57.; de Cevins 2003, 40.
Kárpáti – Szekér 1994, 238–240.
Sándor – Gerõ 1981, 329–330. sz.
AO V. 356.; Borsa 1993, 18; Káldy-Nagy 1960, 13–14.
Koszta 2012, 311–312.
Káldy-Nagy 1960, 13–14.; Pécs ezer éve 67–69.; Varga 2009, 104.
Dercsényi – Pogány – Szentkirályi 1966, 36.
Parádi 1960.
Rég. Ad. 1323/83. sz.
Glaser 1929–1930, 132. sz.
Koszta 2012, 312.
Katona Gyõr – Kárpáti 1985, 111.; Kárpáti 1986a, 103.; Rég. Ad. 1974/2004.,
2187/2007. sz.
de Cevins 2003, 27.
Koszta 2012, 312–313.
Fülep 1984, 24–25.
Tóth 2010, 15–20.
Kárpáti é. n., 37–38.
Kárpáti – Gábor 2004, 11., 14.; Rég. Ad. 2223/2007., 2248/2007. sz.; Sándor – Gerõ
1981, 417–419. sz.
Koszta 2012, 314.
Sándor – Gerõ 1981, 381–385. sz.; Kárpáti 1985, 111.; Somogyi 1969, 35.
Sándor – Gerõ 1981, 392. sz., 416., 420.; Rég. Ad. 1354/83. sz.; Kárpáti 1983a,
113.
Sándor – Gerõ 1981, 438. sz.
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203 Archaeological ﬁnds connected to the period were discovered in the territory of Apáca utca, at the Early Christian Mauseoleum, at cella trichora I, as well as to the north
and east of the cella septichora. Fülep 1960; Fülep 1984; Tóth 2011a, Tóth 2016b.
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241 Kárpáti 1986b, 21–22.
242 Petrovich 1956, 31–32; Sándor 1991; Buzás 2009, 658–660.
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Péter. MV I/1. 271, 273, 303.
246 Mályusz 1953, 161.
247 Sándor – Gerõ 1981, No. 290.
248 Kárpáti 1988a, 84–85.
249 Koszta 2012, 309.
250 Chapel: e.g. (1369) DF 207 453; (1377) DF 259 873; (1398) ZsO I. No. 2096; Parish
church: (1405) DL 78 609.
251 Sándor – Gerõ 1981, No. 282–307.
252 AO V. 356.
253 Fügedi 1981, 57; de Cevins 2003, 40.
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Rég. Ad. 1296/83. sz.
Kárpáti 1983b, 101–102.
Rég. Ad. 2246/2007. sz.; Sándor – Gerõ 1981, 571. sz.; Kárpáti 1988a, 84.
Rég. Ad. 1360/83., 2246/2007. sz.; Sándor – Gerõ 1981, 571. sz.
Fügedi 1981, 75–76.
Kárpáti 1983b, 106.
Koszta 2012, 316–317.
Kiss – Sarbak 2009, 371.; Harsányi 1938, 81., 236., 316.; Kárpáti – Szekér 1994, 241–
248.; Romhányi 2008.
Rég. Ad. 2246/2007. sz.
Kárpáti 1983a, 15.; Kárpáti 1988b, 96.; Rég. Ad. 1364/83. sz.; Sándor 1984, 31–32.;
Sándor – Gerõ 1981, 552. sz.
Kárpáti 1983b, 107.; Sándor – Gerõ 1981, 552. sz.
Kárpáti – Szekér 1994, 237.; Sándor – Gerõ 1981, 572. sz. Vö. Buzás 2009, 664.
Tóth 2008, 16–19.
Gosztonyi 1939, 183.
Vörös 1963,16.
Bezerédy 1982a, 291.
Gosztonyi 1939, 183.; Gosztonyi 1941a, 61.; Dercsényi – Pogány – Szentkirályi 1966,
86.
Szabó 1940, 397. (térkép), 400.
Kárpáti Gábor szíves szóbeli közlése (2008. nov. 20.).
Fedeles 2010b.
Kárpáti 1978b, 171.
Rég. Ad. 2245/2007. sz.; Sándor – Gerõ 1981, 490–491. sz.
Sonkoly 1998, 447.
Sándor – Gerõ 1981, 494/a., 495. sz.
Kárpáti – Sonkoly 1985, 199/15. sz.; Sándor – Gerõ 1981, 508. sz.
Iványi 1904, 135. sz.
Petrovich 1953, 29.
Káldy-Nagy 1960, 14.
Király utca 11.: Sonkoly 1996b, 230.; Király utca 17.: Sonkoly 1998; Király utca 35.:
Sándor – Gerõ 1981, 519. sz.
Az 1722-es telekkönyv adatainak felhasználásával készítette el Babics András a
város telektérképét, amely már a hódoltság folyamán lejátszódott új népesedési
folyamatot tükrözi. A török városnak ugyanis éppen ez a rész volt a legsûrûbben
lakott területe. Babics 1960, 12.; Varga 2009,103.
Vörös 1963.
Koszta 2012, 322.; Koszta 2015, 41–46.
Kárpáti 1988a, 81.; Kárpáti 1978b, 168.
Kárpáti 2001, Nr. 212.
Koszta 2015, 44–45.
Gosztonyi 1944; Kikindai 2006; Buzás 2009, 669–670. Az elmúlt években végzett,
s eddig még publikálatlan ásatások (Tóth Zsolt, Ács Zsóﬁa) eredményeit felhasználva Buzás Gergely tekintette át az egyes építési fázisokat, és készítette el az
összesített alaprajzot és az épület digitális rekonstrukcióját. Buzás 2010.
Dercsényi – Pogány – Szentkirályi 1966, 71.
Koszta 2012, 325.
Kárpáti 1978a, 157–159.; Kárpáti 1979, 127–129.; Kárpáti 1981, 112–113.; Kárpáti
1983a, 113.; Kárpáti 1985, 112.; Kárpáti 1988b, 96.; Sonkoly 1993; Sonkoly 1996a;
Sándor – Gerõ 1981, 353., 407–409., 412., 503–504. sz., stb.
Iványi 1904, 135. sz.
DF 260135.
Petrovich 1953, 29–30.
Maguk az ásatók is felvetették ennek lehetõségét. Katona Gyõr – Kárpáti 1991,
171/3. sz. (84.).
de Cevins 2003, 48–49.; Kubinyi 1999, 258.
Szende 2010a, 153.
Nagyszebenben a 13. század közepe táján alapított Szentlélek-ispotály a város
központjában, a plébániától egy háztömbnyire épült fel. Zágrábban a Szûz Máriaispotály szintén hasonló módon a királyi város (Gradec) központjában helyezkedett el. Majorossy – Szende 2008, 446.; Szende 2010a, 153. Koszta László
véleménye szerint a 12. századtól adatolható korai ispotály, amely a tatárjárás
során elpusztult, a székesegyház környékére lokalizálható, majd a Szent Bertalantemplom alapítását követõen helyeztek át, s építették fel a városközpontban.
Koszta 2015, 141–142.
AAV RS vol. 904, fol. 279rv; Beke 1900, 11. A latin ’apotheca’ szó a mai
jelentéstartamától eltérõen a középkorban elsõsorban vegyeskereskedést
jelentett, ahol többek között gyógyszereket is árultak. A terminológiára lásd
Tringli 2010, 1298–1301.
Szabó 1940, 396.; Dercsényi – Pogány – Szentkirályi 1966, 20., 36.
Koszta 2012, 318–322.
Parádi 1958, 130–131.
Az 1158-ban említett ’capella omnium Sanctorum’ a pécsváradi temetõkápolnára
vonatkozik. ÁMTF I. 363.; Szõnyi 1913; Boros 2008, 15.
Kárpáti 1988a, 83.; Koszta 2012, 320.
Koszta 2009b, 88.
Kiss – Sarbak 2009, 383.
Buzás 2009, 662.
Kárpáti 1999, 237.
Timár 2001, 74.; Fedeles 2010b.
Fedeles 2007, 12–14. Vö. Koszta 2015, 132–133.
DL 33535.
Reuter 1963, A 18–19. században is Malomszegnek nevezték e városrészt.
Szabó 1940, 401.
Vö. Dercsényi – Pogány – Szentkirályi 1966, 35.
Koszta 2015, 40–41.
Dercsényi – Pogány – Szentkirályi 1966, 38.
„in expugnatione Quinqueecclesiensis castri fuissent.” HO VIII. 310.
Gerõ 1999, 48.
Koszta 2009b, 82–83.
„in reliquo autem inﬁxa erat quedam ymago ad similitudinem cuiusdam castri, et
in circumferentia ipsius sigilli hec littere apparebant, scilicet: Sigillum Fratrum
Minorum Quinqueecclesiensium.” MV I/II. 362.
Gerõ 1999, 49–51.; Buzás 2009, 654–655. A 17. század végén itt volt a várbörtön
(turris seu carcer). Pataki – Gosztonyi 1941, 419. Nem elképzelhetetlen, hogy már
korábban is ellátta e funkciót az épület. Az elsõ általam ismert pécsi börtönre
vonatkozó adat 1427-bõl származik: ’carceribus eiusdem domini episcopi’. Holub
1960, 185.
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Katona Gyõr – Kárpáti 1985, 111; Kárpáti 1986a. 103; Rég. Ad. No. 1974/2004,
2187/2007.
de Cevins 2003, 27.
Koszta 2012, 312–313.
Fülep 1984, 24–25.
Tóth 2010, 15–20.
Kárpáti (n.d.), 37–38.
Kárpáti – Gábor 2004, 11, 14; Rég. Ad. No. 2223/2007, 2248/2007; Sándor – Gerõ
1981, No. 417–419.
Koszta 2012, 314.
Sándor – Gerõ 1981, No. 381–385; Kárpáti 1985. 111; Somogyi 1969. 35.
Sándor – Gerõ 1981, No. 392, 416, 420, Rég. Ad. No. 1354/83; Kárpáti 1983a, 113.
Sándor – Gerõ 1981, No. 438.
Rég. Ad. No. 1296/83.
Kárpáti 1983b, 101–102.
Rég. Ad. No. 2246/2007; Sándor – Gerõ 1981, No. 571; Kárpáti 1988a, 84.
Rég. Ad. No. 1360/83, 2246/2007; Sándor – Gerõ 1981, No. 571.
Fügedi 1981, 75–76.
Kárpáti 1983b, 106.
Koszta 2012, 316–317.
Kiss – Sarbak 2009, 371; Harsányi 1938, 81, 236, 316; Kárpáti – Szekér 1994, 241–
248; Romhányi 2008.
Rég. Ad. No. 2246/2007.
Kárpáti 1983a, 15; Kárpáti 1988b, 96; Rég. Ad. No. 1364/83; Sándor 1984, 31–32;
Sándor – Gerõ 1981, No. 552.
Kárpáti 1983b, 107; Sándor – Gerõ 1981, No. 552.
Kárpáti – Szekér 1994, 237; Sándor – Gerõ 1981, No. 572. Cf. Buzás 2009, 664.
Tóth 2008, 16–19.
Gosztonyi 1939, 183.
Vörös 1963, 16.
Bezerédy 1982a, 291.
Gosztonyi 1939, 183; Gosztonyi 1941a, 61; Dercsényi – Pogány – Szentkirályi 1966, 86.
Szabó 1940, 397 (map), 400.
Oral communication by Gábor Kárpáti (20 November 2008).
Fedeles 2010b.
Kárpáti 1978b, 171.
Rég. Ad. No. 2245/2007; Sándor – Gerõ 1981, No. 490–491.
Sonkoly 1998, 447.
Sándor – Gerõ 1981, No. 494/a, 495.
Kárpáti – Sonkoly 1985, No. 199/15; Sándor – Gerõ 1981, No. 508.
Iványi 1904, No. 135.
Petrovich 1953, 29.
Káldy-Nagy 1960, 14.
11 Király utca: Sonkoly 1996b. 230; 17 Király utca: Sonkoly 1998; 35 Király utca:
Sándor – Gerõ 1981, No. 519.
Using the data of the 1722 land register, András Babics prepared a map of plots of
the town, which reﬂects the new demographic processes during the Ottoman
occupation. This district was the most densely populated part of the town in the
Ottoman Era. Babics 1960, 12; Varga 2009, 103.
Vörös 1963.
Koszta 2012, 322; Koszta 2015, 41–46.
Kárpáti 1988a, 81; Kárpáti 1978b, 168.
Kárpáti 2001, No. 212.
Koszta 2015, 44–45.
Gosztonyi 1944; Kikindai 2006; Buzás 2009, 669–670. Based on the unpublished
ﬁndings of recent archaeological excavations (supervised by Zsolt Tóth and Zsóﬁa
Ács), the periods of construction were described by Gergely Buzás. He also
prepared the plan and a 3-D reconstruction of the building. Buzás 2010.
Dercsényi – Pogány – Szentkirályi 1966, 71.
Koszta 2012, 325.
Kárpáti 1978a, 157–159; Kárpáti 1979, 127–129; Kárpáti 1981, 112–113; Kárpáti
1983a, 113; Kárpáti 1985, 112; Kárpáti 1988b, 96; Sonkoly 1993; Sonkoly 1996a;
Sándor – Gerõ 1981, No. 353, 407–409, 412, 503–504, etc.
Iványi 1904, No. 135.
DF 260 135.
Petrovich 1953, 29–30.
The archaeologists excavating this site also suggested this. Katona Gyõr – Kárpáti
1991, No. 171/3 (84).
de Cevins 2003, 48–49; Kubinyi 1999, 258.
Szende 2010a, 153.
In Sibiu, the Hospital of the Holy Spirit founded in the middle of the thirteenth
century was built in the centre of the city, one block away from the parish. In
Zagreb, the Hospital of the Virgin Mary was also located in the centre of the royal
city (Gradec). Majorossy – Szende 2008, 446; Szende 2010a, 153. László Koszta held
that the early hospital built in the twelfth century and demolished during the
Mongol Invasion, must have been located near the cathedral. It was after the
foundation of St Bartholomew’s church that the hospital was relocated and built
in the city centre. Koszta 2015, 141–142.
AAV RS vol. 904, fol. 279rv; Beke 1900, 11. In the Middle Ages, the Latin term
‘apotheca’ had a different meaning than today. It was primarily used for grocer’s
shops, where medicines were sold among other things. For the terminology see
Tringli 2010, 1298–1301.
Szabó 1940, 396; Dercsényi – Pogány – Szentkirályi 1966, 20, 36.
Koszta 2012, 318–322.
Parádi 1958, 130–131.
The ‘capella omnium Sanctorum’ mentioned in 1158 referred to the cemetery
chapel of Pécsvárad. ÁMTF I. 363; Szõnyi 1913; Boros 2008, 15.
Kárpáti 1988a, 83; Koszta 2012, 320.
Koszta 2009b, 88.
Kiss – Sarbak 2009, 383.
Buzás 2009, 662.
Kárpáti 1999, 237.
Timár 2001, 74; Fedeles 2010b.
Fedeles 2007, 12–14. Cf. Koszta 2015, 132–133.
DL 33 535.
Reuter 1963. In the eighteenth and nineteenth centuries, this part of the town
was still called Malomszeg.
Szabó 1940, 401.
Cf. Dercsényi – Pogány – Szentkirályi 1966, 35.
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Bodó 2006, 40.
Jelenleg a JPM Reneszánsz Kõtárában látható a címerkõ. A címer fölött a
következõ felirat olvasható: Sigismu(n)dus. Ernestus. Ep(iscop)us Quinque
Ecclesie(n)sis. Me Fieri. Fecit 1498 [= Ernuszt Zsigmond pécsi püspök készíttetett
1498]. Boncz 1891, 152–156.; Sándor 1984, 17. A kaputorony átfogó történetére
lásd Boros 2002.
Rupp 1870, 352.; Veress 1992, 19.
Varga 2009, 59–63.
ZsO I. 4126. sz.
ZsO III. 2849. sz.
Petrovics 2009, 30., 32.
Szabó 1941a, 9.; Veress 1992, 20.
Gerõ 1962, 19.; Dercsényi – Pogány – Szentkirályi 1966, 25.; Fülep 1981, 36.;
Petrovics 2006, 43–44.; Varga 2009, 96–97., 104.
Kikindai 2006, 31–32.; Buzás 2010.
Bezerédy 1982a, 266.; Bezerédy 2003, 19.
1489: „due apothece lapide simulcum duobus domibus super ipsas apothecas
etiam de lapidibus constitutis porte inter appotechas mercatoris.” AAV RS vol.
904. fol. 279rv.
Petrovics 2006; Petrovics 2015, 179–185. A latin forrásokban ’platea’, ’vicus’
elnevezéssel jelölték az utcákat, de a magyar ’utza’ névalak is elõfordul.
Ezek közül a következõ nyolc utca és/vagy városrész szerepel középkori
forrásokban: Nagy utca, Német utca, Szt. Tamás utca és/vagy városrész, Szt. László
utca, Malomséd és Óvár városrészek, Horvát utca, Szt. Ferenc utca. A kora újkori
kútfõkben a következõ nevek bukkannak fel: Fazekas utca, Piac utca, Kis utca,
Kõhíd utca, Szt. Kereszt utca és egy ismeretlen nevû város(rész). Petrovics 2006,
46.
Petrovics 2006, 46–49.
Sándor 1984, 17.
Az ásató régész, Kárpáti Gábor feltételezése szerint elbontására az Ernuszt-féle
átépítések idején kerülhetett sor. Kárpáti 1988a, 84–85. Azonban egy 1512-es
oklevélben még szerepel. Iványi 1904, 160. sz.
Sándor – Gerõ 1981, 280. sz.
Bodó 2006, 40.
Koller II. 335.
Uo.
A környéken több középkori épületet is feltártak. Sándor 1984, 31–32.; Kárpáti
1983a, 202/7. sz. (114.); Kárpáti 1986a, 186/9. sz. (105.).
Petrovics 2006, 46–49.
Uo.
Tóth 2008, 16–19. és Tóth Zsolt szíves szóbeli közlése.
Bezerédy 1997, 14.
Gosztonyi 1939, 181.
MQ L4a pag.
Kubinyi 2001; Fedeles 2011a.
Sándor – Gerõ 1981, 508. sz.
Kárpáti 2001, Nr. 212.; Rég. Ad. 1752/83. sz.
Kárpáti – Sonkoly 1985, Nr. 199/15.
Sudár 2012, 59. Késõbb, a hódoltság idején az oszmánok is igyekeztek
karbantartani a burkolatokat. Gerõ 1962, 19.; Varga 2009, 96.
A csatornákról Oláh Miklós is beszámol. Oláh 2000, 28. A középkori város
vízellátására, csatornázására lásd Fedeles 2011a, 82–87.
Petrovics 2001; Fedeles 2011a, 133–134.
Szakács 2006, 210.; Szende 2010a, 152.
Nagy hálával tartozom Hegyi Klárának a defterek olvasásában és értelmezésében
nyújtott pótolhatatlan segítségéért. Farkasity Gergely Nádasdy Tamásnak, 1557.
szeptember 28.: „Pécs külvárosát felgyújtottuk. Reggel 7 órakor értünk oda, s 12
órakor fordultunk is vissza. Sok török elpusztult, még több menekült el.” A
külvárosok bevétele után a szigetiek több helyen áttörték a városfalakat, és
felégették az egész várost. Veress 1992, 95.
Esterházy 1989, 147.
Sudár 2012.
1686. szeptember 22-én Makár János kaproncai kapitány ütött rajta a városon, s
mivel a várat nem tudta bevenni, a város felgyújtása után visszavonult. „A nyugati
városrészben, a Szigeti kapunál nagy tüzet gyújtottak, és sok ház elhamvadt.”
Pécs ezer éve, 96. Ekkor pusztult el a Budai kapu környéke is. Nem egészen egy
hónappal késõbb, a Badeni Lajos vezette ostrom idején a siklósi külvárost már
maguk a védõk gyújtották fel. Varga 2009, 176–181.
Sudár 2012, 56–58., 66. A megkülönböztetés legegyértelmûbben a város védelmi
rendszerében mutatkozik meg: legkésõbb 1569-tõl külön kapitánya és védõserege
volt a külsõ és a belsõ várnak. (A párkány mint védelmi egység már korábban is
megjelenik – jelentése azonban nem egyértelmû. A kérdést alább részletesebben
elemzem.) Hegyi 2007, II. 1259–1265.
A Tettye név ismereteim szerint 1579-ben tûnik fel elõször forrásainkban. Tapu
585, 8b.
Sudár 2012, 83–84., 137–141.
Az utcának nevet adó híd hollétét nem ismerjük. Érdekes azonban, hogy egy 18.
századi határjárási térképen szerepel egy bizonyos Pons lapideus az ürögi
határban. BMFN I. 801.
A kérdés elemzését lásd Sudár 2005.
Evlia cselebi leírásának új kiadása: Sudár 2012. Az 1687. évi házösszeírásra:
Petrovich 1969. A középkori helyzetre: Petrovics 2006, 2. A középkori egyházi
épületekre: Fedeles 2010b és Kárpáti 2010.
Ugyanez az eset ﬁgyelhetõ meg Vácon is. Vö. Sudár 2005. Egyes stratégiai
pontokon viszont erõszakosan kitelepítették a keresztény lakosságot, pl.
Esztergomban.
A város történetének e szakaszára: Varga 2009, 64–81. Az õrségre: Hegyi 2012;
Hegyi 2007, II. 1251–1265.; Rúzsás 1961.
Sudár 2012, 58. A szandzsákösszeírások a következõk: 1546? (Tapu 441), 1550
körül (Tapu 443), 1570 körül (Tapu 1012), 1579 (Tapu 585). Az egyetlen ismert
adóösszeírás: 1554 (Mxt 529). (Ez utóbbit Káldy-Nagy Gyula adta ki: Káldy-Nagy
1960, 13–14.).
Elõbbinek 1554-ben 13, 1570-ben pedig 82 lakosa ismert (ám a feljegyzés éppen
itt megszakad). Utóbbiban 1554-ben 51, 1570-ben pedig 342 adózót jegyeztek
fel.
Az összeírásban két esetben a pontosan meghatározhatatlan „házak” kifejezés
áll, továbbá szó esik félig birtokolt házakról is (hét ízben), mindezek alapján a
házak száma 560-nál mindenképpen több, de 570-nél nagy valószínûséggel
kevesebb. Néhány esetben a tulajdonosok nevét nem tudtam feloldani – õk

Koszta 2015, 40–41.
Dercsényi – Pogány – Szentkirályi 1966, 38.
“in expugnatione Quinqueecclesiensis castri fuissent.” HO VIII. 310.
340 Gerõ 1999, 48.
341 Koszta 2009b, 82–83.
342 “in reliquo autem inﬁxa erat quedam ymago ad similitudinem cuiusdam castri, et
in circumferentia ipsius sigilli hec littere apperebat, scilicet: Sigillum Fratrum
Minorum Quinqueecclesiensium.” MV I/II. 362.
343 Gerõ 1999, 49–51; Buzás 2009, 654–655. In the late seventeenth century, the gaol
(turris seu carcer) was found there. Pataki – Gosztonyi 1941, 419. It is plausible
that the building also had the same function earlier. The earliest reference to a
gaol that I know of in Pécs dates form 1427: “carceribus eisdem domini episcopi”.
Holub 1960, 185.
344 Bodó 2006, 40.
345 The stone coat of arms is currently kept in the Renaissance Lapidary of the Janus
Pannonius Museum. Above the coat of arms the following inscription is visible:
“Sigismu(n)dus. Ernestus. Ep(iscop)us Quinque Ecclesie(n)sis. Me Fieri. Fecit 1498 [=
Made by Sigismund Ernust, Bishop of Pécs, in 1498]. Boncz 1891, 152–156; Sándor
1984, 17. On the history of the gate tower, see Boros 2002.
346 Rupp 1870, 352; Veress 1992, 19.
347 Varga 2009, 59–63.
348 ZsO I. No. 4126.
349 ZsO III. No. 2849.
350 Petrovics 2009, 30, 32.
351 Szabó 1941a, 9; Veress 1992, 20.
352 Gerõ 1962, 19; Dercsényi – Pogány – Szentkirályi 1966, 25; Fülep 1981, 36; Petrovics
2006, 43–44; Varga 2009, 96–97, 104.
353 Kikindai 2006, 31–32; Buzás 2010.
354 Bezerédy 1982a, 266; Bezerédy 2003, 19.
355 1489: “due apothece lapide simulcum duobus domibus super ipsas apothecas
etiam de lapidibus constitutis porte inter appotechas mercatoris.” AAV RS vol.
904. fol. 279rv.
356 Petrovics 2006; Petrovics 2015, 179–185. The sources written in Latin called streets
‘platea’ and ‘vicus’, but the Hungarian term ‘utza’ also appears in them.
357 From these, eight streets and/or districts appear in medieval sources: Nagy (‘big’)
utca, Német (‘German’) utca, Szent Tamás (‘St Thomas’) utca (that was a street
and/or district), Szent László (‘St Ladislas’) utca, Malomséd and Óvár
negighbourhoods, Horvát (‘Croatian’) utca, Szent Ferenc (‘St Francis’) utca. In early
modern sources the following names appear: Fazekas (‘potter’) utca, Piac
(‘marketplace’) utca, Kis (‘small’) utca, Kõhíd (‘stone bridge’) utca, Szent Kereszt
(‘Holy Cross’) utca and an unidentiﬁed (part of the) town. Petrovics 2006, 46.
358 Petrovics 2006, 46–49.
359 Sándor 1984, 17.
360 Gábor Kárpáti, who was the supervising archaeologist of the excavation, holds
that the building was demolished during reconstructions by Ernust. Kárpáti 1988a,
84–85. However, it is still mentioned in a charter from 1512. Iványi 1904, No. 160.
361 Sándor – Gerõ 1981, No. 280.
362 Bodó 2006, 40.
363 Koller II, 335.
364 Loc. cit.
365 Several medieval buildings were uncovered in the vicinity. Sándor 1984, 31–32;
Kárpáti 1983a, No. 202/7 (114); Kárpáti 1986a, No. 186/9 (105).
366 Petrovics 2006, 46–49.
367 Loc. cit.
368 Tóth 2008, 16–19, and oral communication by István Zsolt Tóth.
369 Bezerédy 1997, 14.
370 Gosztonyi 1939, 181.
371 MQ L4a pag.
372 Kubinyi 2001; Fedeles 2011a.
373 Sándor – Gerõ 1981, No. 508.
374 Kárpáti 2001, No. 212; Rég. Ad. No. 1752/83.
375 Kárpáti – Sonkoly 1985, No. 199/15.
376 Sudár 2012, 59. Subsequently, during the Ottoman occupation, the pavements
were also maintained. Gerõ 1962, 19; Varga 2009, 96.
377 The channels were also described by Miklós Oláh. Oláh 2000, 28. On the water
supply and canalization of the medieval town, see Fedeles 2011a, 82–87.
378 Petrovics 2001; Fedeles 2011a, 133–134.
379 Szakács 2006, 210; Szende 2010a, 152.
380 I am very grateful to Klára Hegyi for her invaluable help in reading and
interpreting the defters. – Gergely Farkasity to Tamás Nádasdy, 28 September
1557: “We set ﬁre to the suburb of Pécs. We got there at 7 in the morning and
left already at 12. Several Ottomans perished, and even more ﬂed.” After taking
over the suburbs, the inhabitants of Sziget broke through the city walls in several
places and burnt down the entire city. Veress 1992, 95.
381 Esterházy 1989, 147.
382 Sudár 2012.
383 On 22 September 1686, János Makár the Captain of Kapronca attacked the town,
and as he could not take the castle, he fell back with his men after the town was
set on ﬁre. “In the western part of the city, at the Gate of Sziget, a great ﬁre was
kindled, and many houses were set on ﬁre.” Pécs ezer éve, 96. Less than one
month later, during the siege led by Lajos Baden, the suburb of Siklós were
already set on ﬁre by the defenders themselves. Varga 2009, 176–181.
384 Sudár 2012, 56–58, 66. The distinction is most evident in the city’s defense system:
from 1569 at the latest, the outer and inner castles had separate captains and
defensive armies. (The “párkány” has already appeared as a protective unit
earlier, but its meaning is not clear. I will analyze this question in detail below.)
Hegyi 2007, II, 1259–1265.
385 To my knowledge, the name Tettye ﬁrst appears in written sources in 1579. Tapu
585, 8b.
386 Sudár 2012, 83–84, 137–141.
387 We do not know the location of the bridge that the street was named after.
Interestingly, however, a certain eighteenth-century perambulation map shows a
certain Pons lapideus on the border of Ürög. BMFN I, 801.
388 On the analysis of the question, see Sudár 2005.
389 A new edition of Evliya Çelebi’s description: Sudár 2012. For the 1687 house
census: Petrovich 1969. On the medieval circumstances: Petrovics 2006, 2. On
medieval ecclesiastical buildings: Fedeles 2010b and Kárpáti 2010.
390 The same can be observed in Vác as well. Cf. Sudár 2005. At some places of strategic
importance, however, the Christian population was forcibly evicted, e.g. in Esztergom.
338
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391

vélhetõleg keresztények voltak. A biztosan keresztény házak száma 132 és négy
fél tulajdon.
Erdudlu Ali városrésze már 1556-ban megjelenik egy defterben, ahogy maga a
személy is mint bérlõ, mahalléjáról pedig 1572-ben is olvashatunk. Hegyi 2010,
63., 84., 240. Földjérõl 1579-ben is szó esik. Tapu 585, 8a.
„Szent Ferenc mahalle Pécs városán belül” – Tapu 585, 11b. „Latin Martin háza
a pécsi váron belül, a Szent Ferenc mahalléban” – Tapu 585, 8b. „Martin Balázs
háza a Szigeti kapu külvárosában, a Szent Ferenc utca mahalléban” – Tapu 585,
7b.
Petrovich 1969, 208–209., 215. Az utca a Budai kaputól dél felé indult el, és a
folytatásból ítélve talán a Széchenyi térig ért. Petrovich Ede a Munkácsy Mihály
utcával azonosította, ha azonban a domonkos kolostor okán azt inkább a Szent
Tamás utcával tekintjük egyezõnek, akkor a Kis utcának a mai Perczel utca marad.
Vö. Petrovics 2006, 49.
A domonkos templom és kolostor maradványait 1987-ben tárta fel Kárpáti Gábor
a Munkácsy Mihály u. 8. szám alatt. Kárpáti – Szekér 1994, 235–254. A Hamza
csávus névre: Tapu 585, 10a.
Kárpáti 1991, 165–176.
Vö. Petrovics 2006, 43–60.
Petrovich 1969, 210–211., 215.
Petrovich 1969, 210–211., 215–216. „Tútí bint Abdullah háza a Martalóc
mahalléban, Ferhád bég dzsámijával szemben” – Tapu 585, 11a.
Tapu 585, 8a, 10a–12b.
Hegyi 2010, 58–59. Tapu 585, 10b.
1555-ben a Battal kapu hídját (Hegyi 2010, 83–84.), 1560-ban pedig a vár kapuit
és bástyáit javították. (Hegyi 2010, 128.; Fekete – Káldy-Nagy 1962, 507.) 1563ban a Szigetvári kapu környékén javították a palánk kapuját. (Hegyi 2010, 161.)
1560-ban és 1572-ben a fegyverraktár karbantartására fordítottak pénzeket.
(Velics–Kammerer I. 1886, 257.; Hegyi 2010, 244.) Az 1550-es években Gilvánfa
és Ágfalu lakóit kötelezték a hidak és a várárkok karbantartására, az 1580-as
évek elején pedig több mint 150 embert rendeltek az erõdítési munkálatokra.
(Káldy-Nagy 1966, 146., 149.; Velics – Kammerer I. 1886, 344.) 1559. május 7.
Horváth Márk Nádasdy Tamásnak: „A törökök is erõsen dolgoznak Pécsett. Az
árkokat vájatják, tisztítják, és szélesbítik. Öreg fákat hordatnak, mert a kõfal
mellett palánkot akarnak csináltatni és földdel töltetni. A jobbágyokat hajtják
munkára, most is 5400 ember dolgozik ott” – Szakály 1987, 103. Erõsen
javították a belsõ várat az 1680-as években is. A szultán állítólag 120 000 ft-ot
adott a falak javítására, Badeni Lajos pedig azt írta, hogy a „török parancsnok
nagy ﬁgyelmet szentelt a vár védmûveinek, az új palánkoknak, s a nagy
vizesárok egész vonalának karbantartására. A déli kurtinát teljes hosszában
kijavították, ugyanitt két félkör alakú ravelint építettek. Ezekhez sok követ
használtak fel, ami itt nagy bõséggel található, közvetlenül a falakon kívül.” –
Szita 2012, 366. 1570-ben a várnak saját építésze is volt, Musztafa. (Hegyi 2007,
II. 1262.)
Ezekrõl lásd Bodó 2006.
Gerõ 1999; Sándor – Gerõ 2010, II. 553.
Elsõ ismert említése: 1572. Hegyi 2010, 227.
Elsõ biztos említése: 1565. Hegyi 2010, 162. Valószínûleg az 1546. évi defterben is
szerepel „Sziget kapu” néven. Mxt 441, 8a.
Elsõ ismert említése: 1572. Hegyi 2010, 227.
Egészen meglepõ módon 1592-ben az új kapunak külön védõserege tûnik fel egy
zsoldlistában: 16 azab vigyázta. Hegyi 2007. II. 1265. A csapatot 1615–1617 között
az eszéki híd védelmére rendelték, a késõbbiekben azonban újra Pécsen
teljesítettek szolgálatot. Hegyi 2007, III. 1551. 1619-tõl nem szerepelnek az
összeírásokban. A kapu neve 1687-ben Czarova/Charova formában olvasható,
amelyet Petrovich Ede „boszorkánynak” értelmezett. Petrovich 1969, 202–203.,
210–211. Nem tartom azonban lehetetlennek, hogy a szó nem délszláv, hanem
török, és az ova ’síkság’ szerepel benne.
Hegyi 2010, 84. Tapu 585, 12a.
A kapu neve Karácson fordításában Káriki alakban szerepel, ami téves olvasat
eredménye. A frengí kifejezés elemzése: Sudár 2009, 11–12.
Sudár 2012, 58.
Szakály 1987, 103.; Sudár 2012, 56.; Esterházy 1989, 143.; Kisari Balla 2000, 344.;
Szita 2012, 366. Pataki – Gosztonyi 1941, 453.
Sudár 2012, 56–57.
Sudár 2012, 140–141.
Kiss 1994–1995, 153.
Reéh 1911, 132.
Hegyi 2010, 161., 162., 239.; Hegyi 2007, II. 1259–1260.
Tapu 585, 11a.
Tapu 585, 13a.
Sudár 2012, 60–65.
Esterházy 1989, 142.
Etényi 2012, 356.
Kisari Balla 2000, 344.
Közli: Szabó 1958, 72., 81.
Kászim életrajzára: Dávid 2005, 321–346. Vö. még Sudár 2012, 100–102.
Zombory 1865; Mendlik 1877; Szõnyi 1929, 546.; Gosztonyi 1941b; Gosztonyi
[1944]; Dercsényi – Pogány 1956, 35–36., 224–226.; Madas 1973, 41–42.; Molnár
1983, 22–28.; Gerõ é. n.; Benda – Tóth 1994; Levárdy 1988.
A magyar szakirodalomban a hibás fordítás alapján két, hat oszlopon nyugvó
kupolával számoltak. Az eredeti szövegben hat oszlop és hét kupola szerepel.
Sajnos e leírást nem tudjuk értelmezni. Haüy rajza (C.3.1. tábla) a szokásos, három
darab, négy oszlopon nyugvó kupolára utal. A minaret alapozását Gosztonyi
Gyula ásatásai tárták fel.
Gerõ 1980 68–69.; Gerõ 2005; Nagy 1981; Németh 1903; Gere – Sudár 2011; Madas
1973, 42–43.
Sudár 2012, 64–65.; Esterházy 1989, 142–143.
Madas 1973, 43–44.
Foerk 1918, 12.; Gerõ 1960, 22–31.; Gerõ 1962, 64–79.; Gerõ 1976, 16–18.; Gerõ
1980, 53–59.; Gosztonyi 1943, 12–14.; Gosztonyi KÖH; Sudár 2006; Sudár 2010a;
Molnár 1968; Gerõ 1979.
Gerõ 2009; Holovics 1966; Sudár 2007, 69–70.; Kiss 1994–1995; Madas 1973, 45.
Madas 1973, 44–45.
Sudár 2007, 66–68. A renoválás tényét egy építési felirat adja tudtunkra. Az
építkezést a belgrádi Ahmed aga vezette, s talán 1631-ben került rá sor. A felirat
a toronyban ma is látható, sajnos az évszámot egy gerenda takarja. A minaretrõl
Evlia tájékoztat (Sudár 2012, 70.), és egy Bécsben õrzött tollrajzon is látható.
Pataki – Gosztonyi 1941.
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On this period of the town’s history: Varga 2009, 64–81. On the guard: Hegyi
2012; Hegyi 2007, II, 1251–1265; Rúzsás 1961.
Sudár 2012, 58. The sanjak censuses were made in the following years: 1546?
(Tapu 441), around 1550 (Tapu 443), around 1570 (Tapu 1012), 1579 (Tapu 585).
The only known tax census: 1554 (Mxt 529). (This latter was published by Gyula
Káldy-Nagy Gyula: Káldy-Nagy 1960, 13–14.)
The former has 13 inhabitants in 1554 and 82 in 1570 (but the record ends here).
The latter had 51 tax payers in 1554 and 342 in 1570.
In two cases, the census comprises the term ‘house‘, which cannot be precisely
deﬁned. Furthermore, half-owned houses are also mentioned (on seven
occassions). All of these indicate that the number of houses is deﬁnitely over 560,
but most likely below 570. In some cases, I was not able to not transcribe the
names of the owners – they were presumably Christians. The number of certainly
Christian houses is 132 and there are four half-owned houses.
The district of Erdudlu Ali appears in a defter as early as 1556, just as the person
himself, being a tenant. Furthermore, we can read about his mahalle in 1572.
Hegyi 2010, 63, 84, 240. His estate is also mentioned in 1579. Tapu 585, 8a.
“Szent Ferenc mahalle within the city of Pécs” Tapu 585, 11b. “Latin Martin’s
house within the castle of Pécs, in Szent Ferenc mahalle”. Tapu 585, 8b. “Martin
Balázs’s house in the suburb of Szigeti Gate, in the mahalle of Szent Ferenc
Street.” Tapu 585, 7b.
Petrovich 1969, 208–209, 215. The street ran sothwards from the Buda Gate, and
based on its continuation, it may have led to Széchenyi Square. Ede Petrovich
identiﬁed it with Mihály Munkácsy Street, but if we identify it with Szent Tamás
Street because of the Dominican monastery, then Kis Perczel Street will be Kis
Street. Cf. Petrovics 2006, 49.
The remains of the Dominican church and monastery were excavated by Gábor
Kárpáti at No. 8 Munkácsy Mihály Street in 1987. Kárpáti – Szekér 1994, 235–254.
On the name Hamza çavuš˛: Tapu 585, 10a.
Kárpáti 1991, 165–176.
Cf. Petrovics 2006, 43–60.
Petrovich 1969, 210–211, 215.
Petrovich 1969, 210–211, 215–216. “The house of Tútí bint Abdullah in mahalle
Martalóc, opposite Ferhad Bey’s mosque.” Tapu 585, 11a.
Tapu 585, 8a, 10a–12b.
Hegyi 2010, 58–59; Tapu 585, 10b.
In 1555 the bridge to Gate Battal (Hegyi 2010, 83– 84.), and in 1560 the gates and
bastions of the castle were repaired (Hegyi 2010, 128; Fekete – Káldy-Nagy 1962,
507). In 1563, the gate of the palisade was repaired near Szigetvár Gate (Hegyi
2010, 161). In 1560 and 1572 money was spent on the maintenance of the
magazine (Velics – Kammerer I, 1886, 257; Hegyi 2010, 244). In the 1550s, the
inhabitants of Gilvánfa and Ágfalu were obliged to maintain bridges and moats,
and in the early 1580s, more than 150 people were seconded to the fortiﬁcation
works (Káldy-Nagy 1966, 146, 149; Velics – Kammerer I, 1886, 344). On 17 May
1559, Márk Horváth to Tamás Nádasdy: “The Ottomans are also working hard in
Pécs. They are digging, cleaning, and widening ditches. They take old trees because
they want to make a palisade next to the stone wall and ﬁll it with earth. The serfs
are driven to work, and there are still 5,400 people working there.” Szakály 1987,
103. The inner castle was also substantially maintained in the 1680s. The sultan
reportedly gave 120,000 Ft for the repair of the walls, and Lajos Badeni wrote that
“the Ottoman commander paid great attention to the upkeep of the fortiﬁcations
of the castle, the new palisade, and the whole line of the large moat. The southern
curtain wall was repaired along its entire length, and two semicircular ravelins
were also built there. A lot of stone was used for these, which is available in large
quantities here, right outside the walls.” Szita 2012, 366. In 1570, the castle also
had an architect of its own, called Mustapha, Hegyi 2007, II, 1262.
See also Bodó 2006.
Gerõ 1999; Sándor – Gerõ 2010, II, 553.
Its ﬁrst known reference dates from 1572. Hegyi 2010, 227.
Its ﬁrst known reference dates from 1565. Hegyi 2010, 162. It is presumably also
mentioned in the 1546 defter as “Sziget kapu” (Sziget Gate), Mxt 441, 8a.
Its ﬁrst known reference dates from 1572. Hegyi 2010, 227.
Quite surprisingly, in 1592, a separate defensive unit of the new gate appeared on
a mercenary list: 16 Azabs guarded it, Hegyi 2007, II, 1265. The unit was assigned
to defend the Eszék (Osijek) Bridge between 1615 and 1617, but later they served
in Pécs again, Hegyi 2007, III, 1551. After 1619, they do not appear in the censuses.
In 1687, the name of the gate reads as Czarova/Charova, which was interpreted as
‘witch’ by Ede Petrovich, Petrovich 1969, 202–203, 210–211. However, I regard it
also possible that it is not a South Slavic but a Turkish term, which includes the
word ‘ova’ (‘plain’).
Hegyi 2010, 84; Tapu 585, 12a.
The name of the gate is translated by Karácson as ‘Káriki’, which is the result of a
misreading. On the analysis of the term ‘frengí’: Sudár 2009. 11–12.
Sudár 2012, 58.
Szakály 1987, 103; Sudár 2012, 56; Esterházy 1989, 143; Kisari Balla 2000, 344; Szita
2012, 366; Pataki – Gosztonyi 1941, 453.
Sudár 2012, 56–57.
Sudár 2012, 140–141.
Kiss 1994–1995, 153.
Reéh 1911, 132.
Hegyi 2010, 161, 162, 239; Hegyi 2007, II, 1259–1260.
Tapu 585, 11a.
Tapu 585, 13a.
Sudár 2012, 60–65.
Esterházy 1989, 142.
G. Etényi 2012, 356.
Kisari Balla 2000, 344.
Published by Szabó 1958, 72, 81.
For the biography of Kasim: Dávid 2005. 321–346. See also, Sudár 2012, 100–102.
Zombory 1865; Mendlik 1877; Szõnyi 1929, 546; Gosztonyi 1941b; Gosztonyi
[1944]; Dercsényi – Pogány 1956, 35–36, 224–226; Madas 1973, 41–42; Molnár
1983, 22–28; Gerõ n.d.; Benda – Tóth 1994; Levárdy 1988.
In Hungarian scholarly literature – due to incorrect translation – two domes
resting on six columns were assumed. The original text contains six columns and
seven domes. Unfortunately, we cannot interpret this description. Haüy’s drawing
(Plate C.3.1) indicates the usual three domes resting on four columns. The
foundation of the minaret was excavated by Gyula Gosztonyi.
Gerõ 1980, 68–69; Gerõ 2005; Nagy 1981; Németh 1903; Gere – Sudár 2011; Madas
1973, 42–43.
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Hammer – Purgstall 1844.
A Memi körüli problémára: Sudár 2012, 93–99.; Tapu 585, 8a, 10a–12b. Kárpáti
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A balukánya, balokány elszlávosodott török kifejezések, melyek jelentése mély
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Tamás, Borkovics György, Horváth Sebestyén, Volcz Antal. MNL BaML IV. 1003. –
Pécs város tanácsának iratai. e. 6. Összeírások (1752) – A Siklósi külváros.
MNL BaML IV. 1003.e Index Alphabeticus Suburbii Szigethani Anno 1794. erectus.
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Bezerédy 1983b, 107–108.
Pesti 2004, 13–14., 27–28., 43–44., 27–28., 66–67., 70–71.
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a második katonai felmérés: 1806–1869. Arcanum Adatbázis Kft., Bp., 2006.
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Szász 1999.
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kapu bontását csak 1818 után kezdték meg. A Kaposvár irányába vezetõ utat
elzáró Vaskapu felszámolásáról nincs semmilyen adat. Nagy 1979.
Madas 1985, 7.
Mivel nem a telkeket, hanem csak a házakat számozták meg, egy üres telek
beépítésekor az új épület a legmagasabb számot kapta. Így két, egymástól
nagyon távoli házszám könnyen egymás mellé kerülhetett. Ráadásul a
tulajdonosok a házszámtáblákat gyakran lemeszelték vagy leszedték. A
házszámozás rendezetlensége az adóbehajtást és a beszállásolást is
megnehezítette.
A duplatelkek ekkor kaptak mindkét utcában házszámot, sõt még a
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Madas 1979.
Gyáni 1992, 20–21.
Winkler 1993, 40.
Pécsi Napló, 1901. február 24. 1–3.
Révész 1990, 353–355.
Nagy I. G. m.s.
Thirring 1912, 622–626.
A város telekpolitikáját a legtökéletesebben a bábaképezde helyének kijelölése
jellemzi. A vallás- és közoktatásügyi miniszter megunta, hogy a város mindig más
és más telket ajánlott fel, ezért 1907-ben megbízta az intézet vezetõjét, hogy õ
maga keressen megfelelõ telket. Doktor Sándor a Rókusdomb közelében levõ
Littke-féle szõlõt jelölte meg, amit 55 000 koronáért meg is vásároltak. Pécsi
Napló, 1907. április 28. 4.
Winkler 1993, 34–35.
Pécsi Napló, 1905. szeptember 5. 4.
A városra nem a nagy összegû egyéni alapítványok, hanem a kaszinók és egyletek
közös felajánlásai voltak a jellemzõek. Az adományoknak azonban csak kis része
irányult középítkezések támogatására, és még a kevés felajánlás közül sem mind
érte el a célját. Jó példa erre a Kozma János által a szigeti külvárosi temetõben
építendõ kápolnára tett alapítvány. Mivel a város a temetõ felhagyása mellett
döntött, a 2000 forint haszonélvezeti jogát bíró özvegy rögtön kijelentette, hogy
az összegbõl egy krajcárt sem ad az új központi temetõ kápolnájának építésére.
B. Horváth 1995, 239. és Pécsi Napló, 1902. május 13. 2.
Levárdy 1987, 13.
Zsinagógák 1989, 91–94.
Mendöl 2000, 42–60.
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Kaposi 2011, 68.
Weiler 1987; Levárdy 1987; Mendöl 1989.
Pilkhoffer 2004, 91–96.
Házszámjegyzék 1864; Házszámjegyzék 1877.
A házszámjegyzékekben szereplõ összes lakóház száma és a népszámlálások
adatai közötti különbség abból származhat, hogy a legelsõ házszámjegyzékekben
Pécsbányatelep és Rácváros épületállománya nem szerepel.
Erdõsi 1968, 3–4. ábra.
Dercsényi – Pogány – Szentkirályi 1966, 75.
Madas 1978, 647.
Szõnyi 1916, 4.
Dankó 1965.
MNL BaML Pécs v. közig. ir. 1300/1890.
A város és a püspök által 1872-ben megkötött csereszerzõdés értelmében a
belváros legnagyobb parkja, a Kert utca és az Országút közötti Püspökkert
területe a városé lett, melynek nagyobb részére középületeket terveztek építeni.
Sonkoly 1994, 70.
Németh 1903, 1.
MNL BaML Pécs v. közig. ir. 12185/1889.
A két világháború közt, 1938-ban nyitották meg a Belváros területén a Toldi
Miklós utcát.
MNL BaML XV. 3. Pécs térkép, 1920.
A rossz emlékû utcának 1912-ben még a nevét is Tímár utcára változtatták.
1885-ben az Óposta utca nevét Perczelre, 1893-ban a Kis teret Jókai térre, 1900ban a Nepomuk utcát Munkácsyra, 1901-ben a Plébánia utcát Inczédy Dénes
utcára, 1904-ben az Iskola utcát Kardos Kálmánra, 1912-ben a Kert utca nevét
Dischka Gyõzõ utcára változtatták. Madas 1979, 400–411.
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533 Madas 1985, 7.
534 As it was not the plots but only the houses that were numbered, the new building
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Házszámjegyzék 1887.
Az új utcákat az 1887-es és az 1904-es házszámjegyzékek összehasonlításával
kaptuk meg. Egy utca megnyitása és beépülése között azonban néha több év is
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funkcionált, csak éppen házak nem szegélyezték. Házszámjegyzék 1887 és
Házszámjegyzék 1904.
Házszámjegyzék 1887.
Házszámjegyzék 1887, 1904.
Erdõsi 1968, 28–29.
Házszámjegyzék 1887.
Pécsi Napló, 1902. május 29. 4–5.
Erdõsi 1968, 53.
Vuics 1999.
Szász 1999.
Pilkhoffer 2014.
Vonyó – Vitári 2006.
Sarlós 2007.
Erdõsi 1968.
Uo.
Szász 1999.
Erdõsi 1968.
Biró – Pálfy – Pusztafalvi – Sallay 2010.
Erdõsi 1968.
Mendöl 1997.
Dunántúl, 1933. szeptember 22. 4.
Uo.
Vuics 1999.
Erdõsi 1968.
Germuska 2003.
KSH Helységnévtár.
Pirisi – Stefán – Trócsányi 2009.
Pilkhoffer 2008; Szirtes 2008.
Sallay 2001.
Pirisi – Stefán – Trócsányi 2009.
Rozvány 2001, 110. Az õsforrás a jugoszláv Zsezselj professzor építési rendszere
volt: olyan vázszerû épületszerkezetrõl van szó, ahol „a többszintes pillérek közé
helyezett födémeket a pilléreken feszítõhuzalokkal mindkét irányban
összefeszítik”.
Kaposi 2007. Az épületet 2016-ban elbontották.
Rozvány 2001, 112.
Vonyó – Vitári 2006.
Sipos 2015, 26.
Gömöry 2003, 181–183.
Bencze 2009.
Biró – Pálfy – Pusztafalvi – Sallay 2010.
Szász 1999.
Magay 2006.
Kiss 2011, 16.
Magay 2006.
Vuics 1999.
Bencze 2009.
Gömöry 2008.
Buzánszky – Bajta 1982; Kistelegdi 1982; Kriszt 1970; Sedlmayrné 1984.
Biczó – Dénesi 1972.
Kaposi 2007.
Gömöry 2003.
Pirisi – Stefán – Trócsányi 2009.
Petrik – Stefán 2009.
Bencze 2009.
Gömöry 2003.
Tóth 2002, 67.
Vuics 1999.
Magay 2006.
Bencze 2009.
Schönberger 2000.
Jankó 2007, 68.
Gömöry 2008.
Szakonyi 2007, 34.
Forrás: http://nepesseg.com/baranya/pecs#2. (Utolsó letöltés: 2018. november 7.)
Magay 2006.
Gáspár 2015.
PMJV 2014–2030.
Hatástanulmány 2010.
Tettye 2010, 19.
Aubert – Jónás-Berki – Pálﬁ – Papp – Katreiner 2014.

563
564
565
566
567
568

569
570

571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599

600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636

77

Pécs_KÖNYV.indb 77

In accordance with an exchange agreement concluded between the city and the
bishop in 1872, the area of the Püspökkert (‘Bishop’s Garden’) – the largest park in
the Inner City – stretching between Kert Street and the Országút, became the
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