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Negyven év Pécs életéből. 
Egy péc»i újságíró visszaemlékezései. 

i 
Az ötödfélévi világháborút követő hatalnras méretű taifun, 

mely a legszilárdabban fölépitett, a történelemben, tradíció-
ban, megszokottságban gyökerező, megdönthetetlennek kép-
zelt dinasztiákat is elsöpört, nem kimélte rreg Magyarországon 
az olyaii apró egyedeket sem, an ilyenek az újságírók és lap-
szerkesztők. A n agyar fejlet t napisajtó képe méról holnapra 
megváltozott. Régi, jól megalapozott budapesti és vidéki 
napilapok szűntek meg, vagy alakultak át a helyzet alakulása 
által uralorrra jutot t legszélsőbb irányzat szolgálatába állt, 
a hatalrrat magához ragadott proletárdiktatúra megkötött-
kezü sajtóorgánuir okká ! A magyar sajtószabadságot, mely-
ért elődeink annyit küzdöttek, a központból irányított , csak-
nem uniformisos napisajtó váltotta föl és a régi, nem épen 
utolsó helyeü állt n agyar napisajtó temetőjében ott találtam 
álmatlanul eltöltött éjszakák sötétjében a magam fejfáját is, 
az: egy időre a romok alá temetet t , de ismét íöl tárradt Pécsi 
Naplót és bár megértőbb idők elkövetkeztéig pihentetnem 
kellett tollamat.de ebben a rregszokott munka szeretete gátolt, 
írnom kellett, rrert a henyélést soha nem ismertem, mert 
még birom csorbítatlan erővel, munkakedvvel és rrig az ezer 
sebből vérző Magyarország mostani súlyos betegségéből föl 
nem épül és meg nem lát juk, mi a szándéka velünk, sorsüldö-
zöttekkel a magyarok Istenének, akiben Való hitem soha meg 
nem ingott, csendes elvonultságomban, távol a világ zajától, 
visszaszállt emlékezetem a múltba, fölidéztem az időket,- me-
lyeket ismételteit hozzám érkezett csábirtó meghívások mellő-
zésével szülővárosomban, miiit újságíró és lapszerkesztő 
töl töt tem e l ! 

Közel negyveh évi időtartamról van szó. Nagy idő ez 
egy csendes, vidéki város életében is, és bár a rragam szemé-
lyének nem tulajdoiiitok semmiféle jelentőséget, de frissen 
élnek emlékeim és bizonyos vagyok abban, hogy igen' sokan 
lestfhek kartársaim és idősebb jóakaróim közül, akik érdeklő-
déssel fogják követni ezeket a visszaemlékezéseket, melyek 
távol állanak attól, hogy ezfen négy évtized hiiséges, rapló-
szerü krónikáját adják. Sem. évekhez, napokhoz, sem szemé-
lyekhez nem ragaszkodhattam, hiszfen semiriféle följegyzések-
kel, sőt magányomban még a régi, általam, szerkesztett lapok 
köteteivel sem rendelkezem és ne is keressen senki mást ezen 
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soraimban, mint szerteröpködő, retrospektív emlékeim egy-egy 
elkapott hervadó levelét, melyeknek elhalaványuló leírásaiból 
rögzítem meg, amit egyénileg a megemlítésre és az u tánam 
jövők részére megörökítésre érdemesnek tar tot tam. Nem írok 
önéletrajzot sem, jól tudva a'ift, hogy sokkal jelentéktelenebb 
volt szűkebb keretben lefolyt életem, semhogy enrragamnak 
memoirokkal emléket állítsak, de eirléket akarok állítani a 
mililkának, imádott szülővárosom javára és boldogulása érde-
kében kifejtet t hírlapírói tevékenységem alat t észlelhető volt 
előrehaladásnak, melyet a végletes világháború kitörése egy-
szerre megállított és ki tudná azt megmondani, megjósolni, 
mi lesz a jövőben Pécs városából, milyen szellem és törekvések 
leszriek ú r rá e várbs fölött, mire kialakul a mai lehetetlen 
h e l y e t és ismét elvonulnak a váiost e soraim írása köfcben 
még megszállva tar tó szerb csapatok. (E sorokat a proletár-
diktatúra alatt irta a szerző.) 

Mi pécsiek valóságos áldozatai vagyunk ennek a szeren-
csétlen kimenetelű háborúnak., a mások bűneinek és szen 
sorscsapásban testvérvárosaink egész sora osztozkodik, melyek-
től el Vagyunk szakítva és hozzánk szivárgott hírek szfcrin 
azt kell sejtenünk, hogy helyzetük tán még rosszabb, mint 
Pécsé, mivel azoknak elszakadása nem olyan ideiglenes, mint 
a miénk. 

A háború a reánk kénysZCrilett fegyverletételünk követ-
kezményeképen véget ért. Elsirattuk halottainkat, szerettein-
ket, akiknek szétmarcangolt tetemei jórészt idegen földben 
porladnak, ámde a háború kinos keservei és megpróbáltatásai 
csakis a tulajdonképeni háború befejezése után szakadtak reánk 
és csakis siratni tud juk a multat , a soha kellőképen meg rtem 
becsüli szebb és jobb időket, amikor még a szeretet éli sziveink-
ben, a kölcsönös megértés és a magyar trikolor láttára föl-
ragyoglak szemeink, a „Hazádnak rendületlenül. . . " dallamára 
pedig köny tolult szemeinkbe. Ma más nóta járja az elszeren-
csétlenedell, 'földarabolásra ítélt magyar földön. Ámde eltér-
nék tárgyamtól, ha a politika útvesztőjébe tévednék, 
mert az áldatlan politika mindig csak kárára volt hazánknak. 
A régi történelmi időkben, tatár- és törökdulás idején is csak 
az okozta romlásunkat, állítólag a politika volt az most is, 
mely ideig-óráig kiütötte kezemből a tollat, a fehér papirost, 
tehát ne kompromittáljon újból a politika, mely sohase volt 
kedvelt kenyerem, melytől a lehetőségig mindig tartózkodtam 
és ha mégis 35 évén át lapszerkesztő lehettem Pécsett, arélkül , 
hogy több ellenséget szereztem volna magamnak, mint ameny-
nvivel a nyilvánosság előtt szereplő ember beérheti, azt 
bizonyára annak köszönhetem, hogy közéleti tevékenységem 
vezérlő csillaga az volt, hogy mindenkor megbecsülni és respek-
tálni tudtam mások véleményét is, ha az az enyémmel ellen-
kező volt is. Ha gyermekekkel áldott volna meg a sors, azok-
nak is csak azt hagytam volna meg egyéb földi javak hiányá-
ban \ f g s ő rendelkezésemben, hogy kerüljék a politikát ca. 
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dolgozzanak, mindig csak- dolgozzanak, hogy mindenkitől füg-
getlenül megtalálhassák létük alapját . Soha se kívánják a 
másét, éljenek becsületbeli, írei L igtj is meg lehet élni és a 
lehetőségig kerüljék el, hogy valakit gyűlölniük kelljen, mert 
aki gyűlöl, akinek egész lényét nem uralja a szeretet, az leg-
ragyogóbb erkölcsi és anyagi sikerei közepette is nélkülözni 
kénytelen a legdrágább kincset: az e földön való boldogságot, 
mely nélkül értéktelen az élet. 

Uj világrend küszöbén irom ezen visszaemlékező soraimat. 
A régi, letűnt rend helyi en béréiről, nevezetesebb eseményei-
ről lészen i t t szó. Pécs városa nagy családja egyes tagjairól, a 
kimagaslott egyéniségekről, akiknek legtöbbje már a temető-
ben pihen, de eztóknek hátramaradott jai is bizonyára érdeklő-
déssel fogadják az elődeikről való megemlékezést. 

Gyermekévek. Nevelés. 

1864 november 14-én, mint a Morvaországból Pécsre szár-
mazott Gutmann Joakim néptanító és felesége, szül. Fuchs 
Regina sorrendben negyedik gyermeke lá t tam meg a nap-
világot. A Ferenciek-utcájában, abban a házban születtem, 
melynek utcai részén a Kiss-féle kávémérés volt, mig az udva-
ron, ahol mi is iaktunk, néhai Weidinger Nándor könyvkereskedő 
könyvkötőmühelye volt, ahol Dómján Izidor, a virágzó könyv-
kereskedés későbbi tulajdonosa 'élte le szokásosan keserves 
inaséveit. Szigoiu bánásmódban volt része és elkeseredésében 
sokszor többet pazarolt a kelleténél a kleisztei től , de azéit 
vidám kedélye mindig diadalmaskodott és a házban hancúrozó 
gyermekeknek mindig jóakaratú, hűséges bará t ja volt. A papír-
foszlányok mindig nékünk ju to t tak ! Ő se álmodott -akkoriban 
arról, hogy valamikor tulajdonosa lesz a Weidinger-féle 
könyv- és pipirkereskedésnek, majd ezen üzlettől vissza-
vonulva, elegendő nagyszámú Pécsi Takarékpénztár részvény 
tulajdonosa és az ország egyik legtekintélyesebb pénzintézeté-
nek igazgatósági t ag ja lesz. Édesapámnak, mint az akkori 
pécsi elemi mintanépiskolának a budai helytartó által kineve-
zett taní tójának 400 forint évi fizetése volt. A lakbért taní tók 
részére nem ismerték és a Bach-korszakban még ezek az állá-
sok is bizonytalanok voltak. Pécs akkoriban csaknem te l jes -
ségében német nyelven beszélő város volt, szerény vidéki kis 
várősT németajkú, jórészt cseh származású hivatalnok ült a 
I e gtöbb áll ami h i vat a Iban: "aMk azonban TI "íngyar t?lnj.n 
városban hamarosan jó magyar érzelmet szívtak magukba és 
legnagyobb részük itt is maradt , amikor letűnt a Bach-korszak. 
Akik ' i t t maradtak, azoknak gyermekei már jó magyarok let-
tek és nem is egy közülök vezető állásokba is kerül t . Bámula-
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tos volt mindig Pécs felszívó képessége. 161 évig a törökök 
voltak Baranya urai és a sok pécsi mecset erkélyéről este és 
reggel a Korán tanai szerint dicsérték a Ramazánnál török 
imámok Mohamedet. Sok török család összeházasodott a pécsi 
családok sarjaival és a törökök kiűzetése után igen sokan vol-
tak a már pécsi polgárjogot nyert törökök, akik visszamarad-
tak s akiknek családi neve is idők multával magyar hangzá-
súvá le t t . Gyermekkorunkban még lépten-nyomon találkoz-
tunk városszerte a törökök idejéből való falromokkal, omla-
dékokkal, mert akkoriban még nagy esemény volt, amikor 
uj ház épült városunkban és napjainkban is, ha zegzugos utcá-
kon vezet át utunk, fölismerhetjük a törökök minden utca-
szabályozási rendszernek fi t tyet hányó, összevissza épitkezési 
modorát, melynek eltüntetésére még évszázadokra lesz szükség. 

Az én szülői házamban a legszigorúbb fegyelem volt ott-
honos. Hogy rendes ruhában járhassunk mi gyermekek és a 
házi szükségletek előteremthetők legyenek, szülőim kosztoso-
kat ta r to t tak a falépcsős, emeleti kis udvari lakásban. A kör-
nyékbeli módosabb házakból kerültek hozzánk a kosztosok, 
csakis módosabbak, mivel édesapám a gyermekek tanulási 
előhaladását is felügyélte,épen ugy,mint tanitótársai,elsősorban 
Porgejsz^Ede+jí zen mintaiskola országos hirü, prágai származású 
igazgatója, később apécsi- telső kereskedelmi iskola megalapi-
l.ója, akinek élte vegéig küzködnie kellett , hogy a mai népes 
városi felső fin és leány kereskedelmi iskolát fe l tar thassa . 
Valóságos ideálistája volt az oktatásügynek, jóságos feleségé-
vel együtt a legigazibb barát ja családunknak és az öregek 
mindig együttesen beszélték meg életük fontosabb mozzanatait. 
Emlékezem, sőt meg is őriztem az erről tanúskodó fénykép-
fölvételt, mint öltötték a kiegyezés után 1867-ben magyar-
nemzeti öltönyt, rámás csizmát, pitykésgombos magyar ruhát, 
igy tün te t t ek a bevándoroltak magyar érzésük mellett , ha a 
magyar nyelvet nem is-tudták teljességében sohasem elsajáti-
tani. Ennek volt betudható, hogy édesatyám, aki a legkülömb 
francia tanerők egyike volt és két éven át a pécsi főreáliskola n 
is mint helyet tes tanár működött, amire még most is hálásan 
emiékéznek vissza azon növendékei, akik az ő tanítása mellett 
meg is tanul ták e nyelvet , a magyar-francia tanári oklevelet 
legjobb képességei mellett sem tudta megszerezni, mert a ma-
gyar nyelvben való jártassága a tanárvizsgáló egyetemi aero-
pag előtt nem volt kielégítő, pedig akkor még nagy hiány volt 
francia tanerőkben. Ehez pedig a boldogult jobban értet t , mint 
vizsgázó tanárai ! A brünni tanitóképezdében, honnét a leg-
külömb oklevéllel bocsátották el, — elfejelejtették a magyar 
nyelvre is megtanítani és ezt, épen csak'ezt, 30 év alatt se tudta 
teljesen elsajátítani. Többi tanítótársa, amikor az alkotmányos 
élet helyreálltával a helytartótanács rendelkezésére e^en minta-
elemi iskola megszűnt és a tanítókat egy évi fizetéssel, mint vég-
kielégítéssel, minden nyugdíjigény megállapítása nélkül elbo-
c s á t o t t á k , nagyobbrészt ^elhagyta Pécs városát és a főváros-
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ban, sőt Bécsben nyertek elsőrendű pozíciókban elhelyezést. 
Valamrnnyi kiválósága maradt a tanítói karnak. Az én apámat 
leláncolva tar to t ta itt családja és akkor már megtalálta volt 
a rátermettségének megfelelő működési kői t , elvállelvén PZ 
1869 végén megindult Fünfkirchner Zeitung rémet n y e h ü hetilap 
felelős szerkesztői tisztségét, melyet a leggondosabban szer kész-
te t t . Nem volt olyan irodalmi színvonalon álló német nyelvű 
hetilapja az országnak, mint éz a német hetilep, mely sz akkor 
jórészt németajkú pécsi polgárságnak és a környék németjei-
neklegkedvéltebblapja volt. Hozzáértéssel ésszeretettel készült 
ez az újság és évtizedeken át a pécsi magyar hetilapok ripor-
terjei , akiknek ez csakis mellékfoglalkozásuk volt, hozták el 
a szerkesztőnek a helyi rendőrségi híranyagot. Zárcy Károly 
dr., a későbbi pécsi kereskedelmi és iparkamara nagyképzelt-
ségü t i tkára, Simon József dr. ny. ítélőtáblai biró, a pécsi tör-
vényszék helyettes elröke, Földvári Mihály, Tolnavérmegye 
volt levéltárosa és mindazok a fiatal t i tánok, akik akkoriban 
Pécsett megjelenő magyar hetilapoknak voltak helyi hir-
hordozói. Belső, f izetett munkatársa nem ugyanazon időben 
kettő volt ezen német hetilapnak, mely akkoriban a Rama-
zetter Károly ál tal bérelt legrégibb pécsi, lyceumi könyv-
nyomdában készült, ami már akkor jövedelmező vállalkozás 
volt. Legrégibb munkatársa e lapnak Sasvári Ármin, egy 
fiatal, temperamentumos újságíró volt, aki ezen laptól került 
az akkor is már nagytekintélyű, naponkint kétszer megjelenő 
régi Pesti Naplóhoz, ahol hamarosan megkedvelték, és emlé-
kezem nagy feltűnést kel te t t első riportjára, amikor kötött lég-
gömbön magával vi t te a levegőrégióba Godard, ezen léghajó 
tulajdonosa. Sasvári később egészén, rátért a közgazdasági 
újságírásra, tekintélyes szakiró lett és a kereskedelmi múzeum-
nak ma is helyettes igazgatója. Közgazdasági iiói pályafutásán 
nagy előnyére volt saját képességei mellett , hogy néhai Gelléri 
Móricnak, a milleniumi országos kiállítás t i tkárának sógora 
volt. A másik belső munkatárs anyai nagybátyám, Fuchs 
Sándor joghallgató volt, akinek két nagy esete is volt jogász-
korában. Az egyik, amikor valamelyik Pécsett játszó rémet 
színésznő fölött összeszólalkozása volt néhai Förslcr Ottóval, 
a nem épen zsidóbarát érzelmeiről ismert pécsi család e szép, 
daliás sarjával, és első eset volt, hogy zsidó vallású fiatal-
embernek súlyos kimenetelű kardpárbaja volt a vívásban 
gyakorlott Förstér Ottóval. Ha kapott is vágást kar jára, de 
ő is megsebezte ellenfelét, és magnum áldomás fejezte be ezen 
akkoriban még ritka lovagias ügyet. Másik nagy eseménye, 
egyúttal szomorú befejezésenagy lendülettel nekiindult életé-
nek volt, amikor egy éjjel riporteri minőségben, csikorgó téli 
időben öt bált táncoit végig lelkiismeretes odaadással e^y báli 
éjszakán, és hajnalban hazatérve a Hattyu-épületben volt 
szülői házba, ágynak dőlt, ahol letargikus kiméiülUégfcen, 
képtelen minden szóra, négy napon át feküdt élettelenül, és 
az összes pécsi orvosok tehetét lénül és tani cstalai.ul á l l t ík 
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körül betegágyát és mielőtt még megállapíthatták volna, vájjon 
mi ba ja van a 27 éves életerős fiatal embernek, elszállt lelkéből 
az élet. Csak jóval később fedezte föl az orvosi tudomány a 
nyakszirtmerevedést. Bizonyos, hogy az ragadta el öt is az 
élők sorából. A Hattyu-épület udvarából temették. Ott volt 
az egész jogakadémiai ifjúság, mely népszerű társát utolsó 
ú t jára kívánta elkísérni. Kellemetlen utóhangja volt ezen 
temetésnek. Kohut Adolf dr., a zsidó hitközség akkori főpapja, 
aki néhány évvel ezelőtt, mint a nev/yorkiak egyik hírneves 
főrabbija halt el, valóságos filippikát vonultatott föl a kicsa-
pongó, csak a mulatozásnak élő pécsi jogász ifjúság ellen, 
melynek áldozataként jelölte meg Fuchs Sándort. Leírhatatlan 
volt az akkori jogász ifjúság fölháborodása, melyet csakis a 
lánglelkü, nagytekintélyű hitszónok békülékeny nyilatkozata 
tudo t t lecsillapítani. A színházi kritikát e német nyelvű lapba 
a pécsi tanügy kiválósága, a pedagógiai országos nevű író, aki 
mint a pécsi községi iskolák felügyelő-igazgatója halt meg, 
Schneider István irta éles elmével, sarkastikus irályával és nagy 
hozzáértéssel. Sulyais volt aző mindig elfogulatlan kri t ikájának. 

Pécs városának akkoriban aligha volt 30 ezernél több 
lakosa. Csendes kis város voltunk, melynek nagy eseménye 
volt, amikor a magyar színtársulatot a legtöbbször Eszékről 
érkező német színtársulat váltotta föl, ami ősi szokás szerirt 
húsvét ünnepén történt . Magam is még főgimnáziumi kis diák-
emberke voltam, és mindénkoron hálás szívvel emlékezem 
vissza volt kitűnő zirci tanáraimra, akikről oly sok szépet és 
elismerő! irt pécsi visszaemlékezéseiben Váradi Antal dr., a 
mi nagynevű memoir-irónk, aki már elhagyta volt gimnáziu-
munkat, amikor követve Henrik bátyámat, át léphettem gyer-
mekálmaim ezen hatalmas épületének lépcsőházát, hogy ma-
gamba szívjam a tudományokat. Az elemi iskola minden 
osztályát arannyal végeztem, tehát rryndig első voltam az 
osztályban. Megkeserítették iskolatársaim a juta lmat , rám 
fogva, hogy protekció döntötte el az arany odaítélését, pedig 
volt feledhetetlen tanítómestereim, Grünwald és Slrauszer taní-
tók volnának megmondhatói, hogy valóban szorgalmas tanuló 
voltam, sőt édesapám be nem érve az otthoni disciplinával és 
ellenőrzéssel, még a nagy szünidőben is elküldött a belvárosi 
elemi iskola külön tamnfolyamaira, ahol Varga igazgató ellen-
őrizte, mire ment velünk a látogatott tanfolyamon Repich Vince 
taní tó , éz az ugyancsak jeles és szigorú pedagógus, aki szabad 
idejét áldozta föl még a vakációban is, hogy valahogy el ne 
felejtsük, amit az előző évben tanul tunk, és előkészitsén a 
magasabb osztályra. A főgimnázium azonban mégis csak más 
v o l t ! Bizony remegtem, amikor édesatyám most már két fiát 
vezette a behatáshoz a szigoráról és jó szivéről ismert Szalaij 
Allfréd igazgató elé. Szerető barát ja volt az ifjúságnak, ezt 
hamarosan tapasztalhattam. Előadásain humoros, szellemes 
volt. Megesett, hogy a diákok óra után megéljenezték, amit 
azzal hárított el magától, ne éljenezzenek, mert az nem szokás 
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az iskolában és lia az éljenzés egyszer elmaradna, azl kellene 
Mnnie, hogy előadása ezúttal nem nyelte el az ifjúság tetszését. 
Ámde megenyhült remegésem, amikor osztálytanárom, Ver-
böczy István elé kerültem, aki valóságos férfiszépség volt. Pécs 
társadalmi életében vezető szerepe volt, és szerény családi 
haj lékunkba is bejára tos volt. A magyar, latin nyelv és iroda-
lomnak volt tanára, a költészettanról és szónoklattanról irt 
könyvét pedig az ország számos iskolájában használták éveken 
át tankönyvnek. Hazaszerétetet és a költészdt iránt való érzé-
ket ő csepegtette sziveinkba, és mivel a magyar, német és latin 
tárgyakban különösen otthonos voltam, egyik kedvelt tanít-
ványa lettem, akit mintaképül állított társaim elé. Kassuba 
Domokos, később az egri cisztercita főgimnázium volt igazgatója, 
c. főigazgató az ókori történelmet tani tot ta , és oly figyelemmel 
hallgattam előadásait, akárcsak a kis gyermek a dajka altató-
meséit. Kitűnő tanáraim voltak Fábián Sebestyénés Aigner Sán-
dor, a mindig jó hangulatban lévő természetrajztanár, aki 
csúfnevet adott minden diákjának, igy nékem is, de nagyon 
szerettük a hatalmas tes ta lka tú tanár t , mert magyarázatai 
világosak, könnyen megérthetők voltak. Legkellemesebb gyer-
mekkori emlékeim közé tartoznak azok a kirándulások, me-
lyekre Aigner vezetet t el a pécsi környékre, magyarázva egész 
uton a növényeket, kőzeteket és mindazt, amit a természetben 
megfigyelni kell és ami a tankönyveket kiegészíti. Lédniczky 
Ipoly is a legjobb emlékezetemben él, mint erős egyéniség és 

jóakaratú tanárom. Kevesebb szerencsém volt Szegedy 
Fülöppel, a matematika és görög nyelv tanárával . Különösen 
a táb lá ra irt magyarázatait nem tudtam apró kis eszemmel 
megérteni, és mire nyi t jára jöttem értelmetlenségemnek, már 
elégséges csúfította el egyébként szép bizonyítványomat. 
Kutatni kezdték, mi bajom lehet a mennyiségtannal, melyet 
most már sohase tanulhat tam meg kellő mérvben, és kiderült, 
hogy rövidlátásom miatt nem lá t tam a tábláig. Már a negyedik 
osztályban történt ez a fölfedezés és a szemüveg, melyet sze-
meim elé rakott a gondos szülői kéz, már nem pótolhatta, amil 
ezen téren az előző években elmulasztottam. Míg b t tyám 
engedélyt nyert , hogy a harmadik osztályból az ötödikbe 
ugorhasson át , magam már nem tud tam a matematikával 
zöld ágra vergődni és a hatodik osztály elvégzése után, miután 
Szegedy Fülöp tanár meggyőzte atyámat arról, hogy a görög 
klasszikusokat sohase fogom görög nyelven megérteni, abba 
kel let t hagyni főgimnáziumi tanulmányaimat és ki volt mondva 
a családi tanácsban, hogy belőlem kereskedőt nevelnek. FÍ jó 
szívvel hagytam el iskolaiársaimat, akik közül legszívesebben 
emlékezem vissza a két riválisra : Buday Béla műszaki főtaná-
csosra, aki az állami építkezéseknek egyik leghivatottabb 
vezetőjévé fejlődött, és Márkus Miksa drra, aki Siklós nagy-
községnek vezető orvosa. Ket ten végig mind a nyolc esztendőn 
út fölváltva vitték haza a juta lomaranyat. Greksa Kázmér dr. 
cisztercita tanárhoz szeretettel vonzódtam mindig* Igazi jó 
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társam volt és szorgalma nem ishrert határ t . Őt a politikai 
események sodorták le a zágrábi egyetem magyar katedrájáról . 
Zágrábból a horvátok elszakadása után Budapestre kerülvén 
az egyik ott ideiglenesen elhelyezett egyetemhez, alig 55 éves 
korában az utcán hirtelen összeesett és a nagytudásu cisztercita 
professzor meghalt. Pécs megszállt város volt akkoriban, igy 
a holt testet r;em hozhatták haza. Pécsett azonban a belvárosi 
templomban bemutatot t gyászistentiszteleten minden külön 
meghivás nélkül is egybesereglettek volt iskolatársai, hogy a 
tudós é« poéta életet élt nemes ember emlékének együtt áldozza-
nak. Leopold Kornél dr. a tolnamegyei közgazdasági élet ének ve-
zető embere, lapszerkesztő ésszülővárm egyéjében kellőképen érté-
kelik képességeit. Kriszt Béla Pápa városának apátplébánosa, 
Csizmazia Endre, a háron szoros doctor, Koeh Ede, a jámbor 
lelkületü, velem együtt sokat utazott villányi, és Gaál Sándor 
dárdai espresplébánosok, Szép László, a pécsi székeskáptalan 
uradalnainak hozzáértő intézője is velem együtt ültek az 
osztályokban. Egyik szorgalmasabb volt a másiknál. A tanárok 
különös rokonszenvét élvezték a korai sirba szállt Erreth Kál-
mán, akinek Verbőczy István ajánlatára, de talán, n int szom-
széd is, én voltam latin nyelvből egy ideig az instruktora, För-
ster Béla, akinek temetésére kivonult az egész főgimnáziumi 
ifjúság. Szivesen emlékezem Ribay Ferencre, Trotl Ferencre, 
akik ugyancsak már a temetőben porladoznak. Kisebb fa j t á jú 
iskolatársi szívességekért szivesen oslztották meg velem bősé-
gesen magukkal hozott uzsonnáikat, mert az enyémet szivesen 
dézsmálta meg a tiz órai szünetnél a kicsiny udvarban vagy 
folyosón föleríyes Henrik bátyám, akibe ugyancsak Verbőczy, 
e történelmi név viselője oltotta be a költészfet iránt való 
rajdiigást, mely nála megfelelő talajra talált . Az irodalomnak 
lett ő is tanára, még pedig alig egy évi pozsonyi működés után 
az ország legnépesebb középiskoláján, a budapesti Markc-
utcai főreáliskolán'ál, és kétszer nyerte el a Tud. Akadémia 
100 ar'anyas Teleki-diját verses tragédiáival. A főgimnázium 
énekkarának én is működő tagja voltam. Jó szenei hallásom, 
zongorajátékban is jártasságom volt, és n intha csak n o s t lát-
nám magam előtt az intézet rajztermében, melyben az én 
időmben már egyedüli világi tanár, a sugár termetű, alapos 
képzettségű Soósló Gyula uralkodott a szabadkézi és mértani 
rajzrrappák fölött, a tanári kar megbízásából Lieber György 
dr., akkor nyolcadikos, vezényelte a növendék dalárda gyermek-
har gjait. A közgyűlési higgadt ellenzéki vezéren ber, az áll. e.'emi 
iskolák gondnoksági elnöke volt mindaddig, n ig a szovjet-
kormány ezen gondnokságokat "fel nem oszlatta, más intéz-
ményt nem állítva helyébe. Azóta se énekeltem kórusban, 
mióta elhagytam a főgin náziun ot, melynek velem járt iskola-
társak közüi nagyobb számmal mentek el vasutasokrak, n ível 
épen akkor nyílt meg a pécs-budapesti vasút, an ikor végeztek 
a'z érettségivel. Akkoriban nem akadt még kellő számban szak-
képzett vasutas. Rövid szaktanfolyam elvégzése után már a 
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vonalszolgálatra nyertek beosztást, és akik akkoriban Buda-
pestre utaztak, az állomásokon mindenütt találkozhattak a 
volt pécsi középiskolai diákokkal, akiknek már nem volt szük-
ségük arra, hogy az egyetemen folytassák stúdiumaikat. Tár-
saim közül Bódó Richárd már régebben mint budapest-balparti 
üzletvezető ment nyugdíjba, Rozsics Endre, a pécsi helyettes 
volt üzletvezető, akihez épen akkor érkezett rreg szegedi Máv. 
üzletvezetővé Való kinevezése, an ikor Pécsről Szegedre utazni 
még a vasutak üzletvezetőjének sem lehetett, akinek pedig 
szalonkocsi állt egyébként rendelkezésére ; hairarosan a buda-
pest-jobbpar'ti üzletvezetőség élére kerüli. Kiss Gyula a pécsi 
üzletvezetőség fontos III. forgaln i osztályának kitűnő vezetője, 
Szépe Árpád irohácsi állomásfőnök akinek működése m nder.-
kor nagy elismeréssel találkozott, Pillér Kálmán, aki nem 
pályázott vasutas karriérre, Üszög állomás beosztott tisztje volt 
haláláig ; Haydn és Győri kollégáim is jeles vasutasok, ezen kis 
névsor. azonban n ég nem meríti ki volt iskolatársaim sorát, 
akikből vasutas lett. Sokan működnek a vármegyében mint 
orvosok, igy Róth Márk dr. Néme't bolyon, Solt Lipót dr. Pél-
rronostorom Engel Kálmán dr., a kedvelt siklósi orvos meg-
halt, többen tanári pályára meritek. Löszl Antal Ítélőtáblai 
biró, pécsváradi Vezető járásbiró. Akadnak kereskedők is, 
akiknek a*z Isten fölvitte a dolgukat, igy Hirschler Móric, a 
virágzó fűszer és gyarmatárukereskedés tulajdonosa, arról 
azonban nem tudok, hogy akár csak egy is elzüllött volna a 
90 tanuló közül, akik velem együtt iratkoztak be a főgimná-
ziun ba. Többen közülök szép köztisztviselői pályát fu to t tak 
meg. 

Miután megállapítást nyert, hogy nem Vagyok alkaLras 
tudományos pályára (ez volt az első ra j tam megesett sérelem), 
az Engel József fia cég már akkor nagyforgalrr.u pécsi bor-
kereskedés idősebb főnökének, if jú Engel Adolfnak tanácsára 
kádáriparost akartak belőlem nevelni, hogy megfelelő elő-
képzettségem legyen a borkereskedői pályára. Han arosan meg-
egyezett édesapám az akkor legtekintélyesebb pécsi kádár-
mesterrel, Strohrrayer Jánossal, akinek a Ferenciek-utcájában 
Volt nagykiterjedésű műhelye és dongatelepe. A megegyezés 
alapja az volt, hogy irinden időt csakis a mesterség elsajátítá-
sának fogok szentelni. A szokásos inasi teendőktől mentes 
leszek, Vagyis nem kell futkosnom városszerte élelmicikkek 
után "a segéd urak részére, mert erre a célra más inasok áll tak 
rendelkezésre. Az édesanyám gyönyörű bőrkötényt vásúrolt 
számon ra és gőgösen Vonultam azzal végig a városon, volt 
barátaim és ismerőseim nagy elszörny.üködésére. ?*>agy ambí-
cióval fogtam a murikához. A segédek, bár nem szolgálhattam 
ki őkef, hamarosan megkedveltek, n ível gyors volt a felfogá-
som és velem mindenféléről elbeszélgethettek, ami őket is 
érdekelte. Az én finombőrü kezeim a dongák kifaragásától, de 
még inkább az abroncsoknak télen-nyáron való szegecselésétől, 
melynél mindig segédkeznem kellett, tele vollak hólyrgokkal. 
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majd megkérgesedtek, tehát a tanuló év. szenvedéseiből né-
kem is bőven ki jutot t a részem. De már néhány hónap múlva 
önállóan készíthettem öntöző dézsákat, kisebb hordókat, sza-
bad időmben mesterem fiával a pincében összeszüremlett vizet 
kellett kipumpáht'i segíteni, mert akkor még nem ismerték az 
elektromos pumpát. Ottlétem alat t halt meg derék gazdám, 
aki tüdővészes ember volt és fia, pumpoló társam, jó pajtásom 
sem ért el magas kort. Nem telt bele háromnegyed év, elkészí-
tet tem saját erőmből az első tizhektoliteres hordót, mester-
müvemet, és megkaptam a fölszabadulási bizonylatomat, 
melyre bizonyára büszkébb voltam, mint a legfelső királyi 
kéziratra, mely a Ferenc József-rend lovagkeresztjének ré-
szemre való adományozásáról értesített. Kitüntetést mindenki 
kaphat , ha erre érdemei Vannak és czéket észreveszik, de egy 
mesterséget háromnegyed év alat t ugy elsajátítani, hogy a 
mestermü kifogástalan legyen, ehéz már képesség kell! Amikor 
kehemben .volt a fölsz&badulási bizonyítvány, egy héttel ké-
sőbb már gyakornoka voltam az Engel József fia borkereskedő 
cégnek,melynél főként borátvételekre használtak föl s biz faluz-
nom kellett, különösen a pécsvidéki szőlőhegyekben, Kéménd, 
Pécsvárad, Szederkény, Himesháza, Siklós stb. községekben 
és mivel külön fogat nem dukált a gyakornoknak és a n ég-
rakot t fuvarosszekereken a fuvaros mellett kellett helyet fog-
lalnom, jórészt gyalogoltam. Pécsváradról Pécsre gyalogszerrel 
bejönni, arról nem is volt érdemes beszélni! Mégis szívesen 
küldtek engem az átvételekre, í rér t sokszor nagy össZfcg pénze-
ket vittem magammal, és elszámolásaim mindig pontosak vol-
tak. Féléven át semmi fizetést nem kaptam, de meg volt en-
ged hogy a könyvelésnél segédkezzek Naschiíz Adolf, a leg-
külömb főkönyvelőnek, és elvégezvén az összes gyakornoki 
munkákat, ismételt sürgetésre végre fizetést is kaptam, n ég 
pedig negyedévenkiní 15, mondd tizenöt forintot. Mit szólt 
volna Cz a gazelag, de szűkkeblű cég a pécsi kereskedelmi alkal-
mazottak mostani követeléseihez ? Árr de ki törődött akkori-
ban a főnökök és alkalmazottak közötti jogviszonnyal ? Senki. 
Akkoriban azok valóságban csak páriák Voltak. 

Milyen idők is voltak azok a kereskedelem szempont-
jából ! A pécsi borok alig értek el 7—8 forintnál magasabb 
á rak r t hektoliterenkint, tnig a jobb falusi borokat a fukar 
falusi termelők bőségesebb esztendőkben szívesen adták öt 
és hat krajcárért literenkint s volt olyan bőséges esztendő is' 
amikor nagyobb mennyiséget termelő gazdák a jó bőit ter -
melő Bonyhád vidékén a bor l i ter jét 4 krajcárért engedték 
át , kikötve, hogy ugyanilyen áron hordót kaphatnak. Ma a 
bornak li terenkint is jóval magasabb az ára, mint akkori-
ban hektoliterenkint és a hordó ára is hasonló méretekben 
emelkedett a háborús évek folyamán. Mivel nem igen számít-
ha t tam méltánylásra anyagiakban ezen cégnél, mely pedig 
irányitólag hatot t pályám kezdetére és kevesellem a negyeel-
évi 15 forintos fizetést, elpályáztam Pécsről és rokoni össze-
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köt tetés révén az ország akkor legnagyobb forgalmat lebonyo-
lító budapesti borkereskedő céghez, Laezkó Adolfhoz jutot-
tam. Reggel Budapesten bemutatkoztam a sokszoros millio-
mos cégtulajdonosnak. Mindössze tíz percig ta r to t t a kihall-
gatás. Az utolsó kérdésre tudok-e franciául, jó latinista vol-
tam-e, igenlő választ adhattam, mire az évek múlva anyagilag 
tönkrement, öngyilkossá le t t főnök a pénztárnál 30 forintot 
u ta l ta to t t ki részemre uti költségnek és még aznap este el kel-
lett utaznom Triestre, meit a cég az ottani szabad kikötőben 
berendezett impozáns méretű raktárhelyiségekben kiviteli fiók-
nál kívánt alkalmazni és ezen kiviteli üzem főnöke, Stadler 
Izidor, egy zsidó vallásában buzgó fiatal ember mellé nyertem 
beosztást. A borkezelés és kereskedelem egészen ujszexü ága-
zatával ismerkedtem meg ott. A raktárak előtt álltak meg 
a Bor.deaux,ból, a legjelentékenyebb francia borközponttól 
érkezett teherszállító hajók, melyek hétről hétre mintegy 400— 
450 transporthordó (10—12 hektoliteres nagyságban) szállí-
tottak magyar bort Franciaországba, ahol a filloxera, mely csak 
később jutot t el hozzánk is, tönkre silányitotta a legvirágzóbb 
borvidékeket. A francia állam nem engedte meg, hogy a bor-
fogyasztók nélkülözzék a kedvelt italt és mindenképen elő-
mozdította a borbehozatalt olyan országokból, ahol még bőven 
termei t a kívánatos nedű. Hogy a stagnáló szesztermelést 
is pótolják, csakis olyan borok behozatalát engedte meg az állam, 
melyeknek szesztartalma meghaladta a 10 Maligand fokot. A 
bor minősége mellékes kérdés volt, mert a behozott botoknak 
francia izre való átalakítása, a legmagasabb fokon álló francia 
pincekezelésnek képezte feladatát . A baranyai és tolnamegyei, 
Fehértemplom—vérseczi, gyöngyösvidéki 4—5 krajcáros áron 
a pincéknél á tvet t borokból, rr elyeket triesti és fiumei tele-
peiken a hosszú útra mánipulált, élvezhetet len é javított 
borokból a legkülönb bordói, burgundi, medoci márkájú boro-
kat készítették, milyen eszközökkel, milyen vegyi szerekkel 
az nem érdekelte a francia koimányt, melynek csak az volt a 
legfontosabb célja, hogy a francia szőlők rekonstrukciójáig is 
te lve legyenek a francia pincék. És ehez mi azzal járul tunk, 
hogy a nagyméretű raktárhelyiségekben fölállított átlag 4000 
hektoliter méretű kádakba belepumpáltnk az igazi bort, mint-
egy egyharmadrészben borral töltve meg a kádat, azután a 
terembe bevezetett , kitűnően funkcionáló vízvezeték vizéből 
pumpáltuk be a második harmadot, azután következet t a szesz* 
melyből kimeríthetetlen készletek érkeztek a budapesti és 
vidéki nagy szeszgyárakból raktárhelyiségeinkbe és annyi 
szeszt kevertek ezen kádba, amíg megállapíthattuk, hogy "a 
bor (!) immár 10 fokos. Ezután következett a nagy kiegyen-
lítés, az órákon, sőt napokon, sokszor éjjeken át t a r tó keverés, 
melyet egyszerre három-négy szivattyú segítségével eszközöltek 
a fürge, de túlnyomó részben iszákos talián, brutális facchinok, 
akiknek hetibére nem igen haladta meg a 20 forintot. \ m i ói 
az ilyen uton előállított bor egalizálva volt, következett a szál-
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litó hordókba való áttöltés, a hordók lepecsételése és a nagy 
ha ókba való behcngeritése. Ezt a bort küldötték magyar , 
borkereskedők francia kikötőkbe, mert Bordeauxon kivüi 
Marseille és Triest között is folyt az áruszállítás. A triesti 
Lloyd és fiumei Adria tengerhajózási társulatok soha oly nagy-
arányú forgalmat nem bonyolítottak le Franciaországgál, mint 
a több, mint három évig ta r to t t magyar borkivitel alatt , ha 
ugyan ezen kotyvasztékot bornak lehetett nevezni. Csak tiz 
évvel később virradt fel újból ezen hajózási társulatoknak a 
borszállítás, de akkor sajnos, már a magyar borkereskedők 
voltak behozatalra szorulva és a bőségesen termő olasz bor 
fölöslege vámmentesen özönölhette el Magyarországot, mely 
még Dalmáciából, sőt Szerbiából is nagy mennyiségben impor-
tá l t a a borokat, amig csak befejezést nem nyert nálunk is a 
szőlők rekonstrukciója és Baross Gábor akkori kereskedelmi 
miniszter már fölöslegesnek, sőt károsnak tar to t ta az olasz 
vámszorződés megújítását. Akkoriban az olaszok haragudtak 
meg reánk, mert. nem tudták, hol helyezzék el termelésük 
feleslegét. Pécs, Negotin és Palermo között akkoriban élén-
kebb volt a forgalom, mint ezen visszaemlékezés megírása 
közben Pécs, Sásd és Dombóvár között. 

Közel egy évi triészti működésem az ottani megélhetési 
viszonyok nehézsége dacára, gázsim nem haladta meg ott sem 
a havi 80 forintot, tapasztalatokban rendkívüli módon gazda-
gított. Szabad időmet a kikötőben töltöttem, elbámészkodva 
a messze földekről, Indiából, különösen Bombay, Kalkutta , 
Hongkong, majd Alexandria és Newyork kikötőiből érkező 
megrakott hajókon, azokon a színes népfajokon, melyek déli 
gyümölcsöket, kávét,narancsokat,rizs t ,gyapjút, nyers bőrnemü-
ekét és sok mindent hoztak hozzánk, míg tőlünk főképen tölgy 
és puha fákat, de legszívesebben finom liszteket vittek francia 
és angol kikötőkbe. Elképzelhető-e szebb dolog, mint a békés, 
áldást hozó, egymás hiányait pótló áru cserekereskedelem ? 
Olyan szépen megférnek egymás mellett , egymást kiegészítve 
a világ összes népei, ha versengésük nemes, minden irigyke-
déstől ment és az élet minden alakulátában meg tud ják egy-
mást érteni ! Valami szerelemben Tiieszten már akkor sem 
éltek egymással olaszok, szlávok és ausztriaiak, de ki gondol-
hat ta volna akkor, épen ezen időben történt Triesten a merény-
let, (az Oberdank-féle) I. Ferenc József e l l e r . a mi vulkanikus, 
de hamar elsimult kitörése volt az osztrák gyűlöletnek, pedig 
Ausztria mindent elkövetett Triest felvirágoztatása érdekében, 
mint mi magyarok Fiúméért. Az irredentizmusnak a néhai 
monarkia mindkét számottevő kikötőjében mindenkor jó ta la ja 
volt, és jó te t tér t , ha abban volt is önzés, sem olaszok, sem 
szlávok se>hasem adóztak hálával. A mi Triestben gázsimból 
frugális étkezésemre, a Via Sancta Catterina egyik özvegyénél 
birt lakásomra el nem fogyott, azt a színház emésztette föl. 
Gyakran megtörtént, hogy beértem vacsorára 3 krajcárért 
saj t ta l és kis kenyérrel, de a színházi eseményeket el nem 
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mulasztottam. A Politeama Rossetti kitűnő operaelőadásait, 
a Teatro Fenicében a nagy olasz színművészek, az öreg Sal-
vini és Rossi versenyföllépéseit, a bécsi Kari szinház operette 
társulatának vendégelőadásait a világért se mulasztottam 
volna el, sőt egyik reggeli lapból éltésülve Wagner Richárd-
nak a szomszédos Velencében bekövetkezett haláláról, elő-
leget és szabadságot kértem, csakhogy jelen lehessek a világ 
legnagyobb zeneköltőjének temetésén; illetőleg a Vendramin 
palotából, ahol lakott , a pályaudvarra való ki kisérésénél. A 
nagy halot ta t kisérő gondolák végtelen sorában egész idegen 
ur gondolájában helyezkedtem el ötödiknek és hálásan emlé-
kezem, hogy szivesen fogadták a temetési aktus meghatott-
ságában az idegént, aki külön gondolát már ugy se kaphatott 
volna akkor se, ha le t t volna miből megfizetni á viteldijat , me-
lyet az élelmes gondolások a nagy halott t iszteletére, minden 
zenei rajongásuk mellett is ötszörösére emeltek föl. Kedves, 
szép emlékek fűznek a most már olasszá lett TYieslhez, de 
bizonyos vagyok abban, közel az idő, amikor az elszakadást 
épen ugy meg fogják bánni, mint akadnak még régi velerceiek 
is, akik harminc évvel Veneziának Italiához való visszacsatolása 
u tán is visszasóvárogták az időt, amikor Velence még Ausztriá-
hoz tartozott , mely azt mindenképen dédelgette, mjg Olasz-
ország oly gazdag, szép és nagyforgalmu kikötőkbén, hogy 
ezen gazdagságot és bőséget kellőképen méltányolni se tud ja 
és kénytelen egyik városát a másik rovására elhanyagolni. 

Ha önéletrajzot akarnék irni, el kellene rrost rrondanom, 
mint csábított el Triesztből egy másik nagytekintélyű buda-
pesti borkereskedő cég, melynek a Lázár-utcában Voltak saját 
házában irodahelyiségei, n elyekbe maga hozta le m indig a 
házbérét az ott lakó Berzeviczy Albert, aki ismételten beszél-
getésbe elegyedett velem, a . f i a t a l tisztviselővel, — messzire 
eltérnék tárgyán tói. Érdemes a följegyzésre, hogy a fiatalabb 
cégfőnök egy izben csak azért csengetett be a haivi adik szobából, 
hogy fölvegyem a földről oda leejtet t kis jegyzőkönyvét. Fölvet-
tem, mert a pöffeszkedő pesti ficsúr a főnököm volt, de vissza-
térve irodahelyiségembe, véletlenül a földre ej te t tem a tisztitás 
céljából reám bizott Maligand bormérő készüléket, ezzel 150 
korona kárt okozva főnökömnek, akinek ennyibe került, hogy 
lusta volt karosszékében lehajolni jegyzőkönyvecskéjéért. 
Hamarosan rájöttem egyébként arra, hogy csakis a trieszti bor-
készítés t i tkát kívánta általam a cég megismerni, ezért szerződ-
tetet t statuson felül, mire bejelentettem, hogy két hét múlva 
hazamegyek, ahol mégis csak tudják , ki fia vagyok és nem 
képed r 1 a főnök, amikor 18 éves tisztviselője hangjegyeket 
hoz az irodába, n elyeket útközben vásárolt, és kiváncsiskodá-
sára megtudja, hogy ez a fiatal tisztviselő zongorázni is merész-
kedik. Másfél évi vándorélet után, melv alat t első újságírói 
működésemet az akkor legtekintélyesebb, naponkint három-
szor megjelent Wiener Allgerreine Zeitungnál fej tet tem ki, 
mely szivesen közölte trieszti tudósításain at , ismét szeren-
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esésen haza kerültem, nem gondolva akkor még arra, hogy 
újságíróvá legyek. Az Engel József fia cég volt csendes társa 
Taussig Zsigmond, a későbbi Teleki Zsigmond, aki előzőleg 
éveket töl töt t külföldi borkereskedő cégeknél, Würzburgban 
működve Németország egyik legnagyobb forgalmat lebonyo-
lító palackbor-kereskedő cégnél, éveken át szorgalmasan iro-
gatott édesatyám újságjába, ugy német váorsokból, mint a 
boszniai hadjárat alatt , melyben n int a pécsi 52. háziezred 
önkéntes őrmestere vett részt. Kiváló képzettségű, a szokott-
nál jóval nagyobb intelligenciájú főnököt, helyettesében, a n a 
is még fiatal, jóindulatu Spitzer Béniben pedig a legjobb kollé-
gát taláVa ezen akkor még kis méretben dolgozó cégnél, mely 
néhány évvel később már országos tekintélyre te t t szert, tulaj-
donosa pedig a tern elésben való jáitasságával, amerikai szőlő-
vesszők konstrukciójával, különösen villányi vesszők nagyobb 
méretben való termelésével és terjesztésével elévülhetetlen ér-
demeket szerzett különösen a jeles baranyai szőlőhegyek re-
konstrukciója körül. Sajnos, a borgazdasági irodalom terén is 
élénk tevékenységet kifejtett érdemes polgára városunkrak 
sem volt hosszuéletü c földön és villányi borgazdaságában 
meghalt. 

Gyermekéveim legkellemesebb emlékei közé tartoznak 
még azok a gvakoii kirándulások, melyeket családom legjobb 
barátaihoz Pellérdre Lengyel Adolfékhoz és a cserkuti csárdába 
Krausz Salamonkéhoz te t tünk, amikor ezt csak tehettük. Olyan 
száfetettel találkoztunk ott mindenkor, melyet a mai nemze-
déknél már alig lehet megtalálni. A kapcsot ott is a nálunk 
kosztoló gyermekek képezték. Olyan jól esik igy visszaemlé-
kezni az elmúlt szép napokra, melyekkel össze sem hasonlít-
hatók azok a benyomások, melyeket reám a nagyvilágban való 
kóborlásaim alatt a leghirnevesebb helyek nevezetességei let tek. 
Pedig jóformán mindent megláthattam és kitapasztaltam, an i 
szépet és fenköltet a világ megteremtője e földre Varázsolt és 
emberi e lne nagyra fejlesztett. 

Nékem a legszebb, legfenköltebb mégis mindig csak szülő-
városom volt ! Pedig el nem kerülhettem azt sem, hogy a leg-
nagyobb keservek épen it t érjenek a hosszabb élet alatt elkerül-
hetetlen csalódásokkal egyetemben. Nem is gondoltam arra, 
hogy eljöhet az idő, amikor én is, követve atyám foglalkozását, 
újságíróvá legyek, de az emberek szándékát legtöbbször az 
események, különösen a nem várt események igazgatják és kor-
mányozzák. Atyám sem gondolt arra, hogy engem újságíró-
nak neveljen. Vidéken lapot irni és szerkeszteni nem tartozott 
akkoriban a megélhetést biztosító foglalkozásokhoz. Abból 
pedig, hogy a város előkelőségei és intellektüeljei n egbecsülik 
aZ egyenes uton járó újságírót, megélni és a gyermekek egész 
sorát fölnevelni nem lehetett. Emlékezem még akkori szerkesz-
tőségünk legsűrűbb vendégeire. Első helyen akarom említeni 
o leghűségesebb barátok egyikét, Vizkeleíy Imre pénzügyi taná-
csost, rendkívül képzett, a festészetben is jártas finom lelkű-
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letii úriembert, akinek legidősebb leányát a pécsi aranyifjúság 
egyik legkedveltebb tagja, a még ma is ügyvédi teendői körül 
szorgoskodó Szieberth Nándor vette feleségül. Tanácsadója volt 
mindenkoron atyámnak, akinek lapjába is szorgalmasan iroga-
tott. Kicsiny gyermek voltam még, és társaságunkban volt ő is 
jóságos feleségével, a pécsi jótékony nőegylet egyik alapitó-
nőjével, amikor 1870 egyik őszi estéjén kimentünk a fényár-
ban uszó utcákra, amikor megnyílt a pécsi gázgyár üzeme. Ke-
vés vidéki vároSnak volt annyi érzéke, hogy utat engedjen a 
haladás szellemének, mint Pécsnek, és akkor Budapesten kivül 
tán mindössze három vidéki városnak volt már gázvilágitása. 
A szénbányák tet ték lehetővé, hogy ezen téren előljárjuhk. 
Sok évvel későbl; a telefon, hála néhai Vécsey István volt pécsi 
posta és távirdafőnök találékonyságának, Koharits Nep. Károly 
vállalkozási szellemének ezen téren csaknem valamennyi vi-
déki várost megelőzve, már hívhat tuk az első negyven pécsi 
telefon előfizetőt. A villamos világitás terén is néhai Kindl Ferenc 
törekvő lakatosmester és gépjavitómühely tulajdonos szerény 
kísérletét Justus Mihály pécsi mérnök bátor kezdeményezésére 
követte a mai virágzó városi villamos telep fölállítása. A vilá-
gosság és haladás terén tehát Pécs városa épenséggel nem 
állt az utolsó helyen a magyar modern testvérvárosok sorá-
ban. Ezen haladásból a lehetőségig magam is kivettem részem. 

Életem első drámája. 
A pécsi sajtó köréböl. 

Már emiitettem, távol volt tőlem még annak a gondolata 
is, hogy újságíróvá legyek. Nem kecsegtetett az semn i jóval, 
és mégis azzá kellett lennem. Elmondottam már előzőleg, 
hogy.az ujságcsinálás oly kevés jövedelmet hozott édesatyám-
nak, hogy abból nyolc gyermekét fölnevelni, leányait kiházasi-
tani alig tudta Volna. Takarékossága önmagával szemben any-
nyira ment, hogy ismételt hívásomra se tudta magát arra ha-
tározni, hogy Triesztben, vagy akár Fiúméban, ahol ugyar-
csak otthonos voltam, csak egyszer is meglátogasson. Mind-
össze 54 évet élt és tengert sohase látott. Csak Budapesten 
kereste föl Pécsről odaszármazott barátait és rokonainkat, 
Bécsben lakott nővérét és sógorát, mert ezekben a városokban 
nem kellett szállodába mennie, és néhányszor nyáron elment 
Gleichenbergbe, gégekatarrhusának gyógyítására, és azt tar-
tot ta a földi paradicsomnak, ami természetes is, mert soha 
szebbet nem látott . Mibe is került akkoriban egy gleichenbergi 
gyógykura ? Há sokat költött el három heti ottani időrése 
alatt , az nem lehetett több 120 forintnál, ámde meghitt jó-
barát ja , volt tanitótársa, Tausz Vilmos, aki ot thagyva a nyo-
morúságosan javadalmazott tanítói pályát, a mi szűkebb vilá-
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gunk nagy megrökönyödésére — cipőüzletet és javítóműhelyt 
nyitott, majd a városi helypénzbérletet bérelte ki, elég jó 
keresete dacára nem is vitt magával többet a gleichenbergi 
fürdőkurára száz forintnál és büszkén mesélte, amikor ezen 
összegből még 10—20 forintot visszahozott. Ő sem ért el ma-
gas kort, de azért túlélte atyámat, aki jövedelmének gyarapí-
tása érdekében eleget te t t régi jóakarója, Pécs városának több 
cikluson át Voll országgyűlési képviselője, Taray Andor, a 
későbbi közigazgatási bíró azon óhajának, hogy a tulajdonát 
képező, örökségként reámaradt ó-posta-utcai zálogkölcsöninté-
zetnek ellenőri teendőit ellássa. Ezen hivatal ellátása napi két-
három órát vet t igénybe, és hetenkint minden szerdán és 
szombaton megjelenő lapjának még oly gondos megírása, és 
a régi Nádor kávéházban az Engel Adolf fakereskedő cég meg-
alapítójával, vagy az akkori pécsi sakkmatadorokkal, a fiatal 
Krasznay Miklós drral, vagy a Pécsről hamarosan Fiúméba 
költözködött Márkus Mauricióval, a világot járt szabómester-
rel végzett sakkparti erre elegendő időt engedett. 1884. év 
egyik februári, szerdai napon azzal rontott be egy ismeretlen 
asszony édesanyámhoz, jöjjön rögtön a zálogházba, nagy 
szerencsétlenség történt apával. Anyám és nyomában én is 
azonnal odarohantunk és az alacsony ház körül nagy nép-
csődüLetet, rendőrkordont és izgatott tömeget találtunk. Be-
rohanva az egyik szobában ott találtuk a kerevetre fektetve 
atyámat, ziháló mellel, át lőtt tüdővel, mig a zálogfelvételi 
helyiségben a földön holtan feküdt Haschka Péter, a zálogház 
tulajdonképpeni, rőttszakállu vezetője, mellette a földön re-
volvere, melyből elsősorban a legnemesebb szivii édesatyám 
ellen irányította a gyilkos, halálthozó golyót, majd öngyilkos-
ságot követet t el. Az orvosok egész sora ott buzgólkodott már 
a inegsebbzett ember körül, de tekintetükből nem sok biztatót 
olvastam ki. A tényállás maga igen egyszerű volt. A minden-
kor szűkszavú Haschka hirtelen megőrült és őrülési rohamában 
követte el végzetes te t té t , elsősorban mindenkori jóakarója, 
édes atyám, majd önmaga ellen. Lehet, hogy előzőleg valamely 
szabálytalanságra figyelmeztette atyám, bizonyára csak enyhe 
feddés alakjában, és ez ragadhatta végzetes te t tére a szeren-
csétlen embeit, akit senki se sirathatott , mert magának élő em-
ber volt, mig édesatyámnak őt raj ongóan szerető felesége és nyolc, 
ezek között még négy kicsiny gyermeke volt. Hazaszállítását 
az orvosok nem engedhették meg, és Erre th Lajos dr. akkori 
kórházigazgató, az elsőrangú sebész orvos órákat töltött a 
mind nehezebb lélekzetet vevő haldokló ágya körül, melyet a 
zálogházban kellett fölállítani : Erre th dr. sondával kereste a 
testben maraelt golyót és nem tehe te t t mást, mint hogy eltá-
volítsa a lövésnél a testbe hatolt ruhafoszlányokat. Atyám 
tisztelői és barátai táviratilag akarták Bécsből Pécsre hivni 
az akkor a világ legkülömb sebészét, Billroth tanár t , az ehez 
szükséges 2000 forint is hamarosan együtt volt, de a meghívás 
elküldése előtt az orvosok tanácskozása megállapította, hogy 
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orvosi tusdomány már nem segíthet, és a merényletet követó 
harmadik nap hajnali óráiban édesatyám hosszabb eszmékt-
lenség után kiszenvedett. A gyilkos merényletről közvetlen 
annak hatása alat t magam irtam még a szerdán délután meg-
jelenő lapba néhány sornyi tudósítást, mig a fővárosi lapokba 
hasábos távirati tudósításokat küldtek Pécsről. Kicsodák, azt 
ma sem tudom, és valamennyi újság a legnagyobb rokonszenv-
vel és elismeréssel emlékezett meg szegény, a fővárosban is 
hírlapírói körökben megbecsült édes atyámról. Csak az egyik 
lapban, az Egyetértés-ben jelent meg utólag egy rosszakaratú 
hyéna-közlemény Pécsről. Megtudtam, ki volt annak irója, 
akit kizárólag felekezeti szempont vezetett , meit nem tudta 
elszenvedni, hogy egy volt zsidó vallású néptanítóról oly osz-
tatlan elismeréssel emlékezzenek meg az összes "budapesli 
lapok, még a klérus szolgálatában állt Magyar Állam is, vala-
mint a bécsi és külföldi lapok is. Megtudtam később, ki volt 
az osztatlan gyász megrontója, vagyis ki t e t t erre kísérletet, 
de megelégedtem azzal a tapasztalat tal , milyen gonosz indu-
latok is lakoznak az emberekben, akiknek gyűlölködése* még 
a katafalknál sem tud elnémulni, és) az volt az én bosszúm, 
amikor néhány évvel később az illető tekintélyes polgára 
városunknak bevégezte földi pályafutását , olyan nekrologgal 
búcsúztattam a jó embeit , mely egyike volt a legrokonszenve-
sebbeknek az ezret jóval meghaladó búcsúztató cikkeimnek. 
Pedig módomban let t volna megtorlást gyakorolni, de ennek 
az érzésnek életemben, sok-sok emberekben való csalódásaim 
közepette, soha nem hódoltam. 

A ravataltól hamarosan elszólított a mindennapi élet. 
Elsősorban biztositani kellett a családot el tai tó lap megjelené-
sének folytonosságát. Az akkori helyettes szerkesztő, néhai 
Wachauer Károly, a pécsi regenschori, a Pécsi Dalárdának év-
tizedeken át volt nagynevű kitűnő karmestere, ezenkívül pedig 
kéményseprő mester, akitől a Virginia szivar megbecsülését 
sajátoitottam el, elfoglaltsága miatt nem vállalhatta a tel jes 
lap szerkesztését. A merénylet után Bécsből azonnal Pécsre 
lelegrafáltuk unokaöcsémet, CAücksmann Henriket, aki atyá-
mat tán jobb szerette saját édesapjánál, viszont édesatyám is, 
saját gyermekeit se szerette jobban, mint nővérének ezt a ki-
váló irói tehetséggel és szinjátszási képességgel megáldott fiát. 
aki a bécsi hírneves színművészeti akadémia egyik remény-
sége, Schildkraut Rudolf, a mai idők egyik legnagyobb német 
színművészének volt társa az akadémián, és legjobb bará t ja is, 
de tulcsapongó temperamentuma nem bírta az iskolai fegyel 
met. Jobban akart valamit tudni, mint hírneves igazgatója, 
We.ilen professzor, akinek többTdrámája még ma se t ű n t le a 
német színpadok műsoráról. El kellett hagynia a szini akadémiát 
és édesatyám Pécsre magához hivta, ahol egy te l jes évet töl-
tö t t cl, tökéletesítvén magát az írás művészetében. Atyám 
halála időpontjában már Bécsben dolgozott művészi és szép-
irodalmi lapoknál, és bár atyám halála mélyen lesújtotta, 

2* 
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liem gondolkozott egy percig se, hogy i t t maradjon, amig a 
szerkesztés ellátására valamely megoldás kínálkozik. Addig 
dolgozgattam mellette, amig bátran azt merte ajánlani, miéit 
néznének más munkatárs után, amikor itt vagyok jó magam, 
majd csak beletanulok, ha Wachauer Károly átrevideálja kéz-
irataimat. Akadtak olyanok is, akik 5000 forintéit szivesen 
megvették volna a Pécsett, Baranyában és Tolnában kedvelt 
lapot, melynek akkor vagy 700 előfizetője és a könyvnyomdá-
val elég kedvező megállapodása volt, de 5000 forint kamatai-
ból aligha lehetet t volna négy kicsi gyermeket szárnyára bocsá-
tani, taní t ta tni . így akarva, nem akarva belepottyantam az 
újságírás mesterségébe, és ha édesatyám német irályát, irás-
modorát, mélyenjáró gondolatvilágát soha megközelíteni nem 
tud tam is, de erős volt bennem az akarat, a szorgalom. Az 
újságírói vér felülkerekedett bennem, és változatos, mindig 
friss és érdekes újságot adtam, meghonosítva Pécsett a táv-
irati értesüléseket a fővárosból, melyek akkor ujdonságszámba 
mentek, és a lap olvasóközönsége emelkedett, német megjele-
nési nyelve dacára a magyar közönség is szívesen olvasta. 
Állandó cikkíróim voltak a ragyogó tollú Bolgár Kálmán, aki 
ha akart , marni is tudot t cikkeiben, egykori főnököm, Teleki 
Zsigmond, Koszils Szilárd, aki jóbarát ja volt atyámnak is, 
érdekes közleményekkel keresett föl és bevallom, nem voltam 
magamra hagyatva a lap szerkesztése körül. A kötelességtudós 
volt irányítója mindenkoron tevékenységemnek, de ambíció-
mat német nyelvii lapnak szerkesztése, amikor a város idő-
közben, hála az iskolák és papság vál lvetet t munkásságának, 
túlnyomó részben már megmagyarosodott, nem elégíthette ki 
ezen téren való vágyaimat. 

1886 augusztus havában jelent meg Pécsett az első magyar 
napilap, melynek szerkesztésében már nékem is részem volt. 
Az országos daláregyesület akkor ta i to t ta Pécsett, kapcsok.t-
ban a Pécsi Dalárda fennállásának 25 éves jubileumával, orszá-
gos versenyét, mely alkalommal a helyi lapok szerkesztői, 
Váradíj Ferenc a Pécsi Figyelő és Veréb Jankó, Földvári Mihály 

a ,,Pécs" felelős szerkesztője velem együtt szerkesztettük a 
Pécsi Emléklapokat, és ez volt egyúttal első kísérletem a magyar 
újságírás terén. Haksch Lajos,, ez a kiváló képességű, stílusá-
ban Mikszáth Kálmánra emlékeztető íróember volt a meg nem 
nevezett munkatárs, és olyan irásvágy fogott el ezen első kínál-
kozó alkalommal, hogy magyar ul irhatok, hogy csak az az egy 
bajom volt társ-szerkesztőimmel szemben, hogy mindért el-
írtam előlük, még a versenyek kritikai méltatását is. Ámde 
most is jóleső érzéssel emlékezem vissza, hogy a zsűri, melyben 
Hubay Jenő és Zichy Géza gróf is helyet foglaltak, meghozott 
döntésénél, mely, mint mindig, akkor se elégíthette ki valr-
mennyi versenyző dalosegyesületet, komoly figyelemre mél-
ta t t a kritikai megjegyzéseimet. Ezen nyolc napon át megjelent 
újság közölte, egyébként elsőnek Reberics Imre, az immár nyu-
galomban élő későbbi iskolafelügyelőnek, évtizedeken át a 
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Pécsi Dalárda oszlopos és leglelkesebb tágjának, hírneves dalái-
dánk 25 éves, eseményekben és dicsőségben, külföldi babérok-
kal is gazdag történetét . Ezt a lapot legfőképen az idegen 
dalárdisták vásárolták, és nagy dolog volt. az, amikor leszá-
molván, a 8 napi munkáért mindegyikünkre 250 forint ju tot t . 
Ezek voltak első magyar ujsógirói, csengő formában is meg-
nyilatkozó babéraim. Meggyőződést szereztem ekkor ar ró lJs , 
hogy Pécs immár megérett aira, hogy. magyar napilapja 
legyen, amilyen akkor még csak Szegeden, Kolozsváron és 
Aradon volt. Temesvárnak, Pozsonynak azonban már akkori-
ban is két német nyelvű napilapja volt. 

A szegedi származású Engel Lajos pécsi könyvkereskedő-
nek, akinek akkor már könyvnyomdája is volt, ismételtén 
alkalrra nvilt, hogy velem ilyen napilap kiadása és szerkesztése 
dolgában tárgyaljon, melyet teljesen a Szegedi Napló min-
tá jára kivánt kiadni. Már-már készen volt megállapodásunk, 
amikor a jó barát elhallgatott, mintha lemondott volna ked-
venc tervéről, amikor egy szép napon élénk meglepetésemé 
hallom, hogy Engel Lajos mégis csak útnak indilja napilapját, 
de helyesebbnek vélte, hogy annak szerkesztésével a rövid idővel 
előzőleg a Pécsi Figyelő szerkesztésétől visszalépett Várady 
Ferencet bízza meg, aki hamarosan egybe is állította a szer-
kesztőséget. Kéry Gyula, a Petőfy társaság későbbi titkára, 
Iványos Gyula, a volt nagyharsányi református lelkész fia, a 
későbbi fővárosi rendőrfőtanácsos, Balliér Sándor, Hegyi Jenő, 
aki később Fiúméban a Magyar Tengerpartnak volt szerkesztő 
kiadója, voltak a lap első munkatársai, majd az egyik kivá-
lásával, néhai Thury Zoltán, a később országos nevű iró került a 
laphoz. A kiadóhivatalt a papírkereskedés tisztviselői Blancz 
József, mint fiatal kezdő Günsberger Lajos vezették. Bántott 
Engel Lajos eljárása, a csalódás, melyet nékem okozott és nem 
telt el 4 hónap, készen voltam elhatározásommal, hogy a legjobb 
helyi erők tömörítésével a Pécs cimii hetilap átvételével meg-
csinálom a magam napilapját , melyre még most is jóleső érzés-
sel emlékezem vissza, mert annak tartalmasság, jól értesültség, 
megbízhatóság, irodalmi színvonal tekintetében akkor valóban 
nem Volt párja a vidéken. A lapnak főszerkesztői tisztét a , 
parlamentben élénk szerepet játszó Perczel Béni, fiatal ország-
gyűlési képviselő vállalta, akinek révén sok országos esemény-
ről elsőnek adhattam liirt, Cziglányi Béla, később táblabíró, 
Kossutánv Ignác dr. jogakadémiai tanár, később a pozsonyi 
jogakadémia, majd kolozsvári egyetem rektora, Bors Emil dr. 
ugyancsak jogakadémiai tanár, ez az éles eszű, nagytudásu, 
a vesékbe látó és markoló csupa esprit ember, Bolgár Kálmán, 
a legküíömb pécsi Vezércikkiró, krirr inalista, majd első pécsi 
anyakönyvi felügyelő és ezen intézmény megszűnése után 
tanfelügyelő és akit tán első helyen kelleti volna említenem, 
Körösi Henrik tanár, a leghűségesebb barát, az alapos irodain i 
lanféjfiu, a leglelkesebb és önzetlen tanácsadó és dolgozó 
n unkatárs voltak ra j tam kiviil legszorgalmasabb vezércikk-
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irói, nem szólván Földváry Mihályról, aki lapjával együtt lépeti 
az én táboromba, melyben szorgalmasan irta mélyen járó 
fejtegetéseit. A riporteri gárdát is szerencsés kézzel szerveztem 
és Dömel Anzelm,.Haksch Lajos, a fiatal Tichy Ferenc dr., a 
későbbi városi tanácsos, aki hozzáértéssel segitette át a várost 
a háború alatt a közélelmezési nehézségeken, Bolgár Tivadar, 
aki a sport rovatot létesítette és szerkesztette és még a név-
telen hősök egész gárdája csoportosult lapom körül, mind csakis 
a jó ügynek kívánt szolgálatába állani. Budapestről Adorján 
Sándor, a Nemzet egyik legjobb munkatársa, aki már régen 
a kereskedelmi minisztérium posta és távírda osztályának 
egyik főtanácsosa és vele együtt a Pécsről ugyancsak a Nem-
zethez elszármazott néhai Dolenecz József dr. voltak a főtudc-
sitói. Hegedűs Sándor, a későbbi kereskedelemügyi n iniözter, 
a legtermékenyebb magyar vezércikkíró is fölkeresett akkori-
ban egy-egy a fővárosi lapok által is á tvet t vezércikkel, ünnepi 
számainkban még Jókai Mórtól és Mikszáth Kálmántól is eredeti 
tárcákat hozhattam és mivel még a lap megindítása előtt már 
a pécsi közönség sziiie-java az előfizetők közé lépett, érthető, 
hogy a helyi sajtó ezen friss hajtása csakhamar népszerű lett, 
tekintélyre te t t szert. Ez azonban nerii volt elegendő arra, 
hogy annak fennállását is biztosítsa. Pedig akkoriban a kiadá-
sok ugy viszonylottak a napilap szellemi és nyomdai előállí-
tásának mai költségeihez, 11 int 1 az ezerhez. A Pécsi Napló 
kiadója legsúlyosabban érezte a konkurrencia erejét. Kereste 
az alkalmai, miként szabadulhatna minél kisebb áldozattal 
elhibázott vállalkozásától és tárgyalásokba bocsátkozott egyik 
tehetős rokonommal. A Pécsi Naplót, melynek deficitje mind-
inkább növekedett, 7000 forintért eladta az én Vállalatom 
részére, egyúttal eladva könyvnyomdáját is, melynek társ-
tulajdonosa lettem akkoriban. Pedig ez sohase képezte ambi-
ciómat, mert tudtam, hogy nem nékem Való dolog ez ! A két 
pécsi napilap most már egyesülhetett és mivel a Pécsi Napló-
nak fél évvel gazdagabb múltja Volt, annak cimét tar to t tuk 
meg és sikerült Várady Ferencet is megnyernem, hogy a felelős 
szerkesztői tisztséget megtartsa, mig én a lap főszerkesztője 
cimet vettem föl, de azért a munka nagyobb része mindig 
az enyém volt, holott más lapnál a főszerkesztői állás rendesen 
csak raepresentabilis lisztség volt. Várady Ferenccel azután 
több mint egy negyed évszázadon át dolgoztam zavartalan 
harmionában és fájdalmas Volt reám, mikor 1917-ben betelve 
a vidéki hirlapirás gyönyörűségeivel, visszavonult az aktiv 
újságírástól, beérve Baranyavármegye hivatalos lapjának szer-
kesztésével, melyet addig folytatott, amig a szerb megszállás 
következtében Baranya vármegye megtántorithatatla'rt, nagy 
anyagi áldozatok árán is a hazafias állásponthoz ragaszkodó 
tisztviselői testületileg ki nem voilultak a vármegye közigaz-
gatási hivatalaiból. Hogy befejezzem a Pécsi Napló történetét, 
meg kell azt is írnom, hogy annak üzleti vezetéséhez nem értet-
tem, de mivel még német lapomat is szerkesztenem kellett, ahoz 



idővel sem rendelkeztem és bár előfizetőink száma folyton 
emelkedett, de emelkedtek a kiadások is és már már össze-
csaptak fejeink fölött a hullámok, amikor azon mentő ötlet 
merült föl, részvénytársasági alapra fektet jük a vállalatot, 
lapot és könyvnyomdát és a később Északamerikába kiván-
dorolt Schwabach Zsigmond unokabátyámnak, néha'i Kardoss 
Kálmán és Aidinger János akkori polgármester és néhai Krausz 
Miksa atyai jóakaróm közreműködésével sikerült a szük-
séges részvénytőkét jegyeztetni és itt hálásan emlékezem 
meg néhai Ullmann M: Károly bankárról, az Engel Adolf 
és fiai fakereskedő cégről, Engel Mihályról, akik 5—5000 
forintos részvényjegyzéseikkel másokat is kisebb összegek 
jegyzésére buzdítottak, a mi akoliban, an ikor Pécsett még 
semmiféle ipari telep nem alakult részvénytársasági alapon, 
annál nagyobb szó volt, mert a jegyzők teljes tudatában Voltak 
annak, hogy ez az irodalmi és könyvnyomdai r. t. jövedelmet 
alig hozhat és bevallottan arra nem is számitottak. A kiadó-
hivatal és könyvnyomda Vezetését ezen téren egész u j emberre 
bízták, néhai Nagy Sándorra, akinek temperamentumos és 
helyes gondolkodása azzal biztatott, hogy hamarosan bele 
fogja n agát élni u j poziciójáha és sikerült is a könyvnyomdá-
nak uj összeköttetéseket, különösen államvasuti és a bibliai 
n isszió társulattól megrendeléseket biztosítani, a n i a könyv-
nyomda forgalmát fellendítette és ez által jóval több munkás-
kezet foglalkoztathatott. A kiadóhivatal addigi Vezetője, 
Lenkei Zsigmond , akkor a Budapesti Hírlap kiadóhivatalához 
került , évek sora óta pedig a mozgó színházak jónevü szak-
újságírója. A könyvnyomda Iorgalma még emelkedett, ami-
kor litográfiái gépeket állított e vállalat üzemébe, de a 
jc részt külföldi művészi és litográfiái erők hadba vonulása ezen 
gépeket teljesen megállította, így Pécs városának nem volt 
litográfiája sem, mely hiány gyakran volt már érezhető. A 
részvénytársulat alakuló ülését még Aidinger Já ros akkori pol-
gármester vezette és mindjár t Krasznaij Miklós dr.-t válasz-
tot ta az igazgatóság első elnökévé, aki ezen tisztséget a meg-
alakulástól mai napig nem csökkenő buzgalommal és érdeklő-
déssel tölti be. Azóta a napilapok egész sora indult Pécsett 
hódító út jára , nagyobb részük azonban meg is szűnt. A radikális 
programmal megindalt, jól szerkesztett Pécsi Hírlap, melynél 
Magyar Lajos, az érdemes, de később a kommunizmus útvesztő-
jébe sodort budapesti újságíró, Berki Gyula dr. most nemzet-
gyűlési képviselővel együtt kezdette meg újságírói tevékeny-
ségét, rövid fennállás után, anyagi eszközei kimerülvén, be-
olvadt a Pécsi Naplóba, melynek lényeges megerősödését jelen-
tet te , amikor a hazafias eszmének hódolva, másrészt a gondo-
zásomra bízott testvérek fölnevelése már befejezést nyervén, 
szép elterjedtsége és elég szépszámú olvasóközönsége dacára 
önként megszüntettem több mint 40 évi fennállása után a 
Fünfkirchner Zeitungot, ami külföldi hirdetések szempontjából 
lényeges megerősödését jelentette a Pécsi Naplónak. Sokan 
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voltak, akik fáj la l ták ezen lap megszűnését, mely Pécs váro-
sának u jabb kori történetének a haladás szempontjából leg-
mozgalmasabb epokáját zárta le. Emlékezem az ujsgáirói 
téren való kísérletek egész sorára ezen hosszú idő a la t t . A Pécsi 
Figyelő jó ideig mint napilap jelent meg, melynek Pleininger 
Ferenc, ügyvéd, holta napjáig a pécsi ügyvédi kamara t i tkára, 
egy cikluson át Pécs ellenzéki képvise l je a parlaxrentben volt 
a felelős szerkesztője, akinek vezércikkeit olvasgatni az ellen-
kező véleményen lévőknek is mindig zavartalan élvezetet 
nyúj to t t . Ezen lapnak volt szorgalmas és megbízható munka-
társa a poéta, Kecskemétről Pécsre származott Honthy István, 
évek hosszú sora óta a város szegényügyi előadója a rendőr-
ségen. A Pécsi Közlönyre, mely jó ideig a pécsegyházmegyei 
papságnak volt organuma, melynek Rézbányái) János püspöki 
árvaházi igazgató, t b kanonok volt sokáig önzetlen kiadója 
és felelős szerkesztője, akit a széles tudásu Hanuy Ferenc dr., 
a későbbi budapesti tud. egyetem teológiai fakultásának tanára, ' 
majd a budapesti tud. egyetem rektora követett. A lap homlokán 
később jó ideig néhaiEgry Béla dr. pécsi országgyűlési képviselő 
neve is szerepelt, mint felelős szerkesztőé, amikor a Pécsi 
Figyelő megszűntével a Pécsi Közlöny lett a pécsi függetlenségi 
párt lapjává. Dömel Anzelm is ezen lapnál töltölte el legszebb 
éveit, ámde a pécsi függetlenségi párt széthúzása és közömbös-
sége ezen lap sorsa iránt arra kényszeritette annak legutolsó 
kiadóját, néhai Madarász József könyvnyomdászt, aki a háború 
alat t az Arany Hajó szálloda és Vendéglő bérletén át Vonult 
vissza egyik szép pécsi szőlőbe, hogy a lap megjelenését meg-
szüntesse. Ezen derék, szorgalmas iparosunkat azon megren-
dítő csapás érte a budapesti szovjet uralom alat t , hogy medikus 
fiát, aki a késő éjjeli órákban is szorgosan készült egyik szigoi-
latára, a terror fiuk az utcára cipelték és rövidesen a Dunába 
fullasztották ! A kommunista világ mártírja ezen szép remé-
nyekre jogosított pécsi f iu! Ezen lapnál dolgozott éveken át 
komoly hozzáéí téssel és szorgalommal Cserkuti Adolf is, aki 
elhagyva a szerkesztői asztalt, a városi adóhivatalnál működött, 
amíg megszerezvén a levéltárosi képesítést, amit a latin nyelv-
ben való jártassága és a multak emlékeivel Való alapos foglal-
kozása megkönnyített, ezen téren való munkásságát kívánta 
Visy László dr. akkori pécsi főispán honorálni, amikor kinevezte 
pécsi levéltárossá. Sok levéltári iratról seperte le évszázadok, 
évtizedek porát, hogy felszínre hozza és a helyi lapokban publi-
kálja azok most kétszeresen érdekes tar ta lmát . Emlékezhetünk 
még arra a rövid életű pécs-baranyai hetilapra is, melynek 
szerkesztésére a pécsi ügyvédi gárda szellemes és ötletes tag-
jaiból egybeálltak Miltényi László dr., Kereky Mihály dr., 
mindketten korai sírba szállt értékes emberek Voltak, továbbá 
Yisy László dr. és a tőlünk hamarosan elszármazott Feszti Ká-
roly dr., aki minden áron a perpetuum mobile problémáját 
óhajtotta megoldani, de balul végződött kísérlete után elhagyta 
szülővárosát. Fekete Mihály volt városi tiszti főügyész a Pécs 
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cimii hetilapot alapitotta meg. Jól szerkesztett hetilap volt ez 
is, ámde exponált politikai irányzata megfosztotta a népszerű-
ségtől. Nem sok előfizetője volt már, amikor utolsó felelősével, 
Földvári Mihállyal egyetemben beolvadt az általam alapított 
Pécsi Újság cimü rövid életű napilapba, melynek sorsáról 
fentebb már megemlékeztem. A régebbi pécsiek emlékezni fog-
nak még néhai Bánffay Simon Volt pécsi közjegyző, régebben, 
nehéz időkben a Pesti Naplónak volt szerkesztője lapjára, a 
Pécsi Lapokra. I t t kezdették meg újságírói munkájukat Kenedi 
Géza dr., a nagynevű budapesti publicista, hosszú éveken át 
e Pesti Hír lap felelős szerkesztője, aki Mikszáth Kálmánnal 
agyütt hagyta ot t ezen elterjedt lapot és a rövid életű Országos 
Hírlapon át léptek Az Újság kötelékébe. Az utolsó országgyűlési 
ciklusban a dárdai kerül tnek volt országgyűlési képviselője. 
Ezen hetilapnál, mely mindössze tán két évet élt meg, kez-
dette meg újságírói munkálkodását Bolgár Kálmán és Záray 
Károly dr. is, aki soha nem tartozott egyik szerkesztőség 
kötelékébe se, de alapos képzettségével, írásbeli készségével 
a pécsi kereskedelmi és iparkamara t i tkári teendőinek ellátása 
mellett szorgalmasan irogatott a mindenkori helyi lapokba, 
de tán legtöbbet jogász éveiben épen édes atyám lapjába, aki 
gavallérul f izetet t : egy-egy érdekes helyi riportért nem sajnálva 
a szegénysorsu jogásztól egy-egy fürstenfeldi kuba szivart, 
melyet hosszú, jól töl töt t csibukjának elszívása után, mint 
elsőrangú delikatesst szívott el. 1911.-ben indult útjára a Pécsi 
Közlöny utódja, a katholikusok elődjénél szilárdabb alapokra 
fölépített u j napilapja, melynek Késmárki) István dr. Volt a 
főszerkesztője, mig a felelős szerkesztői tisztet az alapítók 
Persián Ádámra, a budapesti kath. sajtó kipróbált tollú mun-
kására bízták. (A kommunizmus alat t az egyházi ügyek kor-
mánybiztosa Volt.) Ugyanakkor meghívták a laphoz Linder 
Ernőt is, mint helyettes szerkesztőt, aki hamarosan felelős 
szerkesztője let t ezen lapnak. Temperamentumos újságíró, 
akinek vezetése mellett a lap virágzásnak is indult. 

Pécsi egyházi férfiak. 

Pécsi újságírói működésem alat t a pécsi egyházmegye élén 
elsőnek Kovács Zsigmond állt, aki azonban hamarosan a pécsi-
nél jóval nagyobb jövedelmű veszprémi püspökséget nyerte 
él. Az utolsó pécsi püspök volt, aki nem zárkózott el a külvilág-
tól, hanem gyalogszerrel sétálgatva vegyült el az utcákon 
sétáló közönséggel. Nem sok vizet zavart néhány évre ter jedő 
pécsi püspöksége alatt , .de még ma is működő sok tagja a pécsi 
és egyházmegyei klérusnak általa szenteltetet t föl. Pécsre 
jövetele után hanarosan megdermesztette kedélyét egy nagv 



port fölvert állítólagos komplott, mely személye ellen irányult 
és szálai saját papjainak egy-két előkelőbb tagjához vezettek, 
de a közvéleményt is sokáig foglalkoztatta. A vizsgálat sokáig 
elhúzódott, kánoni pert is vont maga után és a római szent-
széknél is megfordult. A szomorú eset befejezése kibékülés 
let t . Kovács Zsigmond típusa volt a régi magyar urnák, ked-
velte az előkelő, nemes gesztusokat. Fölemelte és pártfogolta 
ismerőseit, gyermekkori barátait , zalai földiéit és kiválasztott 
bizalmasaiban határtalanul megbízott. A bizalmatlanságot nem 
tekintet te uri dolognak. Az anyagiakkal való törődést, pénz-
ügyekkel való bíbelődést püspökhöz nem tar to t ta méltónak 
és azért szegény is maradt. Nem változtatott ezen az sem, 
amikor a dúsabb javadalmazásu veszprémi püspökséget nyerte 
el. Püspöki működése pénztelensége miatt maradandó nyomo-
kat nem hagyhatott , de szándéka nemes és fölkent volt min-
denkoron. Öt követte a régi püspöki székben Dulánszky Nán-
dor dr. a vallás- és közoktatásügyi minisztériumból, ahol 
Txefort alatt osztálytanácsos és vallásügyi referens volt. Sze-
rény budai családból származott. Testvéröccse, Adolf, akit 
annak virágzó budai üzletéből hozott magával jószágigazgató-
nak, évtizedeken át gyermekeivel élénk részt vet t Pécs társa-
dalmi életében. A mohácsi sziget, mely a pécsi püspöki urada-
lomhoz tartozik, neki köszönhette, hogy az is jövedelmező 
birtoktestévé fejlődött a pécsi püspöki uradalomnak. Du-
lánszky püspök működése mozgalmas és eredményes volt. 
Alatta kezdődött és nyer t is befejezést az ország legszebb és 
legnagyobb román stilü u. n. vártemplomának restaurációja, 
mely közel négy millió forint költséget emésztett föl. Ma nem 
futná ezen költség ötszáz millió koronából sem. Schmidt bécsi 
templornépitő tervei szerint történt ez az átalakítás, melynek 
felügyeletét a nagy tervezőhöz méltó hozzáértéssel Kirstein 
Ágoston építész gyakorolta. A munkálatok befejezéséhez nyolc 
évre volt szükség, de a régi épületből csakis az alapfalak ma-
radtak meg. Bel és külföldi művészek és a pécsi iparosok szine-
javá t foglalkoztatta ezen fél évszázad alatt legnagyobb arányú 
pécsi építkezés, melynek csodájára jár tak az egész országból, 
sőt külföldről is. Az építési költségeket maga a székesegyházi 
alap szolgáltatta, melynek bevételi forrásai kimerithetetlenek-
nek bizonyultak. Ennek t i tka a szabolcsi erdőben lévő szén-
bányáknak modern kezelésbe vétele volt. A Dunagőzhajózási 
Társaság által bérbevett Ferenc József-akna ontotta a fekete 
kincset. HetyeySámuel idejében azonban ezen jövedelem leg-
nagyobb részét örökre elvonták a székesegyháztól és külömböző 
kulturális célokra lekötötték. Igy kap most ezen jövedelemből 
a pécsi püspöki jogakadémia is, mert ha ezt a z eredeti Szepessy 
báró féle alapítványból kellene fentartani, akkor rövidesen el-
fogyna életereje és ma már a fentartási költségek nagymérvű 
emelkedése következtében be is csukta volna kapuit . Dulánszky 
püspök lelkesedéssel lá t ta el az ezen restaurációval járó súlyos 
teendőket, melyeknek megkezdése előtt éveken át archeológiai 
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és építészeti tanulmányokat folyt a l ta to t t , hogy hozzáértéssel 
tárgyalhasson minden felmerülő kérdésnél a művészekkel és 
külömböző szállítókkal. Külömböző szakbizottságok dolgoztak 
a püspökkel egyetéitésben és szabad bemenetem lévén az épü-
letbe, többedmagammal jóformán megfigyelhettük, mint rak-
r a k követ kőre, márványoszlopot márványoszlophoz,-mig csak 
a falak kifestésére és a freskók elhelyezésére nem került a sor. 
Akkor pedig ezeknek megbámulására végeztem tornászati gya-
korlatokat az állványok labirintusában. Szép idők voltak ezek, 
melyeket megélénkített Galimberli bécsi pápai nuncius pécsi 
látogatása, akinek tiszteletére fáklyásmenet vonult a dóm-
térre és a megerősített Pécsi Dalárda a dóm-téren elénekelte 
a mi Hoffer Károlyunk mély gondolatokban gazdag pápai 
hymnuszát. 

Galimberli, a későbbi biboros ezen alkalommal t e t t e a 
nála j. Engel József Vezetése alat t tisztelgő zsidók küldött-
ségének a következő, széles körökben élénk föltűnést keltett 
nyi la tkozato t : 

Egyházunk semmikép sem viseltetik ellenséges i ndu la t t a l az ö n 
hitével szemben, hisz abból származot t és számos közös vonásuk van , 
minők a szentírás, a próféták, zsol tárok és egyebek. Minden pozit ív 
val lás jobb a sajnosait mindinkább el ter jedő aíheizmusnál , mely fel-
dúl ja a tá rsadalmi rendet s azért kell, hogy az összes felekezetek össze-
tartva, békésen együttműködjenek. A Szentatya szándékával inegegye-
zőleg sa já t törekvésem is erre i rányul . Biztosítsa hitsorsosait őszinte 
rokonszenvemről. 

Ismételten vendégül látta a püspök néhai Ferenc 
József királyt is, aki különösen kedvelte a joviális püspököt, 
akivel ahányszor csak beszélgethettem, mindig csak az újsá-
gokról emlékezett meg, hogy azok mennyit hazudnak, pedig ha-
zugság nélkül is lehet ám újságot irni, amint azt én cselekszem ! 
A kegyelmes püspök mondotta ezt szeretetreméltó mosolyával. 
Szemüvege alatt derűs szemei szivesen pihentek meg raj tam, 
a fiatal újságírón. Az udvart gyakorta kereste fel Bécsben is, 
jóban, rosszban, és legkeservesebb funkciója volt, amikor 
Rezső trónörökös váratlan, erőszakos, Mayerlingban bekövet-
kezett halála és azt követő temetése előtt az Ágoston templom-
ban ő muta t t a be az egyik gyászmisét. A bécsi Wand] szállo-
dában kerestem föl, ahol akkor lakott és mélyen meghatott , 
mennyire megtörte a király jóakaratát élvezett főpapot a 
súlyos csapás, mely nélkül talán egész másként alakult volna 
az akkori angol trónörökössel való szoros barátsága mellett 
mostani siralmas helyzetünk. Dulánszky Nándor volt az, aki 
megbecsülve egyik nagynevű elődjének, Szepessy Ignác báró 
hervadhatatlan érdemeit különösen kulturális téren (a pécsi 
püspöki jogakadémia is annak köszönhette föltámasztását), 
élére állt a társadalmi mozgalomnak, mely szoborban kivánta 
megörökiteni annak emlékezetét és a felső sétatér fölött álló 
Szepessy püspök bronzszobra tán legsikerültebb alkotí'sa rx 
1919 április végén elhunyt Kiss Györgij szobrászunkrak. 
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Dulánszky Nándor halála után jó ideig üresedésben volt 
a pécsi püspöki szék. Nincs olyan jeles egyházi férfiú, akinek, 
nevét ne emiitették volna jelöltként a pécsi püspöki székre. 
Épen csak annak a neve nem kerül t forgalomba, akit főként 
Yaszary Kolos, a még életében állásából kimozditott egyik 
[egnagyobb kaliberű hercegérsek szorgalmazására ter jesztet t föl 
kinevezésre az akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter : 
Csáky Albin gróf, és ez Hetyey Sámuel, az esztergomi primási 
palotában székelt irodaigazgató volt, akit , Bécsben értesülvén 
kinevezése tényéről, még kinevezése napján a primási palotá-
ban fölkereshettem és a küitanémesi családból származó főpap 
lekötelező szívességgel fogadta az első pécsi embeit , aki szeme 
elé került , aki nagyjában tá jékoztathat ta az előtte ismeretlen 
város állapotairól, viszont én is abba a kellemes helyzetbe 
jutot tam ezerr látogatásom és in ter júm révén, hogv lapomban 
tá jékozta that tam az egyházmegye közönségét, elsősorban an-
nak papságát, kit nyertek az uj egyházfejedelemben. Értékes, 
Ízig-vérig színmagyar, jóságos, nagyobb koncepciójú egyéni-
ségnek irtam le az uj püspököt, aki szeretetet és megértést hoz 
a pécsi püspöki rezidenciába és a világraszóló pompával föl-
avatott vártemplornba s a pécsi közönség hamarosan meg-
győződött arról, hogy helyesen prognostikáltam. A legérdeke-
sebb és legértékesebb püspökök egyike volt, aki valaha ezen 
egyházmegye élén állt, bár gyarló emberi tulajdonoklól mentes 
ő sem volt. Ennek volt betudható, hogy nem környezhette 
osztatlan szeretet különösen a lelkészkedő papság részéről, 
miVel tulszigoruarr megkövetelte mindegyik papjától, hof y oda-
kint a falvakban ne érhesse gáncs a plébános magánéletét sem. 
Nem szerette a politizáló papságot, akik szerinte politika nél-
kül is tág teré t talál ják az érvényesülésnek híveik, nyájuk 
javára. Igen nagy tervekkel foglalkozott. Elsősiorban a pécsi 
egyetemet, Nagy Lajosnak a mohácsi vésszel sirba szállt alko-
tását akarta uj életre kelteni. A hitélet mélyítése mellett sem 
zárkózott el a szabadabb szellem előtt, a legkedvesebb, legötle-
tesebb társalgó és vendégszerető volt a szó legnemesebb értel-
mében. Sohasem feledem, hogy a vidéki hírlapírók és lapkiadók 
Pécsett tar tván meg évi közgyűlésüket, mindenféle fölkérés 
és erre való célzás nélkül nagy kosár kartagói édes nehéz borral 
lelt palackokat küldött lakásomra, t raktá l jam meg ezen zama-
tos nedűvel a Pécsre érkező vidéki kartársakat . Örömmel 
tettem, és megmaradt még annyi, hogy többen még haza is 
vihettek az értékes italból mutatóba. Ő már nem kerülte a 
nyilvánosságot és a szentlászlói püspöki kastélyban, melynek 
angol parkját ő rendeztette be, szintén szivesen látott vendé-
geket egyházmegyéje területéről, de fölkeresték ismételten 
Esztergomból is volt kanonoktárspi. Alacsony, zömök ember-
Volt, akiről azt hihette mindenki, aki vele érintkezhetett, hogy 
egészsége kifogástalan, sokáig ül majd a pécsi püspöki szék-
ben. Rajongóinak és igaz tisztelőinek ezen téren okozta a leg-
nagyobb csalódást. Súlyos gyomorfekélye támadt , mely ellen 



kétszer sikeresen talált orvoslást Karlsbadban, de harmadszori 
karlsbadi látogatásáról már csak érckoporsóban hozhatták 
vissza Pécsre. . A váratlan halál áthúzta szép terveit , melyek 
megvalósítása előtt még fokoznia kellett a püspöki javak 
hozamát, mivel tervei megvalósításához sok pénzre Volt szük-
sége, a jövedelmi források pedig nem voltak kellőkép kihasz-
nálva, mely baj külömben akkor általános volt csaknem az 
összes egyházmegyékben. Alig hét évi pécsi püspöki működés 
után, aránylag fiatalon szólitotta el a halál és Hornig Károly 
báró és Kohl Medárd püspökök szentelték be a hullát a püspöki 
rezidencia előcsarnokában. A kartagói bor és irányomban való 
figyelmessége viszonzásául észrevétlenül magam is pálma-
levelet helyeztem el a virágokkal borított koporsóra. 

Hetyey a bécsi Pazmaneumnak volt lelki igazgatója és 
ezen minőségben hitoktatója volt Szögyény Marich László 
akkori király személye körüli miniszter, a későbbi berlini nagy-
követ leányainak és mindkét leányra, amikor azok férjhez 
mentek, ő adta Berlinben álelását. Vilmos császár maga is jelen 
volt a különös szimpátiáját élvező nagykövet családi ünne-
pélyein. Hova tűntek ezek az idők is ? A világháború szeren-
csétlen kimenetele ledöntötte a Hohenzollernek német trónját 
is, melyről pedig mindenki azt hitte, hogy az szilárdabban áll 
minden más uralkodó trónjánál . A regis voluntas suprema lex 
elve nála hajótörést szenvedett. A berlini esküvő alkalmával 
Hetyey püspök meglátogatott egy ottani katholikus szerzetes-
házat, melynek tagjai Afrikában missziós tevékenységet fej-
te t tek ki és szabad idejükben szőlőtermeléssel is foglalkoztak. 
I t t ismerkedett meg 'a püspök a szerzetnek afr ikai termésű 
borával, melyből néhány hordócskával megvásárolt és azt a 
püspöki pincében helyezte el. Tudva azt, hogy a magyar 
újságírók nála tisztelegni fognak, mivel gyengélkedése miatt 
kedvelt tartózkodási helyén, Püspökszentlászlón időzött, a 
vendéglátást finom boradományával váltotta meg. Erről szól-
tam föntebb. 

Hetyey Sámuel püspök váratlan halála után a pécsi püspöki 
szék nem maradt sokáig árván. Ismét szóba került a baranyai, 
bakócai születésű, már akkor erdélyi püspök, Majláth Gusztáv 
Károly gróf, aki azonban nem akarta elhagyni a gyulafehérvári 
szerény jaVadalmazásu püspökséget. Szóba került újból a nagy-
tudományu Fraknói Vilmos c. püspök is, aki oly sokat te t t 
a magyar művészet fejlesztése érdekében és Rómában otthont 
teremtett fiatal magyar művészek kiképzésére. Ezt a tervet is 
elejtették, és amikor Fejérváry Géza báró, a kitűnő volt hon-
védelmi miniszter züllött közállapotaink közepette egyenesen 
királyi parancsra vállalta a kormányzás tövises terheit, az ő 
felterjesztésére egyszerre nevezte ki a király az akkor 35 éves 
Zichy Gyula grófot, pápai camerlengot, aki Rómában fejezte be 
teológiai tanulmányait és Leó, majd Pius pápa udvarának 
levegőjében élt, pécsi, — Prohászka Ottokárt , a kiváló egy-
házi szónokot pedig székesfehérvári püspökké. A jámbor életű 



üj pécsi püspök a legnagyobb áldozatkészséggel lá tot t nagy 
alkotásaihoz, és á hitélet fejlesztése szempontjából a püspöki 
uradalom jövedelmeit évekre lekötő áldozatkészséggel létesí-
tet te elsősorban a nagyarányú Pius internátust és alapítványi 
második pécsi katholikus főgimnáziumot, melyre állami segít-
séget is igénybe kellett Vennie. Ezen intézet vezetését Jézus-
társasági tanárokra bízta, akik csendesen, zaj ta lanul tértek 
vissza Pécsre, a szabadelvüség híveinek élénk megrökönyödé-
sére. Azért a város törvényhatósági bizottsága is meghódolt 
annak a szép gondolatnak, hogy a tanügy fejlesztését minden-
kor hálásan kell fogadni és nem tagadta meg támogatását ezen 
intézettől sem, melyről bizonyos, hogy az elsőrangú tanintézet, 
a Jézus társasági a tyák kiváló tanárok és az ország minden 
részéből a legjobb családokból hoztak Pécsre tanulókat ebbe 
a nagyarányú intézetbe, mely a Makár-utca végén tágas telekre 
épült. A hábcru kitörése nem gátolta ezen mii befejezését, de 
még nem kezdhettek hozzá a 3000 áj tatos hivő befogadására 

tervezet t templom építéséhez, melynek tervei t épugy, mint 
az egész intézetét Pilch Andor műépítész készítette. Egyike 
ez az ország legnagyobb méretű és legsikerültebb középiskolai 
építkezéseinek, Zichy Gyula gróf valóságos grand seigneur-
nek bizonyult csakhamar és az egyházmegyei papság és kultu-
rális célokra, a szegénység és nyomor enyhítésére semmiféle 
áldozattól vissza nem riadt , még akkor sem, ha az anyagi 
erejét meghaladta. A katholikus napisajtó is lelkes támoga-
tásra talál t nála. A katholikus intézmények alig 14 évi pécsi 
működése a la t t szép fejlődésnek indultak. A püspöki árva-
házat teljesen átreformálta, u j tanítóképzőt, modern igények-
nek megfelelő uj otthont kivánt létesíteni a pécsi jogakadémia 
részére is, több bérház építésével is hozzájárult a város szépí-
téséhez és a szép tervek egész sora várna még kivitelre. Ámde 
itt is megálljt parancsolt a reánk szakadt világháború és ma 
bizonytalanabb, mint valaha, mit hoz a jövő. Egyházfejedelmi 
buzgósága nem ismert hatá i t . Nem ismertem alkalmat; hogy 
megtagadta volna megjelenését ott, amikor azt az ügy meg-
kívánta. Emlékeztetek arra, mint búcsúztatta mindenkor 
könybeborult szemekkel a megszüntetett pécsi honvédhad-
apródiskola fölavatott növendékeit, amikor azok egykori pa-
rancsnokuk, a hősi halált halt Csermák Mihályt követték a 
harctérre. Pedig zárkózott természetével a lehetőségig mindig 
elkerülte és elkerüli a nyilvánosságot. Személye osztatlan meg-
becsülésnek részese Pécsett és az egyházmegyében, melynek 
történetében az ő működése mindenkor emlékezetes fog ma-
radni. A legjobb szivü emberek egyike magas pozíciójában 
is és a háború elmaradása esetén jóval mélyebben szánthatott 
volna egyházmegyéjében, ahol híveinek egy része, a volt szla-
vóniai községek, mint Jugoszlávia által bekebelezett községek, 
elszakadtak az anya egyházmegyétől. 

A pécsi püspökök mellett a pécsi székeskáptalannak is 
mindenkor különösen érdemes tagjai is voltak. Gyermekéveim-
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bői a házunkba is bejáratos Girk Alajos kanonokra emlékezel^, 
akinek nevét egy valóságos detektív regény te t t e messze vidé-
ken ismertté. Azzal gyanúsították, hogy több kanonokkal együtt 
meg akarta volna .mérgezni Kovács Zsigmond püspököt, hogy 
miként nagybátyja, Girk György, aki elődje volt a pécsi püspöki 
székben Kovácsnak, ő is püspök lehessen. -A vizsgálat kiderí-
te t te , hogy a gyanúnak mi alapja se volt és azt hamarosan 
be is szüntették. A már elhunyt kanonokok közül Pollák János 
volt budapesti egyetemi tanár, aki Apácza-utcai házát a vá-
rosnak hagyományozta, de a város azt eladta és a Vételárt a 
végrendeletben megjelölt célra forditotta, Zsinkó Islván, az 
iskolásíiuk jótevője, akiket állandóan élelmezett, ha szegény 
emberek gyermekei, vagy árvák voltak és akiről utcát is 
elnevezett a hálás város. Feszti Károly kanonok pécsi polgári 
családból származott. Ugyancsak jótét lélek volt. Családjá-
nak több tagja most is sorainkban él. Troli Ferenc kanonok 
magas kort ért el és aranymiséje ünnepe volt a város egész 
közönségének. Maecenás volt a javából és ahol rátermettséget 
lá tot t , ott nem sajnálta az áldozatot. Graits Endre, a tehetséges, 
korán elhunyt templomi festőművész néki köszönhette ki-
képeztetését és sok megbízást is az ő közbenjárására kapott . 
Másik nevelt je a szászvári földmives házból származott Kiss 
György szobrászművész őstehetség volt, akit ő fedezett föl. 
Budapestie az akadémiára és külföldre is e nagyszivü főpap 
segítette és az 1919. évben elhunyt szobrászművész tanúságot 
te t t , hogy megérdemelte a hozott áldozatot. A pécsi országos 
dalünnepély alkalmából az egykori Oertzen színház emeleti 
helyiségeiben rendezett képzőművészeti kisebb keretű kép-
kiállításnak is ő volt védnöke. Klasszikus latin nyelven iit , 
az Isten dicsőítésének szentelt költeményei maradandó be-
csüek. Szeredy József dr., az egyházjogi író, szikár, magas alak-
jára bizonyára még sokan emlékeznek. Tanára, majd igazgatója 
volt a püspöki jogakadémiának és egyetlen eset volt az övé, 
amikor a városi törvényhatósági bizottság egy küldöttsége 
Aidinger János polgármester vezetésével kereste fel az akkori 
püspököt, Dulánszky Nándoit, azon kéréssel, hogy Szeredyt 
teijessze fel ''kanonoki kinevezésre, aminek épen a püspöknél 
volt valamelyes akadálya, mivel már más volt a jelöltje. A 
közvélemény ezen spontán megnyilatkozása előtt azonban a 
püspök nem zárkózhatott el és Szeredyt rövidesen kinevezték 
pécsi kanonokká. Bár ez érdemes egyházi férfiú ezen óhaja 
teljesült, magasabbra való szárnyalása hajótörést szenvedett. 
Egyik pécsi királylátogatás alkalmával az akkori miniszterelnök 
Szapáry Gyula gróf a vártemplomi plébánia lakban az ő ven-
dége volt. Aidinger János legjobb bará t ja volt Szeredynek és 
éles eszével, hatalmas termetével azt hitte, épen elegendő 
súllyal bír, hogy püspököt is kineveztethet. Szapáry Gyula 
gróf, akiről tudva van, hogy nem volt lángész, bár jó ideig 
pénzügyin nisztere is volt Magyarországnak, hajlott a szép 
szóra. A király pécsi fogadtatása, mint minden alkalommal, 



most is oly diszes és zavartalan volt, nogy a miniszterelnök 
és az ugyanezen alkalomból Pécsett időző Csáky Albin gróf, 
vallás- és közoktatásügyi miniszter jelenlétében a miniszterek 
udvarlására egybegyűlt pécsi s vármegyei urak előtt Szeredyre 
mutatva ki je lente t te : Erit episcopus ! Püspök lészen belőle ! 
Ámde nem tar to t t sokáig a Szapáry kormány uralma. Mini 
annyi elődje, kicsúszott egy cseresznyemagon, betöltésre kerüli 
az akkoriban üresedésben volt egyik püspökség, ámde a ki-
nevezett nem Szeiedy dr. volt. Töiténtek már másokkal is 
ilyen apró kellemetlei.ségek ! Ámde Aidinger nem nyugodott és 
Bánffy Dezső báró miniszterelnöksége alatt tényleg püspöki 
kinevezésre terjesztették Xel Szeredyt. Egyházi részről azonban 
Rómában elleninformáció érvényesült ésSzeredy holtáig meg-
maradt értékes kanonoknak. 

A pécsi líanonokok sorából még külön megemlékezésie 
méltó Pozsgay József, aki egyik pécsi cipőkészítő családból szár-
mazott és megtakarított jövedelméből 200.000 koronás ala-
pítványt létesített egy második budai külvárosi plébánia, 
illetőleg uj templom létesítésére. Évszázadokra lesz szükség, 
amig a hagyományozott összeg ugy felszapoi odik, hogy a szép 
terv megvalósítására elegendő lesz. Hacsak a takarékos élet-
módot folytatot t kanonok nemes példája nem talál időközben 
hasonló bőkezű követőkre, bár bizonyos, hogy sürgősebb lenne, 
ha a központi, hamarosan benépesedett temető kapna ezen te-
metővárosnak megfelelő kápolnát. A pécsi káptalan legutóbb 
működött tagjai közül fiatalabb éveiben a pécsi polgári elemek-
kel legszorosabban egybeforrt Szeijritz István v. püspök, aki 
egész megjelenésében a mult századbéli francia abbékra emlé-
keztetett . 1921-ik év elején halt meg. Kanonoktársa Volt a 
volt püspöki vikárius, a nagyműveltségű, kitűnő zongorajá-
tékáról ismert Walter Antal prelátus, aki a világháború harmadik 
évében fejezte be földi pályafutását . Az ő nevéhez fűződik az 
instrumentális, u. n. világi zenének a pécsi vártemplomból 
való kiküszöbölése, a Palaestrina nevezetű gyermek énekkar 
bevezetése, ami egyet jelentett a pécsi városi zenekar kimúlá-
sával, mivel a vártemplomi zenészek alkották ezen a város 
által fenntartot t zenekar tagjainak zömét. A városi zenekar 
feltámasztása már csak a jövőnek képezi egyik feladatát . A 
gregoriánus énekkarnak Dulánszky püspök külön ot thont , 
külön iskolát emelt a székesegyház költségén, bentlakó növen-
dékekkel. Ennek első igazgatója, majd a vártemplom regens-
chorija, Glatt Ignác, alig érte el kanonoki kinevezését, meghalt. 
A jelenlegi pécsi káptalan seniorja, Hanny Gábor prelátus, aki, 
mint volt szekszárdi plébános érte el magas korban kanonoki 
kinevezését és különös isteni adomány, hogy ezen jeles egyházi 
férfiú már túl lépett a 90 esztendőn, amikor még a törődöttség 
minden jele nélkül folytathat ta egyetlen szenvedélyét: a Vadá-
szatot. A fiatalabb kanonokok sorában Síilvek Lajos dr., aki 
ugyancsak tolnamegyei származású, él a legnagyobb nyilvá-
n o s s á g előtt. Komoly egyházi ésfilosófiai irodalmi m unkásságra 
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pillanthatott vissza kinevezése előtt és a zene és irodalom iráni 
való szeretete folyománya, hogy igen gyakori látogatója volt 
mindenkor a szinházi zenei előadásoknak és hangversenyeknek, 
ami azért följegyzésre méltó, mivel egyházi férfiaink ri tkán 
láthatók nálunk a színházban. Igaz Béla dr. sokáig t i tkára 
volt a püspöknek és szeretetreméltó modorával megszerettette 
magát a laikus közönséggel is. Baranya vármegye törvényható-
sági életében, amíg az funkcionálhatott , érdeklődéssel vet t részt. 
Évek óta nagy buzgalommal lát ja el az egyházmegyei iskolák 
felügyeletét. A Mecsek Egyesületnek is buzgó alelnöke. 
Mosonyi Dénes dr. kanonoka püspöknek jobb keze és legmeghit-
tebb embere, most már helynöke is. Együtt töl tötte tanulmány-
éveit Rómában a püspökkel és mindjárt beigtatása után reá bízta 
a t i tkári teendőket, mig az addigi püspöki t i tkár t , a poéta-
lelkületü Jakab Béla drt . Visszaadta hivatásának, a tanítás-
nak és hamarosan ott ta lá lha t tuk a Notre Dames intézet felső 
leányiskolájának, majd leánygymnáziumának élén, melynek 
létesitése az ő buzgalmának eredménye. Mosonyi Dénes dr. 
egybeforrt püspökének gondolatvilágával és zavartalanul él-
vezte annak legteljesebb bizalmát. A legfontosabb ügyekben, 
magáévá teszi annak előterjesztéseit. A legutóbb kinevezett 
pécsi kanonok, aki ezen kinevezésre méltán rászolgált, Réz-
bányay József dr., aki két tudori oklevél bi; tokában tanúságot 
t e t t fáradhatatlan szorgalmáról és kielégíthetetlen tudvágyá-
i ól. Az egyházi szónoklat tanaról irt müve a legterjedelmesebb 
tudományos irodalmi munka, mely pécsi iró keze alól valaha 
a pécsi könyvpiacra került. A papnevelői intézet kormány-
zása képezte feladatát , amig csak a vártemplom-plébániát 
nem vet te át csere ut ján Romaisz József kanonoktól. 

Az idősebb kanonokok közül meg kell még emlékeznem 
a pécsi származású Wurster József dr. prelátusról, aki évek 
hosszú során át volt kormányzója a szemináriumnak és fő-
képen a Mária, szegény'sorsu leányok nevelő intézetének és 
internátusának létesítésévé! gondoskodott airól, hogy neve, 
megható szerénysége dacára se merüljön el a feledés homályába. 
Wajdils Gyula prelátus, püspöki vikárius, Zola vármegyéből 
származott át a pécsi egyházmegyébe és itt szép karriért fu-
tot t meg. Különösen az egyházmegyei tanügy fejlesztése körül 
szerzett igaz érdemeket. Ő is már elment oda, honnét nincsen 
visszatérés. Döbrössy Alajos kanonok teljesen elszigetelve 
él a külvilágtól és hitbuzgósága csendes kontemplálásra kész-
tet i . A püspöki tanítóképzőnek volt sokáig igazgatója, f iatalabb 
éveiben pedig Majlátli György voll országbíró gyermekeinek 
volt házi nevelője, majd gyóntató papja. Majláth Gusztáv 
Károly gróf erdélyi püspök, amikor ennek csak módját ej t-
heti, szivesen kereste fel Pécsett, abban a városban, ahol maga 
is fiatal gyermekéveit töl töt te . 

A kanonokoktól eltekintve is mindig gazdag volt Pécs 
nevezetesebb, értékesebb egyházi féifiakban. Pécs régi csa-
ládjai b'aonyára szivesen emlékeznek még Mendlik Ágoston 
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belvárosi apát plébánosra, a szegények és gazdagok lelki vigasz* 
talójára, minden jó ügy előmozdítójára, a jótékony nőegylet-
nek kezdettől fogva lelki gondozójára. Jóval f iatalabb volt 
nála a budai külváros plébánosa, Károly Ignác, pécsi nemes 
család leszármazottja, akinek nevéhez fűződik a budai kül-
városi temető fölhagyása és a központi temető létesítése, mely-
nek első halot t já t is ő kiséite utolsó út jára . A nevezettek utódai 
Magenheim József apátplébános volt, aki nyugalomba vonu-
lása után rövid idővel szintén meghalt. Concilians, kedvelt 
plébánosa volt a belvárosi katholikusoknak, de az emberek 
iránt való szeretetben nem ismert valláskülömbséget. A budai 
külvárosi plébánia lelkésze néhány éve Csernaliorszky József 
és Nendtvich Andor polgármesternek nem volt oka sajnálni, 
hogy ő ajánlot ta volt iskolatársát, hogy vele töltsék be ezen 
plébániát. A pécsi papság sorából még külön kell megemlé-
keznem Késmárky István dr. apát-kanonokról,, a pécsi püspöki 
jogakadémiának éveken át volt tanáráról, majd igazgatójáról, 
a pécsi törvényhat . bizottság tagjáról, a jogakadémiai ifjúság 
jóakarójáról. Károlyi Mihály grófnak, rövid időn át a 
magyar köztársaság elnökének volt a nevelője, aki ezen missziója 

. befejeztével került vissza a pécsi egyházmegyébe, de volt 
neveltje mindenkoron szeretettel csüngött nevelőjén. Hogy nem 
ugy végezte ezen tisztjét, mint arról a temperamentumos poli-
t ikus politikai pályafutása beszél, mely mély nyomokí.t 
hagyott Ma-gyarország ugarában, az bizonyos. Késmárky 
István da. nem igy képzelte el Károlyi Mihály gróf közéleti 
pályafutását, mint az elkövetkezett . Kápolnai Zsigmond dr. 
sem mindennapi jelentésg papi reverendában. Nagyművelt-
ségű, sokat tanul t és lá tot t férfiú, aki ugyancsak a 
tanitás szép ügyét szogálta és mint szinmüiró és drámai kri-
tikus figyelemremeltó sikereket ért el. Ajóhi-rü pécsi püspöki 
tanítóképző intézetet egy ideig ő vezette Gyömörey Zsig-
mond nyugalomba vonulása követketzében, de a pécsi püspök 
Lakócsára nevezte ki plébánosnak és a tanítóképző intézet 
élére került Jakab Béla dr.. Szönyi Oltó dr. a pécsi városi mú-
zeum fejlesztése körül szerzett maradandó érdemeket. A jog-
akadémiának volt már fiatal éveiben tanára, ezen főfoglalkozása 
mellett sokat foglalkozott müvészettörténelemmel, legalapo-
sabb ismerője a vártemplomnak és a Pécsett megforduló kül-
földiek és idegenek akkor ismerik meg ezen templomunkat, 
ha ő vállalkozik történt fölkérésre a kalauzolásra. Tudásának 
megfelelő pozíciót érvén el a központban, ahol a Műemlékek 
Országos bizottságának lett előadója, hamarosan elhagyta 
szülővárosát, ámde továbbra is megtartotta a szivéhez forrt 
pécsi városi muzeuin igazgatói tisztségét. 
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Volt pécsi főispánok. 
Gyermekkoromból hallomásból még emlékezem arra, ami-

kor a később, mint országbíró rablógyilkosságnak áldozatul 
esett előkelő megjelenésű Majláth György volt a pécsr és ba-
ranyamegyei főispán. Mozgalmas évek voltak ezek, legélén-
kebben azonban csakis azokra a ? ünnepélyekre emlékezem, 
melyeknek felesége, Prandau-IIilleprand Stefánia báróné képezte 
a központját, aki élére állt minden pécsi kulturális és társadalmi 
mozgalomnak és fél évszázad előtt létesült egyesületeinknek 
mindig ő volt a zászlóanyja. Jó, hogy akkoriban még meg' 
lehetett fizetni a selyem moiré árát , különben a szlavóniai 
valpói, dolnji-miholjáci, petrijevci sat. uradalmakat, melyek 
mind a főispán felesége édesatyjának tulajdonát képezték, 
meg kellett volna terhelni a grandseigneur vő reprezentációs 
kiadásainak fedezésére. Már a későbbi országbíró édesatyja, 
ugyancsák Majlálh György, a bakócai birtokon tartózkodott 
és alapos műveltsége mellett arról volt nevezetes, hogy emlé-
kező tehetség dolgában akkoriban senki meg nem közelit-
hette. A krónika följegyezte róla, hogy Verbőczy három köte-
tes latin nyelvű törvénykönyvének bármely oldalán gombostűt 
tűzdeltek bármely sor egyik szavához, a . szöveget kívülről 
tovább folytatta, jeléül annak, hogy az egész Verbőczyt fejé-
ben tar t ja , a mi csudálatos megnyilatkozása volt a mnemotech-
nikának. Majláth után Zuber és Csernyus főispánok következ-
tek, az alkotmányos élet helyreálltával pedig hazatérhettek, 
akik a szabadságharc leverése és az általános amnesztia után 
hajlandók voltak szülőhazájukba visszatérni. Ezek között volt 
PerezelMiklós, Perczel Mór 48-as tábornok test véröccse, aki egye-
nesen Északamerikából jött haza és itt közhivatalt vállalva 
kineveztetett Pécs szab. kir. város és Baranya vármegye fő-
ispánjává. Demokrata volt a szó legnemesebb értelmében. 
Amerikából hozta magával a liberális gondolkodást. Az 6 
érdeme volt, hogy odakint megkedveltet te a magyar bort és 
nem csak Baranyából, de minden nevezetesebb magyar bor-
termő vidék borai részére meghódította a ma szárazra te t t -
amerikai piacot, és nem röstelte, hogy bizony nyelvórák adá-
sával és mellékesen bor közvetítéssel t a i lo t t a fenn magát az 
uj világrészben, melyet Magyarországból elsőknek a szabadság-
harc nagyjai kerestek fel, akik kiszabadultak Kufstein vár-
sáncaiból. Erős akaratú,.de konciliáns modorú ember volt, aki, 
mint mondani szokás, nem igen engedett a 48-ból. A hivatal-
noki kartól te l jes odaadást, szorgalmat és a felek iránt való 
nagy előzékenységet követelt . A kormánynak megbízható, 
hűséges exponense volt. Az ellenzék részéről azonban mindig 
több és több támadás érte, főképen azért, mert rokonai iránt 
igen érthetően kiválóképen jóakaratot tanúsított a kinevezé-
seknél. Emlékezem egyik vármegyei közgyűlésre, melyen az 
akkori ellenzék egyik vezére, a későbbi vármegyei alispánnak, 
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Sz.ly Lászlói ak, akinek Siskovieh Tamás, a gödrei birtok akkori 
tulajdonosa mellett volt a helye, a közgyűlési teremben baka-
fántoskodást ve te t t a szemére, és a tiszti főügyésznek jegyző-
könyvi megrovást kellett széksértés miatt javasolnia. A kor-
mánypárti többség ezt meg is szavazta, de ezen időtől kezdve 
föl is bomlott a közgyűlési teremben a harmónia. Perczel 
Miklós tovább is nem lankadó odaadással lá t ta el főispáni teen-
dőit, de mivel akkoriban az^.llenzéknek is meg voltak a magas 
összeköttetései Budapesttel , egy szép napon a Budapesti Köz-
löny hozta a legfelső királyi kéziratot, Orczy báró, akkori 
belügyminiszter ellenjegyzése mellett, hogy 0 felsége saját 
kérésére kegyelemben fölmentette Perczel Miklóst főispánságí-
tól és bokros érdemeinek elismerése mellett részéré a Szent 
István rend kiskeresztjét adományozta. Kitüntetésnek szép 
kitüntetés volt ez a közélet egy érdemes fia részére, csak az 
volt a hiba, hogy Perczel Miklósnak nem volt arról tudomása, 
hogy ő felmentését kélte és ebből épe:séggel nem csinált t i tkol. 
Ezzel egy csapásra az ellenzék legnépszerűbb emberévé lett , 
sőt a felmentést követő nap estéjén, ha jól emlékezem, Ei re th 
János ügyvéd és pártvezér kezdeményezésére a jogakadémiai 
ifjúság közreműködésével, de Pécs egész közönségének rész-
vételével olyan fáklyásmenet vonult akarata ellenére az el-
csapott főispán Mária-utcai lakása elé, melynél hatalmasabbat 
és lelkesebbet azóta csak ritkán lá that tam városunkban. Hor-
dót gurí tot tak Perczel Miklós háza elé és miként a nagy idők-
ben, melyeknek ő is akt iv részese volt és a szónokok onnét 
üdvözölték az akkor népszerűsége tetőpontjára emelkedett 
fölmentett főispánt. Válaszában a kormány volt megbízottja 
a legélesebb ellenzéki beszédet vágta ki, az ő sajátos, iiodalmi 
színvonalon állt magyar nyelvezetével, mely tanúságot te t t , 
hogy gyermek korában Vörösmathy Mihály volt a Perczelék 
ősi kúriáján,Bonyhádon a Perczel fiuk nevelője. Képviselőválasz-
tások előtt állt akkor az ország és mi sem természetesebb, mint 
hogy őt emelte pajzsára a választó közönség és hiábavalónak 
bizonyult minden kísérlet, melyet a szabadelviipárt elvei diadala 
érdekében ellenében kifej tet i . Jó képviselője volt Pécsnek, de 
a parlamentben nemigen tudott a pártok között elhelyezkedj j. 
Fölszólalásai azonban mindig élénk figyelmet keltet tek a Ház-
ban. Még képviselővé töitént megválasztása után követő na-
pokban Budapestre költözködött, majd mint magánember 
Baján te lepedet t le, és ott is halt meg magas korban, mely a 
régi Perczel éknek megadatott, mégis unokaöccse, Perczel Dezső, 
a volt baranyamegyei aljegyző, később tolnamegyei alispán, 
majd országgyűlési képviselő kivételével, akit, mint a kép-
viselőház alelnökét érte belügyminiszterié való kinevezése. 
Ezen tisztségében ő volt az, aki az egyházpolitikai törvényeket, 
az állami anyakönyveket és polgári házasságot életbe léptet te 
és ugyancsak ő volt az, aki mint a képviselőház későbbi elnöke 
azon nevezetes ülést vezette, amikor Tisza István letörte az 
obstrukciót és eire nézve megalkották az u j házszabályokat, 
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melyeknek végleges megszavazáséi a fehér zsebkendojéneklobog-
tatásával adta meg a jel t . A parlament rendes funkcionálásá-
nak lehetővé tételére föláldozta saját népszerűségét, melyre 
az egyházpolitikai reformok vitájában való részvételével és 
Wekerlével, Csáky Albin gróffal és Szilágyi Dezső akkori 
igazságügyminiszteirel való együttműködésével szeit te t t . Az 
egyházpolitikai törvények életbeléptetésének időpontját bony-
hádi választóközönsége előtt ottani kastélyában mondotta el, 
mely alkalommal én is vendége voltam az ország akkor egyik 
legünnepeltebb politikusának. Azok az idők valóban emlé-
kezetesek voltak! A liberalismus sohase tündökölt oly fénye-
sen Magyarország ege fölött, mint akkor. 

Perczel Miklós fölmentésével egy időben közölte a hiva-
talos lap utódának, rokonának, kardosfalvi Kardoss Kálmán 
országgyűlési képviselőnek kinevezését Pécs és Baranya vár-
megye főispánjává. Tiz évet meghaladó időn át töl töt te be 
ezen tisztet és megállapítható, hogy ezen időpont valóságos 
renaissancea volt Pécs városának. Már 25 éves korában man-
dátummal ment föl a képviselőházba és jó ajánló levél Volt, 
hogy a királyi pár koronázásánál, mint aranysarkantyús vitéz 
szerepelhetett a délceg, nagyműveltségű ifjú, akinek tanít-
tatására édes a tyja , Baranya egykori alispánja nem sajnálta 
az áldozatot. Poéta lelkületű ember, a legjobb testvér Volt és 
nővéreinek meghozta azt az áldozatot, hogy nőtlen maradt, 
nehogy azok a kisebb fa j tá jú hidasdi kurialis kastélyban meg 
legyenek fosztva kényelmüktől, mivel azok viszont hajadonok 
maradtak. Semminek sem volt megrontója és szerette a vidám 
társaságot, sőt azt is, ha a város közönsége élni tudot t és igy 
a maga részéről is minden nagyobb sokadalmat előmozdított. 
A pécsi jótékony nőegylet legnagyobb nyári mulatságát, ami-
lyenhez hasonló azóta se volt Pécsett, a felső és alsó sétatéren 
tar to t ta és nagy dolog Volt az akkoriban, hogy városunk akkor 
legszebb leánya a jótékony cél érdekében áldozatot hozva, 
Kardossnak 100 forintért egy csókot adott a rózsa ünnepélyen. 
Budapesten ezen költséges csókok és jótékony célra való áldo-
zások csak később jöttek divatba és különösen a hadi jótékony-
sági ünnepeken jól bevált még az 5000 koronás csók rendszere 
is. Az ő főispánsága a la t t t a r to t ták Pécsett országos gyűlésüket 
az erdészek, majd a természettudósoknak is akkoi volt Pécsett 
a vándorgyűlésük és az ezen alkalmaknál kibocsátott könyvek 
élőszavát jagyogó tollal ép oly szivesen és irodalmi készséggel 
iita meg, amint a Várady Ferenc állal oly nagy gonddal és 
szorgalommal megirt kétkötetes Balanya vármegye monográ-
fiájának előszavával megörökítette saját nevét is, de ezzel nem 
érve be, társadalmi uton is mindent megtett , liogy a költséges 
műhöz szükséges alapokat felhajszolja és az ambiciózus, költ-
séget nem kiirélő iró deficitjét a lehetőségig csökkentse. Pedig 
a hézagpótló szép müvet nagy érdeklődéssel és megértéssel 
fogadta a két törvényhatóság közönsége. A nagy mü megjele-
nnéséek lehetővé tétele Kardoss nevéhez fűződik, amint sok 
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intézményünk van és volt, melyeknek létrehozásában és Pé-
csett való elhelyezésében az oroszlánrész őt illette meg. A kor-
mánynál nagy becsben állt régi parlamenti munkálkodása 
révén. A törvényhatóságok tisztikara is szerette, mert igazsá-
gos és megértő föllebbvalójuk volt, de kedvelt Volt sarmant 
modora révén az udvarnál is és főispánsága alat t kétszer volt 
Pécsett királyjárás és kétszer időzött Baranyában szarvasvadá-
szaton a háboruvesztes Volt hatalmas egykori uralkodó, Vil-
mos császár, akinek mulaltatásaról a mindig ötletes Kardoss 
Kálmán gondoskodott, aki állandó összeköttetésben maradt a 
berlini udvar i t t jár t vezető embereivel, akik nem tudtak eléggé 
hálálkodni, hogy Kardoss rustikus, különösen sváb dialektus-
ban, melyet teljesen birt, élceivel megnevettette, derűre han-
golta a császárt, a franciák és angolok által oly szivből gyűlölt 
Kaisert. Pedig Kardoss maga is rajongója volt a gall espritnek 

. és oly tökéletesen beszélte a francia nyelvet, hogy Galimberti 
bécsi nunciust gyönyörű francia szónoklattal fogadhatta Pécsre 
érkezésénél, Pécsi időzése alat t legkedvesebb társasága volt a 
pápa követének Kardoss Kálmán, aki i f jabb éveiben elragadó 
hévvel tudott szónokolni és nyilvános alkalmaknál elmondott 
szónoklatai és felköszöntői élvezetet szereztek hallgatóinak. 
Csakis az évek multával érzékenyült el annyira beszéd közben, 
hogy érzékenyebb hurok pengetésénél zokogásba fulladt beszéde. 
Különösen annak befejezése. Fejérváry Géza báróhoz kora 
ifjúságától a legmeghittebb barátság fűzte és igy természetes 
volt, hogy amikor annak fia elvégezve tanulmányait és lábá-
nak egy hibája miatt le kellett mondania a katonai pályáról, 
szivesen vette maga mellé, mint a belügyminiszter által Pécsre 
küldött t i tkárát , miután annak elődje, Daróczy Aladár dr. 
országgyűlési képviselővé választatott meg. Kardoss elnöke 
volt csaknem valamenynyi pécsi társadalmi egyesületnek. A 
Mecsek Egyesületet különösen szivébe zárta és mindent elköve-
te t t annak felvirágoztatása érdekében. Pécsi lakása gyakorta 
látot t 'vendégeket és Pécsre érkezett művésznők és művészek 
mindig élvezhették magyaros Vendégszeretetét. Elemében Volt, 
ha agglegényi ot thonát vendégek élénketitették és buzgósága 
nem ismert határ t , ha a közügyek ellátása mellett jó emberei-
nek ügyes-bajos dolgaiban el kellett járnia. És biz sokan Voltak, 
akiknek élete folyására döntő befolyása volt az ő mindig kész-
séges közbenjárásának, mely jóval tulment főispáni kötelmein. 
Legteljesebb harmonában működött az akkori polgármesterek-
kel és alispánokkal és minden előnyt, melyet szorgos utánjárás-
sal a város és vármegye javára ellehetett érni, ki is vivott. Ámde 
multak az évek és bár köztudomásu volt, hogy főispáni állá-
sában igen jól érzi magát és hidasdi kastélyában való pihenői 
után mindig ujul t erővel látot t feladatainak teljesítéséhez, 
mégis ugy érezte ,hogy életének uj szakát kell elkezdenie és 
visszatért az aktiv politikai térre, pedig régi tapasztalatai meg-
érttethették volna vele, hogy jóval nagyobb tisztesség, bármi 
szerény hatáskör ben is első, alkotni tudó embernek lenni, 
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mint visszatérni a parlament porondájra épen akkor, amikor 
abban az állapotok meglehetősen elfajul tak voltak. A pécs-
váradi választókerület szives örömmel küldötte, unseren Kál-
mánt, ahogy Hidasd környékén kora ifjúságától becézgették, 
a parlamentbe és ot t a többség jelöltjeként ő foglalta el a 
Ház alelnöki tisztségét Szilágyi Dezső elnök mellett, akivel 
pedig nem nagyon szimpatizált, inert ez a kiváló magyar 
státusférfiu és tudós tanár politikai tekintetben pártfegyelmet 
lismerni sohase volt hajlandó. Ezen megtiszteltetés, mely 

• vardoss Kálmánt alelnökké történt megválasztásával érte, 
közéleti tevékenységének reá végzetes befejezésére vezetett. 
A képviselőház egyik legviharosabb ülésén súlyos, politikai 
természetű, kíméletlen megtámadtatásban volt része Fejér-
váry Gézának és a saját árnyékától soha meg nem ijedő Mária 
Terézia-rend lovagja olyan kíméletlenül ripostolt az ellenzék-
nek, hogy az találva érezvén magát, olyan vihart támasztot t , 
mely a legsúlyosabb politikai válságot idézhette volna elő. 
Szilágyi Dezső, akinek az ellenzéknél is nagy volt a tekintélye, 
a vihar közepette az elnöklést Kardossnak adta át, akitől a 
súlyosan sértett ellenzéki vezérek azt követelték, fejezze ki 
rosszalását a miniszter hangja, az általa elkövetett sértés fölött. 
Kardoss Kálmán erre sehogy se volt rávehető, mert ugy vélte, 
ezzel foltot ejtene egy életen át t a r tó barátságon. A viharos 
ülés az elnöki dorgatórium esetén azonnal lecsendesedett volna, 
de az elmaradván, a vihar mind szélesebb hullámokat veri . 
Az ülés felfüggesztésében valóságos rekordot teremtett ezen 
nap, végre éjjeli 1 órakor maga Fejérváry, ki soha senkitől 
nem félt, miután erre a királytól Bécsből telefon u t ján enge-
délyt nyert, saját elhatározásából megkövette a Házat , mely 
megelégedéssel tapsolt a miniszternek, akit heve elragadott 
volt és igy az ülést be lehetett rekeszteni. Következtek azután 
még viharosabb ülések is, de addigra Kardoss már leszállt az 
elnöki emelvényről, leköszönt tisztségéről és a következő kép-
viselőválasztásnál már nem jelöltette magát. Elveihez azon-
ban mindig hü maradt és a baranyai nemzeti munkapár t újjá-
alakulásánál szivesen vállalta az elnöki tisztséget, melyet 
később Mándíj Sámuelre, akkor a hegyháti választókerület 
képviselőjére ruházott át, aki utolsó elnöke volt ezen nálunk is 
feloszlott pártnak. 

A világháború első két éve a lágyszívű embert megfosz-
totta minden életörömtől. Pécsi látogatásai mindinkább meg-
ritkultak, nem látogathatot t el Bécsbe sem, ahová ifjúságá-
nak legkedvesebb emlékei fűzték. Súlyosbodó betegség is 
zaklatta, tüdeje súlyos légzési nehézségeket okozott, végre a 
pécsi kórházban műtétnek kellett magát alávetni, mely a 
mesterséges lélegzést te t te lehetővé. Visszatérve hidasi birto-
kára, még három hónappal élte tul a műtéte t , azután meg-
szűnt szive dobogni, véget ért egy szép és nemesen eltöltött , 
túlnyomó részben derűs élet, és azzal a tuda t ta l szállhatott 
sirba, hogy művésze volt a szép és harmonikus életnek. Pécs 
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városának elile-utcája és legkedveltebb hegyi sélaulja viseli 
nevét, amivel társadalmi téren szerzett érdemeit kívánta Pécs 
közönsége díszpolgárának jutalmazni. De az ő alakja néz le 
reánk arról a nagyarányú festményről is, mely városunk leg-
nevezetesebb újkori történelmi pillanatát, a pécsi vártemplom 
fölavatását örökíti meg, amikor együtt időzött Pécsett az 
ország akkori színe-java. Sokan, akik ezen a polgármester 
fogadótermében elhelyezett képről néznek alá, jóval meg-
előzték őt azon az ütőn, melyről nincsen visszatérés. 

Az ő lemondásának főispáni tisztségéről jó része volt azon 
régebbi ígéretnek is, melyet évekkel előzőleg te t t , és ez abból 
állt, hogy kínálkozó alkalommal le fog mondani a főispáni 
állásról, még pedig jóformán cum jure successionis, hogy a 
fiatal Fejérváry Imre báró dr. léphessen örökébe. 

Az. egykori pécsi főispáni t i tkár már mint ismerős ju to t t 
városunkba és a vármegye és város közönsége egyaránt rokon-
szenvvel fogadták az ambiciózus u j főispánt, akinek félesége, 
Szilassy Laura is fölismerve nemes hivatását, teljes odaadással 
látott társadalmi felaelatainak ellátásához és a pécsi Jótékony 
Nőegylet iparkodott őt elnöknőjévé megnyerni. Ekkor élte 
nőegyletünk fénykorát és lelkes gárda csoportosult az 
elnöknő köré, aki központja volt a társaságnak. Fejérváry-
báró politikai tekintetben megingathatatlan gondolkozású 
politikai vezére volt a vármegyének, ami érthető, amikor olyan 
légkörben nőt t volt föl, melyben az uralkodó iránt való hó-
dolat első és döntő paragrafusa a közéleti tevékenyéségnek. 
Megalkuvásr ól nála szó sem lehetett . Az u j idők és áramlatok 
iránt határozott ellenszenvvel viseltetett és nem tuelta meg-
bocsátani, ha régebbi politikus, aki karrierjét a szabadelvű 
pártnak köszönhette, bármely okból is ezen pártból kilépve, 
azt hütlenül cserbenhagyta. Amikor Baranya vár megye tiszti-
karában napirendre került l'ontosabb kérdéseknél a tisztvise-
lők egy része az állandó választmány javaslata ellen szavazott, 
nem habozott értésükre adni, hogy a tisztviselők nem azért 
kaptak szavazati jogot, hogy ezt saját felfogásuk szerint hasz-
nálják és gyakorolják, hanem hogy azzal a kormányzat állás-
pont já t erősítsék. Szorgalomban, a vármegyei és városi ügyek 
intézésénél nem ismert a maga számára kényelmet. Sokszor 
még a késő esti órákban is világosság szüremlett ki a Megye-
utcában b ú t hnza (egykor .Krasznay Mihály-féle, most Fodor 
Leo dr. tulajdona) ablakán át. Az alispánnal, polgármesterrel, 
vagy bizalmi emberei egyikével, másikával tárgyalt, hogy 
azokat saját meggyőződésének megnyerje. Szuggesztív ereje 
volt azokra, akikkel tárgyalt , és erős akarásának, melyen saját 
tiszta és szent meggyőződése rezgett ál, meg volt a hatása. 
Nehéz időket éltünk át már akkor és a magyar képviselőház 
ezen idő a la t t jutott belső harcai révén a lejtőre. Pécs városát 
ép ugy szerette, mint a vármegyét. Üszögről vitte az oltár elé 
rajongva szeretett édesatyja édesanyját, sokszor fordult meg 
ott még Burián István báró, sógora, a későbbi közös külügy-. 
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miniszter, akinek nevéhez fűződik a világháború kitörése, de 
az első, sajnos, figyelembe nem vet t komoly békeajánlat is. 

Fejérváry báró főispáni működése ideje alat t összekötte-
tései révén sok előnyt biztosított Pécs városának, de ezért 
nem kereste sem a hálát , sem a népszerűséget. Bizalmatlan 
természetű ember volt, és igaz barátaiként, akik iránt feltót-
len volt a bizalma, csakis Mándy Sámuel, Madarász István dr. 
közjegyző, Aidinger János pécsi polgármester, majd ország-
gyűlési képviselő, Blaskovich István Ítélőtáblai elnök, Visy 
László d'\ ügyvéd, akit ő tér i te t t meg mint ellenzéki Vezért 
meggyőződéses kiegyezési hívővé, Daróczy Aladár dr., Zsol-
nay Miklós és még néhány vármegyei urat tudnék meg-
említeni. Aki valamely ügyes-bajos dolgában hozzá fordult, 
ha kívánsága jogosult Volt, azt s ívesen teljesítette, még 
azután is, amikor hálátlanságot tapasztal t azok részéről is, 
akiknek a legnagyobb szolgálatokat tette. 

Közel tíz évet töl töt t a főispáni székben, melyet 
az úgynevezett nemzeti ellentállás, a Tisza, majd édes-
atyja kormányának a képviselő választásokon kisebbség-, 
ben maradván, el kellett hagynia. A tulipános korszak követ-
kezett u tána, mely iránt nem volt más véleménye, min t melyet 
gunymosollyal ju t ta to t t kifejezésre. Ugy öltötték föl akkor 
legtöbben a tulipán-jelvényt, mint évekkel később a szociá-
lista kalapácsot, melyet a legszélsőbb kommunista elveket 
valló kormányzat vál tot t föl öt hónapi időtartamra. Fejérváry 
Imre báró rombadőlni lát ta, amit a gondozására bizott törvény-
hatóságok területén tiz év a la t t fölépített, méltatlankodva, a 
politikától csömöit kapva hagyta el városunkat, feloszlatta 
pécsi háztartását, megszakított jóformán minden érintkezést 
volt itteni hiveivel és azóta tán egyszer jött csak el újból 
Pécsre, de hamarosan ismét cl is hagyta városunkat. Régebbi 
intim körével, ha az Budapesten fölkereste, szivesen érintke-
zett továbbra is. Mint a Nemzeti Munkapárt nem képviselő 
tagja az egyik választásnál segített Khuen-Héderváry Károly 
grófnak a nagy többséget megszerezni, de ő maga mandátu-
mot vállalni hajlandó nem volt, és kizárólag közgazelasági 
tevékenységet fe j te t t ki a nagy összeomlásig, mely ezen műkö-
désének egy időre véget vetet t . A kommunista uralom ala t t 
kétszer is megesett a politikától távol élt egykori főispánunkkkal, 
hogy ellenforradalmi tevékenységgel vádoltatván, az akkoii 
,,hatalmasok" letartózatásba helyezték, egy izben súlyosabb 
természetű, ra j ta végzett műtét után, még be sem hegedt 
sebbel és erős lelkületű felesége kénytelen volt nyelvórákat 
adni, hogy megélhetésükről gondoskodni tudjon. 

Amikor WekeTe Sándor elnöklésével az ellenzékkel koal ciós 
uj kormány alakult, sok politikai téren szerzett érdemet kellett 
jutalmazni, másrészt gondoskodni kellet t , hogy minél inkább 
niegerősitse pozícióját a törvényhatóságokban az uj kor-
mány és ezért egyes helyeken, így nálunk is, kettéválasztották 
a főispáni állást. Baranya vármegye főispánjává Benyovszky 
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Móritz gróf, a siklósi uradalom tulajdonosa, pécsi főispánná 
pedig Erreth János, volt pécsi országgyűlési képviselő, az ügy-
védi kamara elnöke, neveztettek ki. Hegyen, völgyön lako-
dalom jelezte az ellenzéki páitok hatalomra jutását , bárha a 
kormány összeállítása is már magában hordta a néhány év 
multával elmaradhatatlan szétbomlás csiráját. Justh Gyula, 
a legtemperamentumosabb magyar politikus foglalta el a kép-
viselőház elnöki székét, Polomji Géza az igazságügyi tárcát 
kapta, melyből sajtótámadások késztették idő előtt távozásra. 
Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszter Szterényi Józsefet vette 
maga mellé államtitkárnak és a rosszakarat se mondhatja, 
hogy ezen tulipános kormány nem dolgozott volna a haza 
üdvére. A volt szabadelvű párt nem gördített akadályokot 
működése elé. Az u j főispánok nálunk is nyugodtan szentel-
hették tevékenységüket a köznek. Benyovszkv Móritz gróffal 
szemben is tartózkodóan viselkedett á régi többség. Nem élt 
azzal a tudat ta l , hogy a törvényhatósági teremben és bizott-
ságokban most is többsége van, ámde Benyovszky elmulasz-
tot ta , hogy számolva ezen körülménnyel, a vármegye volt 
vezetőivel és az előző rendszerből megmaradt tisztikarral 
keresse a kölcsönös megértést és inkább a vármegye egyik 
legokosabb, de összeférhetetlen természetű bizottsági tagjának, 
Jagics József, egykori országgyűlési képviselő tanácsaira hall-
gatott, aki gyűlölködésével ismételten falnak vezette a műveli, 
jóhiszemű, a helyi politika útvesztőjében még járatlan fő-
ispánt, aki első sorban Máté Ödön hegyháti főszolgabíró, 
majd Koszits Kamill, vármegyei alispánnak nyugdíjaztat; -
sával, melyek elkerülhetők lettek volna, nehezítette meg sa j ; t 
helyzetét. És bebizonyosodott, amikor betöltésre került az 
alispáni tisztség és Benyovszky Móritz gróf jelöltjével, az egyéb-
ként szimpatikus Jeszenszky Lajos árvaszéki elnökkel szemben 
a munkapárt i Stenge Ferenc, vármegyei főjegyző került ki 
győztesen a választásból, a mi érthető módon lehangolta Be-
nyovszkyt. Pedig Jeszenszky mellett családi tradíciók is szól-
tak, korrektsége is kritikán felül állt, szorgalmas tisztviselője 
volt Baranyának, ámde a munkapártiak segitő csapatokat 
kaptak azoknál, akik Stenge rendkívüli munkabírását és az 
administratióban való jártasságát dárdai főszolgabírói, majd 
főjegyzői működése idejéből kellőkép értékelni tudták. Erreth 
János másképen illeszkedett be uj munkakörébe. Ifjabb évei-
ben már vezére volt Pécsett az ellenzéknek és élénken emléke-
zem, mint jöt t föl képviselőválasztásoknál a pécsi jogászifjuság 
élén a Kossuth nótá t énekelve az Ercsényi, majd Neusziedler 
vendéglő fölött volt Ribay kávéház erkélyére, mely sokáig 
egyik különlegessége volt városunknak. A képviselőházban 
is az ellenzék azon árnyalatához csatlakozott, mely nem a bot-
rányok hajszolásában kereste a haza üdvét, Mint pécsi jól 
ismert mindenkit, ki fia volt az illető és respektálta minden-
kinek politikai meggyőződését, a lehetőségig ker ülte a politikai 
okokból való megtorlást. Mint Apponyi Albert gróf föltétlen 
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hiveugy vélte, meg kell torolnia egy Apponyi grófon Pécsett 
elkövetett sérelmet, aki ellen szocialista tüntetés zajlott le 
rövid idővel azelőtt és akinek kocsiját, amikor a vasútra ki-
haj ta to t t , kövekkel dobálták meg. A nemzeti kormányban 
Apponyi gróf a vallás és közoktatásügyi tárcát vállalta volt 
és kifejezte Er re th Jánossal szemben azon reménységét, hogy 
a vendégjog ezen megsértése nem marad megtorlatlari. Erre th 
János nem is habozott, hogy megindítsa a fegyelmi eljárást 
Vaszary Gyula, a nagy népszerűségnek örvendett rendőrfő-
kapitány ellen, aki a tünte tés t nem tudta meggátolni és akkori . 
helyettese Sárkány Ármin dr. ellen. Andrássy Gyula gróf 
belügyminiszter az ügy minden stádiumáról referál tatot t magá-
nak és nem volt más megoldás, mint hogy Vaszarynak, a leg-
jobb szívű embernek, módot adtak arra, hogy nyugalmaztatá-
sát kérje és később egy kétségbeesett pillanatában önkezével 
vetet t véget életének, Sárkány pedig lemondott tisztségéről és 
visszatérve eredeti hivatásához, ügyvédi irodát nyitott. Erreth 
János nem. hagyta sokáig .betöltetlenül a rendőrfőkapitányi 
állást. A reá tartozó kinevezés megejtése előtt bizalommal 
fordult a képviselőtestület munkapárti tagjaihoz is és meg-
állapítván a közhangulatot, a fontos rendőrfőkapitányi állásra 
a gazdasági tanácsosi ressoitban kitűnően bevált Oberhammer 
Antalt nevezte ki rendőrfőkapitánnyá, aki egy ideig jó sikerrel 
működött tanácsossá történt megválasztása előtt a rendőr-
ségnél. A kinevezés osztatlan helyesléssel találkozott. Benyov-
szky és Er re th főispáni működésével eeik össze a pécsi orszá-
gos kiállítás rendezése, mellyel külön fejezetben foglalkozom. 

A nemzeti kormány távozásával mindkét főispán kény-
telen volt állásáról lemondani. Mennyire megbizhatlan a nép 
.kegye, kiderült abból, hogy amikor Zichy János gróf lemondása 
következtében ujból'képviselőválasztásra kerüli a sor és Erreth 
János nagy rábeszélésre vállalkozott ismét a jelöltségre, a Pécs-
váradon a néppárt jelöltjével, Frey János dr. himesházai plé-
bánossal szemben kisebbségben maradt Egry Béla dr. került 
ki győztesen a választási küzdelemből. Furcsasággal telve van 
a politikai élet és mint sebzett oroszlán vonult vissza a politikai 
küzdőtérről Er re th János is. Egészsége is megrendült és a 
budapesti Lukács fürdőben gyógykezeltetése közepette hirtelen 
meghalt. A holttestet Pécsre hozták és igaz részvéttel kisérték 
utolsó út jára . Az alkotmányos parlamenti élet utolsó fő-
ispánjai törvényhatóságaink élén Baranya vármegyénél Szily 
Tamás, Pécs városánál pedig Visy László dr. voltak. A vár-
megye és város harmonikus együttműködése érdekében min-
dig helyessebbnek bizonyult az egy főispán rendszer mindkét 
törvényhatóság élén, mert a város és vármegye érdekei nem 
mindig azonosok és ha a főispáni hatalom és befolyás egy kézben 
egyesül, az esetleges ellentétek könnyebben ki egyenlíthetők. 
Azonban ezúttal a közérdekre nem gyakorolt kedvezőtlen be-
folyást a főispáni állás újból való szétválasztása, csakis annyi-
ban, hogy Szily Tamás városi dolgokkal nem foglalkozhatván, 
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annál több időt és. odaadást szentelhetett a vármegye gazda-
sági ügyeinek és ezen a téren emlékezetes is marad működése. 
Szily Tamás, aki fia volt a vármegye néhai kiváló alispánjának, 
Szily Lászlónak, főispáni kinevezéséig gazdasági, gyakoilati 
téren működött. A földmüvelésügyi minisztériumnak volt 
éles eszii tisztviselője, majd országos tejgazdasági felügyelője, 
és a tejgazdaság fejlesztése körül országos érdemeket szerzett. 
Ezen téren is, amig rendes időket éltünk, az országban első 
helyen állt Baranya. Szily Tamásnak csakhamar sikerült 
magát megkedveltetni és teljes egyetéitésben Stenge Ferenc 
alispánnal, a reánk szakadt legsúlyosabb időkben is rendet és 
fegyelmet tudot t tai'tani vármegyeszelte és a közellátás körül 
fölmerült nehézségeket aránylag nálunk sikerült legkönnyeb-
ben eloszlatni.A baranyavármegyei gazdasági egyesület élére 
állította a közbizalom és mindig gyakorlati célokat tai tva 
szem előtt, ezen egyesületet hatalmassá és virágzóvá fejlesz-
te t te , holott azon ideig, amig ő át nem vet te annak vezetését, 
az egyesület működése koilátozott és főként a szokásos éven-
kint ismétlődő állatdijazásokban merült ki, melyek sok szem-
pontból hasznosaknak is bizonyultak, hisz Baranya állattenyész-
tése első helyre küzdötte fel magát az országban, amig valóban 
produktív munkát folytathatot t az ország, de Szily Tamást 
jóval messzebb menő célok és feladatok hevítették és gazda-
sági téren előkelő helyre ju t t a t t a az egész vármegyét. Saját 
birtokán, Gödrén is, mely előbb nyögte az adósságokat, ren-
det teremtet t , valóságos kisebb mintagazdaság let t Gödréből, 
a tulajdonos szorgalma és hozzáértése révén és élénk részt vett 
különböző gazdasági természetű vállalatok alakulásában is, 
melyeknek jórészt elnöke. A háboi u alatt a gazdákat is bevonta 
a jótékony adakozók közé és igen szép alapok állanak az ő és a 
vármegyei alispán buzgolkodása, a gazdák áldozatkézssége 
következtében rendelkezésre, hogy a háború által egyeseknek 
okozott anyagi természetű sebeket enyhíteni segítsenek, mert 
ezen sebek begyágyulásáról belátható időben bizonyára be-
szélni se lehet. Amig békének örvendhettünk, vendégszerető 
pécsi lakásán gyakorta lá t ta asztalánál a vármegyei és pécsi 
társaság szine-javát és áldott, jólelkű, nagyműveltségű fele-
sége, akivel mindenkor legboldogabb házasságban élt, aki azon-
ban 1919. elején költözött el az élők sorából, férjével verseny-
zett , hogy a vendégek jól érezzék magukat otthonukban, vagy 
a gödrei birtokon, ahová légi szokás szerint ismételten hiva-
talos volt a vármegyei tisztikar. Főispáni állása alól törtét,t 
lemondása óta, a második Benyovszky rezsim alat t is élénk 
részt vett még a vármegyei közéletben, amig csak el nem követ-
kezett a tel jes felfordulás, a szerbeknek Pécsre és Baranya 
nagyobb részébe való bevonulása, és bár a hegyháti járás, 
állandó tartózkodási helye, jórészt mentes maradt a megszál-
lástól, de Péccsel megsíakadván a vasúti érintkezés, Gödrén 
maradt, ahol a tanácskormány által megbízott direktórium 
kommunizálta az ő birtokát is, melynek csakis gazdasági veze-
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A vármegye közigazgatását fölfüggesztették, a vármegyei hiva-
talokat a szerbek foglalták el, mivel a vármegye kipróbált 
magyar tisztikara vonakodott a szerbek uralmának ta r tama 
alat t hivatali funkciókat ellátni és a vármegye legjobbjai se 
jöhettek be Pécsre a megszállott területekről, amire a vár-
megyének még funkcionáló kevés szerve ideiglenesen Sásdon 
ütöt te fel sátorát. 

Ugyanakkor, amikor Szily Tamás neveztetett ki Baranya 
vármegye főispánjává, Pécs főispáni székét Visy László dr., 
miként Erreth János, az> ügyvédi kamara elnöke foglalta el. 
A fiatal éveiben, i f júkorában Somogy vármegyéből Pécsre 
származott Jobszt család idősebbik fia volt, és már jogász 
korában egyik vezére volt a pécsi aranyifjuságnak. Kivülről 
ismerte Petőfi valamennyi, Arany és Vörösmarthy költemé-
nyeinek szine-javát, mint fiatal ügyvédet rendkívüli módon 
fölkarolták. Sokáig ot t ta lá l tuk az ellenzéki mozgalmak élén, 
amig Fejérváry Imre báróval való szoros érintkezés, az idők 
és események forgandósága eltérítették addig követett poli-
tikai meggyőződésétől, és lelkes hive let t előbb a rövid életű 
Bánffy Dezső pártnak, majd a nemzeti munkapár tnak. Virágzó, 
ügyvédi irodáról kellett lemondania, amikor főképen Fejér-
váry báró biztatására vállalta a pécsi főispánságot. Ötletes, 
szellemes ember Volt és Vidám életkedvét alaposan megrontotta 
a háború kitörése. Annak minden fázisát teljességében át kel-
let t éreznie és szenvednie. A háború kitörésénél még lelkesen 
üdvözölte a Pécsről utrakelő ezredeket, bárha azok négy 
derék fiát és a rokonok, barátok nagy sorának gyermekeit 
állította az ellenségek ágyúcsövei elé, és nem is múlhatot t el a 
világháború anélkül, hogy egyik fia, bár a háború utolsó stá-
diumában, az olasz harctéren áldozatul ne essen a vérözönnek. 
6 volt a legbizakodóbb és nem kételkedett, hogy az önfeláldo-
zás megkapó példái, ennyi hősiesség nem maradhat jutalma-
zatlanul. A háború kitörése után természetesen elakadt min-
den produktív és termelő munka a városban. Nem leheteti 
mással foglalkozni, mint a háború ezer gondjával. Élére állt 
a Vörös Kereszt Egyesület pécsi fiókjának, és Kaufer Mór dr. 
akkori kórházi igazgató-főorvossal és a törvényhatósági tiszti 
főorvosokkal megszervezte a pécsi ápolónők tanfolyamait, 
melyeknek már az első sebesültszállitmányok megérkezésénél 
annál jobb hasznát vehettük, mivel már a pályaudvaron a 
vöröskeresztes hölgyek kölönitménye várt a sebesültekre és 
azok mindjárt a pályaudvaron vétettek első gondozásba. 
Ö szervezte a Vörös Kereszt Egylet különítményét, melyet a 
harctérre küldött az egyesület, örök dicsőségére a pécsi fiók-
nak, mely áldozatkészségével lehetővé tet te , hogy Pécs város 
lobogója ott lengjen a Vörös Kereszt lobogó mellett , ahová a 
legtöbb sebesültet hozták a duló csaták szinteréről. Majd ott 
l á tha t tuk a hadsegélyezési mozgalmak élén is. Nem ismert hiva-
talos órát,, amikor arról volt szó, hogv dolgozni, agitálni kell 
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az elesett hősök és bevenultak nyomofgó esaládjai éidekéfeeh. 
Mendtvich Andor polgármesterre 1 egyetértésben működve, a 
hadsegélyezés kevés vidéki városban tudot t olyan eredménye-
ket felmutatni, mint Pécsett és a pécsi háborús főispán, ha 
erre szükség volt, fölcsapott hangversenyrendezőnek is, hogy 
jövedelmekhez juttassa a háborús segélyezési alapokat . Emel-
lett agitált a kibocsátott hadikölesönök sikere érdekében, 
ugyancsak a legkiadósabb eredménnyel, amint hadikölcsönök 
jegyzését akkoriban mindenki, akinek ez módjában volt, haza-
fias kötelességének ismerte. A háború kimenetelére, reánk oly 
szerencsétlen befejezésére a hadikölcsönjegyzések tartama ala t t 
senki nem gondolhatott. A háborús esztendők minden mozza-
natáról, eseményekről, emberekről* és élményekről, az egyes 
katasztrófákról, melyek ismerős családokat értek, pontos ada-
tokat vezetett be ezen immár nyolc kötetes alapos naplóba, 
melyet maga kopogtatott le Írógépén, és eljövend annak ideje, 
amikor ezen napló, melyből nem hiányoznak a háborús fény-
képek sem, nagyértékü adataival közkinccsé lesz, annál is 
inkább, mivel abban nem szorítkozott kizárólag a háborús 
eseményekre. Csak az a fontos, hogy azt őrizzék meg jól azok, 
akiknek a kézirat kezébe fog kerülni, nehogy ugy jár junk 
ezzel, mint én néhai Kardoss Kálmánnal, aki addig Ígérgette 
nékem if jabb éveinek német nyelven irt szép költeményeit, 
amig ezen igéretét már be nem vál tha t ta . Pedig jól tudom, 
hogy ezen költemények valóban poéta alkotásai, mig Visy 
László naplója az életből ellesett szomorú emléksorai a végze-
tes következményekkel járt világháborúnak. Az ő főispáni 
működését Magyarország legszomorúbb éveinek súlyos esemé-
nyei fogják jellemezni és feledhetetlenné tenni. Amit társa-
dalmi téren a város javára tehetet t , az még a háború előtti 
évekre esik, amikor mint agilis polgára Pécsnek, a kiállítási 
bizottságban töl töt t be előkelő helyettes a reprezentáció terén 
elől jár t a bizottság tagjai között. Amikor a Wekerle-kormány 
elhagyta helyét és az ország, melyet a háború kimerített, vál-
ságos helyzetbe került, Szily Tamással együtt ő is kénytelen 
volt otthagyni főispáni állását, és Ugrón Gábor, az u j belügy-
miniszter előterjesztésére ismét Benyovszky Móric grófot ne-
vezte ki a király Baranya vármegye, de egyúttal Pécs főispán-
jává is. A vármegyénél ismét a régi nehézségekkel kellett meg-
küzdenie, mivel nem kereste a tisztikar teljességével a kölcsö-
kös megértést, mig a pécsi törvényhatósági bizottság és tiszti-
kar rokonszenvesen fogadták, és semmit el nem mulasztott , 
amit a város érdekében tehetet t . 

Az ujabb főispáni megbízatás azonban csak muló dolog 
volt. Az események, melyek az egész régi rendszert gyorsabb 
iramban, semmint azt várni lehetett , szerencsére, ha- csak ideig-
óráig is, elsöpörték,távozásra kényszeritették Benyovszky Móritz 
grófot is, aki ezúttal a szociáldemokrata irányzat jegyében jött , 
és épen a szociáldemokratáknál ta lá l t politikai hitvallásának 
megismertetésénél a legszimpatikusabb fogadtatásra, Ugrón 



lemondása után előre sejtve az eljövendőket, végleg lemondott 
és nem kívánta kormánybiztosi megbízatását. így az utolsó 
polgári, már szoeiálistákkal együtt kinevezett kormány, mely 
azután kénytelen volt a forradalmi tanácskormánynak helyét 
átengedni, melyet Károlyi Mihály gróf már mint köztársasági 
ideiglenes elnök kinevezett, Baranya vármegye élére" Kerese 
György dr. volt országgyűlési képviselőt, Pécs törvényható-
ságának élére Oberhammer Antal főjegyzőt nevezte ki kormány-
biztos főispánnak, ákiket minden külső pompa .mellőzésével 
igtat tak be hivatalaikba, akik mellett még tanácsok működtek, 
mint közigazgatási forumok, de elkövetkezett november 14-e 
és a fegyverszüneti megállapodás értelmében a szerb katonaság, 
miután saját katonáink teljességében elhagyták a megszállásra 
kiszemelt területeket, amig ez lehetséges volt, együtt működtek 
a szerbekkel, amig azok a fegyverszüneti megállapodások elle-
nére rá nem tet ték kezeiket a vármegye megszállott részeinek 
közigazgatására is és a tisztviselők ellentállásának következmé-
nyekép első sorban Kerese György drt kényszeritették a meg-
szállt terület azonnali elhagyására, minek következtében Ke-
rese dr. kivonult állandó lakóhelyére, Sásdra, ahol ügyvédi 
irodája volt és ahol berendezték a ^vármegye ideiglenes szék-
helyét is, sőt ot t még közgyűlést is ta r to t tak , ahol a Pécsről 
szintén kiutasítva volt Nendtvich Andor pécsi polgármester 
szerepelt mint tb . főjegyző alispámhelyettes, mivel az ugyan-
csak kiutasított Stenge Ferenc alispánt súlyosabb természetű 
megbetegedése gátolta hivatali teendőinek az uj környezetben 
való ellátásában. A tanácskormány megalakulása után meg-
szűnt a kormánybiztosok működése is és megalakították a 
direktóriumokat, melyben mint volt kormánybiztosnak helyet 
ju t t a t t ak Kerese György drnak is, aki azonban minden repub-
likánus érzelme mellett se tudta a directoriumot a legszélsősé-
gesebb irányzatba követni és hamarosan lemondva megbíza-
tásáról, miután négy éven át a harctéren, majd mint helyi szol-
gálatra minősített századosa a pécsi 19. hon-véd ezrednél szol-
gálta a haza képzelt javát , ismét visszatért ügyvédi irodájába. 
A nemzetgyűlési képviselőválasztásoknál a sásdi kerület bizaln a 
ismét feléje fordult. Oberhammer Antal pécsi kormánybiztos-
nak, aki szeretetreméltó modorával az akkori szerb város-
parancsnok, Radovcinovich Stevo alezredes rokonszenvét nyerte 
meg, engedélyt kapott , hogy megmaradjon Pécsett, ahol a 
megszállás alat t hasznos megfigyelői szolgálatokat teljesített. 
Hisz Nendtvich Andor polgármesterrel egyetemben nem ter-
helte más bűn a szerbek szemében, mint hogy nem voltak haj-
landók a siklósi születésű , a jugoszláv kormány által baranyai 
és pécsi jugoszláv főispán-kormánybiztosnak, Pandurovics Vla-
dislav dr., Volt pécsi háziezredbeli százados, majd honvédhad-
apródiskolai tanárnak installációján részt venni és ezen ki-
nevezést törvényesnek elismerni, ő k voltak az utolsó kinevezett 
magyar kormánybiztos főispánok, akiknél súlyosabb viszonyok 
közepette még nem kerültek törvényhatóságaink élére kinevezet 
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tisztviselők. Mefoikuá, önfeláldozó és mindenek fölött mü-
gyar érzésükről tanúskodó magatartásukkal az utókor igaz 
hálájára tet ték magukat érdemessé. 

fis elkövetkezett végre, aminek el kellett következnie. 
A közhangulat és a nemzet életösztöne elsöpörte a nyakunkra 
ült proletár diktatúrát, melyet a keresztény nemzeti irányzatban 
megalakult uj, hazafias kormányzati rendszer váltott fel, de 
addigra a reánk szakadt romok alól alig látszott már ki az 
ország épülete, melyet jóval gyorsabban sikerült elpusztítani, 
mint a mennyi idő a la t t a restauráció müve befejezést nyerhet. 
A törvényen kiviili állapotot ismét az alkotmányon fölépülő 
rend foglalta el és még 1920 március havában a kormányzó a 
pécsi és vármegyei mértékadó körökkel titokban folytatott 
tárgyalások alapján Gosztonyi Gyulát, a somogymegyei sziile-
tésii 46 éves ítélőtáblai birót, a pécsi kath. kör alelnökét, tehát 
a pécsi kereszténytársadalom egyik oszlopos tagját nevezte ki 
pécsi, Prakatur Tamás dr., dályoki sokác családból származó, 
de izig-vérig magyar érzésű mohácsi ügyvédet, mint a kis-
gazdapárt jelöltjét nevezte ki Baranya vármegye főispánjává, 
akit 42 éves korában éit ezen szép tisztségre való kinevezés, 
melynek a kinevezettek, sem a gondozásukra bizott törvény-
hatóságok a szerb megszállás megszűntéig nem sok hasznát 
lá t ták. Sőt kinevezésük p llanatában a szabad mozgásban 
is gátolva voltak, meit a megszálló hatalom éberen figyelte 
minden lépésüket, nem-e siettetik a szemükben meg nem enge-
dett eszközökkel a magyar nemzeti hadsereg bevonulását. A 
pécsi főispánnak nagy kegyesen mégis megengedték; hogy 
vállvetve az antant pécsi francia katonai képviselőjével, Deraiii 
Pál.őrnaggyal élére álljon a lakócsai tiizkárosultak föJsegélye-
zésére megalakult helyi bizottságnak, mely eredményes tevé-
kenységet fej tet t ki. Pécs és Baranya megszállt részeinek 
augusztus 22-én bekövetkezett kiürítése egyet je lentei t a két 
kinevezett főispán zajtalan hivatalba lépésével, mig kinevezé-
sük! ől a kérlelhetetlen szerb cerzura a helyi lapoknak még egv 
sorban való megemlékezést se engedte meg. Az uj főispánok 
munkabírásuk teljében a te t tvágytól dagadtak, és igy a súlyos 
helyzet közepette alapos volt a reménység, hogy jeles elődeiknek 
méltó utódainak indulnak. Ámde még le se tehet ték a hivatalos 
esküjüket, máris lemondásuk hírét közölte a hivatalos lap és 
a két főispáni tisztséget a belügyi kormány a Pécsre küldöt t 
Kiszely József belügym. min. tanácsos főkormánybiztosra ru-
házta, akit ezen volt tevékenysége legelején a pécsi és baranyai 
főispánná kinevezett Fischer Ferenc dr. fiatal ügyvéd, a Pécsi 
Takarékpénztár ügyésze váltott föl, akinek kinevezésére azért 
volt szükség, hogy a helyi viszonyokat alaposan ismerő, pécsi 
talajban gyökerező erőskezű főispán álljon már a nemzetgyűlési 
képviselőválasztások alatt a két téstvér törvényhatóság élén. 

Afőispáni székbe való beiktatásnál elmondott programmbeszédei 
a megértésnek voltak szentelve és Ígéretet képeztek a várva várt 
szebb jövőre. Gosztonyi Gyula bírói statusába t é r t vissza s tervei, 
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hogy Pécsnek hasznára lehessen, csak tervek maradtak, me-
lyek meg nem valósulhatnak. A birói pályát most ő is el-
hagyta és ügyvédi irodát nyi tot t . Vármegyei kollegáját, Prakaiur 
Tamás drt, aki ellen volt vármegyei politikai ellenfelei részéi cl 
merültek föl illetékes helyen erős kifogások,régebbi tervéhez hi-
ven Mohácson lépett föl képviselőjelöltnek kisgazdapárti prog-
rammal és nagy többséggel meg is választották. Csakis a 
nemzeti hadstereg bevonulásával járó pécsi, majd vármegyei 
ünnepségeken vehettek részt a nevezett főispánok, melyek őket 
alaposan kifárasztották s máris megszűnt rövid életű főispáni 
megbízatásuk. 

Baranyai alispánok. 

A viceispán mindenkor lelke, mozgató szeive volt a vár-
megyei közigazgatásrak. Az adta meg a vármegyének jellegét, 
különösen amig a főispáni állás nem volt más sinecuránál. 
Ifjú éveimben, amikor még német lapom riportereként jár tam 
az ódon vármegyeház közgyűléseire, irt. Jeszenszky Ferenc 
patriarkális a lakjá t lá t tam az alispáni székben. Galambősz 
fejével, jóságosan mosolygó arcával mintha kiegészítője lett 
volna Perczel Miklós akkoii főispánnak. A Jeszenszkyek, akik-
nek sok beérkezett , az ország különböző vidékén még több 
lemaradt tagja volt, Baranyában mindig számottevő emberek 
voltak. A vármegye legjobb családjaival voltak rokonságban, 
Fia Ferenc,több cikluson át a szentlőrinci választókerületnek 
volt népszerű országgyűlési képviselője, leányát is Szily László, 
későbbi utódja az alispáni székben, ve t t e feleségül, igy rokon-
ságba ju tva a Siskovich családdal is. A Dó ry család is Jeszenszky 
leánnyal való házasság révén került a baranyai zsentri csalá-
dokkal rokonságba. Jeszenszky Ferenc, a puritán, elvhii füg-
getlenségi képviselő után néhány évvel meghalt annak fivére 
Imre is, aki a vármegyei közéletben, külöi ösen annak gazda-
sági életében élénk és hasznos tevékenységet fe j te t t ki és ezeket 
fiatalon követte a halálba if jú Jeszenszky Ferenc, az egykori 
alispán unokája, akinek Mándy Sámuel Thyrra leánya volt a 
felesége és meghalt Jeszenszky Lajos, Baranya vármegye nyu-
galmazott árvaszéki elnöke is, az egykori alispán jelölt, a bük-
kösdi kisebb birtok volt tulajdonosa, legutóbb pedig Je-
szenszky Kálmán pécsvárosi tisztviselő is. A halálnak tehát bő 
aratása volt ebben a nagy kiterjedésű, mindig absolul becsüle-
tességéről isméit családban, melynek ezúttal mir.es is akt ív 
tisztviselő tagja Baranya vármegyében. 

Az öreg Jeszenszky Ferenc a régi fa j t a táblabíró magyar 
típushoz tartozott . Elveiben, melyek Kossuth Lajos politikáját 
vélték a leghelyesebbnek, megalkuvást soha nem ismert és 
gyermekeit takarékosságra, a közügyek iránt való érdeklődésre, 
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igaz magyaros szellemben nevelte. Mindenkivel békességben 
iparkodott élni, de nagyobb emócióktól mindig taitózkodott. 

A vármegye adminisztrációja a kiegyezést követő években 
nagyobb szaktudást nem igényelt. Mi is volt akkoriban a vár-
megye ? A kisebb vármegyei potentátumoknak volt asyluma 
és a jó falusiak ellentmondást nem ismerő tributáriusai voltak 
az uraknak, akik gond nélkül, munkaképességüket ki nem 
meritve éltek hivatásuknak. Idősb Jeszenszky Ferenc utolsó 
képviselője volt ezen vármegyei tisztviselőknek, akiknek nyu-
godt mederben folyt le az életük. De már utódja az alispái i 
székben, saját veje, Szily László, aki képviselői karrierjéről 
mondott le, hogy vármegyéjének lehessen szolgálatára, meg-
ta lá l ta a helyes uta t , hogy az alispáni állásból többet faragjon, 
mint ami nálunk addig volt. Modern szellemet vili be a vái-
megyei közigazgatásba és érvényt szerzett azon sokszor hai -
goztatott , de nem mindig követett elvrek, hogy a tisztviselők 
a közönségért vannak állásaikban és nem megfordítva. Be-
igazolta azt is, hogy a vármegye nem korhadt intézmény, melv 
alkotásokra képes ne lenne, és megteremtette Mohácson a 
vármegyei László közkórházat és Pécsett a Rókus-elülőbe 11, 
ahol aelelig szőlők áll tak mivelés alatt , a vármegyei árvaház; I, 
mely oly sok árvának adott otthont. Alapokat mindkét ii téz-
mény részére eleget talál tak. Nem kellett ehez több, mint a 
használatlanul heverő régi holt alapokat megeleveriteni. Jó-
idéig állt a vármegye közigazgatásának élén és még sok; t 
várhat tak tőle, de mint igen sok, a sablonon feliilemelkee'ő 
egyént, őt is kikezdte az ármány és pletyka, és megcsömörlött 
a közeleli tevékenységtől, melynek pedig feláldozta volt saját 
vagyonkáját is, mert később örökség révén megnagyobbodott 
birtokának müvelését meglehetősen elhanyagolta. A lisztíkrr 
nagyobb része nagy vonzalommal viseltetett az éleseszü alispán 
személye iránt, akinek volt bátorsága több milliós kölcsönt 
fölvenni, hogy jókarba helyezhesse a vármegye országútjait, 
melyek a háború alat t , majd a keserves béke első éveiben ala-
posan lerongyolódtak. Kedveltje volt Kardoss Kálmán főis-
pánnak is, akinek kedvéért, de bizonyára Pécs iránt való 
szeretetéből kifolyólag élénk részt vett Pécs társadalmi moz-
galmaiban is, és a Mecsek Egyesület megalapozásában is része 
volt. Bátorságban sem szenvedett hiányt és mennyire 
érzékkel birt a nyilvánosság és a sajtó fontossága iránt, meg-
állapítható abból, hogy rendeletet adott ki a Pécsi Napló 
megindításánál, mely más vármegyék mintájára a vármegye 
összes községeire kötelezővé tet te ezen első vármegyei napi-
lapra való előfizetést. Amikor ez a lap tulajdonost cserélt, az 
uj tulajdonos, épen ezen sorok írója, féltékenyen őrködve a 
lap tel jes függetlenségére, nem kívánta ezen rendeletnek 
érvénybentartását , annál kevésbbé, mivel a napilap időköz-
ben már közszükségletié fejlődött és napilapot csakis a közön-
ség legszélesebb rétegeinek érdeklődése révén lehet föntartani. 

Szily Lászlót a vármegye törvényhatósági bizottságának 
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Koszits Kamill nyugdíjba vonulása után sem vonult vissza a 
közélettől és a háború alat t különösen a hadsegélyezési hiva-
tal vezetésében, a Vörös Kereszt fiók választmányában és a 
pécsi Nemzeti Kaszinó vezetésében fe j te t t ki élénkebb tevé-
kenységet. Utóbbinak igazgatója volt, majd az azévi közgyűlés 
eltekintve az elnökválasztástól, Koszits Kamillt választotta 
ügyvezető alelnökévé, addig is, amig Nendtvich Ardor kir. 
tan., polgármester személyében uj elnököt kaphat a kaszinó. 

Utána a közgyűlés többségének bizalmából Stenge Ferenc* 
költözködött az alispáni hivatalba, ahol soha oly lázas n unka 
nem folyt, mint az ő alispáni működése a la t t . A vármegye 
közigazgatását mintaszerűvé fejlesztette és kiméletlen csak 
önmagával szemben Volt. Ismertettük elődeinek jó tulajdonságait 
és mitse vonunk le azok érdemeiből, ha megállapít juk, hogy 
alispán annyit még nem dolgozott, mint ő, bárha erre a hábo-
rús évek fokozódott föladatai közepette se let t volna szükség, 
különösen oly jeles tisztikar melleit, n int amilyennel Baranya 
vármegye rendelkezett, amig apparatusa zavartalanul működ-
hetett . Egy rendelkezést ki nem bocsátott, melyet nem maga 
szövegezett volna meg, vagy melyet kibocsátása előtt ne re videó ll 
volna. A hivatalos óra előtte saját személyére nézve ismeretlen 
fogalom Volt. Sokszor késő este hazatérve, rövid időt családi 
körében töltve, már ismét ot t Volt hivatalos helyiségében, 
sokszor éjjeli 1 —2 óráig, dolgozott körömszakadtáig, mert a 
központból, az összes minisztériumokból érkezett háborús, 
főleg rekvirálási rendeletek feldolgozása, másrészt a járások 
előírás szerint való élelmezése rengeteg n unkát adot t és nem 
egyszer esett meg, hogy éjfél után is munka közben kérdezős-
ködött telefonorr a szerkesztőségben, milyen legújabb hirek 
érkeztek Budapestről, vagv pedig ő adott a hozzá intézett 
kérdezősködésre egyes vármegyei ügyekben információt. Az volt 
legnagyobb hibája önmagával szemben, hogy nem ismerte el a 
munka decentralizációjánakelkerülhetetlenül figyelembe veendő 
elvét, és azt kívánta, hogy mindenki ugyanugy gondolkozzék 
minden egyes felmerülő ügyről mint ő. Más véleménye 
előtt meghajolni nem igen tudot t . Ezért végzett el annyit, 
amennyit csak lehetett , fizikai értelemben véve, önmaga, 
amivel a tisztviselők nem igen értet tek mindig együtt . Ju to t t 
azért a háborús felhalmozott teendők közepette azoknak való 
munka is bőven, de a lehetőség határain belül mindig az volt 
a legfőbb törekvése, hogy a vármegyéhez forduló ügyfeleket 
ép oly kevéssé szabad megváratni, mint a minisztériumokat, 
melyekben az ő gyakori felterjesztéseinek elintézését távolról 
sem tar to t t ák oly sürgősnek és a legutóbbi gyakoribb kormány-
változásoknál bizonyára kevés vármegyei törvényhatóságnak 
maradtak vissza oly nagy számban elintézetlen aktái, mint 
épen az eleverr hivatali életet élő Baranyának. Gyermekkorá-
ból származó testi fogyatkozása dacára agilisabb, szívósabb 
köztisztviselőt elképzelni sem lehet. A központban is nagyra-
buesnlték a baranyai alispánt, mert ott lá that ták, mit jelent 
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Koszits Kamill nyugdíjba vonulása után sem vonult vissza a 
közélettől és a háború alat t különösen a hadsegélyezési hiva-
tal vezetésében^ a Vörös Kereszt fiók választmányában és a 
pécsi Nemzeti Kaszinó vezetésében fe j te t t ki élénkebb tevé-
kenységet. Utóbbinak igazgatója volt, majd az azévi közgyűlés 
eltekintve az elnökválasztástól, Koszits Kamillt választotta 
ügyvezető alelnökévé, addig is, amig Nendtvich Andor kir. 
tan., polgármester személyében uj elnököt kaphat a kaszinó. 

Utána a közgyűlés többségének bizalmából Stcncjc Ferenc 
költözködött az alispáni hivatalba, ahol soha oly lázas n unka 
nem folyt, mint az ő alispáni működése a la t t . A vármegye 
közigazgatását mintaszerűvé fejlesztette és kíméletlen csak 
önmagával szemben volt. Ismertettük elődeinek jó tulajdonságait 
és mitse vonunk le azok érdemeiből, ha megállapít juk, hogy 
alispán annyit még nem dolgozott, mint ő, bárha erre a hábo-
rús évek fokozódott föladatai közepette se let t Volna szükség, 
különösen oly jeles tisztikar mellett, mint amilyennel Baranya 
vármegye rendelkezett, amig apparatusa zavartalanul működ-
hetett . Egy rendelkezést ki nem bocsátott, melyet nem maga 
szövegezett volna meg, vagy melyet kibocsátása előtt ne revideált 
volna. A hivatalos óra előtte saját személyére nézve ismeretlen 
fogalom volt. Sokszor késő este hazatérve, rövid időt családi 
körében töltve, már ismét ot t Volt hivatalos helyiségében, 
sokszor éjjeli 1—2 óráig, dolgozott körömszakadtáig, mert a 
központból, az összes minisztériumokból érkezett háborús, 
főleg rekvirálási rendeletek feldolgozása, másrészt a járások 
előirás szerint való élelmezése rengett g n unkát adott és nem 
egyszer esett meg, hogy éjfél után is munka közben kérdezős-
ködött telefonon a szerkesztőségben, milyen legújabb hűek 
érkeztek Budapestről, vagy pidig ő adott a hozzá intézett 
kérdezősködésre egyes vármegyei ügyekben információt. Az volt 
legnagyobb hibája önmagával szemben, hogy nem ismerte el a 
munka decentralizációjánakelkerülhetetlenül figyelembe veendő 
elvét, és azt kívánta, hogy mindenki ugyanugv gondolkozzék 
minden egyes felmerülő ügyről mint ő. Más véleménye 
előtt meghajolni nem igen tudot t . Ezért végzett el annyit, 
amennyit csak lehetett , fizikai értelemben véve, önmaga, 
amivel a tisztviselők nem igen értet tek mindig együtt . Ju to t t 
azért a háborús felhalmozott teendők közepette azoknak való 
munka is bőven, de a lehetőség határain belül műidig az Volt 
a legfőbb törekvése, hogy a vármegyéhez forduló ügyfeleket 
ép oly kevéssé szabad megváratni, mint a minisztériumokat, 
melyekben az ő gyakori felterjesztéseinek elintézését távolról 
sem ta r to t t ák oly sürgősnek és a legutóbbi gyakoribb kormány-
változásoknál bizonyára kevés vármegyei törvényhatóságnak 
maradtak vissza oly nagy számban elintézetlen aktái, mint 
épen az eleven hivatali életet élő Baranyának. Gyermekkorá-
ból származó testi fogyatkozása dacára agilisabb, szivósabb 
köztisztviselőt elképzelni sem lehet. A központban is nagyra-
beosülték a baranyai alispánt, mert ott lá that ták, mit jelent 
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a jól kormányzott vármegye! Sok mindent el t u d o t t érni, 
hogy a rekvirálásoknál enyhítsék a vármegyével szemben 
támasztott igényeket, mert ismerték az ő fanatikus hazaszere-
tetét , tudták, hogy vármegyéje és saját személye részéről 
mindenre kész, ha ezt igy kivánja a közügy, de lehetetlenségre 
sohase vállalkozott. Amire azonban kötelezettséget vállalt, 
annak törik vagy szakad meg kellett lennie. És meg is volt ! 
Szily Tamás főispánnak a vármegyei gazda közönséggel való 
meghitt viszonya segített a felmerült igények minél könnyebb 
kielégítésében, a mind hangosabban fellépő elégedetlenség 
eloszlatásában. Mindez azonban nagy és szakadatlan munkát 
igényelt, és Stenge Ferenc tekintet nélkül egészségi állapotára, 
rrely SÜJ gős és kiadós pihenést igényelt volna, egyetlen egyszer 
se vett szabrdségot igénybe, bárha kitűnő helyettesében, 
Szinkovich Károly vármegyei főjegyzőben, akinek n unka-
erejét ismerve és kellőkép értékelve, ő csábított a mohácsi 
főszolgabírói székből a központba, hogy itt u tódja legyen mint 
főjegyző, teljesen megbízhatott Volna. Korán reggel orvosi 
parancsra itta a mariénbaeli gyógyvizet, egy-kétszer végig-
sétált az utcán és a korzón, és azt hitte, ezzel eleget t e t t ön-
magával szemben tartozó kötelességének, és máris sietett a 
vármegyeházára, hogy ott munkához lásson. A háborús ese-
mények és ezzel kapcsolatosan a nem várt belső felfordulás 
nagy lelki depressziót idézett elő, mint annyi másnál, Stenge 
Ferencnél is, és régen lappangott baja teljes erejével tör t ki 
akkor, amikor a szerb tisztviselők vonullak a fegyveres jogra 
hivatkozva a vármegyeházára. Mivel betegségét minden orvosi 
bizonylat dacára se akar ták a szerbek komolynak elismerni, 
őt ta r to t ták a vármegyéi tisztikar ellentállásának kezdemé-
nyezőjének és sulvos betegsége dacára a megszállt területről 
az illő tisztelet megadása mellett kitessékeli ék, megengedve, 
hogy családja is elkísér je, mivel előre volt látható, hogy gyó-
gyulása csakis súlyos műtét eszközlése irtán remélhető. Az 
alispán rögtön Budapestre utazott , ahol ál lapotát fölötte 
komolyr ak minősítették, elannyira, hogy műtét foganatosí-
tásáról már szó sem lehetett , ellenben béldaganatát Röntgen-
kezelés alá vették. Pécsre csakis olyan természetű értesítés 
érkezett, hogy állapota javult és mint Szily Tamás vendége, 
Gödrén tartózkodik, honnét utókezelésre ismételten Buda-
pestre kell mennie. A szerb városparancsnok engedélyével 
végre visszatérhetett Pécsre, saját ot thonába, de minden vá-
gyakozása ellenére nem láthatot t újból munkához. Mégis 
akadtak ezen időbér) is kellemetlenségei a megszálló csapatok 
parancsnokságával, melyek rövid időre n ég ideiglenes letar-
tóztatását is eredményezték. Végül is eltávozott Pécsről 
Sáséira, honnét csakis a megszállt baranyai részek fölszabadu-
lása után, tehát 1921 augusztus 22-én tért vissza Pécsre és 
hivatalába, ahol bizony furcsa állapotokat, üres hivatalos 
helyiségeket talál t és azonnal hozzákezdett a nagy tisztogatás-
hoz, rendcsináláshoz. Egészségi állapotára a hosszas pihenés 
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csak kedvező hatással volt, lelkileg azonban a száműzetés, 
melyben sok vármegyei és városi tisztviselő osztályosa Volt, 
alaposan megviselte. Sajnos, egészségi állapota most sem 
birta el a hivatal légkörét, a rengeteg munkát és Fischer Béla 
másdofőjegyzőre hárult helyettesítésének föladata. 

A szerbek itteni időzését csakis fá jó vendégszereplésnek 
tar tván, melynek nem lehetet t területhódifási eredménye, a 
szerb, illetőleg jugoszláv főispán és alispánok működését nem is 
vonhatom ezen visszaemlékezések keretébe. Azokat csakis 
bitorlóknak tekintet tem, akik puskák szuronvain közigazgat -
ták az ősi magyar Baranyái. 

Pécsi polgármesterek és tanácsosok, 

Gyermekkoromból csakis arra emlékezem, hogy Nagy 
József, majd Bubregh Mihály nevű polgármesterei voltak Pécs 
városának. Nagy József arról nevezetes, hogy ő adta el a Duna-
gőzhajózási Társulatnak a pécsi határban lévő szénrétegek 
termelési jogát olyan kikötésekkel, melyek ma is még érvény-
ben vannak. Sokszor hal lot tuk, hogy Nagy József elkótyavetélte 
a pécsi szénbányákat. F,z mindenképen téves beállítás, mivel 
akkoriban ezen szén bányának nem lehetet t még mai szédületesen 
magas értéke. A közlekedési eszközök hiánya miatt a kiter-
melt szén értékesítése akkoriban nehézségekbe ütközött. A 
bányákat előzőleg vasútépítéssel kellett értékessé tenni és 
az üszög-mohácsi vasut építésével, majd a megfelelő bánya-
üzem gépekke l való berendezése u t ján következett be annak 
értékemelkedése. A város a szükséges tőkét a maga erejéből 
előteremteni nem tudta volna, azért olyan tőkeerős vállalko-
zóra volt szüksége, amilyen a Dunagőzhajózási Társulat mai-
akkor volt. 

Az első pécsi polgármester, aki a mai Pécs alapját segí-
t e t t e lefektetni, Taray Andor, előzőleg ügyvéd volt, akit hama-
rosan képviselőnek is fölküldött Pécs közönsége az ország-
gyűlésre, és ismételten is, többször nehéz küzdelmek*révén, 
reá esett a választás. Mint közigazgatási bíró halt meg Buda-
pesten. Utóda már 

. Ajdiiujer János volt, aki minden tekintetben hatalmas 
egyéniség, 'megbecsülhetetlen jóbarát és kellemetlen ciki fél 
volt, amiről sokan meggyőződhettek, mivel elienségekl;en.r,em 
szenvedett hiányt. Végighaladt a városi tisztviselői állásokon 
és főjegyző volt, amikor a törvényhatósági bizottság egyhan-
gúlag őt választotta meg poigármesternek. Pécsiek akkorinan 
aligha volt több 32.000 lakosánál és ő vezette át a várost a 
német szóról a magyarra. Igazi magyar t ípus volt. Ha kellett 
ravasz, ha kellett egyenes, de mindenkor jóindulatú volt, és 



a saját képére teremtette a képviselőtestületet, külön gárdát 
szervezve az érette tüzbemerő lekötelezett barátokból, akik-
nek nagy volt a köre. Ezek azután mint áttörhetetlen phalanx 
vették körül és visszave) lek minden támadást , mely őt a köz-
gyűlési teremben gyakran élte. A támadások iugója részben 
politikai, másrészt gazdasági természetű voit, ele bizonyos, 
hogy a la t ta nagyot lendült a város, és Kardoss, majd Fejérváry 
főispánnál való együttműködése igen sok és értékes vívmány-
hoz ju t t a t t a a várost, mely tekintélyre és lakossága számában 
rohamosan ju to t t előre. Nem ismert ugrást ezen fejlesztésben, 
mindent alaposan meggondolt, szivesen hallgatta meg az okos 
szót és ellenfeleivel szemben fölényes tudott maradni. Politi-
kailag szilárdan ragaszkodott mindenkor a szabadelvű páit-
lioz és azt is rossz réven vették tőle, hogy választásoknál túl-
ságos mérvben exponálta magát a szabadelvű párt jelöltjeiért, 
különösen az ismételten megválasztott Antal Gyula elr. egye-
temi tanárér t . A folyton növekedő városi háztartás egyen-
súlyának föntartása érdekében nagy súlyt helyezett a városi 
jövedelmek, külör ösen jövedékek fokozására és mig saját 
személyére valóban a legszerényebb igényű volt, nem zárkó-
zott el at tól , hogy Pécs városa kulturális fejlesztését minél 
interzivebben előmozdíthassa. A varos szépítését is legteljesebb 
mérvben vitte előbbre, amihez lényegesen hozzájárult a 
polgármestersége alatt való háromszori királylátogatás, cs mig 
gyermekkoromban Pécs járhatat lan utairól, lehetetlen járdái-
ról volt nevezetes, minden ujabb királylátogatást u jabb ut-
vonalak aszfalttal való burkolása előzte meg, ami akkoriban 
még nagy szó volt. Az iskolák fejlesztésére és megfelelő lak-
tanyák építésére fordította a legnagyobb gondot és ezen célra 
minden áldozatot helyénvalónak tar tot t . A városi bor- és sör-, 
valamint husadók jövedelmét oly szerencsével tudta haszon-
bérbe adni, hogy a városnak ezen jövedelmekből, beleértve a 
helypénzjövedelmet is, a kezelési költségekből n ég oly tisztes 
plus jövedelmek is maradtak, hogy azokat színházépítési 
alapra tehette félre, még pedig titokban, nehogy a fináncok ezt 
megtudják és ezt a pénzt más célra vehessék igénybe. Nem járt 
színházba és senki nem is sej thetet t nála színház iránt való 
rokonszenvet. Csak akkor leplezte le ezen féltve őrzött t i tkát , 
amikor az Oertzen báró tulajdonát képezett régi színházban 
végleg megbukott a magyar színészet ügye és több patkány 
futkosot t a nézőtéren, mint ahány ember ült az utolsó ott mű-
ködött színtársulat előadásain a földszinten, amikor a Szántay-
Mészár.os Kálmán-féle volt budapesti gyapju-utcai magyar 
színtársulat romjaiból alakitolt színtársulat tagjai fűtetlen 
szobáikban dideregtek, mivei gázsit nem kaptak. Ilyen körül-
mények között indokolt volt ezen színház lezárása. Fájdalom 
nélkül mondottunk annak egy szebb feltámadás reményében 
bucsut , de nem gondoltunk arra, hogy épen Aidinger lesz az, 
aki ezen fel támadást szerény anyagi eszközeink melleit lehe-
tővé fogja tenni. Pedig messzemenő előrelátással készítette elő 
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a ta la j t , aminél laktanyák épitése iránt való nagy hajlandósaga 
is közreműködött. Ugyanis idővel tűrhetetlen lett azon álla-
pot, hogy Pécs legforgalmasabb kereskedéseinek utcájában 
terpeszkedjék továbbra is az egykori Domonkosok rendjének 
telkén, melynek kisebbik felét a Johann dr. család ősi háza 
foglalja el, a k. k. Trüppenspital és befejezett tényként közölte 
a közgyűléssel, annak utólagos jóváhagyását kéive, lio^y a 
katona kincstárral megegyezett, hogy ezen értékes teleknek 
városi tulajdonba való visszabocsátásáért " a Makár alján, a 
Báthory-utca szélén a modern hygienia követelményeinek 
megfelelő uj katonakórházat épit a város és az igy felszabaduló 
te lket , amint erre fedezete lesz, szinház építésére fogja föl-
használni. A meglepett közgyűlés magáévá te t te a javaslatot, 
rövid idő multával hozzá is lá t tak az uj, nagy katonakórház 
építéséhez, mely árnyas parkban nyelt elhelyezést, melynek 
környékén azonban akkoriban lakóházak még nem igen álltak. 

Külső körülmények kényszere segitett akkor a te rv elő-
mozdításában, és hasonló, csakhogy szomorú külső körül-
mények hozták létre az ő polgármestersége alatt a pécsi víz-
vezetékei. A várost addig a Tet tye fonása lá t ta el bőségesen 
vizzel. Oly nagy volt ezen még a török uralom alatt tégla-
csövekbe vezesett fonás vizbősége, hogy jutot t abból a Tettye 
fensikja alat t elterülő vízimalom, papirmalom és keir ényitőgy;'r 
részére is. A viz közkutakat táplá l t , ezekhez já i tak a város 
lakosai vizet hordani, ámde a nyolcvanas évek végén egy szép 
napon arra ébredtünk, hogy a város tífuszbacillmokkal van 
megfertőzve, és a pécsi orvosok közül elsőnek a bakteriologi;-
Xil sokat foglalkozott Lóránt Lipót dr. ál lapította meg, hogy 
csakis a lakosság által élvezett viz lehet megszennyezve. A fer-
tőzés a szigeti külvárosi laktanyában történt , még pedig az 
ósdi vezeték helytelen lefektetése következtében, mely némely 
helyen a pöcegödörrel is érintkezett. Az orvosok Csatlakozván 
ezen fölfogáshoz, rögtön rendeletet adtak ki, hogy csakis fel-
forralt vizet szabad élvezni. Budapestről a belügyminisztérium-
ból szakértő bizottság szállt ki Pécsre, ahol a tífusz időközben 
szakadatlanul szedte áldozatait, minden válogatás nélkül a 
munkás, min t az ül i osztályból, felnőttek és gyermekek sorából 
és ámulattal vegyes borzalommal kellett a belügyminisztérium 
közegészségi osztályának megállapítani, hogy egyik nagy ma-
gyar kulturVáros mint bízta lakóinak legfontosabb életköve-
ielmén vének, a vizzel való ellátását minden ellenőrzés nélkül 
a négy századdal előzőleg a törökök által létesített vízműre, 
mely csaknem eredeti állapotában öröklődött át nemzedékről 
nemzedékre. A belügyi kormány elrendelte, hogy haladék 
nélkül lásson a Város olyan vízmű létesítéséhez, mely kizárja 
a vízvezetéknek fekaliákkal való megfertőzését és Aidingcr 
János, akinek ebben nagy segítségére volt Rauch János főmér-
nök, beigazolta teremtő képességél, .mert a minisztériumok 
vízépítési osztályainak hűséges közreműködése mellett bá-
mulatosan gyorsan készü l t eke l a t e rvek , melyeknek kivitelére 
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országos pályázatot írtak ki, és a munkálatokat Zeller in Má-
tyás budapesti építkezési vállalat nyervén el, hamarosan meg-
épült tet tyei forrásunknál az első vízgyűjtő, majd föltépték az 
utcákat, hogy azokban is elhelyezzék a vízvezetéki csöveket 
és nagy napja volt az Pécsnek, amikor a házakban elsőizben 
voltak a vízvezetéki csapok használhatók. Nagyobb- szeretet-
lei aligha fogadtak még Valamely uji tást Pécsett, mint ezen 
vízvezeték működésének megkezdését és mindenki azon Volt, 
hogy fürdőszobát rendezhessen be lakásán. Történetcsen a 
vízvezetéki nunká la tok befejezése időpor,íjában látcgatott el 
Ferenc József király újból Pécsié és így az ő nevéről keresz-
telték el ezen müvet, melynek megnyitását ö eszközölte és 
.'észt is vett a megnyitást követő tettyei népünnepélyen. A 
tífuszjárvány Áldozatait rum lehetett ugyan u j életre kelteni, 
ámde közegészségi szempontból nagy vívmányt jelentett a 
vízvezeték létesítése, mely anyagilag meg se terhelte a városi, 
sől még hasznothozó beruházásnak is bizonyult. A Vállalkozó, 
időközben más szerencsétlenebb vállalkozásokon tönkre jutott 
Zeller in vízvezetéki cég (melynek főnökét öngyilkosságba 
kergették az anyagi gondok), szerződésben vállalt kötelezett-
ségből elkészíttette kitűnő mérnökeivel a város csatornázási 
terveit is, mivel a csatornázás nem kisebb közegészségi köve-
telménye egy városnak, mint a vízvezeték, án de akkoriban 
i em kerülhete tt sor ezek megvalósilásáia, majd a csatornázási, 
illetőleg szennyvizek elvezetésének technikája nagyot haladt 
negyed évszázad a la t t , a minisztériumi szakközegek uj terve-
ket készítettek, melyeknek megvalósítására készen voltak n ár-
az árlejtési feltételek, készen volt már a kölcsön felvételének 
pénzügyi tervezete is, an ikor a világháború kitörésével reánk 
szakadt förtelmes vihar ezen tervet is messzire elvitte tőlünk 
és ki tudja , mikor kerülhet most már annak megvalósítására 
sor? Pedig közegéizséíl szempontból nem tűrhetne a csator-
názás halasztást . 

A regálék államosítása, illetőleg n egváltása véget vetett az 
italmérési és jövedéki bérbeadásnak, melyet most már az 
állam, mint saját tulajdonát kezelte, a regale kötvények után 
pontosan fizetve a kana toka t . Véget éjt tehát a sok támadás 
is, mely azért érte Aidingei t, mivcía Ratkovics-Kovácsics kon-
zorciumnak, mely legkevésbbé zaklatla a közönséget, akár örök 
időkre lekötötte volna a várost. De véget ért, illetőleg bedu-
gult a t i tkos pénzforrás is, de a színházépítés tervét Aidinger 
azért nem vette le a napirendről, sőt ismert energiájával, lehet, 
hogy saját kulturális szükséglete ellenére mégis diadal)a jut-
tat la, de csak jóval később, mely idő a la t t néhai jó Somogyi 
Károly saját pénzén a tornacsarnok melleit fölépített nyári 
színkörben ébresztette föl kitűnő előadásaival, jó társulataival 
a színház iránti szeretetet, így csak méltányosságot gyakorolt 
a váios, amikor a színház megnyitását Somogyi Károlyra bízta. 
A szinházavatáson a kormány képviseletében Perez?] Dezső, 
mint belügyminiszter, akire akkor a szinészeti ügyek tartóz-
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lak és Hegedűs Sándor kereskedelemügyi miniszterek vettek 
részt államtitkáraikkal. Hegedűst a pécsi kereskedeln i és 
iparkamarának ugyanazon napra eső palotaavatása hozta 
Pécsre. Boldog napja voll ez Pécsnek, melynek akkoriban bő-
ven ki jutot t csaknem minden évben Valamely fa j tá ja az ünnep-
lésnek, peoig ezeket Aidinger nem igen kedvelte. Ámde azok 
adódlak, amint haladó város impulzív életével stagnációt nem 
ismerhet. Egyike legszebb ünnepeinknek Volt, amikor 100 éves 
lett a pecsétes irás, melyet Mária Terézia küldött Pécsre, mely-
nek megadta a szabad királyi városi jellegit, ami annakidején 
sok megszorítástól és jogokban való korlátozás alól Való föl-
szabadítást jelentett . Aidinger, aki szabad idejében sokat ku-
ta to t t a Városi levéltárban sárgult irományok között, ezen 
alkalomból röviden megirla a város történetét, tanúságot téve, 
liogv a város ügykezelése mellett szivesen merüli el a múlt 
időkbe, hogy tanuljon, mit követeltek az akkori idők. Minden 
áldott nap reggelén, mielőtt hivatalába ment, a régi, rozoga 
városházépület sarkán összejöttek bizalmas emberei, tiszt-
viselötársai. Ott mindenki nyugodtan beszélhetett Aidingerrel. 
Amit olt a sarkon Valakinek megígért, az nyugodt lehetett, 
hogy megbízható ígéretet kapott . Ezen reggeli cerclének 
azonban egy forrónak indult nyári nap reggelén véget vetet t 
a városház sarokbolthelyiségében, melyet Köszl János bírt 
bérben, bekövetkezett rakétakirakat kigyulladása és fölrobba-
nása, mely széttépte az üzlet berendezését, kidöntötte az 
utcasarok falát, hét arra járó embernek halálát okozta és Aidin-
ger Jánost is, aki eltekintve néhai Nagy-Gadó József bizottsági 
laglól, legmagasabb embere volt Pécsnek, súlyosan megscbesi-
te t te , össze-vissza égette. Csakis erős szervezetének köszön-
hette, hogy sok heti súlyos szenvedés után ismét fölépült, de 
azután is elkerülte a kellemetlen emlékeke t ébresztő utcasarkot. 
A boltbél lőnek már rég megtiltották Volt, hogy ezen legna-
gyobb forgalmú utcasarok bolthelyiségében rakétákat árusit-
son, de mivel akkoriban még elképzelhetetlen volt szőlőben 
való összejövetel rakéták elsütése nélkül, Köszl János nem 
vette figyelembe ezl a tilalmat és csaknem maga is áldozata 
lett ezen országos szenzációt keltett katasztrófának. Bírói uton 
is megtorolták könnyelműségét és 1919. év tavaszán halt meg. 
Eltorzult arca azonban nevetésre többé használható nem volt. 

Aidingernek Nagykozáron kisebb szöllőgazelasága és bir-
toka volt. Szivesen töltötte ott szabad idejét és takarékossá-
gáról tesz tanúságot, hogy gépészi képesítést szerzett, csak-
hogy megtakarítsa a gépész költségét és maga állt oda neki-
gyürközve legnagyobb melegben a cséplőgéphez. Büszke volt, 
amikor jó barátai elnevezték Cincinnatusnak, aki az eke szarva 
mellett végezte a földnek művelését. Volt érzéke minden szép 
iránt is. Meggyőződtem erről, amikor a fiumei dalosverseny 
után, melyen, n int a daláida akkori elnöke részt Vett, több 
dalárdistával és legjobb barát jával , Szauter Gusztávval, a 
nyugalomban élő ügyvéddel és ennek feleségével átrándultunk 



59 

Velencébe, melynek én Voltam a társaságban legalaposabb 
ismerője és olasz nyelvű tolmácsa. Aidinger minden miien lék, 
minden nevezetesebb kép és építészeti remekn ü iránt egyaránt 
érdeklődött. Hogy még többet lásson és tapasztal jon, szűkebb 
társaságban folytat ta ú t já t Florenz, illetőleg Róira felé. Egy 
más alkalommal pedig Konstantinápolyt kereste föl és onnét 
visszatérve, elbeszéléseiből 'állapitoltam meg, hogy a keletnek 
a háború alat t szintén szerencsétlen sorsra jutott fővárosát 
kellő alapossággal ismerte meg. Tizenhat éven át volt Pécsnek 
polgármestere, igy érthető, ha beleunva a dicsőségbe, tör tént 
fölkérésre vállalkozott arra, hogy légi politikai ellenfelével, 
Erreth Jánossal szemben képviselőnek jelöltesse magát. Ha 
nem is fényes, de mindenképen tisztes győzelmet aratot t a 
választásnál és képviselői tevékenysége nem maradt nyom-
talan. Rengeteg sokan keresték fel kisebb nagyobb kérelmeik-
kel, közbenjárását kérve. A minisztériumokban nagyra éité-
kelték közigazgatási képességeit, a bizottságokban élénk mun-
kálkodást fej tet t ki, de bár jó és talpraesett szónok voll ide-
haza, odafent nem akar la félsikerrel beérni és csak egy-egy 
közbeszólással adott nézetének kifejezést. Hogy nem volt gyáva 
ember odafönt sem, kiderült, amikor Bánffy Dezső miniszter-
elnököt az ellenzék n agából kikelve inzultálni akarta és ő tes-
tével védte meg a miniszterelnököt, akinek nem is tör tént 
bántódása. Mandátumának lejárta után nem kapot t u j a b b 
megbizást, hazajöt t és i t t csendes visszavonultságban élve halt 
meg a sokak által gyűlöli, de még többek részéről igazán szere-
te t t ember, akiről meg kell haló poraiban is állapítani, hogy 
egyéniség Volt, még pedig a javából. Nagy ész és akaraterő, 
aki sokat fáradott szülővárosáért, mely még nem örökítette 
meg en lékét. 

Nyomon követte őt régi munkatársa és voll helyettese, 
Majorossy Imre. A nyers modorú, de a lapjában azért jóindu-
latú Aidinger után annak meggyőződéses liive, a megtestesült 
szeretetreméltóság és aki mindenkivel szemben egyaránt maga 
az előzékenység volt. Az intr ikákaz ő működését sem kerülhet-
ték el, pedig mindenkinek, elsősorban városának,melynek tiszti-
karában fokról-fokra emelkedetta vezetőállásba, csakis a legjob-
bat akarta. Amikor elfoglalta polgármseteri hivatalát, ham arosan 
a városház újjáépítésének kérdését, az iskolák államosítását, 
aminek Aidinger János határozott ellenzője volt, majd a város 
nagy terheinek csökkentésére az előzőknél kedvezőbb amorti-
zál' ós kölcsön felvétele képezte teendőinek kiinduló pontját . 
A régi városházából részben kiszoi ultak már a hivatalok, melye-
ket olt együttesen elhelyezni már nem lehete t t és a rendőrség 
bérházba szorult. A városház ütöt t , kopott falai nem kelthettek 
valami jó véleményt Pécs esztétikai érzékéről és mégis titáni 
harcot kellett megvívnia, hogy többséget biztosítson a város-
ház újjáépítését célzó tanácsi és építési bizottság javaslatának. 
Az építkezés ellenzői a pótadó jelentékeny emelésének rémét 
festet ték a közgyűlés szire elé és még oly modern gondolkozású 



és fölvilágosodott tagja a képviselőtestületnek, mint* Horváth 
Antal, akinek oly sokat köszönhetett a város a pécsi vízellátás-
nak, az adott körülmények között legszerencsésebb m e g o l d j a 
tekintetében, végesvégig ki ta i to t t azon elvi álláspontja mel-
let t , hogy u j városházra nincs szüksége Pécsnek, mely v;'ros 
ezen terhet elviselni i em tuelja, épen azéit helyesen oldaná 
meg a városház építésének kéidését egy alapos meszelés i s ! 
Ámde Majorossy SZÍVÓS kitartással védelmezte meg áll; sport-
já t , kijelentve, ho^y az épitési költség az ő saját és Rauch Jánps 
főmén ök számítása szerint nem fogja meghaladri a 700.000 
koronát. Ezen összeg megszavazását kéj te a közgyűléstől, mely 
teljes bizalommal viseltetvén Majorossy személye i rár t , nagy 
többséggel el is határozta a városház újjáépítését, melyr él ha 
történt hiba, ez épen az előirt marti uta volt, hogy Majorossy 
egyik kedvenc szavát idézzem föl, mert helyesebb lett volna 
i egyed millióval többet költei i az építkezésre, és igy a fejlődés 
valószínűsége is tekir.tetbe jöhetet t volna. A színházépület 
fölépítésével a Steinhaidt és Lang építkezési cég annyira ki-
elégítette a város közönségét, hogy közelfekvő volt, 1 oty a 
monumentális városházépület tei vezésével és keresztülviü léve 1 
is ezen cég bizasssék meg, de időközben szétváltak a tervező 
ép'tészek és a tervezésre és költségvetés elkészítésére Láng 
Lajos budapesti épilész nyert megbízást. Az építkezés rend-
kívüli módon siker ült, a költség, meiy ma meghaladná a 25 
milliót, nem lépte tnl az előirányzat keretét és városházunk 
ma egyike az ország legszebb és legmegfelelőbb városház épü-
leteinek, mely méltán egyik büszkesége városunknak ésjövedel-
mezősége, hála a bolthelyiségek bérletemelkedésének, még 
jó üzletnek is bizonyult. Hiba volt, hogy nem építették jóval 
tágasabbra, hogy nem helyeztek el a lépcsőházban liftet és a 
pöcegödrök nem legszerencsésebb elhelyezése állandóan nagy 
költségeket okoz a városnak, melyek csakis a csatornázás léte-
sítése után fognak enyhülni. Igen szerencsés kézzel ütötte 
nyélbe Majoiossy a város négy milliós törlesztéses kölcsönét, 
egyik fővárosi pénzintézettel állapodván meg a pénzügyi bizott-
ság közreműködésével. Akkoriban nagy pénz volt még 4 millió, 
mig az 1919. évi költségvetési hiteltiillépése egymagában jóval 
meghaladta a 6 milliót. A város háztartásának óriási mérvű 
emelkedése oly mérveket öltött, hogy el se tudjuk képzelni, 
miből fedezi majd a város ezen súlyos milliókba dagadt ház-
tartási kiadásait ! Majorossynak sikerült a városi elemi iskolák 
államosítását is nyélbe ütni, pedig ez nem volt könnyű fel-
adat . Az iskolai kiadások az elkerülhetetlen uj iskolák léte-
sítése ,rnajd uj tínierők alkalmazása és az egész tanítói karnak 
megélhetését biztosító emelkedő fizetései elsőrangú existei--
ciális kérdésévé tet ték a városnak, hogy ezen kiaelásai emel-
kedését megállítsa, anélkül, hogy ezzel a nálunk mindig dédel-
getet t iskolaügy, vagv a tanítói kar kárt vallana. Itt is a vélet-
len játszott a város kezére. Ugyanis Zichy Gyula gróf pécsi 
püspökfivére, Zichy Jánosgrójfoglalta el a vallás- és közoktatás-
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tásügyi minisztérium vezetői állását és igy az ő különös rokon-
szenve a város lakossága, annak kulturális törekvései iránt 
eleve is biztosítva lévén, fölterjesztésben kélte a város elen i 
iskoláinak és ovodáinak államosítását, ami nagy terhet jelen-
t e t t az államra. Időközben Zichy János grófot Pécsett ország-
gyűlési képviselőnek is jelölték, a mi csakis előmozdíthatta 
iskoláink államositásárak ügyét. Hamarosan városunkban 
üdvözölhettük a minisztériumi bizottságot, mely megindította 
a várossal a tárgyalásokat. A város rendelkezésére álló iskola-
épületeinek átengedése mellett kötelezeltséget vállalt, hogy 
egyszersmindenkoira az állami pénziáiba fizeti azon összeget, 
melybe a megállapodás pillanatában iskoláinak fentartása a 
városnak került , fizeti az iskolák fentartásának dologi terheit , 
mint iskolaszolgák alkalmazását, kisebb javitási munkálatokat, 
a szükségessé váló uj iskolák építését az évi hozzájárulás ter-
hére a városnak kell ellátnia, ámde erre az államosítás óta a 
közbeesett világhábo) u következtében nem kerülhetet t sor, 
bár a tervek és költségvetés 3 uj iskolára rég elkészültek, de 
az épilkezés ijesztő mérvben való megdrágulása leküzdhetetlen 
akadályként késleltette ezen iskolák fölépítését. A városi polgári 
leányiskola és várositutt polgári fiúiskola, valamint az óvodák 
államosítása még a jövő feladatát képezik. Békés időkben 
ezekre is sor fog kerülni. Majorossy kulturális érzékéről tanús-
kodik, hogy alat ta szerveztük meg-a pécs-baranyai muzeum 
egyesületet és komolyan hozzáláttunk az addig szerteszórt 
muzeális tárgyak egybegyűjtéséhez, állami hozzájárulást esz-
közölve ezen egyesület részére. Az időknek már meg nem felelő 
régi városi zeneiskolából, melyben a t iomhita , fuvola voltak a 
legfontosabb tárgyak, a hegedüjátékot peelig másodosztályú 
tanerők taní tot ták, elsőrangú zenei főiskolát fejlesztett , de 
ezzel be nem érve, élére állt a pécsi elalvóban lévő zei cegyesii-
letnek, melynek működése a háború kitörése óta ugyancsak 
szünetelt, mig a zeneiskola él és mindinkább figyelemreméltóbb 
eredményeket produkál. A közgyűlés mindig teljes harmóniá-
ban működöt t Majorossyval, akinek nagy munkakedvét és 
alkotó vágyát a nemzeti ellentállás néven ismert tulipán kor-
szak elzsibbasztotta. Nem tudott egyetérteni annak, mint 
előrelátható volt, muló természetű fölbuzdulásával, egészségi 
állapota is sok kívánni valót hagyott akkoriban, ugy lá t ta 
energiája nem elegerdő már a fokozódó közigazgatási nehéz-
ségek leküzdésére, amiért is lemondott polgármesteri tisztéről, 
ámde jó ideig nem vált meg kedvelt iskoláitól, melyeknek vizs-
gáin legnagyobb buzgalommal az iskolai gondnokság összes 
tagjai sorából ő vet t részt. Jellemszilárd, stilistának elsőrangú 
volt Majorossy Imre, megbízható jó barát , kitűnő családapa, 
akit a háború nem kiméit meg a legnagyobb áldozattól, el-
veszítvén honvédhuszárszázados fiát . Néhány éve annak, 
hogy tel jes visszavonultságban él és a közügyeknek, a tú l -
nyomó részben reánk szakadt szomorú eseményeknek immár 
csak csendes megfigyelője. 
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Majorossy Imre nyugalomba vonulásával megüresedett 
polgármesteri tisztségre Tróbcr Aladár dr., a város kitűnő, ala-
posan képzelt, a közigazgatás minden ágazatában jártas főjegy-
zője kinekédes a ty ja Tróber Mátyás,érdemes rendőrfőkapitánya 
volt Pécsnek s Nendtvich Andor árvaszéki elnök, ki jóval fiatalabb 
volt, pályáztak. Bárkire esett volna a választás, érdemes, 
kipióbált tisztviselő ju to t t volna a terhes polgármesteri állásba, 
ámde a titkos választás ut ja i kiszámíthatatlanok lévén, a 
választásból győztesként Nendtvich Andor került ki, aki egy 
felső Magyarországból Pécsre származott, különösen a tudo-
mányok müvelésében járatos család leszármazottja volt, aki 
addigi életét hivatali kötelmeinek és családjának szentelte, 
mig Ti óber dr. sokat forgolódott szabad idejében társaságban, 
nyilvános helyeken és tán legjobb barátai is attól ta i lo t tak, 
hogy megválasztatása esetén le kellene arról mondaniok, hogy 
vele ezután is a városházán kivül oly sürün érintkezhessenek, 
mint ezideig és bizonyára azok közül is többen inkább ellen-
jelöltjére szavaztak, igy mozdítva elő Nendtvich győzelmét. 
Tióber dr.-t a lörvhatósági bizottság megbecsülése jeléül el-
halmozta bizalmának minden jelével és ő beletörődve a változ-
hatat lanba, hűséges és odaadó második tisztviselője maradt 
a városnak, amig csak a háborús évek fokozott feladatai ki 
nem merítették és amikor Nendtvich Andort a szerb hatóság 
magyarságához és a magyar autonomiához való meg'ingathal-
lan ragaszkodása miat t egy időre eltávolította a megszállt 
pécs-baranyai területről, a polgármestert annak távollétében 
előre nem látható időpontig, az elképzelhető legkelleme llenebb 
állapotok közepette természetszerűen Ti óber Alach'rnak keik 11 
volna helyettesítenie, ezen súlyos feladatra nem rendelkezett 
már a szükséges egészséggel és idegekkel és letelvén szolgálati 
évei, nyugalomba vonult, mig a polgármester helye I lesitésérek 
feladata a pécsi városi tisztikar rangidős és hozzáértő árvaszéki 
elnökére, Pintér Ferencre hárult , aki eZen feladatnak is dere-
kasan megfelelt, amii I árvaszéki elnöki működési keretén 
túllépve, a háborús évek alatt legszebb eredményeket éiteel a 
hadiárvák gondozása kör ül is. 

Nendtvich Andor minden tekintetben megfelelt a képes-
ségeihez, szorgalmához és puritán jelleméhez fűzött várakozá-
soknak. A legmesszebbmenő takarékosság, u j jövedelmi forrá-
sok teremtése, üzemek várositása, u j városi üzemek létesítése 
és uj intézményeknek Pécsre való édesgetése voltak hivatalba-
lépésének vezérlő szempontjai. Szinte közismert volt, hogy 
minden uj megterhelésétől az adózó közönségnek a lehetőség 
legszélsőbb határáig tartózkodott, ellenben igen szerencsés 
megállapodást létesített a pécsi villamos telep tulajdonosai, 
illetőleg a pécsi villamossági r. t . és a város között, hogy ezen 
meglepően fejlődő ipari telep összes részvényei városi tulajdonba 
menjenek át, majd a város minden rizikója nélkül teremtet te 
meg a pécsi villamos vasutat, melyről a lakosság nyolc tizede 
azt hitte, hogy arra nincsen Pécsnek szüksége és elkerülhetetlen 
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lesz annak bukása. Épen ennek ellenkezője következett be. 
A villamos vasút bámulatos gyorsasággal közkedvelt közleke-
dési eszközévé fejlődött a város lakosságának, melynek meg-
lepő nagy hozama dacára azonban a háborús drágaság miat t 
öt majd tízszeresére emelkedett üzemi költsége mellett most már 
nem ju t ta tha t jövedelemfölösleget a városi pénztárnak. Ámde 
beigazolást nyert, hogy a villamos vasútra valóban szükség volt 
Ks amint sor kerülhet a még nélkülözhetetlen vonalak kiépítésé-
re, másrészt visszaállanak a normális megélhetési viszonyok, 
ezen Vasul .íjból szép jövedelmet hoz majd a városi pénztár-
nak s. Az 1918. évben a bérletjegy tulajdonosokon kívül 
5,220.000 fizető utas utazott a pécsi villám OÓ Vasúton, melynek 
a személyjegyekből 814.000, bérletjegyekből 127.000, tömb-
jegyekből 11.000 korona bevétele volt és jövedelméből tetemes 
Összeget ju t ta thatot t a városi tisztviselők ujabb, mindenkép 
indokolt fizetésjavitására. A villamos vasút személyzetének 
és alkalmazottdinak u jabb lényeges fizetésjavitása, üzemi foko-
zott kiadááoka villamosvasút teljes jövedelmét igénybe vették, a 
miért a menetdijakat si /) ost már 4 K-ra kellett emelni, ami egy 
időre csökkentette a forgalmat és ezzel ajödedelmét is. A közön-
ség tartózkodása a villamos vasút igénybevételétől mégis csak 
rövid ideig tar to t t , amiről tanúságot tesz, hogv már 1919 aug. 
havában minden nagyobbméietü idegenforgalom nélkül 130.000 
K bevétellel add g egy hónap rekordbevételét érte e l villamos 
vasutunk, melynek üzemét az egész országban legcsekélyebb 
mérvben zavarták a szénhiány és más háborús, illetőleg meg-
szállási nehézségek. Azért villamos vasutunk lényegesen káro-
sodott a szerb katonaság által, mely azt tömegesen használta 
és 1919 szeptember l-ig viteldijat nem fizetett . 

1920-ban a szociáldemokraták a szerbek támogatásával 
ellentállás hiányában uj törvényhatósági bizottságot alakítot-
tak, újból alakítot ták meg a szakbizottságokat is, kierőszakolva 
a villamos vasút üzemét vezető igazgatóság elmozdítását is. 
A villamos vasút igazgatását a kommunista üzelmek miatt föl-
függesztett Lépes György volt igazgató raga ita magihoz, aki, 
a régi megbízható alkalmazottak jó részét elmozdította, túl-
nyomó részben emigránsokat és kommunistákat alkalmazva 
helyettük, bőkezöüen osztogatta a fizetéseket, igy a viteldijat 
már akkor 3 K-ra kellett fölemelni. Valóságos rablógazdálkodás 
folyt i t t . Még szovjet sapkákkal is ellátta a kalauzokat. És a mi 
most még rövid vonalat befutó villamosunk még ezt a súlyos 
megpróbáltatást is e l b í r t a . . . 

Nendtvich és társai a tanácsban létesítették azt a kedvező 
megállapodást is, mely a villamossági üzemek részére szükséges 
áram termelését a Dunagőzhajózási társulat pécsi bányái 
részére berendezett itszögi elektromos központra bízza, ámde 
a háború kitörése több évvel késleltette ezen telepbe való be-
kapcsolást és amikor végre minden akadály leküzdése után 
ezen bekapcsolás mégis megtörténhetett , addigra a szénterme-
lés is oly hihetetlen mérvben megdrágult, hogy ezen normális 
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időkben fölötte kedvező áramszolgáltatási szerződés sem tudta 
már a világítási és ipari célokat szolgáló áram fogyasztási árá-
nak igen' jelentékeny fölemelését föltartóztatni. Pécs mégis 
ezen tekintetben is szerencsésebb volt a legtöbb magyarországi 
városnál, mert ha sokba is került az áramszolgáltatás és fűtés, 
de mindig Volt világitásunk és a lakások kályhái mellett senki-
nek sem kellett hideg téli napokon és estéken dideregve meg-
húzódnia. Ezen intézmények áldásait anyagi tekintetben a 
város lakossága kézzelfogható módon csak később fogja élvez-
hetni. A gázgyár várositására is megtette a polgártnesler az 
előkészítő intézkedéseit, de szerencsére nem ju tha t tunk tovább 
az első lépéseknél, szerencsére mondom, mivel a gázgyártáshoz 
szükséges külföldi szén behozatala a háború a la t t mindenképen 
megnehezedett, majd a fegyverletételt követő belső háborús-
kodás és a monarchia alkatelemeire való felbomlása következ-
tében teljességében lehetetlenné vált és a gázgyártáshoz kizá-
rólag csakis pécsvidéki szenet és fát lehetett felhasználni, ami 
megtízszerezte a gáztermelés költségeit és a gázgyár kénytelen 
volt a világítási gáz árát több ezer percenttel fölemelni köb-
méterenként, a koksz ára hasonló mérvben szökött föl, anélkül, 
hogy ez fokozta volna a gázgyár jövedelmeit. A gázgyár váro-
sitása is időközben kedvező föltételek mellett megtörtént, de 
a volt tul íjdonos jtgosult igényeit a bíróságnak kell majd meg-
áll pitani, mert a város azzal perben áll. 

Uj intézménnyel gyarapodott a város Nendtvich polgár-
mestersége alat t , amikor igen sok utánjárás, parlamenti föl-
szólalás és sürgetés után a kereskedelemügyi kormány elhatá-
rozta, hogy Pécsett Máv. üzletvezetőségei létesít, ami a város 
lakosságának mintegy 200, túlnyomó részben intelligens csa-
láddal való szaporodását és vasút ügyünk lényeges javítását 
ígérte. A lehető legrövidebb idő alat t helyiségről kellet gon-
doskodni egyrészt az üzletvezetőség, másrészt az ideözönlő 
tisztviselők részére. Sebbel-lobbal föl kellett emelni az Irányi 
Dániel-téren a városi nagyméretű bérházakat, melyeknek egyi-
két maga az üzletvezetőség foglalta le, másik kettőben pedig 
tisztviselői családok nyertek elhelyezést. Ezenfelül a város át-
engedte a pályaudvarral szemben lévő nagy üres telkét, mely-
hez még a szomszédos Engel-féle telekből is vásárolni kellett, 
végül pedig kétszázezer korona készpénzt is föl kellett a város-
nak ajánlani, mint az üzletvezetőségi palota épitkezési költsé-
geihez való hozzájárulást. Mire a Máv. tisztikara, élén Lütke 
Jenő üzletvezetővel, az ország különböző részeiből Pécsett 
összesereglett, a gyors épitkezés befejezést nyert, a város 
hűségesen eleget t e t t minden vállalt kötelezettségének és az 
államvasutak is hamarosan hozzáláttak saját palotájuk föl-
épitéséhez, mely még távolról sem nyert befejezést, amikor 
nyakunkba szakadt a világháború, mely közlekedésünk meg-
javítása szempontjából is jó időre romba döntötte reménysé-
geink Potemkin-várát. A rendes voi atok közlekedését csak-
hamar redukálni kellett, egyik katonai különvonat még ki se 
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robogott a pécsi főpályaudvarról, már követték azt más vége-
láthatat lan uj vonatok. Elveszte t tük valamennyi jó és meg-
szokott vonatunkat és ez a helyzet folyton csak rosszabbo-
dott, amig csak véget nem ért az igazi háború és következett 
a szerb megszállás és ezzel a keserű megpróbáltatások egész 
sora, amikor lehetetlenné vált a Pécsről Sásdra -való közleke-
dés, át se léphettük a Budapest felé vezető voualat, és Dombó-
vár részünkre már külföld, Belgrád pedig olyan jelentőséget 
nyert nálunk, aliová fontosabb természetű ügyekben gyakran 
kellett megadással térelet haj tva elzarándokolnunk, mint a sokat 
ócsárolt régi időkben akár Budapestre. Az üzletvezetőségnek, 
mint vívmánynak alig örvendhettünk, amikor a háború alat t 
annak földszinti helyiségei fölött o lvashat tuk: K. K. Linien-
kommando, majd a fegyverletételt követő hetekben cirill-
betükkel olvashattuk ugyanott, hogy ott most már a szerb 
vonalparancsnokság székel. Ámde a szerb megszállás törté-
netét majdan külön* vaskos könyvben kell megörökiteni, most 
már vissza kell térnem Nendtvich Andor polgármesteri műkö-
désére, mely szorosan összefont második szakában a háborús 
eseményekkel és azoknak elszomorító következményeivel. 

Alkotásokról most már szó sem lehetett . A háborús szük-
ségletek kielégítése, a közélelmezés, katonaállitás, fölmenté-
sek, háborús közjótékonyság, a leszerelés előkészítése, mely 
sajnos, ugyancsak máskép ütött ki, semmint azt tervezték, 
az árak maximálása, hogy csak némikép is ú t já t lehessen állni 
az árusítók elképzelhetetlen volt pénzéhségének, a másokra 
szorultak lelketlen kiuzsorázásának, a rohamosan megnöve-
kedett kiadások fedezetének előteremtése, a rekvirálások és 
más ezer fa j t á ja a háborús tevékenységnek, kemény próba-
tétele volt a polgármester és tanács, nem kevésbé a rendőrség 
rátermettségének. Minden resszoit élén a legmegfelelőbb erő 
működött , ámde a polgármester gondoskodása kiterjedt vala-
mennyi hivatalra és az ő idegei kiállták a legkeményebb próba-
tételeket, még csak szabadságra se ment el ezen idő a la t t , 
Bebizonyosodott, hogy nehéz és súlyos időkben munkaereje 
teljében lévő polgármesterre van a városnak szüksége. Ezen 
világfelfordulás közepette is maradt a polgármesternek érke-
zése a rendes városi adminisztratív teendők ellátására. A vá-
rosi jövedelmek keretébe foglalta még a pécsi Apolllo mozgó-
szinházat is, melyet k :zárólagossági jog engedélyezésével a 
város elsőrangú adózási eszközévé minősített, mely az elmúlt 
évben már közel 150.000 koronát f izethetett be a városi pénz-
tárba . Minden közvetlen jövedelmi forrását a városnak meg-
kétszerezték, sőt megháromszorozták, csakis igy volt a város 
arra képes, hogy tisztviselőinek és összes alkalmazottainak 
tisztes megélhetését biztosítsa. Várositotta a pécsi felső ke-
reskedelmi iskolát, kibővitvén azt külön felső kereskedelmi 
leányiskolával is. Ezzel be nem érve, fölemelte a város ezen 
több mint 400 fiu és leánynövendék által látogatott közép-
iskola saját eliszes, a mai igényeknek megfelelő otthonát, mely 
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a Tornacsarnok szomszédságában épült föl. Az iskolaügy 
terén az ő vívmányának mondhatjuk a volt Kondor, ma jd 
Heckinger István Tulajdonát képezett polgári fiúiskola váro-
sitását is, mely a pécsi állami főreáliskola uj, diszes otthoná-
nak fölépítése által fölszabadult régi főreáliskola épületében 
nyert elhelyezést. Előkészítette a városi csatornázást, mely-
nek létesítését ugyancsak a háború kitörése akadályozta meg. 
Telek átengedésével lehetővé tet te, hogy it t épüljön föl a 
Ráth-utcában a nemes, emberbaráti és hazafias célokat szol-
gáló Julianeum, melynek környezetében nyernek majd elhe-
lyezést az egyik uj állami elemi népiskola, a püspöki tanító-
képző és a Tanítók Háza, árva tanítók gyermekeinek Pécseit 
való neveltetése céljából. Ezen intézmény ideiglenesen már 
az 1919—20. tanév elején a Sziebeith Róbeit felügyelőigazgató 
ezen célra önzetlenül rendelkezésre bocsátolt házában nyeri 
megfelelő elhelyezést: Nendtvich Andor buzgalmának és a 
helyzet helyes megítélésének tudhat juk be, hogy alat ta épül-
tek meg a már régebben tervezet t Pécs —dolnjimiholjáci és 
Pécs—bátaszéki vasutak, melyek létesítésére jelentékeny áldo-
zatokat is hozott a város, de Baranya vármegye törvényható-
sága és az érdekelt községek is. Minden tekintetben a fejlődés 
u t ján haladt Pécs, amikor gondoskodott arról a háború, hogy 
e fejlődés ne legyen túlságosan rohamos, és a középületek, uj 
intézmények egész sora maradt meg a tervezés és előkészítés 
stádiumában, amikor a világháború kitörése füleinkbe dörögte 
a _ netovábbot. Ki tudná azt ma megjósolni, mikor nyílik 
meg újból a sorompó és újból a haladás vágányára to la tha t juk 
a megállított gyorsvonat örvénybe zuhant mozdonyát ? 
1921 augusztus 22-én végre ez is bekövetkezett . 

Négy évtizednek utolsó három polgármestere mellett 
meg kell emlékeznem a városi tanács azon tagjairól is, akik 
kiemelkedtek a keretből és akiknek részük volt a mai kultur-
város alapjainak lerakásában, az ósdi városi rend eltüntetésé-
ben. Nem számit hatom ezek közé Zavaros Péteri, aki a városi 
árvaszéknek vejit elnöke és Aidingernek volt helyettese. A 
városi tisztviselők közül ő volt az utolsó primitív gondolat-
világban mozgó szenátora a városnak. Teljesen a régi iskolí-
nak volt gyermeke, akinek minden ugy volt jó, ahogy az elő-
deinkről reánk maradt . Derék, jóravaló ember volt, aki emó-
ciókat nem isméit , elintézte azt jól, régi módi szerint, amit 
reá biztak és amikor leteltek szolgálati évei, szép nyugodtan 
félreállt, és páratlanul álló szerénységében nem sokáig terhelte 
meg a város nyugdíjpénztárát . Érdekes alakja volt a városi 
tanácsnak Jilly Alajos, gazdasági tanácsos, a Pécsi Dalárda 
oszlopos tagja , akinek remek bassusa tulzengte a bérceket, 
amint azt a mi dalárdánk egy pompás müsordala mondja. 
Lelke volt sokáig dalosegyesületünknek, mellyel tán többet 
foglalkozott a kelleténél. Egyik legkedveltebb "polgára is volt 
a városnak, mindenkinek készségesen segített tigyes-bajos 
dolgában, egy szép napon azonban arra a kellemetlen hirre 



ébredt a város közönsége, hogy Lojzi bácsi hivatali működé-
sében valamely nagyobb hibát követett el és tar tva a követ-
kezményektől, nem tudva belenyugodni abba a gondolatba, 
hogy jóbarátai, a közönség szemében csak egy makulányit is 
Veszítsen az őt addig is környezett közbecsiilésből, merész 
elhatározással Amerikába vette ú t j á t , ahol ugy vélte, meg tud 
majd élni hangjából is, ha odakint odaszakaell véreinknek 
fogja fülébe énekelni a honi dalokat, mi zengi tul a bérceket ! 
Fájdalmas csapás volt ez hozzátartozóira, akik követték ől 
exiliumába és barátaira, de leginkább a Pécsi Dalárdára, 
melynek különösen humoros estélyeinek táji huszonöt éven át 
ö Volt a lelke. A honvágy kerrékkötője Volt a tengeren tul 
való boldogulásának. Karriéit , a nyelvet nem ismervén, odaát 
nem fu tha to t t már meg, de rendesen megkapla nyugdiját és 
dalárdákat szervezvén a magyarok között, egyik konzulátus-
ban hivatalt is vállalván, fe l ta r to t ta önmagát és családját, 
mely bekövetkezett halála után vissza is léit a szülőhazába. 

Utóda mint gazdasági tanácsos a snájdig Herberth János 
volt, aki széleskörű tudásával, nagy szorgalmával fiatalon 
kerülve e- fontos pozícióba, tevékeny részt vehetett a város 
nem egy nagyobbmérVü alkotásának létrehozásában. Kuruc 
természetű fiatalember volt. Mint tartalékos tiszt sem ijedt 
meg saját árnyékától és beváltotta azt, amit mint a pécsi 
jogászifjuság vezetője ígért. Tán emlékeznek még idősebb 
olvasóim az u. n. Janszky tábornok lieccre, mely miat t csak-
nem otthagyta Tisza Kálmán a miniszterelnöki széket. Janszky 
mint dandár- és budapesti állomásparancsnok megkos/oruz-
ta t ta hivatalosan Hentzy tábornok budai emlékoszlopát, mely 
mindenkor szálka volt a budapestiek szemében. A felzúdult 
közvélemény elégtételt követelt, a képviselőházban interpellá-
ciót intéztek a belügyminiszterhez, illetőleg a miniszterelnök-
höz, aki válaszában n aga is fölhábo.' odásának adva kifejezést, 
megígérte, hogy gondoskodott a tulbuzgó Janszky tábornok 
rögtöni fölmentéséről, ami tudtával már meg is tör tént . Tiszát 
hazafias állásfoglalásáéit a képviselőház ellenzéke is lelkesen 
ünnepelte, Falk Miksa a Pester Lloydban később vissaszivolt 
vezércikket irt, melyben a Janszky mellé állt Albrecht főher-
cegről, mint kardcsortetéséről ismert marsallról irt , akinek 
azonban tompa a kardja, melytől a magyarok nem ijednek 
meg. Az aulikus Falk kirohanása az udvarban a király után 
első helyen álló agg Albrecht főherceg ellenodavágott Bécsben, 
ahol fá j t és biz Falknak meg kellett követnie a megséitett ud-
vart, illetőleg marsallt .A Janszky-ügyet elintézettnek vélték 
Tisza parlamenti kijelentése és Falk visszavonó cikke után, 
amikor harmadnapra, mint a Magyar Távirati Iroda pécsi 
tudósítója kénytelen voltam Budapestre telegrafálni, hogy 
Janszky tábornok csapatszemlére Pécsre érkezett és i t t tün-
tetés készül a tábornok ellen. Táviratom, melyet azonnal el-
küldtek a szabadelvű pártkörbe, ot t valóságos konsternációt 
keltett . Annak tar talmát tagadásba akar ták venni, ek> hama-
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rosan meggyőződhettek róla, hogy az megfelelt a tényeknek, 
amiről tanúskodott második táviratom, melyben hirül adtam 
a pécsi gyönyörű kfolyású tüntetés részleteit. Tisza még az 
éjjeli vonattal Bécsbe utazott , benyújtot ta lemondását, mely-
nek elfogadása helyett a király marasztalásra birta kedvelt 
miniszterelnökét, de a hadügyminiszter bevonásával intézke-
dett a Magyarországon olv népszerűtlenné vált Janszkv tábor-
noknak rögtöni cseh állomáshelyre való elhelyezéséről. A pécsi 
tüntetést pedig Herberth János rendezte. A lehető legrövidebb 

' idő a la t t rengeteg közönség gyűlt egybe, mely Janszky szállása 
elé vonult és ot t tele torokkal abcugolta. Hentzy imádóját. 
Mozgalmas este Volt az, mely becsület ügyi eljárást vont maga 
után Herberth János ellen, aki igen természetesen, kellett, 
hogy elveszítse tiszti rangját , ámde a város közönsége, illető-
leg a jogásziíjuság fáklyásmenettel kárpótolta Herbei thet , aki 
ablakából köszönte meg az ifjúság szónokának beszédét, mely-
ben őt hazafias magatartása alkalmából a magyar ifjúság nevé-
ben lelkesedéssel üdvözölte, az ifjúság örök hálájáról biztosít-
ván a lelkes vezért ! Azóta nem találkoztak mindenkor az 
ifjúság és Herber th János utjai , aki mindenkor hü maradva 
önmagához, ki is mondotta, amit gondolt. A városnál elfoglalt 
gazdasági tanácsosi állását, melyben lázas és eredményes 
tevékenységet fe j te t t ki, fölötteséVel való összeszólalkozás 
miat t hagyta el. Az ő képességeivel nem kellett mást szolgál-
nia, mert a gazdasági élet bármely mezején megtalálta Volra 
boldogulását. A patacsi határban ötven holdat meghaladó 
területet vásárolt, azon szőlőgazdaságot létesített és tudott 
dolog, hogy soha rossz szüretje nem volt. Az ő termése mindig 
beütöt t , pedig előzőleg ezen téren nem igen foglalkozott más-
sal, mint a város által létesített , időközben nélkülözhetővé váll 
amerikai szőlőteleppel, hamarosan azonban beletanult ezen 
foglalkozásba is, mint megtanult mindent, amit tudni akart . 
Már régebben nyugalomba készült, amikor Justus Mihály mér-
nök az általa megteremtett pécsi villamos telep igazgatói állá-
sál váratlanul elhagyta. Valamely sérelem éj te őt az utmuta-
lásai szerint mintaszerűen berendezett és anyagi szempontból 
is már kielégtő eredményeket elért telep akkori tulajdonosai, 

a Ganz-gyár részéről és bár mindent elkövettek, hogy jóvá-
legyék a sérelmet, Justust anyagi függetlensége abba a hely-
zetbe ju t ta t ta , hogy ragaszkodhatott lemondásához, és Her-
berth János, aki ezen ipartelep létesítésében még mint tanács-
nok közreműködött, ezen réven kellő jártassággal bírt ezen 
üzem mineműségéről, hogy elfogadhatta a villamos telep 
igazgatói állását. Külön műszaki vezető gondoskodott az üzen 
technikai vezetéséről, mig Herberth kereskedelmi és gazdasági 
képességei révén ott folytat ta , ahol kiváló képzettségű elődje 
abbahagyta s naggyá és virágzóvá fejlesztette az ipartelepei, 
amiben bizonyára része volt, hogy mindig többen és többen 
vezettették be lakásaikra a villamos fényt, u j ipartelepek is 
létesültek, melyeket már villamos motorikus áramra rendez-



tck be és a város egyéb irányban való fejlődésével versenyzett 
a pécsi villan os mü nagyarányú fejlődése is. 

Herörrthutóáaa gazdasági tanácsosi állásban Oberhammer 
Antal volt, a ki szerencsés uri modorával, a közön ség iránt m inde n-
koji előzékenységével, nagy szorgalmával és töi hetién ambíció-
jával hamarosan beleélte magát ezen sokféle ágazásu resszoit-
ba, melyet megfelelő hozzáértéssel vezetett éveken át. Előző-
leg a rendőrségiéi is működött , mint főkapitány-helyettes és 
alaposságáról tesz tar.uságot, hogy Erreth János által Pécs 
ren dől fő kapitányává neveztetvén ki, ezen minőségében is 
nemcsak a közönség legszélesebb l étegeinek, de a pécsi munkás-
osztály vezetőinek is oly megelégedésére működött, hogy a 
Károlyi-kormány eljöveteléi él ők is csatlakoztak azokhoz, 
akik Öbeihammer Antalban lát ták az esetleg felmerülő ellen-
létek elsimítására a legalkalmasabb, a pécsi viszonyokat leg-
alaposabban ismerő köztisztviselőt, aki a kormánybiztos-
fői spáni állást a zavaros helyzetben a legjobban fogja betölteni. 
Mint gazdasági tanácsos v lágos előadásával nyert ügy volt 
az, melyet a bizottságban és közgyűlésen mi i t előadó képvi-
selt és működése harmonikus, a közbizalmon fölépült volt, 
mely minden állásába követte. 

A rendőrségnél napi három korona tiszteletdíjjal kezdte 
meg közhivatali tevékenységét Oberhammer utóda a gazda-
sági tanácsosi állásban : a pécsi külvárosi régi nemesi családból 
származó Makav István is. Szülei a papi pályára szánták és 
nem mindennapi képességei lévén ezen téren szép jövő vá l t 
volna reá, ami megállapítható abból, hogy a szemináriumból 
a bécsi Pazmar.cumba került tanulmányai kiegészítésére, ahová 
a püspök csakis a legkiválóbb szeminaristákat küldi el. Ámde 
tudatára ébredvén annak, hogy nem a papi pályára való, 
még fiatalon a polgári életre tér t , elvégezte a jogakadémiát 
és Aidinger behozta a városhoz, ahol akkoriban fiatal erőkre 
szükség volt. Makay István éles eszével, szónoki talentumá-
val, alapos felkészültségével csakhamar tanúságot tehetett 
rátermettségéről és mind szélesebb körben ismerték el, hogy 
amit Makay megcsinál, az jól van megcsinálva ! Hivatalos 
órát, fáradságot, . amikor valamely fontosabb városi ügyet 
kellett előkészíteni, soha nem isméit és biz gyakran megesett, 
amikor még az alkotás láza bevitette a városházát, hogy késő 
éjjel is még hivatalában volt. Városi lelkek megszerzésében és 
amikor erre alkalma nyilt a városnak, azok értékesítésében 
mindig helyes nyomra vezette érzéke és nincs oly gazdasági 
természetű ügy, melyben teljesen otthon ne lenne. Maradt 
mir.dig ideje a n a is, hogy tudását könyvekből kiegészítse és 
ahol erre szüksége volt, tanulmányi útra is szivesen ment és 
mindenkor bőségesen behozta a városnak utazásának költsé-
geit. Közvetlenül a háború kitörése előtt többedmagával 
Berlinben és más német városokban já i t , hogy azoknak leg-
újabb berendezéseit tegye tanulmánya tárgyává. Még sok és 
értékes munkát várhatunk Makaytól, amikenra visszatérnek 
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a szorgos munka napjai, hisz egész sora a nála teljesen elő-
készített alkotásoknak maradt abba a háború és az ezt követő 
ellenséges megszállás következtében. A háború alatt a köz-
szükségleti cikkek ellátása körül, különösen a pe tróleum, ruhá-
zati cikkek, ezek között a cipő, szövetek és bőrök beszerzése 
és igazságos szétosztásának súlyos feladata hár ult reá és tudo-
másunk van arról is, mint kellett egyes szükségleti cikkeket 
egyes minisztériumoknál és központoknál .a pécsi fogyasztók 
vészére kiverekednie és mily jó hatással volt a meghunyászke-
dáshoz, kunyoráláshoz szokva volt hivatali vezetőkre a pécsi 
Makay öntudatos, energikus és okos föllépése, mely később 
már várakozási élküli bemenetelt biztositolt azilletékes osztély-
vezetőki él Makay István részére. A derék fogyasztóközönség, 
mely csakis az eredményeket lá that ta , alig sejtette, mily ne-
hézségeket kellett leküzdeni, amig az egész ország közönségé-
nek nagymérvű igénybevétele mellett Pécs részére több jutott 
morzsáknál és a tisztviselők se maradtak minden ruhanemű 
1 élkül. A közélelmezés ennél még íontosabb, mert a korgó 
gyomor csillapítását célzó kit légitésérie k elképzelhetetlenül 
súlyos problémája Tiehy Ferenc dr. pénzügyi tanácsosra hárult , 
akiről most már elárulhat juk, hogy még senki sem gondolt 
arra, hogy a magyar Kánaánban is csakhamar sor kerülhet a 
közélelmezésre és ezzel kapefol; tos jegyrendszerre, amikor a 
polgármestertől nyert utasításra T.chy már megkezdette a köz-
élelmezésre való előkészítést. Elkérte a Rákóci-uton és Felső-
malom-utca sarkán volt Wertheimer-féle használaton kívül 
lévő bor pincét, összes raktárhelyiségeivel, a székeskáptalannak a 
szigeti külvárosban lévő uradalmi épületét és ott elsősorban 
sok-sok burgonyát, majd sertészsírt és gabonát kezelett tárolni, 
hogy ki ne fogyhasson a város, tekintettel a már megindult 
és várható, volt nagyobbmér vii katonai rekvirálásra a leg-
szükségesebb, nélkülözhetetlen élelmicikkekhíl, és még mielőtt 
más valaki erre gondolt volna, ezekből már jelentékeny kész-
letek voltak fölhalmozva, melyeket még csaknem normális 
árakon lehetet t a megnyílt városi élelmezési boltokban a 
készlettel nem rendelkező pécsi fogyasztók rendelkezésére bo-
csátani. És hamarosan kiderült , hogy a város lakosságának 
csakis elenyésző kisebbsége volt rövid időre élelmi készletekkel 
ellátva és csakhamar sor került a városi élelmezés általános 
igénybevételére. A henteseknél és kereskedőknél összevásárol-
ható voLt zsirkészleteket is a lehetőségig összevásárolták a 
város részére, ámde még igy se lehete t t .a közszükségletet ki-
elégíteni, amiért egyelőre 2000, majd újabb ezer és kétezer-
sovány sertést vásárolt a város, melyeket felhizlaltat ott és 
saját hentesipari üzemet létesített, csakhogy az éhség ne 
kopogtasson nálunk is, melynek sertés- és zsír piaca békében 
első volt az országban. Egyszerre lemondott a város azon 
megszorításról, hogy magánházakban tilalmas köztisztasági 
és közegészségi szempontból a sertéshizlalás, sőt akik vallási 
szempontból eleddig élvezhetetlennek Uutolták a sertészsírt, 
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azok is versenyeztek, hogy a megfizethetetlen hizlalt liba 
helyett kövér sertéshez juthassanak. 

Tichy Ferenc dr. meghonosította a városi konyhakerté-
szetti is, mely egy ideig ú t j á t állta annak, hogy egy fej saláta 
többe kerüljön egy koronánál, mert a termelők nem tuelták 
már, mit kéljenek a szegény fogyasztó közönségtől. Ezért moz-
ditotta elő Makay tanácsos, liogy minél több zöldségtelep 
létesülhessen a város határában a katonaság részére és minden 
Pécsett állomásozó ezrednek saját nagyhozamu konyhakerté-
szete volt, melynek fölöslege is el jutott a fogyasztó közönség-
hez, de számottevőeredményt produkáltaka tisztviselői konyha-
kerttelepek, mely téren a vasutasok j á j t ak elől jó példával és 
ezeket hamarosan követték a postások, a bírósági tisztviselők, 
n ajd mások is és csaknem mindenki, akinek soha ásó, kapa 
nem Voll azelőtt a kezében, r áp i robotja előtt Vagy után csa-
ládjával kivonult egy ideig ingyen kapott földecskéjére, hogy 
azt maga, esetleg gyengélkedő katonák, később pedig hadi-
foglyok segítségével megművelje. így minden nagyobb zavar 
nélkül átevickélt a város lakossága a szűkös háboius esztendő-
kön, az elviselhetetlennek vélt drágaságon és aki nem tudta 
megfizetni a húszszoros árra felszökött hus és kispénzű kereső 
részére hozzáférhetetlenné lelt gyümölcsöt, ha n indjáit magas 
áron is vásárolhatott vagy termelhetett rendelkezésére bocsá-
to t t földjén főzelékféléket. A valódi éhség igy hála a gondos-
kodásnak, melyet hatóságunk kifejtett , elkerülhető volt. A 
közélelmezés még jelentékeny fölösl ggel is zárult, melyre 
más célokra nagy szükség s volt. A város jövedékeinek alapos 
kihasználása s Tichy tanácsos feladatát képezte, aki ezen 
föladatnak is derekasan megfelelt, de csaknem öt évre kiter-
jedő lélekölő és idegsorvasztó munkájának saját személyére 
nem igen akadt jutáin a. Egy meggondolatlan pillanatban a 
szerb megszállás a la t t arra határozta el magát, hogy figye-
lembe nem véve azon körülményt, hogy a szerb katonai pa-
rancsnokság a tanács tagjait is túszoknak jelentette ki és mint 
ilyenek még kevésbbé léphetik ál a demarkációs vonalat, mint 
a polgárok bármelyike, engedély nélkül hagyta el városunkat, 
és bár önként tért vissza néhány nap multával és sietett a ka-
tonai parancsnokságnál jelentkezni, azt néhány héten át a 
hadapród iskolában való fogvatarlás után, másokkal együtt, 
akik elhagyták volt a demarkációs területet , mint hadifoglyot 
Belgrád 11 éllé internálták. Ott pihente ki a pécsi közélelmezés 
fáradalmait és keserveit, amig különösen áldott lelkű feleségé-
nek áldozatkész, fáradhatatl m utánjárása szabadon bocsátását 
nem eredményezte. 

Pintér Ferenc árvaszéki elnöki és polgármesterhelyettesi 
eredményes működését már méltat lalii és i t t csak azt akarom* 
még hozzáfűzni, hogy minden pozícióban megfelelt, melyre őt 
a város közönségének bizaln a helyezte, mindenütt mindent 
derekasan ilvégezelt. 

A városi tanácsnak éveken át értékes tagja volt Fekete Mihály 
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tiszti főügyész, a város jogtanácsosa, aki utolsó ügyésze volt 
a városnak, aki még ügyvédi magángyakorlatot is folytathatott . 
Uri ember volt a javából, aki éveken át kiadója volt a Pécs cimü 
hetilapnak és mint gyümölcstermelő gazda és szakíró országos 
névre t e t t szert. Nagy érdemei voltak a később oly nagy hír-
névre szert t e t t pécsi francia barack termelése körül. Saját 
házában, melynek telkén már két évtizede a pécsi irodalmi és 
könyvnyomdai részvénytársaság telepe van, ott volt az első 
pécsi francia barack gyümölcskertészet, mely francia és olasz 
löldről importál t magvakkal honosította meg ezen jol is jöve-
delmező gyümölcsfajtát és meggyőződvén arról, hogy a pécsi 
meszes ta la j ezen legjobb izii gyümölcsfaj termelésére különösen 
alkalmas, ju t t a to t t magvaiból a pécsi szőlősgazdákrak is és 
rövid idő a la t t Budapesten, Bécsben és hozzáférhető külföldi 
helyeken is legkeresettebb és legmagasabb áron fizetett gyü-
mölcs volt a pécsi francia barack. Mint az egyik pécsi kőszén-
bánya tulajdonosának ügyésze, ezen különleges jogi tudást 
igénylő szakmának alapos ismerője let t és éveken át huzodó 
bányapöröket ő ju t ta to t t befejezéshez. Később ügyésze lett 
a pécsi bányaigazgatóságnak és ezen pozíciójában is hasznos 
szolgálatokat tehetet t városának, mely mindig érdem szerint 
értékelni tudta ezen tisztviselőjét. Politikai tekintetben is 
rendithetetlen híve volt a szabadelvéi pártnak, megalkuvást 
akkor sem ismert, amikor ezen politikai hitvallás csakis a nép-
szerűtlenség útjára Vezetett. Amikor örök álomra tért , benne 
Pécsnek egy érdemes polgárát veszítette el. Utódának, Nick 
Alajos (Írnak már nehezebb Volt a helyzete, mivel annak tiszti 
főügyészi fizetése volt minden jövedeln e. Sok munkát kellett 
ellátnia, amig az alkotás láza égett a város ereiben. Pedáns, 
minden szót megrágó mondatokból konstruálódott az ő tollá-
ból kikerült minden városi szerződés. A háború alatt a városi 
lakáshivatal szervezése és vezetése s reá hárult és ezen kényes 
természetű hivatalt mindenkor difficilis objektivitással, de 
inkább a lakosok iránt való jóakarattal Vezette. Ezen hivatalt 
később Pintér Ferenc, árvaszéki elnök vette át, amiga szociális-
Iák ál nem vették a város köz'gazgatását. A tanács tagjaihoz 
számithatjuk bizvást Deutseli Kornél városi főszámvevői is, 
aki valóságos ideálja ezen tisztségnek. Mohácsról hozta el 
annak idején Aidinger Pécsre és egy csapásra nem csak bele-
illeszkedett a pécsi viszonyokba, hanem oly alaposan megismerte 
a városi háztartást minden csinját, binját , hogy az ő feje való-
ságos lexikonja volt a város háztartásának. Az ő reális költség-
vetései, záró számadásai valóban nyitot t könyvek Voltak, 
költségvetési indokolásai diszére váltak Volna a leggeniálisal b 
magyar pénzügyi kapacitásnak, Wekerle Sándornak is. A 
pénzügyi bizottságnak a véle való együttműködése mindéi -
kor kellemes volt, Inert még elegikus indokolásait is, melyekben 
egyes tételeknek ugrásszerű emelkedését vagy csökkenését 
megmagyarázta, készen hozla a bizottság elé, mely mást se 
tehetet t , mint hozzájárulását adni az összes előterjesztések-
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hez. A matematikában való teljes jártassága tévedéseket eleve 
kizárt és minden adott helyzetben rögtön föltalálta magát. 
Amikor ezen visszaemlékező sorokat leirom, még főszámve-
vője Pécsnek, de amióta elveszitette hűséges élettársát, meg-
nyugvást találni nem tudot t , látása is meggyengült és komo-
lyan foglalkozik a visszavonulás gondolatával, amint ezt a 
felforgatott viszonyok a város károsodása nélkül lehetővé fog-
ják tenni. Ilyen főszámvevője aligha akad még Pécs városának, 
bár a város iránt való nagy szeretetével hivatalában vele együtt 
dolgozott szakmunkásokat nevelt. Mindenképen rászolgált a 
megbecsülés] e, mivel sokat dolgozott békében és még többet a 
háborúban. A városi tisztikarból nyugalomba vonulásával 
már régebben kivonult a tanács egyik legérdekesebb tagja, 
Rceli György, de mivel az ő működése ott a fogyasztási hivatal, 
majd a katonaügyek előadói tisztére szorítkozott, működésének 
javarésze társadalmi téren érvényesült, róla inkább a pécsi 
közélet tényezőinek méltatásában fogok megemlékezni. A 
városi tisztikarban e sorok irása közepette bekövetkezett vál-
tozásoki ól annyiban kell még megemlékeznem, hogy Soos 
Nándor volt helyettes rendőifőkapitányt elődje még kormány-
biztosi főispáni tisztségében nevezte ki utódjává és annak 
legjobban tudnia kellett, hogy ezen a város közrendje érdeké-
ben oly fontos pozícióra alkalmasabb embert nem ültethetett 
volna, különösen akkor, amikor a városi közrendről a meg-
szaporított városi rendőrség csakis a megszálló csapatok rend-
őrségével és csendőrségével együttese n gondoskodhatott, Műkö-
déséről bírálatot mondai i tehát most időelőtti volna. A pécsi 
rendőrség államosításával azonban idegen ember. Török Lajos 
rendőrtanácsos került a pécsi rendőrség élére, mig Soos 
Nándor a kerületi kapitányságnál nyert elhelyezést. 
Élénken emlékezem még egyik elődjére, Leehner Gyulára, 
aki épen ugy a sziv embere volt, mint utóda Vaszary 
Gyula. Leehner Gyula alat t rövid egymásutánban két 
rablógyilkosság is tör tént Pécsett és Lechnert borzalom 
fogta el a helyszíni szemlénél, melynél magam is jelen 
voltam. Hány elfogott tolvaj t bírt rá, vigye vissza észre-
vétlenül az ellopott holmit és ha a tolvaj nvornoruságával 
indokolta a lopást, pénzzel lát ta el a sajátjából, hogy hordja 
el innét az i rhá já t 1 Ha a jó madár mégis visszajött és újból 
lopás miat t kerül t eléje, akkor már megszűrt részvéte az el-
veszett ember iránt és kérlelhetlenül szabad folyást engedett 
az igazságszolgáltatásnak. A régi rendőrség tipikus alakja volt 
ltónaky Ignác alkapitány is. A régi csendőrvjlágból való rövid 
eljárásnak volt hive. Ismert a városban minden gyermeket, 
járatos volt minden ház tájékán és különösen a szőllőíolvajokat 
üldözte, maga is jó szöllősgazda lévén, kérlelhetlenül. A jele-
sebb pécsi rendőrkapitányok közé tartozott Lulz István, aki 
Csukly után a bányatelepi rendőrségi kirendeltségnek volt 
parancsnoka. Képzett , előzékeny modorú, az igazságot kereső 
közege voll a rendőrségnek, akit váratlan korai halála állitolt 



meg előmenetelében. Szépen képzelt fia n u r legfiatalabb bírája 
a pécsi kir. törvényszéknek. Pécs közönsége még rendőrbizto-
sait , is megbecsülte. Sokáig Kovács Antal volt egyedüli rend-
őrb ztosa, aki megrokkanván, annak a vágólridnál való alkal-
maztatásával adott megélhetési lehetőséget. Selényi Antal 
idő előtt vonult nyugdíjba, mivel jövedelmezőbb foglalkozást 
ta lál t . A világháború megfosztotta szép tehetségű képzett fiától. 
Pintér Mátyás, a daliás szépségű jó rendőrőrmester első áldo-
zata volt a pécsi t ífuszjárványnak, és a pécsi közönség 
Reeh György kezdeményezésére sirkövet állitott a rendőrőr-
mesternek, i k h e k csak'dja ezt mu g nem tehette. 

A városi tisztikar jövendő reménységei az ezentéren már 
első helyen álló Nagy László dr. tb . főjegyző, aki három évi 
harctéri működés után téi t vissza hivatalába és képességei 
csakhamar tanácsosi állásba ju t t a t t ák volna, de mivel a szo-
ciálista rezsim alat t is egy ieleig, saját felfogása szerint a város 
közönségének érdekében megmaradt állásában, a régi re rd 
helyreálltával nem térhetet t mindjárt vissza állásába. 0 : illó 
gondolkozású, alapos képzettségű, meggyőződésében rnegin-
gathatlan tisztviselője volt a városnak, aki nem ismert meg-
alkuvást és álszerénységet, amikor ki kellett küzdenie a v;rosi 
tisztviselők megélhetését biztosító jobb fizetéseket. A szak-
bizottságokban, mint azoknak jegyzője, különösen a szinügyek 
és iskolaügyek gyakoroltak reá mindenkor nagyobb vo .zóciéít. 
Ezeket előszeretettel referálta és helyes utakon járó véle-
ményével mindenkor minden nagyobb nehézség nélkül győzte 
meg a bizottság tagjai t . Köberiing Nándor dr. is éveken át a 
harctereken szolgálta a haza ügyét és munkaerejét egyes ressor-
tok í élkülözték. Hazatérve r.ekigyürkfzött a munkának és a 
fogalmazási munkálatoki ál értékes az ő munkája. Járányi 
János évek óta Makay István mellett tanul ta a nehéz mester-
séget, miként lesz az emberből a városra és közöi ségre hasznos 
tisztviselővé. A háború alat t a hadifoglyok felhasználásának, 
foglalkoztatásának és ellátásának súlyos felad; ta is reá hárult 
és ha a mindig érthetően elégedetlenkedő hadifoglyok Pécsett, 
a város szolgálatában alig ta lá l tak panaszra okot, ez jórészt 
az ő éreleme voll. M,ként Nagy László, ő is, de ő mineivégig hiva-
talában maradt , melyet azonban a legitim tisztviselők vissza-
térése után újból nem foglalhatott el. Guth Béla árvaszéki ülnök 
is egy ideig megmaradt helyén Linderék alatt , de azt hama-
rosan ott hagyta, mégis igazoló eljár ást folytat tak le ellene is. 
Schutták János és Katics Béla is jókor léptek a város szolgála-
lába. Ügyes munkaerők és hamarosan meg fogják találni az 
előmenetel ú t já t , épugy, mint Kain Lajosh, tanácsos,aki mintegy 
a polgármesteri titkári teendőket látta el, ha ebben a polgár-
mesteri kereső és nála várakozó közönség vagy az ott megtar-
to t t bizottsági tanácskozások nem gátolták. A régi rend vissza-
térése ulán ő került Makay István mellé. A pécsi rendőrségnél 
ez időszerint Schmidt Boldizsár, mint rangidős kapitány, aki 
közel 4 évet töltött a harctéren, Kenedi Géza, aki a pécsi lakosok 



bejelentő hivatalát vezette, miután azt Makay István, külföldön 
is folytatot t tanulmányozás után alaposan lefektet te . Till 
József dr. kapitánynak a rendőrségi sajtóiroda berendezése és 
fentaj tása képezte a helyi sajtó fejlesztése köi ül szerzett elévül-
hetetlen érdemét, másrészt a pécsi murkás bérmozgalmakat 
iiényitolta, melyek épen a pécsi ipar legválságosabb idejében 
léptek föl az elviselhetetlen drágaság ellen súlyozásira leg-
nagyobb igényekkel és az ő buzgólkodása eredményezte, hogy 
az áthidalhatatlannak látszó ellentéteket is sikerült kölctörös 
engedékenységgel elsimítani. Utóbb az utlevélü^yekct is ő 
intézte- Ezen fiatal erők lá t ták el legjobb tudásukkal külön-
böző ressoitokban, esetleg egymíst föl is váltva a rendőr-
kapitányi teendőket és a rendőitisztek és az államosití's után 
v d ö k együtt a rendőrbiztos ok egész gárdája osztozkodik a 
felelősségteljes munkákban. H a a z állam már évek előtt magára-
in m vállalja a jcndőrségi kiadások nagyobb részének fede-
ze Iét, amivel lehetővé te t te ezideig a már régen napirenden 
levő rendőrség államosításának elodázását, a város képtelen 
lett volna rendőrségét ily hatalmas testület té fejleszteni. A 
pécsi rendőrség államosítása után jórészt csupa uj ember 
k i rül t a rendőrség élére, túlnyomó részben nem pécsiek, Ezelőtt 
30 esztendővel 10 rendőr és két rendőrbiztos álltak csak a 
rendőrfőkapitánynak és helyettesének rendelkezésére, de a 
városi fogalmazói karból egy-két tisztviselő mirdig a rendőr-
ségnél nyert beosztást. 

A pécsi állami rendőrség most erős, jól szervezett. A város 
csakis az Iiányi Dániel térre tervezve volt nagyarányú igaz-
ságügyi palota fölépítése után tervezte, hogy a rendőrséget a 
városházépületből kitelepíti és a fölszabaduló, városi tu la jdor t 
képező ítélőtáblai épületben helyezi el, de ezt a tervel r.em 
valósíthatta meg egy időre. Az ítélőtábla épületét saját katonai 
rendőrségük céljaira a szerbek vették igénybe, miután az ítélő-
táblai épület teljes fölszerelését előzőleg hazaszállították Szer-
biába. Egyik zivataros májusi napon a szerb katonai rendőrök 
és melléjük beosztott csendőrök foglalták el ezt az épületet, 
melynek helyén nem is olyan régen az Oertzen-féle színház 
állt, amig csak nagy lelkesedéssel.a rozoga épület helyén ott-
hont épített a város a felebbezési bíróságnak, melynél, amikor 
Szilágyi Dezső igazságügyminiszter az Ítélőtáblákért verset gő 
váiosok közül Pécsnek ítélt oda, boldogabb vidéki városa nem 
volt az országnak. A fiumei bíróságok ügyei is éveken át itt 
kerültek felülvizsgálatra és innét kezdődött az élénk össze-
köttetés Pécs és Fiume között, melyet a világháború kéilel-
heletlen kézzel szétszakított és bizonyos, hogy Magyarország 
Fiumét, a mindig rakoncátlankodó bájos tengerparti várost 
a hábotu révén elvesztette, tat tok attól, hogy helyrehczhat-
lanul ! Fiume nem lesz többé testvérvárosa Pécsnek soha, és a 
fiumei magvai érzelmű uri családok nem fogják többé gyerme-
keiket jogra Pécsre küldeni, amint azt három évtizeden át oly 
sokan megtették. A háború alat t is olasz szótól visszhangzott 
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még Pécs, mert a pécsi honvédezrednek egyik zászlóalját Fiú-
méban és a magyar tengerparton sorozták volt. Ez is elmúlt, 
talán mindölökre ! Az ítélőtáblai épületet végre telji sséféLcn 
a szerb városi katonai parancsnokság foglalta el, mely addig a 
honvédhadapródiskolai épületben és a Loránt-palotában volt 
elhelyezve. A pécsi szeib csendőr parancsnokság pedig bevoi ult 
a m. kir. csendőrség laktanyájába, mig a szerb határrendőrség 
a pénzügyigazgatósági palota nagyobb részét foglalta el. 

A városi mérnöki hivatalról is meg kell emlékeznem. Ré-
gebben egy városi mérnök és rajzoló mindenképen elegendő 
személyzetét alkották a városi mérnöki hivatalnak. Egy-egy 
kaszárnya vagy iskolaépítés éveken át foglalkoztatta ezt a 
hivatalt és Nendtvich főmén ököl a város szolgálatában a 
genialisnak mondható Munzhardt Géza váltotta föl, akii azon-
ban fiatalon veszített el a város, mielőtt még hivat olt ságárak 
tanúbizonyságát szolgáltathatta volna. A főmén öki tisztség-
ben az idegenből hozzánk származott Rauch János követte, 
aki közel 30 éve tölti be ezen fontosságiban nagyra növekedett 
tisztségei. Mi történt ezen idő alatt Pécsett épen építészeti és 
technikai téren, arról külön tanulmányt kellene, illetőleg le-
hetne irni, de ezt már egy gyakorlott szakíróra kellene bízni. 

Az előrehaladás és városi jellegre való berendezkedés évei 
voltak ezek, a megszakítást és pihenést nem ismerő alkotas 
évtizedei, melyek alat t teljességében megváltozott a város 
külső képe. Kis városból modern berendezésű vidéki várossá 
fej lődött Pécs, melyre rá nem ismernének azok, akik a nyolc-
vanas és kilencvenes években fejezték be életüket és akiki ik 
szive verésé ezen városé volt. A középületek nagy sorának alap-
tervezését ő készítette, ha a részlet tervek elkészítésére más 
mérnökök nyertek is megbízást. Ámde a legnagyobb pécsi lak-
tanyák, különösen a régi Krajcár laktanya helyett fölépített 
Ferenc József laktanya, a Makár-utcai legsikerültebb pécsi 
elemi népiskola, az Ítélőtáblai épület, a központi temető nagy-
méretű beszentelési csarnoka s a temető berendezése, az uj vágó-
híd, vásártér, hogy csakis a nagyobbarányu városi épületeket 
emhtsem, ezeknek ő volt a tervezője, és r engeteg munkátvég-
zett a pécsi vízmüvek létesítésénél, a városrendezési munká-
latoknál, az aszfaltburkolatok lerakásánál, a városi villamos 
vasút létesítése és a villamos müvek városi üzembe vételénél, 
az uj vicinális vasutak terveinek föl ül vizsgálatán ál és traciro-
zásánál. A színház melletti térség szabályozása, mely mesteri 
müve a mérnöki tudománynak , is az ő müve, mig az ezen 
térség szomszédságában emelt városi bérház különösen sike-
rült terveit régi munkatársa, Katona János tb. főmérnök ké-
szítette, akirrek kijutott a munkából Rauch János mellett, 
akitől mindenkor távol állt minden hiúság, hogy minden vá-
rosi alkotásra saját jellegét oktrojálja. A tervezésekkel külöin-
ben is szakított , amikor a városnak reá inkább mint gépész-
és elektrotechnikai méri ökre volt szüksége. Kínálkozó alkal-
mak, hogy kényelmesebb és jövedelmezőbb állásokban helyez-
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kedjék el, sohasem csábították el, mivel bőséges teret talált 
sokoldalú képességeinek érvényesítésére, mir.t a fejlődő varos 
főmérnöke is. A pécsi mérnökök társadalmi mozgalmaiban is 
élénk részt vet t , amig a mérnök-egyesület a békés időkben 
megvitathat ta a fontosabb természetű városi ügyeket, és 
tervezései, elaborátumai országos kapacitások részéről is teljes 
elismerésben részesültek. A városi mérnöki hivatalnak már 
rég ideje működési körének folytonos tágulása következtében 
két osztálymén.öke és több ügyes rajzolója is van. Katona 
János mellett mint osztálymérnök, akinek legfontosabb teen-
dőjét az utcák jókarban ta i tása képezte, Beczkay Jenő műkö-
dött éveken át és eredményes működését a háború megszakí-
tot ta , mert közel négy éven át front és helyi szolgálatot kellett 
ellátnia. Mivel alapos volt azon reménye, hogy mint magán-
mérnök jobb keresethez jut , iöviéi idővel a háború befejezése 
után lemondott városi mérnöki hivataláról és megnyitotta 
saját méri öki irodáját. Krisztián György, a régi pécsi polgári 
családból származó fiatal gépészmérrök és Krisztián Emil 
építőmester is erősségei a fontos hivatást teljesítő városi 
méri öki hivatalnak. Számottévő apparatusa ma a városi 
t isztikarnak a mérnöki hivatal, melynek működését a háboius 
évek megbénították, de annál több elolga lesz újból, amint 
ismét normális időket élünk, mert sok már előkészített te rv 
majd csak akkor kerülhet megvalósításra és újból föl kell 
majd venni az alkotás munkájá t , melyből bizonyára kiveszi 
majd részét a városi méri öki hivatal is. 

Pécsi orvosok. 

Abból az időpontból, melyre ezen megemlékezésem kiter-
jed, sok olyan orvosra emlékezem vissza, akik valóságos jótevői 
voltak az emberiségnek, elsősoiban a pécsieknek, akiknek köré-
ben éltek, eredményesen működtek, és meghaltak. Arégiek java-
része azonban most is él és oly önfeláldozással és hozzréitésesl 
működnek, hogy bizvást elmondhatom, a ma működő orvo-
soknak még az a nehéz föladat is sikerült, hogy fönn tud ták 
tar tani Pécs azon régen megalapozott hírnevét, hogy orvosok 
tekintetében Pécs betegei még a legkomplikáltabb esetekben 
se szorulnak idegen orvosok igénybevételére. Akik ezt nem 
vették kellő figyelembe, igen gyakran életükkel fizették meg 
a pécsi, mert vidéki orvosok iránt lappangó bizalmatlanságu-
kat. Áldásos működésükkel segitettek köztudatba vinni, lu gv 
Pécs egyetemi várossá fejleszte ssék. A pécsi, városi tulajdont 
képező régi kórház, mely túlnyomó részben alapítványoknak, 
de a városnak a közegészségügy iránt mindenkor tanúsított 
megértő érdeklődésének köszönhette keletkezését, fejlődését 
és messze vidékre szóló hirnevét, mindig abban a szerencsés 



helyzetben volt, hogy abban a mindennapi igényeket jóval 
meghaladó képességgel megáldott orVosok működtek. A leg-
kiválóbb op Taleur ezeknek sorában Erreth Lajos dr. voll, aki 
az orvosi tudományán kívül, mint adminisztratív erő is első 
helyen állt. A pécsi községi kórház a legnagyobb forgalmú 
vidéki kórház, és nem kis dolog volt, hogy abban sziik méretei 
dacára egyszerre sokszor 1400 beteget is sikerült elhelyezni, 
anélkül, hogy ezzel az egyes ápol takat el kelleti Volna hanya-
golni. A kórházban fennállása óta bizonyára sok százezer 
beteg nyerte vissza egészségéi. A pécsi országos kiállításon 
bemutatot t tudományos kiállítása ezen kórházunknak méltán 
kel tet t föltűnést az idesewglett orvosok körében, mivel az 
tanúságot t e t t arról a komoly munkáról, soha nem szünetelő 
tudományos téren való búvárkodásról, melyet ezen kórház 
Erreth Lajos dr. alatt kifej tet t s melyet utódai is folytat tak. 
A halál nem is oly rég szólította el körünkből ezt a kitűnő 
orvost és embert, aki egyéniségének bélyegét nyomta ezen 
kórházra, azt örökségül hagyva a kórház orvosi karának. 

Erreth mellett mint hűséges munkatársát és kitűnő orvosi 
oll találtuk Schwar: Frigyes drt, a szűkszavú, de mélyérzésü 
és hozzáértő, bécsi iskolából kikerült orvost, aki sok e m b o t 
gyógyított, de önmagának nem tudott hosszú életet bizlosi-
tani. Piatalon halt meg annak testvéröscce, Schwarz Vilmos 
voll pécsi bankár, eg'v ideig fakereskedő is, aki pedig olyan 
sportférfiu volt, hogy nem akadt azóta se párja Pécsett. 
Schwarz Frigyes édesatyja, Schwarz József kirurgus is orvos 
volt, még a régi fajtából, és évek hosszú során át tiszti kerületi 
orvosa voll a városnak. Schwarz Frigyes dr. oly modern gon-
dolkozású ember volt, annyira bízott Pécs el nem maradható 
fejlődésében, hogy bátran nekivágott a Vigadó épület fölépíté-
sének, a mi akkoriban nagy eseménye voll Pécsnek, de ő maga 
nem sokáig örvendhetett annak, hogy a régi családi ház le-
bontásával ezen palotát fölépítette. Előzőleg már a Ferenciek 
temploma szomszédságában épített modern bérházat. Piek 
Ignác dr. kórházi főorvos is tipikus, közkedvelt alakja volt a 
pécsi orvosi karnak és betegei is nagyon kedvelték. Hosszú 
élet néki se ju to t t osztályrészül. Kaiifer Móric dr., Erreth 
Lajos utóda a kórházi igazgatói tisztségben, látszólag nyeis 
modorú orvos volt, de a beteggel nálánál többet törődött orvost 
elképzelni se lehet. A háború alat t tanúsított kötelességtudás 
időelőtt döntötte sírba és sok oly nemesszivü és lelkiismeretes 
orvost kívánnék a betegségben szenvedő emberiségnek, ami-
lyen Kaufer dr. Volt, akit barátainak és volt betegeinek ezrei 
mint 'pótolhatatlan családtagot sirattak meg, amikor Buda-
pestről, ahová elkésve ment gyógyulást keresni, holttestét 
hozták haza. Mindjárt a háború kitörésénél, de még azl meg-
előzőleg is nagy elfoglaltsága mellett ápolónői lanfolvamokat 
is vezetett és tevékeny részt vett a Vörös Kereszt Egyesület 
pécsi választmányának munkálataibaj) is. Mint magáJiorvos 
is megtalálta volna boldogulását; mert annyi háza volt, hogy 



alig győzte, de a kórház igazgatói állása, melybe Erreth Lajos 
jóformán belenevelte, megfelelő teret nyúj to t t , hogy mint 
orvos és emberbarát elégíthesse ki ambícióját és amilyen 
megjavítását a helyzetnek a kórház szűkös felszerelése és anyagi 
eszközei mellett illetékes helyen kiverekedhetett, azt meg is 
te t te és a pécsi közkórház az ő vezetése mellett a hábőrus 
élelmezési nehézségek dacára addigi fejlődése ut ján haladt, amig 
csak romba nem dőlt a minden munkával megbirkózó erős 
fizikum és idő előtt véget nem vetet t életének. Végtisztcsségére 
egybcsereglett bcláthatlan közönség te t t arról tanúságot, hogv 
a pécsi közönség mily széles rétegei érezték a veszteséget, 
melyet halála okozott. A közkórházat rövid idő multával még 
több súlyos veszteség érte, amikor korra még fiatalabb években 
váratlanul meghalt Bokor Emil dr. főorvos, a belgyógyászati 
osztály odaadó orvosa, aki Sipöcz Géza dr. harctéri szolgálata 
a la t t veze tte az elmegyógyintézetet is, és szervezője, rendelő-
orvosa volt a pécsi tiidővész dispensairenek is. Betegei főként 
jó modora miatt és emberséges, gondos kezelése következtében 
szerelték és becsülték. A kórházat azonban ugyanezen időszak-
ban további veszteség is érte, amikor a sorban harmadiknak 
ugyancsak férfikora elején meghalt a nagyképze ttségü Sipőcz 
Géza dr. is, aki az elmegyógyintézet megnyitásától kezdv^ 
annak vezető főorvosa volt, és szakértelmével hasznos és 
eredményes munkát fej thetet t ki az élőhalottak szomorú 
birodalmában. Sorrend szerint a kórház negyedik halot t ja 
Bahula József dr. főorvos volt , aki a Munkásbiztos tó pénz-
tárnak is jeles képzettségű igazgató főorvosa volt . Utóbbi 
minőségében Balla Adolf dr., a keresett, népszerű hatósági 
főorvos let t az utóda. 

Az orvosi karnak ezen intézményünknél régebben működő 
tagjai sorából Wallersteín Félix dr. (a belgyógyászati osztály 
Vezető főorvosa), Kencssey Aladár dr. mint az ő gondozására • 
bizott szemgyógyászati osztálynak hozzáértő Vezetője, Fodor 
Leó dr. mint gége, orr és fülspeciálista, akinek kezét és tü-
relmét oly sok meggyógyult ember áldja, Vertán Emil dr. 
főorvos, a legnyugodtabb kezű és biztosan dolgozó operateur 
öregbítették az utolsó két évtizedben kórhazunk h r n e v é t , 
nem szólva Schmidf Antal tfr.-ról, erről az ízig-vérig kiváló 
képzettségű és képességű sebészorvosról, akit nem is a városi 
főispán, akinek ez föladatát képezi, hanem az osztatlan köz-
vélemény emelt a kórházigazgatói fontos pozícióba, melyben 
elsősorban a még mindig fokozódó élelmezési nehézségekkel 
találta magát szemben, mert a betegeket megfelelően élel-
mezni első felaelata minden hírnévre sulvt helyező kcirház-
nak. A kénytelenség parancsszavára végre is tehermentesí-
teni kellett az igazgatót, hogy az élelmezés gondját elvonják 
orvosi működésétől. 

Az aminisztrativ uji tás jól bevált, amint Schmidt dr. gon-
doskodott az orvosi kar sürgős kiegészítéséről is. Ezen tekin-
tetben most már teljes az orvosi létszám, ámde a kórházépület, 



mint ilyen, alig felel meg már azon igényeknek, melyeket ily 
nagyforgalir.u kórház iránt táplálni kell és lehet. Uj közkórház 
fölépítése már régebben foglalkoztatja a város intéző köreit és 
Schmidt dr. alighogy átvet te a kórház vezetéséi, mozgalmat 
is indított, hogy a társadalmat a kórház építésének céljaira 
nagyobb mérvű adakozásra birja, ámde a belpolitikai esemé-
nyek megállították ezen mozgalmat, mielőtt az még komolyabb 
alakot öltött volna és legalább 100 milliót, mint a szükséges 
építési költség minimumát társadalmi utón előteremteni nem 
is igen lehetne. Bizonyos, hogy megfelelő kórház fölemelése 
most már nálunk is az államra fog hárulni, ámde arra is csak 
akkor, ha ismét erőre kap, ami még a távoli jövő reménysége ! 
A pozsonyi egyetemnek Pécsett való elhelyezése gyorsítani 
fogja ezen uj, nagyarányú kórház fölépítését. A pécsi közkór-
ház mellett évszázados múltra pillanthat vissza a pécsi mize-
riek kórháza is, mely épugy, mint a városi kórház ka tonai sebe-
sülteket is gyógyított hosszú időn át, amig csak az ideiglenes 
katonai kórházak kényelmes elhelyezést nem nyúj tha t tak 
a Pécsett ápolL átlag 15.000 emberre becsülhető beteg és 
sebesült katonáknak, akiknek részére a még meg sem nyílt 
uj állami főreáliskola épületet, a belv. kalholikus kör helyiségeit, 
a tágas Ferencz József laktanyát , polgári leányiskolái épületet 
és Makár-ütcai népiskolát is katonai kórházaknak rendezték 
be. De szép számmal Voltak katonai kórházak Pécs környékén, 
uradalmakban is, mert sebesült katonák ápolása és gondozása, 
mielőbbi talpraállitása a háború a la t t hazafias kötelesség, no 
meg divat is Volt! A mizeriek kórházának perjele, és főorvosa 
hosszú időn át Pataki) Lucidus chirurgus volt, akinek tudomá-
nyát a laikus közönség is igénybe vette. Annak halála után 
Sick Jácint dr., ez a már alaposabban képzett orvos került a 
pécsi rendház és kórház élére. Kedvelt orvosa a városnak, bár 
magángyakorlatot csakis egyházi kötelékbe tartozó betegeknél 
folytat. Pécs legmodernebb, legtökéletesebb gyógyító intézete 
és hírneve, vonzó ereje távoli vidékre kiterjedő a pécsi állami 
klinika és bábaképző intézet, mely ideiglenesen a városi Rudolfi-
neumban volt elhelyezve, amig azt az állam költségkímélés 
nélkül az ezen célra megvásárolt egyik Littke-féle szöllő telkén, 
árnyas park közepére fölépíthette. Ezen intézetet fennállása 
óla Dactor Sándor dr. vezette és mint nőgyógyász és műtétek 
elvégzése körül való absolut megbízhatóságával fnéltán érde-
meli ki országosan jóhangzásu nevet. Tudományos téren Való 
eredményes munkálkodása mellett, niint szociologus író is 
ismertté te t te nevét, sőt nagy munka bírásával még arra is ma-
radt érkezése, hogy a Károlvi kormány megalakítása után 
vállalhatta a rövid életű pécsi Nemzeti Tanács elnöki tisztét. 
Mindenképen egyike a legérdekesebb orvosi jelenségeknek, 
aki valaha ezen városban folytatta működését. A szerb meg-
szállás a la l t azon súlyos kellemetlenség érte ezen intézményün-
ket, hogy a hónapokon át Pécsett működött szerb zsákmányoló 
bizottság, mint állami tulajdonra rátet te kezét ezen női klinika 
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berendezésére is. Doktor Sándor dr. Belgrádba sietett, hogy 
ezen elsőrangú közegészségi intézményünket a genfi konven-
cióra való hivatkozással szerb barátai kíméljék meg az elhur-
colástól, erre nézve biztató ígéretet is kapott , mégis egy augusz-
tusi csendes éjszakán az o t t ápolt beteg nőket, akiknek föl-
vételét már előzőleg is korlátozták, átszállították a várösi köz-
kórházba, az összes fölszerelési tárgyakat vasútra és onnét 
Belgrádba vit ték. A klinika kénytelen volt áldásos működését 
beszüntetni, mire társadalmi akció indult meg annak újból 
való berendezésére. A pécsi közönség áldozatkészsége most is 
fényesen megnyilatkozott, ámde azért a mintaszerű berendezés 
pótlása a mai viszonyok közepette lehetetlennek bizonyult, 
annál inkább, mivel ugyanakkor az állami gyermekmenhely 
föntartásának gondjai is a társadalomra hárultak, mivel az 
állam a demarkációs vonal által Pécstől elszakítva, nem is jut-
ta tha t ta el az anyagi eszközöket ezen intézmény föntartására. 
Nyilvános gyűjtések, népünnepélyek, színházi előadások csakis 
enyhíthették, de meg nem szüntethették ezen nehézségeket. 
Gobbi Gyula dr., a gyermekmenhely buzgó igazgatója, mint 
gyermekorvos szerzett Pécsett és a környéken érdemeket és 
gondozottjai érdekében kari tat ív téren is eredményesen mű-
ködött. Az intézet föntartására még a szerbektől is egyszeri 
segélyt tudot t kieszközölni, ámde az elenyészően csekély összeg 
volt az intézet óriási kiadásai mellett. Doktor Sándor drt poli-
tizáló szenvedélye, kommunista érzülete annyira magával 
ragadta, hogy feledve minden hazafias érzést, a szerbek politikai 
céljainak ágensévé sülyedt le, küzdelmet folytatva a megszállás 
meghosszabbítása, esetleg még a szerbek által való annexió 
mellett is és vak szenvedélyében a baranya-bajai szerb-magyar 
köztársaság! kikiáltása után leányaival maga is a beugratott 
tömeggel együtt vitte végig a városon a vörös lobogót. Amikor 
a félrevezetett tömegek a magyar hadsereg bevonulása előtt 
Pécsről elmenekültek a bizonytalan jövőbe, a jórészt 
általa félrevezetett menekülők dühe Doktor Sándor dr. ellen 
fordult, akinek tetteire csakis egy mentő körülményt találhat-
nék, hogy a tú l fű tö t t agyú orvos elméje — megháborodott. 
Közhivatali szolgálata alól a magyar állam régebben fölmen-
tette, azért továbbra is bitorolta gyönyörű természetbeni lakását. 

Pécsnek emberemlékezet óta mindig kiváló orvosai voltak. 
Bizonyára élénk emlékezetében él még a pécsieknek a hírneves 
Hölbling \iktor dr. vármegyei tiszti főorvos, aki az első pécsi 
orvosok és természettudósok országos ülésének titkára volt 
és ezen alkalomból vaskos, a tárgy teljes ismeretére valló kö-
tetet irt a pécsi és pécsvidéki faunáról, mely ma is még forrás-
munka. Lelkes magyar, az utolsó pécsi, — csizmát viselő orvos 
volt, akinek széleskörű tudását még akkor is megbecsülték, 
amikor belefáradva a hosszas munkába, nyugalomba vonult. 
Kiváló magánorvos volt a sudár termetű, nyers modorú, de 
nagy prakszisa révén nagy tapasztalatra szert tett Pasitzky 
Ede dr., egy puritán életű, nagyui i modorú, szolgálatkész or-



Vos. Emlékezhetünk még Visy István dr. törvényszéki, Magas 
kort elért orvosra. Mintha ma is látnám sugár, de már gör-
nyedt a lakjá t , amint törvényszéki tárgyalásoknál leadta orvosi 
véleményét. Nagytekintélyű orvos, vagyonos ember is Volt, 
és egyik leánya, mint Steinfeld Mór nyugalmazott tábornok 
felesége, férje halála után Pécsre tér t vissza, mely várostól 
évtizedeken át távol élt, de mindig kultuszt űzött szülőváro-
sából és azt évről-évre fölkereste. A háború kitörésénél férje, 
akkor linzi hadosztályparancsnok, már nem érzett magában 
elég erőt a háborúban a tábornokokra váró föladatok ellátá-
sára és ezért nyugalomba Vonult, Pécsre téve át lakhelyét, 
honnét mint fiatal tiszt indult katonai pályafutására, melyen 
szép sikerei voltak. A régi pécsi orvosok közül gyermekkorom-
ból Mocsári] és Bandtler dr. érdekes alakjaira emlékesein még 
élénken. Ugyancsak régen költöztek el az élők sorából Ullmann 
Mór dr., akinek házát később (Goldberger). Fodor Ignác dr. 
volt ezredorvos vette meg. A keresett orvos hirtelen halt meg. 
Három fia közül a legidősebb, Károly pécsi lakos maradt és 
a régebben oly népszerű Ullmann M. Károly bankcéget meg-
alapítva, azt egyúttal hírnévre is emelte. Második fia, Imre 
Bécsben elnyervén orvosi diplomáját, a volt császárvárosnak 
ina is egyik legkeresettebb sebészorvosa, mig Gusztáv fia 
ugyancsak Bécsben a biztosítási szakmában elsőrangú tekin-
tély. Igen keresett orvos volt a hetvenes és nyolcvanas évek 
derekáig Schulhof Adolf dr., aki évtizedeken át a Jókai-téri, 
akkor még kis-piac egyik sarkán álló Fodor-féle háznak volt 
lakója. Hírneves Volt arról, hogy több beteget kezelt ingyen, 
mint pénzért. Folesége elnöklésével az izr. nőegyletet is föl-
virágjzta t ta . Régideje már annak, hogy ő is csendes lakója a 
zsidó temetőnek. Legidősebb fia, Géza hírneves ügyvéd Volt 
Budapesten, nemességet is kapott Dombovári előnévvel és az 
első pécsi izraelita születésü ember volt, aki elhagyva ősei 
vallását, kikeresztelkedett, mig fia most is buzgó követője 
ősei vallásának, líoharics Károly dr. kitűnő tiszti főorvosa 
volt Pécsnek. Ö sem ért el 11 agas kort. Fia a határrendőrségnél 
ért el magas pozíciót, leánya pedig Payr Vilmosnak, az utolsó 
alkotmányos kir. kormány honvédelemügyi államtitkárának 
felesége Volt. Koharics Károly dr. építtette azt a szép Mór-
utcai házat, melyben később a Gambrinus-féle vendéglőt 
rendezték be, melynek tulajdonosa kénytelen volt katonai 
szolgálatra bevonulni és mivel fölmentést kapni nem tudott , 
virágzó üzletét a házzal együtt eladta, mely ma tán egyik 
legszebb magánháza Pécsnek. Osztatlan tiszteletnek és szere-
tetnek örvendett Pécsett Mende Lajos dr. vármegyei tiszti 
főorvos és bányatársulati főorvos is, aki Schwarz József városi 
tiszti orvosnak volt a veje. Egyike volt legképzettebb orvo-
sainknak, aki mindig tökéletesítette magát, és telve volt a 
közegészség iránt való rajongással. Sokat t e t t a községek és 
körzetek orvosi felügyeletének érdekében, és ezen célra mindig 
komolyan vett előterjesztéseire több uj falusi doktori állást is 



Szervezett Baranya vármegye közönsége, melynél nagyobb 
hálával tán csakis magam tartozom Mende drnak, mivel szülői 
házamnak évtizedeken át háziorvosa volt, aki még családi 
ügyekben is, mindig uri gondolkozású tanácsadója Volt csalá-
dunknak. Sokat utazott , a melegebb klimákat^kellett fölkerea-
1 ie, mivel tüdővészre muta to t t hajlandóságot és csakis párat-
lan lemondó képességének, legmérsékeltebb életmódjának kö-
szönhette, hogy nem kellett fiatalon sirba szállnia. Épen oly 
kiváló orvos, mint emberbarát Volt, aki szakirodalmi téren is 
működött, magvas és tar ta lmas cikkeivel nagyot lendítve 
addig siralmas közegészségi állapotainkon. Házassága gyer-
mektelen maradt, fogadott leánya, akit egyik árvaházból 
vett magához, késői éveinek nagy öröme, Miskovszky Emil 
geologus és székesegyházi bányafőfelügyelőnek felesége. 

Czirer Elek dr. volt városi tiszti főorvos a lelkiismeretes 
kötelességteljesítés mintaképe Volt. Elhunyt orvosaink sorából 
még megemlítést érdemelnek Folly Gyula és Bors Lajos dr.-ok. 
Előbbi kiváló herbarista, a pécsi és környékbeli fauna legala-
posabb ismerője volt, utóbbi pedig egyrészt antidifteritinkon-
jával szerzett magának a meggyógyított betegeknél örök 
hálálkodást, kartársai azonban más véleménnyel voltak tudo-
mányáról és találmányáról. Egyedüli pécsi orvos volt,- aki egy 
ideig Newyorkban is praktizált , másrészt azzal is érdemet 
szerzett, hogy nevét ezen sorozatban fölemlítsem, mivel a 
háború a la t t , már nagybetegen önzetlenül vállalta a járvány-
kórházban elhelyezett feketehimlő-betegek gyógykezelését, a 
mire más orvos nem vállalkozhatott, mivel orvosaink jórésze 
a harctéren teljesített szolgálatot, amiben őt évekig tar tó 
súlyos betegsége gátolta. A pécsi orvosi kar seniorja, aki azon-
ban Pécsett nem is folytatot t soha gyakorlatot, Jellasich Ká-
roly dr. nyugalmazott járásorvos, volt dárdai hercegi uradalmi 
orvos volt, amig ezen birtok Schaumburg-Lippei uralkodó hercegi 
birtok volt. Utolsó pécsi tanuja Volt bekövetkezett haláláig 
a negyvennyolcas harcoknak, aki 14 éves korában már had-
nagya volt egyik szabadságharcbéli ezredünknek, aki rend-
kívül élénk színekkel irta le a Pécsi Naplóban saját élményeit 
és a sikert nem aratot t szabadságharcot követő időket. Gyak-
ran kereste föl a helyi lapokat a gyakorlati életből merített 
gazdag tapasztalatokon fölépített cikkeivel. Elsőrangú ker-
tész, és a Mcgye-utcában bírt háza valóságos kis csodakert. 
Ha ő maga nem is működött városunkban mint orvos, jeles 
képzettségű fia, Jellasich István dr. annál keresettebb magán 
és hivatalos orvos. A pécsi járás és törvényszék és ezzel az 
ügyészség orvosa. Korra nézve legidősebb gyakorló orvosa 
Pécsnek a széles tudományos képzettségű Lóránt Lipót dr., aki 
Bajáról származott el Pécsre, mint egészen fiatal orvos, előző-
leg azonban a török hadseregnek volt orvosa és mint ilyen, 
alapos ismerője az európai és ázsiai Törökországnak. Pécsett 
feleségül vette néhai Engel Adolf fakereskedő és földbirtokos 
legidősebb leányát és eltekintve saját felkészültségétől, családi 
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összeköttetései révén is hamarosan egyik legkeresettebb orvosa 
vo l t a városnak. Orvostudományi irodalmi téren legtöbbet ö dol-
gozott és gyakran nyilt alkalma, hogy a közegészségi állapotok 
javítására cikkeivel és a bizottsági üléseken iránytadó befolyást 
gyakoroljon. Néhány éven át odaadó elnöke volt a pécsi izrae-
lita hitközségnek és .szónoki lendülettel elmondott alkalmi 
beszédei kiemelkedtek a mindennapi keretből. Mint vármegyei, 
majd városi tb . főorvos is szorgos tevékenységet fe j te t t ki. 
A városi közgyűléseken is gyakran fölszólalt, mindig hozzá-
értéssel. Leginkább igénybevett magánorvos immár 48 éve 
Paurtz Lipót dr., aki alig győzi magánpraxisát, de télen-nyáron, 
kora reggel és késő este rendelkezésére áll betegeinek. A kór-
házi orvosokat is előszeretettel hivják a betegekhez, hova-
tovább azonban Pécsett is meghonosodik a specialisták rend-
szere. Szilárd Ármin drt, mint gyomorspecialistát még a vidék-
ről is sokan keresik föl és sokaknak hiányzott, amikor a há-
ború a la t t csaknem három éven át teljesített katonaorvosi 
szolgálatot. Mint ezredorvos jöt t a háború a la t t Pécsre Hofj-
mann Adolf dr. és mint belgyógyászt oly sokan keresték föl 
ezen idő a la t t is, hogy it t telepedett le, és Röntgen-gépet sze-
rezvén be, lehetővé te t te kórházunkon kivül is a Röntgen-
vizsgálatokat. Kozma Imre dr. jól induló bőrgyógyászati 
praxisát is megszakította harctéri szolgálata, a háború befe-
jezése után ismét megkezdte praxisát, Időközben ha-
sonló minőségben, berlini és párisi előképzettséggel letele-
pedett Pécsett Benkő Oszkár dr. is, aki teljes technikai be-
rendezésével áll az őt tömegesen fölkereső betegek ren-
delkezésére. A bőrbetegségek elszaporodására mutat , hogy 
még egy harmadik bőrgyógyász is boldogulhatott Pécsett 
és ez Stein Lajos dr. volt, aki ugyancsak harctéri szol-
gálata után vette föl újból a háború alatt megszakított 
orvosi tevékenységét, de a meneküiő szociálistákkal neki is 
menekülnie kellett Pécsről. A pécsi hatósági orvosok is leg-
teljesebb sikerrel telje sitik nehéz hivatásukat . A városi tiszti 
főorvos Ludvig Ferenc dr., akinek édesatyja is keresett orvos 
volt Pécsett s mint egykori ezredor vos a szabadsagharc után a 
halálraítélt Batthyány Lajos gróf volt miniszterelnöknek ő nyúj-
to t t segédkezet, amikor az börtönében öngyilkossági kísérletet 
követet t el. Fia sokáig kerületi tisztr orvos volt és ezen minő-
ségében is bőséges gyakorlatot szerzett, hogy jó és hozzáértő 
tiszti főorvos váljon belőle. Igy helyeslés fogadta, amikor 
Czirer dr. halála után Visy László dr. akkori főispán Ludvig 
di t , a bécsi hírneves orvosegyetem irodalmi téren is teljes 
műveltségű egykori hallgatóját nevezte ki, aki meg is felelt a 
küiönösen adminisztratív téren a beléje vetett bizalomnak. 
A szociálista rezsim alat t is a város közegészsége érdekében 
a tiszti orvosok megtartot ták tisztségüket. 

Régi kerületi tiszti orvosa a városnak Tolnai Vilmos dr. 
is, aki ugyancsak mindig keresett magánorvos is volt. Nagy 
érdeme volt, hogv magán vízgyógyintézetet létesített na^'v 
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áldozattal a sétatér közelében lévő családi házában, ezzel 
lehetővé téve, hogy nem kellett már Pécsről vizgyógyintézetbe 
elutazni, de a közönség nem méltányolta eléggé, hogy ime itt 
ta lá l ja a teljesen a mai kor igényeinek megfelelő vizgyógy-
intézetet, a vállalat különösen a háborús években nem prospe-
rál t a kivánt mérvben és ez késztette -annak tulajdonosát, hogy* 
túladjon az egész házon, melyben ma már két ipartelep nyert 
elhelyezést. Pedig nem igy tervezte ezt Tolnai Vilmos, akinek 
fia is orvosi pályára lépett és majdan át kellett volna vennie 
a pécsi vizgyógyintézetet édes atyjától . Ehelyett inkább Ame-
rikába ment, hogy ott elsajátítsa a forgorvosi legújabb vívmá-
nyokat, onnét legújabb fogászati berendezési tárgyakat is 
hozott magával és amikor a háború után visszatérhetett 
Pécsre, megszakított fogorvosi tevékenységét ismét hamarosan 
megkezdte, és Gaál Jenő dr., Breuer József dr. és Wallerstein 
Feli*, dr.-ral együtt megalapozták Pécs hírnevét, mint ahonnét 
fogak gyógyítása céljából idegenbe annál kevésbé kell elfá-
radni, mivel a fogakkal foglalkozó orvosok mellett , akikhez 
még L6wy Ignác drt, a sokat keresett orvost, a munkásbizto-
sitó pénztárnak is szorgalmas orvosát is hozzá kell számita-
nunk, több jelesen képzett fogtechnikus is működik Pécsett , 
Ezek között Darvas Zoltán, akit hamarosan fölkarolt a fogai-
val ázenvedő közönség.' A fogorvosi teendők ellátására László 
Albert dr. volt törzsorvossal, orvosi karunk ezen kitűnő-
ségével társult . És valamennyi pécsi fogorvosnak sok a teendője". 

A legfiatalabb, rendkívüli agilitásáról ismert tiszti orvosa 
a városnak Schwarz Vilmos dr., aki a közkórházi másod-
orvosi állást hagyta el, hogy eleget tehessen azon ambíciójá-
nak, hogy a város közegészségének megjavításában közre-
működhessen. Szép és nemes föladat, de a különösen Kaufer 
Móric dr. halála óta megkétszereződött magángyakorlata mel-
let t egyúttal fárasztó is. 

Baranyavármegyének tiszti főorvosa Mende dr. halála 
óta Johann Béla dr. volt, aki ugyancsak a bécsi egyetemnek 
volt hallgatója. Rendkívül pedáns, gondos és odaadó vezetője 
volt haláláig a vármegye közegészségének, ámde ezen téren 
nagyobb eredményeket elérni addig nem igen lehet, amig a 
falvak egész sora húzódik el egymás mellett , melyekben nincs 
se orvos, se gyógyszertár. Erre vezetendő vissza az átlagot 
jóval meghaladó halálozási arány Baranyában, mig Pécsett a 
születéseket átlag minden hónapban meghaladó halálozási 
arány a falvakból való nagy beözönlésre vezetendő vissza. 
Közegészségi szempontból még igen sok a teendő, ámde adva 
van ennek előföltétele, még pedig a kiváló, minden fa j ta beteg-
ség gyógyítására képesített külön szakorvosokkal vagyunk 
ellátva, akik a gyógytudomány magas fokán állva teljesitik 
nagy odaadással nemes hivatásukat. 

Az orvostudományok Pécsett való állandó fejlődésének 
beszédes bizonyítéka, hogy egyik első vidéki város volt Pécs, 
ahol rövid időközben két női orvos mert letelepedni: iíose/i-
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spilz Bella dr. és Greiner Gizella dr., akik számottevő klientú-
rára te t tek szert és lelkiismeretesség és hozzáértés szempont-
jából minden összehasonlítást elbírnak. Mint női orvosok 
Cholnoky Ferenc dr., György Ármin dr., Ferenczy Andor dr. 
specialisták és nagy környékre gyakorolnak tudásukkal vonzó-
erőt. Röntgen aparátussal dolgozó orvos most mar több is van 
Pécsett, mert Elek (Engel) Pál dr. is elsőrangú készüléket 
szerzett be betegei részére. 

A pécsiek azonban nemcsak szülővárosukban, de Buda-
pesten is elsőrangú pozíciókat értek el, mint orvosok, ha bá-
torsággal oda gravitál tak. Buday Kálmán dr. egyetemi tanár 
országos tekintély, Rihmer Béla dr. a iegjelesebb operatőrök 
egyike, Johari Béla dr. fia elsőrangú klinikai erő és Gellért 
Elemér drt ép legutóbb választotta meg a Charité poliklinika 
sebészfőörvosává. A Glass és Paunz fővárosi jónevü doktorok is 
mind Pécsről származtak el Budapestre. A legfiatalabb pécsi 
orvosokat még ném vonhattam ezen megemlékezés keretébe. 

Az elhunyt Sipőcz Géza dr. utódja mint az elmegyógy-
intézet főorvosa Jilngling Kálmán dr. volt kellő hozzáértéssel. 

Pécsi bírák. 

A pécsi törvényszék, amikor a bíróságot a közigazgatástól 
elkülönítették, az Apácza-utcában, a régi kuriális épületben, 
a Hölbling-féle házban nyert elhelyezést, mig a járásbíróság 
éveken á t a Király és Mór-utca sarkán állt Fábry-féle házban, 
melynek helyére a Pécsi Kölcsönös Segélvző Egyesület palo-
t á j a épült , majd a Jókai-tér egyik rég lebontott bérházában 
volt elhelyezve. A volt törvényszéki épületben, mely most 
Visnya Ernő bankigazgató tulajdonát képezi, zajlott le az 
országos érdeklődést keltett eszéki hidbcomlás megtorlásaként 
letárgyalt nagy per, melynek tárgyalására a fővárosi lapok 
külön tudósítókat küldöttek Pécsre. Ott körmöltek akkor, 
mint fiatal újságírók Günther Antal dr., a Pesti Napló és Magyar 
Távirati Iroda tudósítója, a későbbi kúriai elnök és Vészi József, 
aki akkoriban a Neues Pester Journal ambiciózus tudósítója, 
a tanácsköztársaság kikiáltásakor pedig a Pester Lloyd főszer-
kesztői tisztét töltötte be, aki elsőrangú világlappá fejlesztette 
ezen mindig nagytekintélyű újságot. Egyébként csakis királv-
látogatások, országos ünnepélyek alkalmával jár tak it t fő-
városi külön tudósítók. A törvényszéki épület és járásbíróság 
szük keretei hamarosan elégteleneknek bizonyultak és amikor 
Ocskay Antalt, a régi szabású törvényszéki elnököt, Sável 
Kálmán, a későbbi nagyváradi táblaelnök váltotta fel, annak 
első teendői közé tartozott , hogy megfelelő helyiséget biztosít-
son a pécsi bíróságok részére. A pécsi mizeri rend, melynek 
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vezetőiben'mindén kor meg volt a kellő érzék a modern haladás 
iránt, melynek alapitványaiból megfelelő tőkék is rendelkezésre 
álltak, ajánlatot te t t a törvényszék elnökének, hogy a már 
előzőleg a Majláth-téri régi, düledező épüle t lebontásával föl-
épített bérház mellett, (mely első nagyobb arányú bérháza volt 
Pécsnek) a Munkácsy Mihály utcai és Fürdő utcai telek föl-
használásával a pécsi viszonyoknak megfelelő egységes épületet 
emel a pécsi bíróságok elhelyezésére és miut án az erre vonatkozó, 
25 évre szóló lakbérleti szerződést aláírták, hozzákezdettek 
a hatalmas épület felemeléséhez, mely, hogy idők multával 
szűknek bizonyult és abból az elnöki lakást már régebben hiva-
talos helyiségként kellett igénybe venni, a város természetes 
fejlődésével indokolható. Ha közbe nem jön a háború, az Irá-
nyi Dániel-téren már évek előtt fölépült volna a pécsi nagy 
igazságügyi palota, melyben nem csak a bíróságok, de az ügyész-
ség és ahhoz tartozó börtönök, sőt a rabokat foglalkoztató 
műhelyek és kertgazdaság is elhelyezést találtak volna. Egy-
előre azonban minden a régiben maradt, a mizeri rend meg-
hosszabbította a bérleti szerződést és egyhamar nemigen ábrán-
dozhatunk az igazságügyi palota megépítéséről. Sável Kálmán 
kiváló vezetője volt a pécsi törvényszéknek. Olyan jeles bírói 
karral rendelkezett ugy a törvényszék, mint járásbíróság, mely 
a gyors és megbízható munkateljesítményről országosan ismert 
volt. Alatta lépett életbe az ésküdtbirósági intézmény. Gondja 
volt arra, hogy minden fennakadás nélkül kezdhesse az meg a 
kitűzött határnapon működését. A pécsi társadalomban is 
csakhamar nagy keaveltségre te t t szert a koncilians modorú 
törvényszéki elnök, aki egyik kezdeményezője volt a pécsi 
Nemzeti Kaszinó újjáépítésének, amelynek a magas építkezési 
költség miatt oly sok ellenzője volt. Sokban hozzájárult Sável 
Kálmán népszerűségéhez felesége, aki bihari zsentri családból 
származott és akit a pécsi hölgyek emeltek pajzsukra. A pécsi 
jótékony nőegylet alelnöknői állását vele töltötték be és egész 
sorát létesítette az olyan intézményeknek, melyekből a jótékony 
nőegyesület állandóan meríthet, melyekrészben még ma is élnek 
és fennmaradtak. Ilyenek voltak a karácsonyi vásárok, melyek 
csak a háború alatt maradtak el. Fejérváry Imre bárónőmint 
elnöknő ésjSável Kálmánné, valamint Hinka Lászlóné alelnök-
nők bírták rá Biedermann Rezső bárónőt arra a fejedelmi ado-
mányra, hogy a nőegyesület fölépíthette mai díszes palotáját 
a Mór-utca és Mária-utca keresztezésénél. Az ő és Fejérváry 
bárónő kezdeményezésére építették az egyesület tehetetlen 
szegényei részére a családi házakat a Hamerli-féle keztyü-gyár 
közelében. A nőegyesületi népkonyha biztos alapokra való fek-
tetése is az ő működésével esikegybe ésnéki is már odaadó, hozzá-
értő munkatársnője volt néhai Doroszlayné Vizkclety Fennéna, 
ez a legnemesebb szívű asszonyok egyike, akiről jól tudom, hogy 
kevés pécsi asszony szolgált rá ugy a kegyeletes megemléke-
zésre, mint ő. Sável Kálmán két évtizeden át működött Pécsett. 
Hamarosan megkapta a kúriai bíró címet és jelleget és a pécsi 



88 

Ítélőtábla fölállításánál és berendezkedésénél is tevékeny részt 
ve t t . Bizonyára ott megfelelő pozícióban ő is elhelyezést talál-
hatot t volna, ámde feleségét rokoni kötelékei Biharba vonzot-
t ák vissza, így került el Sável Kálmán magasabb pozícióba 
Pécsről és utóda az elnökségben egyik volt kedvenc bírája, 
aki már akkor a pécsi ítélőtáblának volt elnöki t i tkára, Hardy 
Sándor volt, aki Sável szellemében gondoskodott a pécsi tör-
vényszék renoméjának fentartásáról. A háborúban elveszí-
t e t t e egyik legszebb reményekre jogosító fiát és lélekerejéről 
tanúskodik, hogy nem nyugodott, amig a hősi halott földi-
maradványait a leglehetetlenebb körülmények között föl nem 
t a l á l t a és haza nem hozta. A lelki és testi izgalmak azonban 
annyira megviselték, hogy súlyosan megbetegedett és fölépül-
vén, nem érzett magában elegendő erőt, hogy az eddigi oda-
adással lássa el hivatali teendőit, amiért nyugalomba vonult. 
A nyugalmaztatás kedvező hatással volt egészségére és most 
csendes szemlélője városunk csendesnek épenséggel nem mond-
ható életének. Útóda az elnöki tisztségben Klie Lajos volt, 
most már kúriai birói rangban és jelleggel, aki ugyancsak az 
ítélőtábla elnöki t i tkári állásából került a pécsi törvényszék 
élére. A mohácsi születésű törvényszéki elnök ugyancsak 
rendben t a r t j a a törvényszéket, melynek, mint minden pécsi 
állami intézménynek a belpolitikai helyzet és a pécsi szerb meg-
szállás, valamint az állami tulajdonnak a szerbek által való 
elharácsolása következtében súlyos nehézségekkel kellett meg-
küzdenie, sőt a bírósági bútorok és fölszerelések elszállítása 
után a pécsi ügyvédi kar kezdeményezésére a polgárságra hárult 
a feladat, hogy saját bútorait és íróasztalait bocsássa a bíróság 
rendelkezésére, amig a bírósági helyiségek ismét bebutorozhatók 
lesznek. Mivfl az ugyancsak kiürített Ítélőtáblai épületben a 
szerbek saját katonai rendőrségüket, majd katonai parancsnok-
ságukat helyezték el, az Ítélőtábla is a törvényszék épületében 
székelt és o t t tar tot ta meg tárgyalásait. Az igazságszolgáltatás 
folytonosságát csakis ezen uton sikerült biztosítani. 

A régi pécsi törvényszéki birói és járásbirói kar leg-
markansabb alakjai közül meg kell emlékeznem a jó öreg 
Szikszay Jánosról, aki sokáig helyettes elnök és a büntető tár-
gyalások vezetője volt. Ő is kivette részét a szabadaég harcból 
és kuruc gondolkozása nem változott meg soha. Nem szerette 
a tolmáccsal való tárgyalást és ezért, amikor németajkú vád-
lot tak álltak ítélőszéke előtt, csak a forma kedveért tolmácsol-
t a t t a a beszédeket néhai Grünhuth Ignác, a korai sirba szállt 
német tolmáccsal, majd utódával, Kaufer Jenő drral, akinek 
ugyancsak rövid élet ju tot t osztályrészül. Szikszay német közbe-
szólásai emlékezetesek még a régi ügyvédi karnál, mely szájról-
szájra adta a csendes agglegény életet élő biró ilyen közbeszólá-
sait. A német nyelvet értette, de csak törve beszélte. Egyik 
tárgyalásnál a német polgártárs vádlott egyik közbeszólásán 
mosolygott, mire odaszól a jó Szikszay bácsi korholó szavával : 
Lakken Sie nu,r, Sie werden morgen schon weinen! Az ítélet-
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kihirdetés után a vádlott csakugyan már nem nevetet t . Egyike 
legeszesebb biráinknak Pilch Antal törvényszéki biró volt, aki 
a pécsi Ítélőtábla fölállításánál ezen bírósághoz neveztetett ki 
és mint kúriai biró ment megrongált egészségi állapota követ-
keztében nyugalomba és bár feleségével együtt a pécsi társa-
ság-különös rokonszenvének voltak részesei, mégis Budapestre 
költözött, ahol akkoriban már három fia élt, mig Andor fia 
Pécsett maradt , ahol mint műépítész és genialis tervező a 
középületek egész sorát alkotta meg, nem is említve a pécsi 
országos kiállítást, melynek impozáns épületsorai mind az ő 
tervei után készültek. Egyik leánya Goszthonyi Gyula, volt 
ítélőtáblai biró, majd pécsi kormánybiztos-főispán felesége. 
Pilch legidősebb fia elsőrangú katonai iró és a magyar tud. aka-
démia már régebben tagjai sorába választotta. A jogkereső 
felekre mindig megnyugtatólag hatot t , ha ügyeiket Pilch An-
talra osztották ki, mert értet t ahoz, hogy a legkomplikáltabb 
esetekben is kibogozza, hol az igazság ? Az öreg Bogyay Pong-
rácra is bizonyára még sokan emlékeznek. Betegség kényszeri-
te t te , hogy nyugalomba vonuljon és a halál megváltás volt 
reá. Lukrits István a telekkönyvi ügyekben bíráskodott egy 
egész életen át . A társas életben nem igen vett részt. Kisfaludy 
Imre, a Kisfaludyak nemzetségéből származott. A Pécsi Nemzeti 
Casinonak volt sokáig igazgatója. Koszét János és Perczel 
Sándor is érdemet szereztek kegyeletes megemlékezésre. Czig-
lányi Béla markans alakja is él még az emlékekben. Nagy és 
alapos tudásu ember volt, akinek a költészet és irodalom az 
újságírás és főleg a zene Volt bírói funkcióin kívül igazi domi-
niuma. Szabadelvű gondolkozását, demokratikus érzését semmi 
meg nem ingathatta és a Pécsi dalárdának lelkesebb rajon-
gója nálánál alig akadt . Elkísérte azt külföldi diadalutjára, 
a dalosversenyekre és még előrehaladottabb korában is agilitás 
terén ra j ta senki tul nem te t t . Nem röstelte azt sem, amikor 
családjának ellátásáról volt szó, hogy tisztességes mellékfoglal-
kozást keressen, mert akkoriban biz igen gyengék voltak a 
fizetések és kevés olyan tisztviselő volt, aki ne lett volna kény-
telen váltóhitelt igénybe venni, hacsak teljesen visszavonultan, 
minden szellemi, pénzbe kerülő élvezettől elszakadni nem 
akart . Az ő kezdeményezésére mert a Pécsi dalárda nagyobb 
szabású oratóriumok előadására is vállalkozni és gondoskodott 
arról, hogy e zenei ünnepeknek országos hírű zenei kapacitások 
is fültanúi és csodálói lehessenek. Oly határozott egyéniség 
volt, aki megalkuvást nem ismert, ami minden rajongónak 
sajátossága. Ellenségei is szépen akadtak a vidéki kisvárosi gon-
dolkozás mellett. A német dalszövegek nagy sorát ültette át 
poétikus magyar nyelvre. Az Ítélőtábla felállításánál mindenki 
természetesnek találta, mikor a pécsi birói karból az elsők 
között volt, akiket a táblához kineveztek. Jóeszii, gyorsan 
dolgozó biró volt az u jabb időkben Wodicska Ferenc, akit láb-
hibája következtében a sánta igazságnak neveztek el, de éles 
judiciuma meghaladta a mindennapi birói fölkészültséget, 
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amit róla antagonistái is elismertek. Amikor WlassicJi Gyula dr. 
több társával együtt kilépve a szabadlevü pártból, Pécseit 
mint ellenzéki képviselőjelölt föllépett, a tisztikar talnyomó 
része tartózkodóan viselkedett, mig Wodicska bátran lobogtatta 
Wlassich lobogóját, ezzel demonstrálva a tisztviselői lelki-
ismereti szabadság mellett. Wlassich ezt nem felejtette el a 
pécsi birónak és különös jóakaratába fogadta, melynek folyo-
mányaként a debreceni Ítélőtáblához nevezték ki birónak. 
ahol azonban betegeskedése következtében csakis rövid ideig 
működhetett. Többet időzött Pécsett, mint Debrecenben, végre 
is kénytelen volt magát nyugdíjaztatni, hazajöt t Pécsre és i t t 
meghalt. A pécsi ügyészek közül az 1919-ben elhunyt Zsol-
nai) György évtizedeken át állt az ügyészség élén,.melynek szigo-
rúbb vezetője azóta se volt. Mindent rendben tar to t t az akkor 
kibővített ügyészségi épületben, meghonosította a rabok kosár-
fonását, mely akkoriban még ujdonságszámba ment és a nagy-
nevű Kozma országos főügyész nem fukarkodott soha az elis-
meréssel, amikor Pécsre jött szemlére. Kiváló adminisztratív 
erő volt és mint ügyészt nem tántorí tot ták meg szentimentális 
emberi érzések. Annyira rajongója volt az igazságszolgáltatás 
tisztító erejének, hogy maga mondotta : ügyészi működésének 
legszebb napjai voltak azok, amikor a fiatal Dakos kéjgyil-
kost és Berdin rablógyilkost kisérte a bitófa alá, felszólitva 
Kozarek, majd Bali Mihályt, teljesítsék kötelességüket. Egé-
szen más anyagból gyúrt ember volt, mint testvérei,ezek között 
a mi nagy Zsolnay Vdmosunk, de markáns, érelekes ember volt 
ő is, akitől azonban egész életén át távol állt minden puhaság. 
Mint főügyész helyettes vonult nyugalomba. Sértett önérzet 
volt rugója visszavonulásának, mely után legszívesebben 
má r csak távol az emberek zajától a Kardos-ut kiinduló pont-
jánál lévő szőllejében töltötte dolgozgatva idejét. Még alatta 
szolgállak mint al ügyészek Edvi Illés Károly dr., aki bele vakult 
tudományos búvárkodásaiba, amiért nyugalomba kellett vo-
nulnia és Budapestre költözködvén, ott csakhamar az első 
kriminalisták és jogtudósok sorában emiitették és mint publi-
cista is élénk tevékenységet fejtett ki. Pécsi működése alatt 
szorgalmas munkatársa volt lapjaimnak is és egyik népszín-
műve, melynek tárgyát egyik ügyészi aktájából merítette, arról 
tanúskodott, hogy ezen téren is szép és maradaneló sikereknek 
lehetett volna részese. Ámde a legkomolyabb pálya elszólította 
a drámai irodalom talajáról , inkább jogtudományi lapokat 
szerkesztett és törvénymagyarázó kompendiumokat irt. A 
kommunizmus uralma alatt halt meg Buelapesten és temetése 
méltó volt tar talmas, bár néki nem sok földi örömet szerzett 
életéhez. A leggeniálisabb alügyész, akire újságírói éveimből 
visszaemlékezem, Nagy Géza dr. volt, akinek genialitásánál 
csakis könnyelműsége volt nagyobb, mely végre is öngyilkos-
ságra késztette, melyet Nagyváradon követett el, ahova Pécsről 
helyezték. Pécsi működése alatt a szenzációs tárgyalások e{ ész 
sora zajlott le a büntető biróság előtt, melyeknél ő volt a vád 
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képviselője. Bámulatosan gyors volt a felfogása és a legrövidebb 
idö alat t felismerte a legkomplikáltabb bünügy lényegét. A 
végtárgyalásokra nem igen készült és legtöbb esetben csak 
a tárgyalás alatt konstruálta meg vádbeszédeit. Nem volt erre 
előbb érkezése, mivel rabja Volt a kártyaszenvedélynek, mely 
szétdúlta életét és aláásta családi boldogságát is, mely pedig a -
legharmonikusabbnak látszott . A végtárgyalás befejezése előtt 
csak néhány szót jegyzett fel a kék ügyészi papirosra, de ami-
kor beszélni kezdett, már fölépítette beszéde egész konstruk-
cióját és a tárgyalási, terem zsúfolásig megtelt hallgatósággal. 
Nem hangzottakéi oly kimagasló beszédek a pécsi törvényszék 
tárgyalási termében, mint amilyeneket Nagy Géza mondott 
el, aki nem hiába volt fia egyik jó emlékezetben élő baranyai 
református lelkésznek, mig fivére a képviselőháznak volt egyik 
jogászi kapacitása. Ha a törvényszéki tudósító a tárgyalásnál 
történetesen nem lehetet t jelen, vagy nem követhette a köz-
vádló beszédének gyors tempóját , Nagy Géza dr., aki nagy von-
zalmat érzett az újságírók, különösen pedig irántam, amint 
fölszabadult a tárgyaló teremből, bármennyire kimerítette 
volt a végtárgyalás, besietett még a szerkesztőségbe és ott 
teljességében lediktálta, szóról szóra ugyanazon vádbeszédet, 
melyről alig volt néhány szavas följegyzése, de azért egy nuanc-
ceal sem tér t el beszéde attól, melyet a tárgyalási teremben 
elmondott. Sőt képes volt még arra a szellemi tornára is, hogy 
szükség esetén még az elhangzott védbeszédet is képes volt 
lediktálni. A mnemotechnika oly mérvben volt nála kifejlődve, 
hogy ennek hasonmását még nem igen tapasztal tam. Kár volt 
ezért a nagyra hivatot t emberért 1 

Zsolnay György nyugalmaztatása után Csarsch Dezső dr. 
került az ügyészség élére. Pécsett gyakornokoskodott és rövid 
megszakítással ügyészszé történt kinevezéséig is Pécsett mű-
ködött. Lényegesen enyhébb gondolkozású közvádló volt előd-
jénél, aki a vádlottban nem lát ta minden körülmények között 
a gonosztevőt, sőt szivesen segített az enyhítő körülmények 
kutatásában. Jóindulatu ügyésze volt a pécsi ügyészségnek. 
Amikor megüresedett az újvidéki törvényszék elnöki állása, 
mivel Csarsch Dezső gyermekkorában egyik szlavóniai pusztán 
élve megtanulhatta a horvát-szerb nyelvet is, őt nevezték ki 
aránylag fiatalon a nagyforgalmu újvidéki törvényszék 
elnökévé, mely állásában mindenképen megfelelt a hozzá fűzött 
várakozásnak, ugy is mint biró, úgyis mint magyar ember. 
Oltani működése alatt politikával természetesen nem foglalko-
zott és bizonyára sejtelmével se bírhatot t annak, hogy a Bácska 
egyik gyöngye, mely a Duna part ján terül ef és a legutóbbi 
években a fejlődés és előrehaladás magas fokát érte el, elsőnek 
fog sietni, hogy előmozdítsa a magyar hazától való elszakadást, 
sőt külön vajdasági kormányt alakítva, vezető politikusai 
lesznek a fegyveres jog alapján a magyar hazától való elszakadás 
végrehajtó közegeinek. Csarsch Dezső dr. ezt a csudálatos, 
Magyarország szempontjából mélyen elszomorító metamorfo-
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zist már nein élte meg. Épen alapos szerb nyelvismeretei révén 
meghagyta öt újvidéki elnöki tisztségében és Szerbia megszállása 
idején a fölállított szerb bíróságok vezetői tisztével biztákmeg 
és ezen tisztségnek, tábornoki rangban a legnagyobb tapintattal 
és e szerb lakosság érdekeinek szigorú szem előtt tar-
tásával felelt meg. Rövid néhány héttel a háború befejezése 
előtt hirtelen halál ölte meg Belgrád egyik utcáján. Holttestét 
katonai pompával Pécsett helyezték örök nyugalomra és rövi-
desen követte őt a megsemmisülésbe a pécsi pénzügyi élet egyik 
kiválósága, testvére Csarsch Jenő, a Pécsi Takarékpénztár 
volt vezérigazgatója, majd igazgatósági elnöke. Egyik leánya 
Szabó János dr. volt szegedi m^jd pécsi immár nyugalmazott 
törvényszéki biró, most ügyvéd felesége. 

A pécsi kir. ügyészség vezetésében Sárospataky József volt 
Csarsch Dezső utódja. Az ügyészek szigorúbb faj tájához tarto-
zott. Testalkatra legmagasabb embere volt városunknak és 
alapos felkészültséggel vette át a hivatal vezetését, az addigi 
rendet még mélyítve. Az ő ügyészsége alat t szakadt ránk a 
világháború és ekkor nyílt első ízben alkalmam megtudni, mit 
jelent a sajtószabadság béklyóba verése. Szigorú pedantériával 
ragaszkodott a hozzá érkezett, a hadügyi kormány meghallga-
tásával kiadott rendeletekhez, hadászati érdekből minek a 
közlése tilos és e rendeletek betartásától volt függővé téve, 
vájjon nem terjesztik-e ki a pécsi napilapokra is az előzetes 
cenzúrát, vagyis a lap kefelevonatait kinyomatás előtt be 
kellett volna az elenőrzéssel megbízott kir. ügyészségnek mu-
tatni, ami a lap kinyomatását késleltette volna. Ezen négy 
éven át tar to t t cenzúrát szerencsésen megúsztam, mert máj-
magam is el tudtam bírálni, a hadiérdek minek a közlését 
engedi meg és mit tilalmaz. A rémhirterjesztőknek egy izben 
sem ültem föl, a különkiadásokat, melyeket előzőleg be kellett 
Volna mutatni, teljesen beszüntettem, pedig azok szép jöve-
delmet biztosítottak a lapnak, ámde képtelen voltam beadni 
derekamat az ügyészségnek, pedig az magyar ügyészség Volt, 
mely ismerte régi újságírói működésemet és teljes jóakarattal 
viseltetett lapunk irányában. A külön kiadások helyett meg-
honosítottam azon szokást, hogy a napközben érkezett táv-
irati vagy telefon értesítéseket kifüggesztettük a szerkesztőség 
ablakába, ahová búcsúra járt a város lakossága, hogy meg-
tudja a legújabb eseményeket, mig kollégánk, a Dunántul a 
beérkezett táviratokkal önfeláldozóan végigsietett a népesebb 
helyiségeken és élőszóval olvasta föl a napközben megérkezett 
értesüléseit. Izgalmas napok voltak ezek! Az előzetes cenzúrát 
azonban így se kerülhettem el, de azt már nem magyar ügyész-
ség foganatosította, hanem rövid utón a szerb katonai parancs-
nokság rendelte el néhány héttel később, miután 1918 novem-
ber 14-én megszállta Pécs városát. Különösen szerb és jugo-
szláv érdekek védelme céljából tar tot ták elkerülhetetlennek 
az előzetes cenzúrát, melynek nem is egy érdekesebb cikk és 
eredeti értesülés, de minden magyar szívvel leirt közlemé-
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nyem ezen kellemetlen, egyoldalú cenzúrának esett áldoza* 
tul. A magyar ügyészséggel csakis egyszer gyűlt meg 
komolyabban a bajom, de ez már az időközben Buda-
pestre áthelyezett Sárospataky József utódja, Klausz Andor 
vezető ügyész alat t történt, aki maga volt a megtestesült 
lelkiismeretesség, aki bizonyára felső utasításra a haderő elleni 
vétség vádjával állított a pécsi rendkívüli bíróság elé, mivel 
hozzám érkezett levelek nyomán megírtam, hogy a harctéren 
részben a pécsi honvédezredből is u j ezredet formáltak, meg is 
neveztem az u j ezredek számjelzését, amit az ügyészség a 
haderő elleni vétségnek minősített. A végtárgyaláson védőm, 
Krasznay Miklós dr. azzal döntötte meg a vádat, hogy szá-
mokkal ellátott ezredek felállítása nem képezhet t i tkot, mivel 
minden szabadságra hazatérő katona sapkáján ott olvasható 
az ezred száma, ami igy hadititkot nem is képezhet. A bíróság 
természetesen fölmentett, ámde az ügyész tovább próbálko-
zott, a kir. főügyész azonban rövid uton törvényes joga alap-
ján arra utasította a kir. ügyészt, hogy felebbezésének vissza-
vonásával végét vessen ezen pernek, mivel a tábla sem helyez-
kedhetett volna más álláspontra, mint az első bíróság. A cen-
zúra, melyet a szabadságharcban eltöröltek, kerékkötője volt 
mindenkor a vérbeli újságírónak és megkönnyebbülve hagytam 
el szerkesztőségi asztalomat, amikor a lapot a szociáldemok-
rata párt vette át, mivel a szélsőséges irányba, mely akkor 
felszínen volt, nem tudtam volna ezen párt legradikálisabb 
elemeit követni és ami megkönnyítette ideiglenes kiválásomat, 
épen a cenzúra volt. I t t a szerbek cenzúrája, Budapesten pedig 
a tanácsköztársaság soha nem létezett szigorú cenzúrája, sőt 
azon rendelkezése, hogy mást nem is közölhetnek a lapok, 
mint amit a miniszterelnöki sajtóosztály azoknak közlésre 
rendelkezésre bocsát! Azon napilapokat, melyek független-
ségüket nem voltak hajlandók teljesen föláldozni, a tanács-
köztársaság teljesen betiltotta és a régi napilapok közül nem 
is maradt meg más, mint a Népszava és a Pester Lloyd, de 
onnét is eltávolították a régi szerkesztőséget és az is csak for-
dítása volt a tanácskormány által engedélyezett lapoknak és 
kiadmányoknak. A napilapok megszüntetésének indokolása a 
papirhiány Volt, mely tényleg már a háború alat t is folyton 
fokozódott, de a tanácskormány alat t tetőfokára emelkedett. 

Visszatérve a törvényszék és járásbíróságnál működött 
volt pécsi bírákra, élénken errlékeznek még a régebbi jog-
keresők a munkabírás mintaképére, Rasky Bélára, aki magas 
korban lépett nyugdijba, ámde azt már nem sokáig élvezhette. 
Fiai közül csak az egyik maradt Pécsett, Rasky Béla dr., 
egyike a legkomolyabb és legkeresettebb ügyvédeinknek, aki 
néhai Horváth Antal, a nagyeszű és képzettségű ügyvéd leá-
nyával kötött házasságot. Idősebb fia a katonaságnál ért el 
képességei révén magas pozíciót. Az öreg Rasky jjárásbiró 
fajtájából való volt a derék Sághy Vince járásbiró is, aki hosz-
szas szolgálat és becsületes munkásság után ment nyugalomba. 
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Az ujabb birói nemzedéknek egy igen kiváló birája volt 
a törvényszéknél Porgesz Miksa dr., akiről közismert dolog 
volt, hogy szorgalom és minden reá bizott ügy lelkiismeretes 
tanulmányozása tekintetében senki raj ta tul nem te t t . Minta-
képe volt mindenkoron a tekintetet nem ismerő egyenes bíró-
nak, akinek ideálja mindenkor és mindenekfölött csak az 
igazság volt. Aránylag fiatalon került a pécsi Ítélőtáblához, 
melynek ma is egyik erőssége, most már kúriai birói cimmel és 
jelleggel. Társa Volt évek során át Jobszt Béla, az éies eszii, 
joviális, if júkorában tréfakedvelő biró. Jobszt Béla, aki korra 
fiatalabb volt, még fiatalon került az Ítélőtáblához és annak 
már régebben kúriai birói rangban működő tanácselnöke. 
Peiller Imre is a pécsi éles eszű bírák sorából való, aki évek óta 
a vizsgálóbírói, kellemesnek épen. nem mondható tisztséget 
tölti be és detektivtalentumával a leghomályosabb büntető-
ügyekre is világosságot tudott deríteni. Beérte az ítélőtáblai 
birói cimmel és jelleggel, és mostanáig megmaradt a törvény-
szék birói státusában. Csakis néhai jó Kerese Miklós maradt 
meg oly sokáig a vizsgálóbírói státus állásban, mint Peitler 
Imre, aki a háború a la t t kiváló gazdasági erőnek is bizonyult, 
amikor megszervezte a köztisztviselői beszerzési csoportot, 
mely túlélte a háborút. A pécsi fiuk sorából még Reberics 
Imre, vagyis Imrefy Imre ju to t t el Kaposváron keresztül az 
ítélőtábla birói munkakörbe, u jabban pedig Böck Béla, ez a 
mindig fáradhatlan szorgalmáról ismert biró került a táblai 
elnöki t i tkári állásból a táblabírói állásba, mig az elnöki t i tkári 
teendők ellátására Krigl Nándor t e t t e meg a rövid, de mégis 
jelentőséges u ta t a törvényszéki épülettől az ítélőtábláig. 
A pécsi törvényszéki birói kar szeniorja jó ideig a nagyképzett-
ségü Simon József dr. volt, egyúttal elnöki helyettes is. Gya-
korlott vezetője volt évek hosszú során át a büntető tárgyalá-
soknak, az esküdtszék előtt letárgyalt pöröknek és gyors 
gondolkozásával értette annak módját , hogy a tárgyalások el 
ne húzódjanak, másiészt gyakran varázsolt kis deriit a leg-
clszomoritó tárgyú bünügyek mindennapi szürkeségébe. 
Feje valósagos encyclopédiáj a a régmúlt eseményeknek, em-
bereknek és élményeknek. Ő is most nyugalomba vonult és a 
nemzeti hadseregnek Pécsre való bevonulása után Koszits 
Kamill nyugalmazott alispánnal együtt történt fölkérésre 
posta cenzor tisztségre vállalkozott. Nagyra értékeli a jog-
kereső közönség Feszti Nándor dr. törvényszéki, most már 
Ítélőtáblai birót, a régi pécsi Fesztlek sarját . Dicsérik éles 
judiciumát és a jogkereső közönség iránt való előzékenységét. 
Mint természesimádó sokat foglalkozott a Mecsek Egyesülettel, 
melynek érdekében mindig élénk tevékenységet fej tet t ki. 
Testvére Feszti Lehel kiváió katonatiszt volt, aki mint dandár-
parancsnok vitte győzelemre csapatait, de megrokkanva, Sze-
geden, majd Kassán töl töt t be magas parancsnoksági tisztet 
és a háború utolsó szakában váratlanul elhunyt. Ilolttessét 
Pécsre hozták és itt nagy katonai pompával helyezték családi 



sírboltjába. Jellasich Lajos dr. is már az idősebb bírák közé 
került . Túlnyomó részben mint polgári és telekkönyvi biró 
szerzett érdemet a jogkereső közönség hálás megemlékezésére. 
A pécsi törvényszéktől még két kiváló biró került a pécsi Ítélő-
táblához, még"pedig a jogtudósnak minősített Finkey PáLdr. 
és a kitűnő Makara Iván. Mindkettő már a tanácselnöki rangot 
érte el. Gellért Oltó dr., a jogkereső közönség legteljesebb bizal-
mának élvezője, a dárdai járásbíróságtól került a pécsi kir. 
törvényszékhez és birói objektivitásával, a kereskedelmi pö-
íökben tanúsítot t hozzáértésével méltán rászolgált, hogy a 
pécsi fölszabadulás után elkövetkezett elmaradt előléptetések 
pótlásánál Őt is a pécsi kir. ítélőtáblához nevezték ki. Oda 
került Klausz Endre kir. vezető ügyész is, akinek helyére Dek-
leva Dénes kir. ügyész került vezető ügyésznek, aki jeles elő-
dök méltó utódjának ígérkezik. 

A fiatalabb birói nemzedék egyik reménysége Balog Ka-
roly dr.t az elhunyt volt pécsi télőtáblai elnök fia, aki alügyészi 
állásából neveztetett ki birónak. Gebauer Gusztáv járásbirót 
alig nevezhetem már pécsi birónak, mert négy évi harctéri és 
fogolytáborokban teljesített szolgálata után Nagybecskerekre 
nevezték ki járásbirónak, mely állását azonban külömböző 
akadályok következtében már el se foglalhatta. Még jóval a 
demokrata eszmék győzelme előtt ezeknek lelkes hive volt és 
mint esztétikai iró és műbíráló is mély tudásáról tesz tanúságot. 

A pécsi biróságoknál müködnekajelesen képzett szorgalmas 
Dekleváék, Mihályfy Dénes, a kitűnő Vásárhelyi Béla tanácselnök, 
Szűcs Jenő dr., amivel azonban nem merítettem ki teljességé-
ben a pécsi törvényszék és járásbíróság birói karának felsorolá-
sát. Az igazságszolgáltatás Pécsett a legjobb kezekben van és 
emberemlékezet óta nem is akadt ott kivetni való. 

A szerb megszállás alat t a pécsi biróság volt az egyetlen 
állami intézményünk, mely eltekintve bútorainak és berendezé-
sének a zsákmányoló bizottság által tö i tént elhurcolásától, 
zavartalanul mülwdhetett, amit saját tekintélyének köszönhe-
tet t . Mégis megesett, hogy egyes elitélteknek, akik a szerb érde-
keket képviselték, az ügyészség fogházából való szabadulását 
mozdították elő, akik azután szabadon jártak-keltek Pécs 
utcáin, külföldre utazgattak és ismét visszatértek a szabadság 
eldorádójába. A szerb csendőrök az ál taluk elfogott közönsé-
ges gonosztevőket további l el járás céljából a pécsi kir. ügyész-
ségnek adták át . 

A pécsi Ítélőtábla fölállítása ezelőtt 30 évvel nagy és örven-
detes eseménye volt Pécsnek. Soha elszomorítóbb versengést 
és egymásra licitálást nem fej tet tek ki a vidéki központi jel-
legű városok, mint amikor Szilágyi bejelentette a képviselő-
házban, hogy az igazságszolgáltatás gyorsítása érdekében az 
addig működött két Ítélőtáblát decentralizálni fogja; mely 
kijelentés nyomában buesujárás indult meg Budapestre, mely 
arról t e t t tanúságot, hogy csaknem valamennyi Vidéki kultur-
város készen állt minden áldozat meghozatalára, hogy a felső 
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bíróságot elnyerje. Pécs talán kevésbé erőltette meg magát 
ezen tekintetben, mint a többi város, ámde Szilágyi Dezső, a 
legegyenesebb gondolkozású és korának egyik legeszesebb 
magyarja egy pilianatig sem habozott az Ítélőtábláért depu-
tációzó pécsi küldöttségnek kijelenteni, hogy teljességében 
elismeri a pécsi igényjogosultságot és Pécs meg fogja kapni a 
táblát . Ugy tervezte azt már eredetileg és az elhelyezésnél 
tekintetbe vet te Pécs régi fejlet t kul turá já t , hogy a táblabírák 
gyermekei pécsi iskolákban minden nehézség nélkül elhelyez-
hetők lesznek és jóravaló jogásznemzedék neveléséről a pécsi 
jóhirii jogakadémia bizonyára gondosokodni fog. Rövidesen 
ezen kijelentése után Harkányon jár t Szilágyi Dezső, mint a 
felsőbaranyai ev. ref. egyházmegye világi gondnoka és ezen 
alkalommal Pécsre is ellátogarott, ahol személyesen is tárgyalt 
ezen hivatal elhelyezése tárgyában. Lelkesen ünnepelte akkor a 
város közönsége, bankettre szóló meghívót azonban nem fogadott 
el, de szivesen jelent meg az akkor hasonló alkalmakra divat-
ban volt Vadember szálloda nyári helyiségében, hogy a pécsi 
bírákkal és ügyvédi kar képviselőivel fesztelenül elcseveghessen. 

A pécsi Ítélőtábla fölállítása annál nagyobb eseménye volt 
Pécsnek, mivel alig néhány évvel előzőleg kapta meg Pécs a 
posta és távírda igazgatóságot, és ezen nagyforgalmu hivatal 
jejentőségét nem is kellett túlbecsülni, ha elgondoltuk, hogy 
Somogy, Tolna, Zala vármegye egyik fele és Fiume most már 
ide fognak gravitálni a felső biróság elé tartozó ügyeikkel. 
A város készségesen vásárolta meg és alakitotta át ezen hivatal 
részére a régi Oertzen-féle rozoga színházépületet, melynek 
udvari helyiségében addig a pécsi zeneegyesületnek volt gya-
korló terme. Az épület berendezését is vállalta a város és rövi-
desen meg is érkezett a birói személyzet kinevezése, élén az 
országos nevü Blaskovich Istvánnal, aki addig a budapesti 
kereskedelmi és váltótörvényszéknek volt elnöke és minden-
képen megfelelt az őt megelőzött jó hirnek. Családi kötelékek 
fűzték Blaskovichot Pécshez, ahol a szalántai választókerület 
régi országgyűlési képviselője, Nagy Ferenc, apósa élt. Az 
egész magyar arisztokráciával és dzsentri világgal jóban volt, 
mind kedvelte a jeles birót és úriembert, aki hamarosan bele-
vegyült a pécsi társaséletbe is, habár nyilt házat nem is veze-
te t t . Kinos és hosszadalmas betegség előzte meg alig tiz évi 
pécsi működés usán bekövetkezett halálát. Korai halál ju tot t 
osztályrészül a daliás Cseresnyés Lajos helyettes elnöknek is, 
aki Veszprémből származott el Pécsre. Egyik fia, aki a pécsi 
honvédezredben, majd a honvéd hadapródiskolában teljesített 
szolgálatot, egyike volt a világháború első áldozatainak. A jó-
modoru katonatisztet Pécsett mindenki kedvelte és aki ismer-
te, szivből megsiratta. 

A birák közé az igazságügyminiszter szives készséggel 
neveztette ki Ciglányi Bélát és Daempf Imre drt., a nagyképzett-
ségü pécsi ügyvédet, majd jogtanárt , aki ezen kinevezésre 
tudományos munkálkodásával is rászolgált. Babics Mihály, 
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országos nevü poéta és tanár édesatyja is már a tábla felállí-
tásánál Pécsre került Szekszárdról. Miként Daempf Imre, 
ugy Babics Mihály táblabiráknak sem jutot t hosszú élet osz-
tályrészül. Tolnai Antalt azért helyezték Pécsre, hogy i t t a 
fiumei törvényszék olasz nyelvű aktái t birálja felül. A fiumei 
nyughatatlan elemek kifogásolták, miért kell a fiumeieknek 
felebbezési ügyeikben Pécsre járniok, bár az Ítélőtáblai szék-
helyek közül leggyorsabban ju tha t tak el Pécsre, hisz azért 
delegálták a pécsi törvényszéket is egyes fiumei sajtópörök 
elbírálására. Ámde a hálás Fiúménak sohasem lehetett olyan 
óhaja, melyet a mindenkori kormányzó a magyar kormánynál 
ki ne járhatot t Volna, igy elvonták a fiumei és magyar tenger-
parti ügyeket a pécsi Ítélőtáblától és a nagyeszű Tolnai elkerüli 
a fiumei fölebbezési ügyekkel együtt Buudapestre, a táblához, 
majd a Kúriához. Vermes (Gruber) György táblabíró is rövid 
pécsi működés után került a kúriához, ahol hamarosan elnöke 
lett az egyik tanácsnak. Mindketten már évek előtt meghaltak. 
Amikor Dobi Imre dr. pécsi törvényszéki birót, még pedig a 
fiatalabb birói kar tagjá t nevezte ki Szilágyi Dezső a táblához, 
ezen kinevezésben mindenki méltán lá that ta , hogy a tehetség 
is érvényesül Magyarországon. Eredeti ember volt ez a kis-
termetű, de tudásra nagy táblabíró. Református ember volt 
és mivel a reformátusok nem vit ték még annyira Pécsett, hogy 
bármi tanintézetet is fölállí thattak, vagy kisebb helyről ide-
helyeztethettek volna, Dobi dr. gyermekeit az izraelita elemi 
iskolába irat ta be, sőt azokat csaknem minden nap maga ve-
zette is az iskolába. Hogy ne legyenek kénytelenek hozzátar-
tozói vizezett te je t inni, a város külterületén bérelt lakást, 
hogy tehenet tarthasson. Néhány évvel később berendelték a 
kúriához kisegítő birónak, majd kúriai birónak nevezték ki. 
Azéit kellett oly fiatalon a szép birói karriért megfutnia, mert 
íövid élet ju to t t osztályrészéül és 1919. elején Budapesten 
elszólította a halál. A pécsi ítélőtáblához nevezték ki Gajárv 
Bélát, Gajári Ödön, Az Újság megalapítójának, a magyar újság-
írás egyik a kommunizmus alat t elhalt nagyjának testvéröccsét, 
a legtemperamentumosabb bírák egyikét, aki gyors felfogású, 
gyorsan .dolgozó birája volt az ítélőtáblának, melynek ma is 
egyik legagilisabb, a pécsi társas életben is élénken részt vevő 
birája. Tőltősy Béla a joviális, nagyképzettségü, sokat utazott 
birák közé tartozott , akivel Zürichben, Luzernbnen, épen ugy 
találkozhatott a pécsi utazó, mint akár „a pécsi korzón. Néhány 
év múlva már a kúriához került , amikor megvásárolta a gyö-
nyörű balatonfüredi Rodostói villát, mely épen az elmúlt évben 
cserélt újból gazdát és Tőttősy maga is nyugalomba vonult, 
melyet nem sokáig élvezhetett . A nagykanizsai törvényszéktől 
került a pécsi ítélőtáblához Neusziedler Antal, most kúriai 
biró, a nyugodt gondolkozású, lelkiismeretes és szorgalmas 
táblabíró mintaképe, aki mai napig egyik erőssége a pécsi ítélő-
táblának, melynek éveken á t birája volt Knorr Károly is, aki 
birói szorgos munkálkodása mellett egyrészt a Mecsek útjainak 
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volt rajongója, mint lelkes amateur fényképész pedig Kiss 
József tanárral gárdába gyűjtöt te a pécsi amateur fényképé-
szeket és a Nemzeti Casino nyári helyiségében nagysikerű 
országos jellegű amateurfénykép kiállítást is rendezett, amely-
nek mozgató lelke az egyesület t i tkára, Igaz Lajos volt. A 
kúriához hívták be ót is kisegitó birói minőségben, majd ott 
is maradt birónak. Huszár Károly, aki különösen Pécs katholikus 
mozgalmaiban vet t tevékeny részt és akinek kimagasló birói 
képességeiről egyhangú volt a jogkereső közönség véleménye, 
a háború utolsó évében nyerte el kúriai birói kinevezését, csak-
nem egy időben a nagy munkabírásáról és szorgalmáról isméit 
Modly Béla táblabiró, néhai Hinka László pécsi püspöki jog-
tanácsos vejével együtt . Göbel Gyula, a politikus sásdi járásbiró, 
lelkes rajongója a Nemzeti Munkapártnak és annak vezérének. 
T.sza Istvánnak, egyik Szorgalmas bírája volt több éven át a 
pécsi Ítélőtáblának, kúriai birói rangra is emelkedett. Éveken 
át t a r tó súlyos betegsége gátolta teljes munkásságában és 1919 
szeptember elején a halál megváltotta szenvedéseitől, rövid 
néhány hónappal később, hogy a halál elszólította testvér-
bátyjá t , Gőbel Kálmán pécsi gyógyszerészt is. Kelemen Béla 
tábíabiró a kaposvári törvényszéktől került a pécsi Ítélőtáblá-
hoz, melynek birói karába a lehetőségig mindig egyenlő arány-
ban nevezték ki a tábla területéről a bírákat. Mindenkor azon-
ban elismert dolog volt, hogy a pécsi tábla birói kara elsőrangú 
erőkből áll. Szerencséje volt a táblának elnökeivel is. Blasko-
vichot Balog Károly követte, aki a Madáchok nemzetségének 
leszármazottja és idevezetendő vissza iroelalmi készsége, mely 
különösen természetleirásaiban ju tot t ékesen kifejezésre, amint 
rajongó hive volt mindenkor a természetnek és a Mecsek Egye-
sületnek nagy szerencséje volt, amikor Kardoss Kálmán után 
ő vet te át annak elnöki tisztét. Elnöke volt évek hosszú során 
át városunk vezető társadalmi egyesületének, a pécsi Nemzeli 
Casinonak is, mely tisztségeket nyugalomba vonulása után is 
a közügyek iránt való lelkes szeretetével megtartotta, amig 
csak családjában nem érték különböző csapások, főképen ra-
jongva szeretett feleségének halála után vesztette el rugalmas-
ságát és már csak a zene volt az, mely még lekötve tud ta tar-
tani érdeklődését, amig távol Pécstől elszólította a halál. Kon-
cilians, uri modorával, a birói személyzet iránt mindenkor tanú-
sított atyai szeretete, birói székében pedig az absolut elfogu-
latlanság és az igazság iránt való föltétlen hódolatával sok 
lelkes hivet szerzett, akinek nyugalomba vonulása is szilárel 
jellemének volt egyik folyománya, mivel jóval idősebb Ítélő-
táblai elnökök is a szokásos időn tu l maradtak meg hivatalaik 
élén, de túlzott skrupulositásával nem ta i to t t a összeegyez-
tethetőnek az ítélőtáblai elnök tekintélyével, hogy esetleg azt 
a látszatot keltse, mintha a bíróságnál működő jeles képzett-
ségű fia előmenetele dolgában befolyását érvényesíthette volna. 
Inkáb félre állt és mialat t Pécs városát a szerbek ta r to t ták meg-
szállva, távol az ő kedvelt Mecsekétől, melynek egyik szép 
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ú t j á t róla nevezték el, Budapesten meghalt. Utána a kassal 
ítélőtábla tanácselnöke, Arnold Sándor került a pécsi ítélő-
tábla élére, a megtestesült korrektség és tipusa a régi jó 
bíráknak. Alig néhány éven át töl tötte be ezen fontos köz-
hivatalt , mert elérvén szolgálati éveinek határát , egy élet 
szorgos munkája után szivesen élt azon jogával, hogy most 
már nyugalomban élhessen, egyelőre azonban, mivel lakást 
ott, ahova vágyakozott, nem kaphatot t , megmaradt pécsi la-
kosnak. Utódjává Pécsre Félix József budapesti törvényszéki 
elnököt, Pánczél Oltó pécsi állami főerdőfelügyelő sógorát 
nevezték ki, aki megfelelő lakást se kaphatott Pécsett, amiéit 
ideiglenesen a törvényszéki épületben rendeztek be számára 
lakást, de még meg sem kóstolhatta a pécsi életet, következett 
a pécsi megszállás, mely alat t hivatalos ügyben egy izben 
Budapestre ment, mely útjáról csakis fölszabadulásunk 
után térhetet t vissza Pécsre. Az elnöki tisztet igy 
sokáig Chudövszky Géza helyettes elnök lá t ta el a meg-
szállás ideje alat t . Varga Nagy István tanácselnök nyugalomba 
vonulása után őt nevezték ki Pécsre Ítélőtáblai tanácselnök-
nek. Varga Nagy István, az egykori pécsi törvényszéki biró, 
aki mint büntetőbiró szerzett nagyobb érdemeket az igazság-
szolgáltatás terén, nem érte be hivatalából folyó kötelmeinek 
teljesitésével és azon elvből kiindulva, hogy mindenkinek 
annyit kell tennie a köz javára, amilyen energia és munka 
kifejtésére ezen a téren csak képes : megalapította a pécsi rab-
segélyző egyesületet, mely igen rövid idő alat t már szép ered-
ményeket tudot t felmutatni. Tagokat, pénzt gyűjtöt t , állam-
segitséget eszközölt ki ezen emberbaráti célra, hogy a fogház-
ból kikerülő bünözöttek ne kerüljenek üres kézzel az utcára 
és ne legyenek kényszerítve a visszaeső biir.ösök ijesztő nagy 
számát gyarapítani. Nagy érzékkel birt az iránt, hogy az 
emberszeretet terén sokat alkosson és a szép eszmék gondozá-
sára másokat is megnyerjen. Ezen munkálkodásával országos 
elismerésre is szert t e t t , különösen a pécsi országos rabsegé-
lyezési kongresszusnál, amelyen az ország jogász világának 
kitűnőségei részt vettek és a kormány, fölismerve ezen társadalmi 
probléma fontosságát, a rabokról való gondoskodást állami 
föladattá te t te . Még ennek kialakulása előtt i t t is 
közbeszólt a világháború, amikor az egész hadba nem vonult 
társadalomra csakis azon föladat hárult a maga teljes komoly-
ságával : segitsük a sebesülteket, heggessze mindenki tőle 
telhetőleg a háború okozta sebeket, vegye gondozásába a 
bevonultak, de még inkább a háború áldozatainak családjait, 
az özvegyeket és árvákat , és Varga Nagy István szivesen 
vállalta, hogy élére álljon a pécsi hadigondozó szervnek és 
főként Koszits Kamill nyug. alispán és Vaniss Sándor, a nyu-
galomba vonult pécsi főszolgabíró segédkezése mellett ör.-
kiméletet nem ismerő fáradozásával olyan szép eredményeket 
ért el, hogy egyes rendelkezéseit a hadigondozás országos 
megszervezésénél a központ is helyes érzékkel magáévá tette. 
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MiiiJ hitbuzgó református élénk részt vet t mindenkor a pécsi 
és pécs-baranyai egyházi szervezetek munkáiban, a református 
lelkészek anyagi javainak előmozdításában és ha a református 
pécsi egyházközség 1907. évben I. Ferenc József-uton Ízléssel és 
messzemenő áldozatkészséggel épült saját templomát éslelkész-. 
lakát fölavathatta, ebben az érdem nagyobb része Nyáry Pál, 
a jeles református lelkész és a presbiterek buzgalma mellett 
ismét csak Varga Nagy Is tvánt illeti meg, akinek társadalmi 
és emberbaráti munkája most megcsappanván, a pécsi intelli-
gencia számos tagjával egyetemben saját háztartása körül 
favágással, kapálással és más hasonló természetű munkálatok-
kal foglalkozott, igy mozdítva elő testi jóérzését, ami egyéb-
ként a háztartási gondok enyhítésére is alkalmas. A mai meg-
élhetési nehézségek, a nyugdijak késedelmes és ezzel bizony-
talanná vált kifizetésére való tekintettel a sokat dolgozott biró 
megemlékezve ügyvédi diplomájáról, bejegyeztette magát a 
pécsi ügyvédi kamara lajstromába és Frankó Zoltán dr. lesze-
relt fiatal ügyvédet társul véve maga mellé, megnyitotta ügy-
védi irodáját és nem sokáig kellett megbízásokra várakoznia, 
már megjelenhetett a törvényszéki épületben kereseteivel . . . 
Akadtak hamar követői is a birói karból, még pedig elsősorban 
Szabó János dr, a Szegedről Pécsre áthelyezett törvényszéki 
biró, néhai Csarsch Dezső volt újvidéki törvényszéki elnök veje, 
majel Szabó Gyula dr. kir. járásbiró vonultak nyugalomba 
és ügyvédi irodát nyitottak. T,z évi birói fizetésüket igy egy 
év a la t t keresik m e g . . . 

A pécsi Ítélőtábla fölállítását néhány év multával követte 
a főügyészség decentralizációjával a pécsi főügyészség fölállí-
tása. Az első pécsi főügyész, Phlepsz Ferenc dr., Sándor János 
egykori belügyminiszter sógora, alig egy évig működhetet t . 
Gyilkos kór t ámadta meg, mely hamarosan kioltotta nemes 
életét. Az utána következett Felber Arthur dr., aki a győri 
ügyészi állásból került el Pécsre főügyésznek, immár polgá--
jogot nyert Pécsett, ahol a kitűnő embert és elsőrangú köz-
hivatalnokot mindenki, aki vele valaha közvetlen érintkezésbe 
ju tot t , csak megszerette. Kitűnő családapa, megbízható jc-
barát , jóindulatu hivatalfőn.ök, akitől távol állt minden nagy-
képűség, és szigorú rendet t a r to t t a tábla területén működő 
ügyészségeken. A megszállás alat t nem szorgalmazhatta nyug-
díjba vonulását, melyre 42 évi szolgálat után már méltán 
igényt t a r tha to t t , de amint fölszabadult Pécs, nyugalomba 
vonulhatot t és most ismét szabad lett az ut , hogy saját gon-
dozásába vehesse badacsonyi kis szőlőjét. Most nrár fia is 
pécsi kir. ügyész. Helyére Szapár József drt, az országos 
nevü budapesti főügyészi helyettest nevezte ki a kormányzó. 
Felber helyettese, Simon Béla dr. is egyik jelese az igazság-
szolgáltatásnak. A pécsi ítélőtábla működésére is bénitólag 
hatott az ellenséges megszállás, a demarkációs vonal felállítása, 
mivel a kerületébe tartozó bíróságoktól elzáratott , a felek nem 
tehet tek eleget az idézéseknek, a vidéki bíróságok nem küld-
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hették Pécsre ügyirataikat, majd következett az Ítélőtáblai 
épület bútorainak, mint állami tulajdonnak a szerbek által 
történt lefoglalása és Szerbiába való elszállítása, majd az ítélő-
tábla épületének a szerb katonai rendőrség, majd katonai 
parancsnokság céljaira Való igénybevétele, melynek tar tama 
ala t t a birák jórészt otthon végezték el munkálataikat , a tár-
gyalásokat, melyeknek száma épen a posta és vasúti forgalom 
lehetetlenné válása folytán lényegesen megcsappant, a búto-
raitól ugyancsak megfosztott törvényszéki épület egyik tanács-
termében ta r to t ták meg, amennyiben az ügyvédek, akiknek * 
ügyforgalma a forgalom szünetelése miat t ugyancsak alaposan 
megcsappant, gondoskodtak arról, hogy a törvényszéki épület 
és járásbirósági helyiségek Íróasztalokkal és bútorokkal némi-
kép elláttassanak, ami nélkül minden bevételi forrásuk be-
dugult volna. Ezek Voltak az állapotok a pécsi bíróságoknál 
a megszállás tar tama ala t t . De hisz a pécsi állami iskolákból is 
a tanulók alól hurcoltat ta el a szerb zsákmányoló bizottság 
közvetlenül a tanulóév befejezésének küszöbén a padokat , 
fölszerelési tárgyakat, táblákat , katedrákat, szertárakat, 
tornaeszközöket, sőt kályhákat stb. is ! 

Pécsi ügyvédek és képviselők. 

A pécsi választóközönség nem sürün változtat ta ország-
gyűlési képviselőit. Amikor idegenbe ment és egyik-másik 
országos kapacitást óhajtot ta képviselőjének megnyerni, ennek 
csaknem mindenkor felsülés járt a nyomában. Pécs vagy négy 
évtizeden át szabadelvű párti képviselőt küldött az ország-
gyűlésbe. A kiegyezést megelőző első választásnál, a provizó-
rium a la t t Angyal Pált (Angyal Béla dr. pécsi közjegyző és 
Angyal Pál dr. budapesti egyetemi tanár nagyatyjá t ) válasz-
to t ták meg, akit az alkotmányos élet helyreállítása után Irányi 
Dániel, a nagynevű ellenzéki politikus követett . Utána követ-
kezett a tekintélyes pécsi ügyvéd, Radnich János, akit szemé-
lyesen már nem ismertem, akinek sírjához gyermekkoromban 
a régi temetőben sokszor elvezetett a tyám. Annyit tud tam 
róla, hogy éleseszii ügyvéd és magával ragadó szónok volt és 
egykori patvaristája, Pleininger Ferenc, akinek politikai elvei 
épen ellenkező irányban mozogtak és aki a parlamentben is 
később utódja volt, mindenkor a legnagyobb szeretet és elisme-
rés hangján beszélt volt principálisáról. Utóda a pécsi választó-
kerület képviseletében Taray Andor Volt, aki többször igen 
heves küzdelmek árán került ki győztesként a választási harc-
ból. Érdekes, európai műveltségű ember Volt, aki nem tudot t 
beszédeivel ugy hevíteni, mint ellenzéki ellenfelei, mint Irányi 
Dániel, a legpuritánabb magyar hazafiak egyike, akinek néhai 
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Förster Béla volt a helyi pártvezére. Annak Scitovszky-téri 
(akkor még búzapiaci) házának ablakából mondotta el prog-
rammbeszédét és magam is ot t szorongtam kicsiny gyermek-
koromban a sok ezer főnyi közönség sorában, mely ugy ünne-
pelte Irányit, amint az meg is érdemelte. Szenvedélyes vá-
lasztási hadjárat volt ez és biz nemcsak leszedték a Taray-párt 
lobogóit a legmagasabb házak tetejéről, de be is verték az 
ellenpártiak lakásainak ablakait , sőt azoknak személyi bizton-
sága is kockán forgott, ha az utcán jártak, mert gondoskodtak 
a szenvedélyek fölébresztéséről és ébrentartásáról. Taray An-
dor a pécsi Reéh, Erreth, Mayer családokkal Volt rokonságban, 
tehát a legjobb pécsi polgári elemekkel, és emlékezünk rá, 
mágnás ruhá já t és csizmáját Taray Andornak Budapesten 
bekövetkezett elhunyta után a mi Reéh Györgyünk örökölte. 
Amikor erre alkalma nyilt, büszkén is hordta az előkelő ruhát . 
Taraynak a budapesti Reáltanoda-utcában birt lakása min-
denkor nyitva állt nemcsak választói, de minden pécsi előtt 
és mindenkit szivesen segített ügyes-bajos dolgaiban, amikor 
a kormánynál benfentes szeretetreméltó képviselő intervenció-
ját vet ték igénybe. Utóda ellenzéki programmal néhai Czirer 
Ákos dr. fiatal pécsi ügyvéd volt, akinek győzelme a választáson 
nagy meglepetést okozott. Utána Antal Gyula dr.pécsi püspöki 
jogakadémiai tanár, aki hamarosan a budapesti egyetem 
lanára let t , pályázott a pécsi mandátumra és azt ugyancsak 
heves küzdelemmel el is nyerte. A pécsi szabadelvű pártnak 
Radnich és Taray megválasztásánál még Bánffay Simon köz-
jegyző Volt az elnöke. Időközben azonban állandó pécsi lakos 
let t Krasznay Mihály, az Eszterházy hercegi baranyai és tolna-
megyei, akkor szekveszter a lat t álló uradalmaknak jószág-
felügyelője, akinek néhai Bubics Zsigmond kassai püspök Volt 
mint ezen eladósodott birtokok királyi biztosa, közvetlen fölöt-
tese. Most már őt választotta meg a pécsi szabadelvű párt 
elnökévé, Fekete Mihály ügyvédet pedig alelnökévé és lelkes 
tábortól környezve, az állami és törvényhatósági tisztviselők 
megbízható szavazataira támaszkodva, vezették a heves vá-
lasztási küzdelmeket. Az ellenzék mindenkor helytállt és nem 
te t te könnyűvé a győzelmeket. Antal Gyula dr., bár a pécsi 
u j jogásznemzedék egyetemi vizsgáinál azok iránt nagy jó-
akaratot tanúsí tot t és tanártársaira is nagy befolyást gyako-
rolt Védencei érdekében, nem tudta magát népszerűvé tenni. 
Szókimondó, nyers modorú volt, de a klubban Tisza Kálmán 
szűkebb gárdájához tar tozott és akiért magát exponálta, an-
nak nyert ügye is volt. Több izben azonban cserben hagyta 
hagyományos szerencséje és ez akkor volt, amikor a pécsi Czirer 
család legtalentumosabb, fiatalon elhalt tagját , Czirer Ákos 
dr. ügyvédet léptették föl ellenzéki programmal és családi 
nexusai révén győzedelmesen került ki a választási küzdelem-
ből. Atnikor Perczel Miklós lemondott főispánt léptette föl az 
ezen választásra alakult párt , melyben pártkülönbség nélkül 
sorakoztak a választók, Antal Gyulát akkor jelölni se lehe-
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t e t t és Perczel Miklóst egyhangúlag választották meg. Párton-
kívüli programmot adott , de a Házban több ízben a legszélsőbb 
ellenzékkel szavazott. Az egyházpolitikai vitáknél azonban 
csodaszép beszédet mondott a szabadelvű felfogás mellett és 
beszédét vezércikkekben méltat ták a fővárosi lapok. Miután 
mandátumának lejárta után visszavonult a politikai élettől, 
a pécsi szabadelvű párt felső helyről nyert buzdításra az akkor 
népszerűsége és tekintélye te tőpont ján álló Baross Gábort, az 
azóta lényegéből ezerszeresen kiforgatott zónatarifa megvaló-
sítóját, a zseniális kereskedelemügyi minisztert léptette föl 
képviselőjelöltnek, aki le is jöt t Pécsre és i t t a régi sörház tágas 
termében több mint ezer bankettező gyűlt egybe, hogy meg-
hallgassák Baross Gábornak pohárköszöntő keretében elmon-
dott programmbeszédét és megfigyelői legyenek, mint ölelte 
meg Baross Gábor a pécsi zsidó hitközség oly korán elhalt 
rabbiját , Perls Ármin dr.-t, akiről még kecskeméti rabbi korá-
ban állapította meg Jókai Mór, hogy alig találhatni a magyar 
glóbuson annál külömb, mélyebben gondolkozó szónokot. 
Ezért nem lehetett Perls dr. sohase Budapest főrabbija ! Baross 
Gábort természetesen egyhangúlag választottuk meg pécsi 
képviselővé és ép oly természetes, hogy más kerületet 
ta r to t t meg és ugyanígy jártunk később Zichy János gróf, 
akkori Vallás- és közoktatásügyi miniszterrel, akiről pedig 
Khuen-Héderváry Károly gróf, akkori miniszterelnök és 
Perczel Dezső volt be lügyminisz ter iem kevésbé a választásokat 
akkor vezető Fejérváry Imre báró eleve biztosítottak, 
hogy megválasztatása esftén okvetlenül a pécsi mandátumot 
fogja megtartani. Épen Északamerikába való elutazásom előtt 
kaptam meg Perczel Dezsőtől, a nemzeti munkapárt akkori 
elnökétől a levelet, mely szerint ez a kérdés már eldöntöttnek 
tekintendő, mert a párt végrehajtó bizottsága már a pécsi 
mandátum elfogadása mellett döntött . 

Igy esett azután, hogy Zichy János gr. néhai Samassa egri 
érsek pressziójára az egri mandátumot tar to t ta meg, Pécsnek 
újból választania kellett és ezen választásból, mely legutolsó 
országgyűlési képviselőválasztása volt Pécsnek, Egry Béla dr. 
győzött Erreth Jánossal szemben, aki Pécsváradon, régi kerü-
letében Frey János dr. himesházi plébánossal, a néppárt jelölt-
jével szemben ezen párt féktelen agitációja eredményeként 
kisebbségben maradván, a pécsi mandátumot nyerte el. Miután 
sokáig húzódozott a jelöltség elfogadásától, az utolsó napok-
ban mégis rávet ték Erreth Ján„s főispánt, hogy vegye fel a 
küzdelmet Egry Bélával szemben, ámde most már elkésve 
engedett Erre th János a felszólitásnak. Egry Bélának már 
igen sokan elkötelezték magukat a munkapárt iak köréből, 
akiket méltán bántot t a Zfchy János-féle kudarc, E j r y 
pedig mint képviselő is mindenkor közel állt a polgársághoz, 
sőt a munkásosztályhoz is, és így nem lepet t meg, amikor 
NeWyorkból Pécsre visszatérve, megtudtam, hogy elég tekin-
télyes többséggel Egry Béla dr. nyerte el a mandátumot azzal 
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az Erreth Jánossal szemben, akit három izben küldött a pécsi 
választóközönség a parlamentbe, aki vezére volt a pécsi ellen-
zéki pártnak, akinek anyagi függetlensége nagy erőssége volt, 
ámde bebizonyosodott az ő esetében is, hogy a népszerűség 
csak olyan, mint a késő téli jég, mely elolvad az első melegeib 
napsugár csókos érintésére. 

Időközben váltakozva választotta meg a pécsi választc-
közönség A dinger Jánost, Erreth Jánost, Pleininger Ferencet, 
aki Erreth főispáni működése alat t volt Pécs képviselője. El-
nyerték a pécsi mandátumot még Wlassich Gyula dr., az egy-
kori vallás- és közoktatásügyi miniszter, aki a közigazgatási 
biróság elnökévé történt kinevezése után mondott le a pécsi 
mandátumról, melyet még nem is gyakorolhatott. Megválaszta-
tott Batthyány Tivadar gr., volt fiumei kormányzó, ellenzéki 
pártvezér is, a későbbi király személye körüli, majd népjóléti 
miniszter, de ő is régi kerületét ta r to t ta meg és igy csakis 
megválasztott képviselője volt Pécsnek, de városunkat a par-
lamentben nem képviselte. Ehelyett a szekszárdi választó-
kerület mandátumát nyerte el két izben is és ez volt utolsó 
mandátuma a mai állapotok bekövetkeztéig, melyekben aktiv 
szerepe már nem volt. Amint látható, Pécsnek mindig helyi 
származású országgyűlési képviselői voltak, ennek dacára is 
csaknem mindent elért, amit egy törekvő, nagyra hivatott 
város elérhet, mei t városunk hivatottságát illetékes helyen 
a külömböző pártokra támaszkodó kormányok mindenkor 
elismerték, és ha egyetemet erre való történelmi jogunk dacára 
se kaphat tunk Magyarország bekövetkezett megcsonkításáig, 
ennek magyarázatát abban ta lá lhat juk, hogy Pozsonynak, 
Szegednek és Debrecennek a magyarság szempontjából még 
jogosabbak voltakazigényeik,ámde Pécs igénye már első helyen 
állt , mig ugy alakult tényleg a helyzet, hogy Pozsony elvesz-
tésével az ottani uj egyetemet a nemzetgyűlés törvénynyel 
most már Pécsnek ju t ta t ta . 

Pécs fölszabadulása után természetszerűen meg kellett 
ejteni a nemzetgyűlési képviselők megválasztását és most mér 
az uj választói törvény alapján két mandátum ju to t t Pécsnek. 
Az első választókerületben már az első választásnál nagy több-
séggel Ráday Gedeon gróf volt belügyminisztert választották 
meg a régebben is többször kísérletezett.Hamerli Imre szállodc-
tulajdonossal, a pécsi közügyek kipróbált lelkes harcosával 
szemben, mig a második kerületben négy jelölt küzdött a 
mandátumért . Pótválasztásra került a sor Komócsy Isíuán cím-
zetes kanonok, az Emericanum igazgatója, a pécsi keresztény-
szociálisták vezére és fíaumann Emil demokrata, sörgyári 
igazgató között és a Komócsy érdekében különösen a kat'ho-
likus női szervezetek részéről kifejtett áldozatkész heves agi-
táció dacára tekintélyes többséggel Baumann Emilt választot-
ták meg az általános t i tkos választójog alapján a pécsi máso-
dik kerület első képviselőjévé. 

Amint ezen soraimból megállapítható, Pécs városának 
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többnyire jogász képviselői voltak, mert Aidinger is jogvégzeit 
ember volt, aki ér tet t is a törvények interpretálásához és a 
képviselőház bizottságaiban is hasznos tevékenységet fejtett ki. 
A pécsi ügyvédi karban mindig is akadtak szellemi kiváló-
ságok és amikor megemlékezem az ügyvédi karról, előre kell 
bocsátanom, hogy a pécsi ügyvédi karban csak igen kivételesen 
akadt kivetni való. Amikor ezen soraimat papirra vetem, a 
pécsi ügyvédek seniora Szautier Gusztáv, az éleseszü fiskális, 
akinek nagy klientúrája, amig dolgozott, túlnyomó részben a 
baranyai német lakosokból került ki. Abban a kivételes hely-
zetben volt, hogy már régen visszavorulhatott a tényleges 
ügyvédi gyakorlattól és mint magánzó él közöttünk, örvendve 
jó módjának, gyászolva volt jóbarátait , akiknek legnagyobb 
része immár eltávozott oda, honnét nincs visszatérés. Tényle-
ges ügyvédeink között mai napig se követhet te ezen példát 
a legidősebb, Szieberth Nándor, aki ma is még, jóval a hetvene-
dik éven felül, az év minden napján a bírósági épületbe lohol, 
siet, mert minden reá bizott ügy minél gyorsabb és alaposabb 
elintézése képezi ambícióját, és szorgalom tekintetében a leg-
f iatalabb ügyvédi gárda nem tehet ra j t a tu l . Vagyont mindig 
forgalmas irodája dacára sem gyűj thete t t , mivel gyermekei-
nek hasznos polgárokká való nevelése nagy áldozatokat kívánt 
tőle. Ügyvédi ténykedése mellett a közügyeknek senki nálánál 
több időt nálunk nem szentelt. Mindenkor az ellenzéknek volt 
temperamentumos, megalkuvást nem ismerő híve, a Kossuth-
pártnak elnöke, mint lelkes és önzetlen kortes megbecsülhetet-
len. Az iskolaügy fejlesztése körül maradandó érdemeket szei-
zett . A kereskedelmi és ipari tanoncok oktatásának mai fe j le t t 
állapota is jórészt az ő érdeme s mint az ezen iskolákra felügyelő 
bizottság régi jegyzője, fáradhatlan volt mindenkor. A háború 
a la t t két derék fiát veszítette el. Az egyik Szieberth Frigyes dr. 
volt, a nagyképzettségü fiatal jogakadémiai tanár, akit az 
öldöklés idegbeteggé te t t és amikor gyógyulás céljából Abba-
ziába szabadságolták, egy szép napon e l tűnt a Biedermann 
Rezső báró tula jdonát képező villából, melyet, mint a báró 
fiainak volt nevelőjének készséggel rendelkezésére bocsátottak 
és melyből egyik délután eltávozván, abba nem tér t vissza. 
Bizonyosra vehető, hogy a sziklás partról a tengerbe zuhant 
és az Adria hullámai elnyelték a fiatal tanár t , akit szülői, 
özvegye, kis fia és testvérei sirattak meg, kollégáival és bará-
tainak nagy számával egyetemben. A pécsi patronage mozgal-
maknak és ezzel járó munkának is egyik előharcosa volt. 
Szieberth Nándor legfiatalabb fia, mint önkéntes őrmester az 
olasz harctéren lialt hősi halált . Az akt iv ügyvédek között 
még nagy szorgalommal és alapos tudással l á t j a el irodáját 
Szuly János, a pécsi ügyvédi kamarának huzamos ideje agilis 
elnöke, a pécsi uri társaság egyik legkedveltebb alakja, a Pécsi 
Dalárda régi elnöke, aki mindig lelket tudot t önteni a dalárda 
tagjaiba, amikor azok elcsüggedve, már ta r to t tak a dalos-
egyesület dekadenciájától. Ha a Pécsi Dalárda 70 évet jóval 
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meghaladó működése után^ma is friss és versenyképes, ennek 
érdeme első sorban az övé és Kiss József ny. igazgatóé, a leglelke-
sebb emberek egyikéé, akinek nevével e könyv olvasói oly 
sűrűn találkozhatnak. Mint bortermelő is az első pécsi szőlős-
gazdák között foglalhat helyet Szuly János, aki minden ember-
társának csakis javára törekedett és mint ellenzéki ember is 
saját el vhüségével senkinekfájdalmat nem okozott. Elfogulatlan 
gondolkozásáról vallásos érzülete mellett, dacára annak, 
hogy mint ügyész mindenkor élénk összeköttetésben állt a 
felső papi körökkel, minden kínálkozó alkalommal tanúságot 
te t t . Amikor Pécsett ügyvédi irodát nyitott , Vaszary Gyulá-
val, a későbbi tragikus Véget ért volt rendőrfőkapitánnyal 
társult, de Vaszary hamarosan a város szolgálatába lépett. 

Az ügyvédi karba tért vissza főispáni tisztségéről való 
lemondása után Visy László dr. is, aki főispáni kinevezése előtt 
elnöke volt az ügyvédi kamarának és mindenkor egyik leg-
tekintélyesebb ügyvédi irodája Volt Pécsett. Különösen sok 
uradalomnak Volt Baranyában és a szomszédos Somogy'*és 
Tolna vármegyékben ügyésze, sőt teljhatalmú megbízottja. 

A legkomplikáltabb telekkönyvi és bűnügyekben, keres-
kedelmi pörökben is mindig keresett ügyvéd volt és kiváló 
képességeit, amikor újból visszatért ügyvédtársai köze, a Duna-
gőzhajózási társaság is biztosítani kívánta magának, amikor 
kinevezte jogtanácsosává. Egyéniségével más helyütt már fog-
lalkoztam és igy még csak annak megállapítására szorítkozom, 
miként legtöbb ügyvédtársa, sokáig ő is egyik vezére volt a 
pécsi ellenzéknek, amig más meggyőződésre nem jutot t és 
volt bátorsága ezen nézetváltozását, melyet a politikai küzdel-
mekben more hungarico előszeretettel lobbantottak szemére, 
a fórumon is hangoztatni és megindokolni. 

Fodor Pál egyike legrégibb ügyvédeinknek, aki husz évvel 
ezelőtt Dárdáról Pécsre tet te át ügyvédi irodáját, melynek 
nagyobb lendületet adni már maga sem kívánt. Igényei saját 
személyére mindenkor a legszerényebbek voltak, de gyermekei 
neveltetésére minden áldozatot készséggel meghozott. Béla 
fia Valóságos talentuma a szobrászatnak, Brüsszelben nyerte 
kiképeztetését és művészi alkotásai föltűnést keltettek, m a 
mégis — Bécsben csemegekereskedése van. Egyelőre ebből él! 

Fiatalabb éveiben igen keresett ügyvéd" volt Szakvári) 
Emil, aki a sellyei Draskovich uradalomnak több évtizeden át 
ügyvédje, a pécsi ügyvédi kamarának pedig ügyésze volt. 
Betegeskedése már régebben arra kényszeritette, hogy föl-
hagyjon az ügyvédi gyakorlattal. 1921 nyarán ő is meghalt. 

Csigó János ügyvéd irodája is mindig keresett iroda volt. 
ő is első sorban állt mindig a pécsi katholikus irányú mozgal-
maknál, emellett mindenkor tisztelte mások politikai és vallási 
meggyőződését. A pécs-bátaszéki vasútnak ügyésze volt, 
városi politikával nem igen, mig előszeretettel foglalkozott a 
bortermeléssel. A legzamatosabb tokaji borok az 0 pincéjében 
voltak találhatók és amikor arról volt szó, hogy idegen vendé-
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gekkel a legfinomabb borokat kóstoltassák meg, Csigó János 
sohase fukarkodott nagyértékü, bár rej tve őrzött kincseivel. 
A megszállás a la t t ő is meghalt. Immár a régi gárdába kell 
sorolnom Nemes Vilmos drt is, akinek irodája nagy tudása, 
törvényismerete és szorgalma következtében mindig prosperált. 
A kriminálisták között városunkban évek hosszú során át első 
helyen állt és védőbeszédeinek meghallgatására mindig meg-
telik a tárgyalóterem főként ügyvéd társaiból kikerülő hallga-
tósággal. A városi törvényhatósági bizottságban mindenkor 
nagy érdeklődéssel hallgatták meg elfogulatlan, mindig objek-
tív, bár ellenzéki zamatu felszólalásait, de mindenkor egyik 
előharcosa volt kulturális törekvéseinknek és minden kínálkozó 
alkalommal sürgette a pécsi egyetem fölállítását még azon 
esetre is, ha azt csakis a katholikus jellegű alapok fölhaszná-
lásával lehetne fölállítani. Az ellenzéknek Volt mindenkor meg-
rendithetetlen hive, még saját kárára is, és a gyakrabban vál-
takozó kormányrendszerben is Nemes Vilmos dr. mindig hü 
maradt önmagához. Élénk részt vet t városunk felekezeti életé-
ben is, de mindenkor szabadelvű eszméknek hódolt, akkor is, 
amikor alelnöke volt a pécsi izraelita hitközségnek, mely 
minőségében az iskolaügy fejlesztése körül is sokat buzgólko-
dott . Felekezete érdekeiért mindenkor sikra szállt és bár tár-
sadalmi téren inkább keresztény társaságban mozgott, soha-
sem feledkezett meg arról, hogy akkoriban még nyomorúsá-
gosan fizetett, pedig kiválóan képzett zsidó tani tó fia volt , aki 
mindkét fiából ügyvédet nevelt. Testvéröccse, Nemes Sándor 
dr., aki Újvidéken telepedett le és ritka képességeivel ot t 
csakhamar virágzó irodára t e t t szert, fiatalon halt meg. 

Zöld Sándor dr. is már a régi ügyvédek közé számit. A zaj-
talanul működő, becsületes emberek mintaképe és mint hozzá-
értő pomologus érdemeket szerzett a pécsi gyümölcstenyésztés 
föllenditése körül, amiből külömben Szieberth Nándor is bőven 
kivette részét. A háború óta elmaradtak a kedvelt pécsi virág-
és gyümölcsészeti kiállítások is, melyeknek rendesen egyik 
éltető lelke volt. Pedig a háborús áremelkedések te t tek arról 
tanúságot, mily fontos közgazdasági tényező épen Pécsett a 
gyümölcstermelés, mely nehéz ezreket jövedelmezett egyes 
szőlősgazdáknak, akik gyümölcstermelésüket hozzáértéssel fo-
kozták, amig ez lehetséges volt. Sokszor emeltem föl szavamat, 
amikor még súlyosabb gondok nem izgatták a kedélyeket, a 
gyümölcstermelés intenzivebbé tétele érdekében és ha min-
denki, akinek ez módjában volt, hallgat a jó tanácsra, a hábo-
rús években súlyos milliók ju to t tak volna el ezen a réven 
termelőinkhez* Igy Zöld Sándor dr. ezen tevékenysége is 
inkább csak ideális célok megvalósítására szorítkozhatott, de 
gvakorlati eredményeket az intenzív fejlesztés terén még a 
Fekete Mihály és Krasznay Miklós dr. elért szép eredményei 
sem tud tak felmutatni. Krasznay Miklós dr. már fiatal évei-
ben egyik legképézettebb tagja volt a pécsi ügyvédi karnak. 
Tudását mindenkor mindenki elismerte és ügyvédi irodáját, 
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bár az nagyíorgalniu sohasem volt, de komoly és nagyobb-
szabásu ügyekben előszeretettel kereste föl a jogkereső közön-
ség, mely nálánál külömb képviselőt nem is igen találhatott 
volna. Mindig hajlot t az irás felé és mint Zsolnay Miklós elvá-
laszthatatlan ifjúkori barát ja, azzal együtt még színdarabot is 
irt, mely Pécsett színre is került. Mint szőlősgazda ő is első 
helyen állt és Horváth Antal idősebb kartársával és Teleki Zsig-
monddal együtt tán ő te t t legtöbbet a pécsi szőlőhegyek re-
konstrukciója érdekében. A szakirodalom terén is szorgosko-
dott és szivesen közölte másokkal is, amit a bortermelés terén 
saját Frühweisz-völgyi szőlőjében és a felügyeletére bizott 
pellérdi és bári uradalmi szőlőkben tapasztalt . Cikkeit a szőlő-
termelő gazdák mindig nagy érdeklődéssel olvasták és tanácsait 
igen helyesen saját érdekükben követték is. Jó szónok, mélyeb-
ben szántó elme, meggyőződéses, szabadelvű eszméknek hódoló 
politikus, aki ezen meggyőződéseért soha jutalmat nem kere-
sett és nem kapott , és szerényen mindenkor beérte azzal, hogy 
csakis hasznára legyen a köznek és elvi meggyőződésének min-
denkor hive maradt akkor is, amikor ebből reá csakis hátrá-
nyok származhattak. A háború alatt őt is súlyos veszteség 
érte. A legszebb reményekre jogosító Miklós fia, aki mint 
főispáni titkár szabadulhatott volna a hadbavonulástól, mint 
a 8. honvéd huszárezred hadnagya már szátnos ütközetben 
tanújelét szolgáltatta bátor és vitéz magatartásának, a románok 
betörése után a bukovinai fronton hősi halált halt . A fiatal 
hősi halottat a pécsi központi temetőben helyezték a város 
egész közönségének osztatlan részvéte mellett örök nyugalomra. 

Immár az idősebb pécsi ügyvédek közé tartozik Fiirst 
Győző dr., aki arról Volt elsősorban ismert, hogy a legjobb ügy-
védi irodája volt évek hosszú során át városunkban. Pécs bor-
kereskedése akkor volt virágjában és a legnagyobb cégek, 
melyek akkor milliókba menő üzleteket kötöttek, peres ügyeik 
legnagyobb részét reá bizták. A Fürst iroda akkoriban valódi 
fogalom volt Pécsett, amint a mai pécsieknek fogalmuk sem 
lehet már a pécsi borpiac akkori jelentőségéről, melyet a 
budapesti érdekeltségeknek el kellett tipornia, nehogy nya-
kukra nőj jön. Az elszomorító manőver Darányi Ignác akkori 
földmivelésügvi miniszter jóhiszemű közreműködésével 
ép oly sikerrel járt, miként a mostani világkataklismában is 
sikerült Amerika segítségével legyűrni azt, akinek túlságos 
mérvben való fejlődésétől s megnövekedésétől tartamok kel-
lett. A pécsi borpiacot másfél évtizedre elpusztították és ezzel 
meggyengült a Fürst-féle iroda is, mely csakis idők multával 
tudott uj erőre kapni és foglalkoztatásban most se szenved 
hiányt. Hisz éled ismét a pécsi borkereskedelem is, mely telje-
sen uj alapokon épült föl. Müller János <Zr.-nak is mindenkor 
nagyforgalmu irodája volt, mely gátolta abban, hogy köz-
ügyekkel foglalkozzék. Alaposan képzett ügyvéd, nagy készült-
séggel és komplikáltabb pereket a jogkeresők teljes bizalohimal 
ruháznak reá. Most már volt patvaristája, Piácsek Zoltán dr. is 
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egyik disze'a pécsi ügyvédi karnak. Lieber György dr. ugyancsak 
jóforgalmu irodának tulajdonosa. Ju t azért idejébőla közügyek-
nek is és amig a törvhatósági bizottság zavartalanul működhe-
te t t , élénk tevékenységet fe j te t t ki ebben is, a szakbizottsá-
gokban is. Amikor Majorossy Imre lemondott az állami elemi 
iskolák gondnoki tisztéről, Benyovszky Móric gróf . akkori 
főispán előterjesztésére Lieber György került a helyére, aki 
nagy odaadással és ügyszeretettel lá tot t ezen tisztsége ellátá-
sához. Amig divatban volt a politizálás, Lieber is az ellenzék-
nek volt kombattans tagja . Jó szőlősgazda ő is, és amikor 
súlyos gyomor baj sorvasztotta erejét, a hatalmas szál férfiú 
megroppant, egyenesen Norden tanárhoz sietett Frankfur tba 
a Majna mellett és oly önmegtagadással vetette magát alá az 
orvosi utasításoknak, hogy teljesen fölépült és visszanyerte 
régi egészségét. Csakis a háború hozott reá is súlyos csapást, 
amikor legnagyobb fiától elmaradtak a hirek és a Brussilov-
féle utolsó nagy orosz offenzíva alat t eltűnt, az ő fia is.-

Most már az idősebb pécsi ügyvédek közé lépet t néhai 
Áronffy apó, volt városi főpénztáros fia, Rókus dr. is, aki sze-
rencsés auspiciumok mellett kezdette meg ügyvédi tevékeny-
ségét és sokat dolgozva, kliensei érdekeit lelkiismeretest n 
védve, virágzó ügyvédi irodára t e t t szert, melynek forgalmát 
csak emelte, hogy a németbólyi hercegi uradalomnak, több 
kisebb pénzintézetnek, majd Fekete Mihály elhunyta után a 
Pécsi Kereskedelmi és Iparbanknak is ő let t az ügyésze. A 
régebbi pécsi nagytekintélyű ügyvédek közül csaknem kizáró-
lag a Pécsi Takarékpénztárnak szentelte, mint annak ügyésze 
tevékenységét Fischer Ferenc, néhai Krasznay Mihály veje, 
akinek most már jobbkeze, de önálló és keresett ügyvédi irodá-
val a képességekkel bőven megáldott fia, Fischer Ferenc dr. volt, 
aki több évi harctéri szolgálatra tekinthet vissza. Betegen tért 
vissza a harctérről, teljességében kiheverte betegségét és a 
fiatalabb ügyvédi nemzedékben máris szép pozicióba jutot t , 
mely tevékenységét főispánná való kinevezése szakította meg 
Egyik legforgalmasabb ügyvédi irodája van a fiatalabb ügyvéei 
karból Kelemen Mózes dr., e széles tudásu kereskedelmi és 
büntetőjogi ügyvédnek, aki publicislikai téren is előszere-
tettel dolgozik, különösen a szociálpolitika kedvenc témája. 

Greiner József dr. is azon ügyvédeink sorából való, akik 
csakis tudásuk és ügyvédi megbízhatóságuk révén csakhamar 
nagy klientúrát kötöttek le irodáik részére, mely hü maradt 
hozzájuk, amikor a háború alat t a katonai szolgálat több évre 
elszólította őket irodájuktól. Kengyel Ernő dr. se panaszkoc'-
hatik, hogy ne lenne elegendő dolga irodájában. Különösen 
nem nagy lélegzetű pörökkel előszeretettel keresik őt fel és 
éles eszét, képességeit, ezt büszkén mondhatja, nagytudásu, 
aránylag fiatalon meghalt édes atyjától , Kengyel Móltól örö-
költe, akinek a helyi lapokban megjelent vezércikkei cseme-
gék voltak a pécsi újságolvasó közönség részére. Biró Jenő dr. 
is szépen foglalkoztatott ügyvéd, akinek megbízhatóságát 
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-kliensei nagyra értékelik. Az ujabb ügyvédi kar letelepedése 
előtt már is jó ügyvédi irodáik voltak Seeh Károly dr.-nak, aki 
a közigazgatási életből került az ügyvédi pályára. Ugyanis 
Baranya vármegyében ju to t t volt már el a szolgabiróságig, 
amikor meggondolta a dolgot, ügyvédi irodát nyitott s nem 
volt oka ezt megsajnálni. Parragh Antal dr. egyik komoly és 
értékes tagja a pécsi ügyvédi karnak, aki élénk érdeklődéssé 1 
mozdítja elő ev. ref. felekezetének javait is. 

Az országgyűlési mandátuma lejártával Pécsett nyitott 
ügyvédi irodát a szép képzettségű Hoffmann Ottó dr., akinek 
alig hogy pécsi irodája gyökeret kezdett verni, a harctérre 
kellett vonulnia, de csakhamar hadifogságba esett, ahol is 
ugy látva, hogy már eleget tapasz ta l t ' még Szibériában is 
saját elhatározásából haza sietett és itt olyan ügyvédi meg-
bízást nyervén, mely indokolttá te t te felmentését, még a há-
ború alat t újból megkezdte ügyvédi tevékenységét, a fegyver-
szünet alatt ped g nagy odaadással indult ú tnak a megszállt 
területen, hogy segitse megszervezni a keresztény alapon álló 
kisgazdapártot. Temperamentuma azonban elragadta, magyar 
nemzeti szempontból téves u takra terelte és amikor a kis-
gazdapártot a szerbek aljas céljaikra megvalósitására, a szociá-
lista táborral való együttműködésre akarta birni, a kisgazda-
párt, melyet pedig a megszállás alat t alaposan megszervezett, 
liirtelen elfordult tőle és magára maradva, régi barát ja , Linder 
Béla, a katonát látni nem akaró első forradalmi hadügyminisz-
ter felé orientálódott, azt segitve a pécsi polgármesteri székbe, 
akinek uralmát meg akarta hosszabbítani. Még útban volt a 
nemzeti hadsereg Pécs felé, Hoffmann Ottó dr. már le is volt 
tartóztatva. 

Schwarz Gábor dr., aki a pécsi sportélet terén is éveken át 
agitált és tevékenykedett , ellenzéki pártállása révén mint 
választott bizottsági tag belekerült a városi képviselőtestületbe. 
A szerbekkel paktáló, a nemzeti alapról letért szociáldemokrata 
pártnak volt ügyésze, akinek igy Pécsről a többi emigránssal 
együtt el kellett menekülnie. 

Grün Sándor dr.-nak különösen erős falusi klientúrája van. 
A háború őt is sokáig távol t a r to t t a irodájától, de Pécsett 
teljesítvén szolgálatot, irodája alig szenvedett bevonulása 
alat t . Tausz Dezső dr.-nak sem lenne panasza gyenge ügy-
forgalmu irodája miatt , mert ügyvédeskedése alat t építhette 
föl a Király-u. és Kazinczy-u. sarkán városunk egyik legszebb 
bérpalotáját , a volt nagyáruházzal a régi Piribauer-féle pék-
üzlet telkére, melynek utcai falában a vízvezeték létesítéséig 
közkút volt. A háború alat t Gyula bátyjának, az ismert bank-
üzlettulajdonosnak nagy forgalmat lebonyolító banküzletébe 
lépett , mint csendes társ . Ezen bank fiatal, szép reményekre 
jogosított főtisztviselője, Sándor Károly dr., a pécsi fiatalság 
egyik legkedveltebb tagja a harctérre vonult és a szerbiai küz-
delmeknek rohamaiban hősi halált halt . 

Kardos Imre dr. mellékesen mint akt ív újságíró is rrűkö-
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dött a háború alatt , majd pedig a , ,H i r " politikai helyi napilap 
szerkesztője, melynek hazafiatlan irányzata i t t mindenkorra 
lehetetlenné tet te és a megtorló igazságszolgáltatás közeledté-
vel kis szerkesztőségének tagjaival együtt kénytelen volt a 
pécsi emigránsok számát szaporítani. A szerbeknek akait 
hízelegni, mely összeköttetése révén kapott is néhány ügyvédi 
megbízást, de ennek a keresetnek nem sok hasznát lá that ta , 
mert a hontalanságot pénzzel enyhíteni nem lehet 

Pfeifer Márk dr.-ügyvédi irodája a háború alat t kellőképen 
nem prosperálván, épjjn ugy mint Balázs Károly dr., pénzügyi 
biztosi tisztségre való kineveztetésüket szorgalmazták és el is 
nyertékf és mig Pfeifer dr. a pécsi pénzügyigazgatóságnál fej-
tet t ki fölöttesei által minden tekintetben méltányolt eredmé-
nyes tevékenységet, Balázs dr. Budapestre kapott kinevezést 
és amig ott rendesek voltak a viszonyok, kötelmeit odaadással 
láthatta el. Pfeifer dr. visszatért ügyvédi prakszisához, Balázs 
dr. pedig mint magántisztviselő nyert elhelyezést. 

Egy ideig társas irodát t a r to t t ak fenn Deutsch Zsigmond 
dr. és Büchler Dávid dr., ámde Deutsch dr. saját ipari vállalko-
zásai, téglagyára és mészégető telepe oly méreteket öltöttek, 
hogy azok egész tevékenységét absorbeálták, Büchler dr. pe-
dig, akinek ugyancsak érdemes klientúrája van, Pleininger 
Ferenc halála után történt fölkérésre vállalta az ügyvédi ka-
marai titkári teendőket is, amig a kamara Kereky Mihály dr. 
személyében megválaszthatta uj t i tkárát . Büchler dr. műkö-
dése alat t a kamara több fontos kérdésben foglalt állást és 
szivesen te t te a kamara magáévá előterjesztéseit. 

Nem volna tökéletes a pécsi ügyvédi kamara tagjainak 
ismertetése, ha külön meg nem emlékezném még Rasoüszky 
Elek dr.-ról, a pécsi ügyvédek egyik legfiatalabbjáról, aki alig 
nyitotta meg irodáját, máris be kellett vonulnia, mint huszár-
hadnagy tér t vissza a harctérről és ismét élőiről kellett kez-
denie 1 B.zonyára prosperálni fog az ő irodája is, mely if jú 
Fischer Ferenc dr. irodájával párhuzamosan működött . 

Rásky Béla dr., a Pécs-Baranyai Központi Takarékpénz-
tár ügyésze, egyike legkomolyabb tudásu ügyvédeinknek és 
nagy becsben áll ügyvédtársai szemében is. Természetes akkor, 
hogy kliensei is csak örvendenek, ha vállalja megbizásaikat. 

Szándékosan hagytam e helyre Hajdú Gyula dr.-t, azon 
egyszerű okból, mivel most nem látható a tárgyalási termek-
ben. Az ő ügyvédi, jelentékeny forgalmú irodája egybeforrt 
politikai tevékenységével, mely távol t a r t j a Pécstől és irodá-
jától. Már mint jogász testestől lelkestől a legradikálisabb irány 
felé hajlott , a szociáldemokratáknak volt egyik vezető alakja, 
akiket annyira le tudot t kötni, hogy észre se vették, mint 
tapad a fiatal emberhez a pécsi pártvezérség. Pedig kevés oly 
erős és magas szinvonalon álló pár t ja volt a szociálistáknak, 
mint épen Pécsett. Magával ragadó szónoki készsége és fana-
tizmusa, melyet a munkásokba is szuggerálni tudot t , bizto-
sították számára a fölényt elvtársai fölött, akik hamarosan 



beküldték a törvényhatósági bizottságba, ahol tú l t e t t vala-
mennyi előtte volt ellenzéki szónokon. Oly kíméletlen hang-
modorban, aminőt azelőtt ezen teremben soha hallani nem lehe-
te t t , különösen a régi idők és emberek ostorozása tekintetében. 
Mintha megsejtette volna, mit hordanak a legközelebbi idők 
méhökben, melyeknek határozottan e-lőhirnöke volt ez a fiatal 
ügyvédember, akinek diplomáján még a pecsét sem igen szá-
radhatot t meg, amikor Pécsett már a szociálisták vezére volt. 
Mindenki bizonyosra vette, hogy a legközelebbi képviselő-
választáson, a választói jog kiterjesztése után elviheti magá-
val Budapestre a pécsi mandátumok egyikét. Agitátori és párt-
jában való működése mellett nem hanyagolta el ügyvédi iro-
dáját s>. m, mely gyorsan fellendült, ámde amikor ferde szern-
mel kezdték nézni a f iatalókat, akik még nem vonultak be 
katonai szolgálatra, nem habozott, hanem fi t tyet hányva vézna 
testalkatának, önként jelentkezett, még pedig huszárnak és 
kiképzése után bevonulván, a román harctéren megkapta az 
aranycsillagot és mint huszárhadnagy tért vissza Pécsre, bárha 
antimilitarista érzelmeiből soha t i tkot nem csinált. Leszere-
lése után rohamosan következett a nagy felfordulás és ő párt-
vezéri minőségében állandó összeköttetésben állt azokkal, akik 
az uj magyar köztársaság felállítására vállalkoztak, egyik 
intézője let t a pécsi nemzeti tanácsnak, mivel akkoriban többre 
még nem aspirált. Ezen allásában a szerbek túsznak jelölték 
ki őt is, és a nagy pécsi sztrájk alatt , mely a szerb megszálló 
csapatok attrocitásai ellen irányult, őt is le tar tózta t ták, ami 
csak fokozta a munkásosztály elkeseredését, akik még csak 
tárgyalásba se akartak bocsátkozni az általános sztrájk be-
szüntetése tekintetében, amig haza nem tér Vezérük, akit elfo-
gott társaival együtt szerbbé let t területeken tar to t tak inter-
nálva. A pécsi szerb parancsnokságnak végre is gondoskodnia 
kellett arról, hogy újból meginduljon Pécsett az ipari és keres-
kedelmi élet, amiért is haza kellett bocsátani Hajelu Gyulát 
letartóztatott társaival egyetemben, hogy i t t megindulhassa-
nak a rendszeres tárgyalások. Csakis egyes pontokra nézve 
történhetett i t t megegyezés, a kérdések zömére nézve azonban 
csakis Belgrádban lehetett megállapodásra jutni, amiért is 
kisebb bizottság indult el Pécsről Belgrádba, ahol mindenféle 
nehézség leküzdése után teljes megállapodás létesült, melyben 
bentfoglallatott a vármegyei magyar közigazgatás visszaállí-
tása is. Az üzletek 17 napi zárás után időközben ismét kinyíl-
tak, az ipari üzemekben és bányákban megindult újból a 
munka és ugy látszott , a megszállás tar tamára most már min-
den rendbejöt t . Ámde mielőtt még foganatosíthatta volna a 
szerb polgári és katonai hatóság a megállapodásokat, melyek-
ről a küldöttség Írásbeli Végzést hozott magával Belgráelból, 
Budapesten ismét fölfordult a helyzet. Károlyi Mihály gróf, 
az ideiglenes köztársasági elnök, a Parisból kapot t utasításokat 
teljesithetetleneknek találta, átadta a hatalmat az elzárva Volt 
kommunista vezéreknek azzal, most már ra j tuk a sor, hogy 
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talpra állítsák a minden sebből Vérző, ellenséges hordák állal 
megszállt országot és mivel a tanácsköztársaság első föladata 
volt, hogy alaposan megszervezze a vörös hadsereget, mely 
egyrészt a tanácsköztársaságot, másrészt az országol a további 
megszállástól megvédje, ezt a szerbek ellenséges cselekedetnek 
minősítették, a belgrádi megállapodások végrehajtását egy-
szerűen megtagadták, mire Hajdú Gyula dr. sem érezte már 
magát biztonságban Pécsett, mert a szerbek minden esetben 
őt vonták Volna felelősségre, ha itthon valami történik, amiért 
egy szép napon átlépte a demarkációs Vonalat. A tanácskor-
mány fölkérésére, Pécsre nem térhetvén vissza, Kaposvárolt 
vállalt fontos megbízatást mint a délvidéki országrész : Ba-
ranya, Somogy, Tolna meg nem szállt részeinek kerületibiztosa, 
mely rendelkezési jogot adott az olt elhelyezett Vörös hadsereg 
fölött is. Igy jutott a pécsi ügyvédi kamara egyik tagja a 
tanácskormány alat t fontos politikai és katonai megbízatáshoz. 

A kommunizmus bukása után, bár elvben ellenzője volt a 
kommunizmusnak, melynek azonban a gyakorlatban harcos 
katonájává szegődött, jobbnak vélte, ha most már nem mutat-
kozik a kommunizmus igája alól öt hónapi vergődés után föl-
szabadult Magyarországon, és várható volt elfogatása elől 
külföldre meneküli. Érdekes és iolém litésre méltó emberi doku-
mentum, hogy Pécsről a kommunista elvektől legtávolabb álló 
urak siettek át Kaposvárra, amikor liire ment, hogy menekü-
lése közben elfogták és Kaposvárra hozták, ahol a népítélet 
pillanatnyi behatások alatt hozott és gyorsan végrehajtott 
kérlelhetetlen Ítéletekkel torolta meg a vörösök kegyetlenke-
déseit. Ettől akarták mentesíteni Hajdú Gyula drt . politikai 
ellenlábasai a Volt pécsi pártvezért, akit rendes birói ítélőszék 
elé kivárrtak állíttatni. A küldöttségnek, mely szerb engedély-
lyel tet te meg ezt az utat, nem akadt teendője Kaposvárott, 
mert a nemzeti alapon álló katonák parancsnoka, Kovács 
Antal akkori körletparancsnok az igazsághoz híven kijelen-
tette, hogy a keresett nincsen már fíaposvárott és minden jel 
szerint számára már biztos helyen tartózkodik. Tényleg, Ka-
posvárról még idejekorán Olaszországba ment, ahol huzamos 
időt töltött , majd visszatért Pécsre, ahol a szerbek politikai 
vezére, Raics Szvetiszláv időközben a szociáldemokrata párt 
intézőinek jórészét megnyerte Volt, hogy a megszállt területek 
Szerbia által való annexióját kérjék. Hajdú Gyula dr. ezen 
törekvésnek ellenszegült, amiért a szerbek Pécsről való távo-
zásra szólították föl. A kényszernek engedve Bécsbe utazott , 
honnét a magyar országos szociáldemokrata párt megbízásá-
ból Révaiba ment, ahol részt vett az Oroszországban túszként 
visszatartott magyar hadifoglyok és elitélt kommunisták ki-
cserélése ügyében megindult tárgyalásokon, melyeknek ered-
ménye ismeretes. 

Maiéter László dr. ügyvéd különösen bánya ügyekben 
szerzett magának nagyobb jártasságot, mely téren néhai édes-
atyja, Maléter Rezső valóságos kapacitás és a pécsi bánya-
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igazgatóság ügyésze is volt. Fekete Mihály halála után egy 
ideig mint helyettes látta cl ezen tisztet, de az állás betöltésé-
nél mellőzés érte, mivel arra Fekete Mihály volt helyettesét, 
a hadbavonult , majd hadifogságba esett és onnét még vissza 
nem tért Franki Henrik drt nevezték ki, akinek visszatértéig (?) 
azonban az ügyészi teendőket Seeh Károly dr. lá t ja el. Maiéter 
László dr. ellenzéki ember volt mindig, a szociálistákhoz Von-
zódott, amikor még nem remélhették a rövid ideig t a r to t t 
hatalomrajutást . Külömben többszörös ház- és a Madarász-
féle közfürdőnek tulajdonosa. . , 

Balassa Miklós dr., Gombos Ede, dr., Kálmán Jenő dr. és 
Karczaq Jenő dr. a f iatalabb ügyvédi karnak szépen foglalkoz-
a t o t t tagjai és az önálló irodát nyi tot t Szuly Jenő dr. és Visy 
Imre dr jórészt mind éveket töl töt tek a háború a la t t a fronto-
kon és helyi alkalmazásban. A szerb megszálló csapatok föl-
kérésére Kálmán Jenő drnak a pécsi ügyvédi kamara- kijelö-
lése alapján a szerb katonai hatóságnál ideiglenesen hivatali 
funkciót kellett vállalnia, mivel a háború a j a t t módjában volt, 
hogy a szerb nyelvet alaposan elsajátítsa. Ámde mindent elkö-
vetett hogy ezen tisztsége alól mielőbb mentesítsék, ami sike-

* rült is' Amint látható, a pécsi ügyvédi kar bőven kivette részéi 
•i háborús megpróbáltatásokból, mialatt az i t thon maradottak 
a távollevő kartársak megcsappant forgalmú irodáinak ügy-
forgalmát minden nehézség nélkül bonyo l i tot tak le. . 

Iiadnai Emil dr. mint tartalékos főhadnagy két éven át 
Belgrádban és annak környékén a mezőgazdasági termelés 
folytonosságára ügyelt, amiből megállapítható, hogy jóravaló 
ügyvéd az élet minden vonatkozásaiban kell, hogy feltalálja 
magát Amióta ismét megkezdte ügyvédi tevékenységét, oda-
adással tesz eleget felekezeti kötelmeinek ,s és buzgó elnöke az 
izraelita iskola iskolaszékének, amiben Gremer József dr., régeb-
ben pedig Stern Károly ügy ved voltak elődei. Stern Károly 
B a i a v á r o s á b ó l származott el fiatal koraban Pecsre, olyan 
időben, amikor még sok ügyvédi megbízás, de ügyvéd a kelle-
ténél több nem volt. Daliás megjelenésű ember volt, akárcsak 
a rég meghalt Grünhuth Ignác ügyvéd Stern Károlynak, aki 
Krausz Ábrahám vagyonos és tekmtelyes pécsi gabonakeres-
kedő nagyműveltségű leányával kotott hazasságot, hamaro-
san jelentékeny forgalmú irodát teremtet t magának és szeren-
csés kezű ügvvédnek ismerték, aki különösen a falusi klien-
túrát tudta irodája részére lekötni. Igy ju tot t már mint f iatal 
ügyvéd tekintélyes vagyonhoz. Elénk részt vet t mint virilista 
a Városi törvényhatósági életben és a polgármesterek mindig 
számíthattak szavazatára, i l l tőleg támogatására. F i á b ó l , 
Sárkán 11 Ármin dr-ból is ügyvédet nevelt. Ügyvédi irodájából 
elsősorban más helyen már méltatot t városi hivatalnoki tény-
kedése zökkentette ki, majd a háború őt is elszólította katonai 
szolgálatra és Bécsben Való kiképzetetése után, ömint lüzér-
főhadnagytért vissza erős megpróbáltatások után szülővárosába. 

V régi pécsi ügyvédek közül kegyeletes megemlékezést 
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érdemeinek a hirneves Dietrich Ignác, akinél mozgalmasabb 
életre egyik pécsi ügyvéd se pi l lanthatot t vissza. Nagy és 
szenzációs pereknek állt előterében és szenzációs tar ta lmú 
regényeket is ir t a hetvenes években, a pécsi társasélet leg-
markánsabb alakjaiból konstruálva meg áttetsző alakban 
regényfiguráit. Mint fiatal ügyvédnek sem előtte, sem utána 
senkinek oly dúsan jövedelmező irodája nem volt Pécsett, 
mint Dietrichnek, aki ügyvédi jövedelméből négylovas hintót 
t a r tha to t t , házakat, szőlőket szerezhetett, sőt az övé vol t 
azon parkszerű szőlőbirtok is a Kaposvári-utcában, melyben 
ezen visszaemlékezéseimet leirom, mely most néhai Werthei-
mer Jakab vejének, Forbáth Arnoldnak képezi tulajdonát . 
A Deák-pártnak Voll lelkes hive, szenvedélyes rajongója a 
szabadelvű eszméknek és a bellyei uradalom akkori tulajdo-
nosa, Albrecht főherceg őt te t te meg uradalmainak sok tekin-
tetben önálló intézkedési joggal fölruházott ügyészévé. Em-
lékezőtehetsége ri tkította párját és tekintélye megingathatat-
lannak, vagyona szilárdnak, évi jövedelme elköltheteíiennek 
látszott . Ámde az alkohol és szerelmi tulcsapongások (minden 
baranyai járásbirósági székhelyen, ahol személyesen jelent 
meg a tárgyalásokra, külön-külön barátnője volt, akinek őt 
szórakoztatnia kellett, amig visszatérhetett Pécsre) megingat-
t ák ! Amikor hirtelen elhatározással ot thagyta a szabadelvű 
pártot és a legszélsőbb ellenzékhez csatlakozott, elsősorban 
a bellyei uradalom vonta meg tőle bizalmát. A többi azután 
magától következett. 

Öreg napjaira az antiszemitizmus hóbort jának hódolt be 
és fanatikus gyűlölettel á t i ta to t t röpivekben terjesztette esz-
méit, ahelyet t , hogy amint azt jó ideig te t te , jogtudomány és 
büntető, valamint földpörök foglalkoztatták Volna. Emléke-
zem gyermekkoromból az ő megrokkant, görnyedt a lakjára , 
amint kopott ruhában járta az utcákat , a bíróságok előtt nem 
vették már komolyan, pedig el Volt ismerve, hogy egyike volt 
a legélesebb eszű pécsi ügyvédeknek vagy harminc éven át . 
A városi szegényházban fejezte be eseményekben és izgalmak-
ban oly gazdag életét. 

A jó Simonfay Jánoshoz fogható alak sem talá lható a mai 
pécsi ügyvédek sorában. A falusi perlekedők benne felső lényt 
lá t tak . Ámit Simonfay mondott, annak föltétlen hitelt adtak. 
Igy történt , hogy képviselőnek is felléptették, sőt a pécsváradi 
választókerületben szélső ellenzéki programmal ismételten meg 
is választották. A pécsi törvényhatósági bizottság közgyűlésein 
olyan éles ellenzéki beszédeket mondott a tanácsi előterjesztlé-
sek ellen, hogy széksértés megállapítása után kizárták a kép-
viselőtestületből.. Egy ízben polgármesterjelölt is volt, de 
kisebbségben maradt. Megesett ez Ilaksch Emil ügyvéddel is, 
aki bár szürke ember volt, egy izben csak néhány szavazattal 
maradt le Aidinger Jánossal szemben. Simonfay puritán ember, 
tipusa volt a meggyőződéses magyar embernek és ellenfelei is 
mindenkor megbecsülték. 
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Különc volt a rég elhalt pécsi ügyvédek között- Farkas 
István, akinek nevével, mely alapítványaiban felesége, szül. 
Rutkó-val bővült, halála óta minden évben találkozhatunk a 
helyi, sőt fővárosi lapokban is. Végrendeletében hagyományokat 
tet t a budapesti Nemzeti Színházban és az összes pécsi iskolák-
ban a magyar nyelv tanítása körül legszebb eredményeket 
elért színész vagy színésznő, és pécsi tanerő jutalmazására. 
Ma már nincs sok éltelme az ilyen alapítványnak, de volt a 
hazafias érzésű Farkas-Ratkó életében, amikor Pest-Budán, 
Pécsett is még jóval többen beszéltek német, mint magyar 
nyelven. A budai külváros egyik utcájá t is róla nevezte el az 
utókor, mely hálás is tudo t t lenni. 

Feszti Rajmár ügyvéd a Nepomuk-utcában lévő ügyvédi 
irodájában szorgoskodott. Miként Haksch Emil kollégája, 6 is 
szokatlanul kövér ember volt, de kereseti ügyvéd lévén, szor-
galmasan dolgozott, amig el nem szólította a halál. Mdyen je-
lentékeny volt Feszti befolyása, muta t ja azon érdekes eset, 
hogy egy pécsi szépséges leányt Vasata Franciskát, aki Bécsben 
egyik varieténél arat ta sikereit, ott feleségül vette az orosz 
követség fiatal attaséja, Ecsakoff Sándor báró, aki hamarosan 
meghalt. A szépséges özvegy iránt szerelemre gyulladt a Fiume 
melletti TVrsatto földesura, Nugán gróf, aki el is jegyezte, 
ámde a házasságkötés előtt a Pécsre hrzatér t özvegy báróré 
itt meghalt. Néhány hónappal halála után a kétségbeesett vő-
legény Pécsre jött és azon kívánsággal fordult a hatósághoz, 
engedje meg neki, hogy haló poiaiban is láthassa akár csak 
néhány percre is Ecsakoff bárónőt. A hatóság a törvényre való 
utalással kénytelen volt a szerelmes grófot kérelmével elutasí-
tani, mire Nugán gróf Feszti Rajmár intervencióját vette 
igénybe, aki a legrövidebb idő alatt a belügyminiszternél ki-
eszközölte az engedélyt és az éjjeli órákban a rendőrfőkapitány 
vezetésével halottnéző bizottság szállt ki a budai külvárosi 
temetőbe, ahol exhumálták Ecsakoff báróné már oszlásnak 
indult holttestét. Nugán gróf csak néhány p l lana t ig b ' i ta el 
a látványt és hanvíitt-homlok clrohai I a temetőből, megfizette 
az ügyvédnek expensnotáját és a legelső induló vonattal eluta-
zol! Pécsről. Nem köszönte meg, hogy szeszélye az ügyvéd 
ügyessége révén kielégülést nyerhetett . 

A pécsi ügyvédi karnak egyik különlegessége volt az 
archeológiai téren nagytudásu Juhász László, az első komoly 
pécsi régiséggyűjtő, aki maga ásta ki a földből a régiségeket s 
akinek értékes gyűjteményét szegénysége enyhítésére a város 
vette meg muzeuma részére. Érdekesember volt a megboldogult. 

Hol vannak ma oly jól megtermett ügyvédek, mint voltak 
a régiek között ? Azok között akadt Pécsett egyszerre négy 
Németh nevű ügyvéd is. A tes tvérek: Németh Béla és Németh 
Gyula. Némethéknek Vas Gereben volt egy ideig a nevelőjük 
és azzal való vonatkozásaikra mindig büszkén hivatkoztak. 
Németh Gyula univerzális műveltségű ember volt, aki haladni 

tudott a keirral. Első pécsi komoly úriember volt, aki kerék-
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párra kapott , azon végigszáguldott a vái oton és elragadtatással 
beszélt mindig a kerékpár-spoit gyönyörűségénél, még akkor 
is, ha íöptében leesett orráról csíptetője, vagy a falvakban 
kutyák beleharaptak fölgyürt nadrágjába. Fivére Béla papi 
pályára készült és már föl is szentelték, amikor meggondolta 
a dolgot és íövid uton megnősülve, a papi helyett ő is az ügy-
védi pályát választotta, melyen boldogulni épen túlságosan 
lágy szive miatt nem igen tudot t . A legtökéletesebben bii ta 
városunkban a latin nyelvet, ez vezette arra, hogy föltárja a 
nagy; J -latin időkokmánytárait . Hozzákezdett a búvárkodáshoz 
és a külön böző pécsi, de budapesti, bécsi, sőt hírnevesebb Pécs és 
vidékével kapcsolatos levéltárakban is heteken, hónapokon át 
kutatot t a bennünket érdeklő régi történelmi okmányok után, 
és amikor Váradíj Ferenc vármegyei főlevéltáros sokak buzdí-
tására hozzákezdett Ba.'anya vármegye monográfiájának meg-
írásához, hűséges és é.'tékcs n unkatárs'al nyert Németh Bélái 
ban, akinek szeroevilága meggyengült a sok búvárkodásban, 
ariral is írások kibörgészésében, hogy utóbb n unkálatainál 
már őt megértő Melánia leányával kellett most már állandóan 
együtt dolgoznia. Bizonyos, hogy tekintélyes munkát végzett, 
és amikor munkálatai közben anélkül, hogy épen ezt kereste 
volna, bőségős anyagot talál t Szigetvárról, fölkért, ejteném 
módját , hogy Szigetvár nagyérdekü monográfiájának kiadá-
sára mecénást, találjon. Azonnal Szigetvár jótevőjére, az ottani 
polgári fiu és leányiskolák, fölépitőjére, Biederrnann Rezső 
báróra gondoltán', akinek egyik birtoka is Szigetvár somszéd-
ságában van. Fölkerestem a bárót szen légúti kastélyában és 
nem Volt szükség nagy rábeszélésre, készséggel vállalkozott az 
összes költségek Viselésére és ha azok jóval meg is haladták a 
Németh Béla által fölállított hozzávetőleges költségvetést, ez 
nem szegte kedvét a jólelkű bárónak, aki kulturális törekvések 
iránt feleségével, a berlini Bleichröder bankház egykori tulaj-
donosa leányával, Bleichröder Elza bárónővel együtt minden-
kor ép oly nagy érdeklődést, mint áldozatkészséget tanúsítot t . 
A tartalmas, legszebben kiállított és illusztrált könyv, mely * 
ezideig a legalaposabban ismerteti a világháborúig tán leg-
megkapóbb magyar harci eseményt, szakértők körében is nagy 
elismeréssel találkozott és a bőkezű pártfogó gondoskodott 
arról is, hogy az értékes mű épen az ifjúságnál minél szélesebb 
körben találjon elterjedést. Ezen mü ezideig legbecsesebb 
emléke a szigetvári nagy eseményeknek. Németh Béla megírta 
tör tént fölkérésre Némelbóly történetét is, mely birtok a 
Batihijányaknak képezte tulajdonát . Xeupperg gróf, nagy Na-
pokon második feleségének, Mária Lujzának leszármazottja, 
Montenuovo Alfréd herceg, a későbbi főudvarmester édes atyja 
egy Bat thyány grófnőt vezetett oltár elé és ezen házassága 
révén ju tot t a németbólyi uradalom tulajdonába. Anémetbólyi 
kastélyban sok Napokon idejéből való bulor és en léktárgy 
halmozódott volt föl. A Montenuovo család mauzóleuma is 
egyik érdekessége ezen községnek. 
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A harmadik Németh Pécs városának tisztiügyésze, Németh 
József volt, aki okos ember Volt, de gazdálkodni nem igen 
tudot t , mert sokat operált váltókkal és mialat t mindenki va-
gyonos embernek vélte, hirtelen bekövetkezett halála után 
csakhamar megállapította a hagyatékát rendező ügyvéd, hogy 
tetemes adósság terhelte házát, szőlőjét, ezenfelül volt bizal-
mas barátai t , Egry József kartársát és Salamon Józsefet, a vaj-
szivii tanfelügyelőt, akik érette kezességet vállaltak volt, súlyos 
anyagi válságba sodorta. A mig élt, nagy volt a tekintélye, 
halála után igy kinos meglepetést kel tet t , amikor Pécs két 
kitűnő polgárának a legszerényebb életmódot kellett kezdenie, 
hogy eleget tehessenek barát jukért vállalt kötelezettségüknek. 

Az öreg Egry József, ki igen magas kort ért el aránylag jó 
egészségben, a régi vágású, becsülete's fiskálisok prototípusa 
volt. A szív embere, aki klienseiért és családjáért dolgozott, 
amig csak bírta. Sokáig volt tagja a törvényhatósági képviselő-
testületnek, melynek különösen szakülésein nagy szorgalom-
mai vet t részt. Mindkét fiából ügyvédet nevelt. Az egyik, 
Egry Béla dr. több cikluson át országgyűlési képviselő, leg-
utóbb Pécs városáé, és mint ilyen jó ideig felelős szerkesztője 
is volt a függetlenségi párti néhai Pécsi Közlönynek. Pécs 
fölszabadulását megelőző napon halt meg nyelvrák következ-
tében. Másik fia Dezső dr. Pécsváradon telepedett le mint 
ügyvéd és o t t annyira megkedvelték, hogy még is választották 
országgyűlési képviselőnek. Megpeticioní l ták mandátumát és 
mivel ez akkoriban még könnyen ment, különösen ha ellenzéki 
mandátum megsemmisítéséről volt szó, legfőképen a megvá-
lasztott képviselő saját elhibázott vallomása alapján bebizo-
nyi to t tnak vették a vesztegetés vádját és megsemmisítették 
a mandátumot, melynél akkoriban kevés mandátum volt 
t isztább. Egry Dezső nem lépett föl újból, hanem hívei he-
lyette bá ty já t , Egry Bélát léptették föl, akit meg is választot-
tak. Egry Í)ezső dr. pedig bucsut mondott a csúf politikának, 
rövidesen Pécsváradnak is, vidéken, majd Pécsett próbálkozott 

" ügyvédi irodájával, de nem igen boldogult, amig el nem költö-
zött a háború a la t t idegen országrészbe. Pozsony városában 
telepedett le és ot t csakhamar lendületet vet t irodája és külö-
nösen mint kriminalistát keresték föl egészen Pozsonynak a 
csehek ál ta l tör tént megszállásáig. Azóta mi is el vagyunk 
vágva a régi koronázó várostól. 

A régi pécsi ügyvédek közül meg kell emlékeznem a külö-
nösen képzett Bolgár Kálmánról, aki Felsőmagyarországból 
származott el Pécsre és a sok kiváló szellemi tulajdonokkal 
megáldott inámi Bolgár családból származott, melyből jeles 
irók, tudósok, státusférfiak kerültek országos vezető állásokba. 
Bolgár Kálmán is ép oly finomtollu író, poéta, publicista, mint 
éleseszit ügyvéd volt , akit különösen büntetőügyek képvisele-
tével bizlak meg. Irodája azonban nem jövedelmezett oly bő-
ségesen, hogy gyermekcinek fölnevelése, háztartási költségei-
nek fedezése mellett még megtakarítást is érhetett volna el, é 
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az ideálisták közös sorsában osztozkodva, a sok közszereplés, 
ingyenes közszolgálat, a városi törvényhatósági és politikai 
életben Való részvétele mellett irodája némi elhanyagolása 
következtében el kellett fogadnia a pécsi anyakönyvi felügyelői 
állást, melynek megszűntével a közoktatásügyi miniszter 
Salamon József tanl'elüg lő halála után őt nevezte ki Baranya 
vármegye tanfelügyelőjévé, mely állásnak is az iskolaügyek-
ben való jártassága mellett kifogástalanul megfelelt, de súlyos 
betegség támadta meg, nyugdíjba kellett vonulnia és rövid 
idővel nyugalombavonulása után meghalt. Sokan lesznek 
még, akik Szucsics és Péfcrfay—Eördög ügyvédekre is 
emlékezni fognak, akiket a halálban megelőztek Grünhuth 
Ignác, még előbb Fischer Emil, a boszniai okkupációból haza-
tért Spitzer Károly dr. ügyvédek. Pécsnek mindenkor sok 
ügyvéde volt és Valamennyien érvényesülni is tudtak . Csak 
kivételesen hagyták i t t kl ientúrájukat egyes ügyvédek, akik-
nek erre magántermészetű okaik voltak. így került el Pécsről 
Madarász István dr., a későbbi pécsi közjegyző társa, Darányi 
Ferenc dr., később országgyűlési, még pedig néppárti képviselő, 
aki Budapestre te t te át irodáját. Toldi (Schédl) Béla dr.-nak 
is kitűnő ügyvédi irodája volt és a pécsi ügyvédek kalapot 
emeltek szellemi kiválósága előtt. Idővel közjegyzővé neveztet-
vén ki, csak néhány éven át működhetet t mint ilyen, amikor 
meghalt. Wesscl Manó dr. is jelesen képzett tagja volt a pécsi 
ügyvédi karnak, akit egy szívügy szólított el Pécsről Buda-
pestre. Őt is a háború alat t szólította el Karlsbadban várat-
lanul a halál. Nyugvóhelyét azért a pécsi izr. temetőben 
találta, ahová családja óhajára elhozták a volt pécsi tanító 
fiának holttestét. 

Egyike a legérdekesebb és legeszesebb pécsi ügyvédeknek 
Muttnyánszky Béla volt, aki Bonyhádról jött még fiatalon 
Pécsre és itt hamarosan egyike le t t a legkeresettebb, de nem 
legszerencsésebb ügyvédeknek. A városi törvényhatósági bi-
zottságban jóidéig vezére volt az ellenzéknek, ámde nemragasz-
ktnlott mindenkor meggyőződéséhez, sőt amikor a legerősebb 
támaelásokat zúgta a terembe, melyekről maga is tud ta , hogy 
azok alaptalanok, a válaszra, mely legtöbbször megdöntötte 
vádjai t , már nem volt kíváncsi, hanem kiment a folyosóra és 
pipájára gyúj to t t . Utolsó nyilvánosan pipázó tagja volt a 
törvényhatósági bizottságnak. Az ő anyagi helyzetét is félre-
ismerték. Spekulatív szellem volt. Voltak házai, szőlői Bony-
hád mellett, gazdagnak la i to t ták , egyszerre csak kiderült, 
hogy elvesztette virilis jogát, hogy le kellett mondania még 
ügyvédi gyakorlatáról is, mire jóbarát ja , Toldi Béla dr. magá-
hoz vet te a közjegyzői irodába, mint helyettest, annak halála 
után pedig beérte a városnál a bagatellbirói tisztséggel, amig 
egy szép napon szélhűdés nem érte, mely rövid idő multával 
véget vete t t mozgalmas életének. Ö terjesztet te elő a városi 
közgyűlési teremben a Városi Takarékpénztár tervét és a köz-
gyűlés szívesen fogadta el az egész általa kidolgozott tervezetet. 
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B zonyára azt remélte, hogy közgazdasági téren való jártas-
ságával a szépen kigondolt városi pénzintézetnél ő maga is 
elhelyezést fog találni, ámde a közgyűlésnek erre vonatkozó 
határozatának jóváhagyása sohasem érkezett le a városhoz, mely 
igy pénzintézetet nem is létesíthetett , mégis abba a helyzetbe 
ju to t t a szerb megszállás alatt , hogy a készpénzinség leküzdé-
sére husz millió korona városi pénztárjegyet kellett kinyomatnia, 
nehogy a kereskedelmi és ipari forgalom teljesen megálljon. 

Kiss József ügyvéd is puritán, t isztes tagja volt egy hosszú 
életen keresztül a pécsi ügyvédi karnak. Függetlenségi elveket 
vallott mindig, de soha nem lá that tuk a politikai aréna elő-
terében, hacsak az ellenzéki Pécsi Figyelő politikai hetilap 
felelős szerkesztői tisztségét nem tekintjük nyilvános szerep-
lésnek, melv tiszteletbeli állást egy ideig a párt óhajára ő töl-
tötte be. Nem volt a mai tülekedő világba való és azért vala-
mennvi fiát , mindmegannyi értékes embeit immár szárnyaira 
bocsátván, elveszítvén feleségét is, félreállt a fiatalok útjából 
és még jó néhány évig csendes visszavonultságban töltötte el 
aggkorának napjait . Emil dr. fia dárdai ügyvéd, máid ország-
gyűlési képviselő volt éveken át, azután pedig dárdai közjegyző, 
mely megbízás a szerb megszállással véget éit . Mivel minden 
vagyona, földje, háza Dárdához kötötték, onnét Dárdának a 
szerbek által történt bekebelezése után se szakadhatott el és 
most az, elvesztett területen zászlótartója lesz a magyarságnak. 
József fia a pécsi áll. főreáliskola egy ideig igazgatója, a Mecsek 
Egyesület nagyranövelője, a Pécsi Dalárda egyik oszlopa, régi 
tagja a városi" törvényhatósági bizottságnak. 42 évi áldásos 
tanári működés után az 1921-22-iki tanév kezdete előtt vo-
nult nyugalomba, miután előzőleg elnyerte az igazgatói cimet. 
Gtjula fia a pécsi Máv. üzletvezetőség legfoi tosabb, kereske-
delmi osztályának vezetője és elsőrangú szakember hírében áll. 
Leánya már elnyerte az orvosi diplomát. Ernő fia pedig a 
Magyar Általános Hitelbank pécsi fiókjának pénztárosa. Egyik 
fiát katonai pályára aelta és ez a háború alatt kivéve részét 
a harctéri küzdelmekből is, fiatalon élte el az őrnagyi rangot 
és a pozsonyi lionv. kerületi parancsnokságnál iná ra vezérkari 
osztály főnöke volt. A leszerelés véget vetett katonai kar-
rierjének. Sopronban meghalt és ott is helyezték örök nyu-
galomra. 

A régi ügyvédek között ugyancsak társadalmi és helyi 
politikai életben szerepvivő ügyvéd volt Bodó István, aki egy 
ideig a pécsi szabadelvű párt vezetésében is tevékeny részt vett. 
Fiai közül a legidősebb katonai pályára ment, majd mint szá-
zados kvietált és a budapesti rendőrségnél éi t el szép pozíciót. 
Aladár fia szintén az ügyvédi pályát választotta és kiapadha-
tatlan humoráról, ötletességéről volt nevezetes. Társaságban 
nagyon is kedvelték és ez volt talán a veszte. Házassága egyik 
pécsi urileánnyal nem volt boldog, végeredményében pedig 
válásra vezetett . Irodája visszafejlődött és tulkoián szállt az 
oly szép reménységgel utraindult Bodó Aladár dr. a sírba. 
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A testvérek közül a legifjabb Richárd, a vasutasok tövises 
karrierjén ju to t t kiváló képességei révén a debreceni, majd 
egyik budapest iizletvezetöség éléie. Most már nyugalom-
ban él. 

Fiatalon szólitotta el a halál Ferenczy László drt is, ezt a 
kiválóan tehetséges ügyvédet, akirek csakis a» volt a nagy 
hibája, hogy soha semmit komolyan nem vet t és tréfacsináló 
kedve a legkomolyabb esetekben sem hagyta el. Két-három 
évvel halála előtt Tibor Lóri, a fuvolahangu énekesnővel kö-
tö t t házasságot, ezt is talán csak tréfacsináló kedvében, de 
házasélete boldogan indult, amig közbe rem szólt a halál. 

Lammer Károly dr., Löbl Sándor dr., Wollner-Székely Adolf, 
egy ágrólszakadt szegény fiu, aki a legnagyobb nélkülözések 
közepette, valóságos akadályversenyeken át szerezte meg 
ügyvédi diplomáját, amint páratlanul álló szorgalmával iro-
dája kissé megélénkült, ugyancsak meghaltak. If júkorának 
nélkülözései fosztották meg az élet lehetőségétől. 

A legutóbbi idők ügyvédi veszteségi lajstromát két név 
gyarapí tot ta . Az egyik volt Lauber Rezső dr., egyik legvirág-
zóbb pécsi ügyvédi iroda szerencsés tulajdonosa, akit oly siirün 
kerestek föl a kliensek, mintha kívüle nem ta lá l tak volna még 
70 ügyvédet Pécsett. Szerencsés modora és megbízhatósága 
gyarapítot ta klientúráját és amikor tetőpontján állt ügyvédi 
népszerűségének, mely mellett sokat foglalkozott különösen 
a pécsi spoitélet fejlesztésével és a városi közügyekkel, egy 
szép napon orvosai ugy találták, hogy súlyosan föllépett baja 
rögtöni műtét i beavatkozást igényel. Budapestre küldték, 
hogy ott végezzék raj ta a műtétet és onnét koporsóban hozták 
vissza Pécsre, özvegye, gyermekei és barátai sokadalmár.ak 
mélységes bánatára. Nagy forgalmat lebonyolított irodájának 
vezetéséi az özvegy fölkél ésére Kaufer Jenő dr., a már megálla-
podott hírnevű s jómodoru ügyvéd vette át , aki saját irodájá-
ban már csak kivételesen intézett el egyes ügyeket személye-
sen. Mintha csak fiatal ki zdő.ügy véd lett volna, nekifeküdt a 
nagy munkának, hogy minél simábban intézze el az iroda 
aktáit és végig vezesse a megakadt pereket. Nem számított 
azonban saját meggyengült fizikumával, asztmatikus rohamok 
gyötörték, melyek ellen Balatonfüred szénsavas forrásvizeiben 
keresett gyógyulást. Amikor pedig színleg legjobban érezte 
magát, a Krály-utcában összeesett. Szívverése megszült . A 
pécsi társaságnak csaknem három évtizeden az egyik kedvence 
volt ő is. Csak rövid idővel élte tul az ugyancsak váratlanul 
elhalt nagybátyját , Kaufer Mór dr. volt" kórházi igazgató-
főorvost. Á háború alatt halt meg ugyancsak fiatalon Böhm 
Jenő dr. is. A tüdővésznek esett áldozatul, alig hogy megnyit-
hatta ügyvédi irodáját. Néhai Böhm C. F. pécsi volt fűszer-
kereskedőnek, ház és szőlőbirtokosnak volt fia. Az öreg Böhm 

. volt az első, aki iparengedélyt váltott Pécsett bérkocsik tartá-
sára és üzlete hamarosan fölvírágzott, bárha mindjárt kezdet-
ben 4 — 5 forintot kért egy napra fiakerje után, ezenfelül a 
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lovak élelmezéséről is az utasnak kellett gondoskodni, ami 
külön egy forintba k e r ü l t . A vasútra és vasútról 50 krajcár 
volt a bérkocsifuvar és biz ezt is sokalták a takarékos emberek. 

Fia ta labb ügyvédeink között fel kell még említenem 
Kemény Jenő drt, aki másfél évig élet-halál között lebegett 
a harctéren való megbetegedés következtében, amig tel jesen 
fölépült. 

A pécsi kereskedelmi és iparkamara 

1882-ben született meg. Addig Pécs a" soproni kereskedelmi és 
iparkamarába küldte ipari és kereskedelmi választot t jai t , amint 
a Bach-korszak a la t t és után Pécs-Baranya sok más tekinte t -

. ben is Sopron, a mindig gutgesinnt város intézményeinek volt 
alárendelve. Ott Volt a pécsi posta és távirdahivatalok fen-
hatósága is. A soproni központból tehát ki kellett előbb szakí-
tani a kereskedelmet és ipart , amint politikai tekintetben 
mindjár t a kiegyezés után elszakítottak bennünket a soproni 
helytartóságtól, de erős láncok fűztek még az akkor dunántúli 
Vezető városhoz és következményeiben messze kihatású ese-
mény volt, amikor az addigi pécsi ipartársulat i jegyző, Zárai) 
Károly dr., ki már fiatalon csupa nagyratörés s szorgalom volt, 
megtet te a kezdeményező lépéseket a pécsi kamara fölállítá-
sára és szervezésére. Szorgalmát, mellyel saját kiképezletésére 
önmagával szemben ném ismert kíméletet, mai napig is meg-
ta r to t t a , amikor már nyugalomban élhetne és páholyból figyel-
hetné meg a világ háborgását. Erről azonban majd csak később. 

A pécsi kereskedelmi és iparkamara tagja inak megválasz-
tása u tán megtar to t ta alakuló ülését, melyen első elnökévé 
Kellemfy Károlyi, az akkor még Pécsett összpontosított Buda-
pest-pécsi — épen megnyílt — a Pécs-barcsi és Mohács-pécsi, 
együttesen adminisztrált vasutaknak Volt ügyvezető igazgatója. 
Az igazgatóság székhelye a Siklósi-utca és Rákóci-ut sarkán, 
akkor Taray Andor, később if jú Engel Adolf borkereskedő, 
majd Hamerl i József gépgyáros tu la jdonát képező egykori 
Európa szálloda épületében volt. Kellemfy Károlyt kiváló 
képességei j-uitatták az akkor legtöbb tisztviselőt foglalkoz-
ta tó Vasüti igazgatóság élére és mivel a Budapest-pécsi vasút 
még oly helytelen és reánk csakhamar hátrányosnak bizonyult 
nyomjelzéssel megépítet t vasul megindulásával addig "leg-
merészebb vágyaink mentek teljesülésbe, ér thető volt, ha a 
kezelésre egyesitett vasutak vezetőjében lá t ták a legalkalma-
sabb embert , akit az u j kereskedelmi és iparkamara élére 
állí tsanak az akko r biz még gyenge pécsi kereskedők és iparo-
sok. Az elnökség és t i tkár Vállvetve lá t tak munkához, hogy a 
kamara beigazolja hivatottságát , és mivel Somogy és Tolna 
vármegyék is a pécsi kamarához ta r toz tak , az akkori igények 
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és szükségletek figyelembevételével a kamara n e m c s a k szük-
ségleteit fedezhette a pontosan behajtot t kamarai illetékekből, 
de még megtakarításokat is elérhetett, dacára annak, hogy a 
kamara összes reá háramló kötelmeit hiven teljesítette. Ámde 
Záray a maga részéről egész életében a legszerényebb igényekkel 
lépett föl és igy évtizedeken át képzettség, sokoldalú tudás 
tekintetében első, fizetés tekintetében az ország kamarai tit-
kárjai között utolsó helyen állt. Amikor Pécs közönsége ellent-
mondás nélkül für té , hogy három vasut jának igazgatóságát 
Budapestre helyezzék át és ezzel mintegy száz, az intelligen-
ciához tartozó, i t t jóformán polgárjogot nyert, pécsi családok 
kötelékébe tartozó, vagy azokkal házasság révén egybeforrt 
család került el városunkból, mely vérveszteséget sokáig nem 
tudta a város kiheverni, elkerült Pécsről Kellemfy Károly is. 

Budapesten azután az Andrássy-ut sarkán épült Fonciér 
palotában talált a három vasút igazgatósága elhelyezést, amig 
egy szép napon államosították a Budapest-pécsi vasutat és a 
tisztviselői kar nagyobb része a Máv. szolgálatába vétetett át, 
ezzel biztosítván a Máv. részére a közvetlen uta t Fiume felé 
egyenesen Budapestről, inig azideig ezen forgalmat az alföld-
fiumei vasút bonyolította le. A Mohács-pécsi vasút Pécs-villányi 
szakaszát, hogy ezzel Eszék felé is a magyar állam vasutjá-
nak vonatai szaladjanak, a Máv. bérelte, a Pécs-barcsi Vasutat 
pedig a Máv. vette kezelésébe. Kellemfv a Máv.-nál is előkelő 
pozícióba került, amig csak az igazgatói rangot ot t is el nem 
érte. Magas korban, kitüntetésekkel elhalmozva, nyugalomba 
vonulván, még egy izben fordult néhány bizalmas emberéhez 
Pécsre, amikor hivatkozással Péc, ipara és kereskedelme körül 
szerzett érdemeire, a pécsi mandátumot szerette volna elnyerni, 
ámde ezen késői álma már nem valósulhatott meg. Volt jó 
ismerősei jórészt temetőben pihentek, az u jabb nemzedék nem 
igen emlékezett Kellemfy Károlyra és igy ezen utolsó vágya 
kielégülést már nem nyerhetett . Ki emlékezik nálunk régi 
érdemekre, amikor a tegnapiakat is oly gyorsan feledik ! 

Kellemfyt a kamarai elnökségben Szontagh Mátyás gőz-
malómtulajdonos követte. A Madarász és Prick gépgyáros 
családokkal együtt Gömör vidékéről származtak Pécsre. Egyik 
zseniálisabb volt a másiknál és ami 50—60 évvel ezelőtt Pécsett 
létesült, mindez az ő bátor kezdeményezésükre és soha nem 
lankadó munkásságukra volt visszavezetendő. A Prick-féle 
vasgyárak országos hírűek voltak és vasöntvényei még ma is 
sokhe lyü t t lá thatók, igy a zsidó templom vaskerítésén is még 
lá tható a Prick-gyár bepréselt neve. Ámde akkoriban alig tör-
tént építkezés és a Prick-gyár elköltözködött Pécsről Bécsbe, 
ahol bizonyára megtalálta a boldogulás lehetőségét. Szonntagh, 
akinek hozzátartozói ma is nagy tekintélynek örvendenek a 
Szepességben, Tátrákban, Pécsett elsősorban gőzmalmot léte-
sített , melynek omladékai ma is még lá lhatók a Gyár-utca és 
Rákóci-ut sarkán. A gőzmalommal kapcsolatos volt a gép-
gyár is, mely megszűnése előtt még a Itigl család tulajdonába 
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ment á t . Szonntagh ezen vállalkozásaival be nem érve, meg-
épít tet te a Madarász fürdőt , mely az összes Madarász és Szonn-
tagh-féle ipari objektumokkal vétel utján a jolsvai származású 
néhai Maiéter Rezső dr. tulajdonába mentek át. Szonntagh 
Mátyás egy konzorciummal megcsinálta a pécsi seitéshizlaldát 
gőzmalomberendezésével együtt, amely Pécs városára való-
ságos áldásnak bizonyult nehéz időkben is. Az alapításban részt 
vett Alt Jakab és Z; ray Károly dr. is, aki még most is egyik osz-
lopos embere ezen üzemnek, mely azonban az éleseszü, fáradha-
talan munkásságot kifejtett Szonntagh Mátyásra nem volt áldást-
hozó. Nem birta ki anyagilag saját vállalkozásait és anyagi össze-
roppanástól t a i tva , agyonlőtte magát. Nagy szenzációja volt ez 
a városnak, melynek ott van most az ideiglenes muzeumi he-
lyisége, ahol Szonntagh Mátyás családjával élt. A Madarász 
családnak még vaskereskedése is volt. Ebből a családból szár-
mazott az országos hirü, a háború a la t t igen magas korban 
elhalt Madarász Viktor festőművész, akinek nevét jó ideig 
Párisban Munkácsy Mihály neve mellett emljtették. Magyar-
országon pedig csak késői napjain ju to t t elismeréshez. Ahoz 
az elismeréshez, mely után annyira áhítozott, melyre azonban 
aggastyán koráig kellett várakoznia. 

Az élet hullákon át is tova rohan és a kamara hamarosan 
megválasztotta uj elnökét, még pedig ezúttal a pécsi polgír-
ság egyik legérdemesebb tagjára , Ráth Mátyásra, akkoriban 
nagytekintélyű fakereskedőre esett választása. A megtestesült 
puritán gondolkozás és becsületes munkálkodás vezették egy 
hosszú életen keresztül. Ráth Mátyás népszerűségén senki 
nálunk tu l nem tehete t t . De erre méltán rá is szolgált. A most 
Jánosi Engel József tulajdonát képező Rákóci-uti földszintes 
kényelmes házat a maga részére építtette, amikor azonban 
szemben a pécsi főpályaudvarral nagyobb telket vásárolt, 
saját iparvágányt rakhatott le, majd a telken létesített árnyas 
kert hátterében az akkori pécsi viszonyokhoz mérten nagy-
szabású vendéglőt épít tetett , mely egyik látványossága és leg-
előkelőbb, legkeresettebb szórakozó helye volt a városnak, túl-
adott a városban bú t terhes objektumain. És mégis épen Ráth 
Mátyással esett meg, hogy magas korban sok minden kényelméről 
mondott le, mert ugy érezte, hogy ez kötelessége. Fiaiba vetett 
reményei nem teljesültek, azok részben fiatalon haltak el. 
Annál zavartalanabb volt öröme leányaival, kik közül az idő-
sebb néhai Hoffmann Lajos butorgyárosnak, a f iatalabb pedig 
Wolleszky Károly vasúti főfelügyelőnek, a pécsi főállomás a 
háború utolsó szakában nyugalmazott főnökének lett a feleséga. 
Ráth Mátyás az anyagi javak hajszolásához nem értett és a 
legtöbb hasznot ígérő üzleteknél is addig gondolkozott, amig 
a konkurrencia lemarasztalta, de ez sohase keserítette el és 
zúgolódás nélkül maradt meg a szerényebb keretekben, me-
lyekbe a viszonyok kényszeritették. A polgári erények Ráth 
Mátyásnál oly dominánsak voltak, hogy ezeket mindig szem 
előtt tar tva, lehetetlen volt ezen elveinek figyelembe vételével 
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nagy vagyont gyűjteni, de ő solia meg nem tántorodott , min-
dig csakis a legegyenesebb uton haladt és igy, amikor előre-
haladott korban meghalt, hagyatékának rendezése már gondot 
adott örököseinek. Az a szép nagy vendéglői épület, mely még 
az 1907. évi országos kiállításnál te t t hasznos szolgálatokat, 
Forbáth Arnold sörgyári igazgatósági ügyvezető alelnök tulaj-
donába ment át, aki a főpályaudvarral szemben lévő nagy 
lelken' az üzletvezetőségi palotával harmonikus nagy épülettel 
szándékozott azt beépíteni, ámde belátva, hogy nagyobb-
szabásu építkezésről belátható időn belül ábrándozni nem 
lehet, túladott ezen telken. Rá th Mátyás odaadó elnöke volt 
a kamarának, aki legkomolyabban teljesítette az elnökre váró 
reprezentatív és adminisztrációs feladatokat. Zára'y dr. min-
denkor és mindenben segítségére volt, amint Záray, akinek 
pedig kan arai előképzettsége sem Volt, önszorgalmával egyi-
kévé fejlődött a legk épzettebb magyar kamarai t i tkároknak, 
akiben teljességében megbízott Rá th Mátyás, akinek nem igen 
volt türelme, hogy aláírás előtt minden ak tá t el is olvasson, 
de ebből soha semmiféle baj nem származott. 

Ráth Mátyást az elnöki tisztségben a Ráthnál jóval pe-
dánsabb Littke József követte, aki kifogástalanul jó elnöke volt 
a kamarának. Mint ember meglehetősen rideg és hozzáférhe-
tetlen volt, de a legkorrektebb kereskedő és gyáros. Elfogadván 
a kamarai elnöki tisztséget, elsősorban konciliáns modort vett 
föl és mindenképen azon volt, hogy emelje a kamara tekinté-
lyét is, melyet annak a kamarákról szóló törvény nem biztosí-
to t t eléggé. Li t tke József pezsgőgyáros, a Lit tke L. cég alatt 
országosan, sőt a külföldön is előnyösen ismert gyáros a vidéki 
mértéket jóval meghaladó tágabb látókörű gyáros volt, aki 
mint kiváló szőlőléim elő és kifogástalan jellemű kereskedő is 
egyik dísze volt a pécsi polgárságnak. Törhetetlen energiájú, 
erős akaratú ember volt, aki megbecsülte azt, akit megbecsülen-
dőnek ismert, de képtelen volt a tettetésre, hogy barátságos 
arcot mutasson annak, akit nem szívelhetett. A városi köz-
gyűlési teremben is gyakori, heVes összeszólalkozásai voltak 
Aidinger János polgármesterrel, mert éles bírálatait, különö-
sen a városi költségelőirányzatok és zárszámadások beterjesz-
tésénél nem rej tet te véka alá, és az összecsapások mindenkor 
nagy izgalmat keltettek a közgyűlési teremben. És mégis meg-
esett, amint azt regényekben oly gyakran olvashatjuk, hogy az 
ellenségek gyermekei megszerették egymást és nem kis meg-
lepetést keltett a Városban egy szép napon annak híre, hogy a 
podesta szépséges leányát, Rizát eljegyezte Littke József 
Jenő fia, a pécsi Máv. üzlet vezet őség első üzletvezetője. 
Az apa gondolkozását ezen később fölbontott házasság nem 
változtatta meg és ugyanugy elmondotta kritikáit a közgyű-
lési teremben, mint annakelőtte. Ámde szivesen hallgatták 
felszólalásait azok is, akik rendithetetlen hívei Voltak Aidinger-
nek és a támadások csakis arra késztették Aidingert, hogy 
minden előterjesztésénél a legnagyobb óvatosságot tanúsítsa. 
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Az éles kritika tehát csakis hasznára volt a közügynek. A ka-
maránál is Valóságos elnök óhajtott lenni és alapos vizsgálat 
és tanulmányozás nélkül hivatalos irás onnét aláírásával ki 
nem került. A pécsi kamara jó hírnevét Littke'József elnöki 
pedantériája csakis öregbítette. Littke József idejében a pezsgő-
fogyasztás még nem Volt oly elterjedt, mint manapság és a 
régebbi magyar pezsgőgyáros cégek, másrészt a francia és 
rajnavidéki jónevü pezsgőgyárak elárasztották a magyar fo-
gyasztási piacot is aránylag olcsó és jó pezsgőkkel. Magát a 
gyárat már édesatyja, Littke Lőrinc alapította, aki eleintén 
mint iparának mellékfoglalkozásaként pincészettel foglalko-
zott és Franciaországban sajátította el nagy szorgalommal a 
gyártás művészetét, ami nem volt kis dolog, mert a francia 
gyárosok féltékenyen őrizve titkaikat, idegent nem igen bocsá-
tot tak be gyártelepéikre. Littke Lőrincnek tehát mint egyszerű 
munkásnak kellett a gyárakban szolgálatót vállalnia és hogy 
látott és tapasztalt, megmutatta az eredmény, mert borkeres-
kedése mellett mindinkább a pezsgőgyártásra rendezte be 
üzemét és fiáival a Scitovszky-téren volt szerény méretű gyár-
telepet finom Ízlésével fokozatosan ugy rendezték be, hogy 
abból Pécs egyik látványosságát fejlesztették és idők multával 
leküzdve az anyagi nehézségeket, gyönyörű gyártelep létesült 
ott, melyet érdemes Volt már a királynak és főhercegeknek is 
megtekinteni. Nagyméretű fényképfelvételek örökítették meg 
a király látogatását, és Littke pezsgőit, az általa megteremtett 
márkákat szivesen fogyasztották a királyi és főhercegi udva-

. roknál is. A külföldre is szállított pezsgőt a pécsi pezsgőgyár, 
mely hamarosan egyenrangúvá lett a régi magyar és ausztriai 
pezsgőgyárakkal. Littke Józsefet épen akkor szólította el vá-
ratlanul a halál, amikor még munkatelj esi tő képességének tel-
jében volt és a gyárra mégis csak az ő halála után következett 
el annak fénykora. Az ő energiáját, mely oly nagy hasznára 
volt a pécsi kereskedelmi és iparkamarának is, örökölték Ernő 
és József fiai, akik hivek maradtak édesatyjuk foglalkozásához, 
ínig legidősebb fiából vasutas lett, aki ezen téren szép karriert 
fu tot t meg. Lőrinc fia pedig kiválván az üzletből, külömböző 
foglalkozásokra vállalkozott, de hiányzott belőle a kitartás. 
A gyár a háború alatt nem várt módon föllendült, a gyártási 
nehézségek, az anyagbeszerzés akadályait igen ügycsen leküz-
dötték, a Littke cég üveget, dugót mindig tudott szerezni, bár-
milyen áron, de Volt. A beszerzett anyagok óriási áremelkedése, 
mellyel lépést haladt a borárak emelkedése is, természetszerűen 
a pezsgőárak tetemes emelkedésére vezetett és ez ismét a 
soha nemlétezett és soha vissza nem térő idők jele, minél inkább 
emelkedett a körülmények kényszerítő hatása alatt a pezsgő ára, 
annál nagyobb lett a fogyasztás és mig a háború előtt az utazók 
ügyességétől Volt függővé téve a fogyasztás, a háború alatt 
elkövetkezett az az idő, amikor a Littke cég csak régebben 
előjegyzett küleleményeket szállithatott el és biz szívességet 
gyakorolt azon megrendelőivel szemben, akiknek pezsgőt egy-
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általán ju t ta to t t . A mag, melyet Lit tke József soha nem la i -
• kadó szorgalmával, hozzáértésével és üzleti legszolidabb elvei-

vel elvetett, fiai gondos kertészkedése mellett kikelt és a Littke 
cég ma egyik büszkesége a pécsi iparnak. A tulajdonosok pe-
dig külömböző, a mai gyártelep perifériáiba eső házak és 
telkek megvásárlásával megteremtették a jövőben való nagy-
mérvű fejlesztés biztositékát i s . . A gyártelepet súlyos veszteség " 
érte, amikor az a t lé ta termetü, mint spoitférfiu is jónevü Littke 
Ernőt váratlanul, korra még fiatalon elszólította a halál. Vég-
rendeletében ugy intézkedett , hogy testvéreinek gyermekei 
bekerüljenek a gyárba, igy ju to t t oda Jenő fivérének Kálmán 
fia, aki Lit tke Józsefnek a szerb megszállás utolsó esztendejé-
ben Pécsről való távolléte alat t önállóan vezette az tizemet, 
még pedig elég szerencsés kézzel. A Li t tke név ma már az 
egész országban ép oly jóhangzásu, akár a Törley márka és ha 
valaki Londonban vagy Chicagóban minden körülmények 
között Lit tke pezsgőt akait fogyasztani, ezen merésznek látszó 
kivánsága is tel jesülhetet t , amig békében éltünk a nagyvilág-
gal, melyről nem is tudnám egyhamar megállapítani, miéit is 
kellett az egész világot ellenségünkké tenni, amikor nékem a 
Littke-pezsgő Londonban, Chicagóban is jobban izlett, mint 
mostanában itthon ! 

L ; t tke József elnöksége alat t avathat ta föl a kamara saját 
székházát, mely épen Záray Károly elr. takarékossága miatt 
a szükségesnél szerényebb keretekben épült föl, ámde céljának 
igy is mindenképen megfelel. Más kamarák impozáns épülete-
ket emeltek, melyek a város legszebb középületei között fog-
lalnak helyet, tágas lakosztályokkal a t i tkár és más kamarai 
tisztviselők részére, nálunk az elnökök és titkár szerénysége 
i t t is kifejezésre jutot t . 

Li t tke József váratlan halála után a kamarai tagok bizalma 
Kindt József puritán jellemű férfiú felé fordult, aki évek óta 
a kereskedelmi szakosztálynak volt elnöke. A Pécsi Kölcsönös 
Segélyző Egyesületnél emelkedett saját szorgalma lévén tiszt-
viselőből az igazgatói állásba. Amikor a Segélyző Egyesületből 
megalakult a gyors fejlődésnek indult pécsi Kereskedelmi és 
Iparbank, annak is első vezérigazgatójává őt választották. 
Kindl József izig-vérig pécsi ember volt. Fölvirágoztatta a kis-
emberek részére létesített Kölcsönös Segélyző Egyesületet és 
annak testvérintézetét , igy legalaposabb ismerője volt a pécsi 
ipari és kereskedelmi életnek, melynek érdekében mindig sikra 
szállt. Mint kamarai elnök is tel jes odaadással és buzgalommal 
működött és mivel a városi törvényhatósági bizottságnak és 
szakbizottságainak egyik legszorgalmasabb^tagja volt, életét 
valóban a közjó előmozdítása töl töt te be. Ű is azon pécsi pol-
gárok közé tar tozot t , akiknek nem volt ellensége, csakis jó 
barát ja . Mint pártember is következetesen ragaszkodott a 
kiegyezés elveihez és a politikai újjászületés gondolatával nem 
tudot t megbarátkozni. Betegeskedése következtében már évek-
kel ezelőtt lemondott a kamarai elnökségről, de azért mint 
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annak beltagja továbbra is foglalkozott annak ügyeivel. Ismé-
telt kitüntetései alkalmával a pécsi közönség meleg szeretete 
nyilatkozott meg. Nagy része volt abban is, liogy az Osztrák-
Magyar Bank Pécsett fiókot állított föl és évek hosszú során át 
annak ülnöke, valamint ülnöke voll a pécsi törvényszék keres-
kedelmi tanácsának is. 

Kamarai elnöki tisztségéből való távozása után Zsolnay 
Miklós lépett örökébe, városunk ezen markáns egyénisége, aki 
mint kamarai elnök is súlyos időkben helytállt . Az ő személyé-
vel más helyen foglalkozom, itt csak annyit, hogy rendkívüli 
elfoglaltsága mellett is mindenkor előszeretet tel foglalkozott 
a pécsi kamara ügyeivel és bármennyi elintézett aktát kellett is 
aláírásával ellátnia, nem restelte a fáradságot, hogy tudomá-
sával birjon annak, mit ir alá. Be nem érte be az ak ták akta-
szerii intézésével, hanem budapesti időzéseit arra is fölhasz-
nálta, hogy kétségtelen nagy befolyásával előmozdítsa egyes 
kereskedők és ipari üzemek anyagi és erkölcsi érdekeit. A há-
ború a la t t a fölmentések kö ül fejtet t ki kamarai elnöki minő-
ségében soha meg nem há'álhatótevékenységet egyesek érde-
kében is, és mig a gyárában már fontosabb szerepeket betöltő 
három unokaöccse, akiket gyermekeiül fogadott, éveket töltöt-
tek a harctéren és leghasznosabb munkatársai is harctéri szol-
gálatot teljesítettek, akik hozzá legközelebb álltak, azok föl-
mentéseért nem exponálta magát és igy azok éveket töl töt tek 
távol a gyártól, családjuktól a harctereken. Épen nagy elfog-
laltsága, gyakori Pécsről való távolléte következtében súlyos 
feladat hárult a Ilojjmann Lajos ipari aleh ök elhunyta óla 
egyedüli alelnökre, Forbái Arnoldra is, a pécsi ál tala nagyra 
fejlesztett Pannónia sörgyár részvényei többségének tulajdo-
nosára és igazgatósági ügyvezető aleli ökére, aki nagyváradi 
származása mellett annyira beleélte magát a pécsi viszonyok-
ba, hogy azoknak már f iatalabb éveiben legalaposabb ismerője 
és a kereskedelmi és ipari érdekek leghathatósabb védelmezője 
let t . A pécsi kereskedők is készséggel i smnték el egyik értékes 
vezérüknek és mint felekezetének is buzgó tagja, több ciklu-
son át alelnöke volt a hitközségnek. Vidéki származása dacára 
csakis vonakodásán mult, hogy Lóránt Lipót dr. lemondása 
után nem őt választották izr. hitközségielnökrek, mely tiszt-
séget egy cikluson át apósa, néhai Wertheimer Jakab is 
betöltött" Mint kamarai alelnök külföldön, különösen éveken 
á t ta r tó francia és svájci tartózkodása alat t is gyarapított 
gazdag tapasztalataival jó szolgálatokat tehetet t a pécsi 
kereskedelmi és ipari életnek, amig a szerb megszállás alatt 
meg nem bénult a kamara tevékenysége is, melyet nem 
sikerült a szerb imperiumnak behódolásra birni. Azok között, 
akik a megpróbáltatások nehéz idejében férfiasan helytálltak', 
hely illeti Forbáth Arnoldot is, aki teljesen magára maradt 
elnöki tisztségében, amikor Zsolnay Miklós egyik budapesti út-
járól a demarkációs vonal teljes elzárása és megbetegedése 
miatt nem tudot t többé Pécsre visszatérni. 
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A pécsi kereskedelmi és iparkamara melleit a háború előtt, 
eltekintve az ipartestülettől, a Gyáriparosok Országos Szövet-
ségének pécsi fiókja, nemkülömben a Kereskedelmi Egyesülés 
pécsi f iókja is nagy buzgóságot fe j te t tek ki saját érdekeik mi-
nél buzgóbb ápolására, de mig a gyáriparosok tényleg más kéz-
zelfogható eredményt nem .igen produkáltak helyi szempont-
ból, mint hogy néhányszor hal lhat tuk egyik legokosabb ma-
gyar elme, a későbbi pénzügyminiszter, Hegedűs Lóránt rlr. 
mindig érdekes és tanulságos szónoklatait, az 0 . szágos Keres-
kedelmi Egyesülés pécsi fiókja, mely ifjú Filrst Gyula céltuda-
tos vezetése alatt állt és melynek B,ró Jenő dr. volt agilis 
ügyésze, csakis napirenden lévő kérdésekkel foglalkozhatott, 
de többször körünkbe szólitotta ezen szervezet titkár át, Szende 
Pált, a Károlyi-féle szociális-denokrata kormány későbbi 
pénzügyminiszterét, akinek nem maradt ideje, hogy megvaló-
sítsa sokaknak tetszetős pénzügyi terveit és bizonyára az volt 
legszebb napja, amikor megszabadult a felelősség súlyos terhé-
től. Egyik fiók sem produkálhatott a zivataios ielőkben tény-
leges eredményeket és sokkal többet várhatunk most azon 
kereskedelmi szervezéstől, a kereskedelmi egyesüléstől, melyr e k 
mozgató erői Hamerli József vaskereskedő és az Ornke volt 
pécsi intézője, if jú Filrst Gyula. Pécs valamennyi számottevő 
kereskedőjét ott t a lá l juk az alapítók táboiában. Különösen a 
mostani kereskedelemellei es időkben, aminek csakis egyesek 
a kereskedelmi tisztességgel össze nem egyeztethető kapzs :á-
gára, illetőleg pénzéhségére visszavezetendő eljárásában, n ár-
részt az irigységben, ezen emberi gyarlóságban talál-
hat juk magvai ázatát . Annál inkább is védelmet érdemelnek a 
feladatuk magaslatán álló tisztességes kereskedik, ezek közöli 
a tömegesen Pécsre bevándorolt azon kereskedők,-akik falu-
helyeken szerzett vagyonukkal jöttek a városba és itt nem 
kerestek mást, mint hogy beleilleszkedve a pezsgő régi kultur-
város keretébe, ne legyenek megrontói az eddigi egyetértésnek 
és megértésnek. Akik pénzeszsákjaik segélyével, melynek tar-
ta lmát a háború borzalmai közepette a konjunktúrák segítsé-
gével harácsolták egybe, telepedtek le Pécsett, azoknak jól a 
körmére kell nézni, nehogy itt is a tisztes kereskedelem lóvá-
sára folytathassák a harácsolás szenvedélyét. 

Pécsi tanintézetek és pedagógusok. 

Pécs kulturváros. Ezt senki tőlünk el nem vi ta tha t ja . 
Kul turánk ősi jellegét igazolja, hogy Nagy Lajos itt állilotta 
föl az első magyar egyetemet, melyet, sajnos, elsöpöit a mohácsi 
vész és azt most készülünk kiemelni romjaiból. Pécs tan-
intézeteinek köszönheti, hogy a mindenkori kormány szivesen 
helyezte Pécsre központ i hivatalait , mer 11 uelta, hogy az idehelye-
zett intézmények tisztviselői gyermekeinek iskoláztatása itt 
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semmiféle nehézséget okozni nem fog, még azon rendelkezé-
sek következtében sem, melyek megszorítják az egy osztályba 
felvehető tanulók számát, bár be kell vallanom, nem tanul tunk 
kevesebbet a pécsi főgimnázium egyes osztályaiban, amikor 
különösen az alsó osztályókban közel százan szorongtunk egy 
osztályban, mint később, amikor már főigazgatói engedélyre 
volt szükség, ha egy osztályba ötven tanulórái többet kellett 
fölvenni. A pécsi ciszt. gimnázium 200 éves múltra tekint 
vissza. 150 évig egyedüli középiskolája volt városunknak, régi 
intelligenciánk innét került ki. A 18-ik században Faludi Fe-
renc, ak t társai magyar Cicerónak nevezlek és PraiJ Grörgy, az 
európai hirü történet tudós, a 19. század közepén Mátyás Fló-
rián, már mint akadémikus, is taní to t tak ezen intézetben. A 
más helyen már említett Szalaij Al/réd dr. után a pécsi szi'i-
letésü Gebauer Izidor volt az igazgatója, aki német nyelvtant 
irt iskolai használatra; őt követte Inczédy Dénes, ezt pedig 
Vass Bertalan dr., a nagyváradi, most a székesfehérvári tan-

kerületfőigazgatója, kinektávozása óta Buzássy Ábel az igazgató. 
A közelmúlt idő gimn. tanárai sorából kiváltak többi között : 
Tipold Özséb, a történelem aranyszájú előadója, aki nagy 
szorgalommal állította össze a Világtörténelmi helyek zseb-
szótárá t ; Malzki Valér dr. Pécsett Költészettant irt és Eger-
ben,, Szántottam, ve te t tem" cimü munkájával búcsúzott, a 
tanári pályától, mikor nyugalomba vonult ; Lentényi Márk 
csillagászattal át számos középiskolában vezették be tan-
könyvül; Mócs Szaniszló emlékét a Mecsek-Egylet megöröki-
tet te ; Békefi Rémig dr. 10 évi pécsi tanárkodása után akadé-
mikus, egyetemi tanár és zirci apát lett, a magyar tanári kar-
nak disze. Bittér Illés társadalmi téren kifejtett sokoldalú tevé-
kenysége révén a törvényhatósági bizottságba is bekerült ; 
majd a Budán felállított u j cisztercita é s S ; e i t Imre kollé-
gium élére őt áll í tották és n est már c. főigazgató. 
Marosi Arnold, muzeumunk első igazgatója a Muzeum-egylet 
megalakítása körül fáradozott ; Kiss Albin 1914-ben megírta 
a főgimnázium kimerítő történetét. Greksa Kázmér dr., a 
kiváló volt egyetemi tarárról , aki már a pécsi c'sztercita 
rend kriptájában porladozik, más helyen emlékezem meg. 
A mostaniak közül Hang Dániel dr.-nak nagy érdemei 
vannak a szabad lyceumnál, különösen modern nyelv-
ismeretével is kivált ; — a mostanában Bajára áthelyezett 
Gondán Felicián dr. pedig kiváló irodalomtai ár. A pécsi fő-
gimnáziumnak voltak növendékei Kimen-Iléderváry Károly 
gróf egykori horvát bán, a későbbi miniszterelnök, ép ugy két 
fia, Skerlecz Iván báró és Unkelháuser Károly dr. volt horvát-
bánok, utóbbi az utolsó horvát-szlavon-dalmát miniszter, 
ugyanezen intézetnél szerezték meg középiskolai képesítésüket. 
Akik Horvát-Szlavonországban fiaiknak magyar kiképeztetést 
akartak adni, azok csaknem mind Pécs felé gravitáltak, 
melynek iskolái mindenkor első helyen álltak. 

A cistercita rend iskolaépületében nem lehetett párhuza-
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mos osztályokat felállítani, mert a régi épület a pécsi rendnek 
is háza, a tanárokat abból kilakoltatni nem lehet, sőt jogos 
azon igényük, hogy az eddiginél kényelmesebb elhelyezést 
találjanak. Hogy párhuzamos osztályok is felállíthatok legye-
nek és a cistercita tanítói rend fokozott mérvben teljesíthesse 
kulturális hivatását, jóval a háború előtt a rend kiváló apátja , 
Dékefy Rémig dr., akit legkedvesebb emlékei fűznek a pécsi 
főgimnáziumhoz, elhatározta a renelliáz és főgimnáziumnak 
nagy költséggel való kiépítését és k.bővitését és ezen célra a 
szomszédságban- telkeket is vásároltak. A főgimnázium ezidő-
szerinti igazgatója, fíuzássy Ábel c. főigazgató, aki a Julián-
egyesület nek, melynek az volt eredeti hivatása, hogy a horvát-
szlavon-bosnyák-hercegovinai olyan magyar származású szü-
lők, akik gyermekeik magyarságát meg akar ják ta i tani , 
Pécsett, az itteni iskolákban legyenek kiképzetethetők, Pécsett 
középiskolai és elemi iskolai, valamint tanonc otthont terem-
tet t , lelkes buzgósággal látott a szép terv mielőbbi megvalósí-
tásához. Maga is segitett a tervezgetésben, már az épitkezési 
terveket is elkészíttette illetékes helyen nyeit fölhatalmazás 
alapján Pilch Andor műépítésszel, aki ezen téren való hivatott-
ságáról az állami főreáliskola és az alapítványi főgimnázium 
különösen sikerült terveinek elkészítésével te t t tanúságot. Az 
építkezési költségek fedezésére szükséges nagy összeg is már 
rendelkezésre állt, az épület tornyos kiképzése a Széchenyi-tér 
és Kardoss Kálmán-utca sarkán nyert volna elhelyezést, -uralva 
az egész a belvárosi templom mögött elterülő térséget. És ek-
kor közbejött .a világháború és az építkezés helyett következ-
tek a tulhosszu ideig tar tó rombolás évei. Ezen épitkezési terv 
is feltámasztását várja. A főgimnázium régi tanárai közül 
különösen szivéhez férkőzött a város lakosságának Inczédy 
Dénes, a matematika tudós, szerény tanára, a jámbor életit 
pap és kitűnő ember, és a rend a közóhajnak te t t eleget, amikor 
a pécsi főgimnázium igazgatásával bizta meg. Néhány évvel 
utóbb bekövetkezett halála után a város közönsége diszsir-
lielyel adott a jeles tanár földi maradványainak és egyik',' a 
főgimnázium épületéhez közel eső utcájá t utána nevezte el. 

Kivüle csakis a pécsi állami főreáliskola ugyanakkori 
igazgatója,, a pécsi származású Dischka Győző vívhatott ki 
működésével olyan osztatlan megbecsülést, hogy Inczédyvel, 
akivel legharmonikusabb barátságban élt, hasonló megtisztel-
tetésben részesitse : diszsirhely és utcaeíkeresztelés. A régi 
tornacsarnok előtt elvezető utca kapta meg Í̂ Z ő nevét. Sokáig 
volt tanára ej;en intézetünknek, melynek nyolc osztályúvá 
való fejlesztésében már ő is részt vett . A törvényhatósági bi-
zottságnak is tagja Volt és mint chemikus és fizikus sokszor 
szolgálatára lehetett a városnak. Szökőkutat is konstruált, 
melyet kertjeik részére sokan megszereztek, és amikor ünne-
pélyes alkalmakkor díszkivilágításra Volt a városnak szüksége, 
Dischka Győző pirotechnikai ké&lségével mindig a város rendel-
kezésére állt. Akkoriban sűrűn akadtak ünneplési alkalmak, 
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királylátogatások, a dóm templom magasságába elhelyezett 
apostolok bengáli fénybe való burkolása, a városház erkélyé-
nek kivilágítása, és Dischka Győző, az életben és iskolában a 
legkomolyabb ember, ilyenkor mint fürge diák mászkált a 
mások állal meg se közelíthető szédítő magasságokban, és soha 
köszönetre igényt nem larlott . Puritán, becsületes ember és a 
leglelkiismeretesebb laníéríiu voll. Bármennyire szerette is 
tanárait és azok bármily tisztelettel viseltettek is Dischka 
Győzőnek mindig csak az iskola javát és tekintélyét szem előtt 
tar tó személye iránt, fegyelem szempontjából nem ismert meg-
alkuvást és ha egyes tanárok, ezek közül tán épen a legjobbak, 
nem jelentek meg pontosan az óra megkezdésére, már idegesen 
járt i'el-alá a folyosón, órájával a kezében és atyai szeretettel 
megfedte a késlekedő tanárt . Mégis mind szeretettel csüngött 
igazgatóján, mert valamennyien büszkék voltak arra, hogy 
olyan intézetnek lehetnek tanárai, melynek hírnevét Dischka 
Győző alapozta meg. 

Dischka előtt Szauíter Antal, a későbbi görcsönyi plébános, 
majd rövid ideig Vész Albert Voltak ezen, tanulói számarányára 
mindinkább emelkedő tanintézet igazgatói, a tanári karban 
pedig mindig akadtak oly kiváló erők, akiknek növendékeiből 
a budapesti tud. egyetem legkülömb hallgatói kerültek ki. 
Különösen a matematika tanitás terén éri el ezen intézet fel-
tűnő eredményeket és ezen téren Maksay Zsigmond, Hcckingcr 
István, Mike Géza voltak a legkülömbek a régiek közül. Az ő 
tanítványuk volt a ma első helyen álló, európai hírnévvel biró 
matematikus, Fehér Lipót, budapesti egyetért i tanár, fölelink, 
akinek matematikai munkálatai európai szakkongresszusokon 
is oly feltűnést keltettek, hogy ennek köszönhette még fiatalon 
elnyert kolozsvári, majd budapesti egyetemi tanárságát. 

Dischka Győző után az intézetnek Fiúméból Pécsre került 
tanára, Gallovich János nevettetet t ki a főreáliskola igazgató-
jává* akire azon súlyos feladat várt , hogy tanulóinak folyton 
növekedő szán a következtében minden tolelozás és foldozás 
dacára kereteiből rég kinőtt Zrinyi- és Hunyady-utcai városi 
épületből megfelelő épületbe vezesse át. Oly hozzáértéssel, a 
szakember n indenre kiterjedő figyelmességével látott ezen 
fontos építkezés megoldásához, hogy ezzel is érdemet szerzett 
arra, hogy nevét mindenkor hálával említsék az ezen intézet-
ből kikerüli növendékek, még akkor is, ha az életben már el-
helyezést találtak. Mennyi tárgyalás, megbeszélés, jegyzék-
vállás előzi meg az ilyen építkezést, arról a távolállónak alig 
lehet fogalma, mivel a közoktatásügyi kormány rég időtől 
kezdve vidéken csakis akkor bocsátkozott építkezésbe, ha ezt 
már sehogy el nem kerülhette. A régi pécsi főreáliskolai épület 
a városnak képezte tulajdonát, mely afet eredetileg az izraelita 
elemi mintaiskola céljaira engedte át . Csak azután talált oll 
elhelyezést a közszükséglet kielégítésére az alsófoku reál-
iskola, melyet idővel hatosztályuvá fejlesztettek és átmeneti-
leg egv izben a hatodik osztályú tanulók bocsát tat tak érettségi 
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vizsgálatra. A következő évben már megnyílt a hetedik, majd 
egy év inul Iával a nyolcadik osztály. A távoli vidékről Pécsre 
özönlöttek a diákok és akik a reális pályán keresték boldogu-
lásukat, de akik a főgimnáziumba fölvehetők már nem voltak, 
azok mind a főfeáliskolába tódultak. Az állam n egállapitott 
bérösszeget fizetett a régi reáliskola épülete után és sok föl-
iratra volt szükség a Város részéről, an ig olyan megállapodás 
történhetet t , hogy megfelelő telek átengedése esetén a város 
tulajdonába veheti a régi reáliskolai épületet. A telek kéjrcfése 
is beható tárgyalások alapját képezte,' mivel i agy telekre volt 
szükség, amelyen az intézet saját tornacsarnoka, tágas játszó-
tér, kisebb kápolna, hegy a tanulók ájtatosságaik végzésére 
ne legyenek kénytelenek templomokat fölkeresni, legalább 12 
osztályra, szertári termekre, nagyméretű díszteremre, igazgatói 
lakásra, megfelelő mellékhelyiségekre volt szükség. Olyan 
középiskolát kellett itt fölépíteni, melyben az összes mai peda-
gógiai igények figyelembe vétettek. Mivel a közoktatásügyi 
minisztériumban már elhatározták volt, hogy az épület terve-
zésével Pilch Anelor pécsi műépítészt bízzák meg, Gallovich 
János elsősorban maga tanulmányozott külföldön, különösen 
német városokban emelt u j középiskolai építkezéseket, azután 
újból utrakelt Pilch Andorral, sokat lá t tak és tapasztal tak, 
azután együttesen, illetőleg a miniszteri szakközegekkel egye-
temben megállapították a szükségleteket és csak ezután kerül-
hetett sor a tervek elkészí tésére. Igy született meg a legszebb 
állami középiskola, melyet vidéken a magyar állam valaha 
építtetett , mely ma dísze az Irányi Dániel-térnek, melyen 
csaknem olyan nagy területet foglal el, mint a Vele szemben 
elhelyezett, jóval nagyobb méretű állami dohánygyár. Sajnos, 
bármily bőkezűen bocsátotta rendelkezésre a közoktatásügyi, 
illetőleg pénzügyminiszter több évre elosztva a szükséges 
építési összegeket, azon ismételt előterjesztésre, hogy az inté-
zetet központi gőzfűtéssel lássák el, tagadó válasz érkezett, 
bárha ily sok helyiségnek kályhákkal Való ellátása és ezen 
kályháknak fütőszemélyzet állal való goneiozása nem okoz 
kevesebb kiadást, mint amelyet a központi fűtés beruházása 
okozott volna. Az építkezési munkálatokkal még teljesen el se 
készültek, amikor kitört a háboru, a sebesült katonák részére 
kórházakról kellett hirtelen gondoskodni és mivel Halicsról 
menekülnie kellett az oltani katonai kórháznak, azt Pécsre 
hozták és mivel annak céljaira jobb helyet nem találtak, azt 
a főreáliskola földszinti helyiségeiben helyezték el. Ide került 
a háború egy későbbi stádiumában egyik Temesvárról kiszo-
rul t katonai kórház is. A tanítás ezzel megzavartatott, de oly 
sok férőhelyiség épült Pécsett bámulatos gyorsasággal katonai 

•ápolási célokra, hogy leggyorsabban a főreáliskola épülete 
szabadulhatott föl és ekkor annak összes helyiségei az iskola 
céljaira voltak igénybe vehetők. A pécsi iskolákat még az 
országban föllépett szénhiány sem zavarta meg, mei t az inté-
zetek tüzelőanyaggal mindig el voltak látva, ámde a fegyver-
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szünet ta r tama alatt , mely Szerbiának jelölte ki Baranya-
vármegye nagyobb részét és Pécs városát is megszállás céljaira, 
mely megszállás alat t , amint az csakis később tudódott ki, a 
harácsolás, állami és más javak lefoglalása és Szerbiába való 
elhurcolása is bentfoglaltat oll, katasztrofális helyzetbe 
jutóit ezen u j iskolánk. — A következő tanévet csakis 
oly módon lehetett a rendes időben megkezdeni, hogy az igaz-
gatóság a közönséghez fordult padokéit, asztaloké) I, szekré-
nyekért és más fölszerelési tárgyakéit és ezen téren nemes 
versenygésindult meg a közönség, felekezetek, testületek széles 
körében. A fölszerelési tárgyak; t csakis letétképen helyezték 
el a főreáliskola épületében, neliogy azokra újból rátehessék 
kezüket a szerb harácsolok. Már a tükörablakokat is mind 
sorba rakták volt, hogy, miként a honvéd hadapródiskola egy 
részéből, azokat is elhurcolják, ele előre is ludva, hogy azokból 
ép állapotban egy ablaküveg sem érkezhet meg Szeibiába, 
történt fölszólalásra ezeki ek az utolsó órában megkegyelmez-
tek és azokat ismét visszahelyezték. Hasonló sors élte első-
sorban a belvárosi elemi népiskolát is, melynek berendezését 
elhurcolták, az épületet pedig a pécsi szerb csei dőrség részére 
vették igénybe. Mint állami intézetre elsősoiban is a még 
teljesen uj állami főreáliskolai épület kiürítésére került sor, 
melyből kivitték az összes kitűnően bevált salgótarjáni füte-
kályhákat, az pedig gőzfűtés esetében elkerülhető lett volna, 
ele az iskolapadok, katedrák, tornaeszközök, szertárak, könyv-
tá rak is áldozatul estek a prédabizoltságnak, mely a többi 
állami és püspöki intézeteket sem kimélte. Közvetlenül ÍZ 
1918-19-iki tanév befejezése előtt került az iskolák kiürítésére 
sor és nem volt erő, mely ú t já t á l lhat ta volna ezen, állítólag 
hadijog alapján eszközölt haiácsolásnak, mely jó időre meg-
bénította a tanítást és idegen épületekbe száműzte a főrcál-
iskolát is. Az állami elemi iskolák sem kerülhették el sorsukat. 
Ezzel szemben kimélctben részesült az alap tványi főgimnázium, 
melyben Jézus társasági atyák tanítanak, mely méreteiben 
legnagyobb intézete tán az egész országnak, mivel abban 
internátus is működik bentlakó' növendékek részére. Ezen 
intézet a pécsi püspök alkotása. A harácsolással íáró izgalmak 
felőrölték Gallovich János igazgató egészségét és agyszélüdes 
vetett idő előtt véget életérek. 

A főreáliskola régi épülete sem maradt sokáig üresen. Oll 
ta lál t elhelyezést a pécsi községi polgári fiúiskola, melyet 
Kondor Béla, a jeles felsőkereskedelmi iskolai, Nagyváradról 
Pécsre származott tanár alapított , melynek kifejlődését közbe-
jött súlyos betegsége miatt már nem láthat ta . Kondortól volt 
tanára, TIeckingcr István vette át ezen hézagpótló középiskola 
vezetését, illetőleg igazgatását. Heckinger, ezen kitűnő tanerő 
váratlan halála után, fölismerve ezen iskola jelentőségét még 
a pécsi sok és népes középiskola mellett is, elhatározta a várcs 
ezen magániskola várositását, Kun Kálmánt, mint igazgatót 
állítván ezen iskola élére, aki annak megszerezte a kellő tekin-



135 

télyt is és szívósságával kieszközölte, hogy a város; otl internátus 
céljaira bérbeadva volt helyiségeit- is fölmondva, lemondva 
tehát a régi fftreáliskolai épület minden jövedelméről, annak 
összes helyiségeit iskolai célokra vette igénybe és amire a ki-
bővített polgári fiúiskolának nem volt szüksége, azon helyisé-
gekben a városi felső zeneiskola nyert elhelyezést. Azt is.más-
kép terveztük volt ! Nagy kul túrpalota fölépítésének küszöbén 
állt a város, melyben a zeneiskola is elhelyezést nyert volna, 
amikor reánk tör t a v i lágháború . . . A szép te rv majd jobb 
időkben kerül megvalósításra, ha azok valaha még reánk vir-
r adnak ! Szerencsésebbek voltunk a felső kereskedelmi fiu és 
leányiskolával. Azt még néhai Porgesz Ede, mint magániskolát 
alapította, akinek halála után annak veje, Kondor Béla vette 
át ezen iskola igazgatását. Az iskola fontosságára való tekin-
tet tel azonban fölmerült azon óhaj, hogy a város szerezze meg 
ezen iskola tulajdonát , hogy azt kellőképen fejleszteni is tuelja. 
Az iskola várositásárál az alapító csaláelja érdekei kellőképen 
megóvatván, az igazgatói állásra meghívta a város földinket, 
Czink Lajosi, a jónevii fiumei felső kereskedelmi iskolai tai á i t , 
aki rég Pécsre vágyott vissza, mintha sejtette volna, hogy 
nincs sok ideje élni. Váratlanul halt meg, munkája kellős köze-
pén, de legalább nem érte már meg, hogy Fiume, melyb.en 
évek hosszú során át szenvedélyesen ápolta a magyar szimpá-
t iákat , elszakadjon Magyal országtól, mely soha mást se te t t , 
mint dédelgette ezen rakoncátlan, hűtlenségbe esett gyeime-
két. A pécsi fiu-kereskedelmi iskola, mely éveken át a szigeti 
külvárosi régi Mayer-laktanyában volt elhelyezve, igazgatása 
alat t szép fejlődésnek indult, növendékeinek száma is, az 
újonnan alapított környékbeli felsőkereskedelmi iskolák dacára 
mindinkább emelkedett, a fejlesztés nehezebbik része mégis 
csak Czink utóeljára, Schindler József igazgatóra hárul t , aki 
évek óta, mint tanár működött ezen intézetnél és mivel szor-
galmas, szakmáját alaposan ismerő tanerőnek bizonyult, az 
igazgatóválasztásnál, bár képesítésben fölötte álló főreáliskolai 
tanerő is pályázott az állásra, a választásnál Schindler József 
nyerte el az állást, mi javára vált az intézetnek, de a kisebb-
ségben maradt ellenjelöltnek is, aki hamarosan egyetemi ka-
tedrát is kapott . Schindler, aki már Kondor igazgatása a la t t 
t anára volt az intézetnek, amikor az még a háború alatt jár-
ványkórházzá berendezeti Xavér templom melletti laktanyá-
ban volt elég siralmasan elhelyezve, melyet a város mintegy 
szubvencióképen engeelett át ingyenes használatra a magán-
intézetnek, elsősorban az intézet kifejlesztéséhez látott , hogy 
a régi női felső kereskedelmi tanfolyam mellé teljes felső-
kereskedelmi leányiskolát szervezzen, mei t mindig több és 
több leány kereste boldogulását a kereskedelmi üzemekben és 
irodákban való alkalmaztatás ut ján, és igy minden tekintet-
ben kívánatos volt, hogy azoknak kiképezletése minél alapo-
sabblegyen. Afelső kereskedelmi iskolai bizottság elfogadta a ja-
vaslatot^ melynek előkészítéséből, napirendre Valótiizéséből és az 



136 

eszme propagálásábóllelkesedéssel vette kii észét Giinther Mihály 
dr., a pécsi keresk. ésiparkamara fogalmazója, majd Záray Ká roly 
dr. nyugalomba vonulása után annak t i tkára, aki éveken át 
mint jeles óraadó tanár működött ezen iskolákon, amint azon-
ban révbe éi t a kifejlesztett iskola és a háború alat t titkári 
teendői is, fogalmazó hiányában fölszaporodtak, fájó szívvel 
hagyta el ezen intézetet, melynél félmunkát végezni már nem 
akart . A bizottság a javaslatot ép oly szivesen fogadta, mint 
a város tanácsa és közgyűlése és igy Pécs igen rövid idő multával 
ismét nagyfontosságú tanintézettel lett gazdagabb. Mivel párhu-
zamos osztályok fölállítására is szükség volt és az össze s jelent-
kező növendékek elhelyezése mind nagyobb nehézségbe ütkö-
zőit, csakhamar komolyan foglalkozni kellett azon tervvel, 
hogy megfelelő otthont teremtsen a város ezen oly szép fejlő-
désnek iivelult tanintézetének és valóban a legrövidebb idő 
alatt Pilch Andor építészeti irodájában elkészültek a legszeb-
ben sikerült tervek, melyeknél a külföldi hasonló intézeteknél 
te t t tapasztalatok mind érvényesültek. A tori acsamok mellett, 
a Gyár-utcára néző fronttal már hozzákezdtek az alap leraká-
sához, és mintha csak sejtettük Volna, hegy építkezésre nem 
sokáig lesz lehetőség, az uj tanintézet mesés gyorsasággal és 
mégis kellő gondossággal fölépült, nagy ámulatára a felső tan-
hatóságnak, mely meggyőződést szerezhetett arról, hegy erős 
akarat tal a legnagyobb akadályok is elháríthatok. 

Ugyanekkor épült a Pius internátus is, sőt elkészült a 
Julián intézet és ezzel kapcsolajes tanonc-irteín átus is. Ugyan-
ezen időbe esik, hogy a várcs elkészíttette három u j elemi 
állán i népiskola tervét, n elyeket a városnak kellett Volna 
megépíttetnie és az állam terhére financiroznia is, amire azon-
ban az építésre sor kerülhetett volt a, az építkezés n ár oly 
mérvben megdrágult, hogy az elen i iskolák fölépítése is millió-
kat igényelt volna, igy a tervek megvalósítása jobb idők clkö-
velkczléig várni fog. 

A Pécsett ismételt fölkérésre évekkel ezelőtt létesített és 
ideiglenesen az egykori Littkc-féle laktanyában elhelyezést 
talált fémipari szakiskola, melyet Kamprád Hermann elsőrangú 
szakember igazgatására bízott a kereskedelmi kormány és 
melynek különösen szaktanfolyamait az érdeklődők rendkívül 
tömegben keresték föl mindjárt kezdetben, hamarosan a irai 
igényeknek és technikai haladásnak megfelelő palotában nyert 
volna az Irányi Dániel-téren ezen célra kijelölt felken elhe-
lyezést. A minisztérium elkészíttette a terveket, költségvetést, 
kiíratta mái- az építkezésre az ár lejtési hirdetést is, mely épen' 
lejáróban volt, amikor kitört a világháború és az alkotás 
helyett a pusztítás és pusztulás évszázadoknak látszó évei 
szakadtak reánk. Még jó, hogy föl nelm épült ezen szakisko-
lánk, mivel a pécsi szerb megszállás alatt a szerb harácsoló 
bizottság, mint állami intézményre, ezen intézetre is rátette 
Volna kezét, hisz még primitív berendezésből is elhurcolta a 
fölszerelés és berendezés nagyobb részét, hogy még a rendes 
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előadásokat is be kellett szüntetni. Ugyanez tör tént Volna az 
ugyanezen térségre tervezve volt állanwasuti középiskolai inter-
nálással, melynek épitkezési tervei szintén már készen Vollak, 
azokra az árlejtés is ki volt már irva és melynek berendezését 
ép ugy elhurcolták vclna, mint a többi közintézetét, melyek-
nek újból való fölszerelése nem kis nehézségbe fog ütközni. 

A régi idők tanárai sorából Wessely Ferenc, Fuchs Pál, 
Tirtzka Károly, Bermüller Ferenc tanárok nevei még ép oly jó 
emlékezetében élnek az i f júságnak, mint a merózus, de jó 
szivéről ismert Péter természetrajztanáré, aki ragy hozzá-
értéssel gyarapí tot ta a főreáliskola természetrajzi gyüjteíré-
nyeit. Rtguinyi Géza tanár se ta r tozot t a tuca t l aná iok közé. 
Körösi Henrik tanár , aki Pécsről Budapestre került a vallás-
és közoktatásügyi mimszferiun ba, egyike volt a legnépszerűbb 
pécsi tanároknak és n eleg barátság fűzött ezen jeles tanárhoz, 
akivel együtt barangoltam Páris boulevardjain, majd London-
ban Nelson szobra előtt , és akivel e g y ü t t huzódtunk meg az 
ot tani CoVent Garden opera karzati állóhelyén, hogy jobb hely 
hiányában onnét hallgassunk meg egy Carmen előadást a 
világ akkoV legünnepeltebb három énekes és énekesnőjének 
vendégfölléptével. Milyen pazar élvezetben ve It ott részünk 
azon a szerény; azért elég drága helyen, amikor néhány nappal 
előzőleg a párisinagy opera egyik első emeleti páholyában ülve 
élveztünk egy csudálatos Tannhaeuser operaelőadást! Jó né-
hány évvel f ia ta labbak vollunk akkoriban, ele az akkori ten-
gej i betegséget, melyet ú tban Dieppeből New-IIavenbe, vészes 
tengeri vihar zuditol t reá a La Manche csatornára, még most 
se feledtem el. Csuromvizesen érkeztem meg akkoriban Lo r -
elonba, ahová csak kirándultam Párisból és nem volt velünk 
annyi podgyász, hogy átöl tözködhettünk volna. Minden ruha 
nélkül kellett a ázálloda szobájában várnunk), an ig megszáradt 
átázott ruhánk és azt ismét felöl thet tük. Ez a kaland különö-
sen emlékezetessé t e t t e ezen u tamat . 

A pécsi főreáliskola! tanerők közül az öreg Bokor, aki két 
évtizeden át élvezte nyugdiját , magániskolákban tanított , 
hogy megjavítsa akkor még siralmas nyugdiját és a 80 év felé 
jár t , amikor eln ul t értékes élete. A derék Skoff Ferenc, a leg-
ügyesebb kémikusok egyike, már régen nyugalomban él. 
Sokáig vegyésze Volt a városnak és bor és te j vizsgálatainál 
soha nem tévedet t . Hivatalos vegyvizsgáló állomása még most 
sincs Pécsnek, bár az a háború előtt már elő volt készítve. 
Olyan szenvedélyes vadász tanára se volt Pécsnek, mint a l rost 
már magas korú Skoff Ferenc, aki utolsó még élő tanár a ha t -
osztályu főreáliskola korából. A mostani tanár i kar szeniorjai 
ArnholdNándor rajztanár, aki méltó utódja a régi Grimm Ká-
rolynak, a festőművésznek, akinek festményei most is muzeális 
értékkel bírnak. Arnhold is már nyugalomba Vonult. Irinyi 
Sándor .rajztanár nem egy értékes festményét most is nagyra 
t a r t j á k ezen festmények tulajdonosai. 

Az elemi iskolai ok la lás több kimagasló képviselőjével 
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már máshelyiitt foglalkoztam. A régebbiek között legkiválób-
bak voltak a Bonyhádról hoznánk származott Salamon József, 
a későbbi tanfelügyelő, akinek jubileuma alkalmából a tanitói 
kar hálás elismerése jeléül a lapí tványt lét esitett a tanitói 
országos árvaházban. Szaktudásban és jelien bt 11 egyaránt 
kifogástalanul értékes ember volt. Csak egyet fájlalt minden-
koron, hogy a tanhatóságnak semmiféle politikai hatalma 
nincs és ez gálolta, hogy a magyarosítás terén a poliglott 
Baranyában kézzelfoghatóbb eredményeket érjen el, mégis 
eltekintve a németnyelvű községektől, ahcl naga a lakosság 
mozdította elő a magyarositási törekvéseket. Képzettség és 
tudás szempontjából hozzá méltó pedagógus volt városunk-
nak az ugyancsak Bonyhádról hoznánk származott Schncíder 
István, aki n int pedagógiai ii'ó még külföldön is elismert szak-
tekintély volt. A Néptanoda cimíi hetilapját csaknem 30 éven 
át szerkesztette nagy odaadással és hozzáértéssel, munkájának 
anyagilag azonban nem igen láthat ta hasznát. A tanitói kar 
zöme nem igen támogatta ideális törekvéseit. A pécsi községi 
elemi iskoláknak felügyelőjévé választotta meg az iskolaszék 
és egyedül álló önérzetével, amikór nem mindennapi érdemei 
jutalmazására kitüntetésre terjesztették föl, nem. fogadott el 
kisebb kitüntetést, mint a Ferenc József-rend lovagkeresztjét, 
melyet sem előtte, sem utána egyetlen tanitó sem érhetet t el. 
Sőt ismertem Pécsett 'rendkívül érdemes, 50 évi tanítóskodás 
után visszavonult igazgatótanitót (meg is nevezem a jeles 
pedagógust, Klingenberg Jakabot), aki mint tankönyvíró is 
országosan ismert pedagógus Volt, aki visázavonulásánál, 
melyre meggyengült látása kényszeri telte, még a legszerényebb 
kitüntetésre sem tudot t szert tenni. Pedig nagy szerénységé-
ben ezen tapasz jól esett volna az öreg tanítónak, aki a gyer-
mekek ezreit készítette elő a középiskolákra. Schneiderben 
semmi sem volt meg a tanítók megszokott kishitüségéből, és* 
ha javadalmazása az akkori időkhöz mérten szerény is volt, 
annyira betöltötte hivatásáról táplált eszményi fölfogása 
egész lényét, hogy sok ily tanítót kívántam volna az országnak 
és a tanitói kar tekintélye rég odafejlődött Volna, ahol annak 
épen a népnevelés érdekében rég állnia kellene. 

Bonyhádról származott hozzánk egy másik kiváló tanitó 
is, Fuchs Ádám, akin általános műveltség, olvasottság szem-
pontjából egyik kartársa sem te t t lul. Bányatelep népiskolá-
jának volt sokáig igazgatója és bár a Dght. által fentartott 
népiskolák tanulóinak szülői legkisebb részben voltak a hatva-
nas és hetvenes években magyarok, sőt a cseh anyanyelv volt 
a domináns, minden ejismerésre méltó szívóssággal honosította 
meg a magyar nyelv tanítását a gondozására bízott iskolában. 
Sokszor erős ellentállással is meg kellett küzdenie, melyet 

• magyarositási törekvéseivel szemben iskolafentartója tanusi-
• to t t , de Fuchs Ádám erős meggyőződését illetékes helyen is 

érvényesíteni tudta, és odaadással dolgozott,a mig csak olyan 
ellentállásba nem ütköztek előterjesztései, melyet legyőzni 
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már nem tudo t t és ekkor félreállt. Mint magánember beköltö-
zött a városba és kedvtelésből publicistikai tevékenységet fej-
t e t t ki. Radikális, liberális cikkeivel, melyeket a pécsi német, 
majd magyar lapomba irt, sokszor éles ellentmondást vál tot t 
ki, de ő ment a maga u t ján és terjesztet te a jó tanítómester 
igéjét. Eszményi gondolkozásának tanujeleként magas korban 
másodszor nősült, házasságot kötve a kiváló képzettségű pol-
gári leányiskolái tanítónővel, Fut ima Saroltával; a tanul t nők 
eszményképével, aki bearanyozta utolsó éveit. Az 1919. év 
március havában halt meg. Utolsó közleménye, n ely a Pécsi 
Naplóban megjelent, a Diinagőzhajózási társula t pécsi bányái-
nak históriai ismertetése volt , mely mindenkor forrású unka 
jelentőségével fog birni. Még egy kiváló, országos hírnévre 
szert t e t t t an í tó t kapo t t Pécs Bonyhádról, n ég pedig Hojfer 
Károlyt, aki azonban széleskörű hírnevét nem tanítói működé-
sének, hanem énekművészeiének köszönhette, mely fényes 
pozícióhoz ju t t a tha t t a Volna a világ leghiinevesebb teroris tái 
sorában, de szerényen megelégedett azzal, hogy párat lan teno-
ristája legyen a Pécsi Dalárdának, és hegv 11 int a pécsi vár-
templom karénekese áhítatot keltsen az á j ta toskedó közön-
ségnél. Még fiatal tanító volt , amikor nagy rábeszélésre eleget 
t e t t Podmaniezky Frigyes báró, operai intendáns meghívásá-
nak, hogy Budapesten próbát énekeljen. Elán ul lak á zon go'i f^-
ler emben, mivel olyan hőstenorhanggal akkoriban a legneve-
sebb tanoris ták sem rendelkeztek. Természetesen rögtön le 
aka r t ák szerződtetni és kiképzése befejezése után n indjár t 
nagy fizetést húzhatot t volna. Az 1919. év nyarán elhalt 
feleségét kellett előbb megkérdeni, nincs-e kifogása ellene, hegy 
operaénekes legyen belőle, az azonban n.ein kért sem a dicső-
ségből, sem pedig a várha tó Volt nagy keresetből és Hoffer 
Károly megmaradt- pécsi taní tónak, karénekesnek, a dalos 
egyesület mesterdalnokának és beérte azzal, amikor sorjában 
hozta haza a Pécsi Dalárda országos dalvesrsenyekről az első 
di jakat . Bécsben, Zürichben és más külföldi zenevárosokban 
elragadtatással í r t ak a pécsi dalárdáról, melynek Hoffer mel-
le t t mindenkor más jeles énekesei is vol tak. Hoffer ak t iv zene-
tanítója is volt a városnak és több kompozíciója maradandó 
értékkel bír. Aki halála előtt ta lákozot t az egykor oly daliás 
Hoffer Károlyival az utcán, alig sej thet te , mi lehete t t Volna 
ebből a megszürkült vidéki emberből, aki jövedelmének 
fokozására-évtizedeken át hegedüleckéket is adot t , ha tör té-
netesen nagyratörő a felesége és más irányt ad pályafutásának. 
A pécsi közönség megsiratta Hoffert és emlékét meg fogja 
örökíteni.. 

A pécsi állami főreáliskolának most már nyugdíjazot t 
tanárai Arnhold Nándor, Kiss József, Ilim Lajos, egykor Vám-
béry Ármin, a nagy utazó és tudós tanár t i tkára , aki Nyitrá-
ról jö t t Pécsre és i t t gyorsan gyökeret vert . Dobos Ferenc ké-
mikus, Dischka Győző igazgatása a la t t a főreáliskola egyik ki. 
t űnő tanára Volt Iíoszkka György, aki összeköttetései és jele 
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kvalitásai révén elégte azt, liogy egyik újvidéki népes közép-
iskola igazgatójává nevelték ki. Alig foglalta el ezen ambíció-
ját kielégitő állást, elszólitotta a halál. Most )r ár a tanári kai' régi 
kimóbált erői, Vei ide Ernöa kitürtőmagyar.irodalomtanár, Róna 
Jc'nő,a természetrajz tanára,Lajos,Róna, Hankó,:Almássy, Sebes-
tyén dr., Tolnai Arthur, aki négy éven át volt a harctéren, hoi rét 
n int honvéd őrnagy-hadbiró tér t vissza. Békében sokszor lát hal-
tuk Vonóval a kezében a filharmonikusok hangversenyein. Fayl 
Jagelló tanár t is oly mérvben kimentette a harctéri szolgálat, 
egy tüzérségi üteg parancsnoksága, hegy a leszerelés után 
igénybe kellett vennie a gyógyulási szabadságot. Czitronyi 
tanár is huzamos időn ál teljesített harctéri szolgálatot, n ig 
az elemi iskolai tanitók sorából is sokan Voltak huzamos időn 
át bevonulva és hősi magatartás szempontjából épenséggel 
nem maradtak el a hivatásos katonák mögött. A főreáliskola 
igazgatója Gallovxh halála után ideiglenesen Kiss József \o l t , 
mig arra Horuáth Viktort nevezte ki a miniszter. A pécs-baranyai 
tanitói kar 'egyáltalában derekasan helytállt a harctereken, 
tulsokan vissza se térhettek nemes hivatásukhoz és a hősi 
halottak tuh agy gárdájában a pécsi és Vármegyei tanitói kar 
tekintélyes."számban képviselve van. Mialatt ők Marsnak ál-
doztak, fokozott feladatok hárultak az i t thoniraradotlakra. 
A középiskolák tanárai előírásos óraszámaikat megkétszerez-
ték, az elemi iskoláknál pedig egyrészt a legnagyobb iskolák-
nak katonai célokra, főképen pótkórházak berendezésére való 
igénybevétele következtében legragyobb - nehézséggel járt a 
tanítás folytonosságának biztosítása és a bevonult tanerők 
pótlása sem volt könnyű feladat. Szieberth Róbert iskolafel-
ügyelő páratlan adminisztratív talentumának sikerült a nehéz-
ségek leküzdése és elmondhatjuk, hogy a magyar városok 
között Pécs ebben a tekintetben is aránylag legjobban volt 
ellátva és a tanítás ügye nálunk szenvedett legkevesebb kárt. 
És ez a tanítóság, beleértve a tanári kart is, hervadhatlan érde-
me, melynek kellő értékelése túllépné ezen sorok keretét. 

A pécsi püspöki jogakadémia 

minden bizonnyal külön fejezetet érdemel. A mai pécsi latéiner 
elem, mely a bíróságokat benépesíti és az ügyvédi kar túlnyomó 
részben a pécsi jogakadémiáról került ki, de mindenképen 
érdemes a feljegyzésre, hogy annak soha annyi hallgatója nem 
Volt, mint épen a háború alatt , amikor a bevonult if jak enge-
délyt nyertek, hogy kiképzésük és helyi szolgálatuk a la t t a 
jogakadémia előadásait hallgathatják, sőt i t t vizsgázhatnak 
is. A hallgatók száma még növekedett a leszerelés és a demar-
kációs vonal fölállítása után, amikor a közlekedést csaknem 
teljesen megszüntették a szerb megszálló csapatok és az itt-
rekedt, tanulmányaik Budapesten vagy külföldön való folyta-
tásában akadályozott if jak a jogakadémia komoly csarnokában 
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fo ly ta that ták tanulmányaikat . A pécsi jogakadémiának min-
dig kiváló tanárai voltak. A régebbiek közül Anial Gyula dr. 
után Lukács Adolj dr., majd Kossutány Ignác dr. származtak 
el Pécsről külömböző egyetemekre. Lukács dr. a kolozsvári 
jogtudományi egyetemnek három évtizeden át volt egyik 
kitűnősége, aki épen ugy, miként Kossutány Ignác dr. pécsi 
származású feleségeik révén mindig fentartot ták a kapcsolatot 
városunkkal, melynek társadalmában fontos tényezők voltak. 
Kossutány dr. élénk részt vett a pécsi filharmóniai egyesület 
uj életre való keltésében és olyan buzgalommal készitette an-
nak alapszabályait, mintha legfőbb hivatása lett volna a klasz-
szikus zene művelésére uj tér t hóditani. A régi tanárok közül 
a jogásznemzedék jó emlékezetében él a későbbi igazgató, 
Mulschenbacher Győző dr., aki a tengerjogról iit alapos müvé-
vel ara tot t bő elismerést, ámde a háború eseményei megelön-
töt ték elméleteit, amikor kiderült , hogy nincs is jog a tengeren 
és az összes létező konvenciókra rácáfoltak az elszcmoritó 
tények. Mulschenbacher dr., aki már évek óta Budapesten 
nyugalomban él, azeHa csakis mint a felső lureskedelni isko-
lák kormánybiztosa látogatolt haza az érettségi vizsgálatokra, 
amig a sZerb megszállás meg nem gátolta a Budapestről Pécsre 
való utazást . Pécsi működése alat t a szinügyi bizottságnak is 
éveken át ügyvezető alelnöke, a törvényhatósági bizottságnak 
szorgos tagja, mint lelkes zenész a zenekedvelők egyesületének 
egyik legagilisabb tagja volt. Dacára Pécscsel való egybe-
forr ottságának, nyugalombavonulása után elköltözött Pécsről, 
még pedig Budapestre, mivel ott különösen zenei igényei 
inkább kielégülést ta lá lhat tak. A fővárosban hamarosan el-
vesztette második feleségét, Turcsányi Irént, akit a pécsi Nem-
zeti Színháztól, ahol a naiva szerepköit töltötte be, hódított el 
magának. Fia Ervin táblabirói rangban a nagykanizsai tör-
vényszéknél működik. A pécsi jogakadémia egyik legkiválóbb 
t aná ra volt Bors Emil dr egyetemi magántanár, a legszelleme-
sebb és legműveltebb emberek egyike, akikkel ez életben össze-
akadtam. Szellemességénél, valódi liberálizmusánál csakis 
sarkasmusa, szókimondási szenvedélye volt nagyobb, mely 
senkit kímélni nem tudott és nem is akart , mely szókimondás 
sok ellenséget is szerzett a kiváló professzornak, akit elfogu-
latlan hallgatói bálványoztak. Emellett a legjobb szívű ember 
volt, aki senki kérését, ha az teljesíthető volt, meg nem tagadta. 
Teljességében birta a német nyelvet is, mint publicista is első-
rangú volt. Vidéki jogtanár létére volt bátorsága Szilágyi 
Dezső akkori igazságügyi miniszter egyik, a Pester Lloydban 
megjelent cikkével ugyanazon helyen szembeszállni és ha ki-
váló szellemi tulajdonai dacára se kaphatott katedrát a buda-
pesti egyetemen, ezt ezen polemikus cikkének kellett betudni. 
Becsületes pécsi pékmesternek volt fia és dacára antiarisztokrata 
érzelmeinek, melyeket soha nem leplezett, régi nemesi család-
ból nősült, ami nem vál toztat ta meg demokrata érzelmeit. 
Szabadgondolkozó volt a szó legnemesebb értelmében, még se 
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kifogásolta soha, hogy felesége, akivel zavartalanul boldog 
házasságban élt, télen, nyáron a hajnali órákban elsiethessen 
családi tűzhelyétől a templomba, hogy ott eleget tehessen val-
lásos lelki szükségletének. A zongorának művészi kezelője volt 
és alapos zenei tudása ezen a téren tán szebb jövőt biztosit ott 
volna számára, mint a tanárkodás, mely alat t titáni küzdelmet 
kellett folytatnia, hogy kivívja a jogakadémia tanári karának 
megfelelő anyagi javadalmazását. Hogy a püspöki jogakadémia 
tanárai javadalom szempontjából ne maradjanak az állami 
jogakadémiák tanári javadalma mögött, annyira exponálta 
magát itt és Budapesten illetékes helyen az anyagiakért, hogy 
álláspontját illetékes helyen is magáévá kellett tenni, ami 
itteni helyzetét megnehezitette és ezéit, amint ennek szerét 
ejthette, nyugalomba vonult és mindjárt Budapestre is költöz-
ködött, ahol azonban egészségi állapota megromlott, pedig 
szülővárosában legnagyobb izgalmai közepette tán még fej-
fájás sem gyötörte. Családi életében többször élte súlyos vesz-
teség Bors Emil drt , amennyiben több gyermekét zsenge kor-
ban elragadta a torokgyik, három fia közül kettő Északameri-
kában keresett és talál t is poziciót, szépen képzett Emil fia 
pedig, huzamosabb Zürichben való működés után a harctérről 
mint honvédhuszár hadnagy térve vissza, a pécsi és baranyai 
gazdák nagyszabású szeszfőzdéjének lett az igazgatója és mint 
ilyen, a legsúlyosabb ép tkezési viszonyok közepette is több 
milliós beruházással építtette föl e legnagyobb méretű ipari 
telepet és t a r tha t t a fönn annak üzemét, még a háború alatti 
időket is jóval meghaladó súlyos körülmények között. A snáj-
dig huszárhadnagy mint gyárigazgató is jól bevált. Fiai mel-
lett két leánya is a lehető legjobb nevelésben részesült. Bors 
Emil drnak Pécsről való clköltözködése tán csak szeszély 
folyománya volt. Sokáig vissza-vissza is tér t még Pécsre, de 
egészségi állapota gátolta abban, hogy megvalósítsa végleges 
visszatérése tekintetében szive legmélyén táplál t óhaját. 
Amikor végre 1919 szeptember elején kellő útlevéllel ellátva, 
bár súlyos betegen, átléphette volna a demarkációs vonalat, 
annak küszöbén, Gödrén Szily Tamás nyugalmazott főispán 
birtokán megpihenve, honnét kocsin kellett volna ú t já t Pécsre 
folytatni, Gödrén ujabb szélhűdés érte, mely véget vetett érté-
kes életének. Már csak Rolttestét hozhatták Gödréről Pécsié 
és megilletődve álltuk körül és kisélték újonnan ásott kriptájá-
hoz volt kartársai, hálával reá gondoló volt hallgatói és barátai. 
A püspöki jogakadémia jelenlegi igazgatója, Késmárky István 
dr. apát végezte el a koszorúkkal borított koporsónál a halolt 
beszentelését. Pécsnek egyik kitűnő fia szállt vele sírba. 

Kopcsányi Károly dr. tanár se tar tozot t a mindennapi 
jelenségek közé. Jog- és államtudományi doktorátusa mellett 
orvostudori oklevele is volt, de orvosi gyakorlat folytatására 
kapható nem volt. Csakis jogi katedrára aspirált és alapos 
ismerője volt szakmájának. Karintiában, a wörthi tó mellett 
kisebb földbirtoka is volt és ott szokta eltölteni a nyarat . 
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Törékeny teste a legnagyobb tartózkodásra kényszeritette a 
kötelmek teljesítése terén és tanártársainak nagyrabecsülése 
ezen tekintetben is megkönnyítette feladatát. Még a háboi u 
k.törése előtt elszólította a halál. A régi fa j ta emberek közé 
tartozott és politikai, valamint szociologiai hitvallásában sohase 
feszélyezte, hogy püspöki tanintézettől húzza fizetését. — 
A régiek közli! az utolsó, aki most is, bár nyugalomban, sora-
inkban él, az egykor vidám kedélyű, nagytudásu Schaurek 
Bódog dr. tanár, aki több tanártársával domináló szerepet ját-
szott a pécsi közéletben. Édesalyjától örökölte zenei talentu-
mát, felesége a pécsi Ocskay családból származott és jó ideig 
nyilt házat vezettek, amig nagyobb gondok nem nehezedtek 
a tudós professzorra. Az ulmási birtok örökségképen szállt reá, 
de abban az időben, amikor nehéz idők jár tak a gazdákra is, 
a birtokra adósság nehezedett és nem értvén pénzügyi trans-
akciókhoz, hitelezői reánchezedtek és mivel a becsület dolgá-
ban megalkuvást nemismert, sulyosidőket kellettelszenvednie, 
amig végre is diadalmaskodott igazsága és a birtokból nagyobb 
szőlőgazdasága maradt meg, mely a borárak páratlan emelke-
dése következtében anyagilag teljesen restaurálta. Kateelrá-
ját fia, Rafael dr. egy. magántanár vette át, aki édesatyja 
nyomdokaiba lépve, fentartója lesz a nálunk méltán jóhang-
zásu Schaurek névnek. Zenei téren ő is elsőrangú tehetség. 

Mutschenbacher dr. távozása után a pécsi püspök a jog-
akadémia igazgatói teenelőinek ellátásával ismét papi embert 
bizott meg és választása Késmárki) István dr. jogtarárra esett, 
aki mindenképen felülmulta az ezen megbízásához fűzött várr-
kozásokat. Kitűnő, minden nagyképűségtől távol álló egyházi 
férfiú, akitől távol állt még annak gondolata is, hogy herme-
tice elzárja a jogliceumot az ujabb idők szellemétől, amint az 
főiskolánál ma elképzelhető se lenne. Tai ulmái yi előhaladás és 
jó adminisztráció szempontjából elől jár a pécsi jogakadémia, 
és jó tanári kar mellett ez jórészt Késmárky István dr. érdeme, 
aki mint a jogásznemzedék nevelője is hü maradt azon elvek-
hez és fölfogáshoz, melyeket mint annak nevelője, az első és 
bizonyára utolsó magyar köztársasági elnök, Károlyi Mihály gróf 
lelkületébe csepegtetett, aki sajnos elsoelróelott a nemzeti gon-
dolattól. Újságírói működést is fej tet t ki, még pedig jó ideig 
első felelős, majd főszerkesztője volt a Dunántul politikai 
pécsi napilapnak, amig csak ezen tisztét hivatásos újságíróra 
át nem ruházhatta. A pécsi törvényhatósági bizottságban is 
élénk tevékenységet fej tet t ki. Népszerűségét bizonyítja, hogy 
aránylag fiatal kora elacára általánosan Pisla bácsinak hívják, 
akik hozzá közelebb férkőzhettek és ezek sokan vannak. Mái-
huzamos ideje c. kanonok. Miháhjfy Ernő dr., a irost mái-
rangidős tanár pécsi származású. A pénzügyi politikának egyik 
legalaposabb ismerője és a háború alat t egyik hftdikölcsön 
propagálásánál történt fölkérésre a pécsi színház színpadáról 
ta r to t t előadást ezen abstrakt tárgyról és szabad előadásával 
még a költészet, zene és művészet e csarnokában is teljességé-
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ben le tudta kötni a közönség érdeklődését, mely a beszéd 
hatása alat t szépen jegyzett egy jobb és szebb jövő reményé-
ben. A vallás és közoktatásügyi miniszter éveken át több 
kereskedelmi iskolához küldte ki biztosi minőségben és minden 
alkalommal ember Volt biztosi állásában is. A legfiatalabb 
gárdához tartozik Faluhelyi Ferenc dr. tanár, aki rendkivid 
sokat tanult és igen sokat megtanult. Mint szociologus, külö-
nösen katholikus intézmények propagálása, a szabad liccum 
szervezése körül is élénk tevékenységet fejt ki, megszerezte az 
egyetemi magántanári kvalifikációt is, és bizonyára még szép 
jövő vár a fiatal tanárra, akinek egyik legnemesebb emberi 
tulajdona az a rajongó gyermeki szeretet, mellyel édesanyja 
iránt viseltetik, ragyogó példáját szolgáltatva a gyermeki 
hálának. A jogakadémia egyik, most már régi és oszlopos 
tagja Vasváry Ferenc dr., ugyancsak egyetemi magántanár, 
néhai Vasváry György lovag, a Traiber-lele egykori vas-
kereskedés volt tulajdonosának egyetlen fia, aki egyik leg-
érdekesebb polgára Volt Pécsnek. Művészi hajlamú ember Voll, 
aki Király-utcai házát évről-évre szebbé építtette és otthoná-
ból valóságos művészeti tusculanumot varázsolt. Ami szépet 
az akkor még fejlődése elején lévő Zsolnay-gyár alkotott, 
annak első vásárlója Vasváry György volt, sőt be nem érve 
városi épületének ezen berendezésével,- általánosan ismert 
szőlője hátterébe valóságos kis kastélyt építtetett és ez volt 
az első nagvobbméretü villa a pécsi szőlőhegyben, mely épít-
kezésével irányt mutatot t a tehetősebb szőlőtulajdonosoknak. 
Hogy a szőlőkarók az ő szőlőjében fa helyett vasból voltak 
öntve, ez olyan új í tás Volt, melyet eleintén n egmosolyogtak 
a szőlősgazdák, mégis kiderült, hogy az öreg Vasvárvnak voll 
igaza, inert ezeket a szőlőkarókat még nem kellett kicserélni 
és hasonlóan vaskarókai helyezett el a hadapródiskola fölött 
lévő nagy szőlőjíében is. Vasváry György halála után a villájá-
ban lévő műtárgyakat értékesítették, azokat Schönwald Imre 
ékszerész Vásárolta meg és sok pécsi uriház irai pompás be-
rendezése ezen tárgyakból került ki. Ha a szőlők hozama 
akkoriban csak megközelítette volna a irai árakat , bizonyára 
el nem szakadt volna a család a muzeális értékkel bírt mű-
tárgyaktól. Egyetlen fiát a leggondosabb neveltetésben részel-
tet te Vasváry György és bár ezzel meggyőződésének nagy áldoza-
tot hozott, fiát nem kénys'zeri tette a kereskedelmi pályára, hanem 
szivesen látta annak tudományos téren való érvényesülését és 
még megérhette, amint a fiatal tanár fia jogakadémiánkon kated-
rához jutot t , melyet teljesen be is töl töt t . E mellett nem 
hanyagolta cl a nagykiterjedésű szőlőket, melyeknek kezelése 
mintaszerű. Még sok évvel a háború kitörése előtt vállalla a 
Vörös Kereszt Egylet pécsi fiókjának titkári tisztségét, a köz-
pont főmegbizottá is kinevezte és ezen tisztséget is lelkesedés-
sel, teljes odaadással töltötte be, pedig elképzelhető, mily 
óriási mérvben szaporodott a háború alatt annak munkaköre. 
Hogy ezen fiók talán az összes magyar fiókok között oly 
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áldásos munkát fe j thete t t ki a rettenetes méreteket öltött 
háború alat t , abban az oroszlánrész illette meg a fiók csend-
ben, de annál nagyobb intenzivitással munkálkodó t i tkárát . 

Szönyi Ottó dr-ban is ép oly nagy képzettségéi, mint lelki-
ismeretes és jó paptanárt nyert a pécsi jogakadémia. A fiatal 
tudós tanár nem tekintet te a jogakadémián* kifej tet t tevé-
kenységével kiméritettnek hivatását. Nagy vonzóerőt gyako-
roltak reá a pécsi vártemplom építkezésének éveiben az ásatá-
sokkal fölszinre került régiségek és az itt járt tudósokkal is 
sokat érintkezve, akik könyveket irtak a templom különleges-
ségeiről, önképzését ezen téren is folyton fejlesztve, az archeo-
lógia terén teljes jártasságra t e t t szert és igy csak természetes 
volt, amikor őt kérték föl a pécsi múzeum igazgatói teendőinek 
ellátására. Lelkesedéssel vállalkozott erre és kellő szakértelem-
mel oda fejlesztette muzeumunkat, hogy azt illetékes helyen 
a legnagyobb mérvű támogatásra nemcsak méltónak talál ták, 
hanem, miután a megfelelő telket is kijelölték volt céljaira, 
nagyméretű kultúrpalotában kívánták muzeumunkat elhelyezni. 
Szőnyi dr. megfelelő tanulmányozás után egybeállította annak 
helyrajzát, fedezet is már rendelkezésre állt és éppen a terv-
rajzok elkészítése Volt soron, már lá t tuk képzeletben a nagy-
arányú pécsi kultúrpalotát a Zsolnay-szobor mögött kibonta-
kozni, amikor a kultura legnagyobb ellensége : a világháború 
mint pusztító fergeteg elsöpört minden komoly kulturális 
törekvést. Szőnyi dr. Volt szerkesztője a mindig tartalmas 
múzeumi szakújságnak is, melynek megjelenése csakis jóval 
a háború kitörése után szakadt meg szebb idők elkövetkeztéig. 
Mostanában nevezték ki Budapestre a Műemlékek Országos 
Bizottsága előadójává, de a pécsi múzeum továbbra is gondo-
zása tárgyát fogja képezni. 

A jogakadémián közegészségi tanszék is van, melyet 
Jellasieh István dr. tölt be. Ezelőtt négy évvel Bozóky Dezső 
dr. rövid pécsi működés után Titka Béla dr.-ral együtt a Po-
zsonyban felállított u j egyetemhez neveztetett ki tanárrá és most 
mindketten ezen egyetemmel együtt visszakerülnének Pécsre 
a pécsi egyetem jogi fakultására, de időközben már másfelé he-
lyezkedtek el. A vele egy időben kinevezett Winkler dr. tanár 
pedig most is értékes és becsült tanára jogakadémiánknak. 
Szieberth Frigyes dr. tanár tragédiáját más helyütt már is-
mertettem, épen ugy, mint Friedl Károly dr.-ét, akinél al-
kalmazták azon rendelkezését a tanári alkalmaztatási felté-
teleknek, hogy záros határidőn belül meg kell szereznie az 
egyetemi magántanári képesítést és mivel Friedl Károly 
ezt talán önhibáján kívül idejekorán meg nem tehette , 
tanári megbízatását megszűntnek nyilvánították és Froiedl 
Károly dri, hogy családját eltarthassa, nem sokat habozva, 
gyorsan letette az ügyvédi vizsgát és elhagyva szülővárosát, 
Marcaliban nyitott ügyvédi irodát, ahol alig 54 éves .korában 
meghalt. A pécsi jogakadémia tanári karában igen helyesen 
mindig szivesen lát ták a pécsieket, de mivel itt Valamennyi 
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mégse juthatot t katedrához, nem római katlr. vallásúak pedig 
épenséggel nem, Obetkó Dezső dr, aki járásbiróból lett jog-
tanár, Maléter István dr., aki örökség révén Kassa egyik leg-
nagyobb házának lett tulajdonosa és ott a városi közéletben 
mint ellenzéki vezér'férfiu élénk szerepet játszott, az eperjesi 
ev. jogakadémián, Módly Béla dr. pedig az egri jogakadémián 
vállaltak tanári állást. 

A pécsi honvéd hadapródiskola 

fölállítása annakidején leírhatatlan örömet keltett városszerte-
A honvédtiszt képzés szélesebb alapokra való fektetését a köz-
vélemény hatalmas lépésnek tekintette az önálló magyar had-
sereg felé és amikor a parlament törvényjavaslatot fogadott 
el, melynek értelmében Pécsett és Nagyváradon honvédhad-
apródiskolát, Sopronban pedig honvédfőreáliskolát létesít a 
hon védelem ügyi kormány, országszerte akadtak magánosok, 
uradalmak és "törvényhatóságok, melyek alapítványokat léte-
sítettek ezen uj intézetekben kiképezendő ifjak részére és még 
mielőtt versenyre kelhettek Volna a vidéki városok ezen inté-
zetekért, már el Volt döntve azon kérdés is, hol találnak azok 
elhelyezést. Pécs mellett Fejérváry Géza báró, Volt honvédelem-
iigyi miniszternek városunk iránt Való rokonszenvén kívül 
döntő súllyal birt a horvát-szlavon országokhoz való közelsége, 
mert az onnét származó ifjakat a pécsi intézeben kellett elhe-
lyezni, és ezen cél elérésére mindjárt azt vették tervbe, hogy 
a tanári karban a horvát nyelvet beszélő tiszteket is fognak 
elhelyezni. Féltő gondossággal voltak erre mindig különös 
tekintettel, mégis hányszor hallottunk a Dráván tuli vidékről 
panaszokat, hogy a pécsi hadapródiskolában elnyomják a 
horvátokat ! A tények ennek merőben ellentmondtak, hisz még 
külön zenekaruk, dalos testületük is volt a horvátajku ifjak-
nak, akik mindenkor megkülömböztetett figyelemben része-
sültek. Pécs városa oly hatalmas méretű területet bocsátott 
a katonai kincstár rendelkezésére, mely elegendő lett Volna 
egy uj városrész létesítéséhez. A területet a város lejtméretezte, 
alagcsövezéssel, vízvezetékkel látta el és megadott minden 
előfeltételt, hogy a nagyarányú építkezés megindulhasson és 
egyszerre csak azt láthattuk, mint bontakoznak ki szen ben a 
honvédhuszár laktanyával több ezer négyzetméteres terüle-
ten, mely ezideig szántóföld Volt, vagy kisebb külvárosi 
vályogos házak voltak rajta, — a hadapródiskola pavillonjai. 
Az építkezés szédítő gyorsasággal folyt, hisz az épitkezési 
vállalkozó áz ország egyik legismertebb építési vállalkozója, 
a híres Gregersen cég Volt, mely óriási apparátust hozott ide 
a munkálatok megindításához, melyeknek semmiféle akadálya 
nem merült fel, mert akkoriban épitkezési anyagnak és mun-
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kasoknak oly bőviben. voltunk, a munkabérek pedig oíyati 
• alacsonyak voltaki, hogy alig te t ték a mai munkabéreknek 

huszadrészét. Egy izben sztrájkba is léptek a munkások és 
néhány napon át szünetelt a munka. A minisztérium építészeti 
szakosztályából kiküldött szakerők azonban hamarosan ren-
det teremtettek és a vállalkozónak a munkások óhajait telje-
sitenie kellett. Az intézet fölavatása nagy ümnnepélyesség 
közepette ment végbe, hisz fölállításának határozottan poli-
tikai jellege is volt. Sorssicli Béla tábornok, mint százados 
volt annak első parancsnoka, aki négy éven át maradt az inté-
zet élén és mint alezredes más beosztást kapott . Mint Vezér-
őrnagy és a pécsi honvéddandár parancsnoka tér t vissza 
körünkbe, de előléptetése következtében nem sokáig maradt 
Pécsett, mert mint hadosztályparancsnok Budapestre helyez-
te te t t , majd a háború kitörésénél budapesti hidfőparancsnokká 
neveztetett ki, mint táborszernagy pedig Montenegróban és 
Albániában kapot t különleges fontos megbízatásokat. 

A honvédhadapl'ódiskola váltakozó parancsnokai közül 
Czcrmák Mihály hírneve szállt legmesszebbre, mert a világ-
háború szomorú történetében őt az uzsoki hős neve illeti meg. 
A harctérre való elvonulása után Petrás Miklós, akkor máj-
nyugalmazott alezredes kapott megbízatást az intézet vezeté-
sére, ámde minden buzgalma mellett a tanári kar rokonszenvét 
nem tudta megnyerni és rövid idővel ezredessé történt kineve-
zése után a honvédelmi miniszter fölmentette parancsnoki 
állása alól, rrftly minőségében három izben búcsúztatta az 
intézetnek felavatott hadapródjait, amikor azok az intézetből 
egyenesen a harctérre vonullak. Petráss ezredest egyik hon r 
védezred parancsnokságával kínálták meg, de egyrészt gyen-
gélkedése, másrészt mivel Pécsről távozni nem akar t , ezt a 
megbízást nem fogadta el és hamarosan végleg nyugdíjazták. 
A pécsi szerb megszállás alatt egy utcai tumultusnál, mely 
alat t mire se gondolva a sétáló közönség soraiban jár t , őt is 
fején megkardlapozták a szerbek, több héten át a kórházban 
kellett ápolni, fel is épült ezen sebesüléséből, de alig néhány 
héttel utóbb szívszélhűdés váratlanul kioltotta életét. 

Petráss után a pécsi honvédezrednek egyik a harctérről 
hazaérkezett kiváló t isztjét , Rijjl Sándori, a legsnájdigabb 
alezredest nevezték ki honvédhadapródiskolánk parancsnokává. 
Csaknem három évet töltött a harctéren, ahol a legádázabb 
harcoknak volt aktiv résztvevője. A legszebb kitüntetésekben 
volt része, melyek közül nem hiányzott a német vaskereszt 
sem, de egyúttal betegséget is hozott magával, mely ellen 
fürdőhelyeken kellett gyógyulást keresnie. Mégis újból a harc-
térre kívánkozott, ámde az ő kipróbált, a harctéren is fényesen 
bevált munkaerejére i t thon lévén' szükség, személyes ambícióit 
háttérbe helyezve, rajongó ügyszeretettel vette át az iskola 
parancsnokságát, melyben most már fokozott gondossággal 
le kellett vonni a 'háború tanulságait is. Tanfolyam tanfolya-
mot ért és valamennyin ott volt található Riffl Sándor is, aki-
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nek parancsnoksága mellett a pécsi honv. hadapródiskola most 
már valóságos harcászati tanintézetté fejlődött, melynek csak- * 
nem minden tanára kivette Volt már a részét a harcokból és 
minden tekintetben elite tanári karnak volt itt Rifíl a parancs-
noka. Hisz még az intézet régi plébánosa és irodalomtanára, 
Mándoky Sándor, ez a lánglelkü magyar, a virágok kedvelője 
Pécs Gül Babája csaknem két évet töltött a harctéren mint had-
osztályplébános. Az intézet összes parancsnokai közül legsú-
lyosabb napok Riffl Sándorra várakoztak. A háború szeren-
csétlen kimenetele lelkileg megrázkódtatta, mely sorsban a 
váratlanul föloszlás állapotába került hadseregünk oly sok 
jelese osztozkodott. Áruikor azonban kiadták a jelszót, hogy 
nem kell többé katona, és a fegyverszüneti szerződés alapján 
Pécs városát katonailag ki kellett üríteni, hogy abba minden 
aggodalom nélkül vonulhassanak be a szerb megszálló csapa-
tok, nehogy szélnek eresszék a tanév elején az intézet mintegy 
négyszáz növendékét, az intézetnek főreáliskolai jelleget ad-
tak és a tanári kar t ; melynek egy része amúgy is elhagyta volt 
Pécs katonai kiürítésénél városunkat, középiskolai tanárokkal 
egészítették ki és folyt rendesen a középiskolai tanítás. Ámde 
az intézet ezen megváltozott minőségében is szálka volt a 
szerb megszálló csapatok parancsnokságának szemében és egy-
két hadapródiskolai növendék által elkövetett gyerlrekcsiny 
arra szolgáltatott alkalmat, hogy a fegyveres erőre támaszkodó 
szerb katonai parancsnokság máról holnapra az egész épület 
kiürítését rendelje el, az összes kincstári tulajdont képezett 
milliókra értékelhető felszerelési tárgyakat, mint hadizsákmányt 
lefoglalja, a hadapródjelöltek részére az akkor már lezárt 
vasúti forgalmat egy külön vonat részére megnyissa, mely a 
megszállt területen tul vitte el a pályájukból kiszakított i f jakat . 
A parancsnok még néhány napi engedélyt nyert az intézetben 
bírt lakása igénybevételére, azután azt is el kellett hagyuia 
és a történtekről felső hatóságának még csak jelentést se 
tehetet t . Az illetmények kifizetéséről ezen időpont óta termé-
szetesen szó sem lehetett. A még itt maradt tanárok polgári 
sorban éltek városunkban, ele miből — azt a polgártársak 
nem tudhat ják, ámde, hogy a hadsereg szolgálatában békében 
és^háboruban eltöltött odaadás keserű jutalma volt ez, arról talán 
vitatkozni se lehet. De ki beszélhet ma jutalomról, amikor 
kézzelfoghatóan bebizonyosodott, hogy a költő is tévedhetett , 
amikor azt énekelte nemzeti dalában, hogy megbűnhődte már 
a magyar a multat és jövendőt! Amint az utolsó honvéd-
hadapród is elhagyta az intézetet, mint a többi laktanyába, 
oda is bevonullak a szerb katonák, később ott helyezkedett el 
személyzetével a szerb helyőrség parancsnoka is^ és ünnep-
napokon az intézet előterén, ahonnét eltávolították volt már 
régebben Ferenc József mellszobrát és az ott elhelyezve volt 
orosz és szerb ágyút, a szerb legénység a kólót járta, mig más 
helyiségekben a külömböző „vétségek" miail letartóztatott 
pécsiek és a vármegyéből behozottak találtak elhelyezést, amig 
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ügyükben valamely határozatot r.em hoztak az illetékes s z u b 
tényezők. íme a pécsi honvéd hadapródiskola íövid története 
dióhéjban. Riííl Sándor, katonai iskolánk utolsó parancsnoka, 
aki mint magánember Pécsett maradt, több t iszttársával 
együtt a szerbek részéről külömböző zaklatásnak volt kitéve, 
amig csak valamely irredenta összeesküvést r em súgtak be a . 
szerbeknek detektivjeik, mire Riíílt és társait az Újvidékkel 
szemben lévő Péterváradra internálták, honnét több hónapi 
rabság után magyar tisztekhez méltóan megszöktek, nriie 
R ffl Sándor ezredest budapesti várospararcsrokká nevezték ki, 

Leányiskolák. 

A közép és felső iskolák itt vázolt fejlődésével lépést tar-
to t t nálunk a leányokíelsőkiképzése is. Ezelőtt negyvenöt évvel 
még a Szigriszt-féle ovodába, majd onnét kikerülve az elemi 
iskolákba, a leányok pedig, ha jómóelu szüleik voltak, a LUb-
sclicr- vagy Werner-féle leánynevelő intézetekbe kerültek, 
melyek magánintézetek voltak, de tulajdonosr.őik nem sajnál-
ták a középiskoláktól kölcsön kapott tanerőktől sem a szerény 
fizetést. Azután a város szervezte meg nagy anyagi áldozato-
kat hozva polgári leányiskoláját, melynek a Mária-utcában 
külön épületet is emelt. Az uj, hézagpótló iskola hamarosan 
benépesült és gyorsan népszerűvé lett . A polgári leányiskolá-
nak sok éven át Reberics Imre volt az igazgatója, aki addig a 
városi népiskoláknál fej tet t ki osztatlan elismeréssel találko-
zott működést, ö volt az addig ezen iskola keretében rendezett 
női kereskedelmi tanfolyamnak is vezetője, mely idők multával 
á tment a felső kereskedelmi iskolához. Reberics Imre Schneidcr 
István halála után felügyelője let t a városi elemi iskoláknak 
és akkor az iskolaszék az uj idők szellemében a polgári leány-
iskola kipróbált tanárnőjét, Ujváry Kamillát választolta meg 
a polgári leányiskola igazgatónőjévé, akinél rá termet tebb 
tanerőt ezen fontos állásra nem is találhatott volna. A lelki-
ismeretesség és odaadás valóságos mintaképe és szakéitelem 
tekintetében is első helyen áll. Nehéz helyzeteken scgitetle á l 
a háború alat t otthonából kiszoritott intézetet, melynek éveken 
át az apácák tanintézetének szivesen nyúj tot t vendégszere-
leiét kellett igénybe vennie. Az igazgatónő mellé mindenkor a 
legjobban minősített tanerők sorakoztak és ezen városi leány-
iskolánk növendékeinek száma az intézet fönnállása óta min-
dig csakis emelkedési mutatot t . A községi polgári leányiskola 
tanerői is jeles képzettségükkel, szakértelmükkel és azzal 
tűntek ki, hogy kizárólag nemes hivatásuknak éltek és akik 
ezen intézetből kerültek ki, ha tovább nem is tanul tak , az 
általános műveltség alapját vit ték onnét magukkal az életbe. 

A Notre dames nővérek, akik mindig nagy szeretettel fog-
lakoztak leányneveléssel, elemi leányiskolájukat, mely ezideig 
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csakis tanitónőképzővel volt kapcsolatos, polgári leányiskolá-
val is kiegésziteíték, majd ezzel be nem érve, minden nagyobb 
előkészület és reklám mellőzésével szervezték a felső leány-
iskolát és hogy betetőzzék a leánynevelés terén való minden 
elismerésre méltó működésűket, az 1918 —19-iki tanévre meg-
csinálták az annyi szülő által várva-várt leánygimnáziumot is 
és a leányiskolák igazgatásával a pécsi püspök az éveken át 
ezen téren kiváló sikereket elért Bittér Illés pécsi cisztercita 
tímárnak Budapestre az olt felállított u j cisztercita főgimná-
zium élére történt kinevezése után az erre kiválóan alkalmas 
Jakab Béla dr. középiskolai képesítéssel biró tanár t bizla meg, 
aki Hetyey Sámuel püspöknek annakidején t i tkára volt és 
ezen középfokú leányiskolák bámulatosan gyors beállításával 
elsőrangú adminisztratív pedagógiai erőnek bizonyult. Ami-
kor már rendben f o l y t a k ezen áldásos intézet ügyei, Jakab Béla 
drt a legfontosabb intézet: a püspöki tanítóképző intézet élére 
áll í tották. A régi női kolostori iskolai épületet már régebben 
kibővitették, az uj iskolák felállítása azonban már elkerülhe-
tetlenné te t te e tanintézetek ujabb megfelelő kibővítését és 
miután a Miasszonyunkról nevezett nővérek kedvezményes 
áron birtokába léptek néhai Erre th János szomszédos tágas 
házának és kertjének, a két épület között lévő telekre u j eme-
letes épületet emeltek Pilch Anelor műépítész tervei szerint 
és a legkedvezőtlenebb építkezési viszonyok közepette is meg-
kezdték annak fölépítését, melyet azonban még be nem fejez-
hettek. Igaz ugyan, hogy ezen intézetekben elsősorban róm. 
kath. vallású szülők gyermekeit veszik föl és ezekkel rendesen 
meg is telnek ezen leánytanintézetek, de ezzel több hely jut 
a /másvallásuaknak a többi leánynevelő intézetben és a pécsi 
középiskolák ezideig sem zárkóztak cl azon modern áramlattól, 
hogy leányok mint magántanulók az előadásokon is részt-
vehetnek. Egyebekben is a mostani gondolkozás mellett csak 
rövid idő kérdése lehet egy állami vagy városi leánygimná-
ziumnak Péqsett való felállítása. Bizonyos, hogy növendékek-
ben annak se lentre hiánya, mert Pécs mint eminenter iskola-
város az újonnan keletkező iskolák dacára is messze vidékre 
nagy vonzóerőt gyakorol. A magánjellegű, régi jóhirü pécsi 
leányiskolák már régen megszűntek. 

Pécsi színház, művészet és irodalom, 

Bizonyos vagyok abban, hogy ezen cím olvastára a min-
dig mindent lernosolygók, akik soha se becsülték sokra, amink 
Volt és van, most is azt fogják monelani: mi jusson beszélek 
én i t t olyan elolgokról, melyek szerintük nincsenek, vagy ha 
vannak, fölemiilésre alig méltók. Pedig nagy tévedés vagy 
rosszakarat lenne Pécs régi művészeti kul luráját kétségbe-
vonni, vagy figyelmen kívül hagyni, hogy Pécs mindenkor, a 
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legrégibb időkben is egyik vidéki emporiuma Voll a művésze-
tek összes válfajainak és ezen tekintetben nem íraradt el egyik 
vidéki városunk mögött sem. Sőt! A színészet, nálunk minden-
kor otthonra talált és ha a vállalkozó színigazgatók anyagi 
helyzete nem is volt mindig a legrózsásabb, ezeken az időkön 
is már régen tul vagyunk. A magyar színészet története azon-
ban azt igazolja, hogy Pécs nevével, mint szinházvároséval 
már a harmincas és negyvenes években is találkozunk, és 
Váradi Antal dr., a Pécsről mindenkor annyi szeretettel író 
egyik legnevesebb és legérdemesebb irónk müvein végigvonul 
a i'égi időkből, mennyire keresték mindenkor a magyar szín-
játszók városunkat, és a régi nagy színészek közül alig találni 
egyet is, aki egy ideig Pécseit ne működött volna. Nem lévén 
azonban célom Pécs színészetének egész gazdag történetét 
megírni, itt csakis azon évtizedekre szorítkozom, melyek alat t 
én is színházba jártam. Gyermekkoromban édesapám örven-
deztetett meg igen ritkán, hogy elvitt a színházba. Az akkori 
idők naiv színdarabjai nem mételyezhették meg a tanuló 
lelkét és nem is tulajdonítot tak a színháznak nagyobb fontos-
ságot, mint amilyet az annakidején megérdemelt. Első emlé-
keim közé tartozik, amikor a régi Oertzen-szinházban, ahol 
akkor német színtársulat működött, Suppé Ferenc, a nagy 
operette-komponista dirigált, aki akkor a Pécsett működő 
német színtársulatnak volt a szezonra szerződtetett karmes-
tere, és akkor Szép Galatea és Pajkos diákok c. kisebb operett-
jeivel máris szép sikert aratot t . Pécsről már a bécsi Karl-
Theater karmesteri állásába került és ezen időben komponálta 
meg a gyönyörű Fatinica, majd Boccaccio operetteket. Az 
évből akkor három hónap a német színtársulatoké volt és a 
fejlett német színészettel való versengés nagy hasznára volt 
a magyar színészetnek. A német színigazgatók közül legtovább 
Dorn Ede t a i tha t ta meg pécsi tavaszi állomását, aki Eszékről 
rándult át rendesen Pécsre és i t t húsvét hétfőjén kezdte meg 
működését. Sok it t szerződtetve Volt német színész és színésznő 
idővel a legelső német színpadoknak lettek ünnepelt művészei 
és akadnak még ma is öregebbek, akiknek csillaga még most 
se halaványodott el. Ha a véletlen utazásaim alat t Bécsben, 
Berlinben Vagy Hamburgban összehozott ezen most már éle-
medett korú művészi erőkkel, Pécsről, ahol megbecsülésben 
részesültek mindenkor az érdemesek, könnyező szeinekkel 
emlékeztek meg a Pécsett töl tött szép napokról, melyek 
élénken éltek emlékezetükben. 

A régi pécsi magyar színigazgatók sorában szorgalma és 
képességei révén első hely illeti meg Follínus Jánost, akinek 
társulatától elsőnek hallottam operaelőadást, és akár csak ina 
fojtogatná orromat az a sok görög tüzfény, melyet az igazgató 
elpazarolt a Bűvös Vadász opera fényesen beállított előadására, 
mely akkoriban legnagyobb eseménye volt a szezonnak. 
Follínus János igazgató rendezte, betanította és vezényelte 
az operát, épen csak nem játszott abban, mert a karmesteri 
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székbe nem ültethetet t ezen opera vezénylésére nálánál külömb 
karmestert. Mint opera buífo énekes is kiváló volt az öreg 
Follinus, akinek 1922. április havában elhunyt Aurél fia később is-
mételten ünnepelt tagja volt a pécsi színtársulatnak. A Náni pá-
lyadijat nyert színmüvével, írely Blaha Lujzának Voll egyik leg-
fényesebb alakítása, országos hirüvé tet te nevét. A Bölönyi-féle 
intendantura alatt főrendezője volt az akkor legjobb vidéki szín-
társulatnak, a kolozsvárinak. Többször téi tek vissza Pécsre mint 
színigazgatók Völgyi Gyula, aki jóízű komikus volt. Károlyi La-
josra is sokan emlékeznek mint igazgatóra. Egyike legkülömb szín-
igazgatóinknak Aradi Gerő volt, aki három telet töl tött 
Pécsett és szerencséjére, ő mutathat ta be a Ripp-Ripp ope-
ret tet . A folyosón járt-kelt Aradi a bemutatót megelőző napon 
gondterhelt ábrázattal, Vájjon nem-e éri csalódás ezen operette 
Vonzóereje tekintetében, melynek előadási jogáért — száz 
forintot kellett fizetnie, ami akkoriban még nagy pénz volt 
egy operettért. A Rinaldó gróf magyar operette előadási jogá-
ért Füredi Béla igazgatónak már 4—5000 korona jogdijat 
kellett fizetnie, ezenfelül pedig előadásonkint még külön 150 
koronát. Igaz, hogy akkoriban a 100 — 150 forintos esti bevé-
telek arányban állottak a primadonnáknak fizetett 80 — 100 
forintos gázsikkal, melyeket csakis egy-egy jutalomjáték javí-
to t t meg, mig ma, a háborús évek nyomorúsága közepette 
vidéken is legalacsonyabbak voltak a 30—40.000 K-nás évi jöve-
delmek, mégis a régiek voltak a boldogabb idők, amikor a 
legjobban fizetett, csudásan szép hangú Bettelheim Janka 
kénytelen volt rongyos keztyüben korzózni, mivel se mellék-
jövedelme, se gavallérja, aki itt-ott egy tucat kéztyüvel 
ajándékozta volna meg, nem állt rendelkezésére. Épen az itt 
megnevezett primadonna mégis megtalálta bolelogulását és 
idővel a külföld egyik legjobb nevü operaénekesnőjévé fejlő-
dött . Erkölcsi magaviselet dolgában a magyar színésznők jóval 
fölötte álltak a németeknek. Csakis az igazi szerelem lehetett 
az, mely őket megtántoritotta erkölcsi felfogásukban. 

Többször tért vissza Pécsre mint színigazgató Csóka 
Sándor, akinek sokszor nagy szerencséje volt, ha megkeres-
hette kiaelásait. Somogyi Károlyt és elerék feleségét Aradi Gcrő 
hozta Pécsre, akinek leánya, a legbájosabb Noémi, mint most 
már néhai Egry Béla dr., a későbbi országgyűlési képviselő 
áldoltlelkü felesége pécsi úriasszony maradt, bizonyára a ma-
gyar vidéki színészet nagy veszteségére. AJ adifia is, aki fiatalon 
halt meg, jó ieleig Pécsett volt banklisztviselő. Som.opyi Károly-
lyal u j érába lépett színészetünk. Első állomásai Győr-Sopron 
voltak. Utóbbi városban a magyar színészetnek teremtette 
meg alapját . Pécsett ugyan akkoriban katasztrófa élte a színé-
szetet. Első eset volt, hogy egyik színtársulat, melyben pedig 
kizárólag elsőrendű művészi erők működtek, megbukott. Ez 
Mészáros Kálmán, a későbbi országos színészegyesülcti t i tkár 
igazgatása alat t történt. A színház nézőterén nem egyszer több 
patkány sétált, mint ahány ülőhelyet elfoglalt a közönség. 
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Pedig alig egy évvel előzőleg Bogyó Alajos igazgató azon merész 
vállalkozása folytán, hogy a budapesti Nemzeti Szinháznak 
egész csoport kiváló énekese és énekesnője összezördült az 
intendánssal és ezek mellé drámai és operette személyzetet is 
szerződtetett és ilyen társulat ta l köszöntött be Pécsre, olyan 
téli színészetben volt részünk, amilyet vidéki város színháza 
még nem produkált . A játékoperák egész sorát hallhattuk a 
régi pécsi szinház utolsóelőtti évében kizár ólag elsőrar gu sze-
replőkkel, akiket a pécsi társadalom is ünnepelt és soha oly 
lelki kapcsolat nem volt közönség és színtársulat között, mint 
ezen utolsó fényes szezonjában a régi pécsi szinháznak, mely-
től a következő idényben annyira megcsömörlött a közönség, 
hogy a szinház csak akkor tel t meg egészen, amikor a dicső-
sége tetőpontján álló Pálmai Ilka jött le Pécsre, ahol minden 
föllépti dij nélkül eljátszotta három legjobb szerepét, kizár ólag 
a színtársulat tagjai javára. A pécsi hetilapos újságírók kicsiny 
gárdája az akkor legnépszerűbb pécsi Neusiedler-féle vendég-
lőben bankettet rendezett a jószívű művésznő tiszteletére, 
melyen a pécsi uri társadalom számos tagja is részt vet t és 
ahol Földvári Mihály kollégánkat annyira elbűvölte Pálmay 
Ilka elbájoló kedvessége, hogy minden szór oki készsége dacára 
belesült hivatalos felköszöntőjébe. Hova tűntek ezek a szép 
idők! A soha vissza nem térő vidámság napjai ? 

Arégiszínház fölött azonban megkondult alélekharang.Senki 
nem sirt utána, amikor csakis mesterséges injekciókkal lehe-
te t t azt már az utolsó években fentartani. A Nemzeti Casino 
választmánya és a K'sfaludy Imre, majd Krasznay Mihály 
kaszinói igazgatók elnöklésével működő szinügyi bizottságok 
társadalmi akciói öntöttek még némi lelket a közönségbe, hogy 
az ne forduljon el teljesen a színháztól. Amikor végleg be-
zárták a sok vihart látott szinház kapuit, tel jes tudatában vol-
tam annak, hogy senki se tesz majd kísérletet sem a régi szin-
ház jókarba helyezése, sem peelig u j szinház építése érdekében. 
Ezekről komoly szó se eshetett. Nem igen törődtek akkoriban 
azzal, járhatnak-e színházba, vagy sem. Ekkor Somogyi Ká-
rolyra gondoltam, aki második éve volt sepron-győri és bala-
tonfüredi színigazgató. Előzetesen senkit nem kérdezve, el-
utaztam Sopronba Somogyihoz, akit komoly, törekvésű, rajongó 
színházi embernek ismertem és nehogy Pécs város közönsége 
teljesen színészet nélkül maradjon, rávettem, hogy Pécsctl, 
függetlenül minden városi anyagi támogatástól, csakis a város 
által elkérenelő telken építsen fel egy tágas, egyszerű nyári 
színkört és amennyiben erre hajlandó, tegye meg Pécset nyári 
állomásává, amivel megerősítheti téli színtársulatát is, melv-
lyel Sopronban még nemzeti missziót is végez. Somogyi akkori-
ban még kezdő direktor volt és nem rendelkezett a megfelelő 
anyagi eszközökkel, hogy megtakarított pénzével építhette 
volna fel a pécsi színkört. De olt volt az öreg Dalnoki, taka-
rékos pénztárosa, akinek volt néhány ezer forint megtakaritett 
pénze és nagyon is helyesnek találván érveimet, azon kérdésre, 



rendelkezésére bocsátja-e pénzét Somogyinak, igent mondott 
én pedig megígértem, hogy kieszközlöm a városi tanácsnál, 
hogy az aréna fölépítésére megkapja a tornacsarnok mellett 
lévő üres városi telek egy részét. Gyermekkoromban ezen tér 
befásitva a püspöki uradalomnak képezte tu la jdonát , mely 
azt szivesen engedte á t mint játszóteret a gyermekek részére. 
Mi még ott szedtük hernyóink részére a szederfalevelet a ha-
ta lmas szederfákról, melyek rombolásunk hatása a la t t hamar 
el is pusztul tak , nem volt t ehá t már nagy kár, amikor azokat 
elsősorban a pécsi jótékony nőegylet céljaira ott fölépítet t 
egyesületi ház részére jórészt kivágták, de meghagytak annyit, 
hogy az egyesület majálisai és az egyesületi házban elhelyezett 
Szigriszt bácsi-féle kisdedovoda gyermekei részére árnyas 
sétahely is maradjon. Aidinger János polgármester szivesen 
fogadta a te rvet , hogy az üres terüle t re nyári szinkör épüljön, 
mer t ebben ta lá l t biztosítékot, hogy akkor a színházra éhes 
néhány száz pécsi ember uj színház építése tekintetében nem 
fogja sürgetni, mer t annak fölépítésére belátható időn belül 
gondolni sem akar t . 

Somogyi Károly hamarosan formailag is megszerezte a 
telek engedélyt, elkészíttette az épület tervét , mindenben ke-
zére já r t a magistratus és alig olvadt a hó, máris elhozta a 
vállalkozó ácsmester a hatalmas gerendafákat és épitkezési 
anyagot. Az aréna talapzata téglából épült, egyébként pedig 
deszkából épült minden. Amikor Somogyi távollétében a mun-
kások kifizetésere néhány száz korona hiányzott, magam is 
készen álltam a kisegítéssel és nem tel t bele három hónap, 
készen állt a pécsi nyári színkör, melynek összköltségei nem 
haladták meg a 3000 forintot, pedig az épület tágas, kényel-
mes ülőhelyekkel és páholyokkal ellátott faalkotmány volt, 
melybe Somogyi Károly, aki időközben elnyerte a szegedi 
színházat, már a Szegedre szerződtetett k i tűnő társulatot 
hozta be nyár elején Pécsre. És az akkori időkhöz mérten 
megkezdődött az első pécsi nyári színházi idény a közönség 
oly lelkes pártfogása mellett , amilyen előzőleg Pécsett isme-
retlen Volt. A budapesti népszínháznak azon télen nagy sikert 
a ra to t t operet t je „Nebántsvi rág" ezen idényben került be-
mutatóra, még pedig Szilasij Laurával a címszerepben és ami 
előzőleg ismeretlen dolog Volt vidéken, a három havi nyári 
idényben ezen operet te 18 előadást ért meg. Maga Kardoss 
Kálmán, akkori pécsi főispán tizenötször nézte végig a kitűnő 
előadást , és nem ünnepeltek előzőleg primadonnát oly mérv-
ben Pécsett, mint ezt a Szilasy Laurát , bárha nem volt egeket 
ostromló talentum, de a szerep csinálta meg i t teni karr ier jét . 
Évek multával Zürichben találkoztam vele, ahol egy előkelő 
bécsi orfeum társulatnál működött mint ünnepelt tagja ezen 
Svájc városait járó daltársulatnak. Tizenhárom éven át ezen 
színkörben játszott Somogyi Károly színtársulatával, mely 
idő a la t t télen a pécsi közönségnek válogatott hangversenyek 
ju to t tak osztályrészül. A legnevesebb instrumentális és énekes 
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művészi erőket liozia Pécsre a hangversenyeket rendező Valen-
tin Ottó könyvkereskedő és csakis a háború alat t éledt fel 
újból az a változatos hangverseny láz, mint a szinház nélküli 
téli estéken. Alig Volt nevesebb művész, aki Bécsben és Buda-
pesten hangversenyezett, aki ne találta volna meg az uta t 
Pécsre is, ahol a Hattyú teremben egymást élték a •legértéke-
sebb hangversenyek, melyekre pontosan beérkeztek Somogy, 
Tolna Vármegyék és Szlavónia arisztokrata családjai is. 

A nyári szilikor minden Várakozáson felül jól bevált és 
igy érthető volt, ha az uj szinház megnyitásánál egyenesen 
felszólította a város Somogyi Károlyt, aki nyári színköre jö-
vedelméből a Gyár-utca és Dischka Győző-utca sarkán eme-
letes házat építhetett és igy belépett a pécsi háziurak tábo-
rába is, hogy az uj pécsi Nemzeti Szinház igazgatását vállalja. 
Bár a szegedi szinház jövedelme tán kétszerese volt a pécsi-
nek, Somogyi annyira pécsinek érezte magát, hogy szivesen 
mondott le a pécsi javára a szegedi színházról és ezt az első 
években nem is volt oka megsajnálni, mert társulata a legjobb 
művészi erőkből volt toborozva és még a Kamélis hölgy is, 
Rónainé Balog Etellel a címszerepben egy szezonban 20 elő-
adást éit el. A harmadik évben, miután legjobb erőinket az 
akkor megnyílt budapesti Vígszínház elhódította, egyszerre 
megcsappant a közönség érdeklődése a szinház iránt és ismét 
társadalmi akcióra volt szükség az érdeklődés fokozása érde-
kében. Egry Béla dr. kocsira ült és néhány nap alat t 15 páholy-
bérlőt hozott a szinháznak. Somogyi elkedvetlenedett és a szín-
ügyi bizottság azt vélvén, hogy a közönség tán rendszervál-
tozást óhajt, elhatározta, hogy pályázatot hirdet a szinház 
bérletére. Somogyi Károly ezt magára oly sérelmesnek tekin-
tette, hogy nem pályázott a színházra, melyet több pályázó 
színigazgató közül Tiszaij Dezső, a miskolc—brassói szinház 
igazgatója nyerte el, miután előzőleg társulatát Miskolcon 
és Brassón magam is megnéztem és meggyőződtem, hogy ő 
maga elsőrangú buffo komikus, aki egyes szerepeiben bra-
vúros alakítást nyújtot t , rendezőnek is elsőrangú. Felesége, 
Ellinger Ilonánál különb primadonnája akkoriban nem volt 
a vidéknek. Igazgatása alat t jó napok virradtak a pécsi szín-
házra és ambíciójától sarkalva, hogy uj impessziókat gyűjt-
sön, igazgatásának harmadik évében ei akart kisérni egyik 
párisi utamra. Előre utazott és Luzern Volt találkozási helyünk. 
Odaérve helyette feleségét találtam egyik vierwaldslátti tavi 
hajón gyászruhában, kisirt szemekkel. Nagy megdöbbenésemre 
arról értesített, hogy férje előző napon a luzerni temetőben 
talált örök nyugovó helyet közel a legszebb tó partjához. Ugy 
történt a szomorú eset, hogy Tiszay egy női ismerőse társa-
ságában hajón a Pilátus hegy vasútállomására szándékozott 
és amikor a parton a hajó felé bandukolt, hirtelen összeesett, 
és mire orvosi segély érkezhetett, kiszenvedett. Táviratban 
értesítették feleségét és sógorát, Sternbcrg Béla budapesti hang-
szergyárost, ámde azok már csak a temetés után érkezhettek 
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Luzernbe. A temetésről Luzern idegenforgalmi hivatala gon-
doskodott. A sírhelyre azóta ismételten magam is helyeztem 
virágot, amig a világ utazásokra nyitva állt. A magyar színé-
szet egyik kiválósága igy talált pihenő helyet idegen földben. 

. A sziníigyi bizottság meghagyta a színházat az özvegy igaz-
gatása alatt , csak azt kötötte volt ki, hegy Tiszay volt bizalmi 
emberét és volt t i tkárát , Nádasij Józsefei tai tsa ineg eddigi 
tisztségében. Annyira megfelelt Nádasy a beléje helyezett biza-
lomnak, hogy Tiszayné bérleti idejének lejárta után a fiatal 
Nádasy Józsefet választották meg igazgatóvá, aki három évi 
pécsi működése alat t egy izben se foglalkoztatta a bizottságot 
oly kívánalommal, hogy a színház látogatottságának fokozása 
érdekében agitáljon. Agitált ezért maga a társulat, a jó rende-
zés, a kifogástalanul szép kiállítás, fegyelmezettség és az igaz-
gató ügyessége, aki még azt is megkockáztathatta, hogy virág-
vasárnap után is i t t maradt és az eddigi hat hónapos színi-
idényt nyolc hónaposra terjesztette ki, a közönség nem csök-
kenő érdeklődése mellett. Nádasyt is bántotta, hogy a bérleti 
idő lejártával nem kapta meg a színházat újból, pályázat mel-
lőzésével, és sértett önérzete aira bírta, hogv a pályázatban 
ne vegyen részt, amit leginkább a sziníigyi bizottság tagjai 
fájlaltak. Igy a színházat Kövessy Albert, a kecskeméti színház 
igazgatója, az isméit szindarabiró nyerte el, akinél műveltebb, 
képzettebb igazgatója nem volt a vidéki színészetnek. Jó tár-

* sulatot hozott Pécsre, műsora is érdekes, iroelalmi volt, értett 
a szinigazgatáshoz és a közönség meg is becsülte, ámde a meg-
engedettnél több befolyást engedett az adminisztratív ügyek-
ben feleségének, a külömben jónevü Kövessy Mariska, egykor 
elsőrangú vidéki primadonnának, aki a háború harmadik évé-
ben meghall. Az asszonyi kicsinyeskedés elkedvetlenítette leg-
igazibb híveit is és mivel nem bírt kellő energiával, hogy a 
lehetetlen helyzetet enyhítse, a színházi bérlet lejártával a 
közgyűlés többsége pécsi fiúnak, Fürcdi Bélának ítélte oda a 
színházat, aki több éven át a Magyar Színháznak, majd a 
régi Népszínháznak volt érdemes tagja , de az akkori áldatlan 
fővárosi színházi viszonyok arra késztették, hogy foglalkozta-
tást változtasson és a kereskedelmi pályára lépett. Ámde bol-
dogan tér t vissza a színészethez, amint azt megfelelő pozició-
ban tehette. A pécsi színház igazgatása pedig érdemes feladat, 
melynek még akkor is minden tekintetben kielégítő módon 
megfelelt, amikor súlyosabb természetű baleset következtében 
munkaképessége némely tekintetben meggyengült. Ekkor hü 
és oelaadó segítséget kapott feleségében, Zalay Margitban, a 
vidéki színészet jelesében, aki azonban okulva a multak pél-
dáján, mint igazgatónő nem ment tul a megengedett határon, 
másrészt pedig a liáboiu alatt , különösen annak első stádiu-
mában, a színigazgatók túlnyomó része megijedt az igazgatás 
anyagi kockázatától, amiért is a társulatok, igy a pécsi is, 
konzorciumokba tömörültek, bizalmi férfiaikkal részt vettek 
az igazgatásban is és az addig megállapítot t gázsik arányában 



egységeket kaptak a tiszta jövedelemből, mely soha nem remélt 
módon emelte a szinészek jövedelmét. Ennek fokozására, min-
denkor a tanács engedélyével, a helyárakat ismételten fölemel-
ték, mig azok a békebeli belépődijak négyszeresére emelkedtek. 
Ezzel lehetővé vált, hogy havi 1000 K-nál kisebb keresete még 
a leggyengébben fizetett kardabsnak sem volt, ámde ezzel csakis „ 
a szinház kiadásait és a szinészek egyéni szükségleteit arányo-
sították, melyeknek horribilis rohamos emelkedése fölülmúlt 
minden képzeletet és a drágaság súlya a la t t még a legnagyobb 
jövedelem mellett is sok mindenről le kellett mindenkinek 
mondani, amihez békében és normális időkben könnyű szerrel 
hozzájuthatott. Szerződésének lejártával meggyengült teljesítő 
képessége következtében nem pályázott újból a színházra, 
melynek vezetése alat ta elsőrangú volt. Füredi Béla utódja 
egyik régebbi elődje, Nádasy József lett. akit heves ellenagi-
láció dacára nagy szótöbbséggel választolt meg a szinügyi 
bizottság. Hogy választása helyes volt, kiderült a megszállás 
alatt , amikor Nádasy minden szerb kellemetlenkedés dacára 
híven kitartott a nemzeti eszme mellett. 

A pécsi szinház egykori szerződtetett tagjai közül igen sok 
a legmagasabb polcokra emelkedett, melyet magyar színész 
elérhet. A régi ielőkben Odnj Lehel, a legszebben énekelő ma-
gyar baritonista mint fiatal színész, majd nyugdíjaztatása után 
is tagja volt a pécsi színtársulatnak. Ugyancsak itt működtek 
f iatalabb éveikben Vizváry Gyula és Ujházy Ede, a magyar 
színészet nagyjai. Itt bontogatta szárnyait még mint miikeel-
velő Gaál Gyula, a Nemzeti Szinház egyik oszlopa, akinek 
nővére Gaál Hermin akkoriban pécsi színészi ő volt és itt fele-
ségül vette Asztalos János ügyvéd, akivel azután Budapestre 
költözködött. Házassága nem volt boldog és mivel a színészet-
hez nem térhetett már vissza, Budapesten fogtechnikai cikkek-
kel kereskedett é^ezzel kereste meg kenyeret önmagának és 
beteg", már elhunyt férjének is. A magyar színészet nagy vesz-
teségére oly korán elhunyt Dezső József, a páratlan bonvivai l 
szinész, a Nemzeti Szinház egyik legértékesebb talentuma, 
Pécsett kezdte meg színészi működését Pellies Imrével egye-
temben, a Nemzeti Szinház egyik hősszerelmesével, a legjobb 
magyar Cyrano-val, aki ugyancsak r,álunk bontogatta szár-
nyait és ma is egyik erőssége első drámai színházunknak. Mind-
kettőről első felléptük után megírtam, hogy rövidesen büszke-
ségei lesznek a magyar színészetnek. Az igazi talentumok föl-
ismerésében kritikai tollam soha nem tévedett . 

Egyszerre jöttek Pécsre a szinészeti akadémiáról Sebestyén 
Géza, ez az erős talentumu jellemszinész és Vágó Béla, a komoly 
és vidám drámai alakok ezen mesteri alakitói. Mindketten 
éveken át a budapesti Magyar Szinháznak voltak erősségei, 
amig Sebestyén Géza örökébe nem léphetett Komjáthy János-
nak, al.ugyancsak jó ideig Pécsett működött kitűnő drámai 
színésznek, aki a temesvár-budai szinház igazgatását ruházta 
át Sebestyénre, aki mint igazgató is fényesen bevált és a szíré-
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sZekkel szemben való gavallér elismerés tekintetében követte 
Beöthy László, a Magyar és Király színházak igazgatójának 
példáját, akinek évek során át bizalmi embere volt. Sebestyén 
elveszítvén temesvári állomását, a budai színkör mellé most 
nyerte el a miskolci színházat. 

Fekete Gyula, Lóránt Vilmos, Gömöri Vilma Pécsről 
kerültek a budapesti Nemzeti Színházhoz, Galelta János 
pedig a legnagyobb Fővárosi Színházhoz, mint operette bon-
vivant és egyik kedvence a fővárosi közönségnek. Ezen téren 
versenyeznek vele a Király Színház Pécsről odaszármazott 
vidám szerepek színészei, Latabár Árpád és Malány Antal, 
akiknek humora és jókedve mindig kimeríthetetlen volt és a 
fővárosi közönség is mindig értékelni tudott . Volt pécsi színész-
nők közül most is kedvelt tagja a Vígszínháznak Kende Paula, 
különösen anyaszerepekben, aki az évek előtt egy milanói 
mérnökhöz férjhez ment Kalmár Piroskával, a feledhetetlen 
naivával együtt került a Vígszínház kötelékébe. Kende Paula 
is férjhez ment, még pedig egy newyorki jómódú vasipari 
bizományoshoz, akinek szülői pécsi származásúak voltak. A 
fiatal férj házasságkötése után újból Amerikába vitorlázott, 
hogy ott lebonyolítsa ügyleteit, de a háború kitörése követ-
keztében nem tueiolt Budapestre visszatérni. Az elszaporodott 
budapesti kabarék és uj társulatoknál ta lá l juk a volt pécsi 
művészi erők közül a kitűnő Harasztliy Miéit, Várnai Jankát, 
Somláf Zsigmondot, Baila Kálmánt és másokat is. Boross Géza, 
a legötletesebb és legdiszkrétebb angol zsánerű komikusok 
egyike, sokáig volt és ma is kedvence a fővárosi operette 
színházaknak. 

Az ország neves színművészei közül, különösen, akiket 
évtizedek óta kegyeibe fogadott a magyar közönség, bizonyára 
egy se akad, aki Pécsett gyakorta meg ne fordult volna, mint 
vendég. Néhai Prielle Kornélia, aki nagy el mije volt Márkus 
Emmának, évről-évre ellátogatott hozzánk, hogy it t eljátsza 
legjobb szerepeit. Petőfi egykori ideálja, akivel rögtöni házas-
ságot akart kötni, később férjhez ment és férje, kitől elvált, 
két izben is szerződtetett tagja volt a régi pécsi színháznak. 
Jászay Mari is évről-évre visszatért Pécsre és itteni vendég-
szereplései mindenkor ép oly szenzációi voltak a színháznak, 
mint a dédelgetett, még senki által felül nem mult Blaha 
Lujzáé, akinek művészeténél csakis modora volt megnyerőbb. 
A főváros első művészi erői mindig szivesen látot t vendégei 
voltak színházunknak, melynek ünnepnapjai voltak, amikor 
a magyar színművészet felkentjei szólaltak meg színpadunkon.' 
Kulturérzékűnkről- te t t tanúságot, amikor Salvini Gusztáv 
olasz drámai művész saját társulatával három esti vendég-
szereplésre jött Pécsre és olyan lázas érdeklődést keltett, hogy 
a társulat yenelégszereplése 16 estére ter jedt és annak befeje-
zéseid, miként Budapesten eljátszotta a részére olasz nyelvre 
á tü l te te t t Bánk bán címszerepét, mig felesége, egyike a leg-
bájosabb asszonyoknak, eljátszotta Melindát. Ünnepelte a 



pécsi társaság is és szivesen szavalt ilyenkor meghitt társa-
ságban részleteket Dante csudás Divina comoediájából, ami-
ben legnagyobb meglepetésére társa lehetett Tausz Gyula, az 
akkor még fiatal bankárunk, akivel fölváltva mondhatta el 
az egyes fejezeteket. Játszott szinházunkban teljes francia 
operette, cseh opera társulat , a 40 tagu olasz gyermek opera-
társulat , mind teljes anyagi és erkölcsi sikerrel, csak német-
nyelvű szinészek nem ju tha t tak nálunk az uj színházban 
szóhoz, kivételével a kicsiny termetű , de széphangu Werr.er 
Albeiti operaénekesnek, akinek Strettája Trembadorban nem 
maradt Caruso éneke mögött. A Pécsről származó művészek 
sora nem gazdag. Messze vidéken csakis Bajor Riza tragika 
neve lett ismertté, aki mint a szinészeti akadémia második 
évfolyamának növendéke már nagy sikerrel játszotta a budai 
várszínházban Phaeelrát, majd mint az akadémia azon évi leg-
jelesebb növendéke a kolozsvári Nemzeti Színházhoz szerzőel-
tet ték, honnét hirtelen elhatározással Bécsbe távozott német 
szóra és miután ott az akkor legnagyobb német drámai művész, 
az oly korán elhunyt Kainz József meghallgatta, Strakoseh 
József, az akkor elsőnek elismert drámai tanítómester vette 
gondozásába és kiváló tehetségének volt betudható, hogy két 
év leforgása alatt nem csak az előtte előzőleg alig isméit német 
klasszikus nyelvet teljesen elsajátította, hanem mint a német 
drámai színészet egyik reménységét az akkor a német császár 
által különösen favorizált Posenbe szerződtették, honnét Mann-
lieim udvari színházához, majd Kölnbe került, mindenütt 
diadalt diadalra halmozva és Medeáját a legkülömb német 
Medcának ismerték el a legmagasabb igényű német lapok. A 
legnagyobb német vidéki színpadokon való sűrű vendégszerep-
lés után Reinhardt igazgató szerződtette le berlini két hír-
neves drámai színháza részére. A siker mindenütt hű maradt 
hozzája. A háború változást hozott az ő helyzetébe is. A német 
költészet legremekebb háborús termékeit szavalta színpadokon 
és társaságokban, jótékony ünnepélyeknél, egyszerre csak 
visszavonult a színpadtól és a szív szavának engedve férjhez 
ment. Jóval előtte Klajsky Hermina, egy szerény pécsi kis-
polgári családból származó kiváló tehetségű énekesnő volt 
nagy sikereknek részese, különösen Wagner opeiáiban és 

.éveken át a hamburgi nagy operának volt ünnepelt prima-
donnája. Még életében a hamburgi opera csarnokában szobi át 
helyezték el. Szerencsétlenségnek esett álelozatul, aránylag 
még fiatal koiában a nagynevű művésznő, akiben maga 
Wagner Richárd is nagyra értékelte a nagy művésznőt. Hír-
neves művésznő volt a külföldön Ramazetlcr Jolán is, Rarna-
zetter Károly volt pécsi könyvnyomdász leánya, akinek művészi 
kiképeztetése iránt annak idején nem kisebb ember éreleklő-
dött, mint Haynald Lajos, a művészi lelkület ű kalocsai érsek, 
a tuelós csillagász, a magyar művészetek lánglelkü protektora. 
Drámai színésznő volt a javából és rövid magyar színpadon 
való működés után német, majd francia színésznő lett és egy 
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ideig a párisi legjobb nevű drámai színésznők között emiitet ték 
az ő nevét is. Ramazetter Károly, akinek a mostani Lyceum 
könyvnyomda helyiségeiben volt könyvnyomdai intézete, mint 
jómódú ember költözködött el Budapestre és azóta meg-
szakadván minden érintkezés a különc'emberrel, azt se tudom 
mi let t érdekes leányaiból, ezek között a legszebb, legképzet-
tebb Jolánból. Édesanyjuk sirja elhagyatva ott ta lá lható 
a régi pécsi temetőben. A itrost-működő pécsi származású szín-
művészek közül legismertebb Rózsa Lajos, a budapesti opera 
volt bass-baritonja, aki kereskedő segédből let t első helyen 
álló énekese az országnak, aki csudás hanganyagát nagy szor-
galommal képezve és fejlesztve, most már a legsúlyosabb 
szerepeket is a kritika és közönség legteljesebb elismerése mel-
lett játsza el. Ez idő szerint Amerikában gyűjti a dollárokat. 
Ezideig kevesebb sikerrel járt Pogány (Pulz) György hőstenor 
művészi karriérje, de még fiatal, képességei nem mindennapiak 
és bizonyára lesz még része művészi szép sikerekben. A budapesti 
kir. operának volt legutóbb tagja , a legbátrabb beugró teno-
rista volt és a legsúlyosabb Wagner, szerepeket legjobb dispo-
zicióban, kifogástalanul énekelte el. A színpadon kivül azonban 
nem értvén a komédia játszáshoz, egyik színháznál sem 
tudot t gyökeret verni, pedig a legjelentékenyebb német opera-
színházaknál is sikert sikerre halmozott. Igy gondolt merészet 
és nagyot és ő is átvitorlázott Észak-Amerikába, ahol leg-
löbb rajongója akad a hatalmas méretű tenor hangnak. 
Caruso meghalt és épenséggel nincsen kizárva, hogy a pécsi 
Pogány György odakint megtalálja a boldogulás lehetőségét. 
Teljes sikerrel járt Baranyai (Ernster) Adél művészi bemu-
tatkozása a hamburgi Vig operánál. A fiatal leány csudásan 
szép mezzo sopran hangjával hamarosan ismertté tet te nevét 
német zenei és színházi körökben és ha a volt német biroelalonr 
tragikus sorsa nem változtat ezen országok szinészeti fon-
tossága tekintetében, a legjobb szerződések között válogathat 
majd. Legutóbb a magdeburgi operának volt tagja , most pedig 
csakis vendégként szerződik le egyes operákhoz. Ujabban 
Ludwig Vilma fejezte be Budapesten művésznői kiképzését, 
mely után azonnal szerződtették is a volt Vig operához, a mos-
tani Fővárosi színházhoz, de megbetegedése késleltette ott 
bemutatkozását. Bizalommal lehetünk a szülővárosában hang-
versenyeken ismételten szerepelt és i t t sok elismeréssel talál-
kozott énekesnő jövóie iránt. Elvesztvén édes anyját , mint 
jó gyermek Pécsre jött , hogy nagyműveltségű, a zenééért 
rajongó édesatyja mellett töltsön néhány évet és Nádasv József 
színigazgató, élve a jó alkalommal leszerződtette társulata 
kötelékébe, ezzel több opera vidéki viszonyokat meghaladó 
előadását téve lehetővé. Ujabban Pécsről Miiller Bianka 
nyerte el Budapesten énekesnői kiképeztetését és fényesnek 
mondható tömör hangja különösen templomi énekelése alkal-
mával bontakozik ki. Szülővárosában az énektanítás terén 
kívánt érvényesülni, de ezen terveinek véget vetet t Buda-
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pestre tör tént férjhezmenetele. Ezen téren Jellachicli 
dr.né Csurgay Adélon kivül két jeles énekmeslernő is áll a 
tanulni vágyók rendelkezésére. Kürschnerné Kallivoda Olga, 
maga is elsőrangú hangverseny énekesnő, akinek növendékei 
sorában volt a nagy jövő elé tekintő Ernsíer Dezső, a 20-ik élet-
évet még el nem ért bassista, továbbá Barbárini Laura, az 
olasz származású, de i t t megmagyarosodott ének- és nyelv-
mesternő, aki a kiválóbb tehetségű növendékek egész sorát 
nevezheti taní tványainak. 

Érdekes jelenség és a Pécsett működött színésznők társa-
dalmi pozíciójára vet előnyös fényt , mily gyakori i t t , hogy 
színésznők igazgatóikkal kötöt t szerződéseiket fölbontják, vagy 
meg nem új í t j ák , hogy a házi tűzhelyet fölcseréljék a színpad 
képzelt fényével, mely azonban rendesen csak homályosan 
pislákol a nappali fényességben. Emlékezésünk szerint Tur-
csányi Irén kezdi a sort, aki Mutschenbacher Viktor dr. jogaka-
démiai tanárnak, majd igazgatójának lett immár elhunyt feleSége. 
Schneider István felügyelő igazgató a széphangu, leánykorában 
Blaha Lujzára emlékeztető, valódi polgári életet élő Nyilas 
Ilonát szerette meg és avval kötöt t végig boldog házasságot, 
melyet csakis a fé r j halála szakított meg. Schneider Istvánné 
nem Vonta el hangjá t a nagy közönségtől férjhez menetele után 
sem, de kizárólagaz Isten dicsőítésére és a női dalos egyesületben 
szólal meg mai napig is friss, szépséges hawgja templomaink 
kórusaiban, vagy nagyobb lélekzetü oratóriumok előadásainál. 
Csurgay Adél, a legszebb hangú és legképzettebb koloratur-
énekesnő Jellasich István dr. orvosunk szivét hódította meg, 
akinek kedveért megszakította művészi pályafutását és annak 
odaadó felesége, gyermekeinek" pedig gondos anyja lel t . Kivé-
teles alkalmakkor a színpadon, de még inkább hangverseny-
termekben is hal lhat juk szépséges hangját és művészi énekét. 

A ' korán elhunyt Ferenczy László dr. Tibor Lóri éne-
kesnővel kötöt t házasságot, két kis gyermeke azonban hama-
losan árvaságra ju to t t . Rceli Dezső dr., f atalon elhunyt 
Baranya megyei árvaszéki ii lrök a szegedi származású, 
széphangu Szíkula Sárival kötöt t házasságot. György Ár-
min dr. egyike a legkeresettebb női orvosainkrak, ta r ta -
lékos ezredorvos, Halász Ilonkái, a legkülömb, már Buela-
pesten is gyermek-szerepekbert nagy hírnévnek örven-
dett naivát hóditolta el a színpadtól, melyre vissza se gondol. 
Nemes célnak kell annak lennie, mely egy-egy alkalomra oda 
visszaszólítja. Benkő Oszkár dr. orvos egy későbbi naivánk-
kal Zsigmond Margittal kötöt t házasságot, aki jótékony célokra 
férjhezmonetele óta ismételten az emberbarát i célok szolgá-
latába bocsátotta kedves ta lentumát . Visnya Ernő bankvezér-
igazgató Kanizsai Elzával kötött házasságot. A tőlünk Sza-
badkára elszármazott, nemrégiben hirtelen elhunyt if jú 
Krausz Béni Volt borkereskedő, majd a Nádor szálloda 
kávéházának és vendéglőjének volt bérlője, több éven át a 
legnagyobb forgalmú szabadkai, majd a pécsi Royal kávé-
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ház volt tulajdonosa* Pécsről való távozása előtt Gombos 
Málvával, e könyv irója pedig Sági Sárival -kötöttek 
házasságot. — Azóta egyetlen alkalommal se szerepeltek 
a nyilvánosság előtt. Mindenképen följegyzésre méltó, hogy a 
pécsi színésznői házasságok mind élő cáfolatai annak az elő-
ítéletnek, hogy színésznők nem alkalmasat háztartások veze-
tésére, esetleg a családanyai szerepkörre. Élő cáfolata ennek 
is néhai Egry Béla dr. volt országgyűlési képviselőiek Aradi 
Emiliával, majd a széphangu Szekula Sárinak, a korai sirba 
szállt Reeli Dezső dr. volt vármegyei árvaszéki ülnökkel kötött 
házassága, aki éveken á t odaadó gondozója volt és ápolója 
megbetegedett férjének, akire már megváltás volt a halai. 

A képzőművészet terén már kevesebb a feljegyezni valónk. 
Munkácsy Mihály, a legnagyobb magyar festőművészt még 
asztalos legény korában egy ideig pécsi rokonoknál taitóz-
kodott és ez elegendő indok volt, hogy emléktáblával jelöljék 
meg a házat, melyben lakott és a régi Nepomuk utcát nevére 
kereszteljék el. Mint szobrászművész országos hírnévre te t t 
szert Ilorvay (Hoppéi) János, egy pécsi bevándorolt arany-
műves, rámacsináló mester fia, akit a pécsi kereskedehri és 
iparkamara egyik ösztöndija hozott abba a helyzetbe, hegy 
kiképeztetésének alapját megszerezze. Fokozatosan fejlődve 
a legnagyobb szobrászművészeink közé emelkedett, an ig elr 
nyerte Kossuth Lajos budapesti nagy szobrának pályadiját 
és elnyerte annak kivitelét is. Rövid idővel előzőleg a Genfben 
emelendő Kálvin szoborra k in t nemzetközi pályázaton a má-
sodik dijat nyerte el és az illusztrált világlapok mind bemu-
ta t ták a kritika osztatlan elismerésével találkozott terveit. 
A világháború késleltette a Kossuth szobor milliós megbízás 
kivitelét, de a munka már az előrehaladottság stádiumában 
van és bizonyáia megörökíti a pécsi szobrászművész nevét, 
aki Pécs részére ugyancsak Kossuth Lajos és Zsolnay Vil-
mos szobrát faragta meg. Az ország legtöbb városa ré'szére kü-
lönben ő készítette a Kossuth szobiokat, és laitozó kötelessé-
gem e helyütt leszögezni, hegy saját, veleszületett tehetsége 
és szorgalma mellett legtöbbet köszönhetett Rákosi Jenőnek, 
nagy ii ónknak és publicistánknak, aki szeretettel gondozta 
és fejlesztette tehetségét és a n üvésznek atyai jóakarója volt, 
továbbá Kossuth Ferenc, volt n inisztcrnek, aki Horvaiban 
látta édes a ty jának leghivatottabb szobrászát. Kiss György 
szobrász, nem volt pécsi születésű, hanem a bianyairegyei 
Szászvár származott ja, ele Pécsett ringott miivészi bölcsője, 
innét indult ki művészi pályafutása, ele magasba szárnyaló 
tehetségével nem álltak arányban anyagi sikerei és amikor 
nemrégiben Budapesten meghalt, nem igen hagyott 'más va-
gyont családjának becsületes, művészi hírnevénél. Oiszágos 
nevű festőművész nem került ki Pécs városából, mely pedig 
szép számmal adott a közepest meghaladó talentumokat ezen 
a téren is. A pécsi közönségben a festészet iránt mindenkor 
meg volt a kellő érdeklődés. A sűrűen rendezett képkiállitások-
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nak mindenkor sok volt a látogatója, sok a vásárlója is és rreg 
vagyok arról győződve, hogy kevés vidéki városban van ma-
gánházakban annyi /t> festmény felhaln ózva, mint épen Pécsett. 
A Zsolnay gyár művészi alkotásai fejlesztették a pécsiek szép-
érzékét, e gyárban dolgozó festők és szobrászok tanitás céljaira 
is mindenkor rendelkezésére álllak a tanulni akaróknak. A régebbi 
időből i t t működött a legtehetségesebb festőművészek egyike, a 
fiatalon elhalt Kaldcvay, aki által megfestettem a régi Széchenyi-
tér látképét, közkút jávai, mely művészi alkotás muzeális ér-
tékkel bir. Lesz is arra gondom, hogy szerényebb keretű kép-
gyűjteményem ezen primadonnája majdan az azt megillető 
helyre, a pécsi kultúrpalota képcsarnokában nyerjen elhelye-
zést. A most működő és dolgozó pécsi festőművészek között 
első hely illette Dobrovics Péteri, aki teljességében az idők tek-
nikája és felfogása szerint festett, merész koncepciói pedig a 
legmodernebb festőművészek közé sorozzák. Sajnálkozással 
kell i t t megállapítanom, hogy féktelen temperamentuma a 
hazaárulásba sodorta. Ő szervezte az 1918 évi 6. cs. és kir. 
újvidéki gyai. ezred pécsi üdülőjének lázadását, mely 17 félre-
vezetett ember kivégzésével nyert befejezést, majd mint kom-
munistát lát juk, végül pedig azon megtévelyedettek között 
láthattuk, aki pécsi származása dacára Párisban kilincselt a 
megszállt területnek Szerbiához Való csatolása érdekében, 
majd félrevezetett munkástömegek élén a Széchenyi-téren ki-
kiáltotta? a baranya-bajai-szerb köztársaságot Szerbia véd-
nöksége mellett. A szerbek maguk józanabbak voltak, mint 
a renegátok ezen mintaképe, mert a legilletékesebb tényezők 
kinevették ezen monstruózus tervet és alig néhány nappal 
később már elkövetkezett a közel három éven át Írcgí íál l t 
területek megállapodásszerű kiürítése. Dobrovics Péter pedig 
mindenkorra eljátszotta azon jogát, hogy magyarnak nevezze 
magát ! Nikelszky Géza a Zsolnay gyár régi, kipróbált festő-
művésze és ornarnentikus rajzolója. A mai idők nyomorúságait 
ő is megsínylette és művészete nagyobb mérvű anyagi gondjai 
mellet t nem fejlődhetett a kivánt mértékben. 

É tékes művészi erő Farkas Rózsi, Farkas Sándor cigány-
prímásunk fiatal leánya, aki a pécsi országos kiállítás végre-
hajtó bizottságának ösztöndijával fejezhette be a budapesti 
akadémián tanulmányait. A fővárosban fölkarolták a pécsi 
festőmüvésznő talentumát, előkelőségektől voltak megrende-
lései, de ezeknek csak részben felelhetett meg, mivel hazajött 
szülői házába és innét nem térhete t t vissza a felforgatott fő-
városba. Tán legerősebb és legmarkánsabb festészeti talentu-
munk Gebauer Ernő, aki Székely mester iskolájából került ki 
és ott alaposan megtanulta a freskó festést. Mint ilyent a pécsi 
közönség már az 1907 évi kiállítás alkalmával isn erhette meg, 
amikor Biedermann Rezső báró szentegáti birtokos saját pa-
villonját Gebauer Ernővel festette be a mezőgazelasági életből 
vet t mitológiai tárgyú freskókkal, melyek nem kis feltűnést 
keltettek. Legjelentékenyebb alkotása, mellyel Pécs közön-
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ségét ajándékozta meg, az Apolló mozgó színház, rrajd Park 
mozi allegorikus falfestménye, melynek révén ezen a közönség ' 
széles rétegei részére épült színházépületeket ezen falfestmé-
nyek művészi érzékű megrendelője, Justus Mihály mérnök, 
ezen épületek felsőbbségét más hasonló mozgószinházak felett 
mindenkorra biztosította. A világháború kitörése megállította 
Gebauer művészi lendületét is. Be kellett vonulnia, amikor 
tán legnagyobb szüksége lett volna arra, hogy most már a fő-
városban kezdje meg munkálkodását és nagyobb középületek 
falait lássa el geniális alkotásaival. A katonaságnál a hadapród 
őrmesteri rangig vitte, de mennyit kellett a laktanyában dol-
goznia, mily prózai festészeti munkálatokat kellett elkészí-
tenie, hogy ki ne küldjék a harcterekre a nem arra való festő-
művészt, akit édes anyja iránt való rajongó szeretete is arra 
ösztökélt, hogy mindent megtegyen arra, hogy mint helyi 
szolgálatos szolgálja a hazát. Egyetlen fivére Gebauer Gusz-
táv dr. járásbiró máris idegsokkot szerzett az ádáz csatákban, 
melyekben mint a pécsi honv. ezred t . hadnagya, majd fő-
hadnagya vet t részt jobb meggyőződése ellenére. Az anyai 
szivet, melyet a sebesült és beteg katonák szomorú helyzeté-
nek lehető megjavítása többét foglalkoztatott a legtöbb pécsi 
uri asszonynál, mely működésében mindenkor áldozatkész 
osztályosa volt mindenkori jóakarója Sipőcz István gyógy-
szerész özvegye, a Vörös Kereszt pécsi fiókjának is alelnök-
nője. Már csak édes anyja, a gyengélkedő, de lángoló szivti 
édes anya kedvéért is it thon kellett maradnia és katonai tevé-
kenysége mellett minden ellenszolgáltatás nélkül dolgozott 
és dolgozott, a felső katonai körök egész sorát értékes alkotá-
saival látva el, melyek azonban nem jelenthettek számára 
művészi fejlődést. • Plakátjai, melyeket ezen idő alatt a jóté-
konycélu ünnepségek propagálására készített, mindmegannyi 
művészi alkotás volt. Hova lettek, kiknek birtokába jutottak 
ezek a háborús plakátok, nem tudom, de bizonyos, hogy azok 
el nem enyészhetnek. Gebauer intelligenciája sem maiad el 
képességei mögött és normális idők visszatérése után ezeTt rru-' 
vészünktől még sokat várhatunk. Most a kenyérkereset poitrai-
tek festésére készteti, megrendelésekben nem is szenved hiányt, 
megrendelői elragadtatással veszik át képeit, és még sem ezen 
terrénum az, mely meg fogja alapozni Gebauer Ernő művészi 
hírnevét, hanem a fresco, akár ,ten plomok, akár középültek 
oldalfalainak vagy mennyezeteinek festésére kap majd meg-
bízást. Ha a város visszanyeri régi képét és ismét művészi cé-
lokra is áldozhat, bizonyára sor kerül majd arra is, hogy menye-
zetíestményt kapjon a pécsi nemzeti színház is és erre más nem 
is kaphat megbízást, mint Gebauer, akinek sokat kell majd 
pótolnia abból a munkából, melyhez a háború alat t nem jut-
hatott.- Templomfestésről szólván, elismeréssel kell megemlé-
keznem Vörös Jánosról, aki a szobafestészet mellett templom-
festéssel is legeredményesebben foglalkozott, Pécseit és a 
pécsi egyházmegye ter ületén számos templomot festett ki tel-
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jesen, részben oltárfestményekkel látott el. Pécs városának 
monumentális látképe, melynek elsejét pécsi díszpolgárrá tör-
tént megválasztása alkalmából Zichy János grófnak ajánlott 
föl, a második pedig még megfelelő elhelyezésre vár, min-
den k'oira érdekes alkotásak lesznek. Meg kell emlékeznem 
Graics Endre festőről is, aki ugyanakkor fejezte be 
még fiatalon életét, amikor tehetsége legszebb irányban fej-
lőelölt és az egyházmegye templomainak kifestésé terén na-
gyobb gyakorlatot szerezve mindig formásabb Krisztusokat, 
szenteket és angyalokat formált. A belvárosi templom sikerült 
kifestése volt utolsó már számot tevő munkája. Fiatal évei-
ben hall meg Holló Zsigmond pécsi festő is, aki ügyes portraitista 
Volt, akinek sok szép képe díszíti pécsi csaláeíok lakásainak 
falait. Voll idő, amikor még arról is ábrándoztunk, hogy Pécset 
töiténeln i emlékeivel, érdekes környezetével, hegyvidékével 
valóságos müvészteleppé kellene és lehetne is fejleszteni,és 
most a pécsi egyetemmel együtt ezen Jégi tervek is a 
megvalósulás felé közelednek. A beérkezett festőművészek 
közül Csók István Párisból évről évre lerándult Baranyába, 
hogy az Oi mányságban talál ja meg modelljeit, Nádler Róbert 
a képzőművészeti intézet igazgatója is éveken át huzamo-
sabb időt töl töt t a baranyai Duna és Diává vidékén, legszebb 
képei tán i t t születtek meg, azután ránk szakadt a világ-
háború, belső felfordulás, ki tud ja mikor tér vissza régi inten-
zivitással az alkotás vágya? Mikor leszünk ismét képesek 
minden zavaró érzés nélkül képekben gyönyörködni, amikor 
gyászlepel borult hosszú időre mindarra, a mi szép volt, ami 
lelket és szivet gyönyörködtethet ? 

A magyar irodalom terén Pécs maga nem produkál t 
irodalmi zsenit, amilyenekben ma egyébként is nagy hiányt 
szenvedünk. A pécsiek legnagyobb hálával és elismeréssel 
Váradi Antal dr.-nak, a színművészeti akadémia nyugalma-
zott igazgatójának ta i toznak, aki Tolna vármegyéből gyer-
mekkorában került Pécsre, i t t végezte iskoláit, egyik büsz-
kesége volt már a pécsi cistercita főgimnáziumnak, melynek 
önképzőkörének ünnepe volt, amikor Yáradi Antal szavalt, 
sokszor már saját költeményeit és alighogy Budapestre ke-
rült az egyetemre, ott máris elnyerte a Magyar Tud. Akadémia 
legértékesebb drámai diját, Iskarioth nevü bibliai történelmi 
verses drámájával , mely évtizedeken át a budapesti Nemzeti 
Szinház műsoros darabja maradt . Későbbi színdarabjaival 
nem tud ta ennek irodalmi sikerét megközelíteni. A fővárosi 
közönségnek könnyebb, banálisabb irodalmi termékekre volt 
szüksége és Váradi Antal a költészet régióiból nem tuelolt 
leszállni még tárcáiban sem, melyeket kenyérkeresetből nagy 
tömegben kellett írnia. Sajna tárcái egybegyűjtve nem jelen-
tek meg, máskülönben a pécsiek ezen kötetekből is lá thatnák, 
mily rajongó szeretettel emlékezett meg Váradi Antal min-
den kínálkozó alkalommal arról a városról, melyben gyermek-
éveit élte, ahol iskoláját végezte, ahol imádott édes anyja, aki 
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csak érette élt, napjai t leélte, amig a régi temetőben megtalálta 
nyugovó helyét. Nem létezett alkalom, amikor Váradi Antalt 
valamely ünnepségre, dalárda, nőegyesületi évfordulókra, 
vagy sziliházavatásra prologus vagy kisebb színdarab meg-
írására kérték föl, ne a legnagyobb készséggel és ta lentumá-
nak tel jes latbavetésével felelt volna meg ezen felszólításnak. 
Be keli vallanom, nem sok köszönetben volt része épen az 
illetékes pécsi tényezők részéről, pedig nélküle még keveseb-
bet tudnának rólunk az országban, mint emígy ! Kenedi Géza, 
aki inkább filozofiai és természetrajzi, mint szépirodalmi iró, 
ugyancsak Pécsről indult ki ú t jára , keresve az irodalmi sike-
reket, de mindenkor beérte a napi és magyar heti sajtóban 
kifejtett újságírói és publicistikai működésével, melyet meg-
osztott ügyvédi, majd politikai tevékenységével. A Pécsről 
elszármazott irók közül Lenkei Henrik fővárosi t anár t érté-
kelik nagyra komoly irodalmi körökben, bár épen mint dráma-
író ő sem volt képes mást, mint kizárólag irodalmit produ-
kálni; és így gyakrabban volt része legjobb hangzású akadé-
miai pályadijakban, melyeknek bírálói legnagyobb irodalmi 
igényekkel mértek, ámde olcsóbb áruval elérhető tar tós szín-
padi sikerre nem tudot t szert tenni. A mi azonban ezideig el-
maradt , azt még meghozhatja a jövő és nem is kellene ehez 
más, mint hogy a közönség nagy mértékben fokozná irodalmi 
igényeit a színpaddal szemben is. Értékes és érelemes irodalmi 
munkásságra pillanthat vissza Várady Ferenc is, ki írói kész-
ségének javát újságírói tevékenységre használta fel és ezen 
téren is sokat és szépet dolgozott. Termékeny iró volt. A Veréb 
Jankó élclapja kedvelt újságja volt a pécsi és vármegyei kö-
zönségnek, népszerűséget hozott számára minden aggressivi-
tása dacára is a régi Pécsi F.gyelő, melynek fel. szerkesztője 
volt, majd a Pécsi Napló szerkesztőségében jutot t megfelelő 
tevékenységi körhöz, és különösen Baranya vármegye ügyei-
vel mindenkor legjohb belátása szerint, foglalkozott. .Költe-
ményeiben a régi irányt követte a forma tekintetében, prózai 
munkái, melyeknek tárgyát a helyi társadalomban leste el, 
kedvelt té te t ték azok előtt, akikről egyes helyi tárcáiban — 
nem volt szó! Legnagyobb irodalmi munkája , melyről más 
helyen már meg is emlékeztem Baranya vármegye és Pécs 
monográfiája. Nagy'elismeréssel találkozott a mindenképen 
értékes munka, ele a harmadik kötet, mely kizárólag pécsi 
monografisztikus adatokat tar ta lmazott volna, a mű kiadá-
sának nagy költségei miatt meg nem jelenhetett . A jórészt 
kész anyagot talán majd egy későbbi monografia író fogja 
felhasználhatni. Több mint tíz kötet könyvet adott ki, mind 
csinos kiállításban és a pécsi közönség azokat szivesen vásá-
rol ta . Haksch Lajosnak, Nikelszky Gézának is jelentek meg 
önálló prózai, utóbbinak verskötete, melyek a közönség ré- . 
széről szives fogaeltatásban részesültek. A régebbi időkből 
Briistle József volt egerági plébános latin nyelven iit töi té-
neti munkája , Szercdy József dr. kanonok jogtudornál vi, 
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Szilvek Lajos dr. teologiai tárgyú könyvei keltet tek nagyobb 
érdeklődést. Ujabban a pécsi központi temető felügyelőjének 
fia Surányi Miklós ju to t t a fővárosban és ezzel országszerte 
mint regénviró hírnévhez és a Trianoni páva a legkülönb 
magyar regények közé sorolható. Az irodalmi társulatok máris 
ellentmondás nélkül választhat ták meg tagjaik sorába. Szo-
morú végett ért nemrégiben Kéri Gyula, a Petőfi Ház volt 
gondozója és ezen lelkes társula t pécsi származású volt tit-
kára. Babics M hály tar ár, a modernek egyik legkitűnőbbjét 
is pécsi középiskolában nevelték, de amig édes a ty ja Pécsett 
működött az Ítélőtáblai birói karában, fiának költői vénája 
még nem kerül t felszínre. Egy másik, kétségen kívül nagy-
tehetségű modern író, Somlyó tollán egy ideig a Pécsi Napló-
nak volt kényszeredett ripoitere. Nem is volt egyéniségének 
megfelelő ezen foglalkozás és egy szép napon, mikor szerkesz-
tője nem időzött Pécsett, visszatérve már nem ta lá l ta i t t 
Somlyót, akinek a budap< sti New-York kávéház erkélye volt 
minkenkori tanyája . A Pécsi Napló szerkesztőségéből mene-
kült el Kassán át a fővárosba Barla Lajos földink is, még 
idejekorán el tudot t Budapesten helyezkedni és legjobb nevű 
színpadi iróink között foglal ma helyet ő is. Most külföldön 
él. A Pécsett maradt és az irodalommal csakis kedvtelésből 
foglalkozó iróink közül a műkedvelői fokon jóval felülemel-
kedett a legrégibb üömcl Anselm hírlapíró, aki most 
a szociáldemokraták pécsi pár t jának hivatalos lapját szer-
keszti és f iatalabb éveiben irodalmi szempontból értékes, 
a bibliai világból merített tárgyú verses drámával te t t tanú-
ságot hivatottságáról. Ámde a prózai hírlapírói foglalkozás 
elterelte ezen útról, különösen pedig a háborús évek a la t t ' 
éveket tö l tö t t Szerbiában, Albániában majd olasz földön 
és ágyúdörgés közepette eli émulnak a múzsák a legtöbb 
embernél. Nem igy történt Kápolnai Zsigmond dr.-ral, aki 
mint tábori lekész huzamosabb időt töl töt t ugyan a harc-
tereken, ámde nem mint kombattans, igy irodalomszeretetét 
épségben hozta onnét haza és nemrégiben harmadik drámai 
alkotásával kedveskedhetett azoknak, akik irói képességeit, 
az ő cezclált, minden súlyosabb emóciót elkerülő, szépen 
megirt színdarabjainak, az u. n. fehér tónusu alkotásainak 
kedvelői. É demei jutalmazására a püspök a pécsi püspöki 
tanítóképzőtől Lakócsára nevezte ki plébánossá, ahol az 
eddigi évi 30.000 korona javadalmazása havonkinti 30.000 
koronára emelkedik. 

A Pécsi Napló hasábjain bontogatta szárnyait Villányi 
(SchWabach) Andor, akinek a sablontól eltérő tárcái megjele-
nésüknél élénk föltűnést keltettek, amig csak a f iatal iróra 
figyelmesíé nem lett Beöthy László, a Magyar Szinház igaz-
gatója is, akinek színpadán nagyobb sikert a ra to t t a Király-
nőm meghalok érted cimü színmüve, • mely külföldi színpa-
dokra is elkerült . A Budapesti Hír lapnak belső munkatársa 
volt jó ideig, majd a miniszterelnöki sajtóosztálynál nyert a 
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Köztársaság kikiáltása után elhelyezést, a tanácsköztársa-
ság elől azonban haza szökött szülőfalujába. Most már távol 
a szerkesztőségi műhelyektől kizárólag az irodalomnak szen-
telheti szép tehetségét. Figyelemre méltóbb tehetség Szécsen 
József is, aki formás költeményeivel t űn t föl és mint hírlap-
író is jól bevált , amiről tanúságot te t t , amikor a Pécsi Napló 
szerkesztőségéből bejutot t egy sokat olvasott fővárosi bou-
levard lap szerkesztőségébe, ahol annyira megkedvelték szí-
nes politikai r iport jai t , hogy a Világ, majd a Fáklya hivta 
meg szerkesztőségi tagjai közé és a lapnak a kommün uralom 
alat t tör tént beszüntetése hozta ismét haza szülővárosába. 
A Pécsi Naplónál kereste meg az első öt újságírói forintot 

'egy stenografiai kisebb munkával Magyar Lajos, a későbbi 
országos nevű újságíró, akit a Világ, melynek akkor már ré-
gebben munkatársa volt együttesen a Neues Pester Journal-
lal hadi tudósítónak küldött a csataterekre és tudósításait 
sűrűn olvashat tuk külföldi lapokban is. A kommunizmus esz-
méje őt is rabul e j te t te és ott hagyva a Világot a Népszava-
nak let t főembere, amikor az is szakítva a tiszta szoeálde-
inokrata eszmékkel a tanácsköztársaság eszméinek lett hir-
detője. Ennek bukása után Magyar Lajos, aki rendkívül 
sokat dolgozott az újságírók anyagi helyzetének megjavítása 
érdekében, nem kerülhette el a megtoilást. Tiz évi börtönre 
ítélték, a fogságban megtanul ta az asztalos mesterséget és 
a túszok k-cserélése alkalmával ő is Oroszországba került . 

Vidor Imre dr., az aradi származású Máv. t i tkár , akit 
az SHS. vasutak Szabadkára hívott , addig kritizálta a Pécsi 
Naplóban a pécsi színház drámai előadásait, amig saját írói 
hivatot tságának is tuda tá ra ébredt és eltekintve Pécsett be-
muta to t t apróbb, finomabb igényű apróságaitól, olyan szín-
darabbal köszöntött be a Nemzeti Színházhoz, mely kinyi-
to t t a előtte ezen oly nehezen megközelíthető vezető színhá-
zunkat . Mikor kerül elfogadott darabja ott előadásra, azt 
a mai állapotok közepette természetesen nem tudha t juk . 
Apróbb, kedves, jórészt etnográfiái tárgyú dolgokat külö-
nösen előző években szorgalmasan irogatott Rónaki Kálmán 
dr., vármegyei árvaszéki ülnök is, akinek tolla a háború alat t 
berozsdásodott. Értékesebb irodalmi kvalitásokkal írogatta 
novelláitéskölteményeit a helyi ésfőv. lapokba Hanthy Islván 
is, aki több egészség és nagyobb anyagi függetlenség esetén 
ezen téren nagyobb alkotásokra is képes let t volna' A régi 
bevált erők mellett f iatal jaink is lelkesedéssel törnek előre. 
Tehetség dolgában kétségtelenül ezen téren első hely illeti 
Raab Andort, akinek egyik regénye országos elismerésnek 
voll részese. Mellette pedig a f iatal Gaál „Márk és Szenie 
Pál poéta, Déri Gyula. Fehér Sándor tanár, akinek nevé-
vel már az országos könyvpiacon megjelent könyvek élén 
is találkoztunk, a legifjabb nemzedéket csopöitositotta 
Május címén megjelenő, minden 14 napon érdeklődéssel 
várt ta r ta lmas füzetében, mely ugyancsak igéret volt a 
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jövőre. Ennek beváltását azonban be nem várva, családostól 
Amerikába ment, ahol nem az irodalom terén ta lá l ta meg 
boldogulását. Dérinek Otkolony regényének volt teljes anyagi 
és irodalmi sikere. Barankay Lajos dr. tanár t is maradandót 
alkotott poétáink közé kell sorolni. Fekete Tivadar ugyan-
csak értékes irodalmi ta lentum, aki most Újvidéken la i t j a 
ébren a magyar szellemet, amit László Ferenc Szabadkán, 
Kondor László pedig Nagyváradon, tehát elszakitott te-
j ületen tesznek meg. Volt és van tehá t siámbavehető iro-
dalmi élet Pécsett is, és mialatt szünetelt mindenféle fővárosi 
és külföldi irodalmi laprak Pécsre való beözönlése, akik ezen 
súlyos időkben sem nélkülözhették az irodalom termékeit, 
azok szivesen érték be" ezen idő alat t azzal, amit Pécs maga 
nyúj tha to t t . 

A zene terén, amióta emlékezem, mindig kiváltságos volt 
Pécs helyzete már akkor is, amikor az ifjúság zenei kiképzésé-
ről még nem gondoskodtak a magyar kitűnő zeneakadémiá-
ból kikerült diplomás, elsőrangú erők. Megemlékeztem már 
arról is a pécsi jogtanárok mily szeretettel gondozták min-
denkor az instrumentális zenét. Az elmúlt század végéről ke-
gyelettel őrizték meg a pécsiek Amtmann Prosper és Weidin-
ger Imre fagott művész em lékét, akiknek nevét bármily szerény 
emlékkel is megörökítették, mely ott található a felső sétatér 
előtt lévő mellékösvényen. Amtmann Prosper a fuvolának 
volt külföldön is elismert nagy művésze. Egyik leánya Ster-
neck bárónak, egyik legnevesebb és legszebb karriért meg-
futot t tábornokunknak volt a felesége, aki a pécsiekkel min-
dig fentartot ta a kapcsolatot, sőt édes atyjára vonatkozó 
számos becses emléket jut tatot t a pécsi muzeum részére. Fi-
vére Amtmann Károly, akinek okulárés, szikár alakjára bizo-
nyára emlékeznek "még a pécsiek. A félreismert zsenik váll-
fájához tartozott. Ugy érezte magában, hogy nagy opera-
komponista és Wagner Rikard módjára maga iita l ibrettóit 
is. Eduárd és Kunigunda operájának part i túrája sokáig volt 
a kezemben és annak egy részlete az ő betanításával Pécsett 
színre is került. Kissé zagyva volt hangszerelése, de gondolatok 
voltak part i túrájában. Ha idejekorán nekilát a komoly tanu-
lásnak, zenei kiművelésének, talán komoly sikereknek is ré-
szese lehetett volna ez az Amtmann fetter, ahogy általánosan 
nevezték és akit a városnál mint írnokot helyeztek el, hogy ne 
legyen kénytelen koplalni, és mindent kottapapirosra költött, 
mei t a komponálást soha abbahagyni nem tudta és amikor 
egyik munkájával elkészült, nem nyugodott, amig azt hozzá-
értők el nem játszották. Nem törődött azzal, ha a tréfacsinálók 
nevettek ra j ta , sőt a Pécsi Dalárda bohó estélyein maga is 
bohóc figurát csinált magából, hogy megnevettesse a közön-
séget saját ötleteivel és bohóckodásaival. Nem ^sett kétségbe 
saját sorsa felett és belenyugodott szerény állásába, mert a 
legigénytelenebb ember is volt. Hozzátartozói mindenkor 
szivesen támogatták és amikor mint előkelő nővérének Ven-
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dége Bécsben időzhetett és eljárhatott a bécsi operába, akkcr 
a világon nem cserélt volna senkivel. Sőt elkövette azt is, hogy 
mint Beethoven rajongó, külsejére is ahoz óhajtot t hasonli-
rani, sőt talán némi része van abban, hogy a legnagyobb zene-
költő és r e f o r m e r egyik ha j für t je a Pécsi Dalárda birtokába 
juthatott . Nagy része volt ebben Hölzl Xavér Ferencnek, éve-
ken át a pécsi vártemplom karmesterének, akinek templomi 
szerzeményei n a is még nágy becsben élnek mindenütt, ahon-
nét a gregoriánus ének nen szorította ki a régi szép templomi 
vegyes karokat. Hölzl, akinek ezen téren való kiválóságát 
bel és külföldön elismerték, a Munkácsy Mihály utcában, a 
Vovotarszky-féle házban lakott, mely előzőleg tulajdonát ké-
pezte. Gyermekkorában ő is Beethoven növendékei közé jut-
hatott , aki zeneelméletre taní tot ta a tehetséges fiút, akinek 
első kompozícióit még mestere dicsérte meg. Gyermekkorom-
hói emlékezem érdekes alakjára, a Biedermayer korból való 
öltözeteire, emlékezem milyen szenzáció volt az zenei Ínyen-
ceink körében, amikor Hölzlnek egy uj miséjét, vagy avéjét 
adták elő először a dómban, s a templomban mozdulni se 
lehetett az áhítatos közönség ezreitől. Enlékezem, hogy ez a 
szerény, életét Pécsett lemorzsoló nagy ember mily szivesen 
üldögélt cl édes apámmal, amikor hozzánk ellátogatott és 
emlékezem ravatalára, mely a Novotarsky kertészet udvarán 
virágok között volt elhelyezve. Kovács Zsigmond püspök maga 
szentelte be a vártempíom nagy halott ját , a Pécsi Dalárda 
pedig Beethoven gyászindulójának egyik részletét énekelte. 
Bár magas kort éit el Hölzl, özvegye mégis vagy két évtized-
del élte tul, és mivel csaknem mindig ezen utcában, vagy an-
nak tájékán laktunk, jól emlékezem, mint kandikált ki a mus-
kátlikkal telerakott, az utcára kiszögellő ablakból a jóságos 
képű özvegy a csendes utcára, csakis férje emlékének szen-
telve élete minden óráját. A Novotarsky ház még ma is ugyan-
ugy áll ott , mint régen, csakhogy most az öreg Novotarskyék 
unokái élénkítik meg a régi házat, mely megérdemelné, ha 
kegyeletesen megőrizné egy emléktábla a templomi zenekölté-
szet milyen nagyja élte le ott napjait. Wachauer Károly', aki 
maga is több éitékes egyházi zenemüvet alkotott, népdal-
átiratai nagy karok részére pedig mindenkor legkedveltebb 
számai voltak a vezetése alatt állt Pécsi Dalárdának is, méltó 
utódja volt a rengenschori tisztségében Hölzlnek, de ő egy-
úttal utolsó világi karnagya is volt a vártemplomi vegyes-
karnak, mert utána már a gregoriánus gyermekkar foglalta 
el a megújhodott váitemplom chorusát. A vártemplom énekes 
gárdája ésmuzsikusai képezték mindenkor a pécsizenészekzömét. 
Ott működött a városi zenekar tagjainak n agyobb része, akiknek 
városi, egyúttal színházi zenekarban való játszás és zene-
tanítás jövedelmező mellékfoglalkozását, képezte. Nem ütkö-
zött meg azon senki, hogy templom és színház között osztot-
ták meg a zenészek működésűket és Jaksch Ferenc, a városi 
zenekarnak sok éven át voll karmestere a templom orgonája 
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melleit sokszor elragadta az áhitatos közönséget. Később Bécs-
nek lett egyik legjobb nevü karmestere. Néhány évvel utóbb 
került Pécsre öccse, Jaksch Ede, ez a geniális orgonaművész, 
aki ezen minőségében felülmulta fivérét. Most is körünkben 
él és mint zongoramester a zárkózott életet élő művész osz-
tatlan megbecsülésnek részese.' A vártemplomi énekkarnak 
sok időn keresztül nagy becsben állt tagja volt néhai Waehauer 
Károly veje, Girardi József, aki fogorvosi tevékenysége mellett 
volt szenvedélyes zénész. Hoffer Károly még magas korban is 
egyik büszkesége,, volt ezen énnekkarnak és ott helyezkedett 
el jó időre Fekíér Ferenc, a budapesti, majd prágai német 
operák egykor sokat ünnepelt tenoristája, amig mint templom 
énekes is nyugalomba nem vonult. Hangjának tiszta csengé-
sét csodálatos módon megőrizte akkor is, amikor túlhaladta 
a 80. életévét. Egy ideig énekleckéket is adott Pécsett. A régi 
és ujabb időkben is népszerűek voltak hivatásos és műkedvelő 
zenészek kvartett jei , melyekkel több pécsi uri házban ked-
veskedtek a vendégeknek. A zenéért rajongó Cseh Ervin, volt 
horvát-szlavon miniszter, aki a közélet terén eltöltött írunkás 
élet után nyugalomba vonulván hazajött lakni Pécsre, (ahol 
előzőleg régi családi házuk helyén és az ahoz a Vörösmarty-
utcában hozzávásárolt telken ezelőtt 14 évvel fölépitette Pécs 
legszebb bérházát) minden héten a délutáni, sokszor az esti 
órákban is miikeelvelő zenészeket hivott magához, hogy ki-
sebb kamarai előadásokban gyönyörködhessen saját otthoná-
ban, amig egészsége biita és amikor Pécseit időzött egyetlen 
hangversenyt se mulasztott el. A háború második évében 
erdődi birtokán megbetegedett és csaknem két évet meg-
haladó súlyos betegség után ot t meg is halt. A pécsi zene-
kedvelők egyesülete tekintettel a zene iránt való szeretetére, őt 
választotta meg az egyesület elnökévé, és ezen tisztének ép 
oly odaadással felelt meg, mint ezen egyesület alelnökei, Ma-
joiossy Imre nyug. polgármester és jánosi Engel József, aki 
szintén mindig rajongója volt a zenének, rajongó hive vo t a 
feltűnése alkalmával sokat vi tatot t Wagner Richárdnak, 
sokat is dolgozgatott külföldi zenei lapokba és Wagnerrel 
személyesen is érintkezésbe léphetett. Elsőszülött fiát is 
Wagner személyes hozzájárulásával annak nevéről keresz-
teltette el. Mint zongorista is elsőrangú volt, bár ezen 
művészetével csakis önmagának szerezhetett gyönyörűségét, 
mert mások előtt csakis kivételesen játszott. A zenei téren 
való műveltségével városunkban első helyen áll. Ennek ellen-
kezőjét mondhatjuk a több évtizeden át utolérhetetlen, leg-
különb pécsi zongoristáról, Preusz Adolfról, aki sok világot 
jár t művésszel vehette volna fel a versenyt, de itthon még azt 
is eltitkolta, amikor külföldön a nyári hónapokban hangver-
senyeket adott. Sohasem kérette magát neki szimpatikus tár-
saságban, hogy üljön a zongora mellé és megszólaltak vaskos, 
erős ujjai a lat t a billentyűk és a klasszikusok örökszép alko-
tásait szebben, több átéitéssel kevés hivatásos művész ját-
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szólta', mint Pécs első táncmesterének fia, aki még maga he-
gedült növendékei táncóráira. Bizonyára a szülői házban szivta 
magába szenvedélyét a zene iránt, és önmagát folylon tökéle-
tesí tve, amellet t rendesen és lelkiismeretesen látta el hivata-
lát is, mint Baranya Vármegye főszámvevője, és Mende Lajos 
dr.-nak tiszti főorvossá való kinevezéséig annak egyedüli zsidó 
vallású tisztviselője. Pedig alig rrul t el est, hogy valahol ven-
dégül hivatalos ne let t volna. Valóságos apostola volt a klasz-
szikus zenének Pécsett és nizonyos, hogy része van abban, 
ha Pécsett oly sokan akad lak rég időktől fogva, akik vala-
mely hangszert megtanultak. Preusz Adolf maga soha senkit 
nem tan í to t t , de egy biztató szó, ha valamelyik zorgoranöven-
déket a szülők felkérésére meghallgatott , igen sokat jelentett . 
Meit Preusz Adolfot éles véleménynyilvánitásáról ismerték 
városszerte és udvariaskodni nem tudot t , mégis kevés estével 
rendelkezett arra, hogy elege t tehete t t volna minden meghívás-
nak. Nyilvánosan többnyire csakis jótékony célra vagy akkor 
játszott , ha valamely nagyobb szabású zenei ünnepély közre-
működését szükségessé te t te . Éneket vagy hegedíijátékot is 
kevesen tud tak ugy kisérni, mint ő, akinek halála nagy Vesz-
tesége volt a pécsi zenei életnek, melyet csak azért nem érez-
hetett a város intenzivebb mértékben, mert időközben meg-
tör tént a városi alacsony színvonalú zeneiskola átreformálása 
felsőrendű zeneiskolává és ezzel egyszerre több éltékes tan-
erő telepedett le Pécsett, ezek között Hanák Árpád, ak i t a 
hozzáértők szivesen fogadtak el Preusz Adolf hivatot t , de 
most már hivatásos u tódának. Csak néhány évet tö l tö t t P é -
cset t , azután Budapes t re t ávozo t t . A régebbi idék zongoir-
mesterei közül a volt növendékek hálás emlékezetét t a r to t -
t ák meg az öreg Simacsek Alajosnak, aki elsőrangú mestere 
volt a taní tásnak, de értékelni is t u d t a magát és már két fo-
rintot (!) is e lkért egy csonka óra taní tásáér t . É l t e t t e mester-
ségét és akiben semmiféle tehetséget nem észlelt, azt semmi 
áron nem vál lal ta növendékének. Fiából is, aki az Ábrányi 
nevet vette fel, zenészt nevelt . A belvár osi plébánia templom-
nak volt orgonistája. Képzet t , sokat foglalkoztatott zenész, 
akit sajnos még f iatal korában veszí te t tünk el várat lan ha-
lálával . Sokat foglalkoztatot t mestere volt a zongoratanitás-
nak a pécsi zsidó hitközség templomának kiváló tehetségű 
karmestere és orgonistája, Goldsiein Izidor, enosz ember, aki 
még a nagy Rubinsteinnak volt növendéke. Ördöngösen min-
den hangszerhez ér te t t , ele azért mestere mégis a zongoiár ak 
és orgonának volt. Teknikája ragyogó, volt és hozzáértőket el-
bűvölt zongorajátékával. Tökéletesen b i i ta a kor.trabasst 
is, és készségesen állt műkedvelő komponisták rendelkezé-
sére, akiknek akad tak zenei gondolataik, de azokat kot tára 
vetni nem t u d t á k . Jótékony célokra, v idám estéken zenei 
bolróckoelásra is készséggel vállalkozott és lábaival ép oly 
ügyesen verte a zongora bil lentyűit , mint a hegedűn hálán, 
behunyt szemmel vagy lábával is játszott . Mint igazi orosz 
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előrehaladottabb korban nem őrizkedett elegendő mérvben 
az alkoholtól, ami gyorsabban végzett elgyengült szervezeté-
vel, semmint ezt betegségének természete hozta volna ma-
gával. Voltak idők, amikor egy napon 14 órán át volt elfog-
lalva, annyira keresett zongoramestere volt a városnak. A 
gondjaira bizott templomi kar is r i tkí totta párját az ország-
ban, és amikor hangulatban ült a templom kitür.ő orgorája, 
Angsterék egyik első remeke elé, olyan játékot produkált, 
mely elragaelta a hallgatókat, de talán még szebb is volt, mint 
a mely zenei productiót templom elbir. A régi jól bevált mes-
terek sorából föl kell még említenem Pukscli Ferencet, aki 
Pécsről az akkori fénykorát élő budapesti Népszínházhoz 
került, melynek akkoriban Rákosi Jenő volt az igazgatója. 
Első magyar zenész volt, aki operetteket komponált, melyek-
nek nagyobb sikere volt. Pécsre mindig hálásan emlékezett 
vissza. Oszvald Ferenc hegedűtanárt, megvakulásáig Löhr Vil-
most, aki Münchenben dirigált f iatalabb éveiben nagy zene-
karokat, Pécsre pedig mint a városi zenekar karmestere került 
és itt érdemes munkásságot fej tet t ki huzamos időn át a zenei 
oktatás terén, nem felejtették még el hálás növendékeik. 
A sok kotta olvasás megfosztotta Löhit , a tehetséges 
zenészt szemevilágától. Énektani tókrak is mindenkor bovi-
ben volt Pécs városa, mindenféle igényt ki tudtak elégíteni, 
de oktatásuk mégis csak határolva volt, amig e l nem követ-
kezett a városi zeneiskola fiatal, teljes képzettségű tai árai-
val KiirschnefyManó hegedűtanár igazgatása mellett s egyszerre 
egész uj irányt vett Pécsett a zenei oktatás, melyről pedig 
addig is a jó és megbízható tanerők egész gárdája gondosko-
dott. A városi felső zeneiskola ezelőtt 14 évvel kezdette meg 
működését, még peelig a legszerencsésebb auspieiumok mellett, 
mivel mindjárt kezdetben a í övendékek száma meghaladta 
a százat, mely szám évről évre fokozódott és most már 400 felé 
jár . Kürsehner Manó igazgatóval együtt működnek kezdet 
óta annak felesége, Kallivoda Olga zongora és énekmesternő, 
az eltávozott és hasonló erővel még nem pótolt Ilanák Árpád, 
a zongora kiváló mestere, aki mint önálló művész is megala-
pí that ta volna existenciáját, Zupancsics Vilmos a gordonka 
tanára teljesen képzett zenész, azeneelméletrekistai ára, a Pécsi 
Dalárdának főzenekarmestere volt, Hegedűs Ferenc, hegedű-
tanár, aki a háború egész idejét távol töltötte az intézettől, 
mely kisegitő erőket volt kénytelen igénybe venni. A kisegítő 
erők is jól beváltak. Ét tékes ereje volt Andalics Irma, zongora-
tanítónő, kifogástalanul jó technikai készültséggel. Boldis 
Dezső dr. másodtanfelügyelő kötött e művészi erővel házas-
ságot, aki mint tüzérhadnagy vonult a harctérre és részese 
volt a przemysli katasztrófának, amikor ő is az oroszok fog-
ságába esett, melyből öt évi keserves élet után, mely alatt 
Szentpétervárott a színháznak is volt karmestere, majd az 
utolsó rabmunkát is végeznie kellett, amig 19*21 nyarán sike-
rült hazaszöknie. Távolléte alatt Andalics Irma megbetege-
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dett, nemrégiben súlyosabb természetű műtéten esett át és 
nem térhetet t vissza növendékeihez, akik mindenkor kedvel-
ték. Első íiyugdijba vonult tanárnője lett zeneiskolánknak. 

Az elmúlt tanév elején sikerült még az in-
tézethez hozni egy kiválóan értékes u j erőt, OpriticuMáriát, 
aki a bécsi zeneakadémia oklevelével köszöntött be a pécsi 
zeneiskolához, melyre mindenképen üdvös volt ezen uj erő 
lekötése. A város közönsége, az érdekelt szülők szeretettel 
környékezik ezen iskolánkat, mely előiskolája a felső kikép-
zésnek is, és akik zeneiskolánkból Budapesten képesítési vizs-
gára jelentkeztek a zeneakadémián, azok mind messze Vitték 
zeneiskolánk hírnevét és legjobb minősítését. A növendékek 
egész sora már kenyérkereseti pályának is választhatta a ze-
nét, erre nézVe messzebb menő tervek is kontempláció tárgyát 
képezik, igy ezen iskola távol áll attól, hogy csakis a vagyo-
nosabb családok gyermekei tekinthessék ezen intézetünket 
kiképeztetésiik alkalmatosságának, hanem az idővel kenyér-
kereseti pályának is fog bizonyulni, csak térjenek ismét vissza 
a normális, alkotó munkának szentelt idők. A városi zene-
iskola máris jó szolgálatot te t t a szülőknek, innét van, hogy 
magánzeneiskolák is alakultak, még pedig Hoffmann és Hen-
gert, ujabban pedig Gutvill-féle zeneiskola, melyeknek tu la j -
donosaik a konservatorium cinét adták és azok ezen félre-
magyarázásra alkalmat adó elnevezést csakis azért használ-
ják, mivel azokban mindenféle hangszert tanítanak. Ezen 
intézeteken kívül a tanerők egész sora foglalkozik még zene-
tanítással Pécsett és különösen a zongoránöver.dékek száma 
mindenkor több ezerre rug, amint alig hiszem, hogy bármely 
vidéki városunkban annyi zongora és jó Zongorista volna 
egyes családoknál feltalálható, mint Pécsett. 

Pécsi arcképek. 

Sok pécsivel foglalkozhattam ezideig is ezen soraimban, 
most pedig kiragadom a nagy, előttem elvonuló volt pécsiek 
legérdekesebb és legtipikusabb alakjait , akik valamely kü-
lönösen jellegzetes vonással emelkedtek ki a mindennapi em-
berek átlagából. Kezelem a törvényhatósági bizottság volt 
tagjainál, akik tevőleges részt vettek felszólalásaikkal a pécsi köz-
ügyek intézéseiben. A régiek közül a külvárosi polgárság bi almi 
emberei közül hosszú időn át Pap Jóska, ez a rendkívüli intelli-
genciájú, józan polgári észjárású polgár volt a közgyűlések leg-
gyakoribb felszólalója, az „arany paraszt" . Vagyonát, mely igen 
jelentékeny volt, mint a pécsi szénbányák fuvarosa szerezte 
és egyik földecske a másik után került "birtokába és mint jó 
gazda szépen, becsületes uton gyarapodott, de másokat is 
élni hagyott. Jólelkű ember volt, azért mégis szigorú bírálója 
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voll a városi tanácsnak, mert élénk ellenszenvét az adóeme-
lések ellen nem igen tudta palástolni és ott is gyanúsat látott , 
ahol sen i r i gyanús nem volt. A külvárosból a bizottságba 
küldött tagok hallgattak reá, és igy ellenfélnek erős ellenfél 
volt. Meggondolás nélkül osztott sebeket, sokszor biz indoko-
latlanul, ezzel s z e m b e n igen érzékeny volt, ha a helyi lapok 
vagy a közgyűlési teremben íölszólalása negfelelő visszhangra 
talált . Versenytársa a gyakori felszólalások terén Czirják Ignác, 
szigeti külvárosi vendéglős volt, aki minden vendéglőjében 
elhangzott kritikai megjegyzést, szólást-n ondást a közgyűlési 
teremben te t t szóvá. Legkedveltebb témája a város tulajdo-
nát képező és akkor üzemen kivül lévő bányák hasznosításá-
nak sürgetése Volt, hogy ezzel versenyt kapjanak a dunagőz-
hajózási táisulat bányái és végre is eredményre vezettek gya-
kori sürgetési. Csakugyan bérbe adta a város lámpási bányá-
ját, mely bérbeadás fokozódó jövedelen hez ju t ta t ta a várost, 
valamelyest olcsóbbá is t e t t e a pécsi szenet, ámde idővel be-
bizonyosodott, hogy kisebb üzemü bányákkal nem igen bol-
dogulhat a bérlő társaság és a város közgyűlésének beleegye-
zésével ezen bányák is a dunagőzhajózási társulat bérletébe 
mentek át, anélkül, hogy azoknak tényleges müvelése köteles-
ségévé té te te t t Volna a bányatársulatnak, mely egyesitette 
e bányákat saját bányáival és a városnak jóval magasabb 
hozamot biztosított az eddiginél. Mindig akadtak bizottsági 
tagjaink, akiknek valamely kedvenc tárgyuk volt. A külvárosi 
bizottsági 'tagok mindig összetartottak, és különös, amikor 
a legkellemetlenebb fölszólalók közül valaki tönkre jutot t , 
ami megesik olyan embereknél, akik kelleténél többet foglal-
koznak a közüggyel, n egfelelő hozzáértés és, objektivitás nél-
kül, mint amennyire azt a létért folytatott küzdelem meg-
engedi, mindenkor segítségükre sietett az á polgármester és 
tanács, mely folyton folyvást leghevesebb tán adásaiknak 
volt kitéve. A folyton támadók között volt Bubrigh Antal is, 
még pedig eredményesen Az egyik pécsi királylátogatásnál 
Tróber akkori rendőrfőkapitányt, aki n egbetegedett, ő he-
lyettesitette, mivel akkoriban nem volt a főkapitánynak hi-
vatalos helyettese. Magyar díszruhában üli az udvari fogat 
előtt, melyen Ferenc József király a püspöki lakba haj tatot t . 
Szépludásu ügyvéd volt, puritán elvekkel, ügyes, de kímé-
letlen debatter, és nem mult el közgyűlés, melyen sok n inden 
kifogásolni valója ne akadt voli a. A régiek közül Horváth 
Antal ügyvéd sem igen tudta szenvedélyességét mérsékelni 
felszólalásaiban, de oly sok érdemet szerzett, mint kiváló 
szőllősgazela a.pécsi szőllők rekonstruálása terén, majd pedig 
mint műkedvelő geologus, aki Mattyasovszky Jakabbal, a 
hivatásos geologussal való sürü érintkezés, majd pedig a pécsi 
geologiai alakulatokat felkutatott ezen téren első országos 
szaktekintélyünkkel, Böck Hugóval annyit kutatot t együtt, 
hogy jóformán belülről ismerte földünket, vizeink, kő-
zeteink minden ú t já t és ő volt az, aki akkoriban a 
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tortyogói forrás nyomára vezette Majorossy Imre pol-
gármestert és Rauch János főmérnököt, és pedig akkor, 
amikor legnagyobb volt már a vízhiány, melynek megszün-
tetésére még arra is hajlandók le t tünk volna, hogy a Dráva 
vizét vezessük le Pécsre, és azt megszűrve jut tassuk el a pécsi 
vízvezetéki hálózatba. I t t azután oly bőséges vízmedencére 
akadt a város, mely fejlesztésre is alkalmas és már megtör-
tént volna a tortyogói forráshoz a második csőhálózat lerakása 
is, ha közbe nem jön a háború, mely a la t t pedig jelentékenyen 
megnövekedett vízszükségletünk, dé a vizcsövek lerakásá-
hoz szükséges csövek kaphatók, illetőleg beszerezhetők nem 
voltak. Pedig a háborús években a vízhiány katasztrófával 
fenyegetett , mert a szárazság a Tettye forrást csaknem tel-
jességében kiapasztotta és a vízfogyasztást a legszigorúbb 
t i lalmakkal korlátozni kellett. A városban lévő kertek, melyek 
öntözhetők nem voltak, elfonnyadtak, a konyhakertekhez 
pedig mesterséges uton kellett a vizet hozzávezetni. Hogy 
azonban a vizkérdés megoldása Pécsett most már nem tudo-
m á n y o s kérdés, hogy t . i. honnét vegyük a hiányzó vizel, az 
már Horvá th Antal érdeme, akinek sarkasmusa, éles kriti-
kája sokszor bántó lehetet t a polgármesterre és Jragistrátusra, 
de mindenki elismerte, hogy Horvá th Antal ért a dolgokhoz 
és hozzáértő embertől mindig szivesen fogadjuk el a kr i t ikát 
még akkor is, ha nem Jrinden kérdésben oszt juk nézetét. Fia-
ta labb testvére, Horvá th Géza, takarékpénztári nyugalmazott 
tisztviselő, aki már régebben bucsut mondott közéleti szerep-
lésének, humoros olelaláról fogta fel a bizottsági tagsági tisz-
té t , de keserűségre hajló, sanguinikus ember létére nem épen 
gyakori felszólalásai alkalmával jól odamondogatott , ahová 
vágni akar t . 

Kelemen Mihály dr. nyugalmazott főtörzsorvos, bár min-
dig a katonaságnál te l jesí tet t szolgálatot, nyugalomba Vonu-
lása után hazajö t t Pécsre, és i t t nagy odaadással szentelte min-
den idejét a közügyeknek. A törvényhatósági bizottságban, 
belvárosi katholikus körben az értelmes, sokat tapasztal t 
embert vezető pozíciókba helyezte a közbizalom, igy alelnöke 
volt a községi iskolaszéknek, elnöke a közegészségügyi bizott-
ságnak, még pedig hozzáértő elnöke, tagja volt a közigazgatási 
bizottságnak, és rövid, markáns felszólalásait érdeklődéssel 
hallgatták mindig a képviselőtestület ülésein. Ellenzéki ember 
volt, a régi fajtából. A testedzést ta r to t ta a legfontosabb egész-
ségi sportnak és nála nem igerr kereshettek a favágók, mert 
még magas korban is, erőinek fogytában is maga vágta és ap-
r í tot ta föl tüzelőfáját. Szeretettel csüngött rokonain, mély 
fájdalommal kisérte a temetőbe i f j abb kanonok testvérét és 
nagy öröme volt a pécsi Budai f iuk érvényesülésében, amikor 
Buday Kálmán dr. elsőrangú sebésztanárrá fejlődött , aki a 
kolozsvári egyetemről hamarosan a budapest i egyetemre ke-
rül t és o t t is jóhangzásuvá tud ta tenni nevét. Buday Béla 
mérnök a kereskedelmi minisztériumnak let t egyik elsőrangú 
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szakembere, Buday László dr. fővárosi szerkesztőségeken át 
ju tot t az országos statiszikai hivatalba, melynek még igen 
fiatalon aligazgatója, majd igazgatója lett, ál lamtitkári cim-
mel és jelleggel. A legfiatalabb, Buday Dezső dr., aki egész 
fiatalon már komoly sociologiai munkálkodással foglalkozott, 
majd Baranya vármegye tisztikarába lépett, hamarosan ott 
hagyta a hivatalnoki pályát és a kecskeméti ref. jogakadémiá-
nak lett Budapesten lakó tanára. A fővárosban a radikális 
elemekkel tar tot ta fenn összeköttetéseit és ez Volt veszte, 
mert az orgoványi népitéletnek áldozatává esett ez az értékes 
elme is, akinek maradandó becsli müve első sorban az egykéről 
irt komoly tanulmánya, melynek leküzdésére széleskörű akciót 
is indított. Kelemen Mihály dr. 1918. junius végén halt meg 
és vele egy mindenkor becsületes, jobb érzésű, a közélet meze-
jén önzetlenül működött ember szállt sirba, aki értékes könyv-
tárá t a városnak hagyományozta. 

Érdekes t ipusa volt a magyar gazdának Mazaly József, 
néhai Erre th János legmeghittebb barát ja , aki szerény kez-
detből küzdötte föl magát szorgalmával és hozzáértésével a 
vagyonosok gárdájába. A mészáros mesterség, melyet sokáig 
folytatott Slavoniábari, volt eredeti foglalkozása, mely mellett 
földeket vásárolt ugyancsak Slavoniában, Pécsett pedig szőllőt 
és házat, a Zsolnay szobor mögött. Mivel ezen házra a fölépí-
tendő kultúrpalota céljaira lesz szükség, azt még életében a 
város részére biztosította. Ma is még kérdés azonban, mikor 
lesz ezen át járó házra szükség, mivel ma ezen palota felépíté-
séről alig lehet szó. A Pécs-baranyai központi takarékpénztár-
nak volt egyik legnagyobb részvényese és igazgatósági alelnöke, 
mely részvények az igazgatósági tagsággal együtt fiára, Ma-
zaly Józsefre szálltak át , akinek számára több évvel halála 
előtt á tve t te a Montenuovo Alfréd herceg tulajdonát képező 
Gyula puszta bérletét, a különös módon tönkre ju to t t előző 
bérlőtől Deutsch Miksától, akinek fia ott fényes uri kastélyt 
épít tetet t , a befejezést azonban már nem érhette meg a bir-
tokon. Mazaly Józsefnek pécsi házai az Eötvös-utcára is nyíltak, 
és mivel a pécsi képviselőválasztások színhelye rendesen a 
tornacsarnok volt, a választás napján a Mazaly ház volt az 
ellenzéki jelölt választási irodája és a városban szerteszét 
hullámzó lelkes kortesek üdülő tanyája. Sokat tudnának ezen 
helyiségek Pécs utolsó négy évtizedének képviselőválasztási 
mozgalmairól és az egyébként mindig takarékos Mazaly József 
a választás napján egész más ember volt, mint szürke hétköz-
napi, csakis a munkának szentelt napokon. Csakis Erreth Já-
nos iránt való szeretetéből folyólag foglalkozott ekkor politi-
kával , mely egyébként távol ál l t lényétől. Leányait mind a 
legjobb nevelésben részeltette és uri emberekhez adta, akik 
még a régi békés világban mint katonák és kereskedelmi diplo-
maták szép karriert fu to t tak meg, egyetlen fia pediggazdasági 
akadémiát végzett és egyikévé fejlődött vármegyénk legszak-
avato t tabb gazdáinak. A gyulai puszta, melynek előző bér-
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lője komolyan csakis a szarvasmarhatenyésztéssel foglalkozott 
és ennél is hiúság vezette, hogy kiállításoknál re maradjon el 
hírneves gazdatársai mögött állattenyésztése, a birtokot egyéb-
ként elhanyagolta, mig a fiatal Mazaly József hamarosan jóvá-
tet te az előd ezen téren való mulasztásait és ma Gyula puszta 
valóságos mintagazdasága Baranyának, ahol megelégedett 
cselédség dolgozik együtt a gazdával, hogy minél jobb ered-
ményt érhessenek el. Különösen mint sertéshizlaló éit el ragy 
eredményeket a bányamunkások élelmezése terén, mivel ösz-
szes sertéstermékeit azok részére foglalta le évek óta a pécsi 
bányamüvek élelmezési bizottsága. A seitésvész ismételt pusz-
títása dacára mindig beszállíthatta, amire kötelezettséget 
vállalt. A sertéshizlalás mellett a szarvas és lótenyésztést 
sem hanyagolta el a hozzáértő uj gazda, akit azonban már 
nem hiúsági, hanem gyakorlati szempontok vezettek. Édes 
atyja emlékét a pusztán faragott kőemlék örökiti meg, mely 
külön elkerített területen imára gyűjti egybe a puszta cseléd-
ségét, ha a közeli templomba el nem mehet. Az egész gazda-, 
ság jelenlegi bérlőjének soha nem szünetelő munkakedvének, 
találékonyságának, az intenzivebb gazdálkodás látható ered-
ménveit tünteti föl. Az ifjú Mazaly vármegyei gazdáink sorá-
ban "méltán örvend osztatlan megbecsülésnek és embertár-
sainak is mindenkor készségesen áll rendelkezésére. 

Egyike legérdemesebb, ha nem legérdemesebb polgára a régi 
Pécsnek Zsolnai] Vilmos, a másfél évtized előtt magas korban 
elhunyt pécsi, világhírre szert lett nagy fazekasmester, akinek 
szobra ékesíti egyedüli nyílegyenes utcánk, az I. Ferenc József 
(egykor Indóház) utca város felől lévő bejáratát és akinek 
földi maradványai a Zsolnay gyárral szemben, lankás hegy-
o l d a l o n elhelyezett, kivitelében, illetőleg tervezésében orszá-
gunkban egyedül álló mauzóleumában talált elhelyezést, mely 
holttest mellett most már otl pihen hűséges felesége, nagy 
gondjainak mindenkori megosztója is, aki másfél évtizeddel 
élte tul urát és ott talált már pihenőt a nagy Zsolnay nagy fia, 
Zsolnai) Miklós is, aki ezen mauzoleumot édes apja dicsőitésére 
felépíttette. A nagyasszony életének csaknem végéig, amig erővel 
bii la, legnagyobb kedvteléssel járta végig a nagy kiterjedésű 
gyártelepet, minden apróságot megfigyelve, hogy rend és tiszta-
ság legven az ezer munkást foglalkoztató nagy ipartelepen, 
bái' voltak ott mindig elegen, akiknek egyedül ez képezte 
hivatását, ámde a nagyasszony, ahogy a gyárban nevezték, 
ugv vélte, ezen gondosságával tartozik férje szellemének, aki 
felülről néz alá a legszerényebb kezdetből találékonysága, 
művészi képességei és soha nem szünetelő vállalkozási keel-
véből, szorgalmából nagyranőtt gyártelepére, melyet jogosab-
ban illetett volna meg a n üvésztelep elnevezés. Régebben, 
eltekintve a kályha készítéstől, csakugyan csakis művészi kivi-
telben készített munkák kerültek ki a Zsolnay gyárból, melyek 
méltán fölvel>ették a versenyt a sevresi, kopenhágai és meisseni 
favance és majolika gyárak remekeivel és idővel az ezen téren 
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első helyen álló angol, sőt japán majolika gyárakkal és kiáll-
ták az azokkal való összehasonlítást. Zsolnay Vilmos a bécsi 
Wallis céggel, a világ egyik legjelentékenyebb dísztárgy üzle-
tével egyezett meg, hogy a külföld részére ezen világcégnek 
biztosítja a gyár művészi termékeinek árusítását és ezzel a 
Zsolnay gyártmányok részére meghódította a világpiacot. 
Ez azonban egymagában, bár Zsolnay Vilmos mindig ujat 
és szebbet produkált, nem biztosította még a gyár prosperitá-
sát, amiért is a művészi tárgyak gyártása mellett gondoskodni 
kellett állandó természetű, kiadós megrendelésekről, hogy vé-
get érjenek a szerény anyagi eszközökkel megindított gyár 
kicsinyes, de azért bénitólag ható anyagi gondjai és a magyar 
állam szivesen vette azon ajánlatot, hogy a Zsolnay gyár fogja 
előállítani a távírda és telefonvezetékek isolátorait, melyeket 
eddig külföldről kellett hozatni, és melyekre a telefon rohamos 
terjedése következtében mindinkább nagyobb mennyiségben 
volt szükség. Az állam az eddiginél jóval olcsóbb áron jutot t 
igy az elszigetelőkhöz és külön tisztviselőt helyezett ki a postai 
kincstár a gyárba, akinek a gyártmányt elküldés előtt a hely-
színén kellett megvizsgálnia és átvennie. A gyakorlati ipari 
termékek gyártását is üzemei közé felvéve ezen téren is to-
vább fejlesztették a gyárt, mely kerámiai lapok, kockák és por-
cellán faldiszek, konyhafelszerelések és az építkezések összes 
ágazataira kiterjedő szükségletek, mint fürdőszobák, kony-
hák sat. berendezésére is kiterjesztette működését, a művészeti 
tárgyak, dísztárgyak készítését soha el nem hanyagolva, sőt 
épen ezeket folyton fejlesztve. Zsolnay Vilmos maga fedezte 
fel az eozint, a foszforészkáló szinvegyülékeket és mivel a régi 
herendi porcellán gyár már rég lemaradt a két gyár verseny-
gésében,o Zsolnay gyár már túlesett, volt minden nagyobb nehéz-
ségen, amikor a halál elszólította a szellemileg és fizikailag 
is kimeríthetetlen öreg fazekast, aki büszke volt aira, ha faze-
kasnak nevezték bizalmasabb körben. Nagy munkásságában 
mindenkor segitő társai voltak Matijasovszkij Jakab, az első-
rangú geologus és Szikorsky Tádé, szobrász. Mindkettő Vejévé 
lett, és külön hatáskört kaptak a gyárban, melyben már évek 
óta működött ekkor a gyár alapitójának egyetlen Miklós fia, 
aki alapos iskolázottsággal lépett a gyárba és az atyai szigor 
mellett kezdve meg működését, mindent eltanulhatott , amit. 
nagykoncepcióju édes a tyja soha nem lankadó szorgalmával, 
kutatásaival, sokszor drága tanuló pénzen megtanul!, ezen-
kívül pedig édes atyjáét meghaladó kereskedelmi szellemével, 
bámulatos agilitásával, a közügyek iránt való fokozott szere-
tetével lépett a tyja örökébe és a gyár fejlődése most kezdő-
dött csak igazában. Annak művészi gyártmányai, művészi 
erőknek a gyárhoz való lekötésével újszerű szépségek kerültek 
ki a gyárból, mely u j anyagokat is teremtett , t ágabb teret 
biztosítva ezzel a művészi lehetőségeknek. Hogy mást ne em-
lítsek : i t t a gré, melynek szilárdsága a márványéval verse-
nyez és nem marad annak mögötte tartósság szempontjából 
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se. Igy szobrok, sírkövek és örök időkre szántk műtárgya inkább 
grébőlállitandókelő, mint bármely más anyagból, és ezen anyagot 
ismerhettük meg a Zsolnay szobor talapzatában, melynek 
mellékalakjait a Zsolnay gyár maga állította elő házi művé-
szeivel, és ezen anyagból létesült Miklós kezdeményezésére és 
áldozatkészségével a francia emlékszobor egy része is, mely 
a Mecsek egyik hegycsúcsát ékesiti. A mai Zsolnay gyár 
termelési módozatainak ismertetése külön kötetet igényelne, 
ámde it t be kell érnem annak fölém ütésével, hegy a 
gyári üzem terjeszkedése még a háborús nehézségek köze-
pette sem szünetelt, sőt mivel Budapesten hasonlóképen nagy-
méretű gyártelep létesült részvénytársasági alapon, de ezen 
gyár részvényei is a pécsi Zsolnay gyárnak képezik tulajdonát, 
a gyár tulajdonosa évek hosszú során á t minden hétnek több 
napját Budapesten töltötte, hogy az ottani munkálatokat, 
melyek csaknem kizárólag építészeti és házberendezési mun-
kálatok, Budapesten ellenőrizze, együtt az ottani nagy Zsolnay-
féle üzlettel, melynek dísztárgyait előszeretettel vásárolta 
ott az ország közönsége. Zsolnay Miklós fáradhatatlan voltára 
és munkabírására egyaránt jellemző, hogy amíg csak rendes 
vagy csak tűrhető volt a közlekedés, mindig éjjel tet te meg 
az irtat Budapest és Pécs között, ami még elviselhető volt, 
mig hálókocsi közlekedésünk volt Pécs és Budapest között, 
ámde ennek megszüntetése után is csak folytatta éjjeli uta-
zásait és bár összetörve az éjjeli utazásoktól, pihenést nem is-
merve sietett a gyárakba, vagy irodákba, hogy meggyőződést 
szerezzen mi történt távolléte alatt és minél előbb kiadja ren-
delkezéseit. Munkabírás és sokoldalúság szempontjából bizo-
nyos, hogy ő volt a legszorgalmasabb magyar gyáriparos, a l i 
saját üzemein kívül igen sok időt szentelt mindenkor a köz-
ügyeknek, iparunk felvirágoztatásának is és Pécsnek köz-
vetlen a háború előtt való nagymérvű ipari és pénzügyi föl-
lendülésénél az alapitók a siker biztosítása érdekében őt ipar-
kodtak megnyerni az uj vállalatok élére. Budapesten is az 
ipari vállalkozások, pénzintézetek vezetőségének egész sorá-
ban aktiv részt vet t és nem volt oly megbízása, melyre a köz-
bizalom emelte, melynek ne felelt volna meg teljes odaadásá-
val és ne törekedett volna azok prosperitását kereskedői 
geniálilásával előmozdítani. Még a pécsi kereskedelmi és ipar-
kamara elnöki tisztségét se tekintette r.obile officiumnak, 
hanem minden a kamarához érkező és onnét elküldendő 
aktát a lehetőségig áttanulmányozott. Igy volt mindez a 
nagy felfordulásig, mely teljességében megváltoztatta a 
helyzetet. Hogy a demokratikus elvek jutot tak nálunk ura-
lomra, azzal könnyen megbarátkozott volna, mert főrendi-
házi tagsága mellett is mindenkor meggyőződésből és szár-
mazása révén is demokrata volt és az uj államrendben is el tu-
elott volna minden nagyobb zökkenés nélkül helyezkedni, ámde 
Pécsnek a szerbek által történt megszállása megbénította nem-
csak a postai, távirdai, telefon, hanem vasút forgalmat is, 
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hogy egyik budapesti útjáról vissza se térhetet t Pécsre és igy 
távol volt Pécstől, amikor a pécsi iparra és pénzpiacra válságos 
napok, sőt hónapok és évek következtek, amikor a gyártelepek 
termékeit , miként az összes állami tulajdonokat, mint hadi 
zsákmányt lefoglalta és bii tokába vette a szerb zsákmányoló 
bizottság. És mivel á ru innét az anyaországba elszállítható 
nem volt, a pénzintézetek pénzkészletei szintén szerb kézre 
kerültek, nem volt pénz a munkások kifizetésére -és elsőnek 
épen a Zsolnay gyár üzeme fagyott be a meleg juniusi napok-
ban. Szerencsére éppen akkor nem időzött Pécsett Zsolnay 
Miklós és a távolban már könnyebb volt néki is ezen csapás 
elviselése. Teljhatalmú megbízottja, unokaöcscse Zsolnay 
Matyasovszky Tibor a lehetőségig védekezett ezen munka-
beszüntetés ellen, de elvágva az anyaországtól, a pécsi pénz-
intézetek kifogyván minden pénzből, Belgrádban se kaphat ta 
meg a kivánt segítséget, hogy elhárítsa a munkabeszüntetést 
és elkerülhető legyen mintegy 1000 munkáskéz elbocsátása. 
A Zsolnay-féle gyár üzemszünetelése mégis csak ideiglenes 
jellegű volt és a gyár hamarosan régi nagyságában ismét szá-
mottevő tényezője let t a magyar müiparnak, iparnak és mű-
vészi alkotásoknak. Csakhamar kiheverte a nehézségeket, s 
Jugoszláviában és Északamerikában u j fogyasztási piacokra 
te t t szert, a művészi tárgyak készleteinek értékei nem várt 
mértékben felszöktek, és megesett, hogy az összes készletek 
mütárgyi értéken elfogytak és nagy nehézségekbe ütközött 
azoknak pótlása. Zsolnay Miklós idegrendszerét a forradalom 
és megszállási izgalmak annyira földúlták, hogy kénytelen volt 
gyógyintézetbe visszavonulni és ott érte őt utói a halál, mely 
iá már megváltás volt. Zsolnay Vilmos és fia, akik Pécsnek dísz-
polgárai voltak, élénk részt vet tek Pécs közigazgatási életében is. 
Sok embere van városnak, akik hálával gondolhatnak kezökre. 

A régi pécsiek között egyik kimagasló alak volt Engel 
Adolf, fanyagyiparos és földbirtokos. A régi idők azon t ípusá-

nak képviselője, mely soha nem lankadó munkakedvvel, talá-
lékonysággal és rátermettséggel a semmiből alkot nagy dolgo-
kat s alig valósította meg egyik tervét , már motoszkált agyá-
ban a másik, miként lehetne saját vagyonának gyarapítása 
mellett a köznek is szolgálatára. A legszerényebb kezdetből 
mindig csak tisztességes eszközökkel tekintélyes vagyonra 
te t t szert. Uj utakon haladt, u j perspektívákat látott maga 
előtt az akkoriban még egészen primitív, jóformán falusi jel-
legű városban. Sokat olvasott, önművelődés ut ján más szem-
mel nézte a világ sorát, mint mások és amig mások még gon-
dolkodtak, miként kellene valamit megcsinálni, ő azt már 
meg is valósította. Vagyonának alapját azzal szerezte, hogy 
a németbólyi volt Battyányi-féle uradalmi kastélyn ik el-
adásra került bútorait vásárolta meg, melyeket a birtok tulaj-
donába lépett Montenuovo hercegi család nem kivánt meg-
tartani. Többet ajánlott föl azokért bárki másnál és mégis 
tekintélyes haszon mellett értékesítette azokat. Ezen első na-
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gyobb haszon már abba a helyzetbe hozta, hogy kisebb erdőt 
vásárolhatott és amikor az erre vonatkozó szerződések zse-
bében voltak, ajánlatot tehete t t a dunagőzhajózási társulat-
nak a széntermeléshez szükséges bányafák szállítására. Ezen 
szállításokat el is nyerte és évtizedeken át meg is t a i t o t t a . 
Most már fakereskedő volt és mint ilyen fokozatosan beren-
dezkedett gőzfürésztelepre, majd parkettgyártásra és ezzel 
kapcsolatosan gőzfürdőt is létesített, miután előzőleg ő aján-
dékozta meg a várost a balokányi uszodával. Erdőknek az ő 
idejében még bőviben voltunk Pécs környékén, Baranyában, 
Somogy vármegyében és az uradalmak tulajdonosai igen szi-
vesen engedték át kivágásra kerülő erdőrészeiket Engel Adolf-
nak, mert az ügyletek lebonyolításánál vele senkinek diffe-
renciái nem voltak és minden féllel simán bonyolított le min-
den ügyletet. A mostani Rákóczi útvonalon több ház került 
tulajdonába és alkotó láztól hevitve nyugtot nem ismert. A 
Széchenyi teret domináló nagy Lóránt palotát, mely legte-
kintélyesebb bérháza volt városunknak bécsi építész tervei 
alapján ő építtette és azt még életében Loiánt Lipót dr. vejé-
nek és családjának adományozta. Évtizedeken át közhasz-
nálatra engedte át a Cziudery kertet , városunk legkellemesebb 
nyári tartózkodási helyét, melyben fedett csarnok is volt. 
A sétányokon járva készültünk mi kis és nagyobb diákok a 
mai időknél nagyobb fontossággal birt érettségi és évzáró 
vizsgákra. A Pécsi Dalárda itt ta r to t ta nagy népszerűségnek 
örvendett nyári, alapszabályszerü estélyeit, melyeknél Szig-
riszt József, az egykori kisdedovodatulajelonos és Hercenber-
ger József, a népszerű táncmester, mindketten maladorai az 
akkori dalos egyesületnek, rakosgatták a mécseseket a kert 
közepén elhelyezett szökőkút köré, ezzel gondoskodva a fé-
nyes kivdág tásról. Hány ifjú pár talál t ezen estélyeken egy-
másra, akik most már nagyapák és nagymamák 1 Ezen kert-
helyiség zárt helyiségeiben ta r to t ták meg az első pécsi szociál-
demokraták, lehettek vagy húszan első összejöveteleiket. Mintha 
most is látnám az úttörőket, amint megállva a kert vaskapuja 
előtt , óvatosan körülnéztek, nem-e lát ja valaki őket besur-
ranni a kertbe, melybe lépcsők vezettek le. Akkoriban még 
nem igen mertek a munkások mozgolódni! Ki gondolt volna 
azon időkben arra, hogy a budapesti u tán a pécsi lesz az ország 
leghatalmasabb munkásszervezete ? Ki gondolhatta volna 
akkoriban, hogy az ezeréves Magyarországon a történelmi osz-
tály utolsó évtizedeit élve a munkásosztály egy ideig a hata-
lomnak számottevő részesévé lesz ? Talán ezt lát ta előre a 
külsejében Bismarckra emlékeztető Engel Adolf, amikor kés.-
ségesen mozdította elő a munkások összejöveteleit és kevés 
ipari üzem volt árra képes, hogy munkásaival oly kifogás-
talan jó viszonyt tartson fön, mint az idővel Engel Adolf és 
fiai céggé alakult fatelep, melynek tulajdonosa idők multával 
az idők szavának engedve a Czinelery kertet is jórészt beépít-
tet te, fölemelte a Rákóczi-ut legnagyobb kétemeletes bél-



183 

palotájál és ezzel be nem érve a Haltér sarkán is viskó he-
lyére emeletes csinos épületet emelt. A Rákóczy-ul ezen sza-
kaszán árnyat adó, most már terebélyes fasoit még az öreg 
Engel ültette, aki igy méltán érdemet szerzett arra, hogy a 
város egyik utcáját róla nevezzék el. A Montenuovo Alíréd 
hercegtől vásárolt jánosii bii tokhoz tartozó Komló község 
halálában tár ta föl a szénbányákat, melyek csakis az ő erős 
meggyőződésén alapuló szorgos kuta tásárak köszönhették fel-
tárásukat. A szénbánya müvelése rendkivüli beruházásokat 
igényelt. Vasutat is kellett épiteni, a széntermékek könnyebb 
elfuvarozása érdekében és azt Felső-Mindszent állomásról 
vezették el Komlóra, ezzel lényegesen fokozva a bánya érté-
két, melyet fölismert a magyar pénzügyi kormány is, mely ideje-
korán elsőrendű állami érdeknek minősítette a szénbányászatot . 
Wekerle Sándor kormányzata egyik okos ténykedése volt 
több bányaüzem tulajdonjogának megszerzése és a komlói 
szénbánya gazdag szé; ereivel bizonyult a legjobb állami vá-
sárlásnak, miért is előterjesztésére a bányavétel körül szer-
zett érdemeik elismeréséül a bánya gondozója, jánosi Engel 
Gyula, később pedig annak bátyja , mint a jánosii uradalom 
tulajdonosa Jánosi Engel József megkapták az udvari taná-
csosi ciinet, melyet kivülök Pécsett senki se birt . Kisvárosi 
kellemetlenségek, önzetlen működésének félreismerése aira 
birta egy szép napon Engel Adolfot, hogy istenhozzádot mondva 
Pécsnek Bécsbe költözzön, ahol négy fia közül kettő, Sándor. 
és Mór már előzőleg letelepedtek volt és ott a faszakinában ,már 
eredményes munkálkodást folytat tak, de a szakirodalomban 
is elismeréssel emiitették neveiket. Bécs Döblingben akkori-
ban eladásra került a tulajdonképen Rezső trór,örökös ré-
szére épült Baravitzka-féle nagyarányú kastély, melyet arány-
lag igen olcsó áron szerezhetett meg a családjáéi t élő és sokat 
dolgozott családfő, akinek az volt az álma, hogy elszármazva 
Pécstől, négy fiával ott lakjon majd együtt. A nagy épület-
ben, melynek ke l t jé t szobrokkal népesitette be, négy család 

o'észére bőségesen álltak helyiségek rendelkezésre, ámde ezen 
álma csakis jóval Bécsben bekövetkezett halála után való-
sulhatott meg, amikor is a honi viszonyok kellemetlen alaku-
lása folytán első sói ban Gyula fia, aki már régebben Pécsről 
Budapestre tet te át lakóhelyét, ahol az Andrássy-ut villa-
negyedében építtetett bájos villát, és Budapesten a dunagőz-
hajózási társulat pécsi szénbányáinak volt szénértékesitő ke-
reskedelmi igazgatója, családja egyik részével a proletárdik-
ta túra elől ideiglenesen Bécsbe költözködött. Oda követte 
bá ty ja József is, aki Budapesten fogait gyógykezeltetvén a 
szerb megszállás következményeként nem aka i t Pécsre visz-
szatérni, és igy ő is, aki legélénkebben részt vet t Pécs közéle-
tében, a pécsi izr. hitközségnek pedig több mint tiz éven át 
elnöke volt, ugyancsak Bécsben maradt és elfoglalta a családi 
palota egyik lakosztályát, honnét nem is tér t vissza, amig csak 
a szerbek el nem hagyták városunkat és a felszabadult terű-
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lelet. Annyira kerülte a szerbekkel való találkozást, hogy 
ezen idő a la t t még a meg nem szállt jánosii uradalmát sem 
kereste föl. Néhai Engel Adolf négy fia most már bécsi lakos 
volt, a pécsi üzletekbe pedig Engel József fiai, Richárd és 
Róbert dr. léptek mint cégtársak, akik a több mint 70 eszten-
dős üzletet az apa, ille tőleg nagyapa tradíciói szerint vezetik 
tovább. Richárd mérnöki oklevelet szerzett Münchenben, 
Róbert pedig ügyvédi diplomát. Mindketten éveket töltöttek 
a harctereken és kitüntetéseik bizonyítják, hogy a harctereken 
derekasan helyt álltak a bevonult 11 Engel unokával egye-
temben, akik közül Engel Móritz egyik nagytehetségű fia 
hősi halált is halt . A cég megalapítója olyan keserű érzéssel 
távozott el Pécsről, hogy az ő imádott városába, melynek 
föllendüléseért oly sokat te t t , mint kivüle csak kevesen, soha 
vissza nem tért , sőt az őt jóval később a halálba követett felc-
ségével együtt egyik bécsi temetőben kivánt megpihenni is, 
de szelleme tovább él i t t közöttünk most már csak unokái-
ban. Jánosi Engelék bécsi palotájával, rrelv végrendeletileg 
az apa halála után legfiatalabb fiának tulajdonába ment át , 
nemrég az a furcsaság esett meg, hogy azt a kommunizmussal 
éles ellentétben álló Bécs város váratlanul kommunizálta. 
Nem volt más indoka a községtanácsnak, mint hogy ezen 
palotára közcélra szüksége van a megcsappant birodalom fő-
városának és a több millió értékű épületéit a házbérjövedelem 
húszszorosát állapította meg, mert jól tudlák. hogy a lakások 
után a bentlakó testvérek a sző legszorosabb értelmében csakis 
testvéri bért fizethetnek. Ezen eset élénk igazolása annak, 
hogy legveszedelmesebb mindig a hátmögötti titkos kommu-
nizmus ! 

Tekintély dolgában az Engel céggel a zsidóságból három 
évtizeden át csakis a Schapringer cég versenyezhetett, mely-
nek megalapítója, Schapringer Joachim Nagykanizsáról jött 
át Pécsre és itt első sorban gabona és sertészsír üzletet, majd 
a Király-utcában az első pécsi magán bankcéget nyitotta meg. 
Nem tudott lépést tartani az Engel cég fejlődésével, csakis a 
közbecsülés és tisztesség tekintetében, de a két név egymás 
mellett mindenkor az üzleti korrektség fogalmát jelentette 
városunkban, mely családoknál a vallásos érzület is tradíció 
volt. Schapringer Joachimnak is négy fia volt. Ezek között 
a banküzletet Móric fia vezette, aki képzett, korrekt keres-
kedő volt, ele korán meghalt, amikor az üzletnek reá legna-
gyobb szüksége lett volna, mivel Schapringer Joachim szeme-

. világa annyira meggyengült, hogy a nagy kiterjedésű üzlet-
ben személyesen már alig működhetett. Zsigmond fia, aki a ve-
gyészelet tanulta, éveken át a pécsi gázgyárnak volt mindenki 
altal becsült igazgatója, aki társadalmi téren is szerepet ját-
szott. Művészi hajlamú ember volt, aki szivesen látott maga 
körül meghitt társaságot, melynek kamarazenével kedves-
kedett. Sajnos, őt is tulkorán ragadta el a halál. Egy fia, 
Ödön maradt utána, aki külföldön szerezte meg a vegyészti 
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doktori képesítést és huzamos harctéri szolgálat után a pécsi 
Höfler bőrgyárban helyezkedett el, mivel külföldre, amint 
azt tervezte volt, nem mehetet t . Pécsről elszármazott Eszékre, 
ahol az ot tani bőrgyár igazgatója. Schapringer Móric halála 
u tán a bank és gabonaüzlet vezetését fivére Gusztáv vette 
át, aki eredetileg szappangyárosnak készült, de azért alapos 
kereskedelmi képzettséget hozott magával az üzletbe is, mely-
nek vezetésében a szigorú kéz elméletének hive Volt. Maga-
tar tásában zord, hozzáférhetetlen ember, de gyors áttekin-
tésü, ügyes kereskedő volt, akit az 1907 évi pécsi országos kiállí-
t ás alelnökévé szemeltek volt ki. Egyszerre csak beteges-
kedni kezdett és eredménytelenül kereste fel a külföldi fürdő-
helyeket. Utoljára akkor érintkeztem vele, amikor valamivel 
javul t egészségi állapota és én kalauzolhattam a kiállítás te-
rületén. Néhány héttel utóbb ő is meghalt. Most már csak egy 
testvére élt, a bohém Richárd, aZ örökös joghallgató, ki két 
évtizeden át volt bécsi egyetemi hallgató, de nem ismert más 
ambíciót, mint az utazgatást . Komoly és ta r tós munka el-
végzésére nem volt alkalmas. Szivesen időzött Pécsett, ahol 
Volt iskolatársaival érintkezett legszívesebben. Mint önmagá-
val is elégedetlen ember, sokat zsörtölődött, pörlekedett, de 
arról szó se lehetett , hogy esetleg ő vegye át a banküzlet ve-
zetését. Mivel a legidőseb Móric fiai rég elszármaztak Pécsről, 
Gusztáv fia nem akar t itt maradni, az üzlet tulajdonjoga'Gusztáv 
özvegyére szállt, akinek azonban nem lévén kedve üzleti tevé-
kenységre, azt mindenestől a cég régi és kipróbált üzletveze-
tőjére, Fürsí Gyulára ruházta át, aki értet te annak módjá t , 
hogy a régi céget régi szellemében fentar tva , azt megtartsa 
addigi színvonalán, ami nem kis feladat volt . De tevékeny-
ségét még a nehéz időkben is siker koronázta és azt átvezette 
a háborús nehézségeken, majd a pécsi szerb megszálláson is, 
melv megbénitotta pénzintézeteink működését. Ám.de a vég-
zet őt is tulkorán elszólította és váratlan halála u tán a Buda-
pesten hivatalnokoskodó Ervin fiát kellett Pécsre szólítani, 

^ hogv régebbi cégtársi minőségét megváltoztatva, most már 
főnökévé legyen a régi cégnek, mely olv sok személyi változá-
soneset t á t és kegyelettel őrzi alapitójának nevét. Schapringer 
.loachim gyermekei közül már csak leányai, néhai Grünhut 
Ignác ügyvéd özvegye és özvegy Euphra tné vannak életben. 
Az unokák pedig, különösen a fiu unokák nem éreztek maguk-
ban hivatottságot, hogy gondját viseljék a régi, tekintélynek 
örvendett cégnek, melynek alapitója ugyanazon napon nyerte 
el a magyar nemességet, néhai Perczel Miklós akkori főispán 
előterjesztésére, mint Engel Adolf, ami leginkább tanúsko-
dik amellett , hogy ezen két cég Pécs kereskedelme terén liosz-
szu éveken át együtt haladt . 

Néhai Engel Adolf fivérének, Engel Péternek szerényebb 
boldogulás jutot t , mégis gyermekeiből ki tűnő embereket ne-
velhetett . Idősebb fia Lipót, mint nagybátyjának megbízottja 
Szigetváron működött , melynek föllenditésében élénk része 



86 

Volt. Korán szólította el a halál. Öcscse Miksa Barcsnak Volt 
már fiatalon vezető embere a fa szakmában, majd Fiúméba szár-
mazott el, ahol aránylag még igen fiatalon a Magyar Állalános 
Hitelbank ottani fakiviteli üzletének voll igazgatója c's ezen 
minőségében sokat jáit a francia városokban, melyekbe nagy 
jelentőségű fakiviteli bonyolított le. Azután Budapestre került, 
ahol lársa lett egyik nagyforgaln u magánbanknak, mely fel-
szánolt . Bár szemeviléga meggyengült, mégis a biztosítási 
szakmában u j nagyszabású dolgot alkotott, megalakítva az 
Európai podgyászbiztositó társulatot, melynek csakhamar 
annyira megnövekedett a forgalma, hogy egyik nagv mün-
cheni biztosító létesített azzal szoros kapcsolatot, majd pedig 
az akkor legtekintélyesebb magyar területen dolgozó Trieszti 
általános biztosító társulat láncolta azt magához és bámulatra 
méltó lelki erővel, törődött testtel beszervezte ezen biztositót 
jóformán egész Európában. A háború alatt megcsappant for-
galom megcsökkentette a podgyászbiztositó forgalmát is, 
de ennek eln ultával ismét hozzákezdett a félbeszakadt munka 
folytatásához, és hónapokat töltött el a szervezési n unkálalok-
kai Párisban és első pécsi volt, aki repülőgépen utazgatott Páris 
—London és más központok között, ő voll a harmadik zsidó 
vallású pécsi polgár, aki elnyerte a magyar nemességet, még pedig 
cscrku/i előnévvel és régebben szivesen áldozott pécsi jóté-
kony és kulturális célokra. A negyedik zsidó vallású nemesi-
te t t pécsi Stein Lajos dr., a balanya megyei gazdasági egyesü-
letnek a gazdasági élet terén elsőrangú szakember hírében álló 
alelnöke Volt, aki a n ecsekjánosi előneve t kapta, de ő már 
Szily Tamás főispán előterjesztésére, aki az üszögi uradalom 
tálajdonosának, Grosz Imre dr.-nak és annak testvérének is 
meghozta a magyar nemességet „üszögi" előnévvel. 

A régi pécsi cégek sorából az uj nemzedékben él tovább 
a Krausz Ábrahám fia gabonakereskedő cég, melyet egy em-
beröltőn ál a magas korban elhunyt Krausz Béni virágoztatott 
föl, an ig a háboiu meg nem szüntette a gabonakereskedelmet, 
mely állami monopóliummá lett a Haditermény r . t . közvetíté-
sével. Egv régi pécsi gabonakereskedő cég, melyet 'Steiner 
Lipót alapított és a cég nevét jóhargzásuvá tette, halála után 
a nagy képzettségű Samu fiára szállt át, aki féket vesztve 
rivalizálni akart a nagyobb és régi cégekkel, és egy szép napon 
a pécsi arany ifjúság ezen kedvelt tagja jelentékeny adóssá-
gok hátrahagyásával kénytelen volt Amerikába menekülni 
hitelezői elől. Nehéz és súlyos megpróbáltatások, a legdur-
vább munkák elvégzése után jutott jobb pozícióba és Boston-
ban egy ottani bankár leányával kötvén házasságot, tán el is 
feledte már azt az időt, amikor a Rákóczy-ut és Gyár-utca 
sarkán lévő emeletes, lebontásra szánt Utolsó idegen tulajdo-
nosa által a városnak ju t ta tot t régi ház az ö szülői háza volt. 
Tekintélyes volt annak idején Krausz Simon vászonáru cég, 
melynek tulajdonosa élénk temperamentumával, józan ke-
reskedői szellemével szivesen részt vett a városi közéletben is. 
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Néhány évvel halála előtt vászonáru üzlete mellett bank-
üzletet is nyitott Móric fiával egyetemben, aki atyja halála 
után túladott a vászonnemü üzleten, mely évtizedeken át 
ezen szakn ában uralta a pécsi piacot és be él te a banküzlettel, 
mely ma is élénk forgalomnak örvend. Bátyja, Krausz Jenő 
dr. az ügyvédj pályát választotta és irodája hamarosan sokat 
foglalkoztatott ügyvédi irodává fejlődött. A háború súlyos 
áldozatot rótt leá, mert az két derék, szépséges fiától fosz-
to t ta meg, de mindkettőnek holtlestét sikciült a hazai föld-
ben örök nyugalomra helyeztetni, ami ugyan sovány vigasz, 
de hány ezer szülő él Pécsett és Baranyában, akiknek még ezt 
a vigaszt se hagyta meg a mindenen és mindeneken átgázoló 
világháború kifogyhatatlan borzalma. Hosszan ta i tó beteg-
ség után ő is már meghalt. A legrégibb pécsi cégek egyike 
Juslus Lipól olajgyáros cég. Alapitója, mint oly sok pécsi 
Tolna vármegyéből származott el Pécsre és az öreg Jus tus , 
akit én már csak mint üreg urat ismertem, egyike volt Pécs 
legérdekesebb polgárainak, aki valláskülömbség nélkül osz-
tallan megbecsülésnek volt részese. Szorgalmával, takarékos 
életmódjával szép vagyo: l gyűj töt t és ezen takarékossága 
mellett is oly erős volt benne a szépérzék, hogy a Rákóczy-u 
és Alsó-Malom-utca sarkán biit gyári telepérek egy részér, 
a Rákóczy-utcai fronton rozoga földszintes épület és asztalos 
műhely helyén az akkori viszonyokhoz mérve valóságos eme-
letes palotát emeltetett , mely sokáig legszebb háza volt Pécs-
nek. Első zsidó vallású ,polgára volt Pécsi ek, akit egyik nagy 
pénzii lézetüi k, a Pécs-barai yai Központi takarékpénztár 
igazgatósai i tagjai közé választott és abban döntő szava volt. 
Jó ideig elnöke volt az izraelita h tközségnek, mely tisztségé-
ben követte Miksa fia, aki az olajgyár: t is örökségképen vette 
át és annak továbbfejlesztését csakis a háborús viszonyok 
hátráltatták. Annak olajpogácsái, amig azokat agyár előállít-
hat ta , a nagy takarmányh ányi ál hasznos szolgálatokat tel-
tek gazdaközönségünki ek. Fiatalabb, második házasságából 
s z á r m a z ó " A / f / i í ' i a mérnök lett , és intézményeink egész sorá-
nak, melyek, a technikával kapcsolatosak, az ő kezdeménye-
zésé-e, az ő alapos tudásának latbavetésével és minden körtil-
mé ,yre kiter jedő előrelátással létesültek, és teljesítették az 
azokhoz fűzött várakozásokat. Sándor fia, aki Eszéken tele-
pedett le és ott fontos pozícióhoz ju to t t és szorgalmával tekin-
télyes vagyonra is szert te t t ,a háború alatt , aránylag még fiatalon 
meghalt. A'pécsi volt borkereskedő cégekkel külön fejezetben fog-
lalkozom. It t csakis a legrégibb, jórészt ma is még fennálló 
nagyobb kereskedelmi üzemek alapitói emlékezetének óhaj-
tottam áldozni, melyek a negyven év előtti Pécs' városát ke-
reskeelői jelentéktelenségéből kiemelni törekedtek. Országos 
szempontból fontos gabonapiac Pécs sohasem volt, és a pécsi 
pályaudvar mentén a Schapringer cég által fölépített gabona-
gyűjtő épület sohasem roskadozott az ott elhelyezett gabona-
készletek súlya alatt . 
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Dragonescu Döme volt az első pécsi pénzügyigazgató, 
aki megnyerő modorával senki haragját nem vonta magára, 
ha még oly keményen megsrófolta is hivatali kötelméből ki-
folyólag adóval, melynek megfizetése sohasem tartozott a 
kellemes kötelességek közé. Dragonescu Döme egyenesen nép-
szerű volt Pécsett, mert amikor csak módjában volt, a jóravaló 
embereknek szivesen segített ügyes bajos dolgaikban. Az ő 
pénzügyigazgatóság'á alat t történt a regálé megváltás, mely 
a városoknak megadta a lehetőséget, hogy mint a regálé bér-
lői házi kezelés helyett továbbra is bérbe adják ezen jogukat. 
Bár tagja volt a regálé jövedelmet ellerőrző bizottsági ak, 
szemet hunyt, hogy a tiszta jövedelem bizonyos hányadát 
színházépítési célra félretehesse Aidinger polgármester, ak ;-
vel meleg barátságot ta r to t t fönn, mely nagy hasznára is volt 
a városnak. A törvényhatósági bizottságban gyakrabban fel 
is szólalt, minden tárgyhoz szakszerűen beszélt, dacára oiáli 
származásának kifogástalanul jó hazafi volt. Amikor elérte 
a miniszteri tanácsosi rangot, elhelyezték a temesvári pénz-
iigyigazgatóság élére, majd nyugalomba vonult és ekkor meg-
választották eg>ik oláh kerületben országgyűlési képviselő-
nek. Mint ilyen élénk részt vet t a parlamenti munkálkodás-
ban, különösen a pénzügyi bizottságban vehették jó hasznát. 
Egy szép napon aztán halála Ilire érkezett hozzánk és meg-
gyászoltuk valamennyien, akik közel férkőztünk volt ebez a 
melegszívű emberhez, aki a lat t mintaszerű volt a pécsi pénz-
ügyigazgatóság ügykezelése. Egyetlen fia, Trtus Pécsett vé-
gezte a jogot és szintén a pénzügyigazgatási pályára lépett . 
Hamarosan elhelyezkedett a minisztériumban és ha ott pé-
csiek keresték föl, azoknak készségesen mozdította elő ügyei-
ket. Egyik érdekes utódja volt Bajza István dr. buelapesti adó-
ügyi felügyelő, aki már min. tan. rangban jöt t Pécsre és 
hamarosan beleilleszkedett a pécsi társaságba. Több püspök-
kel való szorosabb barátságának volt katolikus vallásos érze-
lemvilága betudható, és alig helyezkedett el hivatalában, máris 
beköszöntött a Pécsi Napló szerkesztőségébe, hogy mint állandó 
ünnepnapi vezércikkírója á tadja a sok ponttal és gondolat-
jellel spékelt vezércikkét a karácsonyi vagy húsvéti szám ré-
szére és ezután, amig csak Pécsett tartózkodott , karácsonyi, 
pünkösdi és húsvéti számból el nem maradhatot t az ő vallá-
sos érzülettől á t i ta tot t vezércikke. Tele voltak ezek poétikus, 
hazafias észletekkel és a közönség nagyobb részénél, mely-
ből még nem halt ki az ezek iránt való fogékonyság" szíves fo-
gadtatásra találtak. Pénzügvigazgató, adósrófoló, mint poéta 
— ez már nem volt mindennapi jelenség. Jószívű ember volt 
Bajza dr. is, akinek felesége, a győri nagyműveltségű patikus-

lány hamarosan kedvelt tagja volt a pécsi hölgyvilágnak. 
Csinos énekhangját többször hal lhat tuk a templomokban, 
elvétve jótékonycélu hangversenyek alkalmával is. Nyug-
díjaztatása után Heckenaszi Kálmán min. tan., a régi kipróbált 
pénzügyi szakember került Pécsre, ahol ifjú éveiben rövid 
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időn á t már működött. A háborús éveket és a szerb meg-
szállás első stádiumát a pécsi pénzügyigazgatóság élén töl-
töt te. Elsőrangú szakember volt különösen adóügyekben. Igen 
hosszú, eredményes közhivatali tevékenységre pillantva vissza 
a háborús nehébégeket, kiváló, hozzáértő munkatársak segít-
ségével könnyen legyőzte. A háború alatt életbe léptet í t t u j 
jövedelmi adók kivetését leghivatottabb közegekre bizta és 
bár Pécs távolról sem részesedett oly mérvben a háborús nye-
reségekben, mint testvér városaink nagyobb része, az elélt 
eredmény ép ezen körülményre való tekinte t te l teljes elisme-
résre talál t . A kivetési munkálatok oroszlánrésze Púlfij Zollán 
tanácsosra esett, aki a közönséggel szemben való jó modora 
révén népszerűség dolgában méltán sorakozott Dragonescu 
mellé és ennek a körülménynek köszönhette, hogy pártkölünb-
ség nélkül beválasztották a törvényhatósági bizottságba, ahol 
szaktudásának jó hasznát vehette a város. Amikor Heckenaszt 
Kálmánt, aki a háborús évek alat t átlépte a szolgálati határt , 
de a fenforgó körülményekre való tekintettel nem élt törvény-
adta jogával, hogy nyugdíjaztatását kérje, a szerb megszállás 
általelőidéze tt súlyos helyzetben épen előrehaladott kor ára való 
tekintettel aligha tudot t volna már megbirkózni a pénzügy-
igazgatóságnak a szerbek által történt elvállalása által fel-
merült nehézségekkel. Ezektől szerencsésen azzal szabadult: 
meg, hogy a köztársasági kormány hivatalból nyugdíjazta a 
korhatárt túllépett tisztviselőket és mir.t erre legalkalmasabb 
pénzügyi szakembert az időközben főtanácsossá előlépett 
igazgatóhelyettest, Pálfy Zoltánt bizta meg a pécsi pénzügy-
igazgatóság vezetésével, aki hivatalát még el sem foglalhatta, 
amikor a magyar pénzügyi tisztviselőket barátságosan kites-
sékelték a pénzügyi palotából, ahol szerb, illetőleg jugoszláv 
hivatalnoki kar foglalta el az összes helyiségeket és fokozato-
san rá te t ték kezöket az összes kincstári jöveelelmekre és a 
magyar adókivetők helyett, mégis a formák betartásával, pécsi 
tanácsadók bevonásával kivetették a háromszoros adókat 
és ahol lehetett , hozzáláttak ezen adóknak is Szerbia részére 
való beszedéséhez. A magyar állami tisztviselők, vasutasok 
fizetéseinek, nyugdijainak kiutalása, miután minden jöve-
delmet a szerbek a maguk részére foglaltak le, leküzd-
hetetlen akdályokba ütközött és nyugoeltabb időkre 
vár annak méltatása, miként óvták meg a vagyontalan állami 
és vármegyei tisztviselőket attól, hogy az elviselhetetlen élel-
mezési drágaság mellett nélkülözéstől a lehetőségig mentesek 
maradjanak. Pálfy Zoltán, aki ezeír időben még hivatalába 
se mehetett , ezen téren olyan érdemeket szerzeit, a vagyono-
sabb pécsi polgárság és ipari üzemek oly készséggel előlegezték 
a milliókat meghaladó összeg erejéig ezen fizetéseket, a mit 
az érdekelt tisztviselőknek feledniük nem szabad még a háború 
elvesztése által reánk szakaelt szerencsétlenség közepette sem. 
Amidőn a pécsi pénzügyigazgatóság volt és jelenlegi vezető 
tisztviselőiről megemlékezem, hiba volna megfeledkezni Auguszt 
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Ferencről, a legvidámabb temperamentumu, kiválóan képzett 
és járatos volt pénzügyigazgató helyettesről, aki érdemei révén 
elnyervén a pénzügyigazgatói cimet és jelleget, miután a pécsi 
igazgatóság élére való kinevezését illetékes helyen elérni nem 
ludta, nyugalomba vonult, miután előzőleg pénzügyi képes-
ségei révén elnyerte a pécsegyházmegyei alapítványi takarék-
péi zlár igazgatói ál lását , mely intézetet hamarosan föl is len-
dítette. Sajnos,nem sokáig élvezhette nyugdiját és pénzintézeti 
javaelalmazását, mert a háború harmadik évében, mely a la t t 
egyik fia is elesett , arra a szomorú hirre ébredtek Auguszt Fe-
renc barátai , hogy elkövette élete légrosszabb élcét (mert az 
élcfaragás volt kedvelt foglalkozása) és hirtelen meghalt, soha 
enyhet nem találó mély gyászban hagyva há t ra nagy családját. 

A le tűnt pécsi kereskedői világnak egy képzettsége révén 
kiváló tag ja volt néhai Krausze Ignác, a szolidságáról és meg-
bízhatóságáról messze vidéken imeit , Sziléziából Pécsié be-
vándorolt Krausze Ignác fia. Grácban végezte a kereskedelmi 
iskolát és még a ty ja életében a Központi Takarékpénztár épü-
letében lévő vászonnerrü üzletben tevékenykedett , hogy a ty ja 
halála után az üzletnek tulajelonába lépjen. Három fiútestvére 
más pályán kereste és meg is ta lá l ta a bolelogulást. Krausze 
Igi ác, aki élénk részt vet t a pécsi kereskedelmi világ társa-
dalmi mozgalmaiban is, a megtestesült jóság és megértés volt. 
A városi törvényhatósági bizottságnak már fiatalon tag ja volt 
és bár politikailag mindig megta i to t ta függetlenségét, a köz-
gyűlési teremben nem ismert mást , mint a közügy javát . A 
kereskedelmi és iparkamarában is súlya volt szavának. Ra-
jongva szerette ő is szülővárosát és annak fölvirágoztatása 
mindig szemei előtt lebegett. Megtestesülése volt a polgári eré-
nyekrek, megbízható jó barát , áldozatra kész polgár. Sajr.os 
korán szólitotta el őt a halál. Üzlete ma is fennáll, a régi alapo-
kon, az volt hitvesének képezi tu la jdonát és ezen üzlet elől 
jár t a példával, amikor a háboiu alat t a hirtelen bekövetke-
zett nagy áremelkedések a la t t a készletek szerencsés tulajdo-
nosai oly mértékben szöktek föl készleteik ármegállapításéi ál, 
amint azokat a budapesti és bécsi éhes gyárosok felszöktették 
azoknak beszerzési árai t . A Krausze cég, amig régi készlete 
t a r to t t , azáraka t sehogyse emelte, mert ezzel a volt tulajdonos 
szellemének tar tozot t . Akadt még ilyen cég Pécsett több is, 
ámde meg kell állapítani, hogy csak kevés, mivel mindenkit 
elfogott a hirtelen és könnyű szerrel való meggazdagoelás 
vágya, mely féket nem ismer külörösen akkor, ha a közönség 
ezen pénzszerzési vágynak kényre-kedvre ki van szolgáltatva. 

Jó l r rü , érdemes családja volt Pécsnek a Schollz sörgyá-
ros család. A családfő Scholtz Gyula a Sörház-utcában lévő 
sörgyárat fejlesztette fokról-fokra. A gyár termékeit keelvel-
ték. Az öreg, konzervatív apát követő két fiu közül, az idő-
sebb Antal, aki külföldön is fo lyta tot t szaktanulmányokat , 
kicsinek ta lá l ta a Sörház-utcai gyártelepet, mely nem igen 
adta meg a fejlődés lehetőségeit, ezért megegyezve Gyula öcs-
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csévél, akinek fölfogása inkább alkalmazkodott atyjáéhoz, 
hogy kilép a régi cégből és a város kültelkén uj gyárat létesít, 
melyhez saját vagyonán kivül az eszéki Seper sörgyáros, apósa 
adja meg az anyagi eszközöket. Sörgyárának létesítéséig bor-
kereskedéssel foglalkozott Scholtz Antal, mely üzletet el kel-
let t adnia, mivel nagyarányú sör- és malátagyára vagyoni 
erejét teljességében igénybe vette. Amint sörgyárának építé-
séhez kezdett, eg} út ta l elhatározta osztrák és német mintára a 
gyárral kapcsolatos söröző létesítését, melynek kies fekvése kö-
vetkeztében az akkor legdivatosabb Abbazia nevet adta, mely 
fedett és szabad helyiségben egyszerre több ezerember helyezked-
hetett el és volt kiszolgálható. A pécsiek szivesen felkarolták a 
nagyvárosi stilü helyiséget, abban ta r to t ták meg a nyári mu-
latságokat és jótékonysági ünnepélyeket, és a vasút 
közmegelégedésre az Üszög és Pécs buelai külvárosi vasút 
állomáshoz való közelsége dacára vasárnapokon még külön 
Abbázia személyvonatokat állított be, hogy a közönség haza-
szállítása ne ütközzön nehézségbe. A közönség annál szíve-
sebben özönlött ezen nyári helyiség felé, mivel az üszögi erdőt, 
a pécsiek legkedveltebb kiránduló és majálisozó helyiségét 
kevés idővel előzőleg egy apró kis, számot nem tévő terület 
kivételével elvonták tőle és azon már megindult volt a prózai, 
de hasznot hozó szántás, amint a gyakorlati élet szükségletei 
mindenütt kiölik a poezist, a pécsi gyermekeknek pedig több 
emberöltőn át az iiszögi erdő majálisai képezték a szép és fen-
séges megtestesülését ! Amikor már nélkülözhetlenrek bizo-
nyult a sörgyár Abbázia telepe, akkor jött a mindent elsöprő 
háború, Abbáziából laktanya és menekültek tanyája let t . 
Ki gondolt a világháború első ijedelmében mulatozásra, vagy 
arra, hogy Pécsnek eme nagyvárosi mulatója parlagon luver ? 
A sörgyár létesítőjének korai halála krízisbe sodorta a sör-
gyárat., és mivel annak prosperitásához nagy érdekek fűződ-
tek, mely közgazelasági érdekek figyelmen kivül hagyása ragy 
kárára lett volna a pécsi pénzpiacnak is, elhatározták, hogy 
a nagyarányú sörgyárat részvénytársasági alapra helyezik 
és pénzintézetek és magánosok szívesen siettek a szép jövedel-
mezőséget igérő gyártelep részvényeit lejegyezni, és meg kell 
állapítanom, hogy a részvények propagálása körül legnagyobb 
buzgalmat Bolgár Tivadar, akkor még csak buzgó tisztviselője 
a Pécsi Kölcsönös Segélyző Egyesületnek, most az abból ke-
letkezett Pécsi Kereskedelmi és Iparbank igazgatója, Horváth 
István mérnök, aki közgazdasági téren is szivesen működött, 
majd elköltözött Budapestre, továbbá Förster Jenő, a baranya-
vármgyei gazdasági egyesületnek akkoriban még ti tkára, most 
már igazgatója, Walljisch Pál gabonakereskedő, akinek az volt 
az eredeti terve, hogy a sör és malátagyár mellé gőzmalom 
is épüljön — buzgólkodtak legnagyobb odaaelással. Siker is 
koronázta fáradozásukat, pedig akkor a gründolási düh Pécsett 
nem bur jánzott még, és ipari vállalat részvényeinek jegyzéséhez 
még fogni kellett az embereket, akik fölös pénzekkel sem ren-
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delkeztek akkoriban oly mérvben, mint a következő eszten-
dőkben, amikor sikerrel kecsegtette részvénytársasági alapítá-
soknál már szívességet tettek az alapítók, ha részvényhez jut-
ta t ták a kevésbbé benfenteseket is. A gyár vezetésére a jó 
szakértő hírében álló Szegő Pált hívták meg Temesvárról és 
nem is lehetett panaszt emelni a sörgyár üzletmenete ellen. 
Ámde a kezdet nehézségei és némi egyenetlenség (elvégre 
magyarok volnánk, akik nem sokáig tudjuk egymást szeretni!) 
az ügyvezető igazgató távozását vonták maguk után, az igaz-
gatóságból is többerr kiváltak, a Pécsi Takarékpénztár birto-
kába került a részvények többsége és mint annak bizalmi 
embere Baumann Emil, addig a Höfler bőrgyár igazgató he-
lyettese vette át a rekonstruált részvénytársaság ügyvezető 
igazgatói tisztségét és minden tekintetben megfelelt a működé-
séhez fűzött várakozásnak, mert a sörgyáraknak kedvezett a 
háború alatt a konjunktura is. A régi Scholtz Gyula féle sör-
gyár viszont a Hirschfelel-féle sörgyárral létesített transactió 
utján teljesen beszüntette működését, annak kéményéből nem 
szállt fel többé a füst, és annak tulajdonosa a magánéletbe vo-
nult vissza tekintélyes vagyonával és polgári kötelességének 
is szivesen felelt meg, amikor a Sörház-utcában nagy áldozat-
készséggel fölemelte városunk egyik legszebb, legsikerültebb 
bérpalotáját, mely még a házbéremelési tilalom alatt is jó be-
fektetésnek bizonyult. Tekintélyes vagyona dacára egyik leg-
szerényebb igényű polgára városunknak, aki a takarékosság 
terén is jó példával jár elől. Szegő Pál igazgatónak azonban 
hamarosan alkalma nyílt, hogy rátermettségéről tanúságot 
tegyen. A nagyobb termelésre berendezett Hirschfeld-féle 
sörgyár tulajdonosa, Ilirsehfeld Sámuel, aki a virágzó gyár-
telepet édes atyjától, ettől a termetre apró, ele jóeszü embertől 
örökölte munkás élet után, váratlanul meghalt. Egyike volt 
városunk legértékesebb kereskedelmi munkás embereinek, aki 
csak toldozta, bővítette gyártelepét, melynek termékeit messze 
vidékre hordta a vasút, különösen azokban az években, ami-
kor a filoxera nagy mértékben leszállította a pécsi szőllőhegyek 
hozamát és a borivók nagy gárelája is kénytelen volt a sörhöz 
átpártolni. Hirschfeld Sámuel tömegesen vásárolta meg azo-
kat a házakat, melyekben korcsmák is voltak és azokban csa-
posokat helyezett el, igy biztosítva Pécsett is a gyár termékei-
nek elhelyezését. Özvegye nem érzett magában hajlandóságot, 
hogy a gyár vezetését magára vállalja. Veje, aki ügyvéd volt, 
erre nem renelelkezelt a szükséges képességgel, igy fölmerült 
a gyár eladásának eszméje, és mivel Forbát Arnold, a régi 
Wertheimer Jakab-féle legjobb hirü borkereskedést már ré-
gebben feloszlatta, a Mezőgazdasági Sörgyárnál elfoglalt al-
elnöki tisztségéről lemondott volt, hamarosan sikerült az öz-
vegygyei megállapodni a vételre, igy a gyárnak tulajdonába 
lépett és nagyra értékelvén Szegő Pál előtte ismert szakértel-
mét, reá bizta a gyár vezetését. Nagyarányú átalakításokat, 
modernizálásokat kezdettek meg, hogy minden konkurren-
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"iával szemben versenyképessé tegyék a gyárat. Ezen célból 
egrátermet tebb sörmestert hozatott a gyár, mely régi jég-
gyárát is lényegesen kibővitette, annak termelőképességét 
megnégyszerezték, vizről is gondoskodva, hogy a jéggyárat 
lehetőségig függetlenitsék a vizet sokszor csak szórványosan 
szolgáltató városi vizvezetéktől. Az alapos átalakítások, be-
ruházások, a legsúlyosabb ép tkezési években rengeteg áldo-
zatot igényeltek, és erre való tekintettel az ország egyik leg-
nagyobb pénzintézetével, a Hazai bankkal szövetkezve rész-
vénytársasági alapra helyezkedett ezen sörgyár is, mely a há-
borús drágaság miatt oly nagy költséggel eszközölte halasz-
tást nem tűrő beruházásait, melyek révénezen sörgyárunk az 
ország egyik legmodernebb és a termelőképesség magas 
fokán álló gyárává fejlődött, hogy a részvénytőkét kétszer 
is emelni kellett és most már 70 milliós alaptőkéjével a 
Pannónia sörgyár, mely saját vasúti kocsijaiban,teherautóival 
eszközli szállításait, ma egyike az ország legtekintélyesebb 
iparvállalatainak, melynek termékeit a császárság és király-
ság utolsó éveiben az udvarnál is előszeretettel élvezték és a 
főhadiszálláson is kedvelt ital volt. Pedig a laikus el se képzelné 
milyen nehézséggel küzdöttek a nyersanyagnak hadi célokra 
történt lefoglalása miat t a mi sörgyáraink is, és hogy amikor 
a müncheni és pilseni sörgyárak kénytelenek voltak anyag-
hiány miatt a termelést csaknem teljesen beszüntetni, vagy 
kitűnő és elsőrangú minőség helyett csakis élvezhetetlen lőrét 
gyái that tak, a pécsi sörgyárak élvezhető italt szállíthattak 
mindenkor megrendelőikrek, igaz már akkor is az előző árak 
négy vagy még többszörösééit, a békeidőkhöz mérten csekélyebb 
haszon mellett, de mégis szállíthattak, ami ezen gyárak vezetői-
nek és az abban megnyilvánuló hozzáértésnek volt érdeme. A 
pécsi szerb megszállás még súlyosabbá te t te ezen gyárak helyze-
té t is, mert nem csak sörtermelési adójukat, de részben anyagu-
kat, melyhez ily sok nehézség leküzdése után ju tha t lak , rész-
ben gépeiket is lefoglalta a szerb zsákmányoló bizottság, mely 
sequestrum alá helyezte az összes pécsi részvénytársaságo-
kat, megengedve, hogy azok folytassák üzemüket, "de eleve is 
lekötve az üzemköltségen felül fenmaradó hasznot a jugoszlá-
viai, kincstár részére, melyet a Magyarországra kivetendő hadi-
sarcba fognak betudni és igy ezért a magyar állam tar to-
zik kár pót lássál, ha az abba a helyzetbe jut majd, hogy ezen 
kártérítést megadhatja. Hegy befejezzem a pécsi sörgyárak 
történetét, meg kell még emlékeznem arról is, hogy az el-
szakított részekre megszűnvén a szállítás lehetősége a Mező-
gazdasági Sörgyár a Pannónia Sörgyár javára megszüntette 
a sörgyártást és egyelőre malátagvártásra szorítkozik. A 
szerbek ráfeküdtek a régi pécsi Iíöjler-féle bőrgyárra is, 
melyet akkor alakítottak á t részvénytársasággá, amikor 
az folytonos terjeszkedése, áruinak a külföldön való 
rohamos elterjedése következtében a pécsi pénzintézetek 
erejét meghaladó mérvben kellett igénybe venni és a gyárat 
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csakis azzal lehetett jobb vágányokra terelni, ha részvénytár-
saság alakításával uj pénzeket biztosítanak a gyár részére 
A gyár két tulajdonosa, Höfler Jakab és annak fivére nem. * 
kaptak készpénzt a gyár tulajdonjogának átengedéseért, ha-
nem túlnyomó részben részvényeket, és megmaradtak a gyár 
vezetőségében. Höfler Jakab a gyár hozzáértő igazgatói állá-
sát foglalta el és most már pénzügyi gondoktól mentesen gon-
doskodhatott túlnyomó részben annak további technikai ki-
fejlesztéséről. A háborús konjunktura ezen gyárat soha nem 
várt módon felvirágoztatta, ezenfelül Pécs lakosságát azon ki-
vételes helyzetbe ju t ta t ta , hogy a katonai célokra le nem fog-
lalt bőrök Pécsett ju tot tak felhasználásra, amikor más váro-
sokban bőr egyáltalán kapható nem volt már. Bőr tekinteté-
ben is kiváltságos volt tehát Pécs helyzete az egész háború 
alat t , melynek első stádiumában a halál hirtelen elszólította 
Höfler Jakabot, aki szakértelmével az egykori szerény Rákóczj-
uti t imármühelyet , melyet atyjuktól örököltek a fiuk, az ország-
egyik legnagyobb bőrgyárává fejlesztették, amig a közegész-
ség követelményeinek megfelelve a gyártelepet a belvárostól 
kitelepítették a Siklósi-ut végére, ahol hely szempontjából a 
fejlődésnek már nem volt akadálya. A fiatalabb Höfler János 
külföldön tökéletesítette szaktudását, újításokat vezetett he 
a gyártás terén, külföldről hozatott nyersanyagot és sokat 
utazgatva a Höfler bőröknek különösen.a keleten szerzett uj 
piacokat. A gyárnak részvénytársasággá történt átalakítása 
után, amig az még nehézségekkel küzdött, a gyár vezetésében 
merültek fel nézeteltérések, melyek végeredményükben arra 
vezettek, hogy kilépett a gyár igazgatóságából, és egyik mo-
hácsi timár műhelyt bérelte ki, majd Pécsett nyitott bőr keres-
kedést, ezen üzletből szép jövedelemre téve szert. Fivére halála 
után azonban előző távozása következtében nem lehetett utódja 
az igazgatói tisztségben, annál kevésbbé, mivel kiválása alkal-
mával ellentétbe került az igazgatóság mértékadó tagjaival 
és igy a gyár régebbi tisztviselője, Róth Sándor felé fordult az 
igazgatóság bizalma és fiatalsága dacára azt bizták meg a 
nagy bőrgyár igazgatói teendőivel, mely tisztségnek a háború 
a la t t és a még súlyosabb szerb megszállás alatt minden vára-
kozást meghaladó módon felelt meg. A szerbek rátet ték kezü-
ket ezen gyár termékeire is, melyeket jól megrakott vasul i 
kocsikban szállí t tattak Belgiádba, illetőleg Szerbiába és Jugo-
szlávia egyéb részeibe, ugy, hogy ott most már könnyebben 
juthat tak a pécsi Höfler bőrgyár termékeihez, mint Pécsett. 
A gyárból, ugyancsak az ennek tulajdonába átment eszéki, 
régebben Bartalovics-féle, még a háború előtt csődbe jutott 
bőrgyárból most már csakis az ellenőrző szerb katonatiszt 
engedélyével adhattak ki akár csak egy cipőre való bőrt, ugy, 
hogy rendes vásárlóit sem elégíthette ki. Még a megszállás 
alatt , de annak utolsó stádiumában történt, hogy egyik nyári 
délután még ki nem derített okból (valószínűleg azonban gyúj-
togatás következtében) tűz keletkezett a régi gyártelepen, 
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mely harminc milliót meghaladó kárt okozott. Ámde azért a 
munka nem akadt meg, mivel az-üzem folytonosságáról gon-
doskodni tudtak , és hamarosan hozzá lát tak az újjáépítéshez, 
a munkálatokkal Fónagy Béla budapesti épitési vállalkozót 
bizva meg. Az én gyermekkoromban, de még jóval később is 
virágzott Pécsett a t imáripar. A Síirling-iéle nagyobb limár-
rnühely a Ferenciek-utcájának végén volt, és emlékezhetünk 
még az, emeleten látható volt salugáteres száritó műhelyekre. 
Az úgynevezett böhmisches Dörflben voltak a Kráuisack-
féle tímárműhelyek, az áztató kádakat mindenki láthat ta , 
mert a tulajdonos mindenkor készségesen engedte meg, hogy 
a Malom-utcát a mostani Irányi Dániel-térrel összekötő át-
járó ház, melynek emeleti előrész épületében tar to t ták meg 
évtizedeken át Pécs elite báljait, mig a hátsó, nagyudvaru, 
mintegy hatván kislakással biró faerkélyes házban kis lak-
pénzt fizető szegényebb emberek laktak, akárcsak most is. 
A tulajdonosai mindig megengedték, hogy az szabad á t já ró ház 
legyen. Nevezetessége ezen épületnek, hogy abba kopogtat be 
leggyakrabban a gólyámadár apró ajándékaival. A bőrkikészítés-
nek nem voltak titkai, melyeket el kellett volna rejteni. A 
Krautsackok pedig oly polgárai voltak a városnak, akik a polgári 
erényeket minden fölé helyezték és Pécs krónikájában több 
helyen is találkozunk e névvel, mely mindenkor az emberszere-
te te tgyakorol ta minden vonatkozásban. Az utolsó a régi fa j ta 
tímárműhelyek közül volt az Erreth-íéle nagyobb méretű 
t imármühely a Malom-utcában, melynek alapitója, a közéht 
terén szerzett érdemei elismeréséül a magyar nemességet kapta 
monostori előnévvel, ami beszédes bizonyítéka annak, milyen 
kiváló polgára volt Pécs városának az öreg Erreth Kálmán, 
akinek fia édes a ty jának magas korban bekövetkezett halála 
után csak még néhány éven át folyta t ta a tisztes t imár ipart , 
majd visszavonult és évek óta minden tevékenységét a köz-
ügynek és jótékony cselekedeteknek szenteli. Amikor ezen 
műhely beszüntette működését, ezzel az utolsó pécsi belvárosi 
timármühely fejezte be tevékenységét és ezzel Pécs szegényebb 
let tegysok embert foglalkoztatott iparral, amint már jóval elő-
zőleg a pécsi pipafaragók is, akiknek utolsó mesterei a Rákóczi 
ut alsó részében készítették pipáikat, pedig valaha külön céhük 
is volt Pécsett, megszűntek, mert a cseh és tiroli pipákkal nem 
birták a versenyt. A bőrgyár mellett nem lehetett már létjogo-
sultságuk a timármühelyeknek és kegyeletes megemlékezésül 
a város egyik utcáját , ahol fél évszázad előtt egyik kis t imár-
mühely sorakozott a másik mellé, elnevezték Tímár-utcának. 
Ezen utcában volt a Höfler-féle t imármühely hátsó része is, 
mely idővel kinőve kereteiből, gyárrá fejlődött. 

Erreth Kálmán egyik nővére Pintér József fakereskedő-
nek lett a felesége, egy a puritán elveket valló Erreth család-
hoz legjobban illő szorgalmas és nagy tekintélynek örvendett 
kereskedőé, akinek maradandó érdeme volt a Ferenc Józsej 
fürdő létesítése, mely a már több évtizeddel előzőleg létesített 
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Engel-féle gőzíürdő dacára is, vivmányszámba ment a pécsi 
közönség részére. Méreteiben ezen fürdőtelep nem volt nagv, 
nem vette tekintetbe Pécs nem várt méretekben bekövetke-
zett nagymérvű fejlődését, lakói számának emelkedését, de 
mégis módot adott arra, hogy abban egyszerre százan is meg-
fürödhetnek és legmodernebb, tökéletes berendezésével egy-
részt a pécsi köztisztaságnak és közegészségnek te t t hasznos 
szolgálatot, de a Pécsre jövő idegenek is örömmel keresték lol 
a szép és tiszta gőzfürdőt, melyhez foghatót vidéki városban 
nem igen lehetett találni. Alig két-három évi fennállás után 
egy a gőzkazánból kipat tant szikrától meggyulladt a gőz-
fürdő tetőzete, éppen akkor, amikor abban a délutáni órákban 
hölgyek fürödtek, akik rémülve hallották a meleg basin fölött 
lévő szines üvegtető repedezését. Nagyobb baj a tűzvésznél, 
melyet gyorsan eloltottak, nem történt és néhány hét a la t t 
ismét helyre hozhatták a tűzvész okozta károkat, mely idő 
alat t szünetelt a gőzfürdő üzeme. Pintér Józsefnek sem aclatott 
hosszú élet és csaláeljának, jóbarátainak nagy bánatára alig 
néhány évvel szép müve befejezése után sírba szállt ő is. A 
gőzfürdő vezetését a régi szellemben most már János fia vette 
át , aki ugyan pénzintézeti tisztviselői pályán működött, de 
azért mondott le ezen tisztségről, mivel egyrészt egészségi 
állapota az iroelai tevékenységre alkalmatlanr á tet te, másrészt 
a gőzfürdőnek a háború alatt bekövetkezett látogatottságá-
nak emelkedése és a fürdőzéshez szükséges kellékek beszerzésé-
nekfokozódónehézségei kivánatosátet téka gazda állandó gondo-
zását. Pintér József nemrég elhunyt özvegye és többi gyermeke 
állandó tartózkodásra Bécsbe költözött, ahol most már akár 
külön klubot is alakithatrár.ak a pécsiek és baranyaiak, ak ika 
volt császárvárosban uj otthont találtak. Hogy Budapesten vagy 
5—600 Pécsről odaszármazott család lakik, az köztudomásu. 
Legtöbbje az évek és évtizedek folyamán teljesen elszakadt 
Pécstől és semmiféle összeköttetést sem tar tanak fön jórészt 
szülővárosukkal, vagy azzal a várossal, melyhez őket az ifjú-
ság és családi tradíciók fűzik. A pécsi Glass család, mely év-
tizedeken át Pécsett élénk szerepet játszott, ha a család egyik 
tagja se tudot t is i t t vagyont gyűjteni, immár teljesen el-
származott Pécsről Budapestre, ahol abból több tekintélyes 
orvos, ügyvéd, kereskedő foglal el szebb pozíciókat. Az utolsó 
Pécsett élt és i t t magas korban meghalt Glass Ilermann első 
sorban gabonanemüek közvetítésével foglalkozott, de legtöbb 
idejét hitközsége javának szentelte és senki nem volt hosz-
szabb időn át tagja a hitközség ügyeit vezető elöljáróságnak, 
mint ő. Hogy itt külön is megemlékezem róla, ennek magya-
rázatát aelja, hogy ez a kortesi minőségben is megbecsülhetet-
len szolgálatokat te t t jólelkű ember megteremtője, kezdemé-
nyezője volt a szegénysorsu izr. iskolásfiuk élelmezésére léte-
sített téli táp idézetnek és évről évre maga járta végig a hit-
község tagjait , hogy tőlük a jótékonysági intézet fentartásá-
hoz szükséges évi hozzájárulásokat egybegyűjtse. Végeredmé-
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nyében a fölöslegből oly tekintélyes megtakarítást siker ültel-
érni, hogy a hitközség maga vehette át a pécsi izraelita jóté-
kony nőegyesületnek hölgyei ellenőrzése mellett a tápintézet 
további vezetését. A soktagu és szerteágazott családnak Pé-
csett már csak síremlékek t a r t j ák ébren emélkezetét. 

A pécsi patrícius családokból kedvelt tagja volt polgári 
köröknek Beck Gyula kalapos, akinek édes atyja is, Beck Már-
ton előzőleg kalapos mesterséget folytatott Pécsett. Krá ly -
utcai üzletében mindig nagy rak tá r t t a r to t t a kispolgárságnak 
készült kalapokból. Az öreget, akit már csak igen szerény, 
de mindig egyenes, becsületes kisiparosnak ismertem, gondos 
nevelésben részesítette 'fiait, akik közül a legidősebb első-
rangú bányámért ök lett és a legjelentékenyebb bányamüvek-
nél foglalt el vezető állást. Gyula öcscse édes a tyja mester-
ségét folytat ta , de attól egészen külön. Ezen célból néhai Weisz 
Jakab pécsi izr. vallású néptanítónak a K ;rály-utca elején, 
a városház épületben bérelt helyiségben berendezett, kizáró-
lag jobb minőségit férfikalapüzletét vette át, amikor Weisz 
Jakab már elegendő vagyonnal rendelkezett, hogy üzleti te-
vékenyéségétől visszavonuljon. Beck Gyula a szolidságáról 
ismert üzletében csakis legjobb minőségű áru volt kapható 
normális bécsi, vagy budapesti árakon. Beck Gyula részt vett 
a Pécsi Polgári Casinó alapításában, annak sokáig ügyvezető 
igazgatója is volt. Vele is megesett, hogy hirtelen bekövet-
kezett súlyos megbetegeelése műtétet te t t elkerülhetetlenné, 
am'ér t is Budapestre szállították, rövid idővel Laubcr Rezső 
dr. volt pécsi ügyvédnek műtét következtében ott bekövetke-
zett halála után, és ugyanezen szomorú sors várt a Laubcr 
családdal rokon Beck Gyulára is, akinek már csak holtteste 
érkezhetett vissza Pécsre, melynek polgársága azzal is meg-
tisztelte volt, hogy beválasztotta a törvényhatósági bizott-
ságba, melynek kevés oly buzgó tagja volt, mint a korai s rba 
szállt Beck" Gyula, akinek kalapüzlete most már u j tulajdonos 
kezébe ment át . Jó, odaadó, a közügyekkel élénken foglal-
kozó polgára volt Pécsnek, a Székesfehérvárról Pécsre szár-
mazott Eizer János, akinek szikár alakját mintha még most 
is ott látnám a most már királyi táblai épület nagy sarki fii-
szeres boltja előtt, melyet városunk egyik legvitágzóbb üz-
letévé fejlesztett. iPáratlan szorgalmú, puritán üzleti élveket 
valló ember volt, akivel jóleső érzéssel beszélgettem el órákon 
keresztül, mert gyakorlati érzésű, okos ember volt, akinek nem 
voltak hátmegetti gondolatai. Szeifritz István, a nemrég el-
hunyt választott püspök és néhai Szeifritz Antal, az uri bor-
kereskedő sógora volt, ámde ezen jó rokoni összeköttetéstől 
függetlenül saját szakéitelmével és szorgalmával, mely külön-
ben is minden valamire való pécsi fűszeresnek saját ja volt, 
ment a maga utján és olyan sok állandó vásárlója volt üzle-
tének, melyben csakis a legjobb áru t ta r to t ta , hogy igen sokan 
semmi áron más üzletben nem eszközölték bevásárlásaikat. 
Füszerüzelete mellett borkereskedéssel is foglalkozott, ezen 
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térén is csak a legjobb minőségű borok kerültek Széchenyi-
téri pincéjéből forgalomba. Jó katholikus érzésű ember volt, 
de nem ismert felekezeti türelmetlenséget. Éveken át utazója 
volt bor kereskedésében az üzletében is foglalkoztatott Stein-
berger Jakab, a megtestesült becsületesség, akivel mégis meg-
történt az a furcsaság, hogy túlzásba haj tot t érzékenységből 
saját akarátóból ment a halálba. Eizer János a pécsi kereske-
delmi és iparkamarának is évek hosszú során át volt pénz-
tárosa. Egyetlen fiát a kereskedelmi tudományokban Lipcsé-
ben képeztette ki, aki édes atyjának halála után csakis addig 
folytat ta a füszerkereskedést, amig az árubeszerzés nem oko-
zott leküzdhetetlen nehézséget, amint azonban a háborús 
áremelkedések és árubeszerzés nehézségei az üzlet folytatását 
kellemetlenné tet ték, különösen, amikor egyes árucikkek egé-
szen kifogytak és már csak talmi árukkal voltak pótolhatók, 
egy szép napon becsukatta az Eizer János-féle füszerüzletet 
és kizárólag a mezőgazdasági termeléssel foglalkozik, melyet 
még édes a ty ja kezdett meg, aki a város határában szerzett 
időközben gazdát cserélt, kisebb gazdaságot és alaposságával 
ezeknek müvelését is intenzív móelon folytat ta . Egyik leánya 
Belitska S., volt honvédelemügyi vezérkari főnöknek felesége, 
akit a szegedi, majd a Bethlen kormányban, mint hadügy-
minisztert lá t tunk és aki honvédelmi miniszter a jelenlegi kor-
mányban is. A háború alatt jobb keze volt Hazay Samu lionv. 
miniszternek és ezen állásban is sok szolgálatot te t t sógora 
fölkérésére a hozzá forduló pécsieknek. Másik leánya Solti 
Lajos, a Kassáról Pécsre származott posta és távirela főtaná-
csosnak felesége, akinek a szerb megszállás alatt nehéz körül-
mények között sokszor az igazgatót is helyettesítenie kellett és 
hazafias állásfoglalásával még a szerb ellenség elismerését is 
kiérdemelte, amint a posta és távirda tisztviselőink mind-
végig érdemet szereztek a magyar pécsi polgárság legteljesebb 
elismerésére, mert a forgalmi korlátozások még jóval súlyo-
sabban is ránehezedhettek volna a megszállt területekre, amint 
az tényleg megtörtént, ha postásaink a lehetőség keretein belül 
valamely könnyítést nem szereztek volna a postai és távirdai 
fél éven át beszüntetett forgalom némi lebonyolítása körül. 
Eizer János sógora Szeijritz Antal uri ember volt a javából. 
Sima modorú, előzékeny, jótékony céloknál soha el nem zár-
kózott, érzéke volt a szép iránt és a Scitovszky-tér sarkán, 
a sétatér fölött bírt otthonát a lehelő legszebben rendezte be. 
Amikor már nem volt kellemes dolog Pécsett borkeresedést 
folytatni, társul vette maga mellé ezen szakma egyik kitűnő-
ségét, i f j ú Loevy Adolfot, a legügyesebb eladót ezen szakmá-
ban és amikor kiárusította nagy készleteit, minden további 
kellemetlenségek elkerülése érdekében beszüntette üzleti te-
vékenységét és visszavonult a magánéletbe. Már régebben 
gyengélkedett és leghűségesebb látogatója volt Pécsről Abbá-
ziának. Nem sokáig élvezhette a magánzó kényelmes életét, 
amikor őt is elragadta a halál. Nemrégiben Bécsben elhalt volt 
társa Leovy Adolf is. 
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Egyike legrégibb pécsi kereskedelmi cégeinknek a Rein-
feld S. féle norinbergi áruház, melynek Róth volt a tulajdon-
képeni alapitója, aki társul maga mellé vette a fiatal Reinfeld 
Sándort, aki nagybátyjának korai halála után egyedüli tulaj-
donosa maradt a cégnek és aki üzleti szellemével, kereskedői 
szigorú elveivel, a legjobb és legolcsóbb beszerzési forrásoknak 
közvetlen föl keresésével elélte azt, hogy vidéki üzletnek aligha 
voltak olyan raktári készletei, mint a pécsi Reinfeld cégnek, 
mely nem csak a közeli vidéket, de a szlavóniai hasonló szak-
mabeli kereskedések beszerzési forrásává tette üzletét, s aki 
ezen cégnél vásárolt, tudta, hogy jól vásárolt. Igen nagy for-
galmat bonyolított le ezen üzlet, mellyel jó ideig senki nem 
konkurálhatott. Csak évek multával, a város lakosságának 
növekedésével akadtak, akik hasonló üzletek létesítésére vál-
lalkoztak és bár teljes sikerrel, a szakmában ezen cégé maradt 
nagy vidéken a vezető szerep. Reinfeld Sándor halála után az 
üzletben már régebben foglalatoskodó fia, Imre vette át az 
üzlet vezetését, akinek odaadó, legmegbízhatóbb munkatársa 
volt nagybátyja, a jó Rein-Md Lipót, egyike városunk leg-
kedveltebb kereskedőinek. Évről évre eíjárogatott Marien-
badba, melynek élő reklámja volt. Mert e fürdőhelyet senki 
ugy élvezni nem tudta, mint ő. A sürün odajárt pécsieknek ő 
volt a kalauza, mert alaposan ismerte annak valamennyi ki-
ránduló helyeit, akárcsak néhai Engel Adolf Karlsbad szép-
ségeit és történetét. Utóbbi még emléktáblával jelöltette meg 
Karlsbadban azt a padot, melyen hiteles följegyzések szerint 
Eötvös József báró, az egykori lánglelkü magyar miniszter 
ülni szokott. Ezt nagy becsben is t a r t j ák Karlsbad benn-
szülöttei és fürdő Vendégei. Reinfeld Imre az üzletet mindig 
édes atyja szellemében vezette. Testvérei közül az egyik Eszé-
ken, mint orvos telepedett le, s egyike volt Eszék legkereset-
tebb orvosainak, aki a háború alatt halt meg. Másik testvére, 
Károly, a pécsi ifjúság egyik legkedveltebb gavallér tagja, 
fiatal éveiben a pécsi t i fus* járványnak esett áldozatul, ő maga 
is hamarosan özvegységre jutott, ugyancsak a pécsi tifusz jár-
vány alatt elvesztvén jóságos feleségét, néhai Krausz Ábra-
hám fiatalabb leányát, aki négy gyermeket hagyott hátra 
zsenge korban. Két fiát korán befogta az üzletbe és amikor 
azokat már elég erősnek látta, hogy az üzletet önállóan vezes-
sék, az üzlet vezetését Vilmos és Károly fiaira bizta, ő maga 
pedig Bécsbe költözött, honnét nagyobb utazásoki a ment, 
amire nem igen nyilt alkalma, amig üzleti gondok lekötötték. 
Harmadik fia fiatalon Észak-Amerikába vándorolt ki és ott 
kereste meg boldogulását. Az idők múlásával mégis megcsap-
pant a régi kereskedelmi ház üzletköre, anélkül, hogy az bár-
mit is veszített volna jó híréből. Ámde ezert cég volt alkalmazot-
tainak egész sora nyitott időközben hasonló üzleteket. Nagyra 
nőttek a régi Lang Hermanrt és fia, az 1869-ben alapított 
Alt és Böhm, s ennek nyomában a Gyenes, Kemény, Lehr, An-
gyal és más ifjú hajtásai kereskedelmi életünknek, amig elérke-
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zett a mindeneket fölborító háború. A Reinfeld cég két fő-
nöke tartalékos tiszti minőségükben a harcterekre vonult , 
az üzletet még a megfogyatkozott árukészletek mellett se 
lehetet t magára hagyni, ezért haza jö t t Bécsből Reinfeld Imre 
is, a háború tar tamára ismét á tve t te az üzlet vezetését, mely 
a háború a l a t t is a lehetőségig megfelelni törekedett hivatásá-
nak, a háború mul táva l pedig a két fiatal főnök helyesebbnek 
Vélte, ha elválnak ú t ja ik és mialat t az üzlet vezetését most már 
önállóan vet te át a Bécsben hirtelen elhunyt Reinfeld Károly, 
Reinfeld Vilmos megértvén az idők szavát , hogy mégis csak 
az ipar legerősebb alapja a nemzeti létnek, megvásárolta a 
régi Domján-féle asztalos műhelyt , megtanulta férfikora teljé-
ben az aszlalos mesterséget, felszabadulása után hozzákezdett 
fiatalos hévvel a munkának, majd mcgvásárolla a használaton 
kivül lévő, a mohácsi püspöki szigeten berendezett nagy asz-
talos műhely fölszerelését is és még mielőtt ennek átvételére 
sor kerülhetet t volna, már nagy mértékben elhalmozták meg-
rendelésekkel. Legsürgősebb munka volt az összes pécsi szál-
lilóképes asztalos műhelyekre, hogy a szerbek által padjaik-
tól és egyéb berendezési tárgyaiktól megfosztott állan i tan-
intézetek ezen hiányait annál is inkább sürgősen pótolják, 
mivel az állam maga nem Volt abban a helyzetben, hogy ezek 
pótlásáról gondoskodjék,, ami t annál keVésbbé tehete t t , mert 
hisz teljesen el vol tunk zárva az anyaországtól, de még ha ez 
nem is gátolta volna az elvitt fölszerelés pótlását, az újonnan 
idehozott állami berendezés újból csak a szerb zsákmányoló 
bizottságnak esett volna áldozatul. Ezért magánosok és a 
gondos szülők a ján lo t t ák föl letétképen a főreáliskola és állami 
elemi iskolák részére szükséges padokat és ezen sürgős feladat 
teljesítéséből már teljes versenyképességgel Reinfeld Vilmos, 
pécsi asztalosmester is kivet te részét. A Reinfeld S. cég p dig 
a megszállás a l a t t is ú jból régi nagyságában mutatkozott , 
közvetlenül szerezve be áruit olasz kereskedőktől, akik felhalmo-
zott áruikat Fiúméba hozták, mivel termékeiket, illetőleg áiu-
cikkeiket a háború következtében "alaposan megviselt Olasz-
országban teljességében értékesíteni nem tudták . Egy szép 
napon azután a jugoszláv és a talián féltékenység, rivalitás, 
kié legyen a fiumei zsákmány, meggátolta a további árube-
hozatalt Fiúméból Jugoszlávián át, sőt arra kényszerültek az 
olaszok, hogy Ancona kikötőjében fölhalmozott áruikat ismét 
hazacipeljék és ismét csak Zágráb, Laibach és Eszék let tek 
Pécs legfontosabb árubeszerzési forrásai, ahol pedig már vi-
rágzott ekkor a legféktelenebb lánckereskedés. Reinfeld Ká-
roly várat lan halála után ismét Reinfeld Viliros ve t te át ezen 
cég Vezetését. Azéit a pécsi nyílt üzletek az egész háború és 
a szerb megszállás a l a t t is jobban szolgálhatták ki a helyi és 
vidéki vásárló közönséget az ország bármely vidéki városá-
nál és mindig akadtak u jabb források, melyekből felénk fakadt 
az á ru , csakis az á rak emelkedtek folyton fö l ta i tóz ta tha t -
lanul és a falusi bevásárlók, mivel az élelmi cikkek eladási á rá t 
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oly mértékben felhajtották, amiről előzőleg fogalmunk nem 
lehetett, minden árt könnyűszerrel megfizethettek .Az élelmi-
szerek és ruházati cikkek óriási áremelkedésének volt betud-
ható, hogy az ipari és szénbánya munkások fizetését is oly 
mérvben emelni kellett a munkaadóknak, hogy a munkások 
életföntartását biztositsák, hogy minden vonalon oly nagy-
mérvű volt az áremelkedés, hogy még jó, ha 100 korona be-
vásárló ereje megfelelt a háború előtti 1 korona bevásáilási 
erejének. Az árkülönbözet a legtöbb nélkülözhetetlen élelmi 
és ruházati cikknél, a szénnél és fánál még ennél is magasabb 
percentben nyilvánult meg. A Lang Hermann fia norinbergi 
áru cég a Széchenyi-téren a volt Jáger —Ferenczy, majd Sárkány 
dr. házban is egyike a legrégiebbeknek Pécsett, mely minden-
kor nagy forgalmat bonyolitott le. A cég alapítójának halála 
után annak vezetését Jenő fia vette át, másik két fia fiatalon 
elszármazott Pécsről. Most Lang Jenő özvegye és annak két 
fia egy fiatal társsal vezetik a nagyforgalm üzletet, melynek 
tulajdonosnője a Jókai-téren megvásárolta a régi Reeh házat. 
Nagyobb forgalmú üzletek szövetekben és kelmékben a hír-
neves Goldberger József-iéle Béka bolt, Hisch és Pollák, Krausz 
Arnold, a hirtelen elhunyt tur is ta vezérember, Hoffmarn I. 
Károly szövet- és vászonremü kereskedése. 

A pécsi hivatalnok világnak egyik legérdemesebb, előt-
tem is feledhetetlen tagja volt Opris Péter, posta és távirda 
főigazgató, az első igazgató, aki ezen hivatal t Pécsett Baross 
Gábor utasítására berendezte, miután illetékes helyen pouvoiit 
kapott, hogy a felállítandó igazgatóságot Pécsett, vagy Nagy-
kanizsán kell elhelyezni. Az oláh származású Opris Pécs váro-
sát választotta, mert kulturérzékéve 1 városunkat ezen nagy 
személyzetű hivatal részére fejlett kul tu iá ja révén alkalma-
sabbnak vélte. Ebben nem is csalódott, viszonzásul azonban 
azon vágya nem teljesülhetett , hogy városunk körül szerzett 
érdemei elismeréseül beválasszák a törvényhatósági bizott-
ságba és két izben jelöltetvén, a postások minden iparkodása 
dacára se nyerhette el a szükséges szavazatokat. Ez fájdalom-
mal töl töt te el Opris Pétert , ezt a rajongó, jó embert, akinek 
mindig ölömet okozott, ha emberekkel jót tehete t t . Erre pe-
dig, mint sok száz hivatalnok és posta-távirdai altiszt főnö-
kének bőven kínálkozott alkalom. A posta és távirda intéz-
mény egyesítése körül szerzett érdemei elismeréseként és mint 
erre legalkalmasabb szakéi tő nyerte el az igazgatói állást és 
szakértelmével föllenditette igazgatósága területén ezen in-
tézményt. Nem volt akkor különb posta és távirda még széles 
ez ország egyik városában sem, mint Pécsett és igazgatóságá-
nak területén. Szavát a központban szivesen hallgatták meg 
és bármikor kéit személyzetszaporitást, u j anyagot, u j levél-
kézbesítőket, jól tud ták a központban, hogy csakis azt kéri, 
amire a szolgálat gyors és pontos lebonyolítása érdekében 
igazán szükség van és ezért előterjesztéseit ilyen esetekben 
ép oly szivesen fogadták, mint amikor hasznos, a közérdeket 
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szem előtt t a i tó refom, újítás, vagy tisztviselők előléptetése 
tárgyában te t t előtei jesztést. A legjobban adminisztrált igaz-
gatóság volt a pécsi, melynél elődök még semmit el nem ront-
hat tak. Tisztviselői közül, akik vele jöttek Pécsre, vagy igaz-
gatása alat t helyeztettek Pécsre egész gárda érte el az elérhető 
legmagasabb állásokat, több lett igazgató, sőt első osztályú 
főmérnöke, Hollós József váltotta föl a köztársaság kikiáltása 
után Follért Károly vezérigazgatót ezen legmagasabb postai 
és távirdai tisztségben. Opris eszközölte az első pécsi magán-
telefon vállalkozásnak, mellyel a telefon bevezetése terén a 
legtöbb vidéki várost megelőztük, államosítását és a jogosul-
tak nem panaszkodhattak, hogy érdekeiket nem képviselte 
volna elég energikusan a posta kincstárral szemben. A pécsi 
telefon vezetéket jóval a telefon államosítása és a helyközi 
telefon létesítése előtt, mint magánvállalatot a pécs-baranyai 
Központi takarékpénztár akkori könyvelője, Koharics Nep. 
János teremtette meg a,pécsi p. és t . hivatal akkori főnöké-
nek, Vécsey Istvánnak közreműködése mellett, aki pécsi mű-
helyekben ál l í t tat ta elő az általa konstruált jól bevált apparátu-
sokat és a 30 első telefonbérlő a vállalkozóknak igen gyenge 
hasznot ígért. Ámde a bérlők száma hamarosan meghaladta 
a százat és amikor a merész vállalkozók már hasznot is lát tak 
volna, akkor a kincstár igen helyesen rátette kezét a telefonra 
is és ennek átvételénél beigazolta Opris, hogy itteni letelepe-
désével pécsi polgárnak tekinti magát. A pépsi telefon-előfizetők 
száma a 2000-hez közeledik, dacára a mai magas illetéknek. 
Kivezette a pécsi posta és távírda hivatal t régi, idejét mult 
Munkácsy Mihálv-utcai toldozott házából a régi jótékony nő-
egyesület háza helyére és a tornacsarnok melletti telken fölépí-
te t t hatalmas méretű igazgatósági és hivatali épületbe, mely 
még be se népesült, a posta, távírda és telefon intézmény 
legrohamosabb fejlődése következtében, máris szűknek bizo-
nyult . Amit ezen a téren a világvárosokban látott , mindazt 
a pécsi palotában is applikálni óhajtotta, és még saját személyi 
súlyának rovására is nem tű r t fércmunkát, hanem olyan épü-
letet akart, mely az igazgatóság, mint hivatalok elhelyezésére 
minden tekintetben alkalmas. Áz ő beosztási tervei szerint 
készíttette el a minisztérium a terveket és az épület előtt lát-
ható márványemléktáblán minden érdekelt koitárs neve ol-
vasható, aki a lat t ezen épületet fölemelték, csak épen Opris 
Péter neve maradt le arról, amint ez már magyar szokás volt 
a régi világban, ahol nem érdem szerint jutalmazták az em-
bereket. Opris Péter pedig az ügy érdekében való erőszakos-
ságával már kellemetlenné tet te magát illetékes helyen, ahon-
nét időközben már eltávoztak volt azok, akik működését és 
intencióit régebbről ismerték. Pécsett, amikor idekerült, már 
egyébként is emelkedőben volt az egész intézmény, de azért 
Laschóber Tófor bácsi, a világ egyik legjobb indulatu bácsija 
egyedül győzte a levél posta szekrények bérlőinek postáját el-
helyezni. Ismerte a város apra já t , nagyját, sőt azt is tuilta 
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már, kitől vár valaki levelet és azoki ak külső formájáról is 
megismerte a szerelmes leveleket, melyek a címzettnek sok-
szor nagy örömet, sokszor bánatot is szereztek. A levélkézbe-
sítést kevés erővel is győzték, azután rohamosan emelkedett 
ezen forgalom. Uj, sok embert foglalkoztató hivatal és ezzel 
sok akta került el Pécsre és a postai közlekedés emelkedése 
mindig leghívebb mutatója a város forgalma emelkedésének. 
Opris Péter mindig megismerte és honorálta a fokozódó szük-
ségleteket. Amikor a posta, távírda és telefon palota részére 
helyet kerestek, azéit ragaszkodott a régi hivatalnak meg-
szüntetésével megfelelő fejlődésre lehetőséget kínáló torna-
csarnok mellett levő telekhez, mivel ezzel a jótékony nőegylet 
céljainak már meg nem felelő egyesületi házát is jó áron meg-
vál ta that ta a kincstárral és hogy ezen szép középületünk 
frontja nem került valamelyik nagyobb térségünkre, hanem 
azt csakis közvetlen közelben láthat ja meg az ember, ezt meg 
nem akadályozhatta, mert mégis fontos körülmény volt, hogy 
az lehetőleg a központban nyerjen elhelyezést. Opris Péter-
nek gyakrabban Volt módjában, hegy a rendes forgalom lebo-
nyolításán kivül is külön intézkedéseket kellett tennie udvari 
p. és t . hivatalok berendezésére. A német császár ismételt 
bellyei, Ferenc József néhai uralkodó többszöri pécsi kirán-
dulásai mind külön berendezéseket kivántak és mindent maga 
akart ellátni, hogy rendben és kifogástalanul működjék az 
apparátus. Nem is merült fel ezen tekintetben soha semmiféle 
kifogás és mindenkor az igazgatóság területén működő leg-
megbízhatóbb, legdiskrétebb tisztviselőket rendelte ki ezen 
ideiglenes udvari posta és távirda hivatalokhoz, melyekben 
lázas munka folyt. Kitüntetésekben néki is, a személyzetnek 
is bőven Volt része, mert ő maga gondoskodott arról, hogy 
ezen téren való érdem jutalmazatlan ne maradjon. A személy-
zet rajongó szeretettel Vette körül és amikor egyik jubi lár is 
évfordulójához ért, rövid idő a la t t az akkori időkhöz mérten 
olyan tekintélyes alapítvánnyal örökítették ezt meg a postá-
sok jótékony és kulturális célra, mely mindenkorra megörö-
kíti nevét. Az akkor még silány javadalmazásu tisztviselők 
és altisztek ezen célra készségesen hozták meg áldozataikat. 
Opris Péter különös és jóleső gondossággal viseltetett mindig 
a hírlapírók munkássága iránt, mindent elkövetve, hogy azo-
kat föladataik teljesítésében támogassa. A be nem avatot t 
újságolvasó közönség nem is sejthette, milyen nehézséggel jár t 
igen sok esetben egy néhány szavas vadászati eredmény jelen-
tésének megszerzése és külső segítség nélkül tudósító aligha 
teljesíthette volna kötelességét. Meit nem szabad a dolgokat 
a mostani helyzet nézőszögéből tekinteni, amikor az imperá-
toroknak a volt központi hatalmaknál befellegzett. Akkori-
ban az uralkodók minden legaprólékosabb ténykedése érde-
kelte a nagyvilágot és ha a tudósítónak semmiféle konkrét 
adat nem állt rendelkezésére, ami szinte megesett, akkor csi-
nálni kellett a valószínűségekből egybeállított -táviratokat. 
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Mert a Vossische meg a Berliner Tagblatt és Lokalanzeiger 
reggelre nem adhat tak lapot, mely semmit sem tud császár-
juk ténykedéséről. Opris különben maga is több izben raga-
dott tollat és minden publicistának díszére váló cikkeit a 
nagy fővárosi lapok ép oly szivesen közölték, mintha okos 
cikkeit nékem bocsátotta rendelkezésre. Utolsó nagyobb szak-
irodalmi munkája nagyarányú tervezete Volt a Vasúti és postai 
igazgatás egyesítéséről, mely az állam, részére lényeges meg-
takarítást igért. Sulvos érveket Vonultatott föl ezen egyesítés 
szükségessége és célszerűsége mellett, ámde egy u j Baross 
Gáborra lett Volna szükség, hogy magáévá tegyen egy más fejé-
ből kipat tant nagyszabású reformot, mely még hozzá a tiszt-
viselői létszám csökkentésével járt volna, ami a régi Magyar-
országon se találkozott kedvező fogadtatásra. Nagyon sze-
rel te Opris a klasszikus zenét. Valéria leányában a rrinden-
rapi talentumot meghaladó képességet észlelvén a lregedü-
játék iránt, azt mesternővé képeztette ki —még pedig a legjobb 
sikerrel. Éveken át a legkiválóbb hegedűtanárt, Isayet nyári 
tartózkodási helyén Belgiumban kereste fel és nem volt áldo-
zat, melyet szerény anyagi viszonyai dacára ezen célra meg 
ne hozott volna. Opris Valéria művészetét mindenkor díjta-
lanul bocsátotta a helyi jótékony célok rendelkezésére. Az-
után megtalálta élettársát, művészi ábrándjai félretételével 
jó háziasszony, feleség let t Opris Valériából, aki már csak 
kedvtelésből a saját és bizalmasabb környezet gyönyörköd-
tetésére nyúlt hegedűjéhez. Opris Péter hamarosan elérte a 
főigazgatói címet és jelleget és gyengélkedő állapota követ-
keztében máris a nyugdíjazás gondolatával foglalkozott. Ha 
alkalmas kis házat talál, ahol nemes lelkületű, nagykanizsai 
származású feleségével meghúzódhatott volna, érelmeszese-
dés következtében jelentkező szédülések miatt el is távozott 
volna tisztségétől, melyért pedig rajongott, ámde erre nem 
kerülhetett a sor, mert még a háború kitörése előtt a p. és t . 
igazgatóság épületére kitűzött gyászlobogó adta tudtára a 
város közönségének, hogy szegényebbek let tünk egy kitűnő 
emberrel, aki váratlanul roppant össze. A posta és távírda 
palota fölvételi termében, a hatalmas üvegkupola alat t volt 
a ravatal fölállítva és pópák végezték a gör. kel. vallás szer-
tartásai szerint a Végtisztességet. 

Nagy versengés indult meg az utódlásért, ámde a keresk. 
miniszter jól tudva, hogy most Pécsnek már nem alkotó erőre, 
de jó hivatalnok igazgatóra Van szüksége, Brunner Olivért, 
egyikét a pécsi igazgatóság legrégibb és legérdemesebb fő-
tanácsosainak nevezte ki igazgatóvá, aki megszakítással hu-
zamos időt töl tött volt Pécsett. Derék igazgató is volt, de a 
háborús megpróbáltatások alat t ezen intézményünket nem 
hogy fejleszteni nem lehetett , de a tisztviselők szinejavának 
tábori postai szolgálatra való bevonása, a vonatközlekedés 
megszorítása által á legridegebb postai és távirdai cenzúra 
életbeléptetése következtében hamarosan leromlott a minta-
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szerű iragyar posta és távirda intézmény, amihez járult még, 
hogy a telefon beszélgetést is csak akkor lehetett lefolytatni, 
amikor a vezetékre katonai célokra nem volt szükség. Betetőzte 
ezen leromlást, amikor Mackenscn német tábornok Vette át a 
déli hadsereg fölött való parancsnokságot és a cenzúra esetle-
ges szigoritása helyett azzal vélte a hadi célokat szolgálni, 
hogy egy szép napon eltiltotta a helyi hírlapok továbbítását és 
a vidéki előfizetők heteken át lap nélkül maradtak. A levelek 
elküldését is szünteltette heteken át, nehogy bármilyen az 
ellenséget érdeklő hir is kiszivároghasson. Jofgel ta r to t tak 
az árulástól, azok árulásától, akik a hadi területeken belül 
laktak és esetleg az ellenséggel összejátszhatnak. E l t e n a 
hadvezetőségnek igaza is volt, de nem létezik oly postai és 
vasúti korlátozás, amely gonosz és hűtlen lakosok árulását 
biztonsággal meghiusithati á. Ezen postai és távirdai koilá-
tozások, melyek sürün ismétlődtek, sok gondot okoztak Biui -
ner Olivér igazgatónak is, aki mindent elkövetett ezen kor-
látozások enyhitése érdekében, de kevés sikerrel, mivel a hael-
VeZetőség intézkedései ellen nem létezett jogorvoslás. A föl-
merült nehézségek leküzdésére kifejtett meddő kiséiletezés 
idő előtt k imentet ték a legjobb indulatu, de a kincstár érele-
kében a kicsinyességig takarékoskodó igazgató fizikai erejét 
és alig három évi igazgatói tevékenység után már ismét igaz-
gatója halálát hirdette az igazgatóság ormára kitűzött gyász-
lobogó. A központból nem sürgették az igazgatói állás betöl-
tését, mivel Forgon Lajos dr., a nagyképzettségü helyettes 
igazgató kifogástalanul intézte az igazgatóság teendőit. Köz-
gazdasági téren irodalmi munkásságot is fej tet t ki Forgon dr., 
aki évek során át a pécsi felső kereskedelmi iskolánál óraadó 
tanár is volt. Buzgó tagja volt a reformátusok pécsi 
presbitériumának és szolgálattételre több éven át a buda-
pesti vezérigazgatósági ál működvén, ott a postai igazgatás 
minden ágazatában teljes jártasságot szerzett. A kereskedelmi 
miniszter ismételten biztosként küldötte ki különböző felső 
keresk. iskolák érettségi vizsgálataihoz, igy a pécsihez is, ahol 
leginkább volt otthonos. Lapomba is több izben irt érdekes, 
magyaros érzülettől á t i ta tot t szép cikkeket. Néhai Werner 
Ottó, a dunagőzhajózási társulat nyugalmazott bányafőfel-
ügyelője leányával való házassága révén már teljességében 
pécsi polgárnak volt tekinthető és nem is gondolt senki arra, 
hogy nem őt fogják igazgatónak kinevezni. Még sem igy tör-
tént. Egy szép napon a központból a tisztviselői kar egyik 
kitűnőségét, Battenberg Lajost, p. és t . főtanácsost küldötték 
ki Pécsre az igazgatósághoz, hogy vegye át az igazgatói teei -
dőket Forgon Lajos dr.-tól. Ez már az előtérbe lépett u j bel-
politikai irányzat következménye volt, mert Battenberg egyik 
vezető tagja volt Budapesten a keresztényszociálizmus felé 
hajló függetlenségi pártnak, aki a fővárosi politikai életben 
is tevékeny részt vet t , és a kerületi vezérek irányitották volt 
a figyelmet Battenberg Lajosra, aki néhány hónapon át még 
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a központ státusában megfelelő napidijakkal lát ta el a pécsi 
igazgatói teendőket, amig azután megérkezett végleges k-
nevezése is. Ér te t te annak módját, hogy Brunner takarékos-
sági elveivel ellenkező ténykedésével, gondot fordítva arra, 
hogy lehetőségig megjavítsa a tisztviselők anyagi helyzetét, 
magát a tisztviselőkkel megkedveltesse. A katholikus egyesü-
letekben megtartot t előadásai általános műveltségéről és ki-
váló suádájáról te t tek tanúságot. Bebizonyosodott, hogy arra 
való ember került a pécsi igazgatóság élére, mégis kétségtelen 
volt, hogy méltánytalanság történt Forgon Lajossal szemben, 
kinek nyíltan vallott elégületlenségére az volt a válasz, hogy 
főtanácsosi minőségben áthelyezte a ker. miniszter Nagy-
váradra, mely állását azonban el nem foglalhatta, mivel olt 
lakást nem találhatot t és a vasúti közlekedés nehézségei miatt 
bútorát se küldhette oda. Szabadságra ment tehát és betegség 
cimén itthon maradt még akkor is, amikor a köztársaság ki-
kiáltása után Battenberget a posta és távirda intézmény vezető 
embereinek nyugalmaztatása után uj, az uj idők kivívásában 
tevékeny részt vett szakemberekre bizván, Battenberg Lajos 
újból fontos pozícióba ju to t t a központban. Az ő befolyásának 
volt azután betudható, hogy a pécsi igazgatóság élére Batten-
berg volt pécsi- helyettese, a mi embereink egyike Szalon Ist-
ván került , aki még az Opris rezsim alat t tanul ta meg az igaz-
gatás minden fortélyát és csak ugyanazt kellett volna tennie, 
amit évtizedeken át volt igazgatójától látott , ha közbe nem 
jön Pécsnek, és a pécsi igazgatóság területe jó nagy részének 
a szerbek által való megszállása, mely a legválságosabb hely-
zetbe soelorta ezen egyik legkülönb intézményünk egész tiszti-
karát, mely a maga teljességében már előzőleg belépett a szo-
ciáldemokrata szervezetbe, mint amely akkoriban a kormány-
ban a tárcák legnagyobb részét magához ragadta. Ez nem vál-
toztatot t volna a helyzeten, ele a megszálló, casapatok és a 
Pécsre küldött jugoszláv politikai megbízottak aira készü-
lődtek, hogy átvegyék teljességében a posta igazgatást is, 
ámde postásaink, ezek a meggyötört magyarok nem voltak 
hajlanetók máról holnapra szerbekké lenni és a megpróbáltatá-
sok egész sora zudult most már ezen kipróbált tisztviselőinkre, 
akik magyar voltukból egy jot tát se voltak hajlandók engedni. 
A telefon használatát eleinte csak korlátozták a szerbek, majd 
életbeléptették a legszigorúbb cenzúrát és intézkedéseiket 
azzal tetőzték be, hogy teljességében megkötötték a posta, 
távirda és telefon forgalmát. A demarkációs vonalon belül lévő 
te rü le t a külvilágtól elzárt területté sülyedt le és azon belül is 
csak legszigorúbb, időhöz nem kötött cenzúrával engedélyez-
ték az érintkezést. A posta, távirda és telefon megbénultak, 
a tisztviselők a központból fizetéseiket se kaphat ták kiutalva 
és mivel Szabón István igazgató mégis módját ej tet te , hogy 
a túlnyomó részben szerényebb javadalmazásu tisztviselők 
ne maradjanak a mindinkább súlyosbodó drágaság mellett 
fizetés nélkül, a mindenről elszomoritóan jól éltesült szerb 



politikai hatóság nem riadt vissza Szabón István letartózta-
tásától sem, sőt elszállittatta az igazgatót és más tisztviselő-
ket is Pécsről a szerb határhoz, honnét csak akkor térhetet t 
vissza, amikor a pécsi tizenhét napos általános tüntető sztrájk 
megszüntetése érdekében megindított tárgyalások megegye-
zésre vezettek, mely megegyezés végrehajt ható már nem volt, 
mert a magyar tanácsköztársaság megalakulása után azt 
a belgrádi kormány már nem ta r to t t a magára nézve kötele-
zőnek, amire nézve a Pécsről Belgrádban járt munkásküldött-
séggel megállapodott. A letar tóztatot t túszok szabadon bo-
csátását azonban ez már nem akadályozhatta, mivel azok idő-
közben már hazaérkeztek. A pécsi igazgatóság a meg nem 
szállt területre már jóval előzőleg különítményt küldött Ka-
posvárra, mely onnét igazgatta Baranya, Somogy, Tolna vár-
megyék meg nem szállt posta és távirda hivatalait . Ezen külö-
nítménynek Kleckner Alajos, p. és t . főtanácsos áll t az élén, 
aki mint ezen kirendeltség igazgatója működött , azonban 
csakis Budapesttel érintkezhetett , mig az anyaigazgatóság 
teljesen magára volt hagyatva. Hogy mégis pénzhez juttat-
hassa a pécsi tisztviselőket, szerb engeeléllyel a Pécsett felhal-
mozott, jórészt már használaton kivül is volt levélbélyegkész-
leteket, Baranya 1919, jelzéssel felülnyomatta, mely művelet-
nél nagy segítségére voltak állandó helyettese, Solti Lajos fő-
tanácsos és a pécsi főposta tulkorán elhunyt kitűnő főnöke 
Tihanyi Sándor főfelügyelő. A tisztviselők ezen bélyegeket 
kapták meg fizetéseik pótlására, melyeket ritkaságuk miatt, 
mint unikumokat szenvedélyesen vásároltak a közelből Pécsre 
érkezett hivatásos bélyegkereskedők, akik 17—1800-asdarab 
felülnyomott kollekciókéit 3—4000 és több koronás összege-
ket is fizettek, igy ismét pénz ju tot t a tisztviselők kezeihez, 
amig csak a még nem értékesitett kollekciókkal az árak meg-
szilárdítása érdekében trösztbe nem léptek és egy időré meg-
szűnt a bélyegbörze, hogy azután fölujuljon. Mivel Páiisba 
és Zürichbe sokkal könnyebben ju that tunk el a megszállás 
ezen stádiumában, mint Budapestre, Vagy Bécsbe, a Baranya 
bélyegeknek ott nagyobb Volt a kelete, mint bárhol máshol. 
A bélyegek forgalma sok millió magasságot ért el. A súlyos 
idők, melyek a postára nehezedtek, megőrölték a vezető állá-
sokban lévők fizikumát és Szabón István alig élvezhette jó 
gészségben magas hivatalát , melybe szerény kezdetbőlszorgaln a 
s rátermettsége révén küzdötte föl magát. Mivel a sohabeteges-
kedéssel nem bíbelődött igazgató most már betegeskedni is 
kezdett, Solti Lajos többször jutot t abba a helyzetbe, hogy 
helyettesítse a beteg igazgatót. Mindkettőt a magyar fölszabadító 
csapatok bevonulásánál azon meglepetés érte, hogy a polgári 
hatóságok u j tisztviselőivel megérkezett Pécsre Mayer Józsej 
dr. kinevezett u j p. és t . igazgató is, aki mindjárt fölváltotta 
a hosszabb szabaelságra küldött Szabón Istvánt , akinek rossz 
néven vették felsőbb helyen a Baranya bélyegeket, melyek-
nek kibocsátását csakis a szerb postai delegátus engedélyezte 
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voK. Ugyanezen okból rendelkezési állományba tet ték Solti 
Lajost is, mig a kaposvári kirendeltség vezetőjét, Kleckner 
Alajos helyettes igazgatót még kaposvári működése a la t t nyug-
díjazták. Ennyi változást hozott a város Várva várt felszaba-
dulása a pécsi kitűnő p. és t . intézménynek. Az u j igazgatót 
rokoni kötelékek fűzték Pécshez, ahol a jogakadémiát is végezte. 
Ki tűnő szakértő és jó főnöki hírt hozott nagáva l előző mű-
ködési állomásairól. Az igazgatóságnak huzamos időn át 
egyik leghasználhatóbb tisztviselője volt Ilalusz László, akit 
a postahivataltól helyezett az igazgatósághoz Opris. Már mint 
postatiszt sokat érintkezett polgári köreinkkel, pécsi polgári 
leánynyal kötött házasságot, ámde feleségét fiatalon elszólí-
tot ta a lialál és Halusz gyermekeivel magára maradt. Halliszt 
ambíciója arra sarkalta, hogy megszerezze további előmenete-
léhez a képesí tést ,egymásután te t te l e -a vizsgákat és elő-
menetele mi kivánni valót sem hagyott hátra, anrá l kevésbbé, 
mert elsőrendű munkaerő volt, teljességében bírta fölöttesei 
bizalmát és rokonszenvét, és igy hamar elélte a tanácsosi ran-
got. Kisebb szőllőt szerzett és legjobb kilátásokkal, várako-
zással tekintet t a jövő elé, amikor barátai Vagy talán ellen-
ségei azzal kezdték biztatni, hogy ő lenne kiszemelve a posta-
igazgatói állásra. Még egyik fővárosi lapba is utat talált ezen 
kósza hir, melynek nem Volt gazdája, de tragikus következ-
ményekkel járt a jóravaló postai tisztviselőre, akinek elméje 
elborult. Bucsut kellett mondania a hivatali szolgálatnak és 
még szerencse volt a szerencsétlenségben, hogy a halál hama-
rosan megváltotta minden szenvedéstől. A halál sűrűn kaszált 
egyébként is postai intézményünk tisztviselői karában, de 
nagyérdemű tisztviselők egész sora, ha magas korban is, de 
i t t élvezik a megszeretett városban nyugdijukat. Vanicsek 
József, éveken át a távirda osztály vezetője, aki Vallásos éle-
tével különösen a katholikus jellegű jótékony intézetek érde-
kében buzgólkodott nyugdíjba vonulása óta, a háboju a la t t 
létesített hadsegélyezési irodának Varga Nagy István, Ko-
szits Kamill, Vaniss Sándor nyugalmazott főszolgabíró mel-
let t legkitartóbb, oszlopos munkása volt Gyimóthy Gyula 
városi bizotlsági taggal egyetemben és ahol dolgozni kellett, 
ott lá that tuk Vanicseket is, akinek pedig tán nyugalmasabb 
életre lel t volna szüksége, különösen, amióta saját gyerme-
keként szeretett mostohafiát is elnyelte a világháború mo-
lochja. Őt azonban ezen csapás csak még fokozottabb ember-
baráti tevékenységre birta, ami sulyosbbitotta bajá t . Pécs 
megszállása alatt sok nehézség közepette utazot t föl Buda-
pestre, hogy ot t műtétnek vesse magát alá, de már késő volt. 
Az orvosok nem vállalkoztak már az operációra, és a kórházbau 
már csak kínos fájdalmainak enyhítésére törekedhettek, me-
lyektől a jótékony halál váltotta meg. Pécsi hozzátartozói 
csak hetekkel utóbb értesülhettek bekövetkezett halálálló, 
mellyel elérte azt, hogy az elképzelhető legnagyobb csapásról, 
mely egy atyai szivet érhet, már nem vehetett tudomást. Az 
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apa és saját haj lamát követve Gyula fia a papi pályára lépett 
és a kalocsai egyházmegyének kiváló képességei, tudása révén 
egyik kiválóságává fejlődött. A keresztényszociálista elmé-
letek tekintetében más volt a fölfogása, mint azoknak, akik 
ezen elvek propagálásával nálunk foglalkoztak és erős egyházi 
tábort szervezve maga mögött Budapest-en, ahol mint hittan 
tanár működött, hetilapot is inditott, mely hamarosan u t a t 
talált azok körében, akik fölfogását osztották. A kommunizmus 
uralma alat t ezen lap sem jelenhetett mv'g. Édesatyja halála 
után föl akarta keresni pécsi hozzátartozóit, özveggyé let t 
mostoha anyját , testvéreit, hogy elmondja nékik, mint halt 
meg édes atyja, mint temettet te azt el Budapesten, idegen 
földben. Mint oly sokan mások, a demarkációs vonalon tul 
a Mecseken át gyalogszerrel óhaj tot t Pécsre át jutni , ámde, 
bár reverenda nélkül te t te meg az utat , Sásd előtt a vörös őr-
ségek karmai közé került, akik Vermes Gyulában fölismervén a 
papot, uti társával együtt agyon verték / A holttesteket el se 
temették, hanem ott hagyták azokat az erdő avarán. Hetek 
multával találtak reá már föloszlásnak indult holttesteikre, 
melyeknek személyazonosságát meg se lehetett volna állapítani. 
Vermes Gyula kilétét mégis édesatyjának gyászjelentéséből 
állapították meg, melyet zsebében találtak. A szerb hatóság-
tól nyert engedély alapján a halottakat Pécsre hozták és itt 
kegyelettel temették le ezt az eszmékért lelkesedni tudot t 
fiatal pap tanár t és irót, aki előtt fényes jövő állt. Nem-e kü-
lönös kegye a sorsnak, hogy jó Vanicsek József ülik fiának, sze-
mefényének tragikus haláláról, gonosz kezek által előidézett 
erőszakos haláláról nem szerezhetett már tudomást, amikor, 
emlékezem reá, mostohafiának a harctéren bekövetkezett 
hősi halála is mélyen megrendítette a csupa sziv embert ! Az 
összes elhalt és még jó eredménnyel működő postásainkról 
való megemlékezés jóval túllépné az i t t rendelkezésemre álló 
helyet. 

Visszaemlékezve a régi pécsi törzscsaládokra, meg kell 
emlékeznem a Ilamerli család megalapítójáról, Hamerli János 
keztyügyárosról, aki mint kisiparos kezdette meg a keztyii-
gyártást és elsőrangú bőrök felhasználásával, kitűnő munká-
jával elérte azt, hogy a pécsi keztyünek országos hirt szerzett, 
azok cseh és angol gyártmányokkal versenyezhettek és elkép-
zelhető nagy büszkeségem, amikor mint egész fiatal ember 
Triesztben a legelőkelőbb férfidivatüzletbe lépve saját pén-
zemből az első pár keztyüt óhaj tot tam vásárolni, a kiszolgáló 
segéd mint különösen finom és tartós á iu t Hamerli keztyiit, 
a trieszti uri körök kedvelt keztyüit ajánlotta. Ez ugyanakkor 
történt, amikor ugyancsak a trieszti szabad kikötőben először 
láttam meg az odatolt tehervaggonok, egyikén e fölírást: Buda-
pest-pécsi vasút, mely vasutat Pécsről való távollétem alat t 
adták át a forgalomnak. Aznap nagyon hiu voltam pécsi vol-
tomra a hozzánk hűtlenné lett nagvforgalmu kikötő városban. 
A Hamerli-féle keztyügyár épolyan különlegességévé fejlődött 
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Pécsnek, akár csak a Zsolnay vagy Littke gyár. Ezen ipari 
üzemeink alapították meg városunk hírnevét a kivitel terén 
is. Ha ezen irányban tovább fejlődhetett volna P é c s ! . . . . 
A Hamerli gyár tulajdonosa szigorú üzleti elveket vallott és 
szigort ta r to t t családjában is. Fiai közül azonban' csak kettőt , 
a legidősebbet, Imrét és legfiatalabbat, Károlyt nevelte saját 
iparára. Nem éit el magas kort és halála után a hírnévben 
már megalapozott gvár vezetését Hamerli Imre vette át, aki 
szemben édes atyja ronservativ felfogásával, mely a gyár roha-
mosabb irányzatban való fejlesztésétől visszatartotta, nagyobb 
arányú befektetéssel kiépítette a gyártelepet, abban külön-
böző újí tásokat léptetett életbe, u j gépeket szerzett be, me-
lyekkel versenyképesebbé te t te a gyárat, melynek termékei 
részére Kaposvárott is fiókot létesített, Budapesten lerakatot 
helyezett el a legkeresettebb férfidivat üzletekben. A gyár 
kereskedelmi vezetése teljesen Hamerli Imrére hárult, mig a 
gyárban külföldön is gyarapított szaktudásával Hamerli Ká-
roly ügyelt az üzemre, mely mindinkább bővült. Még jóval a 
háború kitörése előtt Hamerli Imre sokak rábeszélésére fog-
lalkozni kezelett azzal a tervvel, hogy tekintettel Pécs mind-
inkább fokozódó idegenforgalmára, a Király-utcai családi 
ház helyére a mai időknek megfelelő nagyarányú szállodát épít-
sen, melyet vendéglő és kávéházzal ellátva szakértő bérlő 
vezetésére fog bízni. Sok tervezgetés, tanulmányozás után 
Pilch Andor műépítész tervei szerint Jaulus Gyula budapesti 
építész vállalkozóra bízta a szép terv megvalósítását. Hamerli 
azon terve és szándéka, lrogya szomszédos Hajó szálloda épület 
megszerzésével nagyobb telek áll jon az építkezés céljaira rendel-
kezésre a szomszédos házak tulajdonosainak-az akkori pécsi 
házárakhoz viszonyított exorbitáns követelései következté-
ben megvásárolhatók nem voltak, igy nehéz föladat előtt állt 
a tervező műépítész, hogy a rendelkezésre álló telken olyan 
szállodát létesítsen, melyben tágas kávéház, éttermek, tánc, 
illetőleg hangverseny terem, étkező helyiségek, kényelmes 
hall és öltöző helyiségek álljanak rendelkezésre a 70 szobán 
kívül, a mi első föltétele volt a szálloda épületnek, melynek 
fő és legbiztosabb jövedelmét mégis csak a szobák képezik. 
Az építkezés még nem volt befejezve, amikor kitört a világ-
háború és egyszerre a legnagyobb nehézségek merüllek l'öl 
az épitkezés és szálloelai berendezés terén. Az építtető és vállal-
kozó szerencséjére a legnagyobb nehézségeken már tu l voltak 
és egy szép napon a szállodát már át lehetett volna adni a bér-
lőnek, ha a szállodára és vendéglőre, kávéházra megfelelő, 
kellő garanciát nyúj tó bérlők jelentkeztek volna. De ilyenek 
nem akadtak, amiért is Hamerú Imre, a gyors elhatározás 
embere házi kezelésbe vette az összes helyiségeket és, hogy 
ezt helyesen cselekedte, beigazolta az eredmény, mert a há-
borús idegenforgalom mellett soha üres szoba nem akadt a 
szállodában, megtelt a kávéház is, előszeretettel kereste föl 
a polgári elem a pincehelyiségeket, a szép étkező helyiségnek 
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is nagy közönsége volt, mely jóformán észre se Vette, miként 
mentek fel rohamosan az árak az összes helyiségekben, mert 
az étkezési cikkek a készletek csökkenésével jóformán napról-
napra drágábbak lettek. A keztyügyár gyártási viszonyai a 
nyersbőröknek a kincstár részére való lefoglalása következté-
ben n^ind nehezebbek lettek, igy csökkent a gyár termelése, 
a ini annál kívánatosabb volt, mivel Hamerli Imre, bár munka-
társul maga mellé vette Imre fiát, kevesebb időt szentelhetett a 
gyárnak, melynek vezetője Hamerli Károly mint népfölkelő tiszt 
a harctereken teljesített szolgálatot, honnét főhadnagyi ranggal, 
de betegen tér t vissza, amikor is Hamerli Imre te l jesenkivál ta 
gyár vezetéséből s annak vezetését teljes fölépülése után Hamerli 
Károly egymaga vette át . Hamerli József, aki a vaskereskedést 
íanulla, eleinte önálló vaskereskedést nyitott az Irgalmasok-
utcájában, majd sógora, Matrosch János halála után ennek 
Ivirály-utcai nagy vaskereskedését Auber János vaskereskedő 
vezette az özvegy javára, akivel házasságra is lépett. Ezen 
házasságot is megszakitotta Aubernek halála, amikor is ezen 
nagyforgalmu vaskereskedés vezetését is Hamerli Józsefi ek 
kellett átvennie, aki széles látókörének, munkabírásának és 
fáradságot nem ismerő szorgalmának köszönhette, hogy bírta 
a reá háramló nagy feladatokat, melyek jóval a háború kitö-
rése előtt azzal is kibővültek, hogy gépkereskedését és javitó 
műhelyét a régi Haberényi Pál féle gépgyár megvételével és 
ejlesztésével gyári üzemmé bővítette. Nagyszabású terveit , 

nogy az egykori Engel József fia cég, illetőleg a Budapesten 
lakott és ott is meg is halt i f jú Engel Adolf tulajdonát képezett, 
a Rákóczi-ut és Siklósi-ut sarkán lévő volt born agy kereskedelmi 
ház megvásárlása után abból alakit nagyobb méretű vasházat, 
a háború kitörése következtében még nem valósulhatott meg, 
mig gyári telepe, melynek teknikai vezetését ezen üzletben 
társára Bader Vilmos mérnökre bizta, a háború alat t mező-
gazdasági gépek helyett kénytelen volt gránátok gyártásával 
foglalkozni, mig Hamerli Józsefet hadi szolgálatra hívták be. 
Részben a harctereken, de mivel jelenlétét a hadi szolgálat 
Pécsett is szükségessé te t te , mint helyi szolgálatos főhadnagy, 
majd százados teljesített szolgálatot és minden vonalon ki-
vette részét a háborús megpróbáltatásokból is. A szerény mé-
retű Haberényi-féle gépgyárból számottevő ipari telepet léte-
sített és ha nem is volt kedvére Való foglalkozás a gránátkészi-
tés — a háború alat t ez elsőrendű kötelesség Volt és a Hamcrli-
féle gépgyár a fokozódó, munkásnehézségek és kellemetlen vi-
szonyok mellett megtette kötelességét. A háború multával 
azonban már nem óhajtot ta egyedül viselni a gyár tulajdon-
jogát és ezért azt részvénytársasági alapra alakította át, Báder 
Vilmos mérnöktársával megtartva magának a részvénytöbb-
séget. Különböző más vállalatokban is részes, igazgatósági 
tagsági kötelmeit ép oly lelkiismeretesen látva el, mint azt egy 
komoly gyáriparostól várni lehet és a háború után, a szerb 
megszállás alat t súlyosbodó feladatok, a munkásviszonyok le-

13* 



fi12 

romlása, a szénhiány fokozódása alaposan igénybe vették 
idegzetét, ámde a vasember mindvégig helyt állt és ahol já-
tékonycélra adakozni kellett, Hamerli Józseftől legtöbb eset-
ben kérni se kellett, jelentékeny adományai már rendeltetési 
helyeikre is érkeztek. A városi közigazgatási életben nem fej-
t e t t ki oly élénk tevékenységet, mint Imre bátyja, aki gyak-
ran szólalt föl a fórumon és az ellenzéknek mindig meggyőző-
déses, tevékeny tagja Volt. Szeretett politikával foglalkozni, 
sőt mint pécsi képviselőjelölt is többször kísérletezett, de bi-
zonyára szerencséjére balsikerrel, mert a politika hálátlan 
egy mesterség, amiről különben az idők multával ő maga is 
meggyőződött. A pécsi munkásbetegsegélyző pénztárnak Ha-
merli Imre évek sora óta az ügyekkel sokat foglalkozó elnöke, 
ezzel hasznos szolgálatokat téve a köznek is. Az iskolák és 
inasoktatás is mindenkor érdekelték. Évek óta gondnoka a 
Matessa árvagyermekek jótékony intézetének, melynek ház-
tar tását szépen rendbe hozta és az élelmezési nehézségek ide-
jén ezen nehézségeket is ügyesen áthidalta, ugy, hogy az árvák 
nem szenvedtek hiányt a legsúlyosabb időkben sem. Igazi 
letéteményesei a Hamerli fiuk a polgári erényeknek, a mun-
kától elválaszthatatlanok, amellett a leggondosabb apák. 
Hamerli Józsefet már korán reggel ott találjuk óriási forgal-
mat lebonyolító vaskereskedésében, majd eleget tesz igazga-
tósági tagsági kötelmeinek, ju t bőven ideje gyáitelepe részére, 
a Pécsi dalárdát, mint annak igazgatója felrázta tespedéséből, 
jut ideje a tornaspoit, sőt szép szőllője ápolására is és a köz-
ügyek állandó előmozdítására. Imre öccse is, amint sikerült a 
Pannónia vállalat részére megfelelő bérlőket találni, szivesen 
mondott le annak házi kezeléséről. 

A régi pécsi polgári családok között a Reeh család is szá-
mottevő Volt az én időmben, ele tán még inkább az előző évek-
ben. A kis piacon egymással szemben voltak a Kisági-féle 
nagy fűszeres bolt az Elefánthoz, mely gyakrabban változ-
tatot t tulajdonost, mig a szemben lévő Reeh-féle fűszeráru-
kereskedésnek, amig az öreg Reeh Vilmos élt, a mindig dol-
gozó alapító állt az élén. A fűszeresek veleszületett szorgal-
mával, akár csak a Széchenyi-téren lévő egykori Nöthig-féle 
házban (most városházépület) lévő Spitzer Sándor-féle fűszer-
üzlet tulajdonosa, aki Bajáról származott át Pécsre, kora 
reggeltől késő estig üzletében volt és lehetőségig maga szol-
gálta ki vásárlóit. Az öreg Reeh Vilmos kedvelt alakja Volt a 
városnak, melynek legjobb polgári családjaival rokonságban 
volt. Saját házában volt üzlete, melynek nagy volt a forgalma, 
valószínűleg jövedelmezősége is, mégis puritán egyszerűség 
jellemezte ezen családot is. A közéletben nem igen vett rész\ 
a régi fűszeres, aki gondos nevelésben részesítette gyermekeit. 
Leányát Bőbel Ferenc bankigazgató vette feleségül, egyik 
fia a füszerüzletben tevékenykedett, i ra jd édes atyja, néhány 
évvel utóbb édes anyja halála után is az vezette az üzletet is, 
amig azzal teljesen föl nem hagytak, amint a háború alat t meg-



213 

szűnt a szembon lévő Elefánthoz cimzelt fűszeres üzlet is, 
melynek Bayer János, az Amerikát is járt fűszeres volt utolsó 
tulajdonosa,"akinek az árubeszerzés nehézségei vették el ked-
vét, hogy folytassa üzletét. A Reeli család a közéletben leg-
élénkebb részt vett tagja Reeh György volt, aki még most is 
mindenütt ott található, ahol a város, első sorban azonban 
a Tettye javát véli szolgálhatni. Eleintén gyógyszerészt akar-
tak szülei Reeh Gyuriból nevelni, mert Prágában lakó nagy-
nénje férjének ot t messze vidéken hires gyógyszertára volt, 
melyben tevőleges szerepet szántak Reeh Györgynek. Be is 
lépett Pancsován tanoncnak egy gyógyszertárba, ámde a 
szülők terveznek és a gyermekek maguk végeznek. Hamaro-
san elment a kedve a recept keveréstől, és középiskolai tanul-
mányait pótolva a jogász gárdába lépett és a régi pécsi járás-
bíróságnál, mint joggyakornok helyezkedett el, de ot t nem 
sokáig volt maradása. Átment a városhoz, ahol végigjárta az 
összes hivatalokat, legtöbb időt a rendőrségnél, majd a fogyasz-
tási hivatalnál töltötte, mely akkor vette át házi kezelésbe az 
addig bérbeadott jövedékeket. A rendőrségnél igen sokat te t t 
a pécsi önkéntes tűzoltó intézmény fölvirágo2tatása érdeké-
ben, mely a Zsolnay gyár önálló tűzoltó testületével együtt, 
melyet Pécs tűzbiztonsága érdekében szépen kifejlesztett és 
bár nagyobb tűzvészektől mindenkor megkimélte a gond-
viselés Pécs városát, mégis jóleső tuda t volt mindenkor, hogy 
tűzoltóink nemcsak parádéra alkalmasak, de vész esetére ké-
szen állanak és nagyobb szerencsétlenséget el tudnak háritni. 
Fiatalon választotta meg a közgyűlés Reeh Györgyöt, a nép-
szerű városi tisztviselőt tanácsosává. A jövedéki hivataltól 
a katonai ügyek osztályának előadója lett , mely tisztségében 
érte a háború, mely sokszorosan fokozta a munkakört , amig 
azonban csorbítatlan egészséggel birta, nem ismert fáradságot, 
amint azonban ismételt szabadságkérésére csak egy megjegy-
zést is hallott, mindjárt nyugdíjaztatását is kérte, mely óhaját 
teljesíteni is kellett. Városi tisztviselői működése azonban nem 
lett volna arra elegendő, hogy a város egész közönségének ő 
legyen a Gyurija, mely névmegjelölés valóságos fogalommá 
lett nálunk, sőt a Tettyére vezető szerpentin u ta t , mely az ő 
szorgalmazására épült, lényegesen megkönnyítve ezen leg-
kedvesebb, mert legközelebbi és legszebb kiránduló helyünkre 
való eljutást, egyszerűen Gyuri útnak keresztelték el és mégis 
mindenki tudja , hogy ezzel Reeh Györgyöt óhajtot ta a város 
közönsége megtisztelni. Humora kifogyhatatlan volt minden-
kor, ötletekben, főkép mint népünnepélyek rendezője párat-
lan volt mindenkor, leleményessége és buzgósága az évek folya-
mán százezreket jövedelmezett különböző jótékony célokra, 
és az ál tala rendezett tűzijátékok sokszor Stuvernek is dicső-
séget hoztak volna. A legszebb rakétákat , gyújtó bombákat 
és hasonló világositó és szemet kápráztató tűzi anyagokat ho-
zatta, amig azok behozatalának nem volt akadálya, az idők 
multával erre kitanitott emberével már maga készítette a 
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tűzijátékhoz szükséges testeket . Utazott , mindenfelé eljárt, 
ahol ezen téren valamit t anulha to t t és minden ünnepély ré-
szére, mely tűzijátékkal volt egybekapcsolva, mást és mást 
eszelt ki. A Tettye szabályozása és fejlesztése érdekében min-
denkor nagy agitációt fe j te t t ki, amint évek hosszú során át 
a Mecsek Egyesületnek, a Nemzeti Casinónak is igazgatója 
volt, és működése mindeme társadalmi és a természeti szép-
ségek megfelelő méltatása terén eredményes volt. A Gyuri 
uton egyik földalatti barlangot boszorkánykonyhának ren-
dezte be, melyben sárkányok és hasonlók, apró gyermekek és 
felnőttek mulat tatására ügyesen beállított t réfák szórakoz-
t a t t ák beléptidij mellett a barlangba tóduló közönséget. Kü-
lönösen a pécsi országos kiállítás alkalmával alig értékelhető 
szolgálatokat te t t a rendező bizottságnak, melynek agilis 
tagja volt, a diszitések és szórakoztató mulatságok rendezése 
körül. A Tettyei fensik legszebb és legrégibb villáját Szautter 
Gusztáv tulajdonostól megszerezte, melyet valóságos kis pécsi 
muzeumnak rendezett be, ahol Pécs legrégibb, különösen a 
Tettyével vonatkozásban lévő rajzait helyezte el. A bizarr 
dolgok iránt mindenkor különös érdeklődést tanúsított és ami-
kor Pécs város érdekeiről volt szó, azokért oly lelkesedéssel 
szállt síkra, mint kevés polgártársa. A legjobb barát, a leg-
hűségesebb polgár, mindig jókedvű, de ha valamelyes csaló-
dás érte, a mi a közélet terén sokat működő embernél bizo-
nyára elkerülhetetlen, méltatlankodó haragja hirtelen lob-
bant, de megbékitése se ütközött leküzdhetetlen nehézségbe. 
Jó szive mindig a béke felé hajlóil és sokáig haragot tartani 
nem tudot t soha. Bármely társadalmi mozgalomhc z, ha sike-
rült R e e h G y ö r g y támogatását megnyerni, ez már sikerét jelen-
tette a társadalmi akciónak, igy legutóbb is a harctérről vissza-
tér t rokkant katonák helyzetének megjavitása érdekében 
megindult a k c i ó n a k egyik lelkes vezére volt és ezen téren is ta-
pasztalhatott egyet-mást, ami kedvét szeghette volna, de 
a nemes ügyet nézte csupán és meg nem inogva, egy ideig foly-
ta t ta ezen irányban való tevékenységét, mert a segélyre szorult 
özvegyeket és á rvákat cserben nem hagyhatta. Még sokat 
várhat tőle szülővárosa, melynek minden lakóját magához 
tartozónak tekinti. Családot nem alapított és szivében egy 
ifjúkori mély rajongásnak emlékét őrizte meg. 

A Pécsre érkezett idegenek legszívesebben Reeh Gyurira 
bizták magukat, akiről Rákosi Viktor (Sipulusz) külön 
tárcát irt a Budapesti Hírlapba, de legjellemzőbb, amit 
egy országos nevű itt járt művész ember irt meg hoz-
zám, amikor visszatért Budapestre. Ez a levél igy szólt: 

Dokto rommal f o l y l a t o t t t anácskozásom azzal végződö t t , liogy 
meglehetősen z i l á l t idegrendszerem ka rbahozásá ra dolce far m e n t e t 
a j á n l o t t . 

— J , — j ó — kedves d o k t o r o m , de hogy képze l i ö n a z t el , m e r t 
ha va lami külföldi fürdőhelyre megyek — o t t oly zajos az é l e t , hogy 
o t t ugyan nem p i h e n h e t n e k meg idegeim. T á t r a f ü r e d e n annyi ismerő-
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söm van , liogy aká r mindig f r ak meg smokingban j á r j a k , m e r t az ö t 
órai t e á k , a vacsorák s az es té lyek , n e m , T á t r á r ó l SÍ Ó sem lehet 1 Ba -
l a ton fü red , Siófok, de hisz ké rem o t t á t l a g minden n a p r a másfél pc fon 
esik, ez az idege imet még jobban f e l z a k l a t j a akkor is, ha a p o f o i o k a t 
más k a p j a , Nagymaros e t e k i n t e t b e n mé l tó ve rseny tá r sa Siófoknak, 
Vörös v á r — P o m á z — T ö r ö k b á l i n t , — ugyan kérem ezen he lyeken 
több m é r g e t eszik az ember , m i n t l á g y t o j á s t . 

— Tud ja m i t — i g y az orvos — keressen ki a t é r k é p e n egy elég 
messze lévő vá ros t , ahová mégis könnyen e l j u t h a t , ahol van akkora 
k u l t ú r a , hogy ne az I s t en h á t a m e g e t t képze l je m a g á t , de a hol egyet -
len e m b e r t sem ismer . Men jeu oda és é l jen o t t — procu l negoli is — 
hat h e t e t . 

— Helyes ! 
É n rög tön előveszem a t é r k é p e t és rövid keresés u t á n rábökök 

egy d u n á n t u l i városra a Duna és D r á v a szögle tében : Pécs 1 fölnyi-
t o m a m e n e t r e n d e t : dé lu t án 3 órakor indul a gyorsvona t . Csomagolok 
és es te fél nyolc órakor , ápr i l i s 30-án már meg is é rkezem Pécsre . 

— Szál lodába. Nádor I 
— Sa jná lom nincs szoba 1 
— Nincs szoba! Hogy lehe t az? h á t akkora idegenforga lom van erre. 
— Rendes kö rü lmények közt nem, de m a k ivé te lesen a k a d , m e r t 

t e t s z i k t u d n i , h o l n a p lóverseny lesz. 
— Ah igen ? h á t s z o k t a k i t t lóversenyek is lei,ni ? N e m is t u d -

t a m ! N a de nekem szoba kel l . 
— Nincs , n a g y o n sa jná lom. 
— Az égre , én idegen vagyok , csak nem t ö l t h e t e m a SZÍ bad ég 

a l a t t az é j s z a k á t , l ega lább u t a s í t s o n va l ahová , ahol éjszakáz ha l t m. 
— É n ugyan nom t u d o k seg i t en i —szól a p o r t á s — h a csak J á n o s 1 

szólt az egyik szál lodai p incérnek , nézze csak meg az é t t e r e m b e n , he gy 
a R e e h Gyuri i t t van-e még s m o n d j a meg , hogy egy idegen ur van i t t , 
ak inek szoba ke l lene , t a l á n t u d va lahol e g y e t . . . 

5 p e r c mul lva visszajön a p incér — Vadember 12. számú szoba 
szabad ; mérséke l t bor rava ló a k ö z v e t í t ő n e k , s rövid negyedóra mú lva 
már o t t n y ú j t ó z k o d o m a kénye lmes , t i s z t a szobában az ágyon s á l dom 
az i smere t l en j ó t e v ő t , a ki nekem rövid de rázós v a s ú t i u t a z á s u t á n 
kényelmes és nyugoda lmas szobá t b i z t o s i t o l t . 

Másnap v a s á r n a p . Későn ke lek . E l h a t á r o z o m , hogy ebéd u t á n 
m e g t e k i n t e m a v á r o s t , 

No ele az ember t e rvez 1 
Megebédelek a szál lodában, szemem a sz ín l ap ra esik —es t e a Pécsi 

D. lárda műkedvelői a Bőregéi t j á t s zák . A dalárda országos hiré t isme-
rem, e l h a t á r o z o m , e lmegyek sz ínházba . 

Ebéd a l a t t a f igye lmes szoba -p incé r m e g k é r d i , hogy gondos -
kodjon-e r é szemre kocsi ról a d é l u t á n i l ó v e r s e n y h e z . 

— Igaz , a l óve r seny . 
N e m l ennék t e l i v é r p e s t i , ha a l ó v e r s e n y t é r n e m vonzana e l len-

á l l h a t a t l a n u l . — H e l y e s 1 e lmegyek a l ó v e r s e n y r e . 
H á t én o l y a n f o r m á n a k k é p z e l t e m el a l óve r seny t é r t , m in t a 

P e s t i t , vagy az A l a g í t , T a t a i t , K o t t í n g b r u n n i t , vagy T á t r a l o m n i c i t 
e he lyen fa lá lok egy be n e m k e r í t e t t s ik h e l y e t . 

13 
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R e m e k p a n o r á m a 1 É s z a k r a az egész város f ö l ö t t a szel íd ha j -
l ású hegy , v i rágd í szben ál ló gyümölcs fák szől lőivel . m á r ezé r t a 
k é p é r t m a g á é r t is é rdemes k i jönn i ide. 

H a n e m a l ó v e r s e n y t é r jövede lme a l igha l e h e t t e k i n t é l y e s ösz-
szeg, hiszen i t t csak az n e m p o t y a p u b l i k u m , ak i é p p e n erőszak-
ka l f i z e t n i a k a r ! 

No m e g k é r d e z e m , hogy mi a b e v é t e l . A t é r egy részén va l ami 
a sz t a l vo l t f e l á l l í t v a , a l i ghanem p é n z t á r , m e r t én is o t t f i z e t t e m 
le a b e l é p ő d i j a t . 

— Ugyan ké rem — szólok — v á j j o n m e n n y i be l épőd í j foly-
h a t o t t be ? 

— É n b i z o n y n e m t u d o m p o n t o s a n , m e r t e lővé te lben is igen 
sok j egy k e l t e l , kö rü lbe lü l 70,000 k o r o n a . 

— P o n t o s a n a R e e h Gyur i t u d n á m e g m o n d a n i , m e r t az in téz i 
az i lyen d o l g o k a t . 

R e e h Gyuri 1 ezt a neve t már t e g n a p h a l l o t t a m , — h á t Ő in t éz i ? 
— Igen ké r em, m o s t is o t t s za l ad a t r i b ü n m e l l e t t a büfékné l . 
Oda nézek , h á t egy n y u r g a , s z ü r k e gélirokos u r a t l á t o k . 
No l ega l ább m o s t m á r t u d o m , hogy néz k í , a k i n e k a szobát 

k ö s z ö n h e t e m . 
Lóver seny u t á n — elég későre j á r t m á r , s i e t e k a s z ínházba , 

nehogy k e d v e n c o p e r e t t e m r ő l lekéssem. 
Bőregér . J e g y e t a k a r o k v á l t a n i , h á t a p é n z t á r n o k a l egnagyobb 

f l e g m á v a l t i s z t o g a t j a a k ö r m e i t . 
— J e g y e ? — kérem már h e t e k k e l e z e l ő t t e l fogyo t t 1 
— De az I s t e n é r t U r a m , h á t a k k o r ö n m é r t ül a p é n z t á r b a n 

mégis ? 
— Hogy azoknak , ak ik már k i f i z e t t é k a j e g y e t , de még el nem 

v i t t é k , k i a d j a m . 
— K á r 1 ká r 1 K e d v e n c o p e r e t t e m , s igazán szivesen n é z t e m 

volna meg . Talán mégis vo lna m ó d j á b a n , hogy egy j egye t k a p h a t n é k . 
— R ö g t ö n megkérdezem a R e e h G y u r i t , h á t ha v a l a k i l emon-

d o t t a j egyérő l , ak i a k a d á l y o z v a vo l t a b b a n , hogy b e j ö j j ö n Pécs re . 
— H m 1 Megint a R e e h Gyuri 1 
Az e lőzékeny p é n z t á r n o k az egyik szo lgá t f e lkü ld i a s z í n p a d r a 

s röv id idő m ú l v a j e l e n t i , hogy t é n y l e g a d h a t egy j e g y e t , m e r t va-
l ak i n e m jön cl az e lőadás ra . 

F ö l d s z i n t , jobboldal zsölle h a r m a d i k sor egy szám, k i t ű n ő sa-
rok ülés 1 

K i f i z e t e m , megköszönöm. H á t m e g i n t a R e e h Gyuri , ugy l á t -
szik ez az ember a r r a van t e r e m t v e , hogy n e k e m szivess légeket 
t e g y e n i s m e r e t l e n ü l is. 

Bőregér ! hogy be le t u d o k mé lyedn i a b b a a bá jo s zenébe , sz in te 
megfe l edkezem mindenrő l . Azok a f ü l b e m á s z ó és mégis művészi 
kompoz ic ió ju ke r ingők , az a c sodá la tos hangszere lés — és az az 
egészséges, k a c a g t a t ó k o m i k u m , sz in te e l m e r ü l ö k benne 1 

Az E i sens te in , a F r a n k , n ó és a F rosch 1 — e j ezt a Froscli t 
én már l á t t a m va laho l 1 Hogy j á t s z a a b e r u g o t t a t , k a c a g o k , sz in te 
a könnyem is csurog , de hol l á t h a t t a m én ez t ? — b izonnya l t é v e -
dek , hisz én i t t P é c s e t t egy l e l k e t sem i smerek 1 Szemem a sz in l ap ra 
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esik : Reeh Gyuri ! há t ezér t olyan ismerős ez a nyurga a lak , a ló-
versenytér i in téző , akinek a szobámat köszönhetem. 

El kell i smerni , hogy nagyon sokoldalú ember , de a z é r t , hogy 
Froschszerepében annyira m e g k a c a g t a t o t t , igazán hálás vagyok neki. 

Ki lépek a színházból, há t l á t o m ám, hogy a szemben álló mi-
n i a t ű r pa lo t a ablakai fényesen ki v a n n a k v i l ág í tva , fopat fogat u t á n 
áll meg szépnél szebb t o i l e t t b e ö l tözö t t hölgyek, f r akkba , lakkba 
b u j t a t o t t u rak szál lnak ki a kocsikból s mennek a délszaki növé-
nyekkel d í sz í t e t t lépcsőkön fel . 

— Mi ez ? — kérdem a po r t á s t 1 
— Kaszinóbál , i l le tve lóversenybál . 
A pes t i ember csak nem a k a r j a bennem m e g t a g a d n i m a g á t . 
— Hogy l ehe tne meghívót szerezni rá ? 
— Tessék kérem a kaszinó igazga tó jához fordulni — az m a j d 

bevezet i Uraságodat a t á r saságba . 
— És hol t a l á lom meg az igazga tó u r a t ? 
— Tessék csak a kaszinó k o m o r n y i k j á n a k megmondani , hogy 

hívja ki a Reeh Gyur i t , az ma jd készséggel áll uraságod rendelkezésére. 
Megint a R e e h Gyuri ! de már erre az emberre mégis csak kí-

váncsi vagyok I 
H a z a megyek, f r akkba vágom m a g a m és vissza. 
Fölmegyek a kaszinóba, a r u h a t á r b a n megszabad í tom magam 

felesleges fe lö l tőmtő l , ka l apomtó l , de a komornyikot sehol sem t a -
lá lom, magam azonban benn vagyok egy t ánco ló , m u l a t ó e l í t e tö-
meg közép. 'ben, ahogy m e g t u d t a m , B a r a n y a , Tolna és Somogy föld-
b i r tokosa i , mágnásai közö t t . 

L á t t a m az én i smere t l en i smerősömet , de én ahhoz sehogy közel 
férkőzni nem t u d t a m . I t t r e n d e z k e d e t t , o t t a c igány t d i r igá l ta s 
egyik szép asszonytó l a másikhoz, ennek bóko l t , annak virággal 
kedveskede t t — egyszóval ha jna l ig ugy el vo l t fogla lva , hogy én 
bizony nem j u t o t t a m hozzá. Még t á n c o t is r e n d e z e t t és én vissza-
t é r t e m egy csendes szemlélődésben e l t ö l t ö t t kellemes emlékű éj u t án 
szállodai szobámba ané lkül , hogy m e g v a l ó s í t h a t t a m volna szán-
dékomat s meg i smerkedhe t t em volna vele, a ki már k e z d e t t előt-
t e m fogalommá válni . 

Másnap soká a l u d t a m , dé lu tán e lmen tem a várost megnézni. 
Sok szép város t l á t t a m s nem is az t aka rom mondani , hogy ez a leg-
szebb va lamennyi közö t t . Azok közé t a r t o z o m , akik a h ibáka t , még 
a h iányoka t is m e g l á t j á k , de egy benyomásom fe l edhe te t l en lesz. 

A T e t t y e felé m e n t e m s valahol o t t a régi t e m p l o m t á j é k á n 
meg ke l l e t t á l lnom, hogy gyönyörködjem az e lő t t em fe l tá ru ló kép-
ben, a szomszéd hegyoldalban — azt hiszem Havi-hegynek h ív ják , 
ha jól emlékszem, — azok az odacsöppen t e t t ap ró kis házikók! 
meg a szürke hegyoldal , azokat a f e l e j t he t e t l en gyerekkori já tékokat 
j u t t a t t á k eszembe, mikor apró , durván f e s t e t t pírostetős kis ja-
házaka t és t emplomoka t á l l í t o t t u n k kass í rozot t pepi i hegyekre. 
Gyönyörű szép kép vol t — soha sem fogom elfeledni. 

A Gyurí-ut elején. Gyuri — u t ! megin t az én i smere t len isme-
rősöm j u t eszembe : Gyuri i t t — Gyuri o t t — Gyur í -u t — igazán 
nem csodálnám,"ha ezt az u t a t ís róla nevez ték volna el. 
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Kérdezősködésemre az t án t ény leg igazo lódot t se j t e lmem, m e r t 
a hálás Mecsek-Egyle t f á r a d h a t a t l a n igazga tó ja u t á n nevezte el 
ez t az u t a t s ez az igazga tó — a R e e h Gyuri I 

Igazán sz in te boszan tó k e z d e t t lenni , hogy egész pécsi t a r t ó z -
kodásom a l a t t fo ly ton ez a név kisért ! 

Május 4-én dé le lő t t hangos ha rangzugás ver fel. 
— Mi a manó , h á t micsoda ünnep van ma , hogy így haran-

goznak ? 
— Városi ü n n e p ! A t ű z o l t ó k v é d ő s z e n t j é n e k : szent F ló r i ánnak 

ü n n e p e . 
— Na és megül ik ez t a lokális ü n n e p e t ? 
— Meg bizony, különösen a t ű z o l t ó k , a kik processzióval ki-

vonulás t rendeznek a Már ia -u tca i Flór ián szoborhoz. 
I lyen egyliázias világi és vi lágias egyházi ce remóniá t még ugy 

sem l á t t a m , t e h á t megnézem ! 
E lmegyek a szoborhoz — h á t éppen akkor vonul fel a t ű z o l t ó -

ság, és ezeknek élén t e l j e s tüzo l tóparancs i iok í díszben o t t l á t t a m 
— f o g a d j u n k , hogy k i t a l á l j á k — R e e h Gyur i t , a k i t ha személyesen 
n e m is, de lá tásból és névleg most már i smer t em. S végig cs iná l ta 
az egész ceremóniá t oly ünnepi komolysággal , m i n t h a egész életé-
ben fo ly ton csak l á n g o k a t o l t o t t volna. Pedig azt hiszem a t apasz -
t a l a t o k u t á n , hogy nemcsak s e j t e lmem van ennek az embernek sok 
más oldalú e l fog la l t sága is ! 

Lassank in t ugy v o l t a m , hogy va lahányszor ennek a vá rosnak 
a nevét h a l l o t t a m , m i n d j á r t u t á n a t e t t e m az eszmetárs i t ás fo ly tán 
Reeh Gyuri , s meg je l en t e l ő t t e m az a hosszú a lak , a k i t a lóverseny-
t é ren szaladgálni l á t t a m , szürke gérokban , a ki m i n t Frosch meg-
k a c a g t a t o t t , aki f r a k k b a n szép asszonyoknak u d v a r o l t , vagy t ü z -
o l tópa rancsnok i un i formisban á l lo t t e l ő t t e m . 

A n a p j a i m Pécse t t elég kel lemesen t e l t e k el, de ismerősök nél-
kül mégis egy kics i t nagyon nyuga lmasak v o l t a k , azér t ö rü l t em a 
vá l toza tásságnak , amikor öles p l a k á t o k pünkösd másodnap já ra va-
lami nagyon színes t e t t y e i ü n n e p é l y t he lyez tek k i lá tásba 1 

E t megnézem ! 
Fö lmen tem a T e t t y é r e . A Nőegyle t r endez te az ü n n e p é l y t . 
I l t a l igha fog kisérni az az e lőzékeny f a n t o m , aki az á l l a l , hogy 

még nem s ikerül t vele megismerkednem, k e z d e t t boszan tóvá válni . 
H á t mekkorá t c sa lód tam ! 
Az ünnepé ly deko ra tő r j e í k ö z ö t t o t t l á t t a m dir igálni , ha el-

men tem a gulyásos bográcsokhoz o t t t a l á l t a m , ha pezsgős paví l lonba 
m e n t e m , o t t vo l t , ha a k a b a r e t b e m e n t e m — a h a r m a d i k , vagy ne-
gyedik szám az övé v o l t , a t r é fá s ve r s enyeke t ő r endez t e , a zene-
ka roka t ő d i r igá l ta — s végül mikor a t ű z i j á t é k o k sz ínpompás csil-
lagaiban gyönyörködtem, o t t l á t t a m a hogy g y ú j t o g a t t a a röppen-
t y ű k e t . 

De há t m i n d e n ü t t o t t van ez az ember ? Hogy ne ? — hang-
zo t t a felelet — hiszen ő a Nőegylet t i t k á r a , aki az egész ünnepé ly t 
rendezi . 

Ugyanakkor t u d t a m meg, hogy a Polgár i kaszinónak is a le lnöke, 
s mind a m e l l e t t nagyon száraz foglalkozása is v a n , városi t anács -
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nok s a l egunsz impa t ikusabb r e s so r t j a v a n : a különböző adókat és 
jövedékeket kezeli és keze l t e t i . 

E l u t a z t a m Pécsről s azó ta sok sok év t e l t el. 
Most azonban, liogy országunk egyes részeinek megszállása 

olyan sokszor ve t i felszinre Pécs városa n e v é t , valahányszor e nevet 
olvasom, mindig leki szemem e lő t t l á t o m azt a f oga lmi t fedő nevet 
is, Reeh Gyuri 1 Aláírás. 

Azt r.em is t u d t a a levélíró, hogy a pécsi a ranyi f júság legkedvel-
t ebb cigány pr ímásának, Dankó Pistának is az ő kezdeményezésére 
á l l í t o t t ak s i rkövet , sőt u jabb gyűj tésse l ' á t is v i t t ék a ha lo t t a t az u j 
központ i t eme tőbe . Dankó P i s t a t a n í t v á n y a és közvet len u t ó d j a , 
Jónás Jancsi, aki néhány örökéletű baranyai n ó t á t is komponá l t , 
egy s iker te len öngyilkossági kísérlet u t án két évt izede zenekarával 
Amerikába vándorol t és o t t is m a r a d t . 

A mi Reeh György a város összlakosságánál, az volt Spitzcr 
Béni, az agglegényi élet terén, az izr. nőegyletnél. A mindig 
ötletes, szolgálatkész, minden tréfára, jótékony célra kap-
ható' műkedvelő, főrendező, előtáncos, a sohase-lialunk meg 
jelszó leghivebb követője, akit még GO éves korában hallhat-
tunk a színpadon, mint boj tár t kimaszkirozva magyar nótá-
kat énekelni, a jótékonyság céljaira még akkor is mindenre 
kapható volt és évtizedeken át lelke minden mulatságnak, 
bárha szülői házában a legszigorúbb nevelésben részesült, 
és a szorgalomban és becsületes munkálkodásban szülői néki 
példát adtak mindenkor. Béni fiából vaskereskedőt akart ne-
velni és a nagyhirü pécsi Lakits-ícle vaskereskedésben töl-
töt te tanuló éveit, aliol ugyancsak az otthoni szigorral talál-
kozhatott. Azután a legnagyobb nagykanizsai vaskereskedő 
céghez került, mely már gépgyártással is foglalkozott, de a 
vézna Béni tüdeje nem volt egészen rendben, azért le is kellett 
mondania ezen foglalkozásról, hazakerült Pécsre, ahol sógo-
ránál, Teleki Zsigmondnál talált elhelyezést, a tulajdonos 
nagy megnyugvására, mert hűségesebb és szorgalmasabb 
embert nem is kaphatot t volna és évek a la t t annyira bele-
gyakorolta magát a szőlőkezelésbe és az amerikai vesszők 
termelésébe és értékesítésébe, hogy sógora halála után, amig 
annak két fia felnőtt, megbecsülhetetlen szolgálatokat te t t 
a családnak, mely önzetlen munkálkodását ma is nagyra érté-
keli és a pécsi és villányi bortermő telepeknek hozzáértő fel-
ügyelője ma is. A sok ba j és kellemetlenség közepette meg-
őrizte vidám kedvét és behegedt idővel az a mély seb is, me-
lyet fiatal szépséges menyasszonyának, Pécs akkor legszebb 
leányának váratlan halála e j te t t szivén. Sohse feledhette meny-
asszonyát, u j tavasz nem virult szivének, annál több ember-
nek iparkodott jót cselekedni és dacolva a korral, most is még 
a pécsi aranvifjuságnak egyik dísze. Édes a ty ja üzlete, mely 
a városház fölépítése alatt átvándorolt a Széchenyi-tér túlsó 
oldalára, majd az u j ' tu la jdonos Spitzer Lajosnak közeli saját 
házába ment át. Az u j tulajdonos ott folytatta, ahol édes atyja 
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abba hagyta és hajnaltól késő estig ott dolgozott üzletében. 
Csakis elsőrendű árut lehetett üzletében kapni. Nagy volt 
vevőköre, melyre egy szép napon elszomoritólag hatott , hogy 
Spitzer Lajos betelt a fűszeres foglalkozás gyönyörűségeivel, 
kiárusította, majd becsukta üzletét, azóta mint magánzó él 
körünkben és minden idejét a hitközség ügyeinek szentelve 
ezen tevékenysége erőssé és oly vagyonossá tette a hitközségi 
szent egyletet (temetkezési intézmény), hogy az a háború 
alat t m e g s o k s z o r o s o d o t t kiadásokat is rendezni képes. A régi 
családi füszerüzletek közül, melyek apáról fiúra szálltak, ez 
volt talán az utolsó, mert már előzőleg megszűnt a MitJíy-
féle vas és füszcrüzlet füszerorsztálya és amikor az u j tulajdo-
nos, Mitzky Kálmán betegen tér t vissza a harctérről, már 
nem volt kedve azt folytatni, hanem eladva annak tulajdonát, 
családjával a fővárosba költözött és a Mitzky családnak csakis 
egy tagja maradt Pécsett, még pedig Breuer József dr. ,a ked-
velt pécsi fogorvos felesége. 

A régebbi pécsi bányaigazgalók közül az u j nemzedék 
már nem igen emlékezik a legkiválóbb szakemberek egyikére, 
Maas Bernhardtra, aki a pécsi bányamüvekben még az úttörő 
munkálatokat végezte és uj, kiadós szénereket tá r t fel. Maas 
Bernát jó viszonyt ta r to t t főn a városi táncscsal és a bányák 
fejlesztése mellett pécsi polgárnak tekintvén magát, kedves 
kötelességének ismeite, hogy a város fejlesztését is tőle telhe-
tőleg előmozdítsa. A Siklósi-utcában az akkori viszonyokhoz 
mérten pompás földszinti házat épített, annak nagy kiterje-
désű kertjében virágágyakat ültetett. Bejáratos volt feleségé-
vel sok pécsi polgári családhoz és munkabírása teljében tör-
tént, hogy ellentétbe kerülvén bécsi igazgatóságával, meg-
engedhette magának azt a fényűzést, hogy hirtelenében el-
hagyta állását és hazatérjen Münchenbe. Onnét is fenntartotta 
jó ideig az összeköttetést azokkal, akik hozzá közelebb fér-
kőztek. Távozása után pécsi emberre ruházta a bécsi igaz-
gatóság a bányák vezetését, még pedig Lilike Ferenc hánya-
főfeliigyelőre, aki a Piacsek-iéle, Széchenyi-téri házban ren-
dezte be a szénbányák technikai igazgatósági helyiségeit, 
mig a könyvelési osztályból a bécsi központi igazgatóság egyik 
alosztálya lett . Littke Ferenc alatt is rendben folytak a bá-
nyák ügyei, csakis a szomszéelos bányatulajdonos, Koch Fe-
renccel való ellentétek élesedtek ki jobban. Lit tke Ferenc fivére 
volt a Littke Lőrinc-féle pezsgőgyár tulajdonosának és a vá-
ros benne is érdekeinek odaadó képviselőjét birta. Leányai 
egyikét az akkor jogi tanulmányait Pécsett befejezett Unkel-
haeusser Károly dr. vette feleségül, aki a pécsi uri leányt ma-
gával vitte Slavoniába, ahol a közigazgatási pályán emelkedő 
karriért fu to t t meg, mely ideiglenesen a horvát báni méltó-
ságig vitte, majd ő volt az utolsó alkotmányos horvát-slavon-
dalmát magyar miniszter, akire az a szomorú föladat háram-
lóit, hogy jóval a háború befejezése előtt figyelmessé tegye a 
királyt a küszöbön lévő desolucióra, hogy Horvátország, Bosz-
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nía-Hercegovina elszakadási törekvéseknek színhelyévé lett . 
hogy az utolsó magyar bán, Mihálovics Antal ezen mozgalom-
nak képtelen már gátat vetni, vagy ha erre meg is lenne a 
képessége, de energiája nem volt már elegendő, hogy az el-
szakadási lavinát föltartóztatva megmentse Deák Ferenc nagy 
müvét. Egy beszélgetés formájában minden konkrét kijelen-
tését a miniszteri kijelentésnek mellőzve, sejttettem interjú-
ban a fenyegető veszélyt, amit az éber eszéki Jug ciinü újság 
arra használt föl, hogy támadást intézzen a slavoniai születésű 
hűséges horvát, de érzelmeiben, nevelése révén magyarbarát 
miniszter ellen. A horvát saborban már energikus interpellá-
ciót készítettek elő, mely a kiélezett politikai helyzetben kel-
lemetlen lett volna, amiért egy szó megjegyzést se fűztem 
alioz, amikor Wekerle Sándor miniszterelnök egyszerűen meg-
cáfoltatta az általam közzétett beszélgetést. Ezzel elejét vette 
a horvát parlamentben előkészítve volt viharos ülésnek, de 
nem segített magán a tényen, hogy elédelgetett társországaink 
tőlünk a Vesztett háború zűrzavarában elszakadjanak és be-
olvadjanak Jugoszláviába. A mi ezzel kapcsolatban történt 
ne n tartozik ide, de azt meg kell állapitanom, hogy Unkel-
haeusser dr. nem vállalt szolgálatot Jugoszláviában, hanem 
a szovjet uralom alat t is nem politikai természetű teendőt 
vállalt, mivel hosszabb közszereplése alatt , bár ez bőven mód-
jában let t volna, hisz jó ideig Bosznia-Hercegovina politikai 
adlatusa is volt, vagyonszerzésre nem gondolt, de a szovjet 
uralom alatt nyugdijához se ju thato t t , melyre pedig hazafias 
munkálkodásával bőven szerzett jogot. 

Lit tke Ferenc nyugalomba vonulása utan Bécsből egy 
külföldön már megalapozott hirnévvel birót elsőrangú szak-
ember, Wiesner Rajmárt kiildötték le Pécsre a bányák igaz-
gatására. Képzettebb, intelligensebb uri ember nem töltötte 
még be ezen fontos tisztséget, mint Wiesner Rajmár, a csupa 
sziv ember, aki feleségével együtt csakhamar mindenütt ta-
lálható volt, ahol jótékonyságot kellett gyakorolni. A leg-
fantasztikusabb különlegességi- szivarokhoz jutot tak azok, aki-
ket szűkebb baráti körébe sorozott. Komolyan vette a dght. 
representativ kötelmeit és adandó alkalmakkor szivesen hivta 
a pécsi és vármegyei vezető embereket ebédekre és a természet-
tudósok vándorgyűlésén épen a bányatelepi bankettről való 
hazatérésemkor talál tam a szerkesztőségben a szűkszavú táv-
iratot, mely hirül hozta az Erzsébet királynő ellen Genfben 
elkövetett halálos kimenetelű merényletet, melynek lesújtó 
tar ta lmát első sorban a bankettről már visszatért Fejérváry 
Imre báró dr. akkori főispánnal közöltem, aki a táv i ra tnak 
hitelt nem adva nem akarta megengedni, hogy külön kiadásban 
közöljem a lesújtó hírt . Tiltakozása azonban elkésett, mert a 
rövid tar ta lmú külön kiadás, mialat t a főispánnál ielőztem, 
már el is hagyta a nyomdát, és amikor Opris Péter p. és t. 
igazgató Budapestről kapott magánértesiilése alapján meg-
erősítette a hírt, egyáltalán már tárgyatalan is volt az aggó-
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dalmaskodó főispán tiltakozása. Wiesner Rajmár alatt is szé-
pen fejlődtek a pécsi bányák, és az ő igazgatása alatt jegyez-
het tük fel a pécsi szénbányákban valaha észlelt legnagyobb 
méretű sztrájkot, melyet az agitátorok lelketlen bujtogatása 
következtében vérbe kellett fojtani. Wiesner, a vajszivü bánya-
igazgató mindent elkövetett , ami emberileg lehetséges volt, 
hogy csillapitólag hasson a fellázadt, elkeseredett és ellen-
szegülő munkásokra, és bár bányaigazgató nem értett még ugy 
a munkások nyelvéhez mint ő, nem is létesített előtte oly jóléti 
intézményeket, mint ő, nem kerülhet te el ezen megpróbálta-
tás t , és sirva volt kénytelen látni, mint intézett a katonaság 
rohamot a bányamunkások ellen, akik még a bányák ellen 
is merényletet terveztek. Csúnya napok voltak ezek a pécsi 
bányák történetében és az ezt követő munkabeszüntetéseknél 
hasonló jelenetek a legtovább elhúzódó sztrájkoknál se ész-
leltettek. Wiesner Rajmár egészségi állapotára is kedvezőtlen 
kihatással voltak a kölcsönös engedékenységgel végre elintézett 
sztrájknak izgalmai, melynektöbb munkás esett áldozatul, töb-
ben pedig lázitás miatt kerültek fogságba, majd a büntető bíró-
ság elé. Wiesner alat t épült föl a bányaigazgatóság palotája 
a Mária-utcában, melyben újból elhelyezést találhatott a 
bányaigazgatóság _ egész személyzete, ismét Pécsre került a 
könyvelési osztály is. Az ő kezdeményezésére létesült a bánya-
telepi alsófoku bányaiskola is. Wiesner Rajmár nem sokáig 
örvenelhetett a bányákban való békés és eredményes mun-
kálkodásnak, súlyosan megbetegedett és a halál légyülte az 
atléta termetű igazgatót, akit a budai külvárosi temető ká-
polnájában temettek el a város közönségének, de a bányászok 
legmélyebben érzett részvétele mellett. Rövid idővel halála 
után á ldot t lelkű felesége és gyermekei is elhagyták városun-
kat, jótékony intézményeinknek azonban jó ideig a távolhói 
is elküldötte rendesen adományait. Wiesner Rajmár halála 
után a bányaigazgatóság tisztikarában azon óhaj ju to t t ki-
fejezésre, hogy most már kebelbeli szakférfiút bizzai ak meg 
a bányák igazgatásával. A választás Bécsben Sziraka Ferencre, 
bányafőfelügyelőre esett, mivel a szívvel lélekkel magyar, mert 
pécsi Gianane Virgilt, akit már Wiesner is nagyrabecsült és 
magával is vitte westfáliai, dortmundi tanulmányutjaira , 
fiatalsága és tán épen magyar volta miat t ezen fontos pozí-
cióra még nem ta r to t t ák eléggé érettnek. Mégis főfelügyelővé 
való kinevezése mellett az igazgató helyettesítésével megbízták, 
akire ezen tisztségében is súlyos feladatok várakoztak, me-
lyeknek a legkomplikáltabb helyzetekben is meg tudot t min-
denkor felelni. Sztraka Ferenc értet t a bányászat tudomá-
nyához. Kiváló szakember, egyenes, szókimondó, kemény-
szívű bányászember volt, aki mint társadalmi lény merőben 
ellentéte volt elődjének. A hivatalokkal és ügyfelekkel való 
érintkezést teljességében helyettesére bizta, és csakis a bá-
nyákban és a vadászatnál érezte magát jól, az is volt cgyceliili 
szenvedélye. Bécsben, az igazgatóságnál, melynek kiváló Csatáry 
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Frigyes udvari tanácsos került Ullmann Lajos elhunyta után 
az élére, annak tudatára ébredtek hogy, a termelés jelentékeny 
fokozása nélkül a bányák nem felelhetnek meg közgazdasági 
jelentőségüknek, és mivel ezen nagyobb termelést csakis az üzem 
teljes modernizálásával érhették el, nem zárkózhattak el az 
ezen átalakuláshoz szükséges nagy beruházástól, és szüksé-
gessége merült fel olyan szakértő megbízásának, aki ezen át-
alakításokat, melyekre 30 millióig menő hitelt bocsátott az 
igazgatóság a te rvek elkészülte után rendelkezésre, meg is 
t ud ja valósítani, Igy kerül t Pécsre az ostraui és más neves 
bányamüveknek szakkörökben első helyen emiitett bánya-
tanácsosa, Jicinszky Jaroslav, aki á tvéve a bányák igazgatá-
sát, Sztraka Ferenc igazgató nyugalomba vonult és Bécsbe 
költözködött. Jicinszky pedig hozzákezelett a nagy munká-
hoz. Egész u j városrész épült az üszögi határban, a munkások 
százait foglalkoztatva. Elsőrangú technikai, bányászati és 
elektrotechnikai szakéitők közreműködése mellett megépült 
a nagy elektromos központ és ezzel kapcsolatban a bányákat 
egymással összekötő villamos bányavasut, mely az egyes bá-
nyákban termelt szén mennyiséget felhozza Üszögre, az ott 
berendezett legmodernebb szénmosó telepre, ahol gépek végzik 
az addig kézzel, de gyenge eredménnyel folytatot t szénmosást. 
Átalakítottak egyes bányákat is, fokozva a bányákban dol-
gozó munkások életbiztonságát. Az elektromos telep terme-
lése oly jelentékeny, hogy a bányák világításán, az erőáram 
és villamos vonalak üzemén kívül megmaradó fölösleges áram 
elegendőnek bizonyult, hogy azt Pécsre bevezetve ellássa a 
jelentékeny pécsi elektromos szükségletet is, melyet a pécsi 
városi villamos telep oszt el a pécsi fogyasztók részére. Mind-
ezen munkálatok még befejezve nem vollak, amikor kitört 
a világháború, ami által az üszögi központnak a pécsi háló-
zatba való bekapcsolása több évi késedelmet szenvedett, de 
ennek sürgősségére való tekintettel mégis hozzá kellett látni 
és a pécsi villamos telep maga végezte a legnagyobb anyag-
beszerzési és technikai nehézségek közepette, mint vállalkozó 
ezen bekapcsolást , mely a város közönsége részére még a munka-
bérek és termelési költségek soha nem sejlett és ezzel a szén-
ának nagymérvű emclkeelése mellett is elég jelentékeny meg-
takarí tást jelentett , mely az adott helyzetben kénytelen volt 
a villamos világító áram és gépüzemi fogyasztási árait jelen-
tékenyen fölemelni. A magas árak dacára még mindig legolcsóbb 
maradt a pécsi áramfogyasztás az egész országban, s legkeve-
sebb volt nálunk a szénhiányból keletkezett üzemzavar. Hogy 
a bányatársulat is kénytelen volt a megkötött szerződések 
ellenére fölemelni a város részére szállított áramárakat és eb-
ből a várossal pör is származott, az egyik velejárója volt a 
háborús nehézségeknek, melyek minden ipari üzemre a leg-
súlyosabban nehezedtek és még sem szabad ezen soraimban 
elhallgatni, hogy még mindig legkedvezőbb Volt az egész volt 
monarchiában Pécs helyzete, mert mindenütt még súlyosabb 



bajok is jelentkeztek, mint nálunk, ami ugyan gyenge vigasz-
talás, de mégis lehetővé vált, hogy a reánk szakadt legsúlyo-
sabb megpróbáltatásokon is valahogy átvergődjünk. Az utolsó 
Wekerle-féle koncentrációs kormányzat alat t Hadik János 
gróf akkori közélelmezési miniszter a legválságosabb időkben 
automobilon jöt t le Budapestről Pécsre a pécsi bányák ter-
melésének fokozása érdekében, és akárcsak Deák Ferenc, aki 
fehér lapot t e t t a horvátok elé, hogy a békesség érdekében 
irják le kívánságaikat, melyeket kivétel nélkül teljesítettek is, 
igy Hadik grófnak a munkások, illetőleg megbízottaik egyik 
kívánsága se volt teljesíthetetlen, annál kevésbé, mivel ezen 
több millióra rugó terheket a bányatulajdonosnak kellett tel-
jesítenie, aki viszont a termelési többköllséget a fogyasztó 
közönségre hárította át . A szerb megszállás alat t ezen helyzet 
még súlyosbodott, mivel a szerbek igénybe vették a termelés 
túlnyomó nagy részét és megbízottaik maguk buzdították a 
munkásokat mindig ujabb követelések támasztására, ugy 
azoknak ellátása, mint munkabérek tekintetében, azzal akarva 
azokat saját nemtelen, a megszállás meghosszabbítási, majd 
annexiós törekvéseik előmozdítására megnyerni. A munká-
sok keresete folyton folyvást emelkedett, de ezzel természet-
szerűen emelkedtek a szénárak is, és nem lehetett a munkások-
nak olyan követelésük, melynek teljesítésére ne kényszeritet-
ték volna a szerb minisztériumok a pécsi bányák vezetőségét. 
A magyar bányamunkások ridegen elzárkóztak, hogy a maguk 
részéről is lehetővé tegyék a termelés fokozását és a szerb meg-
szállás alat t egy ideig csakis idegenből Pécsre hozott bánya-
munkások és a szerbek állal rendelkezésre bocsátott bolgár 
hadifoglyok majd krajnai bányamunkások u t ján sikerült a 
legeslegszükségesebb szénmennyiség kitermelése, hogy telje-
sen meg ne álljon a vasút, elektromos üzemre berendezett 
ipari üzemeink ne szüneteljenek s a gázgyár ne legyen kény-
telen üzemét beszüntetni. Följegyzésre méltó, hogy a Vasút 
egy ideig szénjiiány következtében csakis fával fű tö t t mozdo-
nyok segélyével hozhatta be Pécsre a pécsi fakereskedők állal 
vidéken, különösen Slavóniában megvásárolt famennyisége-
ket és a gázgyár is sokszor csakis fával füthet te kazánjait szén 
hiánya következtében, noha a pécsi bányák, ha a bányamun-
kásokat magával nem ragadja a mindig csak nagy károkat 
eredményező politika, napi 300 vagon sőt még több szén ki-
termelésére is alkalmasak. A szerb megszállás alat t érték el 
te tőpontjukat a széntermelési nehézségek, melyeknek követ-
kezményeit még igen sokáig érezni fogjuk. Hisz a szén árának 
mmkin t löOK, később jóval magasabbra Való emelkedése, mely 
igen sokak részére lehetetlenné te t te a szénnel való fűtést , 
csakis az áldatlan munkásviszonyokra Vezethető vissza, pedig 
az igazgatóság nem zárkózott el sem a munkabérek nagyfokú 
emelése, sem a munkaidő megröviditése elől, és g o n d o s k o d o t t 
jóléti intézmények meghonosításával arról is, hogy a legszük-
ségesebb élelmi és ruházati cikkek kivételescin kedvező áron 
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juthassanak el a munkások családjaihoz és évi sok millió koro-
nába került a bányatársulatnak a különbözet a beszerzési árak 
és a munkások élelmére levonásba hozott járandóságai közölt. 
A háborút viselt államok egyikében sem volt a munkások 
ellátása annyira kielégítő, mint nálunk és mégis a legsúlyo-
sabb nehézségekamimunkásainkkörülmerültekföl, amit le kell 
i t t szögeznem azon sorokban, melyek késő idők multával is 
hirdetői lesznek a most előttünk lefolyt szomorú események-
nek. A megvalósított reformok közölt lényegbe vágó volt 
még a budapesti szénárusitó kirendeltségnek önálló kereske-
delmi igazgatósággá való átalakítása, melynek élére jánosi 
Engel Gyulát állította az igazgatóság, aki a legnagyobb szén-
hiány közepette is azon volt, hogy az államvasutak megkapják 
a mozdonyok fűtésére különösen alkalmas pécsi szenet, a 
tanácsköztársaság proklamálása után azonban ezen igazgató-
ság annál kevésbbé folyta that ta áldásos működését, mivel 
ennek következményekép a megszálló csapatok a legridegeb-
ben elzárták a szovjet köztársaságot és Pécsről semmiféle szén 
se ju tha to t t már szerencsétlenné t e t t fővárosunkba. Ekkor 
ment Bécsbe a szénbányák kereskedelmi igazgatója is, aki 
az ottani központi igazgatóságban is hasznos szolgálatokat 
tehetett , közvetve érintkezve a pécsi igazgatósággal is, hogy 
ne a bécsi központon múljon a bányamunkásokkal való mi-
nél kedvezőbb eredményekkel kecsegtető tárgyalás, ámde 
minden erre való törekvés a munkások merev magatartásán 
és a szerbek jelentékeny szénigényei következtében jó ideig 
meglriusult. El kell ismerni, hogy ezen súlyos időkben is fel-
adatuk magaslatán álltak a legsúlyosabb természetű meg-
próbáltatások közepette ugy Jicinszky Jaroslav mint he-
lyettese Gianone Virgil bányatanácsosok és az egész személy-
zet, felügyelők, mérnökök, élelmezési tisztviselők technikai 
személyzettel együtt és nem ra j tuk műit, ha önfeláldozó 
működésüket a "szenet fogyasztó üzemek és közönség kézzel-
foghatóbb módon nem érezhették. 

A legsúlyosabb feladatok egyike a pécsi bányaigazgató-
ság kereskedelmi osztályának vezetőjére, Tiejcnbachcr Ferenc 
főfelügyelőjére, erre a széles látókörű, vérbeli bányász 
leszármazottra hárult, akinek a termelt szenet ugy kellett 
elosztani, hogy az először a lehetőségig igazságos legyen, hogy 
kielégítse a helyi magán és ipari szükségletet, Buelapest se 
maradjon minden pécsi szén nélkül, mert a szerbek, ha raj-
t uk áll, a pécsi szénbányák összes termelését elvitték volna 
a Vajdaságba é§ Ó-Szerbiába. Ezt ugy sikerült megakadá-
lyozni, hogy a magyar vasúti kocsik és mozdonyok javításá-
val foglalkozó központi gyári üzemek ezen teljesítményre 
csak ugy vállalkoztak, hogy ellenértékül meghatározott meny-
nyiségü pécsi szenet kell kapniok. Igy hetenkint két-három 
szcnVonat ment Buelapestre, de a termelés nagyobb mennyi-
sége mégis csak az SHS. vasutakon ment el. Jóval a megszállás 
megszűnése előtt már kieszközölte Szerbia, melynek Párishan 
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legjobb összeköttetései voltak, hogy a pécsi bányák termelt 
szenének 52 százalékát a kiürítéstől számított öt éven át ők 
kapják, de egyrészt a megrakandó vaggonok küldésében vol-
t ak késedelmesek, a szén ellenértékét is nagy késedelemmel 
ju t t a t t ák el Pécsre az igazgatósághoz, amiért azután Buda-
pesten folytatot t tárgyalások után a magyar szénkom ány-
bíztos maga ment ki Parisba, hogy ot t az ántánt jóvátételi 
bizottságánál végleges megállapodást létesítsen, mely szerint 
most a termelésből napi 88 vasúti kocsi pécsi szén illeti meg, 
a szerbeket — amig azok vasúti kocsikat és a szükséges diná-
r o k a t rendesen elküldik a pécsi igazgatósághoz, melynek 
az ántánt ta l szemben való helyzete lényegesen megjavult, 
amióta a háború befejeztével a d. g. h. t . fölemelte részvény-
tőkéjét angol érdekeltségek jegyzésével. 

A pécsi ipari fejlődésnek egyik markáns előharcosa volt 
néhai Hoffmann Károly asztalos iparos, aki elsőnek alkalma-
zott pécsi, Ó-posta, majd Perczel-utcai műhelyében gépeket, 
ezzel nagy mértékben fokozva műhelyének szállítóképességét. 
Az alacsony termetű, joviális iparos közkedvelt polgára volt 
a városnak. Még életében külföldön is sokat tanult Lajos fiát 
vette maga mellé a gyárba, aki a régi fa j ta szolieljiparossal ösz-
szeegyeztette a modern, intelligens iparos törekvéseit. Barátja 
volt minden haladásnak és édes a ty ja szigorú iskolájából ki-
kerülve ugyanezen elveket érvényesítette otthonában is. Egyik 
testvére, aki jóeszü, ele a meglévő állapotokkal elégedetlen 
ember volt, merész és nagyratörő vágyaktól vezéreltetve Ame-
rikának ve t t eu t j á t , hogy tapasztalatai t o t t is gyarapítsa. Egy-
szer haza is érkezett Amerikából. Alaposan megbámulták a 
sokat mesélő fiatal embert, aki schogyse érezte magát jól a 
szük kisvárosi környezetben és ismét visszatért Amerikába, 
honnét csakis halála híre érkezett meg Pécsre. A Hoffmann-
féle bútorgyár igy Hoffmann Lajosra szállt át, aki édes atyja 
intencióit mindenkor szem előtt t a i tva vezette tovább, sőt 
oly nagv mérvben fejlesztette az asztalos műhelyét, hogy a 
további "fejlődés érdekében ki kellett vonulnia a közpon tból. 
A műhely helyére bérház épült, a Siklósi-uton szerzett nagy 
telken pedig fölépült a nagyméretű gyártelep, melynek hír-
neve örvendetesen ter jedt tu l a város határain is. Amikor a 
bútorgyártás a folyton emelkedő munkabérek következtében 
mindinkább megdrágult és Hoffmann Lajos nem akart ki-
zárólag a vagyonos osztály butorszálhtója lenni, üzemét kül-
földi olcsóbb fával , munkaerővel és gépekkel előállított búto-
rokkal egészítette ki, mig gyárának üzemét parket ták gyártá-
sával is kibővítette, bárha az Engel-féle parkettagyár termékei 
mindig elsőranguak voltak. Hoffmann Lajost a pécsi iparosok 
egyik vezérüknek tekintet ték mindig, a közügyek iránt min-
denkor nagyobb érdeklődést tanúsított. Szivesen Vett részt a 
városi közgyűléseken, a pécsi kereskedelmi és iparkamarának 
alelnöke volt váratlanul bekövetkezett haláláig, mely a világ-
háború első szakára esett. Munkáit mindenkor elsőrangúnak 
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ismerték el a szakértők és a vártemplom részére szállított 
padjai, imazsámolyai és fölszerelési tárgyai, de a pécsi közép-
iskolák és elemi u j iskolák bútorozása is az ö kiváló szak-
tudását és lelkiismeretes munkájá t dicsérték szülővárosában, 
amig azokat a szerb zsákmányoló bizottság a szerb kultura 
emelése érdekében jórészt le nem foglalta és Jugoszláviába, 
el nern szállította. Halála után egy ideig özvegye, néhai Rá th 
Mátyás leánya és ennek szakképzett fia vezette tovább a gyá-
rat , "amig ezen ipari telepünket is részvénytársasági alapra 
fektet te a család, Hoffmann Béla igazgatásával, az alapitó 
nevét pedig ezen u j társaság nevében viseli tovább. 

Szerepet játszó cég volt az én tevékenységem legelején 
a pécsi Lakits vaskereskedő cég, melynek a Király-utcában 
voltak üzlethelyiségei. A tulajdonos Lakits X. Ferenc egyike 
volt a legképzettebb kereskedőknek, telve rajongással, városa 
iránt való nagy szeretettel és az alacsony termetű, fürge La-
kitsnak Pécs közéletében évtizedeken át fontos szava volt. 
Különösen a hetvenes évek Végéig i t t állomásozott közös 
huszártisztekkel, akik között sok volt az ausztriai főnemesség 
számos tagja, ezek között Rohan hercegék, Thurn-Taxisék, 
Starlremberg grófék, stb. ta r to t t élénk összeköttetést és ez ek sű-
rűen vendégei voltak házának. A pályaudvar közelében épi-
t e t t csinos, vasrácsos villát, mely akkor legszebb épülete volt 
az Indóház ú tnak . Gyermekeit leggondosabb nevelésben ré-
szesítette és azok megfelelő pozícióhoz is jutot tak. Polgára 
volt városunknak a javából, minden kulturális ügynek elő-
harcosa, otthona valóságos kis muzeum volt. A szerencse 
azonban nem kisérte végig életútján a bohém lelkületű keres-
kedőt, aki üzletét elhanyagolva, talán barátaiban is túlságo-
san megbízva egy szép napon arra a kellemetlen tudatra éb-
redt, hogy nern folytathat ta üzletét és azt likvidálnia kellett. 
Senkinek a világon egy fillérrel adósa nem maradt, de néki 
magának nem maradt más egyebe, mint jó kedve, munka-
bírása, ötletessége s aki oly sok embernek adott elég puha 
kenyeret, újból másoknak kezdett dolgozni és mcgingathatlan 
becsületessége bizalmat keltett iránta. Támogatták vállalko-
zásaiban és még vagyoni romlásában soha másra nem szorult 
és egyedüli büszkesége az Volt, hogy magas koráig, melyet 
elért, senkitől semmit el nem fogadott, amit ki ne érdemelt 
volna. Az a fa j ta ember, aki Lakits Ferenc volt, nálunk ma már 
nem is található. Leszármazottjai közül csakis egyik leánya, 
a legfiatalabb és mérnök fia él Pécsett, aki egy ideig a tőlünk 
Budapestre elszármazott Horváth István mérnöknek volt társa. 
Édes a ty já tó l annak mozgékonyságát és egyenes jellemét 
örökölte. Lakitssal szemben is vaskereskedés Volt, mely a 
Hilscher családnak képezte tula jdonát . Ezen tekintélyes csa-
lád is teljességében elszármazott tőlünk, amint eltűntek Pécs-
ről az annak idején tekintélyes Prick és Riegcl csaláelok is. 

A Poszek kalapos cég megalapítója, Poszek Vilmos, aki 
elsőnek készített nálunk gyári uton kalapot; majd Géza fiát 
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külföldre küldötte, hogy magát ezen iparban tökéletesítse, 
évtizedes becsületes munkásságával érdemet szerzett, hegy 
Pécs városának u j nemzedéke emlékezetében megőrizze az 
öreg Poszek Vilmost, a serényen munkálkodó pécsi iparost. 
Jóleső érzéssel gondolhatunk vissza a Bedő testvérekre is. Az 
idősebbik kávés volt . A Siklósi és Rákóczi-ut sarkán volt az 
akkori primit ív igényeknek megfelelő népszerű kávéháza, 
melyet egyszerűen Bedő kávéháznak h ív tak . Takarékos, sze-
rény polgára volt városunknak, akinek helyisége egyszerűsé-
gében az akkori igen alacsony kávéárak mellett is valóságos 
kis aranybánya volt , mert Bedő Károlyt abba a helyzetbe 
j u t t a t t a , hogy a jótékonyság gyakorlása terén az elsők között 
t a l á lha t tuk mindenkor és megtakar í to t t pénzével nem okozott 
neki túlságos fej törést , hogy amikor a ház tu la jdonost cse-
rél t és a kávéház bérletét az u j tula jdonos Schaffer I. Bélának, 
a hosszú szakálu, de rendkívül tevékeny és hozzáértő szak-
embernek adta bérbe, aki ezen kávéházat teljesen átalakí tva, 
modern izá l t a ,—a szemben lévő telken fölépített u j emeletes 
épület egész földszintjén u j kávéházat és ezzel kapcsolatban 
sörözőt létesí thetet t , melynek berendezése oly fényes volt , 
hogy vidéken ily szép és modern helyiséget akkor alig lehetet t 
találni . A berendezésnél már segítségére volt Károly fia is, 
aki ezen célból külföldön fo ly ta to t t t anulmányokat , melyek-
nek eredményeként Valóságos szenzációja volt a városrak 
ezen helyiségek megnyitása, melyekben csakhamar találkát 
ado t t egymásnak a legjobb pécsi közönség. A Hungária kávé-

ház egyik látványossága volt Pécsnek, és bár azóta létesitője 
meghal t , a Bedő család leszármazott jai pedig hűtlenek let tek 
a kávés és Vendéglős iparhoz, ezen kávéház pedig idők mul-
t áva l Pécs börzéjévé, vagyis inkább lánckereskedehr i köz-
pont jává alakult át, tulajdonost cserélt ismételten a kávéház, 
u tóbb pedig a ház is, melyet oly súlyos adósságok terhel tek, 
hogy végre is néhai Engel Mihály Volt ezen ház valódi tu la j -
donosa, akinek örökösei elaelták a hírneves házat és a kávé-
házat is egy időre az u j tu la jdonos gyermekei vet ték át . Való-
ságos kincses bányájává fejlődött ezen kávéház a mindenkori 
bérlőnek, mig a Bedő leszármazottak maguk nem ta lá l ták 
meg anyagi boldogulásukat és a tanul t kávés huzamos időn 
át , min t egyik cirkvenicai szálloda igazgatója teljesítette 
hivatását . Testvéréből pedig banktisztviselő lett . Az öreg 
Bedő Károly testvére, Bedő Imre a Király-utca egyik kicsiny 
helyiségében paszomány készítéssel, majd kereskedéssel fog-
lalkozott . Az volt Pécs utolsó gombkötő iparosa. Osztatlan 
népszerűségnek örvendő polgára Volt városunknak, aki jó 
időn át Bűimmel vendéglőssel együt t bérlője volt Harkány 
fürdőnek, melvbe akkoriba n tö r tén tek a legnagyobb és jó 
időre utolsó beruházások és ha a fürdővendégek száma azóta 
jnegsokasoelott, mégis legszebb napja i t az ő bérleti idejük alat t 
élte ezen áldásos gyógyforráséi fürdőhelyünk, mely az ő éveik-
ben minden nyári vasárnapon találkozó helye volt Pécs leg-
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jobb közönségének. A bérlet megszűntével és a fürdőnek házi 
kezelésbe vétele óta mi seln történt annak modernizálása ér-
dekében, csakis annak közönsége növekedett meg különösen 
a háborús években, amikor más fürdőhelyre alig lehetett 
nagyobb akadály nélkül eljutni. A két Bcdő testvér is oly 
érdemes polgára Volt Pécsnek, akiknek sirja előtt megillető-
déssel érdemes megállani annak, akinek arra felé vezet el az 
ú t j a . . . 

Pécs téglagyárai is bizonyos nevezetességre tettek szert 
Ugy tuelom, hogy a legrégibb gyári üzemnek mondható tégla-
gyár a Zelms-féle, majd a Lauber-jéle téglagyár volt a mohácsi 
országul mentén, melyet néhai Laubcr Rezső nagy küzködés-

* sel és fáradozással rendezett be, de csak szerény polgári jólétet 
biztosithatott az tulajdonosának. Mint annyi más ipar-
telepünknél erről is meg kell állapitani, hogy valóságos virág-
zásnak ezen üzemek csakis az u j nemzedék, az utódok kezé-
ben indultak. A téglagyár üzemét édes atyja halála után annak 
másodszülött fia Viktor vette át, édes atyjáét meghaladó 
szakértelemmel látva munkához, és elnyervén a versenyképes-
ség tekintetében első helyen álló aszfaltgyár képviseletét is, 
az ő vezetése mellett burkoltak mindig több és több utcát 
aszfalttal és az épitkezés fellendülésével a néhai Ullmann 
bankcég vezetésével kartellbe léptek a pécsi téglagyárak és 
30—32 koronás árakkal a munkabérek szerény emelkedése 
mellett is szépen boldogultak. A háborús konjunktura kiha-
tását pedig az építkezések csaknem teljes szünetelése dacára 
is a legkedvezőbb mértékben érezték téglagyáraink, melyek 
között a legnagyobb termelőképességgel a legmodernebb be-
rendezésű Deutsch Adóm-féle téglagyár bír, mely a Lauber-
féle virágzó telep mellett létesült. A Zsolnay gyárak mellett 
nagyobb méretű mészégető teleppel is rendelkező gyár ve-
zetője a korai sirba szállt Deutsch Béla volt, aki már édes atyja 
életében is annak kiterjedt üzletében jobb keze Volt. A cég 
ny^febőrökkel és rongyokkal is kereskedett és mai napig is 
rejtély, miként jutot t ezen nagy forgalmat leboiryolitó, min-
denkor szolid elveket vallott cég kellemetlen fizetési zava-
rokba, melyekből nem kínálkozott más kivezető ut , mint az 
üzemnek részvénytársasági alapra való átalakítása, ami lehe-
tővé tet te az összes hitelezők igényeinek teljes kielégítését. 
Deutsch Béla halála után Deutsch Zsigmond dr. ügyvéd, az 
elhunyt fivére vette át az üzem vezetését, aki bizonyára az 
első ügyvéd téglagyáros volt az országban és meglepően gyor-
san képződött kiváló szakértővé. Nagy segítségére volt a há-
borús konjunktura is, bár ezen konjunktúrával Vele jái t a 
munkásviszonyok napról napra való rosszabbodása. Tőle tud-
hat tuk meg elsőnek, hogy olasz szövetségesünk, barátunk 
hamarosan ellenünk fog fordulni, mivel nem engedték meg 
hogy'az ide leszerződött olasz munkáscsoportok, a legügyesebb 
téglavetők eleget tehessenek szerződésben vállalt kötelezett-
ségüknek. Amint erről meggyőződhettünk, máris bekövet-
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kezelt Itália árulása, mely meghosszabbította egyrészt a há-
borúi és lekötvén haderőink jó részét, végeredményében a 
háború elvesztésére vezetett . A téglaárak időközben foly-
ton emelkedtek, ezrenkint elérték a 600 koronát, majd ennek 
kétszeresét és akinek készlete volt, az értékeinek r o h a m o s , 
értékemelkedését élvezhette. Hamarosan rendbe jöttek a 
Deutsch Ádám cég finánciái is, amiben közreműködött a mel-
lékiparként űzött mészgyártás kedvező konjunktúrája is. 
A másik két pécsi téglagyár is élvezhette ezen konjunktura 
előnyeit, ha nem is Pécsett, ahol a szerb megszállás alatt is 
csaknem teljességében szünetelt az építkezés, annál inkább 
elkapkodták a téglát más megszállt területekre, melyeken a 
horribilis téglaárakat annál inkább még is tuelták fizetni, mi-
vel máshol a tégla ára még a pécsinél is magasabb volt, mig 
annak minősége jóval mögötte maradt a pécsinek. 

Egyik virágzó és messze földön hírneves kereskedelmi 
cikke volt városunknak a háború előtt a pécsi sertészsír, melyet 
mint legkülönb magyar zsirt jegyeztek a bel és közeli külföld 
sertésszir piacain. Pécsett több nagy kereskedelmi cég foglalko-
zott, a sertészsír kivitelével és Tyrolban, Karinthiában, Ausz-
tr iában legkeresettebb árucikk épen a pécsi sertészsír volt, 
melynek előállításában és kivitelében a pécsi hentesek is közre 
működtek. Milliós forgalmat ért el Berecz Károly sertészsír-
kereskedő, aki emberemlékezet óta a pécsi posta részére szük-
séges lovakat bocsátja rendelkezésre és aki nagy bizalmát 
élvezte kommiftenseinek. Jelentékeny mennyiséget forgalma-
zott a Schapringer-féle bankcég is, a pécsi sertéshizlalda pe-
dig a közvetítő kereskedelem mellőzésével is nagy mennyi-
ségeket szállított el Pécsről. Terii észetesen csakis a pécsi ter-
melés fölöslege került kivitelre, ámde ezen mennyiség is több 
ezer métermázsát ért el évről évre. Előre volt látható, hogy 
a háború egy csapással meg fogja változtatni a helyzetet, 
mert a katonaság nemcsak a készletekre fogja a hadsereg 
élelmezése érdekében kezét reá tenni, hanem a várható u j 
termelést is a maga részére fogja biztosítani. Előre volt lát-
ható, hogy hamarosan beköszönt liet Pécsre is a zsirinseg, 
mert elfogy a magánhizólalók kis készlete, és a sertés ára hir-
telen oly magasra szökött, a hizlalás magánosok részére any-
nyira megnehezült, hogy a zsirhiány hirtelen jelentkezett 
volna, ha helyes előrelátással a még rendelkezésre álló nagyobb 
készleteket Tichy Ferenc dr. tanácsos kezdeményezésére meg 
nem vásárolja a város közönsége és a városi élelmezési bol-

"1 okban jegyre, megszorított mennyiségben nem bocsájtja a 
fogyasztó közönség rendelkezésére. Mindenkor zsirbőség volt 
Pécsett és most azjeddigi árnak tízszeresét, később százszorosát 
fizetve csak kis adagokban jutot taka fogyasztók zsírhoz. Hogy 
folytathassa a város megkezdett müvét és ki ne fogyjon' a 
város a sertészsírból, a város maga állt be sertéshizlaldát ó-
nak és ezrivel vásárolván a sovány sertéseket, azokért foly-
ton emelkedő árakat fizetve, hogy útját állja a mértéktelen 



231 

áríölhajtásának, még nagyobb méretű hentesüzemet is beren-
dezett, és amikor máshol sertéshús és zsir már alig, vagy csak 
igen magas áron volt kapható, a pécsi lakosság ezzel mind-
végig el volt látva, még pedig tűrhető és nem uzsoraárakon, 
a mi nem gátolt meg egyes pécsi hentesmestereket abban, 
hogy teljességében kiélvezve a háborús konjunktúrát , tete-
mes vagyonra tegyenek szert. A sertések beszerzése körül 
föl jegyzésre méltó érdemeket szerzett Kollár Károly hentes 
mester, aki ekkor már -abban a szerencsés helyzetben volt, 
hogy önzetlenül lehessen a város segítségére. A legális zsir-
kereskedelem és kivitel azoi ban már a háború elején a kivi-
tel eltiltása következtében teljesen megszűnt és Berccz Ká-
roly ideiglenesen teljességében jó időre a magánéletbe vonult 
vissza. Nem kötött több zsirüzletet, mert nem volt hajlandó 
magát a ki vitellel járó kellemetlenségeknek kitenni ésezzel meg-
szűnt Pécs legjelentékenyebb sertészsirkereskedése. Mivel a 
kukoricakészletek lefoglalása következtében a libahizlalás is 
leküzdhetetlen nehézségekbe ütközött, a sertészsír fogyasztók 
száma is lényegesen emelkedett Pécsett, mert zsidó vallású 
polgártársaink közül is a legtöbben, akik bűnnek ta r to t ták 
eddig, ha konyhájukban a főzéshez nem kizárólag libazsírt 
használnak, engedtek merev felfogásukból és sertést hizlal-
t a t t ak , vagy lrizott sertést vásároltak és azt levágatva, meg-
tud ták , mily gazdaságos a sertésvágatás és meggyőződtek 
arról is, hogy kényszerhelyzetben lehetetlen a rituális élel-
mezéshez való föltétlen ragaszkoelás. Lehet, hogy idők mul-
tával ismét föléled a pécsi sertészsirkereskedés, mely sok te-
kintélyes pécsi vagyonnak teremtette meg az a lapjá t ! 

A sertéstenyésztés és ezzel a sertészsírral való kereskedés 
fokozásában nagy része volt Záray Károly dr.-nak is, mint 
a pécsi sertéshizlalda agilis igazgatósági tagjának, aki néhai 
Götz Gyula igazgatóval és Keglevich Ferenc üzemvezetővel 
válvetve fejlesztették és gőzmalommal bővitették a serlés-
hizlaldát. Mint rokon szakmáról kell megemlékeznem a helyi 
fogyasztást és árakat évtizedeken át irányitó Pécs érdemes 
mészáros mestereiről, a Ratkovics és Kovacsics családokról," 
akik éveken át a városi fogyasztási adóknak is bérlői voltak 
és szép keresethez ju t ta t t ák a város közönségét is. A Ratkovics 
családnak egy daliás sarja, Károly egy izben bandériumot 
szervezett, melynek élén ő lovagolt a király egyik pécsi láto-
gatásánál. ő is a világháborúnak volt egyik áldozata. Piacsek 
Gyula épitész magas korban, de már jó ideje nyugalomban él 
városunkban, melynek épitkezési fejlesztéséből kivette részét. 
.Mint Vajda-Humjad várának egyik restaurátora országosan 
*s ismertté tet te nevét. Schlauch Imre épitész, néhai Schlauch 
Lőrinc biboros unokaöcscse a gyors és modern építkezést ho-
nosította meg Pécsett. Sokat küzködött súlyos időkben és 
amikor a magánépitkezés teljesen pangott, merész elhatáro-
zással, hogy az épitkezési ipart foglalkoztathassa, az Indóház- -
utón felépítette a Schlauch villa-telepet. Az utcák és villák a 
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földből nőttek ki. Az ujabb középületek egész soiát ő emelte, 
oly becsületesen felelve meg vállalt kötelezettségének, hogy 
vagyon nem igen maradt utána. Méltó követője volt a jó Ízlés-
ben és szolid építkezés terén a veszprémi származású Károlyi 
Emil, akinek legszebb épületeink egész sora köszönheti léte-
sítését. Szép városházunk fölépítésénél együttesen vállalkoz-
tak és együttesen véreztek a veszteséggel zárult építkezésnél. 
Be kell vallani, az emberek kinevelték Schlauch Imrét, aki 
annyira elspekulálta magát, pedig csak előre látott és a Schlauch 
villatelep fölépítése nélkül még nagyobb lett volna a pécsi 
lakáshiány. Nem is egy villa az utóbbi időben már milliós 
áron felül cserélt gazelát. 

A pécsi borkereskedés. Pécsi kávéházak. 

Bevezető soraimban már megemlékeztem a pécsi bor-
kereskedelemről, mely évtizedeken át legszámottevőbb keres* 
kedelmi ágazata volt Pécánek és legnagyobb mértékben já-
rul t hozzá Pécs anyagi megerősödéséhez és ezzel párosulva 
annak kulturális fejlődéséhez. Mert a nagy kereset és rendel-
kezésre álló pénzforrások adják meg a szükséges eszközöket, 
hogy kulturális feladatainknak megfelelni tudjunk. Nem a 
Pécs városát körülölelő körülbelül 18.000 holdat elfoglaló 
szőlők és Baranyavármegye termékei egymagukban képezték 
a pécsi borkereskedés tárgyát , hanem Tolna bortermése is 
jórészt innét került kivitelre, de ha a termés itt gyengébb 
volt, a fáradhatat lan pécsi borkereskedelem a Hegyalján, 
a Balaton vidékéről, vagy Versec vidékén, az ország bármely 
részében, vagy akár Tirolban, Dalmáciában, néhány éven á t 
Olaszországban gondoskodott a hiány pótlásáról, és szüret 
után a pécsi borkereskeelők bevásárló emissionáriusai a 
beérkezett termésjelentések alapján már szerteszét küldőt -
lék bevásárlóikat és nekiindultak mindenfelől a borokat hozó 
tehervonatok, és bár akkoriban egyszerre ezer hektoliter 
számra voltak útban Pécs felé a nagy bormennyiségek, ke-
vesebb boros hordót fú r tak meg útközben, mint a legutóbbi 
években, amikor a bor literjének ára a régi 40—50 fillérről 
felszökött 5—8 — 10, majd 60—70 koronára és ritkaságszámba 
ment, amikor ép állapotban érkezett meg boros horeló rendel-
tetési helyére. Hisz utóbb már annyira ju tot tunk, hogy a 
szüret után Villányon vásárolt és nagy ta i tányban Pozsonyba 
föladott legdrágább bor ta i lánya üresen érkezett meg rendel-
tetési helyére. Útközben már Dombóváron nyoma veszett 
a százezreket érő borküldeménynek. A pécsi borral keres-
kedő cégek közül legnagyobbá fejlődött az Engel József fia 
cég, melynek megalapítója, a most Benkő Mihály borkeres-
kedő tulajdonát képező házban nem igen tudot t volna a bor-
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kereskedésből megélni, azért még nyersbőrrel is kereskedett. 
Adolf fia azonban már elejtette ezen üzletágat, melyet a 
borkereskedéssel nem igen tudot t összeegyeztetni és inkább 
a borkereskedés fejlesztésére törekedett . Később Mihály öcs-
csét bevéve a cégbe most már oly rohamossá vált ezen üzlet 
kiterjedése, hogy az idővel az ország legnagyobb és verseny-
képesség tekintetében is legnagyobb forgalmat lebonyolitó 
borkereskedésévé fejlődött, melynek valóban kolosszális mé-
retei különösen a budapesti borkereskedők körében oly mérv-
ben fölébresztették az irigységet, hogy egymással szövetkezve 
elhatározták ezen veszélyes konkurrens és ezzel az Engel Jó-
zsef fia cégen kivül is igen tekintélyes pécsi borkereskedelem 
disereditálását, vagyis tönkretétéi ét. Jó helyen ütötték a fej-
szét a halálra itélt fába, mert az Engel József fia cégnek, épen 
nagy méretei következtében voltak gyengéi, melyeket a bor-
termelés szempontjából nálunk ezerszeresen jelentékenyebb 
Franciaországban épeliséggel nem kifogásoltak volna, meit 
egyenizü borokat manipuláció nélkül nagyobb mennyiség-
ben, mint amilyenekre ezen cégek vásárlói kielégithétése ér-
dekében szüksége volt, előállítani nem lehet. Ami azonban 
más országban érdem lett volna, abból ezen esetben biint 
kellett kovácsolni, meg kellett renditeni a közvélemény bizal-
mát a pécsi borok iránt és Darányi Ignác, kinek helytelen 
agrárpolitikája zúdította nyakunkba Szerbia ellenséges han-
gulatát , mely kiinduló pontja volt később a világháborúnak, 
félreismerve a földmivelésügyi miniszter föladatait, a parla-
ment szine előtt kompromittálta nemcsak a megvádolt céget, ha-
nem a pécsi borkereskedelmet, melynek mintha tőr járta volna 
át szivét. Régen volt, azon évek főszereplői letűntek az élet 
színpadáról, most már nyíltan és elfogultság nélkül mondha-
tom, hogy ezen hajsza a pécsi borkereskedelem ellen oktalan 
volt, mert nem csak.a pécsi, de az: egész ország borkereskedel-
mét évtizedekre tönkre tet te, de visszavetette sok időre Pécs 
városát, annak munkásosztályát, ügyvédeit és mindazokat, 
akik a borkereskedésből nagy jövedelemhez jutot tak, nem 
is szólva egyes tönkretet t existenciákról, peelig ugyanazon 
borkezelési „bűnöket" , bár azokat a manipulációkat épenség-
gel nem lett volna szabad bűnnek nyilvánítani, elkövették 
minden bizonnyal ugyanazon borkereskedők, akiknek nevei 
oly jóhangzásuak voltak a fővárosban, akik az akkori kor-
mányt ezen csakhamar ostobának bizonyult hajszába beinfor-
málták és tet tekre bírták, melyek bortermelésünket, de nem 
csak a pécsit helyrehozhatlanul megkárosították, de legki-
sebb kárt tán ép azokban okoztak, akik ellen az egész hajsza 
irányult , az Engel József fia cég két tulajdonosában, akik 
ekkor már abban a szerencsés helyzetben voltak, hogy két-
három millió korona veszteséget minden nagyobb emóció 
nélkül elbírhattak. If jú Engel Adolf, a pécsi cég fölhagyása 
után Budapesten öcscsével együtt még néhány éven át foly-
t a tha t t a borkercskedését, mert régi vásárlói bizalmát a lelep-
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lezések nem renditet ték meg, sőt máshol meg se kapha t ták 
azt az á ru t , melyet huzamos időn á t ezen cég szállitott szá-
mukra. Ott is halt meg Engel Adolf, akit a hajsza meg nem 
tör t , mig Mihály öcscse Bécsben vásárolt magának házat., 
más foglalkozásba is kczelctt, társul szegődött egy kerékpár-
gyárhoz, i rc lyré l veszteségek érték. Ezek az idegileg kime-
rül t embert buskon orrá te t ték és Végül arra késztették, hogy 
leugorva bécsi házáraknegyedik emelet érői, a halálban keressen 
menedéket. Ily szomorú" véget ért az Engel József fia cég, 
illetőleg anraktu la jdonosai . Az Engel cég rosszhíre mellett alcg-
kifcgástalanabb hírnévnek örvendett a Wertheimer Jakab bor-
kereskedő cég, mely forgalom szempontjából második helyen 
állt Pécsett . Csakis kifogástalan minőségű boiokat vásáioll 
és adot t el. Cégvezetője Öblalli Adolf, aki szabóiparosból soe!-
ródot t a borkereskedői kariiérre, később csendes társa Volt 
a cégnek, melynek tulajdonosa a leglelkiisn eretesebbb ketté-
osztását eszközölte üzleti vagyonának, an ikor Gizella leánya 
Füchsl (Forbát) Arnold nagyváradi borkereskedőnek let t "a 
felesége, akit maga mellé ve t t az üzletbe, hogy azt néhány 
év mul táva l teljesen annak gondjaira bízza'. Füchsl mögött 
már sok évi francia és spanyol borvidéken szerzett borkezelési 
tapasz ta la t voll . Oblath Adolf még néhány éven át Pécsett 
fo lyta tot t kisebb borkereskedést, de a pécsi borkereskedeln i 
krizis elszólította Bécsbe, ahol a háborús konjunktura keel-
Vezése mellett sok milliós vagyoma t e t t szert, amiben leg-
nagyobb része volt Pécsett szerzett szaktudásának. A pécsi 
borokra, a hatóságok buzdítására, lesben ál l tak az összes vi-
déki hatóságok, mert a pécsi borkereskedők ártat lanságuk 
te l jes tuda tában hírnevük mocsoktalan fen tartása érdekében 
elsőrangú fejősteheneknek bizonyultak, amig meg nem un ták 
a peres e l járásokat , a sok vegyvizsgálatot, melyeknek mindig 
a rosszindulat és elfogultság volt a kiineluló pont ja . A sok 
vegyvizsgálatba belekavarodtak n ér a bírósági szakértők, 
a lcgériritellenebb borra is kisütöt ték, hogy az t i lalmas módon 
volt manipulálva, a megállapítások a tényeknek homlok-
egyenest el lentmondottak és igy megtörténhetet t , hogy még 
oly feddhet len borkereskedő cég is, mint amilyen a Schwabach 
G. Zsigmond cég Volt, fizetési zavarokba jutot t ,mive 1 nagyobb, 
külföldön elhelyezett drága vörösbor készletén a megrendült 
bizalom következtébe n túladni nem tudot t , pénzhiányán pe-
dig a bankok segíteni nem akar tak , mert a hitelnek mégis csak 
a bizalom a talpköve, ezt pedig a pécsi borkereskedők ellen 
folyta tot t hajsza megingatta. Más hasonló esetben a fizetési 
zavarba ju lo t t cég hitelezői elnézéséhez folyamodott Volna, 
és vagyonos hozzátartozói, barátai bizonyára készséggel se-
gítségére let tek volna, ha őszintén fel tár ja helyzetét. Ebben 
azonban hiúsága gátolta n cg a társadalmi és jótékonyság 
terén is sokat szerepeli Schwabach Zsigmondot, aki egy szép 
napon azzal u tazot t e l Pécsről, hogy most már kolrolyan hozzá-
lát Berlinben vagy Hamburgban raktározot t borának éité-
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kesitéséhez, de ez rum sikerülvén, borát egyik raktárházban 
elhelyezvén, arra néhány ezer márka előleget vet t föl, majd 
jegyet vásárolt Newyorkba és á tha józot t Észak-Amerikába, 
hova családja később követte. Odaát egy ideig ismét borral 
kereskedett , de ezen téren nem igen boldogulhatott , amiéit a 
magyar városrészben pénzváltóüzletet és hajójegyirodát nyi-
to t t : Hamarosan megkedvelték és meg is ta lál ta a szerény 
bolelogulás ú t j á t . Vagyonára Pécsett csődöt rendeltek el, mely-
nek tömeggondnoká, Krasznay Miklós dr. oly jelentékeny 
hányadot ju t t a tha to t t a hitelezőknek, melyből hitelesen is 
megállapít ható volt, hegy tényle g csak hiúsága késztette Schwa-
bach Zsigmondot, hogy itt hagyja Pécs városát, mely után 
o t t sir't kis gyermek módjára , amikor az t senki se lá t ta . Egyik 
fiából tekintélyes rewyorki ügyvéd, kisebbik fiából pedig a 
Broadvay kereskedelmi negyed számottevő, jómódú vászon 
és gyapjuáiu nagykereskedője lett . Nálánál szerencsésebb, bár 
eleintén mostohább Volt a sorsa földijének, mert az is német-
bólyi születésü volt , Kann Ignác borkereskedőnek. — 
Alig néhány évi pécsi működés u tán borkereskedése már élénk 
forgalomnak örvendett , ámde a pécsi borkereskedők ellen ineg : 
indítot t hajsza megrontotta az ő hitelét is, első sorban az üz-
letét financirozó Schapiinger Gusztáv bankárnál, aki váltói 
egy részének beváltását sürgette, n ely sürgetésnek azonban 
az üzleti forgalom hirtelen megcsappanása következtében Kann 
megfelelni nem tudo t t . At tó l t a i t va , hegy hitelezői szabad 
prédának tekintve most már minden borkereskedőt és csődbe 
kergetik; alig néhány ezer koronával zsebében habozás nélkül 
feleségével és két kicsiny gyermekével Északamerika felé 
vet te ú t j á t , és ot t Brooklynban, Newycrk egyik városrészében 
kevés pénzével füstöl t hus boltot nyi tot t . Nem értet t a kész-
letek konzerválásához. Egy meleg nyári napon egész készlete 
megromlott és tehetetlenül állt családjával a nagy világváros-
ban pénz és minden kereset nélkül. Felesége ekkor módot talál t , 
hogy Valamely úton-módon női fűzőt. Vanjon és maga ment 
el, hogy ezen első produktumát értékesítse. Kísérlete sikerrel 
jár t . Volt már kenyér a házban, gyermekeinek pedig tejet, is 
vásárolhatot t . Fér jé t ezen kezdetleges siker- arra ambicionálta, 
hogy most már ő is a lkalmazást kérjen egyik női fűző gyár-
ban, és meglepően gyorsan megtanulta a node l l t k rajzolását, 
felesége pedig ot thon dolgozhatott és külön értékesíthette, 
amit fér je tervei u tán var rha to t t . Hamarosan n ár két gépet 
és ielegen munkaerő t is foglalkoztathatot t és néhány éven 
belül már Newyork legelőkelőbb u tcá jában , a F i f t h Avenuert 
ny i t ha t t a meg saját füzőgyárát , Madame Irene néven, 
melynek egyedül helyisége után 5—600.000 korora évi béit 
f izetet t és a világváros legelőkelőbb hölgyei már el se lehettek 
az Iréné fűzők nélkül, melyekét San Franciscóban, Chicagóban, 
Philadelphiábanjép ugy kerestek, mint évekmultával Londonban 
és Párisban, sőt Mexicoban, Havannában is. Tizenöt év alat t 
Kannék .valóságos amerikai karriert futottak meg. Egyike 
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le t t odakint a tönkre ju t t a tó i t pécsi borkereskedő a konfectió 
ipar előkelőségeinek, akinek bevásárlói és áiusilói az egész 
világot be já r ják és olyan előkelő áruház, mely nem tar taná 
az ő szét téphetet len fűzőit, odaát el se képzelhető. A közel 
ezer a lkalmazot tnak kenyeret adó gyárban megszakitás nél-
kül dolgozik a kis család, mely közügyekkel nem foglalkozik, 
nem keveredett a magyarokközé sem, ele ahol valamely nyo-
morba ju to t t magyarról hir t kapnak , oda eljut az ő segítsé-
gük, anélkül, hogy a megszorult ember tudha tná , ki segítette 
meg Ínségében. Szorgalmukkal és puri tán üzleti elveik mellett 
még amerikai viszonyok mellet t is igen tekintélyes vagyonra 
t e t t e k szert, ami ta lán már más kivándorlot takkal is meg-
eset t , hisz Amerika Crocsusainak nagyobb része ki vándor-
lovakbó l kerül t ki, de Kann Ignác kivételt képezett azon 
tekinte tben is, hogy nem'feledkezett meg Volt hitelezőiről seln, 
akik pedig Fürs t Győző elr. csődlüineggondnokutjánelégtekin-
télyes kvótához ju to t tak , és amikor newyorki, a legelőkelőbb 
negyedben birt tusculánumukban Verdégük lehettem, fölkértek 
lépjek érintkezésbe volt hitelezőikkel, elégitsem ki azokat, 
liogy nevéről minden árny el tűnjön. Legnagyobb készséggel 
vál la l tam ezen megbízást és a hitelezők egytől-egyig,legnagyobb 
meglepetésükre értesülve a kivándorolt fizetési készségéről, talán 
soha se í r ták még alá oly készségesen nyugtáikat , minden 
Kann Ignáccal szemben fennállott követelésük teljes kielégí-
téséről, min t ezen soha nem vár t esetben. Ezen példát később 
Schwabach Zsigmond is követte. A tőlünk Amerikába szakadt 
véreink sorából külön fejezetet érdemelne Szctkvánj Dezső, 
aki t f iatalkorú könnyelműség szólított el a kilencvenes évek 
elején, néhai Szakváry Lipót, a bellyei főhercegi uradalom 
volt t i tkárának házából és mig eleintén mesteri zongora-
játéka hozta meg számára a mindennapi kenyeret, majd a 
Siegel Cooper és társai óiiási méretű áruház zongoraosztályán 
vezetői állásából minden átmenet nélkül egy gyermekruha-
gyár tu la jdonosaként találkozunk vele és ezévi második 
pécsi látogatása alkalmával már a legtekintélyesebb ado-
mánnyal já ru lha to t t a jótékony nőegyesület népkonyhájának, 
majd az amerikai gyermekétkeztetési akció föntartásához. 

A pécsi borkereskedés katasztrófája teljességében több 
céget nem puszt í tot t el, de sokan hagyták abba ezen előzőleg 
oly szép és helyes üzleti Vezetés mellett jövedelmező üzleti fog-
lalkozást, de a megmaradt cégek jó része is már csak saját 
pincéjében adta á t a Vásárlónak a bort , mert senki se Volt 
haj landó felelősséget vállalni egy ismeretlen, előítélettől Vezé-
relt szakbizottság véleményeért. A borkereskedők beszüntet-
t ék az utazói állásokat, nem szaladlak többé a vásárlók u t án 
és a pécsi rövid idővel előzőleg még virágzó borkereskedelem 
elsorvadt, aminek velejárója Volt, hogy a kereskedők meg-
szünte t ték vásárlásaikat is. Amelyik termelő nem adha t ta el 
termését esetleg valamelyik vendéglősnek, annak bora jó ideig 
pincében malad t , amíg valahogy Vevőre nem akadt . A pécsi-



Vei párhuzamosan elsorvadt a nagy lendületnek indult villányi 
borkereskedelem is, mert a pécsi borkereskedők, miként Buda-
fokon ot t is saját pincészetet rendeztek bé, és magának Vil-
lánynak is már vagy harminc, kisebb nagyobb forgalmat le-
bonyolító borkereskedése volt, a vasutat pedig főképen bor-
szállitmányok foglalkoztatták. Egyszerre mindennek vége volt. 
A Teleki Zsigmond-féle borkereskedő cég is, melyről pedig 
tudva Volt, hogy annak tulajdonosa mindenkor a legscrupu-
losusabban szolgálta ki vevőit, Pécsett beszüntette műkö-
dését és mivel annak tulajdonosának Villányon, mint ottani 
sztiletésünek is tekintélyes családi pincészete, szőllője s ame-
rikai vesszőtermelése volt, pécsi üzletét teljességében be-
szüntetve, Villányra te t te át lakóhelyét, ahol azonban már 
csak inkább a bortermeléssel, amerikai szőllővesszők termelé-
sével, mint borkereskedéssel foglalkozott. A Neumann Ignác 
és társa cégből a forgalom nagymérvű csökkenése következ-
tében kivált annak csendes társa, i f j ú Krausz Béni és a Nádor 
szálloela, vendéglő és kávéhoz társbérlője lett . Ezen szállcda 
teljes újjáépítése után, mely a budapesti Pannónia szállcda 
mintájára tör tént , a dunántuli országrész legszebb szállcda 
helyiségévé lett , s amikor annak első bérlője, Schaffer Béla 
belefáradva a ki ter jedt üzlet vezetésébe, az épület tujajdc-
nosa, Perczel Béla, tolnamegyei földbirtokos és zománcedény-
gyáros Bonyhádon, Pain Emil gyógyszerésznek adta át az 
értékes objectum bérletét, a szakmától eddig távol állt, de 
f iatal és te t tvágytól hevítet t , népszerű Krausz Béninek jó 
hasznát vehette, aki nagy buzgósággal látott teendőihez, és 
néhány év a la t t oly szép vagyont szerzett, hogy abba a hely-
zetbe jutot t , hogy Pécsről elpályázhatott Szabadkára, ahol a 
legszebb vidéki városházépületben berendezett városi kávé-
házat, egy valóságos aranybányát vehette át . A Nádor szlá-
loda, a Széchenyi-téren egyike volt Pécs legrégibb szállodái-
nak és annak tulajdonosa, Schönherr Károly, lengő nagy szakál-
lával egyike volt városunk legérdekesebb lakóirak. A szállcda 
és azzal kapcsolatos kávéház primitív berendezésével, a régi 
szinház szomszédságában valódi vidéki szálloda és kávéház 
Volt, de mivel idegenforgalmunk akkor még igen jelentéktelen, 
a nem kevésbé primitív Arany Hajó és Vadember, elite szállo-
dáink sem nyúj to t tak a s f u t a z ó közönségnek ennél nagyobb 
kényelmet, a konservativ hajlamú tulajdonos semmiféle inditó 
okot nem ta lá l t arra, hogy a beszálló vendégfogadóba nagyobb 
beruházást eszközöljön. Nem is tehette, mivel a Somogy, Tol-
nából, SlaVoniából jórészt kocsin Pécsre érkező uraságoknak 
szükségük volt a kocsik és lovak részére istállóhelyiségekre, 
melyeknek kényelme az akkori időkhöz mérten tán még fon-
tosabb Volt, mint a szállodai Vendégeké. A kávéház apró asz-
talai mellett Pécs legjobb közönsége foglalt helyet, nyáron 
pedig a szálloda előtti rész elé lerakták a fakerítést és azon 
belül szivesen üldögéltek a törzsvendégek. Asszonyok, leá-
nyok ezelőtt harminc évvel épenséggel nem jártak Pécsett 



238 

kávéházba és valóságos szenzáció volt, amikor egyik másik 
uri asszony sokáig elmaradó férjecskéjeért betoppant a kávé-
házba. Csakis, amikor Scliaffer Béla budapesti mintára átala-
kí t ta t ta a régi Bedő kávéházat, majd a Lóránt palotában meg-
nyitotta a Központi kávéházat és ezen helyiségeiben katona-
zenekar, később pedig orfeum társulatok is játszottak, kez-
dődött meg Pécsett is a hölgyvilágnak kávéházba való járása, 
mely oly mértékben fokozódott, amint később megnyíltak 
az egymást fényes berendezésre felülmúló Otthon, Royal és 
végül az u j Nádor, majd Pannónia kávéházak. Schönherr Ká-
roly feleségül vette néhány évVel halála előtt leányának, aki 
korán Vesztette el édes anyjá t , finom lelkületű, nagyművelt-
ségű francia nevelőnőjét. Leányát a közigazgatási pályához 
hűtlenné let t Perczel Béla Vette feleségül, és Schönherr hir-
telen bekövetkezett halála után annak özvegye és leánya, kü-
lönösen a modern gondolkozású fiatal fér j szorgalmazására 
csakhamar a szálloda újjáépítését határozták el és a patkány-
vár romjaiból kibontakozott a modern szép szálloda kupolás 
épülete, üvegtetős, világos éttermével, tágas kávéházával, 
szép szobái pedig ritkán álltak üresen. Pain Emil vissza-
vonult évekmultávalaz üzleti tevékenységtől, majd Budapesten 
vásárolt kávéházat. A Nádor bérletét Szigeti Ede, a Royal 
kávéház egykori bérlője, majd a fiumei, később dombovári 
nagyforgalmu vasúti Vendéglő Volt béllője Vette át, aki a há-
ború alat t sertéskereskcdéssel is foglalkozva, abba a helyzetbe 
jutot t , hogy megvásárolhatta a tulajdonosoktól a szálloela-
épületet és a virágzó üzem most már kizárólagos tulajdonát 
képezi a mindig szorgalmas Szigetinek, a mi élénk bizonysága 
annak, hogy szorgos munka, becsületes törekvés napjainkban 
is meghozza gyümölcsét. Amikor a 10-es közös huszárok Pécsett 
állomásoztak, néhai Széchenyi Imre gróf, az akkori berlini 
nagykövet azon kérelemmel fordult Slracl witz gróf százados-
hoz, küldjön neki egy mindenképen kifogástalan, németül is 
beszélő megbízható huszáit Berlinbe. A nagykövet feleségével 
huszárnézőbe Pécsre jöt t és a Vaelemberben mutat ta be Slrach-
wilz gróf Szigetit, aki akkor huszár káplár volt. A gróféknak 
mégtetszett Szigeti és rövidesen már azzal parádézott az Unter 
den Lindenen a külsőségekre nagy súlyt helyezett Széchenyi 
Imre gróf, a német császár legkedveltebb követe. Már akkor 
tarsolyában hordta a vállalkozó szellemű pécsi huszár a jö-
vendő gazdag embert. Néhai Schönherr özvegyét Vaszary 
Gyula, egykori rendőrfőkapitány vette feleségül, kinek halála 
után Vaszaryné minden tevékenységét a háború alat t a beteg 
katonák ápolásának, gondozásának és a közjótékonyságrak 
szenteli. A szálloda és fogyasztási helyisége k bél letét legutóbb 
Ilirschfeld és Görög eszéki jónevü szállodások, majd a szállodai, 
vendéglői és élelmezési r.-t. Vették át . 

Visszatérve a pécsi borkereskedés és ennek folyamánya-
ként a bortermelés krízisére is, nem sorolhatom i'Öl valamennyi 
pécsi borkereskedő céget, mely ezen sokáig elhúzódott krizis-
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seí kapcsolatban megszüntette n ükedését, de akik sokat utaz-
nak, megfigyelhették. hogy a külföldi vendéglőkben a bei lapo-
kon a Vendéglősök nem csak a pécsi, de a magyar borokkat sem 
kínálták már vendégeiknek, s csakis a legkisebb hetükből Volt 
azokon olvasható a villányi, szekszárdi, tokaji és budai sas-
hegyi bor, mig a magyar borokrak a magyar képviselőház-
ban a magyar miniszter részé) ől tö i tént meghurcolása előtt 
csaknem valamennyi külföldi vendéglőkben a ír agyar borok 
minden f a j t á j á t megkövetelték a Vendégek, n ig most a ven-
déglősök régi Vásárlásokból megmaradt magyar boraikat n ás 
származási hely neve alatt adták vendégeiknek. A pécsi bor-
kereskedés összeomlása a városi háztartásra is igen kellemetlen 
következményekkel járt . A város elveszítette azon adózók 
legnagyobb részét, akiktől a legnagyobb pótadót szedhették 
be, akik a közjótékonyság terén mindig első helyen szerepel-
tek, a színház elvesztette legmegbízhatóbb bérlőit, két igen 
számottevő üzletünk, Oroszy Sándor, udvari cukrászunk, 
később pedig az országnak legismertebb órás és ékszerészüzlet 
tulajdonosa, Schönwalel Imre is, akinek a borkereskedők fele-
ségei voltak legkiadósabb bevásárlói, Budapestre te t ték át fő-
üzletöket, Pécsett utóbbi csakis kisebbfióküzletet hagyott vissza. 

Csonka lenne a múltba Való clkalandozásom, ha meg nem 
emlékezném két tőlünk clszárn ázott ékszer és órás cégről, 
melyeknek alapitói, amig szlik viszonyok között Pécsett foly-
t a t t ák kereskedésüket, éles riválisai vollak egymásnak, mig 
leszármazottaik Pécsről való clszármazásuk után előkelőségei 
lettek szakmájuknak a fővárosban. A Zirner ékszer és órás-
üzlet tulajdonosa, miután négy fia felnőtt és a Pécsett elérhető 
volt forgalom mellett ilyen kiterjedt család aligha találhatta 
volna meg i t t boldogulását, egy szép napon fölszedte sátor-
fá já t és Bécsbe költözködött, ahol a belvárosi legforgalmasabb 
helyen bérelt helyiségben nyitotta meg üzletét. Két külföldön 
is sokat tanul t fia nyert itt elhelyezést cs idők multával Bécs 
egyik legelőkelőbb ékszerüzletévé fejlődött a Zirrer-féle ék-
szerüzlet, mely a bécsi arisztokrácia bevásárló helye lett. Idő-
vel a Kai thner Strasse legforgalmasabb helyére került ezen 
ékszer és órakereskedés, melynek tulajdonosai tetemes va-
gyonra te t tek szert, melyet azonban az egyik, szülővárosához 
mindig vonzódott tulajdonos nem sokáig élvezhetett, mert 
a halál idő előtt elszólította. Csakhamar Budapesten a Váci-
utcában is ismertté és keresett lett a Zirner-féle ékszer-üzlet, 
melynek a két másik Zirner fiu a tulajdonosa. Ezen ékszer-
üzlet is egyike a legtekintélyesebbeknek Budapesten. Oda 
Vonzódott Pécsről három évtizeddel később Schörwald Imre 
ékszerész, órás és optikus, aki Pécsről az egész országra, sőt 
külföldre is kiterjedő üzleti forgalmat bonyolított le, és az 
összes fővárosi lapokban megjelent hirdetn énycivel ,,A ma-
gyarnak Pécs, németnek Bécs" sokban hozzájárult Pécs nevé-
nek népszerűsítéséhez. Árjegyzékei, melyeket ismételten sok 
ezer példányban küldött szerteszét az országban, valóságos 
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könyvszámba mentek. Elképzelni se lehet tökéletesebben beren» 
dezett , nagyobb rak tá r ra l és választékkal rendelkező ékszer-
és órás üzletet, mint a milyen Schönwald Imrének a pécsi Nem-
zeti Casinóban bérelt üzlethelyisége volt, melynél csakis a 
postai szállitás okozott annyi nehézséget, hogy hirtelen elha-
tározással, megtar tva pécsi üzletét, ő is Budapestre költöz-
ködött , ahol társulva a borkereskedői pályától elhódított , 
Bécsben lakot t bá ty jáva l a főváros szivében, a legforgalmasabb 
helyen nyi to t t méreteiben és készleteinek kifogyhatatlan volta 
szempontjából az összes régi hírneves ékszerész cégeket fölül-
múló ékszer üzletet, mely hamarosan kedvelt bevásárlási for-
rásává let t a fővárosi és vidéki közönségnek. Az arany, ezüst 
és ékszer soha nem vár t nagymérvű értékemelkedése megszilár-
d í to t ta a sokat dolgozott és küzködött élelmes szakember 
anyagi helyzetét , aki Budapesten is megmaradt jó pécsinek, 
aki amig ezt a vasúti közlekedés megengedte, sűrűn kereste 
föl Pécset, körülnézni üzletében, melyet nővére gondoz 
távollétében. A fővárosban Schönwaldék a megélhetési 
viszonyok súlyosbodásánál mindkét kézzel segítségére 
vol tak olyan nagy uraknak , akiket a 'drágasági hullám leg-
értékesebb javaiktól való megválásra kényszeritett. Szivüket 
Budapesten se veszítették el. Schönwald Imrét Budapestre 
való költözködésében jó néhány évvel megelőzte a Nemzeti 
Casinó épületében volt szomszédja, Oroszíj Sándor, udvari cuk-, 
rász, valóságos művésze ezen édes mesterségnek, aki ugy érezte, 
hogy a pécsi borkereskedelem pusztulásával elveszítette leg-
tehetősebb és legmegbízhatóbb fogyasztóit és nem látva előre, 
hogy ezen súlyos csapást is ki lehet heverni, oly sötétnek lát ta 
Pécs jövőjét , hogy elveszítvén bizalmát Pécs gourmandjainak 
ú j r a éledésébe, Budapesten a Teréz-köruton nyi tot ta meg új-
ból cukrászdájá t , mely fényesen prosperált a fővárosban és 
cukorkái méltán versenyeztek ol t a Kugler-féle termékekkel. 
Az első Volt az ő cukrászdája , melyet a tanács-köztársaság 
alat t kommunizál tak. Pécsről Való távozása olyan tipikus 
esete Volt a pécsi társadalmi és kereskedelmi élet akkori szo-
morú és aggasztó helyzetének, hogy ezen eseményt mél tónak 
véltem arra , hogy lapomban vezércikkben búcsúztassam ezen 
valóságos művészét sa j á t iparának, aki t mai napig se lehetet t 
Pécset t pótolni. Sok más üzlet forgalma is lényegesen meg-
csappant . Több száz munkás elvesztette kenyerét, a fuvarosok is. 
Jó ideje is elmúlt , hogy a vagyonszerzés lehetősége alább szállt 
és ha akad t ak nálunk is fölös számmal kárörvendők, akik még 
dicsérő szavakat is t a lá l t ak a jól sikerült purifikációra, a város 
minden csont jában megérezte a méltat lan, csakis üzleti irigy-
kedésre visszavezethető elszomorító akció következményeit. 
Evekig mi sem tör tén t , hogy a pécsi boroknak u j piacok nyíl-
janak. Pedig annyi .önfeláldozással, szakértelemmel és áldo-
zatkészséggel ú j í to t t ák föl szőllős gazdáink szőllőiket, melyek 
borainak kiváló minőségét, a legkülönb ra jna i és moseli bo-
rokkal Való versenyképességét még az előzőleg gyakorta ide-
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fordul t amerikai borvásárlók is elismerték, biz az anatéma 
a la t t állt és el tekintve a termelők részéről tör tént fogyasz-
tás tól nehéz dolog Volt, hogy lemossák az állam sorsának 
intézői részéről hivatalból e j te t t szégyenfoltot. A nagy krízis 
előtt közvetlenül Pécsett letelepedett, Tabról Pécsre költözködött 
Bcnkö Mihály borkereskedő, akivel több éven át együtt dol-
gozott a később önállóvá lett József fivére is, arra az * öt-
letre ju to t t , hogy a pécsividéki borok hírnevét, kedveltségét 
legegyszerűbben ugy lehetne visszaállítani, ha azokat a forrás 
megnevezése nélkül kedvelletik meg újból a borivókkal, akik 
a jó bort meg t u d j á k különböztetni a kotyvaléktól , vagy híg 
t a r ta lmú homoki boroktól. Már előzőleg is foglalkozott bor-
mérési kizárólagos jogok bérletével és mintegy 100 városban 
és nagyobb községben szerezte meg a regálé bérletet oly mó-
don, hogy a fogyasztók előnyösen csakis nála szerezhették 
meg borszükségletüket. És most már ú jból piacot te remthete t t 
a pécsividéki boroknak, melyeket a vendéglősök és magán-
fogyasztók ki tűnő minőségük következtében szivesen vásá-
rol tak, amíg nem ismerték származásukat, ele mikor már jó 
hire ment a regálébérlő borai ki tűnő minőségének, már nem 
,volt arra ok, hogy elrejtsék e kedvelt borok származási helyét 
és igy lassan visszatért a pécsi borokhoz való bizalom, ami-
hez hozzájárul t , hogy más pécsi borkereskedők, igy első sor-
ban Neumann Ignác is köve t ték Benkő Mihály és fivére József 
kezdeményezését, előbbi különösen Slavóniában t e r e l t jelen-
tékenyebb fogyasztási helyeken regálékat és igy lassan, lassan 
ismét be mer ték vallani a kereskedők, amikor pécsi és pécs-
vidéki borokat szál l í tot tak más városok kereskedőinek és 
fogyasztóinak. A régi megmaradt borkereskedelmi cégek mel-
l e t t immár u jabb borkereskedések is nyí l tak és aminek le-
rombolása oly könnyű dolog volt , annak újból való fölépítése 
annál nehezebben fog menni, mer t különösen külföldi fogyasz-
tás i piacainkat időközben az olasz, francia, sőt spanyol bor-
vielékek termékei foglal ták el, mig r á lunk a liáboru utedsó 
kél évében a borárak oly mérvben enrelke elte k, me ly ár ak ugyan 
arányban vannak a bor termelés megdrágulásával , a művelési 
költségek, épen igy a boros hordók árának legalább a béke-
beli árak százszorosára való emelkedésével és igy a bor, mely a 
magyar népnek volt i tala , most már csak luxus ital, m e r t 
60—100 koronát, sőt még többe t is egy l i ter borért a vendég-

lőben csakis vagyonos, sokat kereső emberek vagy lumpok fi-
zethetnek. A sovjet kormány meg épenséggel, hogy a népjólét 
előmozdításának látszatát keltse, el t i l tot ta minden szeszes ital 
élvezését, sőt a bor termelést is rendeletileg elt i l totta és a szőllcl 
csakis gyümölcsként óhaj to t ta elfogyasztalni. Még vélet len, 
hogy a legfontosabb bortermelési vidékeket megszállás a la t t 
t a r t o t t á k ezen absurd rendeletek kibocsátásánál , igy a ter -
melést t i l tó rendeletek ezen vidékeken, igy a pécsi hegyvidé-
ken sem bir tak egy napig sem jogha tá l lya l A pécsi borkeres-
kedelem, melyről termelőink legjobban t ud j ák , hogy az nagy 
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kihatással van a termelésre is, kríziséből gyógyulásra k indult, 
de bizonyos az is, hogy az soha többé nem lehet azzá, ami volt 
és álmodni se lehet arról, hogy a Rákóczy-ut a lat t végighúzódó 
hatalmas méretű borpincék, valaha is újból ezen rendelteté-
süket fogják szolgálni. Az állam a pécsi bortermelők javának 
előmozdítása érdekében közvetlen a háború kitörése előtt 
Pécs városában állami borpincét rendezett be, mely előzőleg 
szintén a jónevü Jankovics Hugó pécsi borkereskedő cégnek 
képezte tulajdonát, mely a pécsi borkrizis következtében épen 

-ugy megszűnt, mint a régi Weiller Nep. János-féle borkereske-
dés a Siklósi-uton, mely különösen 'Svájcba szállított nagyobb 
mennyiségben Pécs vidékéről származó borokat. A Jankovic.h 
Hugó féle ház és pince, mely a legrégibb pécsi beszálló ven-
déglővel, a ,>Hét választó fejedelemhez" régi családi ház volt, 
Jaukovich Hugó szappangyáros által kibővit tetet t és pincéje, 
mely az Irányi Dániel-tér alatt húzódik el, jó ideig legnagyobb 
befogadó képességgel biró pincéje volt a városnak. Nagyban 
fo ly ta t ta a borral való kereskedést, szőllőit is mindinkább be-
vi tet te , azok mintaszerűen kezelt szőllők maradtak fia, József 
kezelése alatt is, aki a borkereskedést föllenditctte. A bor-
kereskedelmi krizis a lat t a Jankovich cég is megszűnt bor-
kereskedéssel foglalkozni és a pince a hozzá tartozó épülettel 
a kincstár tulajdonába menvén át , azt hordókkal is teljesen 
berendezték, á talakí tot ták még nagyobb bormennyiség be-
fogadására, á ta lakí tot ták az egyenlősítésre épült hatalmas 
cement hordókat is, ámde termelőink nem igen siettek, hogy 
el nem adott boraikat kezelésre és értékesitésre ott helyezzék 
el, ahol azokra megfelelő előleget vehettek volna fel. A pécsi 
és pécsvidéki termelők nem igen szorultak ily előlegr e ! Ne-
hogy üresen álljon a nagy beruházást igénybe vet t pécsi állami 
pincészet, abban a katonai kincstár a háború második szaká-
ban különösen Romániában szüretelt borokat helyezett el, 
hogy ezen borok szakértői kezelés után a katonaság, különö-
sen a katonai kórházak betegeinél kerüljenek fogyasztásra. 
Ekkor már utolsó stádiumba jutott a háború, amit tudvalevő-
leg előre senki sem sej tet t . Igy tör tént , hogy közel 10.000 
hecloliter igen jó romárt bor feküdt ezen állami pincében, 
melyhez időközben iparvágányt raktak le a villamos vasút 
kiinduló állomásáról, illetőleg a budai külvárosi vasúti állo-
mástól, amikor elkövetkezett Pécsnek és Baranya nagyobb 
részének a szerbek által való megszállása, akik a hadijog alap-
ján épen ezen állami pincénél kezdették meg nálunk a zsák-
mányolás jogának (?) érvényesítését, és heteken, hónapokon át 
a pécsi villamos vasút sárga kocsijai álltak ezen iparvágányon 
és az ahhoz csatolt vasúti kocsikba megszakítás nélkül rakták 
be közvetlenül a pincéből az összes abban elhelyezve volt 
kincstári borokat, melyeknek értéke a napi áraknak és a borok 
kitűnő miniőségének megfelelően sok millió koronára rúgott. 
Amint elkészültek a borok elhurcolásával sorra kerültek a 
magas árakon beszerzett kitűnő minőségű nagyméretű pince-
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hordók, majd az úgynevezet t i t t elhelyezve vol t t ransport -
hordók, végül a pincegépek, sz ivat tyúk és azoknak oly nehe-
zen pótolható gummicsövei. Amire elkészültek ezen vívmány-
ként üdvözölt állami intézmény tel jes kiürítésével, megtar-
t o t t á k pécsi időzésük t a r t amára még az épületet is , .meghagyva 
abban a pécsi állami közalkalmazottak beszerzési csoportja 
részére elfoglalva Volt üzlethelyiséget és ipari műhelyeket . 
Egyelőre igy fejeződött be a pécsi közpince oly rövid lélegzetű 
pályafutása. 

Ez már a második épület Volt az Irányi Dániel-téren, 
melyet ezen sors ért , mer t csaknem ugyanazon időben tö r t én t 
a pécsi állami dohánygyárnak anyaghiány (hüvelypapirosát 
nem lehete t t pótolni) mia t t bekövetkezet t üzembeszüntetése, 
melyet nyomon köve te t t az összes dohány, kész cigaret ták 
és az ezzel kapcsolatos dohányáruraktár kiürítése, illetőleg 
elhurcolása, ugyancsak a zsákmányolási jog a lapján , a m i közel 
100 millió korona ér téknek felelt meg. Elszállí tották a gépek 
és berendezés egy részét is, amiről azonban a szakértők előre 
megmondották, hogy a leszerelendő gépeket Szerbiában nern 
t u d j á k újból üzembe helyezni, a' leszerelést és elhurcolást még 
se hagyták abba. Megállt, majd leszerelték a dohánygyár 
t ransparens ó rá já t is, mely ezen térség lakóinak m u t a t t a meg 
a nehéz hónapokban is az időmutatót és csendesség borul t a 
csudaszép épületkomplexumra. Mikor fognak a gépek újból 
megindulni '? Ki t ud j a . Az utódok részére azonban föl kell 
jegyeznem, hogy a dohánygyár kiürítése előre Volt lá tható és 
nern tö r t én t gondoskodás, hogy o t t minél kevesebb készlet 
maradjon vissza, amint sor kerül ezen zsákmányolás fogana-
tosítására. Soha nem vol tak o t t olyan jelentékeny készletek, 
min t épen ezen kiürí tés megkezdésénél, mivel a pénzügyi kor-
mány nagy készleteket halmozott fel épen akkor iban, hogy a 
befolyo pénzekből a központ ta l Való összeköttetés megszakí-
tása következtében az állami tisztviselők igényeinek kielégí-
tésére nagyobb összeg ál l jon 'a pécsi adóhivata l rendelkezésére, 
és mégis már hónapokkal előzőleg valóságos szivar és dohány-
inség keserí tet te a pécsi és vármegyei dohányosokat és ennek 
dacára a kis és nagytőzsdések alig t u d t a k némi á ru t kapni , 
pedig a dohánygyár és r ak t á r lefoglalásánál és elzsákmányolá-
sánál kiderült, hogy tulajdonképen jelentékeny készletek voltak 
i t t fölhalmozva, ámde a rövidlátás elvonta ezen készleteket 
a közfogyasztástól, hogy a kivetendő hadisarcba beszámítandó 
zsákmány értéke minél nagyobb legyen! A különlegességi 
dohányáruda pedig Budapestről megrendelt áruinak csak 
kis hányadát kapha t t a meg és az t is a vasúton minden egyes 
szállítási alkalommal annyira megdézsmálták, hogy sokszor 
csakis az üres ládák érkeztek meg Pécsre. 

13* 
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A pécsi kiállítások. 

Eltekintve teljesen helyi jellegű virág-gyümölcs és állat-
kiá Ilit ásóktól, az utóbbi 40 év alat t két nagyobb szabású ki-
állítás voll Pécsett. Az egyiket 1888-ban a pécsi kereskedeliri 
és iparkamara rendezte a tornacsarnok mellett levő térségen, 
még pedig az akkori jótékony nőegyesületi épület, az akkor 
o t t állL nyári színkör és a tornacsarnok helyiségeinek felhasz-
nálásával. Ezen kiállításnak néhai Nádasy Kálmán, a baranya-
vármegyei gazdasági egyesület akkori elnöke volt az elnöke, 
ámde a mindenképen sikerült, négyhetes kiállítás egész szer-
vezési munkájá t Záraij Károly dr. a pécsi kereskedelmi és 
iparkamarának akkor még fiatal és agilis t i tkára végezte és a 
kiállítás meglepte annak látogatóit. A kiállítás megnyitésát 
az akkori földmivelésiigyi és kereskedelmi miniszter, Szé-
chenyi Pál gróf eszközölte. A kerületi kiállítás különösen a 
közelebbi vidékről élénk látogatottságnak örvendett és cél-
jának mindenképen megfelelt, sőt a tör tént beruházások da-
cára még fölösleggel is fejeződött be, melyből tanulmányi ala-
pítványt létesítettek. Az egész térség mozgalmas,, élénk volt 
az egész idő a la t t és Pécs idegenforgalmának emelése szem-
pontjából figyelemre méltó eredményt értünk el ezen kiállí-
tásunkkal, melyet azután 1907-ben követet t a nagyarányú 
és nagysikerű pécsi országos kiállítás, melynek emléke nem 
fog elmosódni azokban, akik annak részesei lehettek. Akik 
ezen kiállítást kezdeményezték, amikor vagy tizen egybe-
gyűltünk a pécsi polgári kaszinó nyári udvari helyiségében, 
távolról se gondoltunk arra, milyen méretű kiállítás rende-
zésébe fogtunk 1 A kezdeményezők előtt jóformán az előző 
kerületi kiállítás keretei lebegtek és amikor az előkészítő bi-
zottság fölkérésére Zsolnay Miklós hajlandónak nyilatkozott, 
hogy a megalakítandó végrehajtó bizottság élére áll, ezzel el 
volt már döntve, hogy a kiállítás méretei felül fognak múlni 
mindent, amit ezen téren vidéki város addig nyúj tha to t t . 
Merész elhatározással kimondotta a végrehajtó * bizottság, 
hogy országos kiállítást rendez és bár a megszokott kiállítók 
még fá ad tak voltak az előző két budapesti nagyszabású orszá-
gos jellegű kiállításoktól, első sorban abban nyilvánult meg 
Zsolnay Miklós szervező talentuma, hogy föl tud ta rázni a 
közömbösöket, Pécs felé tudta fordítani az akkori kormány 
figyelmét és jóakaratát , sőt törvényt hozott a képviselőház, 
melyben ezen közgazdasági szempontból nagyfontosságunak 
elismert országos kiállítás anyagi támogatá'sát is kimondották. 
A végrehajtó bizottság tagjai sűrűn já i tak Budapesten az 
egyes minisztereknél és különösen Kossuth Ferenc és akkori 
államtitkára Szterényi József dr., Apponyi Albert gróf, vallás-
éi közoktatásügyi miniszterek, Darányi Ignác dr. és maga 
Wekerle Sándor miniszterelnök gyakran jutot tak abba a hely-

zetbe, hogy a parlamentben, vagy az egyes szakminiszterül-
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mokban fogadják a végrehajló bizotlság lagjai t , akikhez leg-
többször, mint vezető csatlakozott Erreth János akkori pécsi 
és Benyovszky Móricz gróf baranyai főispán és egyes alkalmak-
kor Nendtvich Andor polgármester is. A kiállitás színhelyé-
nek kérdését hamarosan megoldotta a rendezőség, mely kü-
lönböző telkek között Választhatott, de mint legalkalmasab-
bat és a célnak leginkább megfelelőt a főpályaudvar közelé-
ben lévő nagy kiterjedésű Ráth , a püspöki és részben városi 
telket választotta, azéit, hogy ezáltal semmiféle korlátja 
ne legyen a különböző kisebb és nagyobb épületek elhelyezé-
sének, valamint megfelelő sétahelyek és mulatók berendezésé-
nek, mert ezeknek létesítésével kellett a kiállitás folytonos láto-
gatottságát biztosítani, mely számítás kitűnően be is váll. A 
pécsi országos kiállitás intézősége a következőképen alakult 
meg : 

Fővédnökök : Frigyes főherceg és Izabella főhercegassz é rv . 
Védnökök: gróf Apponyi Albert, Vallás- és közoktatásügyi 
rn. kir. miniszter, gróf Apponyi Géza, Tolnavármegye főispánja, 
gróf Apporryi Sándor, gróf Benyovszky Móric, Baranya vá.rm. 
főispánja, báró Biedermann Rezső, dr. Darányi Ignác, föld-
művelésügyi m. kir. miniszter, gróf Draskovich Iván, Egry 
Béla dr.,orsz. képviselő, Erreth János, Pécs szab. kir. város fő-
ispánja, herceg Eszterházy Miklós, gróf Festeticli Tasziló, 
Kossuth Ferenc, kereskedelemügyi m. kir. miniszter, Koszits 
Kamill, Baranya vármegye alispánja, gróf Majláth László, 
gráf Majláth György, Lánczy Leó, főrendiházi tag, a buda-
pesti kereskedelmi és iparkamara elnöke1, dr. Mezőssy .Béla, 
földmivelésügyi m. kir. államtitkár'1, herceg Montenuovo Alfréd, 
Nendtvich Andor Pécs szab. kir. város polgármestere, őrgróf 
Pallavicini Ede, gróf Pejachevich Tódor dr., Pleininger Fe-
renc, Pécs szab. kir. város orsz. képviselője, Popovics Sándor, 
pénzügyi m. kir. államtitkár, Somsiclr Andor földbirtokos, 
Szeifricz István, nagyprépost, pápai praelatus, c. püspök, 
Széli Kálmán v. b. 1.1., gróf Széchenyi Bgrtalan, gróf Széchenyi 
Géza, gróf Széchenyi Sándor, Szterényi József, kereskedelem-
ügyi m. kir. államtitkár, dr. Wekerle Sándor, m. kir. miniszter-
elnök és pénzügyminiszter, gróf Zichy Gyula, pécsi megyés 
püspök. Végrehajtó bizottság: E lnök: Zsolnay Miklós. Alelnö-
kök: Horváth István, cs. Schapringer G. T i tká r : dr. Günther 
Mihály, pénztáros: Telegdi Kálmán. Tagok: Bálint István, 
Csukás Zoltán, j. Engel Gyula, Försler Jenő, Hamerli Imre, 
Hamerli József, Jakab]fy Imre, i f j . Krausz Béni, Károlyi Emil, 
Lenkei Lajos, Lilike Lőrinc, Országli Lajos, Oberhammer Antal, 
Pánczél Olló, Iiaichl Károly, Rauch János, Reeh György, Szi-
korszky Tádé, Tausz Gyula, dr. Visy László. Ügyész : dr. Krasz-
nay Miklós. Művezető: Pilch Andor. El lenőrük: Eötvös Jenő, 
Katona János. Felügyelő: Stappel Béla. Tiszteletbeli végre-
haj tó bizottsági t agok : dobokai Dobokay Lajos, min. tan . , 
orsz. borászati kormánybiztos, Budapest ; emőkei Emich 
Gusztáv 111. kir. udv. tan., az Orsz. Magyar Kertészeti Egyesü-
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et elnöke, Budapest ; Edvi-Illés Aladár felsőipariskolai igaz-
gató, Budapes t ; Fittler Kamill m. kir. udv. tan. , az orsz. m. 
kir. iparművészeti iskola igazgatója, Buelapest; Gelléri Mór 
kir. tan. , az Országos Iparegyesület igazgatója, Budapest ; 
Hegedűs Károly kir. tan., a m. kir. technológiai iparmúzeum 
főigazgatója, Budapes t ; Ilsemann Kcresztély, székesfővárosi 
kertészeti igazgató, Budapes t ; Kardos Árpád, az Országos 
Magyar Kertészeti Egyesület t i tkára, Budapest ; dr. Kovács 
Gyula kir. tan., a m. kir. Kereskedelmi Muzeuln igazgatója, 
Budapes t ; dr. Lónyai Ferenc min. o. tanácsos, Budapes t ; 
inadai Máelai László, Budapest ; dr. MatlekoVits Sándor v. b. 
1.1., Budapest, dr. Mihálovics Béla, az Orsz. Magyar Kertészeti 
Egyesület ügyésze, Budapes t ; Molnár István ki r . ' tan . , gyü-
mölcsészeti és fatenyésztési min. biztos, Budapest ; kutasi 
Radisich Jenő, min. tan., az Iparművészeti -Muzeum igazga-
tója , Buelapest; Sierbán János orsz. tejgazdasági felügyelő, 
Buelapest; Szelnár Adolf, az Orsz. Magyar Keitészeti Egye-
sület alelnöke, Buelapest. 

Zsolnay Miklós mellett a legnagyobb munkát végezte 
Günther Mihály dr., akkor még a pécsi kereskedelmi és ipar-
kamara fogalmazója, aki munkabírásával alkalmazkodott a 
kiállítási végrehajtó bizottság elnökéhez, aki sokoldalúságá-
val, találékonységával, összeköttetéseinek kihasználásával meg. 
becsülhetetlen szolgálatokat t e t t a kiállitás sikere érdeké-
ben, akkor is, amikor a kiállítók érdeklődését kellett bizto-
sítani, akkor is, amikor a kiállitás megnyitása után annak 
látogatottságát kellett állandósítani. A teljes siker azonban 
csakis ugy Volt elérhető, hogy a kiállítási bizottságok minden 
egyes tagja átérezve a feladat komolyságát, a vállalt köteles-
ség teljesítése terén többre iparkodott, mint amit tőle várni 
lehetett . A bizottságból Schapringer'Gusztávol, aki még részt 
vet t a Pozsonyban Frigyes főhercegéknél járt küldöttségben, 
a halál szólította el alenöki tisztségéről, melyet azután Visy 
László dr. foglalt el és látott el nagy odaadással, majd Pécsről 
tör tént áthelyeztetése következtében Bálint István, a pécsi 
kultúrmérnöki hivatal főnöke, később pedig a központba 
berendelt Raichl Károly iparfelügyelő, aki az iparcsarnok be-
rendezése körül még imponáló munkát végezett távozása előtt. 
A végrehajtó bizottság minden egyes tagjának munkaköre 
pontosan ki Volt jelölve, ttieit rengeteg Volt a teendő és a bi-
zottság, amint a kiállítási területen megindultak a munká-
latok, már a helyszínén tartot ta üléseit, ahol minden teendőt 
megbeszélt és legteljesebb harmóniában intézett el minden fel-
merült kérdést. A szükséges költségek előteremtésére részjegye-
ket bocsátottak ki, melyekből esetleg a deficitet is pótolni kel-
lett volna, erre azonban nem került sor, sőt 1 A kiállítási épü-
leteket megfelelő előtanulmány után Pilch Andor műépítész 
tervezte és most, amikor több, mint tizenöt éve mult el an-
nak, hogy a kiállításban gyönyörűségünk telhetett, még most 
s mint szép álomra emlékezünk vissza arra a tündérvárosra, 
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mely azok elé tá ru l t , akik át lépték a kiállítási székely mintáj a, 
tölgyből faragott kiállítási főkaput , mely estére kelve Villa-
nyos fényárban úszott. A kiállítás kiterjedt az összes ipari 
készítményekre, melyeknek 12 csoportja tá iu l t a látogató 
szemei elé. Egyes ipari üzemek külön pavillonokban t á i t ák a 
látogatók elé előrehaladásuknak bizonyítékait. Az iparcsar-
nok volt méreteire a legnagyobb. Legközelebb állt ehhez mére-
teiben a nagy mezőgazdasági csarnok, mely öt csoportban mu-
t a t t a meg a magyar mezőgazdasági élet ál lapotát ezen év-
ben, majel a háziipari, női kézimunka és amateurmunkák 
csarnoka vonzotta a látogatókat, akik az ünnepélyek csarno-
kában, a műcsarnokban, a nagyszerűen sikerült erdészeti 
paVillonban tolongtak. A borászati csarnoknak még külön 
lnvatása is volt, még pedig, hogy a látogatók ezreinek figyel-
mét felhívja borgazdaságunk fejlett voltál a és az i t t rendezett 
borkóstolók emlékezetesek maradnak mindenkorra. A művé-
szeti kiállítások is budapesti színvonalon álllak, a közoktatási 
kiállítás mellett pedig a közegészségi paVillon, melynek léte-
sítése körül nagy érdemet szerzett budapesti földink Glass Izor 
dr., egyik különösen a szakértőket érdeklő látványossága 
Volt a kiállításnak, mely alkalmat adott a pécsi közkórháznak 
is, hogy bemutassa nagy forgalmát és tudományos téren való 
felkészültségét. A text i l ipar gazdag kiállítása külön látványos-
ság volt és i t t együtt l á tha t tuk az összes magyar üzemben 
volt textil gyárakat. A Drázay Zoltán tolajdonát képező ve-
gyészeti gyár is kedves kötelességének ismerte, hogy tulajdo-
nosának, illetőleg édes a ty jának Brázay Kálmán, Pellérd 
földesurának az ottani mintagazdaság áldozatkész megterem-
tőjének és pécsi származású feleségének Pécscsel Való szoros 
kapcsolata révén külön pa viliont emeljen gyái tot t cikkei ré-
szére, ahol még ingyen is kis mintaszappanokhoz julhatot t a 
látogató, aki a háború a la t t sőt u tán még pénzért se ju tha to t t 
tisztességes szappanhoz. Hogy bányaipaiunk is külön, csinos 
kis épületben ju to t t szóhoz és ezen kiállítás is a legnagyobb 
érdeklődést keltette, csak természetes dolog volt . A közönség 
szórakoztatásáról állandó jelleggel a Kövesi Albeit színigaz-
gatónak bérbe adott nagyméretű nyári színkör, az ugyancsak 
nagyszabású orfeum épület, ahol mindig a legjobb országos 
és külföldi orfeumi erők működtek, továbbá a hatvan főnyi 
székesfehérvári kitűnő honvéd zenekar gondoskoelott, mely 
Fricsaj Richárd karmester Vezetésével oly népszerűségre t e l t 
szert esli séta hangversenyei alatt , aminőt katonazenekar ná-
lunk nem igen élvezett még. Ha a kiállítás látogatottsága a 
délelőtti órákban valamivel gyengébb volt is, délutánra, "ami-
kor megkezdődött a sétahangverseny, már tömöt t sorokban 
hullámzott a legszebb pécsi és vidéki közönség a széles ut-

v vonalakon a pavillonok előtt és között, és a kiállítás bejára-
tától a nagy iparcsarnokig vezető széles ú tvonal tarkál lot t 
a sétálók ezreitől, akik csakis a késő esli órákban széledtek el. 
A pécsi katonazenekar a színháznál és orfeumnál volt lekötve 
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és bizonyos, liogy a mindig te l t vendéglő, mely a régi Rá th -
féle épületet fölhasználva az ezen épület előtt elhelyezett fa-
épületben volt elhelyezve, épen ugy a pécsi sörgyárak csar-
nokai, melyekben azonban rendesen étkezni nem lehetet t , 
mindig hangosak vol lak a közönség vidámságától, húzta a 
cigány mindenfelé és külön is nagy vonzó erőt képezett a 
pécsi L i t tke pezsgőgyár pavillonja, melyben a legjobb pezsgő-
ket szolgálták föl ismert budapest i szépséges kiszolgáló höl-
gyek, mely pa Villonban mindig nehéz volt helyhez jutni . Mennyi 
idill emléke füződk ezen pezsgős pa Villonhoz ! Akkoriban még 
mind, ak ik részesei vol tunk a szépséges napok ezen halmaza-
tának, elég f ia ta lok vol tunk és aligha a k a d t egy is közöt tünk, 
aki sejtelmével birva a közeledő végzetnek ezen a cimen haj-
szolta volna akkoriban az örömöket, melyek oly bőven és 
gazdag adagokban kinálkoztak. Az ország összes tárasdalmi 
és gazdasági szervei évi összejöveteleiket, országos jellegű ün-
nepségeiketa pécsiországos kiállitás alkalmából Pécsre tűz ték ki. 

Á kiállitás megnyitása ragyogó külső pompa közepette 
eszközöltetet t . A magyar képviselőház Ju t l i Gyula, akkori 
elnökének vezetésével nagyobb küldöttséggel képviseltette 
magát a kiállítás megnyitásán, kisebb küldöttséget küldött a 
főrendiház is. Oly nagy tömegben érkeztek az idegenek, hogy 
Jus th Gyula, aki t u d o t t szeretetreméltó is lenni, mineljáit 
megérkezésénél mél ta l lankodásának adot t kifejezést, hegy 
nem a kellő gondoskodás vár ta a képviselőház elnökét, a leg-
főbb magyar ál lamhatalom reprezentánsát . Azonban meggyő-
ződve arról, hogy senki sem voll abban a bűnös, hogy poel-
gyásza valamelyes késéssel ju to t t bir tokába, csakhamar meg-
enyhült , és a harag hamarosan eloszlott. Az összes fővárosi 
lapok, melyeknek képviselői már hetekkel azelőtt hivatalosak 
vol tak a kiállítási terület megtekintésére és sa jnála t ta l álla-
pi to l ták meg a kora tavaszi kedvezőtlen időjárás mennyire 
megnehezítette és késleltette az épitkezési munkála tokat , 
most is kivétel nélkül leküldötték külön tudósítóikat a pécsi 
országos kiállitás megnyitására. A megnyitási ünnepély május 
. 15-ére volt kilüzve. Már napokkal előzőleg Reeh György gon-

doskodott arról, hogy az Indóház (Ferenc József) uton végig 
guirlandokorr ap ió zászlócskák talál janak elhelyezést. Világ-
város se várhat ta volna díszesebb köntösben vendégeit, amiként 
Pécs vár ta ezen napon az ünnepélyes megnyitás Vendégeit és 
nem Volt pécsi család, melynek ezen napra külön vendégei ne 
érkeztek volna. Délelőtt érkeztek Pécsre a kiállitás fővédnökei 
Frigyes királyi herceg feleségével és két leányával, nagyobb 
udvari kísérettel. Elhozták ezen alkalomra udvari fogataikat 
is és a püspöki palotában szállfak meg. Onnét Vonultak le az 
Indóház u t mindkét oldalát megszállt közönség üdvrivalgása 
közepette a kiállitás területére, ahol az országgyűlés, kormány 
képviselői, törvényhatóságok, a papság élén Zichy Gyula gróf 
püspök fogadták a fővédnököket, akiket a kiállítási végje-
ha j tó bizottság elkísér t a fogadó sátorhoz, mely kör ül a tolongás 



949 

elkerülése érdekében csakis a meghívott vendégek foglalhat-
t ak helyet . A fölvonulásról az akkor a kiállítási területtel szem-
ben elhelyezkedett Lifka-féle mozgószinliáz felvételt is készí-
te t t , mely a megnyitó ünnepély ragyogó fényességét minden-
korra megörökítette, igy módunkban lettjvolna bármikor, hogy 
felelevenítsük ezen megnyitó ünnepélyt, melyetsürütömegben 
követtek ujabb és u jabb ünnepélyek. Ámde csakis a fénykép-
felvételek maradtak meg, mig a filmfelvétel - eltűnt. 

A legnagyobb tömeget és ezzel a legkiválóbb magyar 
egyházi férfiakat az i t t megtartott eucharisztikus kongresszus 
és katholikus nagygyűlés vonzotta Pécsre. Eljöttek a püspöki 
kar kiválóságai, akik közül rangban legmagasabban állt akker 
néhai Várossy Gyula, kalocsai érsek. Prohászka Ottokár, szé-
kesfehérvári püspöknek a katholikus nagygyűlésen elmondott 
beszédei országos feltűnést keltettek. Csernoch János herceg-
érsek mint néppárti képviselő és esztergomi kanonok láto-
gatta meg a pécsi katholikus nagygyűlést, melyre egybe-
gyűltek a néppárt tagjai is, Glattfelder Gyula most 
csanádi püspök, Gicsswein Sándor, a szociálista esz-
mékkel szimpatizáló nagytudásu kanonok, akinek beszé-
deire minden alkalommal a nagygyűlésen kivül álló hallgatók 
is nagy tömegben gyűltek össze. A vártemplom előtti térsé-
gen is egybegyűltek a pécsi kath. hivek, akik előtt erős érvek-
kel magyarázta a keresztényszociálista irányban való fejlődés 
szükségességét. Zichy János grófot is a nagygyűlés alkalmával 
ismertük meg, mint népszónokot, akkor azonban még senki 
nem gondolt arra, hogy rövid idő multával el fogja hagyni a 
néppártot és tárcát vállal egy Khuen-Héderváry kormányban, 
amikor Pécs követévé is választotta. Az orsz. kath. nagy-
gyűlésen kivül legnagyobb eseménye volt ezen nagygyűlésnek 
az eucharisztikus körmenet, mely a vártemplomból indult ki 
és melyben a nagygyűlés összes résztvevői és a pécsi kath. 
hivek egyaránt nagy tömegben vet tek részt a pécsi kath. jel-
legű intézményekkel, iskolákkal egyetemben.Olyan ünnepélyes 

, menetet, mint ez voll, sem azelőtt, sem később nem lát tunk 
Pécs falai között a városon végigvonulni és mély áhitat fogta 
el a másvallásuakat is, akik szemtanúi lehettek azon erős val-
lási érzület megnyilatkozásának, mely az euchrisztikus kör-
menetnél tapasztalható volt.-A vallás iránt való közömbösség 
világában nem téveszthette el hatását, amikor a mi Széchenyi-
terünkön inagasrangu kegyelmes urak és az áhítatos nép el-
vegyültek, az utca kövezetén térdre borulva végezték mély 
áhítat tal imájukat . A legnépesebb katholikus nagygyűlést 
részvéte és élénksége tekintetében követte az ország mezőgazdái-
nak pécsi kongresszusa, mely Dessewffy Aurél gróf, az OMGE 
akkori elnökének elnöklésével zajlott le, melyre néhány órai 
tartózkodásra Pécsre érkezett voll Darányi Ignác dr. fölel-
mivelésügyi miniszter ís, maradása azonban Pécsett nem volt 
és a gazdák tanácskozásaikat miniszterük nélkül folytatták le. 
Az előadók között érdeklődéssel hallgatták meg az idők mul-
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tával nagyobb tnérvü szerepléshez jutot t Mezőssy Béla dr. 
akkori földmivelésiigyi államtitkárt , Laehne Hugó, akkor 
országgyűlési képviselőt, akinek tulcsapongó temperamentuma 
ezen országos gyűlésen is megnyilatkozott. Megismerkedtünk 
ezen alkalommal Zselénszky Róbert gróffal, a feudális birtokos 
osztály ezen tipikus és mindenképen érdekes tagjával is. A 
borászati kongresszusnak volt nálunk is elnöke. A gazdatár-
sadalom legkiválóbb képviselőit mind együtt lá tha t tuk akkor 
Pécsett és annyira megkedvelték városunkat, a kiállítástól is 
annyira el voltak ragadtatva, hogy a nagyarányú külön ren-
dezett mezőgazdasági időleges kiállításra, melyre Pécsre hoz-
ták az ország legszebb és legértékesebb állatállományát, új-
ból ellátogattak Pécsre. Ezen kiállításon részt ve t t 'messze 
földön hírneves rátót i szarvasmarháival Széli Kálmán is, aki 
dunántuli létére ezúttal először Volt városunk vendége, de 
nem is igen tudot t akkoriban at tól elszakadni és két ízben is 
leszállt a vonatról, melyen el szándékozott már utazni és meg-
hosszabbította pécsi időzését. Ismételt politikai szereplése 
alat t sohse jutot t el hozzánk és most mint magánember nem 
tudot t elszakadni a várostól, melyben tán egyik vendég se 
érezte magát olyan jól, mint épen ezen egyik legkülönb státus-
férfiunk. Egy másik Volt miniszterelnök, Bánffy Dezső báró 
is ugy járt velünk, mint Széli Kálmán. Miniszterelnök korá-
ban az erdélyi származású erős magyar, a sovinista irányzat 
ezen legmarkánsabb képviselője soliase jutott abba a helyzetbe, 
hogy fölkeressen bennünket, most pedig feleségével és leány-
kájával időzvén nálunk, olyan jól érezte magát körünkben, 
hogy alig tudot t megválni városunktól, melybe csaknejn min-
den héten külön Vonatok hozták az érdekesnél érdekesebb 
vendégeket. Az iparosok kongresszusa is különösen élénk 
látogatottságnak örvendett és akik Magyarországon saját 
ipari üzemükön kivül is foglalkoztak ipaii fejlődésünk prob-
lémáival, azok mind egybegyűltek ezen alkalomra Pécsett, 
hogy megbeszéljék az ipar föllenditését célzó terveket , mely 
felszólalásoknak kiinduló pont já t Szterényi József akkori ker. 
minisztériumi államtitkár programot adó felszólalása volt, 
mely országos feltűnést keltett . Ezen nagygyűlésen hallottam 
utolszor Gelléri Mór, a milleniumi országos kiállitás t i tkárá-
nak, az Országos Iparegyesület igazgatójának felszólalását, 
aki ezen időpont lói már csak hasznos élete befejezéséhez kö-
zeledett. A pécsi országos kiállításnak a magyar kiállítási 
ügy ezen érdemes előmozdítója nem volt lelkes barát ja , még 
pedig azon emberi gyarlóság következtében, hogy az az ő 
közreműködése nélkül is páratlan sikert hozott a rendezők-
nek és a város egész közönségének, mely méltán képzelhette 
fél éven át , hogy Pécs az ország központja. A boszniai és her-
cegovinai kereskedelmi képviselet is felismerte ezen kiállítás 
nagy fontosságát és mivel akkoriban még senki sem sejtette, 
hogy ezen okkupált, majd a nagyhatalmak jóváhagyása mel-
le t t annektált országok tőlünk való elszakadásra gondolnak, 
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külön vonattal nagyobb küldöttség érkezet t Pécsre azon be-
vallott céllal, liogy i t t ujabb kereskedelmi és ipari összekötte-
téseket létesítsenek. A lehető legszívesebben fogadtuk, sőt 
ünnepeltük vendégeinket, akik i t t bevásárlásokat^ is eszkö-
zöltek és várva vár ták a látogatás viszonzását. Éveken át 
ezen irányban semmi sem történt , amit magam mint a leg-
nagyobb méretéi udvariatlansági aktust éreztem. Ennek jóvá-
tételére magam vállalkoztam, hogy Pécsről a kereskedelmi 
és iparkamara közreműködésével megrendezzem ezen kirán-
dulást Sarajevóba és Mostarba, honnét Raguzán át t é r tünk 
volna haza. Már folyamatban voltak a jelentkezések, ha nem 
is a kivánt mértékben, ámde azért vagy 60 résztvevő már je-
lentkezett volt, amikor közbe jött a sarajevói gyilkos merény-
let a trónörökös pár ellen, mely épen a bosnyák fővárosban 
ért egy Pécsről odarándult főreáliskolai diákoktól álló tár-
saságot, majd következet t a borzalmas vi lághátoiu, mely 
minden hasonló t e rve t maga alá temete t t és most már kül-
földdé le t t reánk Bosznia, Hercegovina és Dalmácia. Most már 
mindenkorra viszonzatlanul marad a barátságos pécsi láto-
gatás 1 

Nagyobb mozgalmat kel te t t a dunántuli közművelődési 
egyesület pécsi közgyűlése, melynek ünnepi szónoka a leg-
kiválóbb magyar publicista, Ráhcsi Jenő volt, akinek fia Pécs-
ről vi t t magának feleséget. I t t mondotta el néhai Pallavicini 
Ede őrgróf föltűnést keltő szónoklatát, melyben kikelt a szo-
kásos nagybirtokos kifejezés ellen, melyet lehetetlen szókép-
zésnek mondott, azért a nagybirtokos megjelölés zavartalanul 
él tovább napjainkig, bár arra Magyarországon, hol nem száll-
t ák meg ellenséges csapatok a magyar területeket , súlyos időkre 
virradtak volt a magyar nagy, sőt kisbirtokosok is. A vészes 
idők azonban öt hónap multával elvonultak a földbirtokosok 
és az ország egéről is. Nagyobb érdeklődést kel te t t a magyar 
városok polgármestereinek és helyetteseiklek összejövetele 
is. A kongresszuson sok okos és megszívlelésre méltó t e rv 
hangzott el, mely a városi közigazgatás modernizálását, a 
rendőrségi viszonyok megjavítását célozták, de két három sor-
ban végezni lehetne azon újításokkal, melyek ezen téren életbe-
léplethetők voltak, mivel a belügyi kormányzatnak a gyakor-
lati városi élettől távol eső organumai nem igen terelhetők el 
a bürokrat ikus rendszer agyontaposott útjairól és hány, de 
hány okos és a város szempontjából üdvös határozat, melyet 
a pécsi törvényhatósági bizottság hozott, nem nyert sem jóvá-j 
hagyó, sem elutasító elintézést a belügyminisztériumban, am 
a gondolkozókat már régen meggyőzte arról, hogy a városok-
nak önrendelkezési jogát lényeges mértékben ki kell szélesí-
teni, vagy pedig, amint az a rendőrséggel már megtörtént , 
államosítani kell a teljes közigazgatást. A törvényelőkészités, 
mely ezen szellem figyelembevételével készíti elő a reformo-
kat , már évek óta folyamatban van és ezen reformon is dolgoz-
nak, melyről az utóbbi években is többszörösen tárgyaltak 
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a későbbi polgármesteri értekezletek, de az ötéves világháború 
alkotó munkára nem nyúj to t t lehetőséget és a városokat tel-
jességében lefoglalták a hadi szolgáltatások és a polgárság 
életföntartásának goneljai. A Vidéki hirlapirók országos egye-, 
sületének a kiállitás keretében megtartott évi közgyűlése, 
mely Szávay Gyula elnöklésével zajlott le a pécsi közönség 
lelkes érdeklődése mellett, melyhez csatlakozott a magyar-
lapkiadók pécsi összejövetele is, még egységes sorokban lá t ta 
a vidéki hírlapírókat, a világháború utolsó stádiumában azon-
ban, mint a bekövetkezendő nagy horderejű események elő-
hírnöke bekövetkezett a jól bevált egyesület fölrobbantása 
és az országos egyesületbe való beleolvasztása és ezzel azon 
vezetőség meghurcolása, mely két évtizeden át a legönzetle-
rrebb munkálkodást fe j te t te ki a vidéki hírlapírói kar összc-
tartozandóságának ápolása, a kari tekintély emelése érdeké-
ben, de megtette kötelességét azon irányban is, hogy a bajba 
ju to t t vidéki hírlapírókat segélyezte, szükség esetén álláshoz 
jut tassa, ámde nagy fáradsággal egybegyűjtött vagyonának 
elpocsékolását a vezetőség tűrni nem volt hajlandó. Égbe-
kiáltó igazságtalanság történt az országot romlásba vezetett 
Károlyi kormányzat idején, amikor a legridegebb módon 
hivatalos helyről kitessékelték az egyesületből annak felvirá-
goztatóit, akik mindent csak kartársaikért , önmaguknak azon-
ban soha semmiféle előnyt az egyesület cégére alat t nem biz-, 
tosi tot tak. Ha elgonelolom, mi történt ezen egyesület körül, 
melynek létrehozásában magamnak is számottevő részem volt, 
akkor éppenséggel ncm*lephetnek meg azon nagy horderejű 
események, melyek ezen sikeres robbantást más és még 
fontosabb tereken követték. A bolsevizmus beharangozója 
volt ezen egyesület fölrobbantása, vagyoi ának e lvé t e l e . . . 

Kedves és érdekes epizódja volt kiállításunknak a buda -
pesti Sas kör tagjainak látogatása is, amikor a fővárosi pol-
gárság szine-javát lá that tuk Pécsett. Minden pécsi kongresz-
szusnak, tömeges kirándulásnak banket t jár t a nyomában, 
mely banketteknek a nagy ünnepélyek csarnoka volt a szín-
helye. A kiállítási végrehajtó bizottság elnöke, Zsolnay Miklós 
ezen időkben kupálódott ki valóságos szónokká, a mi előzőleg 
nem volt erős oldala, és tanúságot t e t t azon régi mondás mel-
le t t , hogy gyakorlat teszi a mestert . Az országos dalos egye-
sület is fölhasználta az alkalmat, hogy ismét Pécsre hívta 
meg az ország dalos egyesületeit, de ettől függetler ül jött le 
Pécsre a hatalmas hódmezővásárhelyi dalos egyesület, i t t 
t a r to t t ák a zenészek is több napi kongresszusukat, melynek 
határozataiból nem igen lát tuk valamelyiknek megvalósítá-
sát. A komoly kongresszusi munkálatokat a különböző szóra-
koztatások vál to t ták föl, melyek' között nem állt utolsó he-
lyett a kötöt t léggömbön való fölemelkedés, a fölszálló csinos 
hölgynek légi produkciói, majd a léggömbön fölszálló bátra-
kat ünnepelte a fölszállást figyelő közönség. Akkoriban a re-
pülő gépekkel még csak kísérleteztek, de a franciák már tudták 
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és érezték, hogy közeledik a repülés problémájának megoldása 
is, és egy évvel később már hireket olvashattunk sikeres repü-
lésekről, 1909 október havában pedig már Budapesten a gya-
logsági gyakorló téren szállt föl Blériot rengeteg közönség 
jelenlétében, ennek nagy bámulatára gyönyörű ivekben, leg-
tel jesebb biztonsággal szelve a léget. Ezt rövidesen követte * 
már Budapesten a repülőgépek világversenye, melyen vagy 
30 különböző nemzetiségű versenyző vett részt, sőt e l ju tot tak 
ekkor már Pécsre is egyc's repülők, akik több kevesebb sikei-
rel emelkedtek föl a szigeti külvárosi gyakorló téren, ahol a 
kiállítási évben a megszokottnál nagyobb méretű lóverseny 
is izgatta a lóversenyekéit rajongó közönséget. A város egész 
közönsége azon volt, hogy kedvében járjon a százezrével Pécsre 
tóduló idegeneknek, akik között még sok külföldi is akadt, 
akiket idevonzott a pécsi országos kiállitás az ország határain 
tú l ter jedő hirneve, bárha nem tagadható, hogy a magyar fő-
városi sajtó nem propagálta azt olyszeretettel, mir t ahogy 
ezt az eddig legnagyobb méretű és ragyogó sikerű vidéki ki-
állitás megérdemelte volna, mely az élet minden "elképzelhető 
szakaira ki ter jedt . Az i t t járt polgárfhesterek, kereskedelmi 
és iparkamarai elnökök és t i tkárok közül csaknem valamennyi 
otthonába visszatérve mozgalmat indított hasonló méretű, 
de lehetőleg még nagyobb területen rendezendő kiállítás érde-
kében és ugy látszott Szeged, Arad, Temesvár, Miskolc komo-
lyan készülnek már kiállitás rendezésére, de egyik se jutott 
tul a tervezgetés első stádiumán, de bizonyos, hogy ezen váro-
sokban még több évvel a pécsi kiállitás elmulta után is olvas-
ha t tuk a helyi lapokban a buzelitó vezércikkeket, hogy a mi 
oly fényesen sikerült Pécsnek, az bizonyára a pécsi tapaszta-
latok figyelembe vételével még inkább sikerülni fog a fent 
megnevezett városoknak. Lelkes propagálói vollak a pécsi 
kiállításnak az ország vendéglősei és kávésai, akik a legjobb 
benyomással tér tek vissza otthonukba Pécsről, ahol a Vendég-
lősöket különös figyelemben is részesítették, és mint a leg-
több kongresszusnál, a Littke-féle pezsgőgyár töltő helyiségei-
ben a család vendégszerető hölgyeinek fölszolgálása mellett 
Valóságos ünnepi uzsonnákkal kedveskedett az idegeneknek, 
akik elmondhatták otthonukba visszatérve, hogy tejjel, mézzel, 
pezsgővel, majolikával folyó város ez a Pécs, melynek még 
létezéséről is alig tudot t előzőleg i t t jár t vendégeink túlnyomó 
nagy része. A kiállításnak látogatottsága jóval meghaladta 
még legvérmesebb reményeinket is. A milliomodik látogatórak 
a világkiállítások mintájára szép jutalom járt és azt becsüle-
tesen kapta kézhez a milliomodik látogató, ámde a látogatók 
száma, nem szólva a bérletjegyesekről, akik igen sokan voltak 
és ezeknek legnagyobb részét különösen a délutáni órákban, 
a honvédzenekar hangversenyei a lat t mindig ot t lá tha t tuk a 
korzón, meghaladta a három milliót. A kiállitás, az épületek 
külsejének megfelelő dísszel való fölépítése, a mindennapi 
fényesnek mondható kivilágítás, a honvéd zenekar és alkalma-
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zott fizetéses személyzet magas költségei, a reprezentációs 
költségek magas volta következtében, bár az utóbbiakat az 
elképzelhető legnagyobb mértékben a végrehajtó bizottság 
elnöke a saját jából fedezte, igen nagyok Voltak, mégis minden 
fölösleges és elkerülhető kiadást mellőzött a Végrehajtó bizott-
ság, melynek azonban városi, Vármegyei, állami subvencióból, 
kiállítási térdi jak fizetéséből gazdag bevételi források álltak 
rendelkezésére, mégis legkiadósabb bevételi forrását a belépti 
dijak képezték, amihez még hozzájárult, hogy igen sokan föl-
ajánlot ták részjegyeiket a kiállitási bizottságnak, mely azokat, • 
deficit nem mutatkozván, kivétel nélkül be kellett Volna Vál-
tania. A beváltást nem igénylő részjegyek jegyzőinek jóvoltá-
ból azonban a bevételi többlet jelentékenyen fokozódott, ugy, 
hogy a kiállításnak meghosszabbítása, majd egy intim tánc-
mulatsággal való befejezése után mintegy negyed millió mu-
tatkozot t jövödelemfölöslegként, aini hasonlóképen unikum 
volt a vidéken rendezett kiállítások krónikájában és ez abban 
az időben még tekintélyes összeg Volt. A kiállitás végrehajtó 
bizottsága ezen szép fölösleget legszebb kulturális célja óhaj-
to t ta fölhasználni és azt a Pécsett már régebben tervbe vet t 
kultúrpalota céljaira ajánlotta föl, melynek előkészítését már 
folyamatba is te t te a város, annak helyéül a Zsolnay szobor 
mögött való térséget jelölve ki, melyet ma még házak foglal-
nak el, ezeknek tulajdonjogát azonban a Város közönsége 
már biztosíttatta ezen kertészeti teleppel kapcsolatban léte -
sitendő palota céljaira, melyben a pécs-baranyai muzeum és 
városi zeneiskola, továbbá városi könyvtár elhelyezését ter-
vezte, mely végrendeleti hagyományok révén máris értékes 
alappal bir. Hisz a tudós, városunkban élt és i t t meghalt aka-
démikus Mátyás Flórián, u jabban pedig Kelemen Mihály dr. 
Volt honvéd főtörzsorVos is városunk közönségének hagyo-
mányozták gazdag könyvtáraikat és bizonyosra vehető, hogy 
ezen könyvtárunk hamarosan gyarapodni fog, amint az t a 
közönség láthatni is fogja. Sajnálatos baleset érte a kiállitási 
alapot, melyet gyümölcsözőiig helyezett el a kiállitási bizott-
ság. A maradvány egy tekintélyes részét épen a magasabb 
kamatoztatás érdekében az akkor legteljesebb bizalmat élve-
zett Ullmann M. Károly magánbankcégnél helyezte el, mely-
nek vezető főnökének, Telegdi Kálmánnak is bőven ki jutot t 
a kiállitás pénzügyi sikeréből. A bankcég hasonlókép bírta 
a közönség legteljesebb bizalmát is, melyre teljességében rá 
is szolgált. Sajnos az általa financirozott rézárugyárnál vigyá-
zatlan volt a legjobb intencióju cégfőnök és az ott ért veszte-
ségek megingatták a régi bankcéget, melynek főnöke az össze-
omlás előtt Amerikába menekült. Az Ullmann cég rövid idővel 
a háború kitörése előtt csődbe került , mely a közbejött háború 
következtében inai napig se volt még teljesen lebonyolítható. 
A hitelezők, túlnyomó részben betévők tekintélyes kvótát 
vet tek kézhez a háború a la t t is, melynek rézárugyárakra való 
kivételesen kedvező konjunktúrája mellett rövidesen kielé-
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githettek Volna minden hitelezőt, de ebez a gyár üzeínének 
fentartására let t volna szükség, erre pedig, nem sejtvén senki 
a bekövetkezett eseményeket, akkoriban senki se muta to t t 
hajlandóságot. A csőd lebonyolítása után lesz csak megálla-
pítható, a kullurpalota céljaira szánt betétből mily összeg 
ment veszendőbe. A pécsi országos kiállitás rendezése körül 
szerzett érdemek elismeréséül a végrehajtó bizottság több 
tagja részesült legfelső kitüntetésben, de az akkori ker. mi-
niszter nem lehetett tekintet tel mindazokia, akiknek nagy 
érdemeik voltak a kiállitás létrejötte és rendezése körül és 
igy inkább csak a véletlen müve, hogy ezen alkalomból csakis 
Zsolnay Miklós, Oberharnmer Antal, akkori rendőrfőkapitány, 
Pilch Andor, az épületek geniális tervezője, Szikorszky Tádé, 
e sorok irója, Lenkei Lajos és Zsolnay MattyasoVszky Zsolt, 
a főtitkár helyettese ju tot tak kitüntetésekhez, mig Günther 
Mihály dr., a rendkívüli munkásságot kifej tet t kiállítási t i t -
kár, Horváth István alelnök, a tőlünk mindenkorra elszárma-
zott mérnök és törvényhatósági bizottsági tag, ki a kiállitás 
ta r tama a la t t csaknem minden idejét, tevékenységét a kiálli-
tás ügyeinek előmozdítására szentelte, Tausz Gyula bankár, 
aki különösen a vendégek fogadtatása, majd a pénztári ügyek 
előbbrevitele körül buzgólkodott legteljesebb odaadással, a 
mindenütt jelen Volt, a kedélyek fölviditásáról a legteljesebb 
eredménnyel gondoskodó Reeh György és más igen érdemes 
urak fáradozása nem nyerte el i t t külső jutalmát , mely az idők 
folyamán amúgy is elértéktelenedett, de akkor a kitüntetet-
teket bizonyos kellemetlen érzés fogta el, ha velük együtt 
működött és épenséggel mögöttük érdemekben el nem maradt 
rendezőtársaikra gondoltak, akik a kitüntetések adományo-
zásánál lemaradtak. Azok a dolgot nem fogták föl tragiku-
san, mert senki nem dolgozott a kiállitás sikerén a várható 
volt kitüntetés kedvééit, hanem, csakis Pécs város és Baranya 
vármegye hírnevének emelése, városunk iparának, kereske-
delmének, művészi életének, gazdasági életünk fellendítése 
érdekében. És a minden várakozást jóval meghaladó siker 
magában véve legértékesebb jutalmazása volt fáradozásuknak, 
mely a vártnál sokkalta szebb eredményt hozott. A kitünte-
te t tek együttesen járultak Budán néhai Ferenc József király 
elé, aki ezúttal fogadta utolszor életében kihallgatáson azokat, 
akiknek kitüntetéseket ju t ta tha to t t és most is kifejezésre jut-
t a t t a azon rokonszenvet, melyet uralkodása egész ideje alat t 
Pécs iránt nem csak érzett, de azt ezen városban való sürü 
látogatásaival ki is muta tot t . A kiállításra élénk sajnálkozá-
sára nem jöhetet t Pécsre, de azért alkalma volt még egy izben 
a pécsiekkel érintkezésbe lépni. Ez 1912. szeptember havában 
történt , amikor fölkereste SarajeVót, hogy ottani látogatásá-
val szorosabbra fűzze a kapcsot, mely ezen annektált , volt 
török hűbéres országrészeket az időközben földarabolt mo-
narkiához fűzte. SarajeVóból vissza Bécsbe Pécsnek vette a 
király ú t j á t és ezen alkalmat fölhasználva meglepetésszerűen 
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fölVonult a pécsi főpályaudvaron az egész pécsi tanuló és gyer-
mekvilág. A király nem tudot t e kedves meglepetésről, mely 
nem szerepelt utazási programjában, amint azonban a déli 
órákban berobogott az udvari vonat a pécsi állomásra és több 
ezer gyermektorokból felharsant az Éljen a király kiáltás, a 
jóságos király máris szalonkocsijának ablakánál állt, jánosi 
Engel József, mint a királyt kisérő Montenuovo Alfréd herceg 
főudvarmester régi ismerőse (attól vásárolta meg annak idején 
a jánosi uradalmat), arra kérte a főudvarmestert , eszközöljön 
ki a királytól engedélyt, hogy a polgármester üdvözölhesse 
ő Felségét "a város területén. A király ebbe szivesen beleegye-
zett , leszállt a vasúti kocsiról, fogadta Nendtvich Andor pol-
gármester tisztelgését, majd virágcsokrot vett át Stenge Fe-
renc vármegyei alispán Flóra leánykájától, néhány nyájas 
szót vál tot t a közelében álló urakkal, a gyermeksereg a Hymnus 
éneklésébe fogott, mely alat t a király visszatért a kocsijába, 
fölszólitására Paar Ede gróf főszárnysegéde, hűséges kísérője 
csaknem egész életén át aranykarkötővel viszonozta a kapott 
virágcsokrot, majd kirobogott az udvari Vonat, mellyel egy 
vasúti kocsira való újságíró is érkezett a boszniai fővárosból, 
és amíg el nem tűn t a szemhatárból Városunk, a király az ab-
laknál állva küldötte búcsúpillantásait a város felé, melyet 
utolszór látot t ezen u t ja alkalmával. Három évvel később 
Ferenc Ferdinánd trónörökös és felesége látogatták meg Bosz-
nia fővárosát és ezen végzetes látogatásrak kétszeres gyilkos 
merénylet, majd a világháború volt a reánk végzetes követ-
kezménye. 

Utazásaim a nagyvilágban. 

Visszapillantást vetve arra a negyven esztendőre, melyre 
élénken emlékezem, bizonyára legkedvesebb emlékeim azon 
időkhöz fűződnek, amikor még szabad időmet utazásokkal 
töl thet tem cl és körülnézve a nagy világban, a mi szépet, na-
gyot lát tam, mindent pécsi szemüvegen át figyeltem. A min 
gyönyörködtem, azt mindenkor közöltem olvasóimmal és 
elmondhatom mindenkori olvasóim legnagyobb érdeklődéssel 
vár ták mindenkor ezen ut i r iport jaimat, melyek sohase kiván-
tak több lenni, mint élénken mcgiit uti r iportok. Első nagyobb 
utam Venezián kivül Tirol havas vidékeire vezetett, épen 
azon tá jakra , melyeket az olaszok a háború alat t legheveseb-
ben ostromoltak. Kocsin ereszkedtem le Trafóiból Meránba, 
és a postakocsi kényelmes ülésén a legmeredekebb szakadékok 
felett se éreztem aggodalmat, hogy a kocsi esetleg a mélységbe 
zuhanhat . Azokban a letűnt időkben, amikor még koronaértéke 
volt a mi koronánknak és a párisi, zürichi, madridi, firenzei, 
római, sat. pénzváltó boltokban még vissza is jár t néhány fil-
lér, ha a koronákat francia vagy svájci frankokra, lilákra, 
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pesetákra Vagy akár Belgrádban dinárok) a váltottam át, 
1000 korona megtakarí tot t pénzzel bátran útra kelhettem 
igen tisztes távolságokba, és akár a világvárosokban, akár 
fürdőhelyeken uri kényelemben élhettem három-ncgy héten 
át . Amikor 22 éves koromban egy kiránduló társasággal.első 
izben mentem útra Norvégiába és Svédországba, mindenütt 
csak jó szállodákban élve, Berlin— Stettin— Kopenhágán — 
Srockholmon át téve meg az u ta t Dronthcim kikötőig, a régi 
norvég koronázó városban hajóra szállva, onnét járva be a 
f jordokat , fölkeresve a trollhacttani vízeséseket, Tromsőrél 
pedig a madárhegyek előtt megállapodva, onnét indulva báli a-
vadászatra, és magam is szigonyt dobhattam az óriási hal tes-
tébe, majd átkanyarodva az éjféli nap országába és a hajó-
ról egyenesen azon magaslatra másztunk éjjel 11 órakor, hogy 
éjfélre onnét figyelhessük meg a napkeltét , ezen nagy ut , tel-
jes, jó ellátással mindössze 1600 koronába került. Mint külön 
érdekességet jegyezhettem föl ezen első norvég utamról, hogy 
nyilt tengeren találkozhattunk az akkor még fiatal Vilmos csá-
szárral, aki Hohenzollern hófehér jakiján tet te meg ugyan-
azon u ta t , mint mi, és a bécsi kiránduló társaság kürt jelekkel 
érintkezésbe lépve a Hohenzollern kapitányával, aki viszont 
a főudvarrrcstei t éitesitve az osztrákok közeledéséről, enge-
délyt kaptunk, hogy a császár hajóját meglátogassuk. A csá-
szár maga figyelte, mint közeledik az Olaf hajó csolnakja a 
Hohenzollern felvonó hídjához, és nyájas szavakkal sietett 
üdvözlésünkre, utasí tást adva, hogy mutassák meg nékünk 
a csudásan felszerelt hajó egész berendezését. Megverdégclé-
sünkről is gondoskodni óhaj tot t , ám de ennekelfogadásában meg-
akadályozott utazási tervezetünk, melytől el nem térhet tünk és 
igya megvendége lésről le kellett mondanunk. Csakis ezen u t ja 
a la t t viselt a f iatal császár szakált, de ezzel sohase lát ták 
Berlinben. Az éjféli náp világába való kirándulások akkoriban 
még a teljes újdonság jellegével bi i tak, amiéit is arról kis köny-
vet ír tam útitársaim fölkérésére, melyet el küldöttem a né-
met császárnak, aki azt nagy köszönettel fogdata, miután a 
nékem szánt kitüntetés elfogadásai a akkor i fiatal kor omra 
való tekintet tel kapható nem voltam. Stefánia, az egykori 
trónörökösnő a német császár u t ján szerzett értesülést ezen 
könyvecske megjelenéséről és miután ugyanezen u ta t kívánta 
megtenni, udvarmesteri hivatala által elkérette tőlem a köny-
vecskét, melyet készségesen el is küldöttem, és bizonyos, hogy 
az a sablonos Baedeckerek mellett jó szolgálatot t e t t Lipót 
egykori belga király szerencsétlen leányárak, aki csak máso-
dik házasságában találta meg a megelégedett életet. Voltak 
idők, amikor mozgalmasabb események minden második héten 
Bécsbe vonzottak, sőt olyan szaka is Volt életemnek, an ikor 
igen sürün fordultam meg Bellinben, ami akkoriban igen 
egyszerű dolog volt, mert reggel a gyorsvonattal Budapestre 
utazva, ot t néhány órát töl thet tem, majd esti hét óra tá jban 
onnét elutazva másnap délelőtt 11 órakor a Bahnhof Fridrieh-

13 



2Ő8 

strasseból szállíam ki, a déli órákban már a hársfák alat t néz-
tem végig a szokásos katonai fölvonulásokat, együtt ebédel-
tem, majd a Bauer kávéházban feketéztem azzal, akivel talál-
kozni akar tam, és délután 5 óra t á jban már ismét az előre 
lefoglalt hálófülkében ültem, melyből másnap délelőtt a bueia-
pesti nyugati pályaudvaron szálltam ki. Fáradságot ezen le-
t ű n t időkben sohase éreztem, de ily gyorstempóban legrit-
kábban utaztam, csakis akkor, ha i t thon valamely halaszthat-
lan teendőm akadt , bár a háború előtt való nyugodt idők, me-
lyek mentesek voltak a nagyobb izgalmaktól, a nagy haza-
sietést nem tet ték Volna indokolttá, de kimeríthetetlen volt 
ná,am a rög iránt való szeretet, és minden körülmények között 
még is csak legjobban éreztem magam it thon, ahol a legtöbb 
öröm, de a legtöbb keserűség és csalódás is ért. Az utazás az 
utolsó négy évtizedben nem csak nálunk, de a középeurópai 
államokban és Észak-Amerikában érte el a legnagyobb kom-
fortot, és hála a legnagyobb magyar vasutas, Baross Gábor 
bátor kezdeményezésének, az utazás külföldön is olcsó Volt, 
hogy az nem képezte a gazdagok és kiválasztottak kizárólagos 
privilégiumát Páris, Londonba utazni, még ha a jó izlés sza-
vára hallgatva egyik jobb szállodában helyezkedett is el az utas 
és nem kerülte el a szinházi előadásokat, hanem minden este 
más más színházat, utána peelig mulatóhelyet keresett föl 
három heti globe trotterkedés is futot ta egy ezer koronásból, 
ami ma az odautazáshoz sem elegendő. Idehaza csakis takarékos, 
otthoni életet kellett élni, akkor futot ta még a mainál sokkal, 
de sokkal kisebb jövedelem mellett is ilyen kirándulásokra 
és bár külföldön a legritkább esetekben vettem igénybe a sajtó 
munkásainak civilizált államokban kijáró és szivesen nyúj-
t o t t kedvezményeket, idővel mégis bizonyos rut int szerezve 
ezen téren is, sok mindenhez kedvezőbben juthat tam, mint 
a járat lan utas. Igy megtanultam azt, hogy utazásnál taka-
rékoskodni nem szabad, hanem a lehetőségig a jó érzés érdeké-
ben a legjobb helyeket kell fölkeresni és az ot t élvezett jó ellá-
tásér t sok más egyebet megvonhat magától az ember. Amikor 
csak takarékoske>dni akai tam és másodrendű helyeken száll-
tam meg, erre mindenkor alaposan ráfizettem. Egy izben fele-
ségemmel Párisban időzvén, egyszerű francia szövegű név-
jegyen kértem a Páris-Lyon-Mediterraini vasúti táisulattól 
kedvezményes utazásra szóló igazolványt. Másnap reggelre 
szállodámban talál tam a Vasúti társaság két személyre szóló 
szabad jegyét, mely Franciaország legszebb luxusvoratára 
(kizárólag első osztályú hálófülkés vora t ) szólt, mely jegygyei 
reggel 8 órakor indultam el a lyoni pályaudvarról, 90 kim. sebes-
séggel vi t t el Marseillesbe, ahol az ottani gyarmati kiállítást 
tekintet tem meg, mely a maga nemében oly impozáns volt, 
hogy most is még teljesen indokolatlannak tar tom, miéit iri-
gyelte épen Franciaország és vele Nagybritannia a német biro-
elalmat gyarmataiért, atnrkor a legtöbbet termelő és legkiadó-
sabb gyarmatok elvégre mégis csak francia, belga, angol, olasz 
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tulajdont képeznek, amely gyarmatokon csakis nagylétszámú 
katonasággal s a benszülöttekkel szemben gyakorolt kegyet-
lenséggel lehet a rendet fentartani. A kegyetlenségek terén 
mindenkor Anglia vezetett , bár a gyarmatok ős lakóinak 
jó dolguk soha egyik gyarmatosító állam fenhatósága a la t t 
se volt. A vad és civilizálatlan répek is botorul ragaszkodnak 
ősi szokásaikhoz és szabadságukhoz, és nem nézik ölbetett 
kézzel, ha a civilizáció jelszava alat t kincseiktől, teimészeti 
adományaikból vetkőztetik ki őket. Mit jelent a gyarmatosítás 
évszázadok alat t , azt lá that juk Észak-Amerikában, ahol a 
portugálok, akik elsőknek szálltak ki amerikai partokon még 
csak indiánusokat ta lá l tak Észak Amerika földjén. Maholnap 
pedig az utolsó indiánt, miután azoknak földjeiket is fokozatosan 
kisaját í tot ták, hogy azokon fehéreket helyezzenek el, már csak 
muzeumokban és mozi vásznon fogják ezután majd muto-
gatni. A marseillesi kiállításra julius hó 15-én késő 
este érkeztem és amint szállodámból kiléptem, fe l tűr t 
égy felém közeledő rendőr, aki jóakaratulag figyel-
meztetett , felismervén bennünk az idegeneket, iparkoeljunk 
minél előbb haza felé, mert az előző napi nemzeti ünnep uté>-
hatásaként, vasárnap lévén, a legnagyobb forgalmú kikötő-
város tengerészei és kikötőmunkásai még nem aluelták ki az 
ünnep mámorát és ilyenkor a kettős rendőrségi és katonai 
járőrök dacára sem elég biztonságos az utcán való tartózko-
dás, mivel lehetetlen az emberek szenvedélyének ezen estén 
való megfékezése. Az egész napon át való utazás a rendkívül 
gyorsan görelülő luxusvonaton kifárasztott, kimerülve a tengeri 
levegőre vágytam még az éjjel, igy röviel időre letelepedvén 
a tenger part ján lévő egyik kávéház terrasszán, teli tüdővel 
szívtam magamba a tengerről felém áradó sós levegőt, majd 
egyik magaslaton fölépített szállodái kba siettür k, a nyert 
tanács után a biztonság kedvéért egy u tunkba került rendéit 
kértem föl kisérjen haza a Terminus szállodába. A rendőr egy 
füt tyszavára a közeli rendőrlaktanyáról elősietett egyik társa, 
aki őt állomáshelyén fölváltva, a leguelvariasabban elkiséit 
sötét este szállodánkba. Egy cigarettával honoráltam szíves-
ségét, mire kijelentette a jó ember, csakis kötelességét teljesí-
te t te és szeretné, ha már tu l lenne ezen éjszaka előrelátható 
rendzavarásain. A marseiHcsiek temperamentum dolgában 
első helyen állanak Franciaországban, ott találkozik a nemzet-
közi söpredék is, arra veszik ú t juka t a szerencsétlen legioi á-
riusok is. A kereskedelmi forgalom szempontjából Marseille 
a világ összes kikötői között harmadik helyen áll, és a világ-
háborúig igen sűrűn fordultak meg a magyar kereskedelmi 
hajók is ezen kikötőben, melyben a zaj, a lázas tevékenység 
tu l tesz még a hamburgi kikötőnek a háborúig rengeteg for-
galmán. Marseillen át vezet a fővonal Párisból Nizzába is, 
ezen vonalon bonyolódik le a francia forgalom egy része Svájc 
felé is, és onnét pihenőre Aix les Bainsbe szándékozván, ott 
t ö i t é i t meg velem nagy utazásaim egyetlen hasonló kelle-
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illetlensége, hogy olyan vasúti kocsiba tuszkolt a kalauz, 
mely egyenesen Genfbe mer t és az elkanyarodó állomáson 
vacsorára kiszállva, ezen idő alat t podgyászom elkalandozott 
Genfbe, ugy hogy csakis kézi táskámmal folytathat tam az 
u ta t Aixbe, ahova azonban távirati reclamációmra harmad-
napra hiánytalanul megérkezett podgyászom, még ezüst 
sétapálcám is, a mi ezen vasutvonalak személy-
zetének teljes megbízhatóságáról tesz tanúságot. Nálunk ezen 
biztonság a háború után odáig fa ju l t , hogy amikor az utas 
fülkéjében ült, a feje fölött lévő csomaghálóból t ü n t e l féltve 
őrzött podgyásza, nem is szólva a feladott áruról, mely leg-
ri tkább esetben érkezett meg rendeltetési helyére, ugy, hogy 
a későbbi időpontban 'a kereskedők is csak ugy meiték áru -
kat, melyek beszerzésében bámulatos találékonyságot fejtet . 
tek ki, ha nyert engedéllyel megbízottjuk is helyet foglalhatott 
a vasúti teherkocsiban, mely személyes ellenőrzés melettl 
azután az áru szerencsésen mégis érkezett. Mint legkönnyeb- > 
ben megközelithető városokban sürün fordultam meg Berli-
nen kivül D.ezda, L ;pcse, Cöln, Hamburg, Hannover, Manr-
heim, Heidelberg városokban, mely utóbbi városba az onnét 
kiáradó költészet csábított. Drezelába e váios szépségén és a 
világ egyik legnevesebb képcsarnokán kivül egy-egy nevezete-
sebb operaelőadás vonzott, Münchenben meg épenséggel ott-
honos voltam. Azt talál tam a világ legkedvesebb városár rk 
és a Kristály palota művészi kiállításainak állandó látogatója 
voltam, de ott lehettem megfigyelője a nemzetközi művészet 
folytonos fejlődésérek és ott esett meg velem, hogy egyik 
látogatásom alat t egy kopott cilinderü, szürke felső kabátos 
hosszuszakállu öreg ur csatlakozott hozzám, akinek arca isme-
rősnek látszott és megszólítva, fölismerve bennem az éidek-
lődő idegent,elvezetett több terembe a legérdekesebb képekre 
figyelmeztetve. Kedélyes öreg ur volt, aki láthatólag otthoros 
volt e termekben. Amikor tőlem elköszönt, egyik teremőr hoz-
zám sietve kérdezi tőlem, ismerem-e kalauzomat ? Tagadó 
válaszomra megtudtam, hogy az uralkodó herceg, a jóságos 
Luitpold volt kísérőm, aki II. Lajos, a lánglelkü, de meg-
tébolyodott király öngyilkossága után (mint tudva van, a 
starembergi tóba ölte magát, ezen művészi hajlamainak kö-
vetésére sok-sok milliót költött király, aki a n ó l is nevezetes 
volt, hogy szerencsétlenül szerelmes volt ui okarővérébe, a mi 
szerencsétlen véget él t Erzsébet kiiályrői kbe, aki kikosa-
jazta volt, és ez ingatta meg lelki egyensúlyát.) A halálba ma-
gával ragadta volt házi orvosát is, akivel együtt ült a csol-
nakban, mj lyből kedvenc tartózkodási helyén, a Rózsa 
sziget közelében a starembergi bájos tó hullámai közé vetette 
magát. Hasonló esetem volt egyik nemzetközi sajtókongresz 
szuson, Stockholmban a kiállítási képcsarnokban, ahol ugyan-
csak nagyobb méretű országos kiállitás alkalmából hívták 
meg a lelkes svéd újságírók a nemzetközi sajtóegyesületet, 
mely alkalommal a mostani svéd király, Gusztáv, akkor még" 
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trónörökös vezetett körül, büszkélkedve mutatva meg mily 
pompás képeket festenek és pompás szobrokat faragnak a 
svéd művészek Ugyanezen alkalommal történt, hogy Oszkár 
jprály, aki egy! ;k legkülönb költője is volt a svédeknek, a tisz-
teletünkre egyik nyári kastélyában adott estélyen belém karolt 
és a parkban több percen át végig sétált velem, amig csak megi 
nem pillantotta az együtt sétáló Clemenceau George urat, ak 
Jules Claretievel, a Cotroedie Francais akkori igazgatójával 
közeledett felénk. Tőlem a magyar parlamenti viszonyokról 
érdeklődött és tőlem elválva Clen enceauval, a későbbi francia 
vezető politikussal, aki akkor rrég tulcsapcrgó temperaben-
tumu ellenzéki politikus és ujságiró volt, folytatott behatóbb 
eszmecserét, mig Claretieval, akkoriban egyik le gr. yobb 
francia h óval és akadémikussal a francia irodalm i életj ől "foly-
t a to t t behatóbb beszélgetés. Clelr enceauttak a magyar cso-
port vezetője, a külföldi újságírók előtt mindig nagy tekin-
télynek örvendett Rákosi Jenő mutatot t be és a harapósnak 
ismert francia politikus a legnyájasabb embernek bizonyult 
a velem folytatott beszélgetésben, aki a legteljesebb jóakarattal 
javította ki egy-egy téves francia mondatképzésemet. Akkoriban 
nem palástolta a magyarok iránt való szeretetét, elragadtatás-
sal emlékezvén meg budapesti látcgatásáról, mely részére 
feledhetetlen lesz. A békctárgyalásig a íónban nagy változá-
son mehetet t keresztül Clemenceau ur rokonszenve Magyar-
ország iránt és épenséggcl nem állt ú t jába annak, hegy Magyar-
országot a békeszerződések értelmében a nemzetiségek fel-
darabolják. Mennyi része volt ebben magárak Cletrerceau-
nak, azt csakis a későbbi idők fogják földeríteni. Annyit tudok 
most, hogy a franciák rokonszenvét 'most teljességében nél-
külözzük, mig azt ellenségeink a legteljesebb mérvben meg-
nyerték. Pedig voltak idők, amikor Párisban magam is részese 
lehettem a legteljesebb magyarbarát hangulat kisugárzásá-
nak. Egy kisebb francia iró és művészcsoport látogatott volt 
el a magyar földre, ebben Dreyfus, egyik tekintélyes párisi 
iró, Lesseps mérnök, a Panama csatorna nagynevű tervezője, 
aki jóval később mint aggastyán a világ legbotrányosabb 
vesztegetési pőrébe keveredett, melyet Par a j ra botrány alatt 
jegyzett föl Franciaország története. Nagy, sőt grandiózus 
terve, a Panama csatorna létesítése érdekében a francia kép-
viselőház képviselőirck egész sorát megvesztegették, hogy a 
kamara elfogadja az ezen világrészeket egybekapcsoló csa-
torna létesítését elrendelő törvényjavaslatot és a botrány el-
söpörte a köztársaság legjobbjairak becsületét. Ezen félre-
vezetett és a becsület út járól ily módon letért nemzeti nagy-
ságok között voltak Lesseps és Eiffel mérnökök, a kiknek neve 
ot t szerepelt az elitéltek között. A Panama r. t . is belefulladt 
a botrányba, amig azután a revideált tervek alapján Észak-
Amerika vállalkozott a grandiózus mű kivitelére és minden 
akadály, építészeti és pénzügyi nehézség leküzdése után a 
legnagyobb méretű mesterséges viziuton áts ía ladt az első 
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kereskedelmi hajó. A francia vendégek Budapesten és a Tát-
rában, Balaton mentén igen jól érezték magukat és mindenütt 
legkiválóbb iróink és művészeink Voltak társaságukban. Ezen 
látogatás még friss impressziója alatt szervezte mig Dolinay 
Gyula, aki akkoriban gyermeklapoknak volt kedvelt szer-
kesztője, a magyarországi kiránduló társaságot Páris látoga-
tására, ahol ugyanakkor világkiállítás is nagy vonzó erőt 
gyakorolt az egész világra. Helyes érzékkel ezen kirándulást, 
melyen 850 magyar vett részt, ugy rendezték, hegy Páris 
előtt f ö l k e r e s s ü k Kossuth Lajost, a turini remetét. Ezen nagy-
érdekü kiránduláson Pécsről kivülem Koszits Kamill, most 
nyugalmazott vármegyei alispán, Jeszenszky Kálmán, a Volt 
városi nemrég elhunyt számvevő nővére, Ott Béla, a derék kádár 
iparos és bortermelő Vettek részt, írig Záray Károly dr.-ral, 
aki egyenesen ment el Párisba, Dijon városában találkoztunk. 
Az utóbbi hamarosan ott hagyta Párist, melynek lármás életét 
idegei el nem bir ták. Velencén át két külön vonaton mentünk 
el Turinba, ahol átéltem azon legizgalmasabb életepizcdot, 
hogy az én kezemet is megszorította Kossuth Lajos, ki büsz-
keséggel emiitette, hegy megélhette azt a nagy napot, amikor 
Magyarország szine java keresi őt föl u j hazájában, mely őt 
szeretetébe fogadta. A turini műcsarnok helyisége bizonyult 
csak elég nagynak, hogy ott mintegy ezer bankettező egy 
teremben legyen elhelyezhető és igy-abban sereglettek egybe 
a magyarok, akiknek vezetői már előző napon is abban a hely-
zetben' voltak, hogy Ru t tkay Lujzánál teára jelenhessenek 
meg, amelyet Kossuth Lajos társaságában fogyaszthattak el. 
Nagy számban voltak közöttünk országgyűlési képviselők 
többek között Polónyi -Géza, Eötvös Károly, Pichler Győző, 
Bartha Lajos és mások. Kossuth csakis némi tájékozódást 
kivánt szerezni az előtérben álló kérdésekről, hegy azokat 
is megvilágítsa a másnapi banketten. Elég nagy számban Vol-
t ak sorainkban az írók és újságírók, mégis közvetlen az ün-
nepelt mellett állhattam, jegyzőkönyvemmel a kezemben, 
amikor az belekezdett ötnegyedórás hatalmas beszédébe, mely 
az akkor 86 éves ember ajkáról vigigcsergett az óriási termen, 
betöltve annak minden zugát. Légy zümmögése és a vissza-
foj to t t lélegzet volt csak hallható Kossuth Lajos hatalmas 
szónoklata alat t , melyet minden második, haimadik percben 
dörgő éljenzés szakított meg és nem csak a beszéd nagyszerű 
Volta, a szónoknak minden nálunk akkoriban napiienden 
volt kérdésről való teljes tájékozottsága, de az a fizikai erő 
is bámulatba e j te t t , liogy ember ily magas korban ötnegyed 
órán át egy helyben állva erő csökkenő nélkül, csakis egy pil-
lanatnyi, szája megnedvesítésére felhasznált megszakítással 
ily nagyméretű, mélyen járó, valóságos szabadélvüségtől sza-
turá l t beszédet elmondani fizikailag is képes legyen. Csakis 
a kiviteli és behozatali pontos adatok érintésénél nézett kis 
papírlapra följegyzett adataira. Et től eltekintve megszakítás 
nélkül, fiatalos hévvel, magával ragadó ékesszólással beszélt, 
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amint kivüle más magyar ember addig nem beszélt és meg-
ér te t tük miképpen ragadhatta magával az élő szó ezen bűvésze 
mindenkori hallgatóit, lettek légyen azokakár vérei:a magyarok, 
akár az angolok, Vagy amerikaiak, később pedig az olaszok, 
akiket elszakadva hónától, melyet függetlennek akart látni, 
megszeretett és a külföldön keresve menedéket nem élt a vissza-
térés néki megadott jogával. A bankett végeztével kifogtuk 
batái jából a lovakat és miután előzőleg Kossuth Lajos körül 
elhelyezkedve lefényképeztettük magunkat, kocsijába ültet-
tük Kossuth Lajost, elhelyeztük melléje őt odaaelással gon-
dozó nővérét és diadalmenetben vezettük haza lakására a 
turiiii lakosság legélénkebb csudálkozására. Ugyanekkor meg-
figyelői lehet tünk annak a mély és nagy tiszteletnek, mellyel 
ezen egyik legrégibb és legnépesebb olasz város egész lakos-
sága a nagy száműzött iránt viseltetett és sűrűn belevegyültek 
a mi lelkes éljenzéseinkbe, melyekkel a Po partjától házáig 
kiséitük Kossuth Lajost a lelkes kiál tások: Evviva il gober-
natore ungherese ! Feledhetetlen volt ezen nap és mintha 
még most is fülembe csengene Kossuth Lajos kérdezősködései 
a pécsi állapotok felől, amint a pécsi vashámorról kérdezős-
ködött, melynek ügyvéd korában Pesten jogi kepviselője volt. 
Hol van már a pécsi vashámor és azok a családok, melyeknek 
az tulajdonát képezte ? 1 Minden elmúlt a régi világból és soha 
homályosabbnak nem lá t tuk a jövőt, mint épen most, amikor 
tán nagyobb szükségünk lenne egv u j Kossuth Lajosra, aki 
megmutatná az uta t , hogy az Ausztriától, sőt a Habsburgoktól 
elszakadt Magyarországnak mely uton kell haladnia egy szebb 
és esetleg jobb jövő elérése céljából. 

Turinból azután nekiindultunk u tunk végcél ja: Páris 
felé. Életem ezen eseményekben legdúsabb napjai után á párisi 
nyugati pályauelvarra robogott be külön vonalunk. Olí már 
kisebb előkészítő l>izottság készítette elő a magyarok oda-
érkezését, melv a Bueiapesten járt francia művészekből és 
írókból állt, akikhez csatlakozott a Pester Lloyd párisi leve-
lezője, néhai Pataki Sándor, a legfürgébb és legalaposabb ujság-
iró, aki egyik büszkeségét képezte a nevezett budapesti lapnak, 
Borostyán Nándor, a Pesti Hirlap párisi levelezője, és csatla-
kozott a bizottsághoz a már akkor Párisban mozgalmas életet élő 
Pázmándy Dénes, aki odakint politikai missziót is teljesített, 
de teljesen saját szakállára! Párisban akkoriban valóságos 
ünneplés tárgyát képezték a magyarok. Mindjárt megérkezé-
sünk estéjén a Nemzeti Opera, a világ legszebb Operaháza 
díszelőadást rendezett tiszteletünkre, melynél az Esclarmond 
nagy Massenet opera előadása előtt szétrebbent a függöny 
és mintegy ezer énekes és énekesnő a Marseillaist énekelte, 
középen egyik bájos francia művésznő a francia lobogó mellett 
a magyar trikolort t a r to t ta kezében. Az egész közönség állva 
hallgatta a szép, tüzes dalt és a végső akkordokat a közönség 
vele énekelte a csudálatos kairal. Massenet, az opera kompo-
nis tá ja maga dirigálta nagysikeiíi, ha nem is örökéletű ope-
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rá já t , és n i ehagadtatással ünnepeltük az akkcr legiiagyobb 
élő komponistát, aki meg nem tagadhatta , hegy Wagner reá 
nagy hatással Volt. Acimszerepet az akkor legünnepeltebb párisi 
operaénekesnő Sybill Sanderson énekelte, csudaszépen. Két 
nappal később alkalmunk veit megismerkedhetni az cliagadó 
szépségű énekesnővel, amikor a párisi irók és művészek klubja 
tiszteletünkre Sct. Cloudban pompás keiti ünnepséget ren-
dezett, melynél kabarét is rendeztek a magyarok, még pedig 
Váradi Antal dr. nagynevű földink és Alexander Bernát dr. 
Voltak a magyarok részéről a rendezők, mig a franciák magas 
szinvonalu műsorról gondoskodtak, közren üködésre birVa 
Judic kisasszonyt, az akkor legnépszerűbb párisi operette 
énekesnőt, Valamint Madame Theréset, az akt iv művészettől 
akkor már visszavonult és kissé elhizott orfeum énekesnőt, 
aki pirulás nélkül énekelte a legfrivclabb coclioréiiákat. A 
magvar fiatalok, ezek közé tartozott akkor még Váradi Antal 
is, különösen Sybill Sandersonnak, majd Munkácsy Mihály 
feleségének és különösen Komáromy Mariskának, (Littke Jenő 
pécsi Máv. üzletvezető mostani melegszívű felesége), csapták 
a szépet if júi szívvel, mig én magam a sulyuk alat t görnyedő 
asztalok)a, a kimcrithetlen pezsgőkészletekje és az elénktáruló 
szépségekre fordítottam a nagyobb figyelmet, meit az udvar-
lás egész életemben leggyengébb oldalamat képezte. Pedig 
erre még több alkalommal szükségem lett volna, mert a tisz-
teletünkre rendezett ünnepségek kergették egymást. Páris 
város tanácsa a Hotel de la Ville (városház) ragyogó termei-
ben rendezett tiszteletünkre fogadó délutánt, melynél ujbcl 
pezsgőben fürödhet tünk és természetesen a városi zenekar 
játéka mellett cigányzenekairól is gondoskodva volt. Igy a 
nagy tanácskozó teremben hamarosan táncra is sor került, 
melyen azonban a társaságunkban volt szépek nem sokáig ve-
hettek részt, meit ezen este rendezte tiszteletünkre nagy fogadó 
estélyét Munkácsy Mihály és felesége, melyhez még józan fej-
jel akar t mindenki eljutni, jól tudva, hogy ott Munkácsyék 
is magyaros vendégszeretettel vá r rak reánk, bár felesége német 
származású asszony volt. Fraknói Vilmos püspök, Munkácsy 
legjobb barát ja segédkezett a vendégek fogadásánál és ekkor 
tör tént , hogy Munkácsy megnyitotta műtermét is magyar 
vendégei előtt, több készülőben lévő képet mutatva meg, 
melyek megrendelésre készültek, melyekéit százezreket fizet-
tek az akkoriban nagyarányú Krisztus Pilátus előtt képével 
az érdeklődés előterében álló nagy művésznek, aki amilyen 
nagy művész volt, ugy nem értett a gazdálkodáshoz, mert a 
pénz nem maradhatot t tulajdonában, és ha pénzre volt szük-
sége, a müvásárlók néhány százezer frankért olyan képet vá-
sárolhattak, mely azoknak milliókat jövedelmezett. A bohém 
lelkületű művész első kértünkre bemutatta t i tkos művészetét : 
fütyülését, mely képessegére felesége te t t bennünket figyel-
messé és csakugyan rákezdett a régi bus magyar nótákra, 
melyek fütyülése közben könny szökött a legnagyobb magyar 
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festőművész szemébe. Amikor következő napon kirándulást 
t e t t társaságunk a Szajnán és a kis gőzhajón történetesen 
Munkácsy Mihály mellé kerültem, akinek fején magas, akkor 
divatos fehér köcsögkalap volt, a szükbeszédü művész külö-
nösen közlékeny kedvében veit és kiöntötte szive keserűségét, 
szive szerint szidva magyar szokás szerint Tisza Kálmánt, 
az akkori miniszterelnököt, akinek módjában lett volna, hogy 
hazakerülhessen hazájába, ámde az nem tet te magáévá az 
erre kínálkozó alkalmat, igy azután most már mindenkorra 
Párisban rekedt, ahol ugyan megbecsülik, mint művészt, és 
ezzel talán hasznára Van a magyarok nimbusának, de a szive 
az csak idegen maradt a világvárosban, melyben nincsenek 
rokonai, igazi ba rá ta i ! Sokat, roppant sokat kell dolgoznia, 
hogy előteremtse háztartásának magas költségeit, rneit repre-
zentálnia is kell, estélyeket kell adnia, mivel az előkelő világ-
gal, műbírálókkal csakis ezen utón állhat állandó kontaktus-
ban. A lapoknak nemcsak képeiről, művészi alkotásairól kell 
megemlékezni, de estélyen ől is, meit d iva t tan kell maradnia, 
mert máskülönben nem érhetne el képeiért oly magas álakat , 
amilyeneket akkoriban egy más élő festő müveiélt sem fizet-
tek. A megélhetés pedig nagyon sokba kerül, és máris at tól 
tar t , hogy túlerőlteti n agát ! De mit tegyen, kéidé keseregve, 
ha nem tud magán másképen segíteni ? Bánatosan tekintett 
körül a magyarokkal te l t hajó utasain, karjait ki tái ta , mintha 
valamennyit szivéhez szeretné ölelni, és el nem érheti őket. 
Mintha már akkoriban sejtette volna, hogy idegei egy szép 
napon meg fogják tagadni a szolgálatot. Kétségtelen, hogy 
akkoriban szerettek bennünket Párisban, a sajtó hasábokon na-
pokon át foglalkozott a magyar kiránduló csope»ttal, dicsér-
ték lovagiasságunkat, a magyar fa j magas kul turá já t , faji 
jelentőségét, és valóban néhány boldog napot tö l töt tünk 
akkoriban Párisban, ahol ki nem fogytunk az ünnepeltetés-
ből, de magunk is kedveztünk a franc ak hiúságának, amikor 
nemzeti szinü szalaggal ellátott koszorút helyeztüi k el a világ 
legérdekesebb sarcoplagján, a Döme des Invalidesban, melyet 
a franc ák nagy Napóleonjuk földi maradványai fölé emeltek, 
ahol kedvenc tábornokai között alussza a nagy corsicai örök 
álmát, akinek balsorsa sok tekintetben emlékeztet a köz-
ponti hatalmak mai állapotára. Amikor másoelizben kerül-
tem magyar újságírók társaságában Párisba, erre azon ott a 
grandiózus méretű világkiállítással kapcsolatban rendezett 
nemzetközi sajtókongresszus adott alkalmat, melyen 30 ma-
gyar ujságiró vehetett részt. Ezen ünnepet alaposan meg-
zavarta az a távirat , mely a kongresszus megnyitására érke-
zett hozzánk Rómából, mely hírül ad taUmber to olasz király 
ellen elkövetett gyilkos merényletet, mire az olasz kollégákra 
való tekintettel spontán elhatározással abba maradtak az 
ünnepségek, melyeket a kongresszus első két napjára tervez-
tek volt, de azért akkor sem panaszkodhattunk. Annyi volt 
a látnivaló, annyi nem hivatalos ünnepélyt rendeztek a világ-



sajtó tiszteletére, hogy szinte jól esett a hivatalos helyen, az 
Elysében, parlament, város és kiállitási bizottság részéről 
tervezett ünnepségek elmaradása. Mennyire máskép véle-
kedtek a franciák ezen időpontig és még később is Ausztria-
Magyarországról, ennek bizonyítéka volt, hogy a nemzetközi 
sajtószervezetnek, melyben többségben voltak a francia és angol 
hirlapirók, készséggel] választották meg mindenkor Singer Vil-
most, a Neues Wiener Tageblatt főszerkesztőjét, aki éveken 
á t Párisból tudósította ezen lapot, a világegyesület elnökévé, 
akinek testvériségről, a nemzetek egymás iránti szeretetétől 
á t i ta to t t gyönyörű, kifogástalan franciasággal elmondott be-
s z é d e i . vaklóságos remekei voltak a publicistikai készségnek, 
mindig újból és újból elnökévé választották, mig egyik alel-
nöki tisztséget mindig Rákosi Jenővel töltötték be. Hihettc-e 
volna bárki is a testvériesülés ezen nemzetközi összejövetelei-
nél, hogy a testvérek az újságírás mezején valaha oly gyűlö-
let kifejezésére fognak tollat ragadni, mely gyülölethat éven át 
épen a francia sajtóból szállt felénk, feledve mindent, ami valaha 
egybekapcsolt és csakis azt keresve, ami nemzeteket és 
népeket egymástól elválaszthat ! Váljon mikor találkozik 
ismét a nemzetközi sajtószervezet testvéri ölelkezésre és váljon 
milyen lesz akkor az elnök megnyitó beszéde, melyet 
most már nem Singer fog elmondani, mert a háború alat t a 
magyarság ezen lelkes és igaz bará t ja elköltözött az egyedüli 
helyre, ahol remélhetőleg zavartalan a béke és testvéri egyet-
értés és ez a túlvilág, a nagy ismeretlen 1 Olt még az újság-
írók és színészek is kölcsönös megértésben alusszák örök ál-
maikat, amig i t t , e földön a testvériséget, az összetartozand 
ságot mindig megzavarták az érdek és gondolatvilág minden-
kori elhajlásai. 

A nemzetközi sajtókongresszusok, melyekre vagy a vidéki 
hirlapiró egyesület, vagy az akkoriban virágjában lévő Otthon 
kör delegált, mindenkor alkalmat adott érdekesebb utazá-
sokra, és hogy közvetlen érintkezésbe juthassak a toll kiváló-
ságaival. Az irók és hirlapirók között soha nem húztak éles 
határvonalat , mert az iró is sokszor ju to t t abba a helyzetbe, 
hogy újságba irjon, a minek bizonyítéka, hogy különösen a 
francia irók csaknem valamennyien állandóan rövidebb köz-
leményeket, vagy regényeket i r rak a nagy politikai napi-
lapokba, melyek a neves írókat igen jól fizetik. A legérdeke-
sebb sajtókongresszusok egyike Lissabonban zajlott le, ahova 
Párison át ju to t tunk. Onnét Bordeaux-Hendayn á t vezetett 
az u t Oportóba és onnét a gyönyörű fekvésű Lissabonba, ahol 
csudanapokat él tünk át . A potugáll sajtó nem valami jelen-
tékeny, de a lissaboni újságírók ugy érezték, hazájukra rend-
kívüli kihatással lehet, ha a világ sajtója a középeurópai for-
galmon kívül eső portugáll fővárosra tereli a figyelmet. Pá-
risból teljes három napig ta r to t t az ut , és biz nem épen leg-
kényelmesebb kocsikban utazgat tunk, amig végre megérkez-
tünk Lissabonba, ahol a királyi udvar, a város, tudományos 
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társaságok oly gazdag programmal várakoztak reánk, hogy 
annak legyűrése valóságos szenvedésszámba ment, annál in-
kább, mivel tropikus hőségben érkeztünk a portugállok fővá-
rosába. Előzőleg nem sokkal többet tud tunk róluk, mint hogy 
évszázadokkal előbb egy földrengés elpusztította a várost, 
hogy a portugall Kolumbus Kristóf fedezte föl Amerikát és. 
az operettből, hogy vigan dudál a poitugáll 1 Vígaknak is 
lá t tuk a portugálokat, mei t boraik tüze valósággal elkábí-
to t t . Cintrában, a rövid idővel ottani idézésünk után merény-
letnek áldozatul esett Károly király és felesége, a legbájosabb 
asszonyok egyike, akiket valaha lát tam, lát tak ottani 
kastélyukban vendégül. Ez volt összes tiszteletünkre 
rendezett ünnepségek között a legfényesebb, legbőségesebb, 
mely arról t e t t tanúságot, hogy a király maga is ínyenc, 
nem megvetője az ízes falatoknak, habzó francia pezs-
gőnek, melyet dézsaszámra hoztak az udvari lakájok a 
délszaki virágokkal bővelkedő csudaszép nagy kertben elhe-
lyezett asztalkákhoz, melyek mellett kisebb csoportokhelyez-
kedtekelésmintelőző hasonló alkalmakkor, most is irigységünk 
tárgyát képezte az a miénket messze meghaladó befogadó képes-
sége a gyomornak, az evés italozásban való gyönyörűség, melyet 
francia és angol kartársaink részéről tapaszta l tunk. A királynő 
maga, mint szeretetreméltó háziasszony kedveskedett a ven-
dégek soraiban, különösen a társaság hölgyeit halmozva el 
figyelmességével. Az orleansi házból származó királyi asszony 
különösen a magyarok iránt volt kitüntető figyelemmel, élén-
ken emlékezve a kongresszust megelőző két év előtt Buda-
pesten töltött napokra, amikor éjfél utánig húzat ta a magyar 
nótákat a Hungária szállóban biit lakásában. Szép asszonyt 
a királynén kivül nem is lá t tunk Portugáliában, de mitse ve-
het tünk észre abból a politikai fölfordulásból, mely akkor már 
kitörőben volt, és a király és trónörökös meggyilkolásával 
vette kezdetét. A királyné másodszülött fia, Manuel lépett 
ekkor a trónra, mely a felforgatók által már alaposan alá volt 
aknázva, és az i f jú királynak is hamarosan távoznia kellett 
Portugáliából, ahol a forradalmárok a köztársasági alapra 
helyezkedve, azóta se tudnak sziláid állapotokat teremteni, 
mialatt Manuel király, aki házassága révén az argol királlyal 
ju to t t közeli rokonságba, most az angol kiiály udvarában él, 
és akik a nemrég lezajlott londoni nagyszerű győzelmi ünne-
pélyeknél jelen lehettek, a nagy emelvényen ott l á tha t ták 
a hontalan királyt feleségével együtt az angol királyi pár mel-
lett . A cintrai kerti ünnepélyre külön vonatok vittek bennün-
ket. a serpentin utig, mely fölvezet a magasban, a hegycsúcson 
elhelyezett királyi kastélyig és kertekig, és udvari fogatok be-
láthatlan sora tropikus éghajlatú fák között vit tek a magasba. 
EöV kocsiban mentem Kaffehr Béla szombathelyi, korai sirba 
szállt kollégámmal, aki alapos ismerője volt a faur ának és 
mindegyik tropikus fának nevét ismerte. A legemelkcdeltebb 
hangulatban té r tünk vissza Lissabonba, ahol másnap a világ 
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legjelentékenyebb földrajz társulata látott hatalmas palotá-
jában vendégül. Olt is a társulat diszeli öke, maga a kiiály 
üdvözölt, akinek íölvonulása a királyi kastélytól a tudomá-
nyok e csarnokába az elképzelhető legfényesebb katorai disz-
szel ment végbe. Hogy mégis részünk legyen ezúttal is szép 
asszonyok látásában, a magyar újságírók kisebb csoportjá-
val megváltoztatva a visszautazás uti teivét , kissé elkalan-
doztunk Ivssabonból Madrid felé és pihenőt ta r to t tunk San 
Sebastiánban, a legbájosabb spanyol tengeri fürdőben, a spa-
nyol király nyári taitózkoelási helyén, látogatást téve a Casi-
nóban is, mert igy nevezik a külföldi hirneves játék klubokat . 
San Sebastiánban már bőven volt részünk a szépséges asszony 
és leámy típusokban is. Nen tud tunk betelni nézésükkel, és 
nem tud tuk megérteni azt sem, miként szerezhet ezeknek a 
finom arcú, bájos mosolyú, sötétszemü, feketehajú nőknek 
oly gyönyörűséget a bikaviadal, amiket Lissabonban a király 
rendeztetett t iszteletünkre, ahol azonban a mészállásnak csak 
enyhe formája van megengedve, mig Madridban és a többi 
spanyol városban a heten kir ti bikaviadaloki ál a toreádorok 
azt tehetnek állataikkal, amit akarnák és a madridi bikaviada 
oly ui dórral töl tött el, hogy soha többé ily vérengzést végigl 
élvezni nem tudnék. A madridi bíkaviadal után, melynek 
vagy harmir e ló és négy értékes bika áldozata volt, egyenesen 
rosszullét fogott el, és a legszebb madridi leány mellett is ér-
zéketlenül haladtam el a viadalról való visszatérésem után. 
Hogy ismét rendbe hozzam fölkavart idegeimet, másnap mind-
járt kora reggel a Prado (képcsarnok) nyitásánál már az elsők 
között voltam, aki az ott helyjoggal biró koldusok soifala 
között bebocsáttatást nyertem, és az ezen műcsarnokban 
felhalmozott Goja, Murillo és Valesquez kincseket érő, szülő-
hazájukban fölhalmozott alkotásaiban gyönyörködtem, me-
lyeket az európai közönség nagyobb része épen Madrid távol-
sága következtében csakis reprodukciókból ismerhet. Igy jutott 
a madridi állami képcsarnok világnevezetességhez, akár csak 
a párisi Louvre, a firenzei Uffici, a londoni British muzeum, 
drezdai képcsarnok, a berlini királyi képcsarnok, vagy a ver-
saillesi, a Lajosok korából származó királyi épületek, utánuk 
pedig a nagy északamerikai városokban túlnyomó részben 
ajánelékképen a városok által létesített muzeumokban elhe-
lyezett súlyos milliókért vásárolt festmények és szobrok, 
Munkácsy Mihály legértékesebb képeit Ncwyorkban és Bos-
tonban lá that tam, ahol Carnegiek, Morganok, Rockefellerek 
és Vanderbiltek arra voltak büszkék, ha a világpiacon leg-
értékesebbnek deklarált festményekkel vagy egész művészi 
gyűjteményekkel kedveskedhettek ilyen muzeumoknak és 
képtáraknak. Hihetetlen összeget neveztek meg előttem, 
melyet egyik amerikai multimilliomos fizetett Paganini, a 
legnagyobb hegedűművész hegedűjéért, hogy azt a newyorki 
muzeumnak a jándékozhat a, amelyben a legtökéletesebb hang-
szergyüjteményt lá that tam, mely visszamenőleg bemuta t ja 
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az első hangszereket a legtökéletesebb Stenvay zongoráig. 
Azon városok közül, melyeket kongresszusok alkalmával ke-
restünk föl, legszebbnek ta lá l tam Stockholmot, mely közel 
a tengerhez a Maelar tavánál terül el, mely városnak u j Nem-
zeti Színháza teljességében márványkövekből épült, mint a 
mely anyag a sziklás országban legbőségesebben áll rendelke-
zésre. Uj muzeuma, a Nordisk Muzeum pedig, minden, a 
skandináwországokban föltalálható etnográfiái, muzeális, mű-
vészeti, halászati tárgyat magában foglal, egyes vidékeket 
összes speciális szokásaival a maga eredetiségében muta t be 
be. A svéd jóízű puncsot csakhamar megkedvelték magyar 
újságíró társaim, amikor őket egy különösen jóhangzásu ven-
déglő másodemeleti terrasszára elvezettem, ahol az ott évek-
kel előzőleg élvezett puncs illata még nem párolgott el emléke-
zetemből. Az évek óta nagybetegen ágyhoz szögezett Rákosi 
Viktort ot t ava t tam be a svéd puncs élvezetének t i tkába. 
A svéd király, a hősi Bernadotte leszármazottja akkoriban 
még norvég király is volt, ámde a personal unióban a norvé-
gek háttérbe helyezettnek érezték magukat és egy szép napon 
a nyugtalan vérű norvégek, akik között már ezelőtt huszonöt 
évvel a világ összes államai között legkevesebb volt az irni 
és olvasni nem tudók száma, Oszkár király nagy fájdalmára 
elszakaeltak Svédországtól, minden fegyveres beavatkozás nél-
kül, egyszerű parlamenti határozattal és han arosan u j királyt 
választottak egyik angol herceg személyében, aki mindjái t 
az ot t régi időkből jóhangzásu Hakon nevet vet te föl. 

Krisztiániához egyik kedves és érdekes emlékem fűződik. 
A legnagyobb norvég iró, Ibsen Henrik, aki magát nem t u d -
juk mi okból sértve érezte és hazájában nem találta meg a 
megkivánt méltatást, több mint két évtizedes távollét után 
melyet túlnyomóan Münchenben töltött el termékeny költői 
munkában, miután előzőleg Budapesten is látogatást téve, 
o t t megnézte Nórájának egyik előadását Márkus Emiliával 
és az újságírók részéről szeretetteljes ünneplésben Volt része, 
a norvég vasúti vonalon hazafelé t a r tva ugyanazon vasúti 
kocsiban kapot t helyet, melyben többedmagammal én is 
Krisztiánia felé t a r to t tam. Az alacsony, jóformán gnómszerü 
őszszakálu, szemüveges emberben, térdig érő szürke ósdi ka-
bát jában nem ismertem meg az akkor legnagyobb élő dráma-
irót, akinek alkotásai akkoiiban a művelt világrészek összes 
komoly drámai színházaiban műsoron vollak. Inkább vala-
melyik közeli norvég falu lelkészének vagy kántorának tar tot-
tam a szerény föllépésü emberkét, aki Valamely hivatalos 
funkcióra megy be a fővárosba. Az első norvég, lobogó 
díszbe öltözött állomáson lelkes hurrázás fogadta az állo-
másra bedöcögő Vonatunkat. A vonat megállása után 
szalonkabátos cilinderes ur rohant végig a kupék abla-
kainál, keresve azt, akinek a lelkes, túlnyomórészt gyer-
mcktorokból fakadó hurrázás szólt. A mi ablakunkná, boldo 
gan megállapodott, megtalálván a keresettet, aki t minden 
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teketória nélkül kiemelt a kocsiból, megmagyarázván a meg-
döbbent emberkének, hogy nincs mentség : a gyermekek látni 
és üdvözölni akar ják a huszévi távollét után haza téiő Ibsen 
Henriket, Norvégia büszkeségét. Ibsen, bár, amint később 
elmondotta, t i tokban kivánta tar tani hazatérésének időpont-
já t és minden ünnepeltetés jóformán borzongással töl töt te 
el, gyermekekről lévén szó, nem kérette magát, hanem a sokat 
dolgozott, akkor 64 év fürgeségével lelépett a kocsi lépcsőiről, 
mire több száz fehérruhás leányka, mögöttük nekipirosodott 
iskolásfiucskák sorakoztak Ibsen előtt. A legelső leányka virág-
csokorral kezében üdvözölte a nemzet költőjét, a fekete kabá-
tos tani tó bácsi boldog volt, hogy a látszólag általa betanitot t 
beszéd könnyezésre birta az önkéntes számkivetésből hazatért 
költőt, aki felelet helyett fölkapta a kis szónoknőt, és azt arcon 
csókolta. Élénk irigykedéssel nézték ezt társnőik, akik meg-
elégedtek azzal, hogy kezet csókolhattak Ibsennek, aki most 
már tudatában volt annak, hogy a következő vasúti állomá-
sokon is hasonló sors Vár reá, és nem is tagadta azon jóleső 
érzést, hogy hazája nemzeti ünnepnek tekinti Norvégiába való 
visszatérését. A vasúti kocsiban raj ta kivül bécsiek és magam 
ültem és a mogorvának látszó Ibsen tör tént bemutatkozás 
után hálásán emlékezett neg azokról a kedves napokról, me-
lyeket nemrégiben Budapesten töl töt t és ahol a rokon nemzet-
nél oly megértéssel találkozott. A különben oly rideg termé-
szetű költő, aki azon helyt álló tézist állította föl egyik drámai 
alkotásában, hogy csakis az lehet erős ember, aki egyedül áll, 
minél inkább közeledtünk a célponthoz, annál jobban elérzé-
kenyült , és az utolsó állomásokon, be sem várva a gyermekek 
üdvözlését, máris fölkapta az első kislányt, aki feléje közele-
det t és azt szeretettel kebléhez szorította. Soha nem impo-
náltak nékem annyira a norvégek, mint ezen fogadtatás lát-
tára , miként övezték mély szeretettel és ragaszkodással az 
önkéntes száműzetésből hazatérő költőt, aki nem is hagyta 
el többé hazáját . Az egyik müncheni kávéházban, ha azt eddig 
le nem bontot ták, későbbi években többször ültem azon kis 
asztalkánál, melyet Ibsen müncheni időzése alat t naponkint 
fölkeresett és ahol lapokat olvasott, majd azokkal érintkezett, 
akik őt ot t irodalmi ügyekben fölkeresték. Néhány éve, hogy 
meghalt és halálában rövid idővel előzte meg a norvégek egyik 
másik világnagysága, Grieg zeneszerző, akivel Ibsen fiatalabb 
alkotási perioelusában sokat dolgozott 'együtt . 

Többször kerestem föl kóborlásaim alkalmával Brüssél 
városát is, mely teljességében a franciák behatása alat t állt, 
hisz méltán nevezték azt mindig kis Párisnak, mely elnevezést 
meg is érdemelte. Akkoriban a belga királyi trónon Lipót ült, 
akinek felesége magyar királyi hercegnő, az öreg József fő-
herceg nővére, a magyar palatínus leánya Volt. Amennyire 
ellenszenves volt a belgák túlnyomó nagy részének a párisi 
lumpolásairól nevezetes Lipót király, aki királyi hatalmát 
nagyméretű gyarmati üzletkötésekre használta föl (lásd Kongó), 
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oly nagy szeretetben állt még a népnél is a királynő, akinek 
házas élete közismerten valóságos pokol volt. Mégis köztudo-
mású, hogy ő volt kezdeményezője Stefánia leánya és néhai 
Rezső trónörökös közötti, szerencsétlen véget éit házasság-
kötésnek. Brüsselben a legutóbbi nagy világkiállítás meg-
nyitó ünnepélyére meghívásban részesülvén, aeon részt is 
vet tem, és azt bátran a párisi világkiállítások mellé lehetett 
helyezni. Brüsselből Amsterdam, majd Antwerpen városokat 
is fölkerestem. Brügge régi várost is napokon át tanulmányoz-
tam, fölkerestem a jelentékeny belga ipari központot, Gentet 
is, és sohase ismeitem fáradságot, amikor utazni, látni akar-
tam. Ha pihenőre volt szükségem utazásom folytatására, ha 
közel voltam valamelyik világfürdőhöz, azt kerestem föl. 
Igy ju to t t am el Ostendébc, Trouvillébe, Dieppé-be, honnét 
New-Hafenen át mentem Londonba a La Manche csatornán, 
ahol egyik legkellemetlenebb tergeri utazásomat végeztem, meit 
az is megesett o t t velem, hogy tengeri viharnál, mely ezen 
csatornában még inkább érezhető, mint a nyilt tengeren, a hajó 
belsejébe vezető hielról egy átcsapó hullám lesodoit a hajó 
alsó termébe. Azért más londoni látogatásaimnál már jobb 
u t a t választottam, amikor a Hamburgból, illetőleg Cuxha-
venből Newyork felé ta r tó nagy német személyszállító hajón 
mentem Porthsmutig, ahol mindig külön vonat vár t az uta-
sokra, azokat öt óra a la t t beszállitva London egyik pálya-
udvarára. Mire ismét béke lesz a világon, a nemzetek újból 
közeledni fognak egymáshoz és módomban lesz újból Páris 
és London közt utazhatni , addigra bizonyára készen lesz az 
alagút a La Manche csatorna alat t , mely elkerülhetővé teszi 
a majd mindig zavargó csatornán való utazást , mely a la t t 
két három óra a la t t fog végigrobogni a vonat . Ezen alagút, 
melynek összköltségeit móst száz milliaid frankra tervezik, 
már évtizedek óta kisért, a tervek is rég elkészültek, pénzügyi 
nehézségei se volnának a te rv megvalósításának, áirde az 
angolok, akik most annyira összebarátkoztak a franciákkal, 
hogy testvérnemzeti viszonyban vannak, akkor mindig francia 
inváziótól t a r to t tak , mely végzetes lehetne a szigetországi a 
és sehogy se voltak rávehet ők, hogy ezen tengeralatti össze-
köttetést engedélyezzék. Most minden megváltozott a nyu-
gati országoknál, melyek leteperve a német birodalmat és a 
fölosztott monarchiát, nincs már mitől tar taniok. Utazási 
vágyamat, mely nálam idők multával egyedüli szenvedélyemn é 
fejlődött, diákkoromban folytatot t külföldi bélyeggyüjtési szó-
rakozásom ébresztette föl bennem. Látni kivántam az orszá-
gokat, melyeknek bélyegeit már beragasztottam bélyeg-
albumomba. Soha bélyegekkel nem üzérkedtem, soha egye l-
len bélyeget el nem adtam, fölös példányaimat mindig elaján-
dékoztam, és amikor komolyabb feladatok hárul tak reám, 
egy szép napon egész gyűjteményemet egyik rokonomnak 
ajándékoztam, hogy az folytassa a gyűj tést és tökéletesítse 
magát ezen réven is a földrajz hasznos tudományában. Ugy 
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becsülte meg a diákrokon ezen szép ajándékot, hogy azt — 
eladta, amikor történetesen pénzre volt szüksége. A bélyeg-
gyűjtemény igy el tűnt szemeim elől, de megmaradt bennem 
utazási kedvem, melynek a háború kitöréséig évről-évre hó-
doltam. Svinemündéből csaknem az utolsó vonattal tér tem 
haza, mely a német hadsereg mozgósítását megelőzte és Ber-
linből Budapestre érkezve, a pályaudvaron szereztem tudo-
mást a Belgrádba küldött jegyzékről, mely a rég előkészített 
világháború kitörésére vezetett . Azóta nem érintette lábam 
külföldi város területét , sőt még Bécsben se jártam Ferenc 
József halála óta, melynek bekövetkezte előtt tán egy órával 
még a schönbrunni -parkban jártam,, amelynek kastélyában 
haldokolt a király. Elképzelhető mit jelent annak ezen a világ-
tól Való elzárás, akinek semmi sem volt elég távol, ha azt látni 
óhaj tot ta . Ujabb utazások helyett most már csak a vissza-
emlékezésben találhat tam vigaszt, utólag igazolva látva, ha 
szünetet nem ta r tva minden rendelkezésemre álló időt, és 
magamtól megvont pénzt utazásokra fordítottam. Mintha 
csak sejtet tem volna, hogy sietni kell, mc-rt a béke, melyet 
addig megfelelően értékelni se tudtunk, amig azt zavartalanul 
élvezhettük, föl is borulhat. Hogyan is gondolhattam Volna 
háború lehetőségére, amikor többször is a közelből lehettem 
megfigyelője uralkodók testvéri ölelkezésének, királyok, ural-
kodók találkozásának, diplomaták ismételt összejöveteleinek, 
külügyminiszterek testvéri ölelkezésének, megegyezési t rak-
tá tun ok kölcsönös aláírásának, melyek alapján valóban azt 
vélhettük, ezek az urak minden ellentétet simán, a kölcsönös 
érdekek kiegyenlítésével intézhetnek csak el, tehát nyugodtak 
lehetünk, és a katonaságnak soha nagyobb feladata nem lesz, 
minthogy a nagy őszi hadgyakorlatokra vagy a csatahajók-
nak a külföldi kikötőkben való udvariassági látogatásokra 
szorítkozzanak. Amikor egy izben Genua sikátoros utcáin 
késő éjjel rikkancsok kínálták egyik genuai lap rendkívüli 
kiadását, és az emberek az újságokkal a gázlámpák alá rohan-
tak, hogy elolvassák a gyarmatok őslakossága lázadásának 
elnyomására kiküldött hatalmas olasz katonai csapat egyik 
katasztrofális vereségéről érkezett legújabb híradást, melyet 
a közönség elől épen nagy méretei miat t eltitkolni nem lehe-
t e t t , Vagy amikor spanyolországi egyik utamnál Burgas állo-
máson sebesültszállító Vonattal találkoztam, mely a kubai 
harctérről hozta haza a" sebesült spanyol fiatal katonákat , 
akik nem tud tak az amerikai túlerővel szemben helyt állani 
és végeredményében Spanyolországnak le kellett mondania 
Amerika javára ezen sok jövedelmet haj tot t gyarmatokról, 
iszonyat fogott el, hogy manapság ily véres háborúskodások 
egyáltalában még lehetségesek. És busz évvel később magunk 
is belesodródtunk az ernberpusztitás borzalmaiba, nékünk, 
akiknek soha terjeszkedési aspirációink nem voltak, csakis 
kis hazánkban óhaj tot tunk nyugodt és megelégedett emberi 
életet élni. És egyszerre csak reánk szakadt a háború minden 
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borzalmával, és még a világháborúnál is súlyosabbak voltak 
reánk annak utókövetkezményei, és ma még nem is tud juk , 
miképen fogunk ezen végzetes következményekből kilábolni. 
A háború kitörését követő évben meghívás alapján ha rüad-
szor kellett volna Észak- Air erikába ú t j a kehem, mely utam 
elvitt volna San Franeiseóba, ahcl ezen évben rende'zttk a 
nagy világkiállítást. Minden előkészület megtörtént n ár ezen 
útra , mely alat t vendége lettem volra egy északamerikai 
gyáros barátomnak, aki önálló pavillonban állította ott ki 
gyártmányait . San Franciscóbólaz onnét legkönnyebben meg-
közelíthető Japánba, áln aim napkeleti országába vezetett 
Volna utam. Ámde utazásaim, bolyongásaim ezen koronája 
még álomnak is túlságosan szép lett volna, igy ezen utazási 
tervem megmaradt szép álomnak. Utazásom ezen a világ-
háború következtében bekövetkezett Jreghiusvlásánál csakis 
azon körülmény szolgált vigaszul, hogy Észak-Amerikát saját 
elhatározásomból két izben is fölkereshettem, ismétlem saját 
elhatározásomból, mivel azon kivételek közé tar toztam, aki-
ket nem a bekövetkezett kellemetlen köiüln ények késztet-
nek a szülőföld elhagyására, vagy a kiket a gondos szülők a 
könnyelmű életmódból való kigyógyitásra külderek ki Ame-
rikába, a szakadatlan munka hazájába, akiknek túlnyomó 
része azonban hazatérve sok mindent ott hagyott, épen csak 
a könnyelműséget nem. Első izben a chicagói Világkiállítás 
szólított ki Észak-Amerikába, ahol mindössze hat hetet töl-
tö t tem fölváltva Newyork, Wasshington, Boston és Chicago 
városokban, oly célból, hogy akár csak felületes benyon ást 
nyerjek arról, mi ilyen grandiózus dolgok vannak a Világon. 
Akkoriban csakis a méreteket bánu l t am meg, és szűkebb 
körben, jóformán csakis bevándoroltak körében fordulva meg, 
annál keVésbbé nyerhettem mélyebb benyomást, mivel azok 
is jóformán még a kiizködők táborába tar toztak. Jelien ző, 
hogy legtovább élt akkoriban emlékezetemben az atlanti 
oceánon való vitorlás kirándulás, melyet egy ott tartózkodó, 
Pécsett az aranyifjusághoz tar tozott f ö ld inne l és szállás-
adójának, a bostoni magyar származású arglikánus főpap 
csodaszép leányával tet tem meg, akinek száiaz, gyanús kc-
hécselése, halavány arca, beszédes szemei sokáig kisértek 
további utamon és elszorult szivvel kellett megállapítanom, 
hogy a nagyműveltségű fiatal leány, aki megborzongott, ami-
kor a megvadult hullámok átcsaplak vitoilásunk fedélzetén, 
elmerüléssel fenyegetve a gyenge alkotmányt, nem erre a 
világra való. Több tárcámban, melyeket fiatalabb éveimben 
mintegy megpihenve a napi események ár jában, előszeretet-
tel ir tam, megemlékeztem az elragadóan kedves amerikai 
leányról és alig érkeztem haza ezen után ról, meg is kaptam 
barátom értesítését, hegy a tiidővész elragadta csaknem vég-
zetes első vitorlás kirándulásom úti társnőjét . Második feled-
hetetlen impressziómat azok a nagyméretű kiállítási látvá-
nyosságok képezték, melyeket a magyar származású Kolossy-
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Királyfi vállalkozók mintegy kétezer szereplő közreműködé-
sével Chicagóban az Auditórium szálloda színházában rer -
deztek, bemutatva Amerika fölfödöztetésének históriai tablóit, 
és a fölvonulásoknál sok száz ló és más négylábú állat is tevé-
keny szerephez jutott . Newyorkban hasonló méretű, nyilt 
színházban bemutatot t látványosságban volt részem, melyre 
Taussig Ármin, néhai pécsi női divatkereskedő évek előtt szin-
t é n , elhunyt fivére, aki tekintélyes gyógyszerész volt a ne-
yorki magyar negyedben, hívott meg. Ezen látványosság mé-
retei és színgazdagsága megdöbbentettek és ot t tanultam 
meg, hogy semmin csodálkozni nem szabad. Második észak-
amerikai utamat, melyet már gazdagon illusztált, de a könyv-
piacra nem bocsátott terjedelmes munkában ismertettem, 
1908 nyarán te t tem meg. Ezen utam az elsőnél változatosabb 
Volt, mert az odaszakadt ismerősök egész sora keresett ott 
föl , akiknek ép oly nagy örömet okoztak a velem eltöltött 
órák, mint magamnak és kíséretemben volt feleségemnek. 
Az amerikai nagy városok fejlődése első és második amerikai 
u tamat elválasztó 16 év a la t t óriásinak mutatkozott . New-
york lakossága is megkétszereződött ezen idő alatt , és London 
után legnépesebb városává fejlődött a világnak, és nincs ki-
zárva, hogy azóta már teljesült is azon legfőbb törekvésük, 
hogy népesség tekintetében is felülmúlják Londont, mert 
szépség, méretek, lüktető élet, mulatozások, jó élet tekin-
tetében New-York már amúgy i s meghaladta volt 
angol versenytársát, mely még nem szorult arra, hogy har-
minc-negyven emeletes palotákba szorítsa lakosait, míg Lon-
don a világ minden kincséért egyetlen fát nem áldozna föl 
a Pécsnél négyszerte nagyobb Hyde parkból vagy kisebb 
méretű Kensington parkból. Pedig pózai lelkeknek véljük az 
angolokat, mig mi tétlenül néztük, mint pusziitották el nálunk 
háboritlanul előbb a jövendő városliget fáit, mielőtt még a 
régi temető helyén megnyílt volna a szépen kitervezett város-
liget, melynek "ezen fák csak előhírnökei vollak, és ezzel be 
nem érve háboritlanul fosztották meg pécsi külvárosi lakosok 
a Mecsek legszebb vonalait, melyeket három évtizeden át 
dédelgetett és tetemes áldozatokkal gondozott Pécs tagokban 
legnagyobb számú, mindig csak a köz javára működött, egye-
sületünk, a Mecsek Egyesület. Észak Amerikában, ahol még 
most is gyakori u j városok alapítása, első sorban parkokról, 
kertekről,"tehát jó levegőről, majd napilapokról, világításról, 
vízvezetékről, csatornázásról gondoskodnak, és csak azután 
kezdenek a tulajdonképeni városépítéshez, villamos vasút 
létesítéséhez és mindenféle más városi szükséglet berendezé-
séhez. Aki parkot, egy erdőnek üdülésre szánt részét akár csak 
egy fa e rcé ig is pusztítani merné, annak büntetésére fölöslege s 
lenne minden birói itélet, mert azt a nép, melynek legnagyobb 
szüksége yan parkokra és erdei üdülő helyekre, rövid uton 
meglincselné. Nálunk a népnek erre nincs érzéke és a fűtő-
anyagban való nagy hiányt hozta föl el nem fogadható indok-
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"ként, hogy utólag megtalálja a jogcímet törvénytelen, vandál 
pusztításához. Észak-Amerika, a világ minden részéből egybe-
sereglett népeivel, a közügyek, közegészség, embertársaival 
szemben fennálló kötelességtudás szempontjából jóval maga-
sabb színvonalon áll, mint mi, és kérlelhetetlenül megtorol 
minden, a köz javával szembehelyezkedő gonosztettet, mert 
a magam részéről annak minősítem az erdőpuszti tást , mely 
évtizedekre ékességétől fosztotta meg Mecsekünket, mely 
már eleinknek kissé meleg nyári napokon hűs árnynyal kedveske-
dett és jótéteményeiért más kegyet nem kért, mint k íméle te t ! 
E z t se adtuk meg a sokszor megénekelt Mecseknek. Első Észak-
amerikai u tam végcélja a csudálatos Yellostovn park egy ré-
szének megtekintése volt, mivel az egész park bejárásához 
teljes hétre van szükség, ennyi idővel pedig nem rendelkez-
tem. Lát tam azonban már akkor, miként tolnak el egész háza-
kat, u tcákat más, egészségesebb vidékre, lá t tam miként épitik 
meg nagy épületek vasvázait és aztán tölt ik be az űröket 
téglával, vagv építési kövekkel, és amikor 1908-ban ismét el-
j u to t t am Észak-Amerikába, akkor meg tud tam érteni, mi-
képen fejlődhetett ezen u j világ építési szempontból is oly 
rohamos lépésekkel, miként létesültek különösen az óceán 
•és a nagy vizek, Hudson, Missisipi sat. part ján ezen idő alat t leg-
nagyobb méretű világfürdők, hogy az amerikaiak ne legyenek 
kénytelenek szórakozásukat és üdülésüket Európában meg-
keresni, hogy ezen téren se maradjanak a vénhedt Európa 
mögött, és csakugyan Florida kul túrájának fejlesztésével, 
téli időben is meleg égövi üdülő helyeket teremtettek, tengeri 
fürdőik pedig méreteikben, berendezésükben oly szédítően 
nagyarányúnk, hogy nem is igen kívánkoznak most már ki a 
tengerre, akiknek mulatozásra, szórakozásra van szükségük, 
és sok millió jómódú amerikai van, akinek eszébe se jutot t , hogy 
átnézzen Európába, amíg csak valutánk leromlása és a dollár 
soha nem vár t értékemelkedése az amerikaira jó üzletnek nem 
muta t t a a huzamosabb időn át Euró pában való tartózkodást . 

Másrészt ionban a plutokiáeia, a gazdagok egyik 
nagy csoportja föl se húzna olyan ruhát , mely nem párisi 
szabónő, vagy londoni tailor műhelyéből került ki. A 
szerencsejátéknak sem hódolnak az igazi amerikaiak oly szen-
vedéjlyel, mint az európaiak. A fasshionabel klubokban nem 
vetik meg a játékot, de kivételesen találkoztam csak monte-
carlói, nizzai, cherbourgi, sansebastiáni és más játék kaszinók-
ban amerikai szerencsét hajszoló kalandorokkal, mig a béke 
idején Monté Cario csudaszép berendezésű kaszinójában, mely-
ben kizárólag érdeklődésből többször is megfordultam, a játék-
asztalok körül mindig magyar szó is csengett fülembe, férfi 
és női ajkakról egyaránt. A magyar ember akár saját , akár 
más pénzéből mindig szivesen kereste a luxust . Sok szép helyen, 
különösen a svájci és tiroli he; ékben, az Alpokon és gletcse-
reken sokszor voltak találkozásaim pécsiekkel, akik Abbáziát 
jóformán Pécs külvárosának tekinte t tük, és ugy sejtem ut -

13* 
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Ieirásaim közlésével magam is hozzájárultam, hogy fölkel t -
sem az érdeklődést a közelebbi és távoli nagy világ iránt és. 
sokakat nyertem meg ezen fáradságos, de kellemes és hasznos, 
szenvedélynek. És ha visszapillantva eddig lezajlott életemre, 
bármit is hozzon a jövő, máris érdemes volt élnem, mert vala-
mivel sikerült előmozditanom szülővárosom javát , és oly sok 
szépet lá t tam és tapasztal tam nagy utazásaim alkalmával,, 
hogy oly gazdag kincsét gyűjtöt tem össze a tapasztalatoknak, 
hogy már el tud tam viselni, amikor az egymással hajba kapott 
emberiség eltorlaszolta békés emberek részére az utazást és 
vérhullámok csaptak át a kultura és műveltség, ezzel pedig 
az emberiség országútján. Második északamerikai u tam gaz-
dag volt érdekességekben. Ezek mindegyikéről könyvben szá-
moltam be. Még a háború kitörése előtt megdöbbenve értesül-
tem, hogy a különösen tehetséges Perls Miklós dr. földink, aki 
többszörösen keresett föi odakint lakásomon és szélsőséges 
modorával bennem azon gondolatot keltette, hogy agya nem 
funkciónál normálisan, önkezével vetet t véget oly sokat igért 
életének. Ugyanezen szomorú sors vár t odakint Förster Jenő, 
a baranyavármegyei gazdasági egyesület igazgatójának egyet-
len, kiváló képességekkel megáldott Dezső fiára, akit modern 
gondolkozású apja a kereskedelmi pályára nevelt és akire 
fényes jövő vár t . Ideálisan szépen képzett okos fiu volt, aki alig 
20 éves korában már csinos közleményeket küldött lapom 
részére Berlinből, ahol nagybátyja, egv berlini zenei előkelő-
ség révén egyik chicagói központi fűtési berendezéseket gyártó 
cég berlini telepének volt igen hasznavehető, szorgalmas tiszt-
viselője, és annyira hivatásának élt, hogy szinte kivételes 
napja volt, amikor egyszer Berlinben velem és feleségemmel 
tö l tö t t egy délutánt és estét, és én voltam az, aki néki Berlin 
egyes érdekességeit megmutat tam, melyek addig isméretlenek 
voltak a rendkívül rokonszenves modorú fiatal pécsi előtt . Az-
után már csak levélbeli uton érintkeztünk, mig egyik nyári 
reggelen Fiúméban, az Adamich mólón, az Európa kávéház, 
terrasszán reggelizve hirtelen mellénk telepedett Förster Dezső,, 
akit megáváltozottnak lát tunk. Arról beszélt, hogy vőlegénye 
egyik legelőkelőbb akkori admirálisunk leányának és beval-
lotta, hogy úszik a boldogságban. Ugy mondotta épen meny-
asszonya családjához készül Abbáziába. Nem tartozván azon 
kíváncsiak közé, akik magánügyekben többet kivánnak tudni, 
mint amit szivesen közölnek velük, többet nem igen kérdeztem 
és csak jóval később tud tam meg, hogy Förster Dezső Abbá-
zia helyett akkor Amerikába utazott , még pedig a komolyabb 
élet megkezdése céljából, meit mint annyi romlatlan, jellemes-
hajlamú, nagyratörő fiatal ember ő sem kerülhette el a világ-
városban, hogy rossz társaság és környezet gyakoroljon reá 
kedvezőtlen befolyást. Az amerikai u j élet és az azzal járó 
szerényebb életmódba sehogy se tudot t beleilleszkedni. Élet-
kedve, mely addig csak előbbre vit te a legjobb társaságba és 
most ezen válogatott uri társaság helyett az ízlésének meg nem 
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felelő u j környezet hamarosan szárnyát szegték és egy szép 
napon Förster Dezső önkezével vetet t véget életének. Min-
dennapi szomorú eset, ámde akivel megesik, az akinek re-
ménységeit ragadja korai sirba az élet nyomorúsága, arra nin-
csen vigasz soha ! Annak idején meg se emlékezhettem a ki-
t ű n ő szülőkre való tekintettel ezen szomorú esetekről, melye-
ket okulásul hoztam föl annak igazolására, hogy Amerika az 
érzékenyebb természetű fiatal emberek részére már nem javitó 
intézet és ot t csakis azok boldogulhatnak, akik szülőhazájuk-
ban hajótörést szenvedtek, akiknek már oly kéreg rakódott 
sziveikre, hogy semmiféle munkától vissza nem riadnak és 
képesek mindenféle uri hajlamot i t thon hagyni. Enélkül a 
legjobb szándékú hozzátartozók csak siettetik, sőt biztosabbá 
teszik a katasztrófa tragikus befejezését. 

Ezen önkéntelen utazásaimra Való kitérés után meg kell 
még jegyeznem, hogy i t t csakis érintettem a nagyvilágban 
való kóborlásaimat, tanulmányozásaimat, melyeknek ered-
ményeit idehaza alig hasznosíthattam. A vidéki ujságiró mű-
ködésének szük határvonalai vannak és minél többet lá t tam 
a nagyvilágban, minél inkább tudtam, mily színvonalon álla-
nak ipar és kereskedelem, tudomány és művészet a kultur-
államokban, mire képes ma már az alkotó, retrospektív, drámai 
és zenei művészet, modern városfejlesztés, soha nagyképűség 
nem ragadt reám, soha nem néztem idehaza semmit a világ-
városi kultúrintézmények közönsége jogosult igényeinek 
nézőpontjából, hanem mindig tekintet tel voltam a jogosult 
vidéki igényekre, és sokszor kellett újságírói működésen: alatt 
hallani, hogy mindig csak elnézést tanúsítottam az elénk tár uló 
művészi produkciók terén is, színészeket, színésznőket túl-
ságos szigorral sohase bíráltam, bár ezen téren módomban 
volt a legnagyobb élő művésznők és művészek produkcióiban 
gyönyörködni, de megmaradt mindenkor annyi szerénység 
igényeim tekintetében, hogy szem előtt tar tsam a lehetősé-
geket, tel jes tudatában annak, hogy mit kívánhatunk joggal 
egy kisebb vidéki városban azoktól, akiknek képességeik 
nem nyi that ták meg számukra sem a fővárosi műcsarnokok 
palotáit, sem pedig azoknak színházait. Mégis ezúttal is han-
goztatnom kell és ezen nézetemhez ragaszkodom is, hogy Pécs 
városa kulturális téren vidéki városaink sorában egyik leg-
első helyen áll. A kulturális igények nálunk tán leginkább 
találnak kielégítést, és a háború kitöréséig alig mult el esztendő, 
hogy a haladás terén valamely u jabb lépést ne te t tünk volna. 
Tanúságot tesz erről, hogy épen a háború kitörése időpont-
jában közvetlen küszöbön Voltak: 1. A pécsi csatornázás lé-
tesítése, 2. az állami fémipari szakiskola saját palotájának 
felépítése, 3. az államvasutak középiskolai internátusának 
fölemelése, 4. az igazságügyi palota, 5. három u j állami elemi 
iskola fölépítése, 6. munkáslakásoknak nagyobb tömegben 
való fölépítése, 7. a püspöki tanítóképző részére uj, modern 
épület létesítése, 8. a pécsi cisztercita főgymnasium átépítése 
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és kifejlesztése, 9. az alapítványi u j főgymnázium és interná-
tussal kapcsolatos 3000 ájtatoskodó befogadására alkalmas 
u j szigeti külvárosi templom fölépítése, 10. a pécsi Kultúr-
palota fölemelése, melynek létesítésére az anyagi eszközök 
szintén már rendelkezésre álllak, 11. munkások és szegényebb 
sorsú emberek részére közfürdők létesítése, 12. a pécsi viz-
yezeték tortyogói forrásának kibővítése, vagyis egy második 
csőhálózatnak lefektetése ezen forrásunktól a város szivébe, 
13. a pécsi villamos vasútnak a központi temetőig, illetve a 
sátortáborig, esetleg a bányatelepig és Szabolcsig való ki ter-
jesztése, 14. tervben volt az utcaszabályozás megkezdése,, 
a pécs-mohácsi villamos vasút terve, telve voltunk még a szép 
és érdemes tervek egész sorával, de csakis az it t felsorolt.ter-
vek, melyekhez csatlakozott volna a pécsi gázgyár elenged-
hetetlen időközben bekövetkezett városit; fa, több mint száz 
millió (akkor még sok pénz 1) beruházást jelentettek volna,, 
természetesen a milliók régi éltékét véve alapul, és ezzel sok 
ezer munkás kéz és pécsi ipari műhelyek és gyárak ju tot tak 
Volna éveken át foglalkozáshoz. 

E helyett fegyvert kellett ragadnia a magyarság színe-
javának, első sorban ifjúságának és az alkotó szerszám helyett 
fegyver került aZ ipari munkások kezébe is, hogy annyi hős,es-
ség és önfeláldozás után azon katasztrófa felé sodródjék az 
ország, melyben most is fetrengünk, bizonytalan sors felé 
tekintve. Bizonyos azonban ma irár , hogy a háború előtt tel-

jesen előkészített azon nagyszabású építési terv, melv a hon-
^édhuszár és Fejérváry laktanyák fölhagyásával a honvéd-
ségi laktanyákat a sátortábornál óhaj tot ta összpontosítani, 
most már nem fog megvalósulni, mert a kicsiny magyar h a d -
sereg pécsi bármily kiadós helyőrsége részére Pécs régi lak-
tanyáiban bőven van hely, azokban helyezhetők el az eleddig 
Pé»csett elhelyezést nem talált katonai központi jellegű intéz-
mények, és a rendeltetésétől elvói t pécsi honvéd hadapród-
iskolát most már a Pécsre helyezett volt pozsonyi tudomány 
egyetem céljaira kivár ták lölhaszi álni, ehelyett azonban a 
katonni tiszíképzők alapítványából íöntartott főreáliskeda és 
ezzel kapcsolatos internátus nyerhet abban elhelyezést A had-
sereg létszámának lényeges apasztása által fölszabaduló erők 
most már produktív munkát fognak szertezüllött, minden 
dolgozni tudó kézre százszorosan feá utalt országunkban foly-
ta thatni . 

Pécs közgazdasági életének 
hatalmas mértékben való fejlődésére külön fejezetet kellene 
szánnom, ámde ezen a téren már nem bízhatom magamat 
memóriámra, annál kevésbbé, mivel épen ezen téren nem igen 
jutot tam tevékenyséhgez. Tőlem telhetőleg a rendelkezésem 
a la t t álló lapokban a lehetőség legszélsőbb határáig mozdi-
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to t t am elő mindenkor mindazon pénzügyi és gazdasági válla-
latokat, melyek Pécsett keletkezőben voltak, vagy a melyek-
nek szélesebb alapokra való helyezését a természetes fejlődés 
involváli a. Amig azonban egyrészt készséggel működtem közre 
különböző vállalatok fejlődésének előmozdításában, mind-
ezen vállalatok volt és jelenlegi vezetői tanúságot tehetnek 
arról, hogy soha nem ismertem ezen téren sem önző célt és 
szemben a fővárosi és nagyobb vidéki lapok azon meghono-
sodott szokásával, hogy a sajtó jóindulatáért ellenszolgáltatás 
jár a szerkesztő vagy kiadó részére, mely összegezve jóval 
nagyobb a legnagyobb szerkesztői fizetésnél, ezen irányban 
soha semmiféle igénnyel föl nem léptem, mert ezen a téren is 
mindig javithatlan ideálista voltam. A közgazdasági élet föl-
lenditését akkor is közügynek tekintettem, amikor a föllen-
dülés első sorban egyéneknek jövedelmét fokozza és csakis 
második sorban teremt uj ex'stenciákat és u j elhelyezkedési 
alkalmakat. Az ujságirói, illetőleg szerkesztői foglalkozást 
azonban nem tekintet tem bányának, melyből magamnak kell 
minél több aranyat kiaknáznom; hanem hivatásnak és min-
denkor a közügy első szolgálójának tekintettem magam. Ezen 
felfogásommal alapoztam meg a pécsi hirlapirás jó hírnevét 
és innét van, hogy csakis erkölcsi tőkét gyűj thet tem arra az 
időre, amikor már kiesik a toll a kezemből. Ugyanígy gondol-
koztam politikai téren való munkálkodásom terén is. Nem 
volt a véremben az ellenzéki politika előfeltétele, az agresszi-
vitás és tudva, hogy akik ügyeinknek élén állanak, bizonyára 
annak csakis javát, akarhat ják , megingathatatlan volt min-
denkor jóhiszeműségem az uralkodó pártok irányában és 
innét származott mindenkori kormánypártiságom, akár a 
régi szabadelvű párt , akár a munkapárt , vagy koalizált pár-
tokból került is ki a kormány. Amint köztudomásu, normális 
politikai életnél a kormány a pártjai céljait előmozdító lapokat 
szubvencióval segítették, hogy azoknak terhein könnyítsenek. 
A legtöbb napilapnál ezen szubvenciót részben a lap kiadója, 
de még inkább a felelős szerkesztő kapta , akinek megbízható-
ságáról az illetékes főispánnak volt kötelessége a miniszter-
elnököt informálni, minek megtörténte után a sajtóosztály 
mindenkori főnöke, vagy pedig a miniszterelnökség politikai 
államtitkára tárgyalt a" kiutalandó szubvenció nagyságáról, 
azokról az ezrekről, melyeket a subvencionált lapszerkesztőknek 
megállapítottak. Harmincnyolc évi ujságirói, ebből harminc 
évi kormánypárti ujságiráskodásom alat t egyetlen egy alka-
lommal se kértem, igy nem is kaphat tam subvenciót, pedig 
hányszor kellett különösen izgalmasabb politikai természetű 
csaták végigvivásánál olvasnom és hallanom, hogy vélemé-
nyem alapja a subvenció és megfizetett tollnak még akkor se 
lehet igaza, ha ezen igazsága olyan fényes, mint a nap. A há-
ború alatt lényeges eltolódást észlelhettünk Pécsett is a vagyo-
nosodás és — elszegényedés terén. A hadseregszállitás terén 
Pécs szili tói kivételt képeztek. Kivételesen tisztakezüek vol-
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t ak a pécsi kereskedelmi és ipari szállítók, ámde a szorgalom 
és a becsületes szállítás is meghozta egyeseknek a gazdag ju-
ta lmat , akiknek szerény anyagi ereje megizmosodott és ma 
az irigyelt millimosok gárdáját szaporítják. Nem merek neve-
ket felsorolni, nehogy azon gyanút vonjam magamra, hogy az 
adókivető bizottságnak teendőit akarom megkönnyíteni. Ahol 
a háború alat t katonai jóléti célokra, majd a megszállás után 
az ellentállást kifejtő köztisztviselők megélhetési gondjainak 
enyhítéséről volt szó, soha el nem zárkóztak az u j gazdagok 
ezen irányban való kötelezettségeik teljesítésétől. Nem hiu 
ság, sem feltűnési vágy nem vezette őket, hanem a kötelesség 
átérzése 1 A legtöbb adót fizetők majdan egybeállítandó név-
jegyzékében neveikkel különben találkozni fogunk és u j gaz-
dagjaink ajtajain a közcélok és nyomor nem hiába fognak ko-
pogtatni, mert legnagyobb részüknek szivét a jólét nem kér-
gesitette el. 

Pécs megszállása és fölszabadulása. 

Egyezertizennyolc október havában történt, hogy leg-
jobb reménységeink, melyeket a világháború reánk szerencsés 
kimeneteléhez füztünk, romba dőltek, a bolgár csapatok ki-
merülve kiestek abból a láncból, melyet vitéz csapataink ellen-
ségeink köré fontak és a vasember, Tisza István gróf kénytelen 
volt az országgyűlés szine előtt kijelenteni, hogy elvesztettük 
a háborút! Váratlanul, meglepetésszerűen következett be 
ezen nemzeti katasztrófa, mely; ek méltó nyugalommal való 
tudomásulvételéhez nem bizonyultunk elég erőseknek! És 
bekövetkezett a nagy összeomlás. A közeli Slavóniában, Hoi-
vátországban zöld káderek alakultak, a volt "ezredek horvát 
legénysége fegyverrel tör t az uradalmakra. Fosztogattak, a 
hozzájuk csatlakozott söpredékkel együtt gyújtogat tak és a 
rabló hordák által elüldözött uradalmi tisztviselők és magyar 
cselédség a D áván át főként Pécsre menekült. Nem hoztak 
ide mást, mint a mi a menekülésnél ra j tuk volt. Budapesten 
megalakult a Nemzeti Tanács Hock János elnöklésével, a király 
a kényszer hatása alat t Károlyi Mihály grófot nevezte ki mi-
niszterelnökké, a jogrend teljesen felbon lott. Kikáltotlák a 
köztársaságot, melynek elnökévé Károlyi Mihályt kiáltották 
ki, aki Buela királyi várába költözött családjával és kezdetü-
ket vet ték Magyarország leggyászosabb napjai, melyeket 
még sötétebb napok követtek". Horvát-Szlavonország, Fiume 
kimondották Magyarországtól való elszakadásukat és mint 
kedves emléket vit ték magukkal hozományként a magyar 
államvasutak Vonalait és vasúti fölszereléseit. A vidéken is 
sietlek megalakítani a nemzeti tanácsokat, igy Pécsett is. A 
Széchenyi-téren volt a nagy népgyűlés, mely a pécsi nemzeti 
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tanács elnökévé Doktor Sándor dr. bábaképezdei igazgatót 
választotta meg. Pécs környékén is egyes községekben kereked-
nek alakulatok rablás céljából, uradalmakat és kisebb gazdá-
kat is kifosztottak és mivel katonáink a harcterekről még nem 
térhet tek haza, nem volt, aki a félrevezetett tömegek vandaliz-
musával szemben helyt állhatott Volna. 

Megindultak Párisban az ántántnál a tárgyalások a szö-
vetséges államok földarabolásáról. Az osztrák-magyar mo-
narchia nemzetiségei, melyek már a háború alat t mindenütt 
elhelyezték Volt kémeiket és már régen megegyeztek Volt 
Jugoszlávia egységes szerb-horvát-dalmát-szlovén állam meg-
alakítására, melybe tekintélyes magyar területeket is bevon-
tak , megszervezték és előkészítették Nagy Romániát, mely 
elnyelendő volt Erdélyt és a Bánságot, a nagy Csehországot, 
melybe beleillesztették az éitékes magyar ékkövek egész sorát. 
Mindezen földarabolási részletet akkor ismertük meg, amikor 
D'Esperays francia tábornok Belgrádban közölte a magyar 
Berinkey-kormány képviselőivel a fegyverszüneti föltételeket, 
illetőleg az án tán t parancsát, mivel alkunak akkor már nem 
volt helye. Katonáink a harcterekről ekkor már nem térhet-
tek vissza békességben rég látot t ot thonukba, mert azokat 
útközben fegyverezték le nem az ellenség, hanem a fegyver-
társak, akikkel éveken át egy sorban küzdöttek, ugyanazon 
lövészárokban kinlódtak, legalább ugy te t tek, mintha együtt 
küzdenének. Csatát soha nem vesztett katonáink ugy tér tek 
Vissza, mint Nagy Napoleon katonái Moszkvából . . . A bel-
grádi diktandót, melyet pedig Diaz olasz tábornokkal megkö-
tö t t becsületes fegyverszüneti megállapodás előzött meg, csak-
hamar, követte a te t t ! November 13-án késő este a pécsi Máv. 
üzletvezetőséghez jöt t a jelentés Eszékről, hogy másnap reg-
gel Eszék felől szerb katonaság érkezik Pécsre, hogy a várost 
és környékét megszállják. Nendtvich Andor polgármester erről 
még éjjel 1 órakor értesítette a reggeli lapok szerkesztőségeit, 
kérve ezen értesités közzétételét, egyúttal nyugalomra intve 
a közönséget. A katonai Vonat érkezése reggel 8 órára Volt 
jelezve. A pályaudvaron a hatóságok fejei, ezredei felső rendel-
kezésre addigra elhagyták a várost, igy a pécsi helyőrség kép-
Viseletében a pécsi honvéd hadapród iskola tanárai sorából 
Beksits Olivér (akkor még őrnagy), Sommerfeld százados és 
festőművész, aki mint tolmács is szerepelt, Li t tke Jenő, Máv. 
üzletvezető, Fischer őrnagy csendőrszárnyparancsnok, e sorok 
irója gyűltek egybe és a honvédség képviselőivel külön vonaton 
a Máv. üzletvezető és e sorok irója a megszálló csapatok elé Üszög 
állomásig mentünk, ahol bevártuk a rövidesen érkező hosszú 
eszéki katonai Vonatot, mely a szerbekkel hamarosan beérke-
zett. A megszállók mintha félve érkeztek volna, hogy kellemet-
len fogadtatásban lesz részük : Elcsigázott, sok évi háborúsko-
dás alat t kimerült katonák, lesoványodott gebék bontakoztak 
ki a Vasúti kocsikból és a hadsereg képviselői azzal üdvözölték 

-a szerb különitmény parancsnokát, Cvctich alezredest, hogy 
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i t t tu la j donképen nincs mit keresniük, mivel Pécs az egész 
háború alalt nem volt hadiszintér és az indokolatlan megszál-
lása nemzetközi jogba ütközik. A ti l takozást azzal Vette tudo-
másul Cvetich, hogy arról felső helyen jelentést fog tenni. 
A vonat erre folytatta ú t j á t Pécsre, ahol ekkorra már nagy 
közönség gyűlt egybe a pályaudvaron és a pályaudvar előtt. 
Nendtvich polgármester a Város közönsége nevében, ha nem 
is szivből, de kötelességszerűen üdvözölte az érkezetteket, aki-
ket arra kért, kiméljék a város lakosságának nyugalmát. Cve-
tich alezredes válaszában azzal indokolta meg a szerb katona-
ság Pécsre jövetelét, hogy a szerb kormány vállalkozott a 
pacifikációra, hogy végét vesse a zöld káderek garázdálkodá-
sainak, hogy ezen vidék nyugalmát megvédjék. Más fölada-
tuk i t t nincsen ! Az Űszkübből érkezett alezredes és a körülötte 
csoportosuló tisztikar azéit alaposan körülnézett a pályaud-
varon, nincsenek-e ott magyar katonák, akiknek ismeretségét 
most nem igen keresték, azért szigorú intézkedés töl tént , hogy 
az ugyanazon napon Pécsett esedékes pécsi 52. háziezredbeli 
katonaság a harctérről visszajövet már ne jöhessen Pécsre, 
hanem azt leszerelés céljából Dombóvárról Szekszárd felé. 
i rányították. Nem kellett tehát már meglepetéstől lartaniok 
Budapest felől sem, ahol akkor már elhangzott Volt a Károlyi 
kormány hadügyminiszterének, Linder Bélának szálló igévé 
1 ' t t szerencsétlen mondása : nem akarok több katonát látni! 
És az időközben már hazatért tisztek ökölbe szorult kézzel 
csakis csendes megfigyelői lehettek a szerb katonai invázió-
nak és a pályaudvaron egybegyűlt közönség hallgatva vette 
tudomásul, amint Cvetich alezredes átadta a pécsi közönség-
nek Péter király és Sándor régens trónörökös üdvözletét a tcst-
vérnemzetnek, a magyaroknak, akikhez Szerbiát régi emlékek, 
hagyományok és szomszéelság fűzik. A pécsi Nemzeti Tanács 
elnöke, Doktor Sándor dr. üdvözlő beszéde már jóval mele-
gebb volt, mint a polgármesteré. Nádor Lajos, városi árvaszéki 
ülnök tolmácsolta a beszédeket, majd Dobrovics Péter, pécsi 
fiu, aki itt nevelkedett és felnőtt festőművész programmon 
kivül kissé elferdítve adta vissza a város polgárságának érzel-
meit, melyekbe a hivatalos üdvözlőbeszédekből hiányzott me-
legséget csempészett, mint fogadatlan prókátor szót" emelt és 
még azt is kisütötte, hogy a színmagyar Pécs valamikor a 
szerbségnek volt o t thona! Szerencséjére csak 1—2 jelenlevő 
értette meg szavait, máskülönben pórul járhatott volna a 
szerb katonaság jelenléte dacára. A katonák és lovak elhelye-
zéséről időközben már gondoskodás történt és a vonatot oda 
vitték, ahol közelebb érhették a szigeti külvárosi huszár lak-
tanyát , ahol elhelyezést talált a legénység, mig a tisztek szál-
lodákban kaptak ideiglenes lakást . Ezek nagyobb része Kor-
fuból, a szerb kormány ideiglenes székhelyéről érkezett Pécsre. 
A látszat olyan volt még ekkor, hogy az itt maraelás nem sze-
repel a szerbek tervei között, de amikor a vasúti forgalmat, 
melyet a háborús viszonyok miatt máris megcsonkítottak, 
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az eddiginél is jobban megszorították, majd a kijelölt demar-
kációs vönalon tu l már csak igazolvánnyal lehetett utazni,, 
melyet a katonai parancsnokság állított ki, tudatára ébred-
tünk , hogy i t t nem gyorsan muló háborús epizódról van szó, 
hanem megszállt terület té züllöttünk le és napról-napra súlyo-
sabban éreztük ennek következményeit. Csakhamar lehullott 
az álarc a megszálló csapatok békés szándékairól és egyik 
első dolguk volt, hogy még a kis honvéd hadapródok jelenlétét 
is aggályosnak talál ták. Rijjl Sándor, akkor még alezredes 
hadapródiskolai parancsnoknak bele kellett nyugodnia, hogy 
megfosztották ezen intézetet katonai jellegétől és azt hirtelen 
főreáliskolává alakították át , melyben egyes polgári tanárok is 
alkalmazást ta lál tak, mivel egyes tantárgyakra katonai tan-
erők nem ál l tak rendelkezésre. Később azonban azon ürügy 
alat t , hogy pajkos növendékek az ablakból lenevettek az 
épület egyes lakosztályait már elfoglalt szerbekre, hirtelen 
ugy rendelkezett a szerb katonai parancsnok, hogy az összes 
növenelékek eltávolítanelók Pécsről, és gondoskodás tör tént , 
külön vonatról, mely a növendékeket Buelapcstre szállítja, Az 
összesfölszerelési tárgyakat, 1 uhákat, fegyvereket,élelmiszereket, 
sok millió értékben elzsákrányolták, előzőleg azonban a kis 
diákokat a készletekből alaposan ellátták útravalóval, a mi 
valamelyest megcsappantotta a szerbek által elhurcolt és 
felhasznált készleteket. Most már a hadapród iskolában helyez-
ték el a szerb városparancsnokságot és katonai célokra foglal-
t ák le. a Lóránt palotának a Széchenyi-térre néző első emeleti 
egyik t raktusá t , mely a háboiu alat t a pécsi ezredek egyik Had-
kiegészítő irodája volt. Ezen épület lakói hamarosan sürüen 
hal lhat tak jajveszékelést, amikor elfogott magyarokat hoztak 
oda kihallgatásra és ha nem azt vallották, .amit a szerbek kí-
vántak, ütlegekkel és kínzással iparkodtak azokból megfelelő 
vallomást kicsikarni. 

Hetek multak el a bevonulás óta és még mindig beérték 
a megszállók a szerb katonai parancsnoklással. Ámde hamar 
elérkezettnek vélték az időt, hogy most már a szerb állam-
kincstár érdekeiről is gondoskoeljanak. Egyik decemberi délután 
a katonai parancsnok a Lói ánt palotában levő hivatalos helyi-
sí gibe renelelte az összes pécsi újságok felelős szerkesztőit és 
Haelzsi Koszta, az újvidéki jónevü ügyvéd és politikus fiatal , 
hevülékeny fia, aki mint a 6. cs. és kir. gyalogezrcdbeli ön-
kéntes Pécsett teljesített katonai szolgálatot és ezen ielő a la t t 
a pécsi jogakadémiának is elég szorgalmas hallgatója volt, 
most pedig a szerb katonai parancsnok mellett, mint tolmács 
és — politikai tanácsadó működött, közölte a szerkesztőkkel, 
hogy a következő naptól a lapokat szerb előzetes cenzúra alá 
helyezi, ugyancsak cenzúra alá helyezik a postán induló és 
érkező összes küldeményeket. Ezzel biztosítani kellett, hogy 
a helyi lapok szóvá ne tehessék az elkövetkezendőket, a vár-
megyei közigazgatás, csendőrség, az erdőhivatalok, pénzügyőr-
ségek átvételét és a nagyban való zsákmányolást, mely célra 
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:a külön katonai szervezettel biró szerb zsákmánvolási bizott-
ságot. delegáltak Pécsre és a megszállott területekre. Megkez-
dődött a szerb detektívek munkája is és senki nem sejtette, 
ha valamiről elitélőleg szólt, azt valamely detektív már ki-
leste, de kitört az emberek gonosz természete is, a beárulás 
-és garmadaszámra jöttek a feljelentések, melyek közül igen 
sokaknak csak boszuvágy volt a rugója. A vármegye élére 
Pandurovics László dr., siklósi 'származású volt 52. gyal. ez-
redbeli katonatisztet nevezték ki, aki néhány éven át a pécsi 
honvéd hadapródiskolának volt tanára. Azt remélte, hogy a 
vármegyei tisztikar a közigazgatás rendelkezésére fog állni, 
ámde ebben csalóelás érte. Az összes központi és járási tiszt-
viselők elhagyták helyeiket, ugyanezt te t ték túlnyomó rész-
ben a községi és körjegyzők is és csak azok maradtak meg he-
lyeiken, akiket tényleges főnökeik magasabb érdekből rábe-
széltek, hogy maraeljanak és tar tsanak ki PPandurovics a rene-
gátok és félbenmaradt existenciák egész táborát gyűjtötte 
-egybe, hogy it t a közigazgatást ellássák és csak elvétve akadt 
közöttük magyar nevelésben részesült horvát . Amikor Baranya 
vármegye szerb tisztikara ugy, ahogy már egybe volt állítva, Pécs 
város törvényhatóságára is rá akai ta tenni a szerb imperiumot. 
A kormánybiztos segitségül hivta Uj vidéki ől a Vajdaság fő-
embereit, ismeri nevü horvát politikusokat, hogy a városi 
közigazgatás átvételére egyengessék az itteni méitékadó ténye-
zőkkel a t a la j t , de it t minden törekvésük, még a Nemzeti 
Casinóban megtartot t értekezlet is rájok rézve meddő maradt 
cs Pandurovics László dr. eltekintve a kirendelt beiktatóktól , 
jóformán önmagát ik ta t ta be, a mi mód felett bántot ta á szerb 
katonaságot is, melynek intellektueljei, akik külföldi katonai 
nevelő intézetekben nyerték el katonatisztté való kiképezteté-
süket , maguk is helytelenitették a genfi konvencióba ütköző 
•cselekedeteket, zek között a közigazgatási hivatalok át vét e lét. A 
városi tisztikar igy helyén maradhatot t és fölvehette a küzdel-
met, a passzív rezisztenciát a szerb katonai atrocitások ellen, 
melyek mindinkább halmozódtak. Cvetich alezredest Belgrád-
ban már gyengének ta r to t ták a Pécsett tornyosuló nehézségek 
leküzdésére és Rndovánovics ezredest küldötték helyette Pécsre, 
akit a polgárság iránt való nagymérvű gyűlölet vezetett min-
den cselekedeténél, állitólag mivel egy közeli hozzátartozója 
a magyarokkal vivott harcokban ele sett. A katonai irodáikban 
képek vc llak kifüggeszt ve a Szerbiát megszállt magyar csapatok 
kegyetlenkedéseiről, melyet a háború alat t követtek el és ő abba 
élte be magát, hogy a fegyverszünet alatt viszonzásul nya-
kunkra teheti lábát. Kéjjel tagadta meg legsürgősebb esetek-
ben is az utazási engedélyt, és annyira fokozta az elkeseredést, 
hogy a hazafias pécsi munkásság és polgárság sztrájkra hatá-
rozta el magát, ugy, hogy Pécseit minden élet megállt. A sztrájk 
órjási károkat okozott azoknak, akik azt hazafias áldozatkész-
ségből rendezték és Radovánovics ezredes fáradozása, kímélet-
lensége, hogy azt letörje, teljesen eredménytelen maradt. Nagy-
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nak láttam akkor Pécs összpolgárságát, melyben minden kelle-
metlenség dacára nem akadt áruló. A szerb megszállók az üzle-
tekben bevásárlásokat nem eszközölhettek és a kereskedelmr 
testületek vezetőit, a szociáldemokrata vezérembcreket egyre-
másra letartóztat ta , ezzel akarva tőlük kikényszeríteni, hegy 
a sztrájkot , mely megbénította a forgaln at , leszereljék. A 
pécsi összlakosság ezen sztrájk rendezésében csodálat)aü éltó 
egyöntetűséget tanúsított , bizonyságot téve azen rég i t é td igaz-
sága mellett, mily nagy erő rejlik az összetartásban. RadoVáno-
vics túszokat szedett a polgáiság és munkásság körében, mei t 
at tól ta r to t t , hogy az elkeseredett hangulat közepette össze-
ütközésre kerülhet a sor a polgárság és a megszállók között. 
Elt i l tott az utcán minden csoportosulást és egyik utcasarokról 
a másikra csakis nagy kerülővel lehelet! át jutni . A túszokat, 
ezek között Makay István tanácsost, Hajdú Gyula dr., Szabón 
István p. és t . főigazgatót és másokat Mitrovieára szállították 
és további letartóztatások voltak kilátásba helyezve. A villa-
mos vasút még se jár t , az üzletek, könyvnyom dák mégis Zárva 
maradtak és ha Valamely sürgős plakátot kellett a parancsnok-
nak kinyomatnia a sztrájk leszerelése érdekében, fegyveres 
katonák keresték a betűszedőket, gépmestereket otthonukban és 
ugy kisérték azokat a könyvnyomdába — dolgozni. Mást azon-
ban, mint amit muszáj volt, ki nem szedtek. 

Akikkel már most a sz t rá jk befejezése érdekében tár-
gyalni akar tak, kijelentették, tdélig nincs tárgyalás, an ig liaza 
nem térnek a túszok. A szerb rideg parancsnok kénytelen Volt 
engedni és a túszok hazatérhettek. Ezrivel vo ru i l í k le az 
emberek fogadásukra, melyről a szerbek is gondoskodtak! 
Végig az Indóház uton és a Zsolnay szobor környékén g é p -
fegyvereket állítottak fel — minden eshetőségre számítva. De 
semmiféle incidens nem zavarta meg a bevonulást, és hogy 
még biztosabb legyen minden, a hazatérők már a budai kül-
városi állomáson leszálltak a vonatról. Radovánovies ezredes 
Belgrádból kapot t urasitásra most már Hajdú Gyula di t több 
társával Ieküldötte Belgrádba, hogy ott az illetékes miniszté-
riumokkal ismertetett óhajaik alapján békés megegyezést 
létesítsenek, hogy a sztrájk végre leszerelhető legyen. A f ö l -
tételek között első helyen állt, hogy a magyar közigazgatást 
a vármegyeházán is helyreállítják, az elfogatásckat és b ü n t e -
téseket, botozásokat sat. abba hagyják, beszüntetik az adók 
szedését is, vagyis azokat csakis az eddigi magyar törvények 
rendelkezései szerint fogják eszközölni, és mindent kieszközöl-
tek, a mi a békés állapot helyreállítására vezethetett vclra,. 
mégis magának a megszállásnak föntartásával, ah int a magyar 
állami javak elkobzásának beszüntetését sem tud ták kieszkö-
zölni. A hazafias 14 napos sztrájkot most már befejezték Pécsett , 
de akadt isimét váratlan incidens, a magyarországi komn uniz-
mus kitörése, mely a szerbeket, akik vállalt kötelezettségeiket 
nem igen vették komolyan, arra birta, hogy a megáülapodások 
végrehajtásától eltekintsenek és ment tovább minden, mint. 
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addig. A szerbek fenyegető magatartása következtében a 
sztrájkot nem lehetett újból megkezdeni. A pécsi munkások, 
akik a sz t rá jk által milliókat vesztettek, megmutatták, hogy 
őket hazafias irányban is lehet vezetni, a mire sokszor vissza 
kellett emlékeznünk, amikor azok megfélemlítés alat t állvaa 
legszélsőbb hazafiatlan irányzat részére is kaphatók voltak. 
Radovánovics még olyan plakátot is ragasztatott a falakra 
a sz t rá jk tai ta t ra alatt , ha egyetlen szerbnek hajaszála meg-
görbül, összelöveti és a földdel egyenlővé teszi a várost 1 A 
sétatéren és utcákon lovas katonáit vonultat ta föl a sétáló 
közönség ellen, akiket akartak le tar tóztat tak, mert nem dol-
goztak, összeterelte a nőket és férfiakat a laktanyákban, hon-
nét azokat csakis alapos igazoltatás után bocsátották el. Egy 
izben a Széchenyi-téren és Király-utca sarkán kivont karddal 
vonulva föl a szerbek és aki el nem rohant előlük, azt a vad 
katonák lóhátról megkardlapozták. Igv ju tot t súlyos fejseb-
hez Petrás Miklós ezredes, a pécsi honvéd hadapródiskola volt 
parancsnoka, aki sebesüléséből felgyógyult ugyan, de nem a 
lelki izgalmakból és néhány hónappal ezen eset után meghalt, 
mielőtt még az orvosi egyetemet látogató fia és leánya meg-
szerezhették volna az orvostudori oklevelet. A bősz szerb 
ezredes helyzete Pécsett tu r tha ta t lanrá lett és előzőleg eltá-
vozott innen a túlságosan fiatal Hadzsi Koszta is, Radová-
novics rossz tanácsadója, akit édes a ty ja hívott vissza Ú j -
vidékre. Elragadta a fiatal embert az-a polc, melyhez éret-
lenül ju to t t és most már Tscholak Antich ezredes neveztetett 
ki pécsi katonai parancsnokká, egy müveit európai, aki tőle 
telhetőleg a jó viszonyt igyekezett helyre állítani a szerbek 
és Pécs közönsége között. Ez csak részben siker ült, mert a 
lakosság zöme idegenkedett a szerbektől, akiknek jelenléte 
egyesekre bár anyagi előnyöket hozott, még ha ezeket nem is 
keresték, de a pécsi ipartelepekre, pénzintézetekre, a kör-
nyékbeli földbirtokosokra ólomsulyként nehezedett a meg-
szállás és alig mult el nap ujabb letartóztatások, szerencsét-
lenül járt csempészek elfogása, el nem követet t bűnök retor-
ziója nélkül. A Magyarországtól való elszakítás arra kénysze-
ritette kereskedőinket, hogy útlevél nélkül megközelíthető 
t á j ak felé orientálódjanak bevásárlásaiknál és Eszék, Laibaclr, 
Zagreb, Marburg, Belgrád lettek a legversenyképesebb be-
vásárlási forrásaink, de értékesítő piacaink is és a sörnek, 
pezsgőnek, bornak, bútornak Szerbia volt legjobb piaca, és az 
idehozott áruk bár azokat jó magas vámokkal terhelték meg és 
voltak napok 2 és 3 millió dinár vámbevétellel a pécsi szerb fő-
.vámhivatalnál, az elaelási árak versenyezhettek a budapesti 
és bécsi árakkal . A forgalom igen jelentékeny, élénk volt és 
az idegenforgalom soha el nem képzelt méreteket ért el, és 
olyan lumpolások sem léteztek a mi csendes városunkban, 
mint a szerb megszállás alat t . Ezen könnyű pénzpocsékolás-
nak, melynek lehetőségét a "szerb tisztviselők és katonatisztek 
háborús keresete és mellékjövedelme adta meg az anyagi lehe-
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tőséget. A minden este zsúfolt szinházon kivül a Pannónia szál-
lodában létesitett Pannónia variété szinpad ezen lumpc-
lási hajlandóságnak köszönhette keletkezését és boldo-
gulását, méltó Tihanyi Béla jeles színművészünknek és 
ő vele társul t Rónai Imre gyakorlott színésznek képezte 
alapítását. Ezen vállalkozás erkölcsi és anyagi sikerének 
nyomán még három nyári kabaré létesült Pécsett, de 
ezzel be nem érve merész vállalkozók (Spiller, Groág és Deutsch) 
a bérbe vet t Weindorfer-féle Deák-utcai fojtogatónak nevezett 
helyiséget közel egy millió koronás beruházással bárrá alakí-
to t t ák át , melynek csinra és berendezésre a fővárosban is alig 
akadt párja. A beszerzett zongora ára meghaladta a 100.000 
koronát, a mellé ültették a pécsi származású Ernszter Erdélyi 
Dolit, ezen zsáner legnépszerűbb fővárosi képviselőjét, leszer-
ződtették a legkiilömb és legdrágább fővárosi erőket és meg-
indult i t t is a nagy cécó oly napi konzum bevételekkel, melyek 
világvárosokban is csak kivételesek ! Százezer koronát gyak-
ran meghaladt a brut tó be vétel és a bár mixtere, (italkeverője) 
négere, a parkett táncosok és táncosnők nagy népszerűségnek 
örvendtek. A jól kereső szerbek között több is akadt, aki egy 
este két háromezer dinárt könnyű szívvel elköltött és Dolinák, 
a zongoristának, aki szép énekével fűszerezte zongorakiséretét 
és játékát havi jövedelme meghaladta a százezer koronát. A 
művészi erőket ezen mulatók gyakran kicserélhették, mivel 
a szerbek a mulatók igazgatóinak minden nehézség nélkül 
megadták az engedélyt a demarkációs vonalon túl való utazásra, 
mig a Nemzeti Szinház igazgatója még saját személyére is 
csak kivételesen kapott utazási engedélyt, művészi erőket 
pedig egyáltalán nem hozhatott Pécsre. Mivel a hazafias szel-
lemet teljességében nem száműzhették a megs/állók a színházból, 
sok nehézsége volt az igazgatónak a szerb cei zurával is, és olyan 
operettek, mint Cigánybáró, János vitéz, hazafias irányú népszín-
művek egyáltalán előadhatók nem voltak. De azt meg kell álla-
pítani, hogy a zenei előadásokhoz I . színmüvekhez is sűrűn jái t 
a szerb közönség is, különös . a jugoszlávokká lett magyar 
tisztikar és azon szerb köztisztviselők, akik magyar iskolákat 
végeztek és akiket a jó kenyérkereső alkalom vezetett a rene-
gátok sajnosan nagy táborába. A szinház azonban nem tért le 
a hazafias álláspontról, bizonyára a vezetőség anyagi kárára, 
mivel a szerbek hálásak voltak azok iránt, akik politikai cél-
jaikat előmozdítani hajlandók voltak, mig azokat, közöttük 
engem is üldöztek, akiktől szolgálatot követeltek, de ilyen 
célra kaphatók nem voltak. A szociáldemokrata párttal, ille-
tőleg annak vezérembereivel jól voltak és mindenképen támo-
gat ták őket a munkabéreket emelő törekvéseikben, ugy, hogy 
Pécsett voltak a legmagasabb munkabérek Magyarországon, 
viszont a munkástömegeket tévútra tud ták vezettetni, ami-
kor azokkal fölterjesztéseket készíttettek, h c ^ j a pécsi pol-
gárság (meri az ilyen fölterjesztéseknél soha sem szerepeltek, 
mint szociáldemokrata párt , hanem meghamisítva a tényeket, 
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önmagukat t e l ü k meg a pécsi polgárságnak, mely ezen tö rek-
vésektől távol állt) kéri a megszállás meghosszabbítását, ké-
sőbb már a terület annektálását, a megszállás utolsó stádiumá-
ban pedig a Baranya-bajai szerb köztársaságot kiáltották ki,, 
ugyancsak a politikai és hazafias szempontból már hirhedtté 
lett Doktor Sándor dr. és Dobrovics Péter javaslatára. Ez volt 
utolsó ütőkártyájuk, melyet követett még kis utcai tüntetés, 
ablakbeverésekkel, a magyarokat gúnyoló hordozható táblák-
kal és a fölvonuló tömegben ot t lá that tuk inegkótyagosodott 
Doktor Sándor dr. finom lelkületű leányait is, akiket a tömeg 
megtévesztésére bizonyára saját akaratuk ellenére rendelt a 
politikailag már bcszán i thatat lan apa a félrevezetett tünte-
tők sorába. A munkáselem ilyetén állásfoglalásában a pécsi 
szociáldemokrata pái t igazi vezére, Hajdú Gyula dr. nem 
vehetett részt, n ivei illetékes helyen határozott állást foglalt 
mindenféle megszállás meghosszabbítási és annektálási törek-
vés ellen, i gya szerb exponensek fölszólították, hagyja el Pécs 
városát, nehogy kiutasítsák, a mit csakis legvégső szükség ese-
tén te t tek Volna meg, mert tudták, hogy ez u jabb általános 
munkabeszüntetésre vezetne, azt pedig Radovánovics ezredes 
parancsnoksága alat t már kipróbálták és azt el akarták kerülni. 
Az u t jukban lévő munkásvezér Bécsbe ment, és onnét a magyar-
országi szociáldemokrata párt megbízásából ment el az orosz 
Révaiba a szovjet megbízottak és a magyar külügyi kormány 
képviselőjének az orosz területen szenvedett magyar katonai 
túszok és elitélt kommunisták kicserélése tárgyában folytatott 
tárgyalásokra, melyek teljes sikerre vezettek. Bécsből még nem 
térhete t t azóta vissza Pécsre. 

Baranya vármegye SHS tisztikarának értelemre első he-
lyen álló embere volt Mészáros László főjegyző, aki egyik igen 
jónevü budapesti városi főtisztviselőnek volt kalandor ter-
mészetű fia, aki a szerb, sem horvát nyelvet nem értette, de 
fölismerte a helyzetet, hogy it t keresni lehet és mint legesze-
sebb tisztviselője a vármegyének keverte a kárytá t ugy Pan-
durovics kormánybiztosnál, mint akkor még helyettesénél, 
Rajics Szvetisláv alispánnál. Mészáros László önmagának és 
családjának Döbrössy Alajos praelátus kanonoknál rekvirált 
szép, tágas lakást és mindig oly tisztségeket vállalt, melyeknél 
a keresésre alkalom kínálkozott. Gavallér allűrjei voltak és 
mivel a szerbek váratlan nagy szerencséjérek bölcsője Páris-
ban ringott , hol a kormánybiztos, hol az alispán, vagy helyet-
tese, vagy más magyar földdarabot szállítani akarók mentek 
ki a Szajna par t jára , a párisi szerb képviselők, vagy az ántánt 
mértékadó tényezőinek informálására. A kellemes kirándulá-
sokra, melyeknek költségeit különböző cimekcn a megszállt 
területek polgárságán haj to t ták be, a feleséges urak i t t-ott 
kivitték dámáikat is, hogy együtt szórakozzanak és bevásárol-
hassák a párisi derniér creátiókat, a fantasztikus és drága u j 
ruhákat , harisnyákat, cipellőket és siettek ezeket a színház 
páholyaiban, ahol sűrűn megfordultak, közszemlére bocsátania 
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Igen élénk volt ezen a téren a versengés, a féltékenykedés. 
Tscholak-Antich ezredes katonai parancsnok, aki katona volt, 
nem igen értet t egyet a közigazgatást bitorló szerb tisztviselők-
kel, és amikor brigadérosnak elhelyezték Szabadkára, ahon-
nét hamarosan visszakivánkozott a jóval kulturáltabb Pécsre t 
senki nem gondolt búcsúztatására. Mészáros László akkor 
csak azért is bucsuvacsorát adot t a Nádorban tiszteletére, 
melynek 5000 korona költségeit, a mi 1918. elején még tekin-
télyes összeg volt, saját zsebéből fedezte. Ezzel azonban el is 
kérkedett . A főispán és alispán, akiket bántot t , hogy a min-
den lében kanál Mészáros időközben bánatában meg is hal t 
felesége szebb ruhát hozott haza Párisból, mint a kormány-
biztos felesége, most már összefogtak és azokat a suttogáso-
kat, melyekről régebben hallhattak, de melyekről nem vettek 
tudomást , most már kivették füleikből a va t t á t , bizonyítéko-
kat szerzendő házkutatást ta r to t tak annak távollétében Mé-
száros lakásán és a letartóztatások egész sorát eszközöltették. 
A tisztes polgárok egész sora került igy a szerbek fogságába, 
akik saját vállalataik, vagy mások érdekében Mészárossal 
összeköttetésben álltak és saját , vagy megbízóik érdekében 
nem sajnál tak pénzáldozatot sem, hogy ezzel nagyobb pénz-
összegeket mentsenek meg önmaguknak és ezzel Magyar-
országnak is. A korrupció üldözése cimén vallomásokat csikar-
t ak ki az ugyancsak letartóztatásba helyezett Mészáros László 
ellen, akiket azután elhurcoltak Zomborba, hogy ott állítsák 
őket a szerbbé lett volt magyar kir. bíróság elé. Sokan talál-
koztak ott , akik mind a szerb megszállásnak voltak áldozatai, 
akik ellen széleskörű vizsgálat indult meg. Az ügyvédek, aki-
ket képviseletükkel megbíztak, szép keresethez jutot tak, na-
gyobb összegű kauciók letétele után azonban szabad lábra 
helyezték őket és mivel a szerbek bírósága se volt még meg-
fertőzve, büntetendő cselekmény hiányában az eljárást vala-
mennyi ellen beszüntették, sőt még a kauciót is visszakap-
ták . Ideiglenesen még Mészárost is szabad lábra helyezték, 
aki Belgrádban egyik angol banknál ju to t t szép pozícióhoz 
és onnét tekintélyes összegű idegen va lu tá t véve magához, 
megszökött. Ugy hallatszott , hogy ismét kézre került, de további 
sorsa nem t a r t h a t már számot érdeklődésünkre. A vizsgálatok 
szakadatlan sora követte i t t egymást, végre a zombori tör-
vényszék Vizsgálóbírója csaknem minden idejét Pécsett tö l -
tö t te és még arra is maradt ideje tanúval lomások felvételének 
gyártása mellett, hogy a pécsi állami anyakönyvi hivatal tiszt-
ségében meghagyott vezetője előtt házasságot kössön. 

Pandurovics László dr. kormánybiztos végre is áldozatul 
esett a folytonos ín tnkáknak és Raics Szvetisláv váltotta föl 
ezen tisztségben, aki mint kormánybiztos megfelelő összeköt-
tetésekkel rendelkezvén Belgrádban, szabad folyást enged-
hete t t nagyratörő terveinek és a gondozására bizott megszállt 
terüle te t ,mint meggyőződéses pánszláv Szerbia kezére akarta 
játszani, és ezen messzemenő cél elérésére nem riadt vissza 
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az intrikák és kártyakeverések egyik válfajától sem. Sajnos, 
sötét tervei megkísérlésére elegendő embert talált , akiket Ígé-
retekkel vagy fenyegetésekkel behálózott, és a vezérek nélkül 
álló jóhiszemű munkástömegek kerültek első sorban hálójába, 
akikkel népgyüléseket ta r ta to t t , melyeknél a megszállást meg-
h o s s z a b b í t ó határozatokat hozatott, melyekről sietett a szerb 
sajtóiroda u t ján a világsajtót informálni. Pécsett álhirlapirók 
három napilapot is í r tak az ő szája ize szerint, mig a megingat-
hat lanul magyar nemzeti alapon álló Pécsi Napló és Dunántul 
olyan cenzúra a la t t álltak, hogy jóformán semmit se Í rhat tak, 
a mi nem szolgálta a kormánybiztos hazaáruló céljait. A cen-
zúra nem ismert más szempontot, mint azt, mit óhaj t Raics 
kormánybiztos ur — a mivel Szerbiában megerősítheti pozíció-
já t ! Es mig a befolyása és rendelkezése a la t t álló lapok, me-
lyeknek kinyomására nem egy izben csendőrjeivel kényszeri-
t e t t e az ellentállást megkísérlő hazafias alapon álló könyv-
nyomdákat, napról-napra rémhíreket is közöltek Magyarország-
ról, melyeket gyakran a cenzor csempészett éjjel a lapba. A 
régi pécsi napilapok megnyugtató híreket egyáltalán nem hoz-
ha t tak az anyaországból, mivel azokat törölték és ha történe-
tesen mégis olyan közlemény jelent meg, mely nem találko-
zott a kormánybiztos tetszésével, hiába vár ták az előfizetők 
megszokott ujságjukat, mivel a lap megjelenésének betiltása 
mindennapi dolog volt. Ezzel büntet ték a rakoncátlan szer-
kesztőt, akit viszont a lapkiadó támadott , miért nem vigyá-
zott jobban. Nitti, a volt olasz miniszterelnök egy magyar-
barát parlamenti felszólalását szedettem ki a vezetésem ala t t 
álló lap részére, melyet a cenzor törölt és az nem is jelent meg. 
Mivel körülbelül ugyanazon időben egy tompítot t hangon 
megirt karácsonyi ünnepi cikket is kihagyott a cenzor, ezen 
két meg nem jelent cikk miat t ötször kellett szigorú büntetés 
terhe mellett a határrendőrség ugyancsak renegát kapitányá-
nál, aki a megszállás előtt Majsa község jegyzője volt, meg-
jelennem, ahol alapos vizsgálatnak vete t tek alá. Szerettek 
volna minden áron valamely a jugoszláviai állami érdekek ellen 
való vétséget ellenem megkonstruálni, ámde ezen hivatal 
teendői annyira halmozódtak, hogy u j tisztviselő nyert ezen 
hivatalhoz beosztást, aki magyar jogot végezett és legjobb 
szándéka ellen se talál t a lapot bármely bírósági eljárás meg-
indítására. Végre is a határrendőrkapitány nem tehe te t t mást, 
nint alaposan megfenyített , ha abba nem hagyom a magyar 

szellemben való működést, mint alkalmatlan embert elkülde-
nek Pécsről, hova azt még nem t u d j á k . . . Nem tud tam ugy 
írni, hogy ezzel megnyerjem a szerbek tetszését, akik mindig 
biztattak, kövessem laptársaim példáját, melyek már megtanul-
tak az ő szájuk ize szerint írni. Nem tud tam megtanulni soha ! 
Egy szép napon magas szine elé parancsolt Raics Szvetisláv 
kormánybiztos, akivel addig nem kerestem, sőt elkerültem az 
érintkezést. Most rá akar t venni, nyugodjak bele a megváltoz-
hatlanba, ne dicsérjem a magyar ál lapotokat , ne i r jak azok 
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javulásáról, mert ezen hirek épenséggel nem felelnek meg a 
valóságnak s alkalmasak a megszállt terület lakosságában azon 
tévhi tet kelteni, hogy odaát jobb, mint i t t a megszállt terület 
eldorádójában. A hirtelen haragú fiatal nagy ur ellenvetésemre, 
az igazságot el nem hallgathattam, különösen ha az reánk 
örvendetes kilátásokat nyúj t , mire a szerb kormánybiztos, 
mint inondá tekintet tel előrehaladott koromra nem csukatot t 
be, amint ez szándékában volt, sem Valjevóba nem küldött , 
hanem rövid uton, az előszobában várakozók nagy méltatlan-
kodására kiutasitott hivatali szobájából, nem mondhatom, 
hogy azt valami udvarias formában cselekedte volna. Még 
utánam kiabálta : magyar főispánnal nem mertem Volna ilyen 
szemtelen módon szembe szállni! Ez igaz, de magyar főispán 
sohse kivánt volna tőlem hazafiatlanságot ! Az ilyen distinctió 
renegátoktól távol áll. Két nappal később ismét bet i l tot ta a 
Pécsi Naplót ,és mindenfelől hallottam, milyen szálka vagyok 
a kormánybiztos szemében, a ki velem még csábitó anyagi 
természetű Ígéretekkel és jutalom kilátásba helyezésével sem-
mire se mehettek. Még útlevelet se engedélyezett, amikor sür-
gős ügyben Budapestre kellett volna utaznom. Megbízásomat 
helyettem elvégezte egy becsületes csempész . . . 

Mivel Szerbia nem rendelkezett annyi tisztviselővel, hogy 
a pécsi közigazgatást átvegye, az autonom tiszt ikart pedig 
eredménytelenül kapacitál ták a szerb kormánybiztosok, hogy 
rendes közgyűlést hívjanak egybe, melyen ők elnökölhetnének, 
Raics Szvetisláv most már ugy érezte, hogy a munkás elemnek 
nyúj to t t sok kedvezménnyel előkészítette a t a l a j t olyan kép-
viselőtestület megválasztására, mely óhajairak hűséges végie-
ha j tó ja lesz. 1920 nyár végén kiírat ta a választásokat a tör-
vényhatósági bizottságba és rávet te az erős pécsi szociálde-
mokrata pártot meggondolatlan lateiner vezetői ut ján, hogy 
ezen választásban részt vegyenek, mig a polgári elem attól 
távol t a r to t t a magát. A polgári elemből a fölajánlott jelölést 
is alig egy két polgár vállalta, akiket a hiusag vezetett , hogy 
most elérhetik vágyukat és a torvényhatósági bizottságba 
kerülhetnek. Mintegy 8000 szavazatot adtak le és csaknem 
egyhangúan kerül t ki Doktor Sándor dr., Schwarz Gábor dr., 
Lépes György mérrök, Kardos Imre dr. és a szakszervezetek 
vezetői által egybeállított lista. A félrevezetett bányászok 
zeneszóval vonultak föl a választási helyekre, melyektől a 
polgárság tisztes távolban maradt . Hamarosan megtar to t ták 
az alakuló közgyűlést és kiírták a pályázatot az összes állá-
sokra, miután a törvényes tisztikar nem ismerte el legálisnak az 
u j alakulatot , de helyét csakis az erőszaknak engedve volt 
hajlandó elhagyni. A polgármesteri állást Linder Béla volt 
tüzérezredes, majd a Károlyi kormány rövid ideig működött 
hadügyminiszterével töltötték be, aki Zomborból sietett Pécsre 
a diszes állás elfoglalására. A tanácsnoki állásokat részben 
pécsiekkel töl töt ték be, akik behódoltak a szociálelemokrata 
eszméknek, rendőrfőkapitánynak Polácsi Jái os volt pécsi tani-

13* 
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t ó t t e t t ék meg, aki ingatag jellemével a keresztényszociális-
t ák tó l pár to l t á t a szociáldemokratákhoz és hamarosan a leg-
véresebb szájú demagóggá a lakul t á t . Sokat olvasott és t a n u l t , 
de összezavarta a foga lmakat és helyét ugy tö l tö t te be, hogy 
hamarosan kitessékelték állásából, de megeset t ez másokkal 
is, mer t a szedet t -vedet t t iszt ikarban minden volt , csak har-
mónia nem. Egymásra agyarkodtak, pedig akad t közö t tük 
képzet tebb ember is, mint például Pobuda tanácsos, aki Buda-
pest székesfővárosnak volt igen használható tisztviselője, de 
már bécsi emigrációból jöt t el Pécsre, amint a tanácsköztársaság 
Bécsbe szökött jei e lőt t nyitva ál l t a városház k a p u j a és még 
irnoki ál lásokba is bécsi emigránsokat helyeztek el, akik a 
városházán olyan mérvben túlsúlyra ju to t t ak , hogy már a szo-
ciáldemokrata" pá r t is á l lás t foglalt ellenük. 

A szociáldemokrata t iszt ikar hivata lba léphetése nem 
ment oly simán, mint azt remélték. Nendtvich Andor polgár-
mester és t isztviselő társai vonakodtak helyeiket átengedni, 
b á r h a a megszállás óta hivatalos tevékenységükben nem sok 
örömük te lhete t t , mivel a megszállók folyton gáncsoskodtak. 
Amikor Linder Béla megjelent a városházán, hogy á tvegye 
a h iva ta l t , Nendtvich Andor te l jes eréllyel ki jelentet te, nem 
tek in the t i törvényes polgármesternek és igy nem áll módjá-
ban, hogy a v á r o s pecsét jé t és pénztárkulcsá t á t a d j a . A folyo-
són Raics ur intézkedésére már várakozot t Grba főszolgabiró, 
mint a h i rhed t té l e t t , kőszivü Vlaskalin határrendőrségi kapi-
t ánynak akkori helyet tese, aki két szerb csendőrrel erőszak-
kal hurcolta el a városházáról a polgármesteri , a városház előtt 
várakozó bérkocsiba ü l te t te és á tkísér te a demarkációs vona-
lon, honnét a polgármester fo ly ta t t a ú t j á t Sásdra, ahol már 
huzamosabb ideje" berendezkedet t a meg nem száll t csonka 
Baranya t i sz t ikara , élén Stenge Ferenc al ispánnal, aki a szer-
bekkel való ellentállásból, mint Baranya vármegye egész 
t i sz t ikara derekasan kivet te részét. Sásdon még közgyűléseket 
is t a r t o t t a k az al ispánt oda köve te t t t i sz t ikarra l és a meg 
nem szállt terüle t ről odasereglett törvényhatósági bizottsági 
tagokkal . Nendtvich Andoi t Sásdra követ ték Soós Nándor 
rendőrfőkapi tány, két aljegyző, akikkel ott a Miskolczy-féle 
gőzmalom épületben berendezte Pécs szab. kir. város polgár-
mesteri h iva ta lá t , mely a minisztériumokkal állandóan érint-
kezhe te t t . Ott működöt t a pécsi pénzügyigazgatóság is, mely-
nek az képezte legfontosabb teendőjé t , hogy a pécsi ál lami 
t i sz tv ise lők, akik dolgoztak és azok is, akiknek helyeit a meg-
szállók bi torol ták, csempészek u t j án megkapják járandósá-
gaikat . Ez nagyjában sikerül t is, és a mi hiányzott , az t a pécsi 
bankok, földbirtokosok és vagyonos polgárok előlegezték, 
máskülönben megál l t volna itt az élet. A vasu tasoka t és rész-
ben a postásokat a szerb ál lam fizette, viszont a jövede lmeke t 
is az szedette be. A városházán a törvényes t iszt ikarból csakis 
néhány marad t meg muta tóba , főként olyanok, ak ike t a pol-
gárság érdekeinek védelmére erre távozása elő | t még a polgár-
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mester kijelölt. Mások az erőszaknak engedve, (mert akiket 
emigránsokkal pótolni nem lehetett , azokat pótlásukig szerb 
-csendőrök kisérték vissza hivatalukba),egyesek pedig szegény-
ségük ál tal erre rákényszerítve, mei t a törvénytelen városi ve-
zetőség azoknak járandóságait , akik e szerencsétlen rezsim 
ben dolgozni nem akar tak , beszüntette, hogy annál több ma-
radjon meg nekik. Most azután megkezdődött a városházán 
a garázdálkodás, hogy minél több pénzhez jussanak. Megkez-
det ték az adókivetéseket, százezer korona jövedelmi adót 
vetve ki olyanokra is, akik még életükben egyszerre 100.000 
koronát egy halomban nem lá t tak . Mindenki, akire indokolat-
lanul vete t tek ki tulmagas adót, kénytelen Volt megjelenni 
uz adókivető bizottság előtt , melyben az illetékes és törvényes 
tényezők nem vet tek részt. Több, mint három hónapon át foly-
t a k ezen adókivetési munkálatok és a szerb kormány, mint a 
törvénytelen városi vezetőség patrónusa hivatalosan enge-
délyezte ezen adószedést és azt a majdan Szerbia részére szed-
hető külön zsákmányolási adó a lapjának akar ta tekinteni, 
amiéit annak beszedéséhez, illetőleg az elhurcolt bútorok 
árverezéséhez még külön karhata lmat is adot t . Az adókivető 
bizottság azonban nem vet te túlságosan tragikusan saját ki-
vetéseit és egyik adótárgyaláson négy millió korona kivetet t 
adóból minden nagyobb könyörgés nélkül leengedett három 
és fél milliót és a fénmaradó kivetet t összegből, ha tiz percen-
t e t befizetett a fél, [ó ideig békessége Volt, mert a legfontosabb 
Volt, hogy gyorsan jussanak pénzhez, hogy kielégíthessék a 
folyton növekedő személyzeti igényeket. A fizetéseknél nem 
sokat teketóriáztak, hanem a város polgárságának zsebéből 
gavallérosan fizették önmagukat és azokat , akiknek a városi 
pénztárból já r t ki a fizetés. Az állami elemi és városi iskolák 
pedellusainak magasabb fizetést á l lapí tot tak meg, mint 
amennyi Magyarországon akkor egy kúriai birónak, vagy n i-
niszteri tanácsosnak járt . A gázgyár egy szerelő lakatosának 
fizetése jóval meghaladta az évi 100.000 koronát, a polgármes-
teri t i tkárnak már havi 9000 korona fizetése VolU Alomország 
voltez, de akadtak , különösen tanerők, akik ezen törvényteleír 
magasabb fizetésben nem akar tak részesülni és azt vissza-
utasí tva, csakis törvényes járandóságaikat fogadták el. Ilye-
nek voltak a polgári leányiskola tanerői, akik közül a két leg-
régehben működő tanerőt renitenciájuk miat t nyugdíjazták, 

— de azért — most is eredményesen működnek ! Hogy pénzt 
teremtsenek bevezettek mindenféle közvetett adót és a hely-
pénzt, kövezetvámot, kutyaadót mértéktelenül fölemelték, 
súlyos luxus adót is Vetettek ki az ét termekben, kávéházak-
ban fogyasztott minden cikkre, de a színházra, hangverse-
nyekre, mozi ra is, ezen téren ráduplázva a szerbek által már 
jóval előzőleg kivetet t tetemes adókra. A zúgolódó lakossá-
got egyik oldalon a megszálló szerbek, másrészt a városi ille-
gitim hatósága nyúzta és ami a legjellemzőbbs volt akiket nyuz-
h a t t a k ! Pezsgő ve i t r.z élet a ragv idegenforgalom követkéz-
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tébenés akit közvetlenül nem érintett , megelégedéssel láthatta* 
mennyit elbir ez a pécsi közönség, melynek keze közel három 
éven át ökölbe volt szorítva, de tehetet len volt és nem véde-
kezhetett . Pedig, ha a központból nem t a r t j á k e közönségben 
a lelket, b iz ta tva az embereket, legyenek türelemmel, int a 
fölszabadulás órája, az elkeseredett pétísiek és baranyaiak 
kisöpörhették volna a szerbeket, amikor még a kommün ideje 
alatt Kaposvárról repülő gépek jelentek meg Pécs fölött , me-
lyekről röpcédulákat szórtak le és üzenték, hamarosan i t t lesz 
a vörös hadsereg és fölszahaditja a megszállt területeket E 
Gyilkos golyózáport indítottak ezen ár ta t lan repülőgépek ellen 
és egyet a Mecseken, amikor az leszállani kényszerült, le is 
puffantot tak. A Linder-féle városi vezetőségben utóbb már 
gyakoriak vol tak a fölfüggesztések. Egymást jelentgették föl 
és a"nnyi volt már a fegyelmi vizsgálat, hogy azoknak letárgya-
lására "külön tisztikarra lett volna szükség. A rendőrfőkapitányi 
állást Polácsi után a puha, exal tá l t Bodnár Zsigmond Volt he-
lyettes tanfelügyelővel töl töt ték be, akinek azonban mint 
tanácsosnak más teendője ' is akadván, helyét Minker Ádám 
betűszedőnek engedték át , akit a szociálista pártvezet,őség 
jóformán kényszeritett, hogy üljön be a főkapitányi hivatalba. 
Ezen tisztviselő ellen soha semmiféle panasz nem merült föl, 
csakis a közrendet t a r to t t a szem előtt és hiven tel jesí tet te , 
a mire kényszer hatása a la t t vállalkozott. Tipusa vol t a be-
csületes, elvhü, minden túlzástól ment szociáldemokratának, 
a mit ezen tisztikar kevés tagjáról lehetne elmondani. Lépes 
György, akit a pécsi villamos vasút megnyitásánál, mint f ia ta l 
mérnököt állított a Ganz gyár ezen vasút élére, nem áta l lo t ta , 
hogy a kommün a la t t bevásárlás céljából Budapestre kikül-
detvén, engedély nélkül több hónapig maradt t ávol és kide-
rült , hogy Kaposvárott a kommunistáknál vállalt szolgálatot, 
amiért fegyelmi vizsgálat Volt ellene folyamatban. Most az 
illegitim városi vezetőség tanácsosi állásba helyezte, a villa-
nyos vasút igazgatóságát a polgármester támogatásával he-
lyének elhagyására kényszeritette, á brachiummal egybehívott 
villamos vasúti közgyűlésen u j igazgatóságot és felügyelő 
bizottságot választatot t saját képére, a várositott gázgyár, 
villamos telep és villamos vasút igazgatását vállalta és a Lin-
der rezsim tizhónapos ideje alatt csakis a villamos vasútnál 
179.000 korona jövedelmet csinált önmagának, nem is szólva 
bevásárlásairól, mint ruházta föl a szociáldemokrata pártba 
tömöri te t t kocsivczetőket szovjet sapkákkal, melyek egy va-
gvonba kerültek, melyek a nemzeti uralom visszatérte után 
használhatatlanok vcltak pécsi kalauzok részére. 

M ért kellett Raics Szvetisláv kormánybiztosrak ez a tör-
vényhatósági bizottság és ez az általa végletekig támogatott 
tisztikar ? Minden áron érdemeket akart szerezni Belgrádban, 
a kormány körében, hogy meghóditja Jugoszlávia részére a 
kívánatos bajai háromszöget, annak ékességével és koronájá-
val, Pécscsel egyetemben, mivel ilyen kult ivál t , szép városa,. 
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ahol oly kellemes az élet, nincsen Szerbiának, mei t az it t járt 
szerb katonatiszteknek, szerb minisztereknek és főtisztviselők-
nek Pécs jobban te tszet t Belgrádnál, a szép Zágrábnál, Lai-
bachnál, Eszéknél és a többi győzelem nélkül szerb impérium 
alá kerül t városnál. Párisban a tömegek hamisított határozatát 
kívánta prezentál tatr i , hogy ezen megszállt területek lakos-
ságának nincsen forróbb vágya, mint hogy Jugoszláviához 
csatoltassanak, hogy Pécs —Baja a Vojvodinának képezze 
kiegészítő részét. Ezért szuggeráltatta organumai által a mun-
kásokat : J a j nektek, ha ismét magyar lesz a magyar terület . 
A magyar kormány minden jogától meg fogja fosztani a magyar 
munkásosztályt, a fizetéseket, melyek a megszállás alat t olyan 
magasságba szöktek, amilyenek sehol sincsennek, újból le fogják 
szállítani és ja j lesz a polgárságnak, mely a tönkre te t t magyar 
államot t a lp ra állítandó össze fog roskadni az elviselhetetlen 
adók és mili tarizmus súlya a la t t és ja j lesz a zsidóknak, akik 
Magyarországon csak pár iák.és minden jogon kivül ál lanak. 
Ezen csak az segit, ha a megszállást meghosszabbítják és a 
dicső, demokratikus Szerbia a magyar glóbus ezen gyöngyét 
is bekebelezi. Csak kérni, sőt követelni kell ezt, minél több 
népgyűlésen, a közgyűlés ut ján is, deputációkat szervezett és 
menesztett ezen ideáljának megvalósítása érdekében Belgrádba, 
majd Párisba és feneketlen gyűlölettel üldözte,sőt botoztatta 
azokat, akik hazafias érzületből az ántánt megbízottak ut ján 
bemuta t ták az érem másik oldalát, mely arról tanúskodott , 
hogy eltekintve néhány szerb szolgálatba szegődött sötétlelkü 
ábrándozótól az összpolgárság türelmetlenül vái ja a Magyar-
országhoz való visszacsatolást, mei t a megszállás már már 
ólomsulyként nehezedik reánk és betel t a város lakossága 
ugy a szerb, mint a városi rezsim megpróbáltatásaival! Derain 
Pál francia őrnagy Párisba küldött jelentéseiben híven festette 
le a helyzetet, a miben Mando Arrigo olasz kapi tány és a több-
ször Pécsett jár t Foster angol őrnagy is támogat ták . A nagy 
tanácsnál t ehá t ismerték az igazat. A magyar kormány is élénk 
figyelemmel kisérte a pécsvidéki eseményeket és információi 
alapján tisztában volt azzal, hogy a trianoni békeszereődés 
értelmében biztosított önrendelkezési jog alapján még azok 
a félrevezetett fölvonulö tömegek se kívánnak elszakadni az 
anyaországtól, akik magukra hagyatva hazafiatlan tünteté-
sekre kaphatók voltak.A szerb kormánybiztos saját összeköt-
tetései révén (hisz gyakran ' já r t Szerbiában) bizonyára már 
tudta , hogy kísérletezése semmiféle pozitív eredménynyel sem 
kecsegtethet, a területi piédát a nagy ántánt megnagyobbítani 
nem fogja és még három hónappal a fölszabadulás előtt ugyan-

c s a k megtévesztés céljából kieszközölte, hogy Pécs és Belgrád 
között az SHS vasutak gyorsvonatot állítsanak a menetrendbe, 
mely délelőtt V2\\ órakor indult Pécsről és este már a szerb 
fővárosban volt. Kifogástalanul szép vasúti garni túra volt 
ezen vonat, az egykori Máv. kocsik feliratai szerb fölirásokkal 
voltak pótolva, hosszú megszakítás után az első gyorsvonat 
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gördült ki a pécsi pályaudvarról, kifogástalan jó ülőhelyekkel, 
villamos világítással, de csakis azok a kereskedők és iparosok, 
vállalkozók vet ték igénybe ezen gyorvonatot, akiknek mul-
hatlan teendőjük akadt Belgrádban, ahol még a Magyarországba 
szóló útleveleket is lát tamoztatni kellett . Sokat jár tak azon 
a megszállás megszűntének előszelét érző vármegyei és városi 
SHS. tisztviselők, akik idejekorán elhelyezést kerestek SHS 
területen, mégis gyenge volt ezen gyorsvonat igénybe vétele, 
mivel szórakozni, üdülni tő lünk senki nem kívánkozott Belg-
rádba és hamarosan t uda t á r a ébredtünk annak, hogy ezen 
gyorsvonat beállítása csakis politikai célokat szolgált. 

Végre a szerbek minden óvatossága dacára budapesti és 
bécsi lapok kerültek kezeink közé, melyek kövér betűkkel hoz-
t á k a párisi távi ra to t , mely szerint a nagykövetek tanácsa 
utasí tot ta a szerb kormányt, lásson a megszállt pécsvidéki 
te rü le t kiürítéséhez és erre nézve határnapot is kijelölt, még 
pedig augusztus 20-át. Kaposvárról és Sásdról is jöt t az üzenet, 
ott van már a hivatalos értesítés : az ott szorongó tisztviselők 
készüljenek a hazatérésre, mivel már kezeik között van a kü-
szöbön lévő kiürítésről szóló jegyzék. A budapesti án tánt 
misszió pécsi tagja i , Paul Derain francia őrnagy, Foster angol 
őrnagy és az olaszok képviselője Mando százados hozzájuk 
intézett kérdésre, mi igaz van a kiürítési hírekből, kitérő vá-
laszt adtak és megállapítható volt, hogy hozzájuk erre vonat-
kozólag még nem érkezet t hivatalos értesítés. A szerbek maguk 
leghatározottabban tagadták, hogy Belgrádból kiürítési pa-
rancsot kaptak volna, sőt a politikai hatóság folytat ta kisded 
játékai t , az int r ikákat és csak most t a r t a t t a meg a népgyűlést, 
melyen kikiáltották a pécs-bajai szerb védelem alá helyezett 
köztársaságot. A népgyűlést nagy fölvonulás követte, melyen 
többek között a Nemzeti Casinó helyiségeibe köveket dobál-
t ak az ablakon s a á t szociálista rendőrség passzív rezistenciája 
mellett , ugyanezt te t ték a keresztény szociálisták József-utcai 
épülete ellen, előzőleg azonban még a Pécsi Napló szerkesztő-
sége előt t is hasonló tüntetést terveztek, de ezt egyik munkás 
h iús í to t ta meg, aki régi munkása volt a részvénynyomdának 
és azzal terelte el az utca sarkán a tün te tő tömeget, hogy sür-
gősebb a József-utcába való felvonulás, igy akkor ép állapotban 
marad tak ezen szerkesztőség ablakai. A városi hatóság kar-
öl tve pa trónusukkal, a szerb határrendőrséggel ezen sajnála-
tos tün te t é s re rá akarta sütni a provokálás bélyegét és tanukat 
á l l í to t tak be, akik azt val lo t ták a Nemzeti Casinó erkélyéről 
az o t t egybegyűlt u rak a békében és rendben tün te tő tömeget 
kinevették, ezért hatol tak be a helyiségekbe, ahol bútorokat 
is rongáltak és te t t leg is inzultál tak casinóbeli tagokat . A szerb 
szolgálatban álló helyi lapok, az akkori Munkás, Baranyai Ma-
gyarság (melynek a Bécsből az emigrációból idehozott Hess-
lein József dr., jó ideig a magyar ál lamvasuti szervezett m ur 
kások vezére, ak t Raics Szvetiszláv Linder Béla fölkérés ér-
a vármegyei árvaszéki él helyezett el vezető állásban) volt ca 
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fe le lős szerkesztője és a Hir, melv a naiv Kardos Imre dr. szer-
kesztésében jelent meg, kimerítő r iport jukban megírhatták ezt 
a provokációt, mig az igazat, a száraz tényállást megirt Pécsi 
Napló tudósí tását a szerb cenzor teljességében törölte. Pécsett 
a független pécs-bajai köztársaság komédiáját, el tekintve a 
félrevezett munkástömegtől, senki komolyan nem vette , de 
azért a külföldi lapok kövér betűkkel szedve hozták a hirt a 

legfiatalabb köztársaság megalakulásáról. De komolyan vette, 
legalább ugy te t tek , mintha komolyan vennék Dobrovics 
Péter és társai , akik Linder Bélával együt t a részletek meg-
beszélésére leutaztak Belgrádba, előzőleg azonban közhírré 
t é t e t t é k lapjaikban, hogy Jászi Oszkár máris Belgrádban 
időzik, és onnét mint ezen torz köztársaság kiszemelt elnöke 
fog Pécsre bevonulni. A pécsi pár t járszalagján vezetet t ba j a i , 
mohácsi és barcsi szociálista szervezetek a pécsihez hasonló 
határozatokat hoztak, de a pécsi küldöttségre Belgrádban 
nem a legbaiátságosabb fogadtatás várt . A belügyminiszter 
maga kijelentette, ő nem törődik azzal, mit csinálnak a pécs ek, 
milyen alakulatban kívánnak tömörülni, de Szerbiát hagyják 
figyelmen kivül, annak kisebb gondja is nagyobb, mint hogy 
védőszárnyait ezen furcsa köztársaságra kiterjessze. Kijelen-
te t t ék azonban azt is, hogy Pécs—B ja kiürítésére semmi-
féle intézkedés még nem tör tént , és ilyen hamarosan nem is 
várható. A szociálista-kommunista városi, és a szerbek szol-
gálatába lépet t vármegyei magyar tisztviselőket mégis páni 
félelem szállta meg és ostromolták a sarokba szorított Raics 
kormánybiztost, most már gondoskodjék mindazok elhelyezé-
séről, akiket mézes mázos szóval saját céljaira szolgálatába 
ál l í tot t , váltsa be erre nézve t e t t ígéreteit, a milyenekhez ha-
sonlókat kapott Belgrádban Linder Béla a szerbek és Doktor-
Sándor dr. jóvoltából pécsi polgármester is. Gosset angol ezre-
des, aki mint az ideiglenesen megszállt területek kiürítő mes-
tere már Karinthiában ismertté, kellemes hangzásúvá te t te 
nevét a szerbek előtt , már napok óta Pécsett időzött, aki a nagy 
ijedelmet látva, Gyorgyevics szerb lovassági ezredes és Raics 
együttes fölkérésére kieszközölte, hogy a véglegesen augusztus 
20-ára, Szent István napjára megállapított magyar nemzeti 
hadsereg bevonulására illetékes helyen két napi haladékot esz-
közöl ki, hogy elegendő idő maradjon a dicstelen elvonulásra. 
Hogy lerázza nyakáról a nyugtalankodó elemeket, a kiürítés 
pontos idejét már tudva , augusztus 18-án a kormánybiztos 
a következő megtévesztésre alkalmas rózsaszínű papírra nyo-
mot t falragaszt bocsátotta k i : 
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B a r a m a v á r m c g y c és Pécs szab. város kormánybiztos-
főispánjától . 

10608. szám. 
íő isp . sz. 1921. 

HIRDETMÉNY. 

A városban különböző tendenciózus hirek keringenek 
a kiürítésről. Leghatározottabban kijelenteni, hogy semmi-
féle kiürítési rendelet ide nem érkezett és hogy a közönség 
az esetleges kiürítésről idejekorán lesz értesítve. 

Ugyanúgy el vannak terjedve azok a hirek, hogy a 
magyar hadsereg abban az esetben is, ha a kiürítés nem tör-
ténik meg, be fog vonulni a megszállott területre. 

Felhívom a közönséget, ilyen lehetetlen híreknek hitelt 
ne adjon, mert mindenkinek tisztában kell lenni azzal, 
hogy a szerb hadsereg tudja a kötelességét és hogy min-
den helyzetben megállta a helyét. 

Pécs, 1921. é*l augusztus 17. 
Rayitj s. k. 

kormánybiztos-főispán. 

A helyi lapokban is megjelent ezen megnyugtatásra szánt 
értesités, mely már nem érhette el célját, mert már napok óta 
száll í tották el a szerbek a vármegyeházáról, pérzügyígazgató-
ság, kir. í télőtábla, laktanya épületekből, honvéd hadapród-
iskolából sat. az elhurcolásra kiszemelt bútorokat, i rat tárakat 
és az érdekeltek, akik érezték nem lehet i t t maradniok, még 
mindig reménykedtek abban, hogy a magyarok bevonulására 
u jabb halasztást kap a szerb katonai és polgári hatóság. 

Augusztus 20-án este Linder Béla még arra kérte a város-
házi tisztviselőket, maradjanak nyugodtan, megjött az érte-
sítés Belgrádból, hogy az átadás halasztást szenved, ámde késő 
este fölkereste RaicsSzvetiszlávLinder Bélát , tudomására adva, 
hogy még csak egy nap áll rendelkezésre és el kell hagyniok a 
megszállt területe t , egyúttal közölte, milyen intézkedéseket 
foganatosított a vasúti parancsnokságnál, hogy a személyek 
és bútorok elszállítására megfelelő számú külön vonatok és 
vasúti kocsik ál l janak rendelkezésre és mely időközökben fog-
nak azok indulni. A pécsi köztársaság kezdeményezői s kikiáltói 
jónak lá t t ák Belgrádból már vissza se térni, magukra hagyva 
a családtagokat, melyeknek a hazaárulás bűnébe esett férjeik 
nélkül kellett fölkészülniük a nagy ismeretlenség, a hontalan-
ságba vezető útra . Éjfélig ülte a tanács utolsó ülését a tanács-
teremben és azután fölcihelődtek. A tömegszuggeszció révén 
olyanok is előkészültek a menekülésre, akiknek erre semmi okuk 
nem volt . Az első reggel induló vonat ta l már uri kényelemben 
u taz tak el a kormánybiztos és vezérkara, azután jöt tek a tö-
megek, melyek mindent összeszedve amit i t thon már nem érté-
kes í the t tek és magukkal vihet tek, ölbe kapva kis gyermekei-
ket is, rohantak a pályaudvarra, a legtöbben útlevél nélkül, 
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melyről csakis az intelligensebb elemek, akiknek legtöbb Volt ai 
veszteni valójuk, gondoskodtak előre. Olyan volt ezen m e n e -
külés, mintha ellenség döngetné a város kapui t és nem a föl-
mentő nemzeti hadsereg, melyben a végzetet lá t ták mindazok,, 
akik könnyelműen és meggondolatlanul megfeledkeztek arról* 
hogy a magyar hazának gyermekei. Még a két éve Pécset t 
elhelyezve volt és i t t foglalkoztatott oroszok nagyobb részét 
is rávet ték a szerbek, csatlakozzanak hozzájuk, róluk Szerbia 
továbbra is gondoskodni fog. Kevesen maradtak i t t , akik még 
ez idő szerint is zavartalanul élvezhetik a magyarok vendégszere-
t e t é t . Az éjfélkor induló utolsó SHS vonat volt a legjobban 
megrakva és a tolongás i t t már veszélyes volt . Menekülni 
akart mind, akinek csak valamely kapcsolata volt a szerbek-
kel, sajnos még sok bányász is, de azért a higgadtabbakat 
sikerült még az utolsó órákban visszatartani és akinek csele-
kedete mérlegeltetvén és súlyosabbnak minősíthető nem volt, 
annak semmi komolyabb baja nem is tör tént . A pécsi szerb 
katonai parancsnok, Tscholak-Antich ezredes dandárnok már 
napokkal előzőleg kineveztetett a határkiigazitó bizottságba 
és instrukciókért Párisba utazott , honnét csakis azért t é r t 
még vissza Pécsre, hogy családját, mely Deutsch Zsigmond dr_ 
szőllőbeli nyaralójában töl töt te a nyarat, lekísérje Bel -
grádba, az utolsó katonai intézkedéseket és az ántánt meg-
bízottakkal való tárgyalás feladata már a nemrég elhunyt 
Györgyevics lovas ezredesre hárult, egy joviális ötven év körüli 
kövér úrra, aki mindent rendben bonyolított le, bár szíve-
sebben ült fiatal tisztek társaságában a Nádor erkélyén 
és o t t fogadta augusztus 21-én este az első bevonuló 
magyar csendőrkülönítmény századosának, Oszlányi Béla 
bemutatkozó jelentkezését. A csendőröket a Széchenyi-téren 
egybesercglett nagy közönség olyan lelkesedéssel fogadta, 
amilyennek az utóbbi években nem igen lehet tünk megfigyelői. 
A csendőrszázados meglepődve állt meg a városház sarkán, 
kérdezve, hogy ez-e az a vörös érzelmű város, melyről a buda-
pesti lapokban oly gyakran olvashattak, ahol a jól informált 
dombóvár—kaposvári alkalmi tudósítók révén még olya-
nokat is olvashatott a magyar olvasóközönség, hogy a városház 
épületét vörösre festették és a pécsi zsidóság virágcsokorral 
fogadta a Pécsié bevonuló szerb megszálló c s a p a t o k a t ! . . . 
A menekülő pécsiek és környékbeliek nagy tömegéből azokat , 
akiknek útlevelük nem volt , a jugoszlávok már Eszéken föl-
ta r tóz ta t ták és internálták, mely hírt még a visszatérő kisérő 
vasutasok hozták, azután Pélmonostornál idegen világ kez-
dődött és néhány bányásztól eltekintve, aki még idejekorán 
meggondolta a dolgot és visszatért régi munkahelyére, a leg-
többről megbízható híreink nincsenek. Hogy a volt városi törvé-
nyen kívüli rezsim mérnökei, Steinmetz, Lépes, Kálmán és Fried-
niann a föllendülésnek indult Délamerikában nyertek alkalma-
zást, néhány újságíró Újvidéken, Szabadkán sőt Nagyváradon 
is elhelyezést talált , ezt hitelesen tud juk , de a nagy tömeg, 
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eltűnt szemeink elől és a legtöbbről nincsenek megbizható 
értesüléseink. Akiknek családja az elmenekült férjeket, csa-
ládfentartókat követni akarta, azoknak még jó ideig a Pécsett 
maradt , az itteni ántánt misszióhoz beosztva volt Ilics szerb 
kezredes módot adot t , hogy Jugoszláviában időző férjeiket 
alövethessék. 

A fölszabadulás napja. 

A Pécsre kiszemelt nemzeti hadseregbeli katonaság, a 
8. sz. gyal. ezred, huszárság, tüzérség, t isztikar, államrendőr-
ség és a baranya-pécsi. a demarkációs vonalon tul működött 
tisztikar türelmetlenül várta a Pécsre való bevonulást. Akik 
éveken és hónapok hosszú során át akaratukon kivül kénytelenek 
voltak Pécstől és híveiktől távol maradni, azoknál a bevonulás 
két nappal való eltolása már nem számított. Azt valahogy még 
elbír ták! A katonai alakulatok Kaposvárott voltak összponto-
sí tva és onnét vasúton ju to t tak el Sásdig. Sásdról azonban már 
gyalogszerrel kellett Pécsre bevonulniok. A csapatok élére 
bádoki Soós Károly altábornagyot, a déli végek parancsnokló 
tábornoki minőségben helyezték, a kit már akkor H o r t h y 
Miklós kormányzó oldala mellett lá tha t tunk, a mikor még 
gyenge kis palánta volt a nemzeti hadsereg, melyet a teljesen 
szertezüllesztett egykori dicső magyar hadseregből kellett meg-
szervezni, mely a világháború alat t a hősi te t tek egész lánco-
la tá t ha j to t ta végre. Átmenetileg honvédelmi miniszter is volt, 
de egyéniségének inkább megfelelt, hogy a csapatok élén szol-
gálja a hazát és erőssé, ellentálló képessé tegye a nemzeti had-
sereget. Pécsre az összes katonai és polgári hatalommal föl-
ruházva jö t t és minden szerv alája volt rendelve. Önálló intéz-
kedési joggal volt fölruházva, ugy, hogy az án tán t képviselői-
vel a bevonulás elhalasztására Vonatkozó megállapodáshoz 
felső jóváhagyásra nem is volt szükség. A Mecseken á t vezette 
a gyalogos, huszár és tüzér csapatokat , és a bevonulás előtti 
napon Mánfán tábori misén vet tek részt, melyet Kemény Bol-

d iz sá r esperes plébános muta to t t be. Ott vol t az egész környék 
ujongó népe, de o t t vol tak a már Kaposvárot t a bevonuló 
csapatokhoz csatlakozott fővárosi újságírók és mozgókép 
fotográfusok, akik a tábori misénél kezdették meg a propa-
ganda film felvételét. Azután megindultak a katonák Pécs 
felé, honnét augusztus 22-én a kora reggeli órákban vonult 
ki a szerb helyőrség. Tompán szólt a szerb dobosok dobper-
gése, mintha fátyollal t akar ták volna el a kivonulók a dobo-
kat . Most nem énekeltek szerb és horvát nótákat , melyeket 
oly sürüen hal lhat tunk Pécs utcáin közel három éven át , 

.amikor a mélabús szláv dalok lelkeinkba markoltak, és — mit 
nem adtunk Volna akkor egv magyar nótáért ? Három éven á t 
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t i lalmas volt a megszállt területen a n a g \ a r nóta, és ha a f i a -
talságot mulatozás közben mégis n agával ragadta a hév és. 
nyilvános helyen fölcsendült a magyar dal, ennek rendesen 
szomorú következménye volt . Előzőleg egy-két nappal azon-
ban kellemetlen, sőt csattanó következménye is volt ennek 
arra a szerbre is, aki a szomorúsággal éneklőket, busongókat 
ebben nyilvános helyen megakadályozni akarta ! Végre el-
dőltek a fogadások, melyeket a megszállás kezdetétől tömege-
sen kötöttek a bevonulás határnapjára vonatkozólag, és mi-
a la t t a szerb katonaság kigyalogolt a városból, innét a bér és 
magánfogatok százai vágtak neki a szabolcsi ú tnak, telve pé-
csiekkel, akik már a város határában, meg a Mecseken látni 
akar ták , mint lépik á t csapataink a város fölött levő demar-
kácionális vonalat, ahol első sorban is kellő kölcsönös tisztelet-
adás mellett Váltottákf öl a szerb határőrséget, mely nem minden 
esetben, de túlságosan gyakran csipte el azokat, akik vágya-
kozásból, vagy árucsem.pészés, sokszor ártat lan budapesti* 
hírlapok Pécsre hozatala céljából te t ték kockára szabad-
ságukat és testi épségüket. Dia daliveket rögtönöztek a város 
határában, melyeket a magyar katonaság lá t tá ra körültáncolt 
a nép. K^ülönösen a sokat ócsárolt bányászok tün te t t ek magyar 
érzésük mellet t és a pécsi bányaigazgatóság vezető emberek 
a bányaépületek előtt rendeztek ünnepi fogadtatást a beérke-
zőknek. A határnál fogadták őket Gosztonyi Gyula akkori pécsi 
és Prakatur Tamás dr. baranyai már hónapokkal előzőleg kine-
vezett főispán kormánybiztosok. A bevonulókkal érkeztek 
a hosszú időn át Sásdon, illetőleg Gödre-Szent-Mártonban Szily 
Tamás volt főispánnál tar tózkodot t Nendtvich Andor pécsi 
polgármester és Stenge Ferenc alispán, akiknek Soós Károly 
vezénylő tábornok a hegytetőn fogatot bocsátot t rendelkezé-
sükre, hogy most már nem kellvén szerbekkel találkozniok, 
családjaikhoz siethessenek, melytől, mindig csak hivatalos 
kötelmeikre és hazafias érzésükre hallgatva oly hosszú időn 
át el vol tak szakítva. Még a déli harangszó előt t ot thonukban 
időzhettek, de még délelőtt érkeztek be az elővédek, akiket 
Maxon vezérőrnagy, pécsi városparancsnok vezetett délceg 
paripáján, mely előtt hatalmas bandérium lovagolt, melyet 
a hivatalaikba vissza siető" járási főszolgabirák és községi jegy-
zők szerveztek rövid idő a l a t t . Hisz még az utolsó napokban 
is akadtak kétségeskedők, a minden áron pesszimisták, akik 
elhitték a szerbek és bitorló városhiázbeliek híresztelését, hogy 
lrég jó ideig el nem mozdulhatnak Pécsről, sőt még az u tolsó 
napokban lövész árkokat ástak a Mecseken és barakkokat 
építet tek a határon, melyet c s a p a t a i n k é környék örömrival-

tv.gása közben átléptek. Mialatt a bevonuló katonaság zöme 
lépésben haladva, a budai külvárosi vámhoz közeledve me-
netel t , azalat t a városházán már ir ták a jegyzőkönyveket,, 
melyek szerint a megszálló csapatok megbízásából Ilics al-
ezredes á tadja , és Maxon magyar városparancsnok átveszi a 
vá ros t ! A tollat , a tol l tar tót , mclylyel ezen jegyzőkönyvet alá-
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í r ták , á tad ták a polgármesternek, aki azt a városi múzeumban 
helyezte el megőrzés Céljából, mint a pécsi megszállás és tör-
vényes uralmon kivüli szomorú napok befejeztének prök 
emlékét. 

Délután 3 órakor már sürü tömegekben vonult föl a kö-
zönség a Széchenyi-térre, hogy ot t ünnepélyesen fogadja a 
bevonuló csapatokat . A Városi és vármegyei törvényhatósági 
bizottságok, állami és városi tisztviselők, az összes női és férfi 
egyesületek, szervezetek lobogóik alat t , a pécsi tanuló ifjúság, 
akinek csak valamely jogcime volt a hivatalos fogadtatásban 
való részvételre. A Pécsre rendelt államrendőrség első funk-
ciójaként gondoskodott karszalagos rendezőktől támogatva 
a rend fentartásáról, a mi nem volt könnyű feladat , mert a 
közeli vidékről is ezrivel sereglettek be a kíváncsi, hazafias 
lelkesedéstől á tha to t t tömegek. Ünnepi arculata volt a föl-
lobogózott városnak és a Széchenyi-téren, a Szentháromság 
szobor és belvárosi templom, valamint a városház épülete 
előtt legalább ötvenezer főnyi közönség Volt együtt , mely 
elsősorban lelkesen ünnepelte azokat, akik csak aznap érkez-
tekhaza a száműzetésből, és alig győzték viszonozni a meleg kéz-
szorításokat. Elhelyezkedtek a kijelölt helyeken a küldöttsé-
gek, ezek sorában a kath. papság, a ref. és evang. felekezetek 
lelkészei és presbiterjei? hogy majd sorjában a parancsnokló 
tábornok elé járul janak, aki autóján már a városba érkezett 
és a csapatok beérkezte után lóháton a Széchenyi-téire vágta-
to t t , hogy fogadja a küldöttségek szónokait, elsősorban a bel-
várcsi templom ból baldachin a la t t a kanonokokkal és udvari 
papjaival a Szentháromság szobor elé vonuló Zichy Gyula gróf 
pécsi pöspököt, aki az oltár előtt n i sé t mondott , majd rövid 
beszédet intézett a fölszabaditó csapatokhoz. A püspököt kö-
vették Nyáry Pál ref. és Baldauf Gusztáv evang. lelkészek, 
majd a város közönsége nevében Oberhammer Antal mondott 
lelkes beszédet, aki a szociálista városi vezetés a la t t az összekötő 
kapcsot képezte Pécs és a Sásdon székelő polgármesteri hivatal 
között. A vármegye közönsége nevében Fischcr Béla, az alispánt 
helyettesítő másod főjegyző már Pécs határában üdvözölte Soós 
Károlyt. A Széchenyi-téren még a női egyesületek, szervezetek 
mondottak üdvözlő beszédeket és koszorúzták meg a nemzeti 
hadsereg lobogóját .Volt még hazafias, irredenta költeményeisza-
valása, ének, a katonazene a Hymnust játszotta. Akatonaságot a 
térségen helyezték el. Miután Soós Károly lován ülve hatalmas 
beszédben válaszolt az üdvözlésekre, testvéri együttműködésre 
buzditva mindenkit, aki hazájá t szereti, a katonaság diszfel-
vonulást ta r to t t a tábornokok előtt és a közönség szeretettel 
ünnepelte még Gosset angol ezredest és az ántánt misszió többi 
tag já t , akik mind lóháton vet tek részt a bevonulási ünnep-
ségeken. Arcukról le olvasható volt az öröm, hogy ezen várost, 
melyben huzamosbb időt tö l tö t tek és ahol erre alkalom kínál-
kozott szives készséggel segítettek a közönségnek, melynek 
oly sokszor panasszal kellett hozzájuk fordulni, immár vissza-
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a d h a t t á k önmagának. Pécsből a szerbek leghőbb óhaja ellenére 
még se lehete t t Pecsuj, a mi pedig, mint annyi más égbekiál tó 
igazaságtlanság, melyet a tr ianoni békeszerződés zuditot t 
szegény Magyarországra, megtör ténhetet t volna ! Az ünnepé-
lyekszakadatlan láncolata követte egymást a fölszabadulás után. 
Első sorban fényes külsőségekkel hálaadó tábori misét 
mutatot t be Zadravec István tábori püspök a lóversenytéren. 
Pécsre látogatot t rövidesen Hor thy Miklós kormányzó is, 
a k i t az ország első emberét megillető fényes és lelkes fogad-
ta tás vár t Pécsett . Azután el látogattak Pécsre Bethlen István 
gróf, miniszterelnök, aki i t t mondotta el az ország közönsége 
részére programját az egységes pártról , Ráday Gedeon gróf 
belügyminiszter, akit a pécsi I. kerület Hamerli Imrével szem-
ben megválasztott képviselőnek. I t t időzött még Vass József 
dr. vallás és közoktatásügyi, Tomcsányi Viktor Pál igazság 
és Hegyeshalmy Lajos dr. kereskedelemügyi miniszterek a 
nemzetgyűlési képviselők egész sorával, akiket az akkor már 
folyamatban volt képviselőválasztási mozgalom hozott Pécsre, 
de korteskedésre már nem igen nyilt alkalmuk, mivel a vá-
lasztók ekkor már t isztában voltak azzal, kiket küldenek el 
a nemzetgyűlésre. 

Az első városi közgyűlés, melyen a polgármester terjedel-
mes jelentésben számolt be a bemondott adatok a lapján az 
elmúlt három év eseményeiről, mely jelentésnek kiegészítését 
és külön kinyotnatását határozta el a közgyűlés, megérdemelt 
meleg elismerésben részesítette Nendtvich Andor polgármes-
te r t , a hazafias ellentállás markáns képviselőjét, akinek érde-
meit Buzássy Ábel, c. főigazgató, a cisztercita főgimnázium 
igazgatója, akinek szintén k i ju to t t a szerbek attrocitásaiból, 
sorakoztat ta föl. Ámde ezen első rendes közgyűlés nem érte 
he ezen erkölcsi elismeréssel, hanem közfelkiáltással t e t t e ma-
gáévá a máskor oly takarékos közgyűlés Csukás Zoltán azon 
javas la tá t is, hogy a sokat szenvedett, Pécsről való távolléte 
a la t t súlyos anyagi áldozatokat is hozott polgármester egyszáz-
ezer koronát kapjon anyagi kárpótlásul készpénz kiadásaiért, 
melyek Pécsről való kényszer távolléte a la t t fölmerültek. Nem 
fukarkodot t ezen közgyűlés többi tisztviselőjével és alkalma-
zot t jával szemben sem. Egyhangúlag két milliót meghaladó 
összeget utalva ki előlegként a mai megélhetési viszonyoknak 
megfelelő alapos fizetésrendezésig. Karácsony előtt épen jókor 
tör tén t ezen gondoskodás. Az eddigiektől merőben eltérő 
más számokkal dolgozik most már a város is, melynek költ-
ségvetéseit még meg is obstruál ták a régi jó időkben a takaré-
kos városatyák, amikor a költségvetés 20—30.000 korona emel-
kedést m u t a t o t t . . . Ma öt-hat millió ide vagy oda, nem szá-
mit , és a város főjövedelmi forrását már nem a pótadó, hanem, 
más természetű bevételek duzzasztják. H a azokat a megerő-
södött polgárság élbirja, a mint kell, hogy elbír ja , akkor nin-
csen ba j és az ál lamháztartások példájára a deficittől való irtó-
zás hamarosan ismeretlen fogalom lesz. 
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Csakis dióhéjban ir tam meg minden konkrét naptár i adat 
nélkül kizárólag emlékezetből az utolsó 40 év pécsi neve-
zetesebb eseményeket, az ezen időben szerepelt embereket 
vázolva. 

A pécsi krónikás, akinek a történelem alaposságával kell 
majd dolgozni, ezen följegyzéseimben hasznos utbaigazitást 
ta lá lhat , hogy megkeresse ezeknek nyomán a ténybeli, minden 
területre kiterjedő adatokat . 

Befejeztem 1921. karácsony havában. 

-HU* 




