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ELŐSZÓ I.

T

Tisztelt Pécsi Polgárok!

Városunk legnagyobb büszkesége az a gazdag
kulturális hagyaték, melyet az évszázadok során az itt
élő emberek tenni akarása és szorgalma formált.
Feladatunk, hogy Pécs megőrzendő értékei között a
helybeliek szerepvállalásának is teret biztosítsunk,
támogassuk azon lehetőségek megismerését és
feltárását, melyek a hétköznapokban is segítik szűkebb környezetünk fejlődését, a helybeli kapcsolatok,
civil együttműködések szorosabbá tételét.

Ezt a gondolatiságot hivatott erősíteni „A helyi identitás
és kohézió erősítése Pécs városában” című projekt,
melyet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018ban indított útjára, s melynek célja a közösségek kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a
közösségi szerepvállalás, a helyi lakosság identitásának erősítése és a társadalmi kohézió elősegítése.
Mindannyiunk emlékezetében él, amikor az Európa
Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódóan 2010ben mintegy 100 millió forintos civil kerettel tudtunk
hozzájárulni a helyi közösségek által kezdeményezett
programokhoz. Immár egy évtizede nem volt lehetőség
olyan kulturális alapú közösségfejlesztési folyamat
megvalósítására, melyet most a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a város
újabb forrásokból támogatni tud. Ismét eljött az idő,
amikor önszerveződő közösségek és az évtizedes
múltra visszatekintő civil szervezetek számára kézzel
fogható segítséget biztosíthatunk.
A program lényegi eleme a közösségi munkamód
alkalmazása annak érdekében, hogy a helyi lakosság
bevonásával, közösséggé szerveződésével együtt
alkossák meg a jövőbeli cselekvéseiket Pécs városrészeiben, és a rendezvények, programok tervezésében, előkészítésében és megvalósításában összefogás alakuljon ki a közösségfejlesztés helyi szereplői
között. Mindez nem képzelhető el anélkül, hogy ne
ismernénk saját környezetünk ebbéli múltját és jelenét,
az igényeinkből fakadó és már megtett erőfeszítéseinket, melyek egyben kijelölik számunkra a
továbblépés lehetséges irányait is.

DR. PÁVA ZSOLT
Pécs polgármestere

A projektben 13 városrész civil életét, annak múltját és
jelenét feltáró dokumentum készült azzal a céllal, hogy
rohanó világunkban is fogyasztható tartalommal és
terjedelemben mutassa be közösségeink tevékenységét és azok színtereit, láttatva a magunk mint a
közösségekben élők számára is azt a színes világot,
ami az aszfalt, a beton és a kő alkotta építmények
mellett mindannyiunkat körülvesz. E Pécs városát
alkotó 13 városrész fejlődését, közösségi életét
történeti jelleggel is bemutatni hivatott kiadvány egy
példányát tartja kezében az olvasó, bízva abban, hogy
a hétköznapjaink ismert helyszínein való élményszerű
kalandozás egyben ösztönzően hat a program további
részleteinek megismerésére, s a jövőben megvalósuló
közösségi eseményekben való aktív részvételhez.
Feladatunk élettel megtölteni közösségi tereinket, és
lehetőséget biztosítani aktív cselekvő polgáraink
számára, hogy a városrészeikben életre tudják hívni a
város kultúrájában gyökerező és személyes társadalmi szerepvállalásra építő kezdeményezéseiket.
Felelősséggel tartozunk a jövő nemzedékeinek is,
tárgyi és szellemi örökségeink csak akkor válhatnak
valódi, generációkon túlmutató értékké, ha be tudjuk
mutatni és meg tudjuk tartani azok szerepét, jelentőségét saját korunkban és jövőnkben egyaránt.
I. BELSŐ VÁROSRÉSZ
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ELŐSZÓ II.

T

Tisztelt Pécsi Polgár!
Kedves Olvasó!

Egy település jellegét, arculatát döntően két tényező
határozza meg: a település története, múltja és a településen élő emberek tevékenysége, gondolkodásmódja. Ha ez a két dolog összhangban van, akkor a
település fejlődése is kiegyensúlyozott, jövőre nyitott.
Ez a megállapítás Pécsre is igaz.

Pécs gazdag, kétezer éves történelmét a keresztény
szellemiség, kultúra hatja át, amit megőrzött a török
hódoltság idején, és a szocializmus ateista évtizedeiben is. Püspöki városként vonzotta a korabeli tudomány és művészetek művelőit, természeti adottságai,
szorgalmas mesteremberei lehetővé tették céhek,
manufaktúrák és sajátos iparágak kifejlődését. A
„pécsiség” gyökerei ebben a termékeny gazdaságitársadalmi talajban erősödtek meg, és hagyományozódtak ránk, a mai pécsiekre.
Az elmúlt tíz év a város életében jellegzetes és örvendetes változásokat hozott a közösség-, és a környezetépítés terén. A pécsi polgár ma nem csak lakni akar
a városban, de formálni, alakítani is akarja, mert dolgának, feladatának érzi. Ez az polgári öntudat és tenni
akarás a társadalmi lét szinte minden területén megnyilvánul: egyesületek, szervezetek vállalkoznak a
szűkebb-tágabb közösségek életének jobbá, tartalmasabbá tételére, szellemi-kulturális értékeink, hagyományaink őrzésére, művelésére. Széles a városban
lévő civil közösségek skálája, jellegzetes a városrészek szerinti tevékenységük. A polgárság önszerveződése erőforrásunk és erőtartalékunk, ha olyan
tevékenységgel párosul, amely megerősíti a helyi
identitásunkat, felmutatja hagyományos nemzeti és
helyi értékeinket. Az ilyen önszerveződő, erős kisközösségek képesek biztosítani azt az értékáramlást,
értékkoncentrálást, amely nélkül a város egészséges
társadalmi fejlődése nem lehetséges.
Ezt felismerve az elmúlt tíz évben tudatosan támogattuk, erősítettük a már régebb óta sikeresen működő
civil szervezeteket, és segítettünk újabbak létrejöttét.
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DR. ŐRI LÁSZLÓ
Pécs alpolgármestere,
a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület elnöke

Érdekeink közösek – Pécs és a benne élők érdekeinek
képviselete, szolgálata. A közös érdek együttműködést kíván, amit a város jövője, gyarapodása érdekében az elmúlt tíz évben kiemelten is szem előtt
tartott a város vezetése.
Ennek az együttműködésnek része az a program,
amelynek keretében Pécs különböző városrészeiben
élőkről és az ott működő civil szervezetek tevékenységéről készült dokumentum. Az elkészített anyag,
amely most kézbe vehető, tanulmányozható, segít
felvázolni azokat az irányokat, amelyek felé haladva
tovább erősíthetjük közösségeinket, helyi identitásunkat, „pécsiségünket”.
Köszönetet kell mondanunk azoknak, akik ezt az
együttműködést segítik, azoknak, akik segítenek
megőrizni gyerekeink, unokáink számára évezredes
értékeinket, azoknak a lelkes és önzetlen polgárainknak, akik tovább gazdagítják, szépítik városunkat.
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BEVEZETŐ

A Belső városrész célterületet két településrész
alkotja: a történelmi Belváros és az ITS-ben Siklósi külvárosnak nevezett városrész. E két terület
tekinthető Pécs központjának. Északon az Aradi
vértanúk útja, a Kálvária utca, keleten az Ágoston tér, a Majorossy utca, a Lánc utca, a Sport
utca, az Alsómalom utca, délen a Bacsó Béla
utca, a Somogyi Béla utca, a Kálvin utca, nyugaton a Klimó utca, a Rákóczi út és a Szabadság
utca határolják.
A Belváros a városfallal körülvett, 2000 éves
múltat átölelő városmag köré épült, úgy, hogy a
kapcsolódó területek révén biztosítsa a városközpont centrum szerepét, mind közszolgáltatási, egészségügyi, kulturális, kereskedelmi és
közlekedési szempontból. A városrészben a
2000 éves ókeresztény emlékektől kezdve a
klasszicista épületeken, a 60-70-es évek építészetén át napjaink trendjeiig minden megtalálható. A Belváros építészeti sokszínűsége ellenére egységes arculatot mutat az ideérkezők
számára. Térszerkezeti szempontból kiemelendő, hogy a Belváros jelentős része műemlékvédelmi oltalom alatt áll.
A Belvárosban található a város idegenforgalmi
látványosságainak túlnyomó része, és számos
kulturális intézmény-színtér is itt kapott helyet,
így például a Janus Pannonius Múzeum egységei a Káptalan utcában, a Nemzeti Színház, a
Horvát Színház és a Szabadtéri színpad, valamint a Művészetek és Irodalom Háza, a Nádor
Galéria és még sorolhatnánk. A Belső városrész
Pécs elsőszámú kereskedelmi centruma is. A
2000-es évekig a Széchenyi térre beérkező sétáló utcák (Király utca, Irgalmasok és Ferencesek
utcája) és a hozzájuk kapcsolódó területek jelentették a város kereskedelmének szívét, azonban
a szintén a városrészben kiépült Árkád bevásárlóközpont megváltoztatta ezt. A változás
eredményeképpen a városfalon belüli területen
elsősorban a vendéglátó funkció erősödött meg.
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1. A PÉC FEJLŐDÉSÉNEK

A hazai városfejlődés fontos sajátossága volt,
hogy a németes modell szerinti fallal körülvett
városi terület mellett a falon kívül olyan területi
egységek jöttek létre, amelyek a belső területeken ingatlanhoz már nem jutó, de a város ellátásában fontos szerepet játszó lakosság letelepedését tették lehetővé. Pécs esetében a
Belvároson kívül a Szigeti, a Budai és a Siklósi
külváros képezett ilyen egységet. Az ilyen területeken általában iparos, mezőgazdasági vagy
kereskedő népesség telepedett le.
A pécsi Belváros jól mutatja az idők változását. I.
István király Pécset 1008-ban püspöki központtá
tette, s ez a város működésére a szabad királyi
városi cím megszerzésig (1780) meghatározó
hatást gyakorolt. A püspökség, a székesegyház,
a káptalan ellátását szolgálták a pécsi és azon
túli földterületek, amelyek együttesen mintegy
200 ezer magyar holdat tettek ki. A fallal körbevett
település ugyanakkor a dél-dunántúli térség kiemelkedő központja volt.1 Nem változtatott ezen a
török megjelenése sem. Mivel Pécs nem volt jelentős katonai központ, ezért a török alóli felszabadító háborúk során sem érte nagy pusztítás,
annál inkább a Rákóczi-szabadságharc alatti
rácdúlás idején, amely igen jelentős népességpusztulást hozott a városnak.2
A 18. századtól kezdve a korabeli nagy népességvándorlásnak is köszönhető, hogy a város
népessége gyorsan nőtt. Míg az 1720-as évek
felé mintegy 1 500-2 000 főnél nem nagyon
lehetett nagyobb a város, addig az 1780-as évek
vége felé már elérte a 9 000 főt. Ezzel Pécs a déldunántúli térség legnagyobb városává vált.
Pécsre igen figyelemre méltó németajkú lakos-
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ság telepedett be, de legalább ekkora jelentősége
volt a délszláv tömegek érkezésének. A városi
lakosság sokáig három nagy népességcsoportból állt össze: a németeken kívül a bosnyáknak hívott, döntően délszláv lakosságból,
valamint a régóta itt lévő, s lassan azért szaporodó magyarságból.3 1703-ban véget ért a
város kamarai irányítása, s Pécset az udvar
visszaadta az egyháznak. A város az erőteljes
püspöki intézkedések következtében katolikus
várossá vált, más vallásúakat nem nagyon tűrtek
meg, a rácok például a pécsi káptalan város melletti területeire költöztek ki (Németürög, később
Rácváros). Az egyház ugyanakkor megkezdte a
török nyomok eltüntetését: sorban alakította át a
török dzsámikat, s új templomokat is épített
(Ágoston rendiek, a Ferencesek temploma, a Fő
téri kapucinus templom stb.). Ennek eredményeképpen az egyházi épületek ma is nagyban meghatározzák a városképet.
A városi népesség gyors növekedése egyre
erősebbé tette a városi közösséget. A lakosságnak szabad földterületekre volt szüksége,
hiszen az ellátás biztosításához mezőgazdasági
földek kellettek. A Belvárostól délre lévő szántók
és rétek hamar elfogytak, ugyanakkor a belvárosi
népesség egyre jelentősebb szőlőtermelővé vált:
megindult a városfaltól északra lévő hegyoldal
szőlővel való beültetése. A városi kommunitás
egyre inkább saját kezébe kívánta venni sorsát, s
erre 1780-ban jött el az alkalom, amikor is Mária
Terézia szabad királyi városi címet adományozott a városnak. Az egyházi intézmények
elvesztették korábbi befolyásuk jelentős részét, s
a város irányítását, törvényeit, működését már a
városi tanács (önkormányzat) intézte a további-

akban.4 Korábban Pécs városa egyházi mezővárosként beleolvadt a püspöki, káptalani, székesegyházi és papneveldei birtokokba. 1780-tól
Pécs város önállóvá vált, vagyis az egyházi
nagybirtokok között egy autonóm városközösség működött.
A hazai urbanizáció a 19. században felgyorsult,
s városaink között Pécs fejlődése kiemelkedő
ütemű volt. A 19. század közepére Pécsett már 15
ezer főre nőtt a népeség, amelynek mintegy
harmada a Belvárosban élt. Pécs egyre jelentősebb kereskedelmi központtá vált. A Belvárosban lévő piacok, köztük a Piac tér (Fő tér, a
mai Széchenyi tér) egyre nagyobb forgalmat
produkált. Pécs 1828-ban Pest-Buda után a
második legnagyobb piackörzettel rendelkezett,
257 település vallotta a várost egyedüli piacának.5
A reformkorban nyerte el a Fő tér és környéke azt
az utca- és térformát, amit ma is őriz. Sugárszerűen tizenkét utca torkollt be a Piac térbe, s a
tér közepén ott állt a templom: a Tudományos
Gyűjtemény 1820. évi száma szerint „A piatz
közepén fekszik a plébániai templom, melly
régen Török metset volt, de amellyből a Törökös
torony lerontatván, a Keresztényi Isteni tisztelethez alkalmaztatva építtetett.” A mindig mozgalmas Piacz tér egyre inkább városközpont
jelleget öltött.
Mind több intézmény összpontosult a Belvárosban, egy hadbiztossági központ, egy sóház,
egy postaállomás, Baranya vármegye nemesi
közgyűlése is. Utóbbi impozáns, barokk stílusú
épülete 1732-ben készült el a Papnövelde
utcában. 1848-ban a polgármester, a főbíró, a
kapitány, a főjegyző, a főügyész, a levéltáros, a
számvevő, a telekbíró, a tisztiorvos, a sebész és
a városi mérnök alkotta a tisztikart. Nagyon
fontos volt, hogy a korabeli Pécsnek az
adóbevételeken kívül komoly bevételi forrása
volt a mintegy 3 600 holdas mecseki erdő,
amit bérbe adva használtak, s amelynek
bevételéből a városműködtetés lehetővé vált.
De mutatja a város komfortosodását, hogy a
Belvárosban már több vendégfogadó és kávés
ház fogadhatta az utazókat. 1838-ban színház

épült, elkészült a Király utcában a Nemzeti
Kaszinó épülete. A belvárosi utcák már kövezettek voltak. Fényes Elek a 19. század közepén
így jellemezte a Belvárost: „A belvárosi házak
általában csinos, egészséges, kényelmes lakást
nyújtanak, csaknem mindnyájának van udvara
és kertje…” Nagyon fontos lépés volt a 18-19.
század fordulóján megépített nagy csatorna
(„Kanal”), vagyis a mai Pécsi-víz, amely az
északról, a hegyről lefolyó vizeket vezette el. A
csatorna megásása a városi közösség által
történt.6
Vizsgált területünk azonban nemcsak igazgatási
vagy kereskedelmi központ volt, de egyben ipari
telephelyek sokaságát is adta. A keleti városfalon
túli Felső- és Alsómalom utcában, alapvetően a
Tettye-patak vízienergiájára alapuló malomipar
talált helyet. A 19. század közepe előtt a patak
mellett harmincnál is több malmot tartottak számon (posztósok, tímárok stb.). De hasonlóan
fontosak voltak azok a kisiparos műhelyek,
amelyek a Piac tér felé húzódó utcákban települtek meg. Pécsett az 1830-as években már
több mint 80 különböző ipari mesterséget űztek a
lakosok, amely szám a dél-dunántúli és a Dráván
túli területeken is kiemelkedőnek számított. Az
1840-es években megszaporodtak a manufaktúrák, de volt már sörfőzde, likőrgyár, papírgyár,
könyvnyomda, sőt 1844-ben cukorgyárat is alapítottak. (A korabeli ipari üzemek persze méretükben nem hasonlíthatók a mai gyárakhoz, lényegében egy-két telken elfértek.) A piacok is sokasodtak: a sertéspiac a Szigeti kapu melletti
ispotály környékén, a búzapiac a mai székesegyház alatt húzódó zöld területen volt, de egyértelműen az országos vásárok voltak a legjelentősebbek, amelyekből évente négyet lehetett
tartani. S végül említsük meg, hogy a pécsi
polgár, a belvárosi lakosság nagyon fontos
tevékenysége volt a szőlőművelés, amely az ipari
és kereskedelmi vagy egyéb foglalkozások
mellett komoly jövedelemforrás volt.7
A városfalon túl a déli részen a vasútig húzódó
területen helyezkedett el a Siklósi városrész
északi területe. Korabeli térképek már az 1760-as
I. BELSŐ VÁROSRÉSZ
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évektől jelzik benépesedését, amely a 19. század
közepére már igencsak felgyorsult. Az Alsómalom és a Siklósi (Bajcsy) utcák mentén
lakóházak és iparosműhelyek tucatjai helyezkedtek el a reformkorban. A déli városfalon kívüli
terület kapcsán említsük meg, hogy az Országút
(Rákóczi út) és a Siklósi (Bajcsy) utca kereszteződésétől délre derékszögűen helyezkedett el
a Czindery-kert, amit a nagybirtokos 1814 felé a
város közönségének átengedett, így a városi
polgárságnak és a városnak ez lett az első
jelentősebb közparkja.8 A Siklósi külváros a
későbbiekben egyre inkább ipari városrésszé
vált.
Pécs gazdasági és társadalmi fejlődésének
nagyon fontos korszaka volt az 1850–1914 közötti
időszak. Ezek voltak azok az évtizedek, amikor a
nyugati piacgazdaság kiépült, s vele párhuzamosan a polgárosodás is egyre jelentősebbé
vált. Ebben az időszakban a Belváros elsődlegesen mint a városirányítás és a városi gazdasági kapacitások központja jelenik meg, így az
intézményi irányítás, a közigazgatási, államigazgatási funkciók, az iskoláztatással, egészségüggyel kapcsolatos intézmények megszaporodtak a területen. Ugyanakkor a Belváros
fejlődése révén egyre jelentősebb különbségek
alakultak ki a komfortos belső és a lényegesen
gyengébb infrastrukturális lehetőségekkel rendelkező külső városrészek között, annak ellenére, hogy a külső városrészekben sokkal gyorsabban növekedett a népeség, mint a Belvárosban. A századfordulón a Belvárosban a távollévőkkel együtt 9 513-an laktak, amely Pécs
népességének már csak 22%-át tette ki.9 Hozzászámítva a Siklósi külváros északi részét sem
becsülhetjük 30% fölé e térség lakosságának
arányát. Az azonban kétségtelen, hogy a Belváros korábbi németes dominanciája megszűnt,
e területen már alapvetően magyar nyelvű lakosságot regisztráltak. Az előrehaladott asszimilációra utal, hogy 1900-ban a népszámlálási
statisztika szerint a Belvárosban a 8 863 magyar
anyanyelvűvel szemben már csak 607-en vallották magukat német anyanyelvűnek.10
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Felekezeti szempontból a dualizmus korában
jelentős változásokat figyelhetünk meg a Belváros területén. Kétségtelen, hogy továbbra is
jellemző volt a katolikus túlsúly, de viszonylag
gyorsan emelkedett az izraeliták, az evangélikusok és a reformátusok aránya. 1900-ban a
belvárosi 9 851 főből 6 772 (68,7%) volt katolikus,
ugyanakkor 2 185 (22,18%) volt az izraeliták, 389
(4%) az evangélikusok száma. Mindez, ahhoz
képest, hogy az 1820-30-as évekig lényegében
tilos volt zsidóknak a városba költözniük, már
jelentős módosulás, amihez persze a lehetőséget azok a törvények adták meg, amelyek
hasonló jogokat biztosítottak az ország minden
felekezeti népességcsoportjának. A belvárosi
zsidóságnak most már volt joga ingatlant
vásárolni, szabad gazdálkodást űzni, s köztük
olyan vállalkozók emelkedtek ki, akik igen sokat
tettek Pécs fejlődéséért.11 Nem véletlen, hogy a
liberális légkörben a vallási felekezetek egyremásra hozták létre társadalmi-közösségi
szervezeteiket, templomokat építettek. 1869ben adták át a Majláth (ma Kossuth) tér keleti
oldalán a zsinagógát, amelyben már egy Angster
orgona szólalt meg, 1875-ben avatták fel az
adományokból épült lutheránus templomot a Kert
(ma Dischka) utcában, amelybe szintén Angsterorgona került. Az Indóház (ma Szabadság) úton
a reformátusok templomát 1907-re sikerült felépíteni. De a katolikusok sem tétlenkedtek: a
székesegyház átépítése, új iskolák megteremtése, különböző szerzetesrendek Pécsre telepítése kísérte a kor változásait.
A 19. század második fele a kiegyezést követően
a pécsi gyáripar gyors fejlődéséről szól, és jó
néhány cég egy ideig még a belvárosi területén
tudott működni. Ilyen volt a világhírűvé vált
Angster, amelynek központi telephelye a Mária
utca 35. száma alatt a Belváros északi részén
volt. A század végéig még a Hamerli-kesztyűgyár egyik üzeme is a Király utca elején termelt.
Szintén belvárosi cég volt a Kindl-gépgyár,
amelynek telephelye a Perczel és a Nepomuk
(ma Munkácsy) utca között helyezkedett el. A
Sétatér keleti oldalán az 1850-es évek végétől
épült ki a Littke-pezsgőgyár, hatalmas földalatti

pincerendszerével együtt. A Gyár (ma: Várady)
és az Országút (ma: Rákóczi út) nyugati sarkán
állt a Madarász András által épített gőzmalom. A
Légszeszgyár utca mellett épült fel állami beruházásként 1906–1912 között a dohánygyár, ahol
elsődlegesen helybeli nőket foglalkoztattak. A
Hoffmann-bútorgyár a Perczel utca 14. szám
alatti asztalosműhelyből nőtt gyárrá, s a századfordulón már a Siklósi-külváros északi részén
építette föl gőzüzemű gyártelepét a tulajdonos,
és ugyanitt helyezkedett el az Engel-parkettagyár
faraktára is, amelyhez a tulajdonos a vasútról
iparvágányt is építtetett. A Búza tér környékén is
több nagyobb ipari vállalkozás helyezkedett el
egykoron.12
A reformkorban meginduló telítődés a dualizmus
korában teljesedett ki. A volt klasszicista épületek
nagy részét átépítették, így azok mai képe már
eklektikus vagy romantikus stílusjegyeket hordoz. A Király utca jellegzetes épületévé vált az
emeletes modell: alul bolt, az emeleten lakott a
polgárcsalád, hátul az udvarban műhely vagy
egyéb kiszolgálóhelyiségek helyezkedtek el. A
városközpontban egyre több módosabb polgári
ház épült föl ebben az időben, emeljük ki közülük
a városközpontban lévő Lóránth-palotát. A
szolgáltatási szektor gyors fejlődése látszódott
az új pénzintézeti épületeken is: a Fő téren a
Czindery-ház helyén felépült a Pécsi Takarékpénztár palotája. A polgárosodást mutatta a
Király utcában létesített színház. 1886-ban épült
föl a mai Bajcsy és a Rákóczi út sarkán álló
Vadember szálloda, 1903-ban adták át a Kossuth
tér nyugati oldalán a Vadászkürt szállodát
(helyén hasonló névvel már korában is állt egy
szálló), a Király utca elején a kesztyűgyár helyén
1915-ben épült fel a Grand Hotel (ma: Palatinus),
s a Fő téren a Nádor is elnyerte mai formáját. Már
kávéházak, vendéglők, sörözők, szórakozóhelyek, gőzfürdők voltak a Belvárosban. Fellendült a vendéglátás szektora is: az 1880-as évek
vége felé Pécsett négy első osztályú szálloda
működött, ezekben együttesen 72 kivehető
szoba volt, s valamennyi rendelkezett saját étteremmel. A századfordulón Pécsett 189 vállalkozás dolgozott a szállodai és egyéb vendéglátó-

tevékenységi körben, ezek a vállalkozások
összesen 365 embert foglalkoztattak. Egyre több
iskolaépületet emeltek ebben az időben.13 Megindultak az egyházi építkezések is: az 1880-as
években átépítették a székesegyházat; a mai
Sétatér déli részén 1907-ben Zichy Gyula püspök
támogatásával felsőbb leányiskola létesült. A
közigazgatás és a városirányítás is javult: 1907ben átadták az új, igen díszes városháza épületét, felépült a Postapalota, valamint a Fő tér
északkeleti részén a törvényszék épülete. A
dualizmus korában nagy előrelépés történt a
köztisztasági kérdések kezelése kapcsán (bár a
szennyvízcsatorna még váratott magára), de
sokat tettek a városi temetők kialakítása és a
szegénykérdés kezelése kapcsán.14
A polgárosodás korában fontos újdonság volt az
egészségügyi és gyógyítási lehetőségek szélesedése. Mivel a pécsi tőkeerős társadalom, a
vállalkozók, a jobban fizetett lakosság alapvetően a Belvárosban élt, így nem véletlen, hogy
pontosan ebben a térben jelentek meg az első
nagyobb egészségügyi intézmények, valamint a
hozzájuk kapcsolódó gyógyszertárak és más
szociális intézmények. A másokért áldozni kész
gondolkodás szép példái voltak a pécsi árvaházak. A városi árvaházat (Rudolfinum) 1858-ban
alapították, magán- és közadományokból bővítették, majd pedig 1899-ben egyesítették az
1886-ban magánadományokból létrehozott
Matessa árvaházzal.15
A dualizmus szabadgondolkodású időszaka
nemcsak a gazdasági fejlődés lehetőségét
teremtette meg, hanem ezzel együtt járt a társadalmi önszerveződés nagyon sok formája is.
Fontos lépés volt a vállalkozói világ önszerveződése. 1881-ben a pécsi nagyvállalkozók
elérték, hogy a dél-dunántúli megyék leválhassanak a Soproni Iparkamaráról, s megszervezték a Pécsi Kereskedelmi- és Iparkamarát.
A szervezésben döntően a belvárosi tőkeerős
vállalkozók vettek részt, első elnöke Kellemfy
Károly, őt Szontagh Mátyás gőzmalomtulajdonos
követte. Az iparkamara jogszabályi lehetőségeivel alapvetően hozzájárult a vállalkozói
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szabadság működéséhez, a verseny fenntartásához és ellenőrzéséhez, a minőségi termeléshez, kiállítások és vásárok szervezéséhez, a
szakoktatás fejlesztéshez.16
Az egyesületi élet is sokat fejlődött, a kor
gondolkodása az öntevékeny és horizontális
társadalomszerveződésre épült. A javuló
helyzetű társadalmi csoportok már tudtak
áldozni a hasonló elveket valló, hasonló
életvilágot megtestesítő tevékenységekre, s
ennek egyik legfontosabb szervezetei a
társadalmi/közösségi egyesületek voltak.
Voltak köztük munkásegyletek, jótékonysági,
szociális vagy segélyező egyesületek, közművelődési/önképző vagy dalosegyletek, sport- és
turisztikai egyletek, gazdasági/ipari/mezőgazdasági jellegű egyesületek, politikai/társadalmi társulások, felekezeti egyletek, egészségügyi vagy éppen temetkezési szervezetek stb.
Néha egy-egy nagyobb eseményre önmagában
is létrejöhettek társadalmi szervezetek, ilyen volt
például az 1888. és az 1907. évi Pécsi Országos
Kiállítás megrendezése.17
A Belváros a többi városrészhez képest minden
szempontból előnyt élvezett, hiszen a városi gazdaságban meghatározó személyek, vállalkozók,
városirányítók többsége ott élt. Ez azt hozta magával, hogy az urbanizációval együtt járó közműfejlesztések előnyeit is elsődlegesen a belvárosiak érezhették. 1894-ben adták át s helyezték
üzembe az áramtermelő rendszert, amihez a
szenet a DGT szállította. Az igények növekedése
miatt a következő évtizedekben a villanytelep
kapacitását állandóan növelni kellett. Viszonylag
hamar megindult Pécsett a gáztermelés és szolgáltatás: az 1860-as évek vége felé épült fel a
Légszeszgyár; a kiépítendő hálózat a belváros
területére koncentrálódott. Javítani kellett a
vízellátást is: a tettyei vízmű beruházása 1892
őszére fejeződött be, ezzel párhuzamosan a
Tettye-patak folyását is szabályozták. A gyors
hálózatfejlesztési program eredményeként 1893
végére már 1 243 magánfogyasztót be is kötöttek
a rendszerbe. A vízvezeték kiépülése együtt járt
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egy életmódváltással, s befolyásolta a város ipari
és szolgáltató rendszerét is: a város iparosainak,
mesterembereinek jelentős megrendeléseket
biztosított, s viszonylag nagy kereslet alakult ki
olyan termékek iránt, amelyek már a polgári
házakban kialakított fürdőszobák felszereléséhez, működtetéséhez kapcsolódtak. 18
Pécs közlekedés-földrajzi elhelyezkedése kedvezőtlen volt. A Mecsek alatt elterülő várost
sokáig elkerülték az országos vasúti fővonalak,
így a nagy piacokat Pécsről csak nehézkesen
lehetett elérni, ugyanakkor a Belvárosban lévő
vásárokat és piacokat sem lehetett könnyen
megközelíteni. Az 1850-es években felépült
Üszög–Mohács vasútvonal üszögpusztai állomásához egy belvárosi utazni vágyó polgárnak
hosszú utat kellett megtenni gyalog vagy bérkocsival. A terület déli részén az 1860-as években
épült meg az első vasútvonal, amelyen 1868-tól
Barcsot, s rajta keresztül a nyugati területekhez is
lehetett kapcsolódni. A főváros viszont csak
1882-ben vált közvetlenül elérhetővé a pécsieknek, ami az alföldi nagyvárosokhoz képest 20-25
éves késést jelent. Fontos volt viszont, hogy a
századfordulón megépült a főpályaudvar, kiépítették a Legszeszgyár utcai gyárak és a Búza tér
megközelítését jól szolgáló kisállomást. A világháború előtt a város vasúti üzletigazgatási
központtá vált, amely révén Pécs egyre inkább a
dél-dunántúli régió vasúti központjává alakulhatott. Jól mutatja ezt, hogy már a századfordulón naponta hét személyvonat és hat tehervonat indult el Pécsről különböző irányokba.
A belvárosi közösségi közlekedés történetében
meghatározó, hogy az I. világháború előtt megindult a villamosközlekedés, amely a város négy
lényeges pontját kötötte össze a nyugati–keleti
tengely mentén. A korabeli sárgára festett, kék
szegéllyel díszített villamosok lassúak voltak és
állandóan csörömpöltek, maguk a kocsik is kicsik
voltak, viszont 10-12 percenként indultak járatok.
A villamos a későbbiekben jelentős tömegforgalmat bonyolított le, s a városon belüli közlekedés alapeszközévé vált.19

Pécs, mint a hasonló méretű hazai városok többsége, jelentős katonai központ volt, nevezték
katonavárosnak is. A városban általában
1 500–2 000 fős hadsereg állomásozott, és a
katonatisztek – hasonlóan a postai és a vasúti
alkalmazottakhoz – fontos fogyasztói voltak a
helyi termékeknek, látogatói a közintézményeknek, a vendéglátóhelyeknek.
Az első világháború és az azt követő szerb
megszállás alaposan megváltoztatta a város
életét. Az addigi pezsgő vállalkozói és kulturális
életnek vége lett. A délszlávok 1921. augusztusi
kivonulása után – ha nagyon rossz körülmények
között is, de – újraindulhatott a termelés. Szembe
kellett azonban nézni azzal, hogy a piacok egy
része elveszett, a belső kereslet lecsökkent, a
munkanélküliség felszökött, a jövedelmek viszszaestek. A hatalmas infláció miatt a megtakarítások eltűntek, s a bizonytalan gazdasági helyzetben sok vállalkozó hagyta el a várost.20
A két háború közötti korszakban alig jöttek létre
új gazdasági magánberuházások. Számos
vállalat nehéz helyzetbe jutott, ezért gyors tulajdonosváltások, vállalat-összevonások történtek.
A belvárosi kisiparosok különösen rossz helyzetbe kerültek, hiszen az 1920-as évekbeli
jövedelemcsökkenés eladhatatlanná tette termékeiket, az elmaradt beruházások miatt a szolgáltató szektorban több kisipari ágazat is a
túlélésért küzdött. Pécs ebben az időben hatalmas adósságot halmozott föl, egyike volt az
ország legeladósodottabb városainak.21
A nem túl perspektivikus körülmények közepette
ugyanakkor tény, hogy a város népessége gyorsan nőtt, ami a külvárosokat érintette. A pécsi
Belvárosban 1930-ban 9 077-en éltek, ez alig
nagyobb létszám, mint amit a századfordulóra
vonatkoztatva láthattunk. A külvárosokhoz képest már ekkor is látványos volt a belvárosi
népesség elöregedése. Folytatódott ugyanakkor
a korábban megindult nemzetiségi asszimiláció:
a belvárosi népeség 93%-a magyar anyanyelvű
volt.22

A világgazdasági válság utáni gazdasági élénkülésnek voltak jól látható jelei a pécsi belső
területek fejlődésében. A pécsi újdonság az
1930-as évekbeli Bauhaus-stílusú építkezés volt:
Forbát Alfréd tervei szerint épült föl például az
Uránia mozi, a városi rendőrség székháza, illetve
számos Rákóczi úti épület. A szociális lakásépítéseknél a városvezetés próbálta a helyi
kisiparosokat előnyhöz juttatni. A lakásokra a
már említett népességszaporodás miatt amúgy
is nagy szükség volt.23
Az egyetem bővülése, a tanári lakások felépítése
is sokat lendített a helyzeten. 1921-ben a korábbi
pozsonyi Erzsébet királyné egyetem Pécsre
költözött, s a várostól felajánlott Rákóczi úti
addigi főreáliskola épületében kezdhette meg
működését, ugyanakkor a püspök átengedte a
Lyceum templomot és a Klimó könyvtárat. Megnyitásakor alig volt helyi professzor, de a későbbiekben szaporodott a számuk. A karok, a hallgatók és a tanári gárda létszámának emelkedése
azok elhelyezését is szükségessé tette, nem is
beszélve a különböző intézetekről. A gazdasági
válság idején építették fel a Szent Mór kollégiumot, a munkákban sok helyi kisiparos vett
részt. Fontos megjegyezni, hogy az összesen
429, az egyetem által foglalkoztatott dolgozóval a
Pécsi Tudományegyetem így is az egyik legnagyobb gazdasági egység volt Pécsett.24
Jelentősen javult a turizmus helyzete, ezzel
együtt a belvárosi szállásadás rendszere, ennek
során modernizálták a Pannónia Hotelt. Egyre
több Pécsen kívülit vonzó programot szerveztek
a városba.
A második világháború után a pár éves átmeneti korszakot követően a szocializmus időszaka
köszöntött Pécs városára. Ez az addigi pécsi
magángazdaság teljes rendszerét átalakította.
Az ipari és kereskedelmi üzemeket 1947–1949
között államosították, leszámítva néhány kisebb
szolgáltatóipari egységet, szinte minden állami
kézbe került. A korábbi meghatározó társadalmi
csoportok tagjai és a tradicionális társadalmi
I. BELSŐ VÁROSRÉSZ
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önszerveződés lehetőségei visszaszorultak, a
társadalmi érdekvédő és egyéb szervezeteket
nagyrészt felszámolták, avagy engedelmes
bábbá tették.
A Belváros az európiai urbanizációs folyamatoknak megfelelően is azt mutatta, hogy a belső
területek egyre inkább az oktatási, igazgatási,
kereskedelmi, turisztikai és kulturális egységgé
válnak. Mindez azzal is együtt járt, hogy a
szocializmus korában lezajlott nagy népességnövekedés, amelynek során 1990-re a város
lakossága 170 ezer főt tett ki, alapvetően nem a
belső területeken ment végbe, ezért a külvárosi
részeket össze kellett kapcsolni a belső útrendszer bővítésével. A legtöbb ilyen terület a
Siklósi-külváros északi részén, a vasúttól
északra lévő területen feküdt. A Belvárosnak ez
a déli területe egyre több kereskedelmi egységet
kapott: a Széchenyi térről kitelepített piac vásárcsarnokba került, új állami áruházak épültek stb.
Nagy újdonság volt a belső területeket a déli
városrésszel összekötő, 1974-ben átadott 374 m
hosszú Árpád-híd, amelyhez külön fel- és lehajtó
épült.25 A belvárosi területeken egyre jelentősebbé vált a kereskedelem. 1962-ben a városban
443 bolt volt, melyek legtöbbje a város keletnyugati tengelyében helyezkedett el, vagyis a
Zsolnay út – Rákóczi út, illetve a Búza tér – Király
utca – Kórház tér vonalban. Az 1970-es évek
elején adták át a városháza épületének földszintjén a Centrum Áruházat, majd pedig a belváros déli részén 1976-ban a Konzum Áruházat.
Ez utóbbi Pécs város közellátása szempontjából
sokáig a minőséget jelentette. 1980-ban avatták
fel a vásárcsarnokot, vagyis látható, hogy a város
központi részeinek kereskedelmi kiszolgálása
egyre inkább délre tolódott.26
Pécsett történeti hagyományaiból és iskolaszerkezetéből is következően alapvetően mindig a
humán értelmiség volt nagyobb számban jelen.
Ebből is következett, hogy az 1960-70-es években folyamatosan erősödött a belvárosi területek múzeum jellege. A múzeumok egy része a
régi történeti épületekben kapott helyet, s ez a
turizmus, a vendéglátás és a kulturális élet erős
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központosítását is jelentette. A Zsolnay, a Vasarely, a Csontváry, a bányászati, a néprajzi és más
múzeumok, kiállítások a Belvárosban kaptak
helyet, s ráadásul az 1970-80-as években erős
vonzerőt is gyakoroltak, hiszen a hazai társadalom egy része fogékony volt a kulturális szolgáltatások iránt. A széttagoltság persze magas
költségekkel is járt, ugyanakkor a helyben folyó
történeti képzésnek köszönhetően a múzeumok
szakemberszükséglete rendelkezésre állt. Mindez összekapcsolódva a meglévő belvárosi történeti értékekkel, épületekkel stb., a Mecsek természeti lehetőségeivel, erős turisztikai vonzerőt
jelentett nemcsak a kényszerből érkező középiskolai csoportoknak, hanem a hazai értelmiségi
és középrétegek számára is.
A vendéglátóhelyek ismertebb egységei is a Belvároshoz kötődtek (Nádor, Mecsek Cukrászda,
Caflisch stb.). De fontos közösségi eseményeknek is színhelye volt a Belváros, főleg a
Széchenyi tér, elég lehet csak az 1980-as években teljesen megszokottá vált szilveszteri/újévi
népünnepélyekre utalni. Az intenzív beépítés
miatt kevés zöldfelület, park maradt a Belvárosban (ám erre ott van a Mecsek), üde kivételnek számít a Sétatér.
Az évtized végén már jelentős munkanélküliség
is kialakult a városban, amelynek lakossága
1980–2018 között 25 ezer fővel csökkent. A belső
városrészek lakossága ma 8 400 fő körülire
tehető. A tőkeerős belvárosi lakosság egy jelentős része a mecseki dombokra (Donátus, Bálics
stb.) vagy pedig a közel lévő, felfejlődésüket
ekkor kezdő településekre költözött, bár vállalkozásaival továbbra is a Belvároshoz kötődött.
Az utóbbi évtizedben a lakosságcsökkenés okai
között a külföldre vagy Budapestre való elvándorlás egyaránt szerepel, de jelentős a város
agglomerációjába tartozó településekre való kiköltözés is.
A politikai rendszerváltás után a város gazdasága alapvetően megváltozott. Ennek egyik sajátos vetülete a kereskedelem fejlődése, átalakulása volt: egyrészt megfigyelhető a belvárosi

1. A székesegyház és a Ferencesek utcája

területeken a kereskedelmi koncentráció
(ÁRKÁD), másrészt a korábbi Belvárost jellemző
kisebb boltok, áruházak bezárása és átváltozása. A központi területeken lévő korábbi áruházak helyén vendéglátóipari egységek telepedtek meg. A folyamatos bővülés eredményeképpen 2018-ban a Király utcában már 43
különböző étel- és italfogyasztást biztosító üzlet
működött. A Belvárost érintő turizmus terén is
érzékelhetők változások, bár ezek nem feltétlenül pozitívak. A belvárosi szállodák privatizálása után a tulajdonosváltások nem hozták meg
azt az eredményt, amit sokan vártak. A hajdani
Nádor szálloda bezárt, felújítása elmaradt, de
tény, hogy a városképet is meghatározó homlokzati falat kijavították. A Kórház tér melletti korábbi
Pátria Hotel becsukta kapuit. Minőségi, legalább
négycsillagos szálloda alig épült (Corso Boutique
Hotel), s ez igen komoly szűk keresztmetszet az
idegenforgalom szempontjából.
Kétségtelen ugyanakkor a nagy változás a programturizmus szempontjából, hiszen Pécs fesztiválváros lett, különösen sok érdeklődőt vonzanak a Dóm téren megrendezett nyári fesztiválok,
előadások, valamint a nyári színházi találkozók.
Pécs belvárosa tele van muzeális értékekkel, de
ez ma már nem tud tömegszinten kiemelkedő
vonzerőt gyakorolni. Az UNESCO világörökségi

listájára felkerült feltárt és látogathatóvá tett
ókeresztény sírkápolna, valamint a Dóm téri
épületek jól látogatottak. Nagy kiugrási lehetőség
volt az Európa Kulturális Főváros – Pécs 2010
projekt, amelynek során megújították a belvárosi
köztereket, átépítették a Széchenyi teret, a Belváros északi részén, a Papnövelde utcában, a
hajdani vármegyeház mellett létrehozták a nagy
kiállító épületet (Modern Magyar Képtár), ugyanakkor már a Belvároson kívül épült fel a Tudásközpont, a Zsolnay Negyed és a Kodály Központ.
A székesegyház mögött hosszú vajúdás után
megnyílt a pécsi középkori egyetem kiállítása, s
látogathatóvá vált a püspöki palota egy része is.
A társadalom életét meghatározó, segítő
civilszervezetek jelentős része is a belső
városrészben rendelkezik székhellyel, bár
tevékenységük városszerte érzékelhető. A
Belvárosban igen magas (41,2%), a többi városrészt messze meghaladó a diplomások aránya. A
Belváros nagy vonzerőt gyakorol a külső városrészek lakosságára, főleg azért, mert számos
szolgáltatáshoz csak itt juthatnak hozzá (pl.
egyetem, iskolák, egészségügy, kultúra stb.),
ugyanakkor a tömegek számára szóló szórakozási kínálathoz is döntő mértékben a belvárosi
területekre kell utazni. Ez hosszú távon is
biztosítja ennek a területi egységnek a központi
szerepét Pécs városán belül.
I. BELSŐ VÁROSRÉSZ
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Napjainkban Pécs városa a Dél-dunántúli régió –
Baranya, Somogy, Tolna – központja, legnagyobb
városa és Baranya megye székhelye, legjelentősebb intézménye a Pécsi Tudományegyetem,
szellemi és foglalkoztatási szempontból is.
A Belső városrész két jól elkülöníthető részből
tevődik össze: a középkorban városfallal körbevett történelmi belvárosból, valamint az ettől
délre és dél-keletre eső területből, mely a régi
időkben a Siklósi-külvárost és a Budai-külváros
egy kisebb részét alkotta.
1864 óta nagyot változott a világ és benne a
város. Ekkor még a Belső városrész területe
közel a felét – 45%-át – tette ki a város belterületének, míg manapság ez az arány az 5%-ot
sem éri el. Ugyanakkor a Belváros központi
funkciói ugyanolyan erősek maradtak, illetve
koncentráltabban jelennek meg, mely hatványozottan érvényes a kulturális és szellemi életre is.
A 2010-es Európa Kulturális Fővárosa (EKF)
programnak, mely a város szellemi és kulturális
életében egy nagyon fontos fordulópontot jelentett, éppen az egyik kimondott cél volt a
koncentráció oldása. Ennek egyik leglátványosabb eleme a Zsolnay Kulturális Negyed, a
Kodály Központ és a Tudásközpont felépítése a
Belső városrésztől keletre eső területen, de ezt a
célt szolgálta a külső városrészekben – Uránváros, Szigeti városrész, Meszes, Kertváros –
olyan központi fekvésű közterek fejlesztése,
melyek az egyes városrészek centrumaiként,
találkozási pontokként tudnak működni. Az EKF
program másik hatása a helyi – városrészi –
identitást erősítő akciók, programok támo-
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gatása révén a helyi közösségek erősítése,
szervezeteik kiépítésének támogatása volt.
Ugyanakkor a kulturális és szellemi élet terén
továbbra is központi szerepet játszik a városrész,
egyrészt az itt található intézmények sűrű hálózata révén, másrészt a szabadtéri programok
terén is.
A Belső városrész a város szíve és lelke, nemcsak a városrész lakosságát szolgálja ki, hanem
a város egészét, a régiót, itt koncentrálódik az
idegenforgalom, a vendégfogadás is. A városrész
központi szerepet játszik az oktatás terén is, több
általános iskola, középiskola és az egyetem
három kara található itt.
Egy város mindennapjaiban és különösen a civil,
illetve a kulturális élet tekintetében kiemelt
szerepet játszanak az utcák alkotta csomópontok, a terek, ezért röviden sorra vesszük a
városrész legfontosabb csomópontjait.

2. A városrész területe a város első várostérképére vetítve

Széchenyi tér – a város szíve

3. A Széchenyi tér 1890 körül…

A város főtere éppen egy tucat utca találkozásában fekszik. Itt található a városháza, a Baranya Megyei Önkormányzat és a Ciszterci Rend
Nagy Lajos Gimnáziuma is, mely a közeli Janus
Pannonius Gimnázium mellett a város egyik
legszínvonalasabb középfokú oktatást nyújtó
intézménye. A tér legmeghatározóbb épülete a
város egyik szimbólumává vált dzsámi.

Gázi Kászim Pasa Dzsámiját az 1560-as években építették, a korábban itt állt Szent Bertalan
plébániatemplom köveiből. A monumentális épület 16,5 méteres kupolaátmérőjével a hódoltsági
terület legnagyobb dzsámija volt és az egész
Balkánon kevés hasonló méretű iszlám imahely
épült. Az épület közel 300 évig az ország
legnagyobb kupolájának számított, csak az 18364. … és napjainkban
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5. Villamosközlekedés a Belvárosban 1959-ben
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ban felépített egri dóm 18 méteres kupolája szárnyalta túl. A dzsámi ma kívül-belül felújítva várja a
látogatóit, különleges atmoszférát, a keleti és
keresztény művészet, a középkori török és a modern építészet szintézisét nyújtva. Legújabb
része az észak-keleti oldalon álló harangláb. A
három harang a három oszlopon tulajdonképpen
egy mozgó szobor, amely képes toronnyá magasodni. 13 méter mélyről hidraulika emeli 13 méter
magasra. Az oszlopok tövében lévő bronz szobor
a hajdani templom névadóját, Szent Bertalan
apostolt, a tímárok és a szőlőhegyek védőszentjét ábrázolja.
A tér sokáig a város kereskedelmi központjaként
működött. A török korban itt lehetett a bazár,
1714-ben a teret nyilvános piacnak jelölték,
emellett egészen a 19. század közepéig itt
tartották a kivégzéseket is. Itt nyílt meg 1949-ben
a városháza földszintjén a város első áruháza
Állami Áruház néven, mely később Centrum
Áruház néven működött és divatbemutatóiról vált
híressé.
A téren régen 1913. és 1960. között villamos
közlekedett, mely három vonalon a mai Tüzér
utca, a főpályaudvar és a Zsolnay-gyár, valamint
a dohánygyár melletti külvárosi pályaudvar között
szállította az utasokat. Az Elefántos Ház mellett
egy kis síndarab emlékeztet erre az időszakra.
Egy villamost is kiállítottak a ferencesek temploma mellett, amiben kis kiállításokat is megnézhetünk. Ma már teljesen a gyalogosoké és
kerékpárosoké a tér, egyedül a városnéző kisvonatra szállhatunk fel itt, ami a villamos régi
vonalát követve elvisz a Zsolnay Kulturális
Negyedig.
A tér az EKF program során újult meg. Már a
török korból több kútról tudunk a téren, ezt a
hagyományt a mai tér is tovább viszi: öt helyen
találunk szökőkutat vagy ivókutat a téren sétálva.
A leghíresebb, a legrégebbi és a legdíszesebb a
Zsolnay-kút, melyet a Zsolnay-gyár ajándékozott
a városnak 1912-ben. A kút eozin vízköpői a híres
nagyszentmiklósi aranykincs ivócsészéjén
látható ökörfejet mintázza, felnagyított méretben.

A téren több köztéri szobor is található, a fiatalok
kedvelt találkahelye a „ló farka”, Hunyadi János
1956-ban felállított lovasszobrának hátsó részénél. A tér ad helyet a város legtöbb szabadtéri
programjának, kézműves vásárainak.
A térről indul a hagyományosan tavasszal
megrendezett Vivicittà városvédő futás és a
Misina csúcstámadás. A sporteseményre több
ezren neveznek, 2018-ban háromezer futó teljesítette a 3,2 kilométeres távot az óvodáskorú
gyerekektől az aggastyánig és 183 futó vállalkozott a Széchenyi tér (160 m) és a Misina (534
m) közötti hegymenet teljesítésére.
Hasonlóan reneszánszát éli a kerékpározás is a
városban. A város az elmúlt években a Belső
városrészben is kijelölt bicikliútvonalakat hozott
létre, melynek továbbfejlesztése a következő
időszakban is napirenden van. Jelenleg épül ki a
városrészben a „közbringa” rendszer, ennek
keretében elektromos kerékpárok kölcsönzésére is lesz lehetőség, így már a meredek utcák
leküzdése sem lesz nehéz és a remények szerint
bővülhet a kerékpározók tábora is. A térről
rendszeresen kerékpárversenyek is rajtolnak,
mint a Tour de Pécs körverseny. A város legnagyobb hagyományokkal rendelkező kerékpáros civilszervezete az 1991-ben alakult Pécsi
Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub. A klub
minden évben kiadja aktuális túraprogramját,
melyhez bárki csatlakozhat. A szerveződés
javaslataival, elemzéseivel aktívan segíti a
kerékpáros fejlesztéseket a városban és 1994
óta Kerékváros címmel kerékpáros újságot is
szerkeszt.

6. A dzsámi a Zsolnay Fényfesztiválon
I. BELSŐ VÁROSRÉSZ
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A téren működik a Művészetek és Irodalom
Háza, Pécs egyik nagy múltú és sokoldalú kulturális intézménye, tevékenysége szinte valamennyi művészeti ágra kiterjed. 1987-ben kezdte
meg működését az „elefántos-tömb” Széchenyi
térre néző részének tetőtereiben. Az intézmény a
pécsi és a megyei hangversenyélet jelentős
fóruma, kamarazenei koncertek helyszíne. Programjai a zeneművészet szinte minden ágát
magukba foglalják a klasszikus kamarakoncertektől a dzsesszen át a világzenéig, de fellépnek itt kórusok és helyszínt biztosít iskolások dalversenyeinek is. Helyet ad az irodalom, főként a
kortárs magyar irodalom eseményeinek, műveinek és alkotóinak. Országos jelentőségű irodalomtörténeti és -elméleti konferenciákat is rendeznek a házban, emellett saját szervezésű
irodalmi esteken és kerekasztal-beszélgetéseken látja vendégül a hazai és a határon túli
magyar írókat, költőket, szellemi műhelyeket.
Színházi programja stúdiószínházi előadásokra,
illetve pódiumműsorokra épül. Az intézmény
nemcsak befogadó színházként működik, hanem időről időre saját előadásokat is létrehoz. A
művészeti kiállításaik anyagát úgy válogatják
össze, hogy áttekintést adjanak a kortárs képző-,
ipar-, fotó- és építőművészetről. Kiállítótereiben
a grafikáktól a bábokig, a kisplasztikáktól az
üvegművességig számos kiváló képző- és iparművész alkotásaival találkozhat a látogató.
Minden évben számos fotókiállításnak biztosítanak otthont, és szervezőként vesznek részt a
Kortárs Magyar Fotográfia szimpózium megrendezésében is.
A Pécsi Galéria és Grafikai Műhely kiállítótermét
1979-ben alakították ki a Széchenyi téren. A
galéria elsősorban kortárs képző-, ipar-, fotó- és
építőművészeti kiállításoknak ad helyet. A pécsi
művészek egyéni és csoportos tárlatai és a hazai
művészeti élet legjobbjainak egyéni, csoportos
kiállításai egyaránt bemutatásra kerülnek. Ezen
kívül tematikus, hazai és nemzetközi kiállítások,
a kortárs hazai és nemzetközi művészeti áramlatok, irányzatok bemutatói, az alkalmazott művészet, a technológiák és a design változásait
láttató kiállítások, új, multimédiás technikák,
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performance-ok, videók, kísérleti filmek is helyet
kapnak. A galéria kiállítótermében minden évben
lehetőséget kapnak a Pécsi Tudományegyetem
Művészeti Karán végzettek, valamint a DLA
képzésben záróvizsgájukat tevők, hogy bemutassák tudásukat, a művészetek terén elért eredményeiket.
Az elmúlt évek újabb kezdeményezése az egykori Nádor Szálló földszinti tereiben működő
kortárs galéria létrehozása Nádor Galéria
néven. Bár ideiglenes elhelyezést kapott itt a
kiállítótér, a láthatóvá tett épületrekonstrukciós
folyamatok izgalmas látványt biztosítanak a
betérőknek mindaddig, amíg az építkezés nem
folytatódik. Nemcsak a PTE Művészeti Karának
hallgatói, hanem hazai és külföldi művészek is
bemutatkozhatnak a pécsi polgárok által életre
hívott térben.
Jókai tér – a kis piac
A hatalmas Széchenyi tér közvetlen szomszédságában található tér régi neve Kis Piac volt,
utalva korábbi funkciójára. A tér szintén gyalogos
övezet kávézókkal, cukrászdákkal és éttermekkel, padokkal, ülőszobrokkal, közepén szökőkúttal. A házak itt közelebb húzódnak egymáshoz, intimebb teret alkotva, mely remek
hátteret nyújt utcazenészeknek, kisebb programoknak, gyermekszínházi előadásoknak, a
Zsolnay Fényfesztivál idején különleges fényekben tündököl. A tér leghíresebb épülete az
Elefántos Ház, melyen az elefánt szobor egy régi
fűszerkereskedés a „Fehér Elefánt” cégére volt.
A térről szintén elmondható, hogy sok kis keskeny utca találkozásában alakult ki, és a szintkülönbségek is érzékelhetők, különösen, ha
bemegyünk az elefántos-tömb belső udvarára,
ahol gránátalma- és fügebokrok között találjuk
magunkat, de az udvar alsó és felső része között
jó pár lépcsőfokot kell megtennünk.
A terület domborzati viszonyai rányomták a
bélyegüket a város középkorban kialakult girbe-

gurba keskeny utcákból álló utcahálózatára.
Ezeknek az adottságoknak az emberekre gyakorolt hatásáról több városi legenda is született: az
egyik szerint a pécsi tüke embert idegen városokban is könnyű felismerni, ha a szembejövő
nem a járdát használja, hanem szabadon közlekedik az úttesten, még ha széles járda áll is
rendelkezésére, akkor nagy eséllyel pécsi
emberrel találkoztunk és nyugodtan üdvözöl-

hetjük mint földit. Ugyanis a pécsi ember megszokta, hogy a keskeny utcákban nincs járda,
vagy nagyon keskeny, ezért inkább az úttestet
használja. A másik legenda a pécsi lányok
formás lábai és a domborzati viszonyok között lát
egyértelmű összefüggést. A motorizáció fejlődése mindkét legenda ellen hat, de a jó megfigyelő még manapság is találhat bizonyítékokat
a legendák valóságtartalmának megragadásához.

Színház tér és színházi élet Pécsett
A Széchenyi tértől keletre a Pécsi Nemzeti
Színház épülete előtt kiszélesedő kis tér
különleges geometrikus térburkolattal és két
szökőkúttal a Király utca vonalán található. Itt állt
régen a domonkosok temploma és kolostora,
melynek egy részét lakóházzá alakították és ma
is megtalálható. A mai nevén Dominikánus
Házként ismert épületben működött 1997 és 2012
között a Pécsi Kulturális Központ, melynek
tetőtéri termeiben táncházakat, folk-koncerteket,
író-olvasó találkozókat, fórumbeszélgetéseket

és országos konferenciákat tartottak. Az intézmény jelentős szerepet vállalt a Pécs Európa
Kulturális Fővárosa projektben is. Ez időben –
átmenetileg – a kulturális központ része volt a
mára funkcióját vesztett, ám nagy múltú Ifjúsági
Ház is, melynek a város kisközösségi életében és
a rendszerváltást követő új fesztiválok életre
hívásában elvitathatatlan szerep jutott, innen és
a Dominikánus Házból szerveződött évtizedekig
a Belváros különböző terein zajló, mára Pécs
kulturális arculatát is meghatározó nagyrendezvények sora. A teret övező épületek között található az egykori Nemzeti Kaszinó (1839-től), mai
nevén FEK épülete, mely a tér közösségi életében közösségi programok szervezésével játszott
szerepet.
Különböző színtársulatok jelenlétéről 1800-as
évektől van tudomásunk a városban, magyar és
német vándorszínészek látogattak Pécsre. A
gazdag polgárság szórakoztatásának a nyilvános helyek, a kávéházak és a fogadók adtak
teret, többek között az Elefántos Ház is. Az első
színházépületet a Mária utcában alakították ki
1839-ben. Az 1800-as évek második felében a
város közgyűlése Színházi Bizottság létrehozásáról döntött, s élére az akkori polgármestert,
Aidinger Jánost nevezték ki. A bizottság 1890-ben
hirdette meg a kőszínházépítésre vonatkozó
tervpályázatát. A színház épülete 1895-ben
nyitotta meg kapuit a színházlátogatók előtt a
Bánk bán című darabbal.
7. A színház 1920 körül
I. BELSŐ VÁROSRÉSZ
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A városban ma gazdag színházi élet
várja a lakosokat. Uránvárosban 1986ban alakult meg a Harmadik Színház, s
ehhez kapcsolódik az 1996-ban itt
alapított, de a napjainkban már a
Zsolnay Negyedben működő Janus
Egyetemi Színház is.
A nagy múltú Bóbita Bábszínház
előzménye az 1951-ben, a Művelődési
Központban indult bábszakkör, mely a
10. évforduló alkalmából, 1961-ben Kós
Lajos ötlete nyomán vette fel a Bóbita
nevet. Hivatalos bábszínházi státuszt
azonban csak 1981-ben kapott. A
belvárosi Mária utcai patinás, ámde
rendkívül leromlott állapotú
székhelyükről az EKF program a
Zsolnay Negyedre irányuló
beruházásokat követően költöztek át a
korszerű technikai eszközökkel ellátott,
tágas, egykori Doktor Sándor
Művelődési Ház (DOZSÓ) épületébe.
Az épület 90 évig szolgálta Pécs és Baranya
színház szerető közönségét, ezt követően egy öt
éven át tartó felújítás után 1991-ben nyitotta meg
újra kapuit. Az épületben korszerű, több szín
megjelenítésére alkalmas forgószínpadot alakítottak ki, modern fény-, hang-, és videórendszert
szereltek be, valamint egy 4 részben süllyedő
zenekari árkot is létrehoztak, ahol a Pannon
Filharmonikusok muzsikusai játszanak a zenés
darabok kísérőiként. A tér szomszédos épületében van a színház kamaraterme, ahol a kamaradarabok bemutatóit élvezheti a közönség.
2011-ben pécsi vállalkozások közreműködésével
újabb felújításra került sor.
1960-ban a Pécsi Nemzeti Színház tánctagozataként alakult a Pécsi Balett, Az Eck Imre által
alapított új irányvonalú tánckar Magyarország
első, európai hírű modernbalett-együttese lett,
de önállóságát csak 2017-ben nyerte el Pécsi
Balett Nkft. néven. A társulat máig a Pécsi Nemzeti Színházban tartja ősbemutatóit.
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A Pécsi Nyári Színház 1978 óta vonzza közönségét, 0. évada a Tettyei Szabadtéri Színpadon
volt 1977-ben Offenbach Szép Heléna című
operettjének nagy sikerű bemutatójával. A nyári
színház egészen a kilencvenes évek elejéig
jelentkezett nyári szabadtéri színházi előadásokkal a Tettye mellett a Káptalan utcai szabadtéri színpadon, majd később az Anna-udvarban
is. Tíz éves kihagyás után 2003-ban indították
újra a hagyományok folytatásaként Pécsi
Szabadtéri Játékok néven, melyet 2012-től újra
régi nevén ismerhet a nagyérdemű közönség, a
Káptalan utcai szabadtéri színpadon tartott
előadások nagy sikernek örvendenek.

8. A Pécsi Nyári Színház plakátja 1985-ből

A Pécsi Horvát Színház 1992-ben alakult meg
és a közelmúltban újult meg teljes mértékben
belvárosi játszóhelye az Anna utcában. Az
európai bábszínházi hagyományokat ápolja még
a MárkusZínház a közeli Perczel utában a kicsik
és a nagyobbak szórakoztatására.

A Márkus Színnel szemben van az Apolló mozi,
mely 1912-ben Pécs első állandó mozijaként, s az
ország első vidéki hangosfilm-színházaként
indult. Jelenleg a régió egyetlen művészmozija.
Egyedi filmkínálata mellett a szabad párbeszédek, a társaságok és a kultúrák találkozóhelye,
érdekes filmes események helyszíne, itt működik
a negyven éves „Stark filmklub” is, mely negyven
éves története során generációknak adott mélyebb betekintést a filmek világába.

9. Szent Mór emlékezete

2001 óta szervezi a Magyar Színházi Társaság
városunkban a Pécsi Országos Színházi Találkozót (POSZT). Ez a magyar színházi szakma
legfontosabb eseménye, melyhez Pécs valódi
fesztiváli hangulatot tud teremteni. A POSZT
programjai három csoportba tartoznak: versenyprogramok, off-programok és folyamatos rendezvények. A versenyprogramba jelölt előadások a
különdíjakon és a közönségzsűri díján kívül 16
kategóriában részesülhetnek díjban. Ilyenkor
nyár elején sok különleges előadásban lehet
részük a szerencséseknek, akik jegyhez jutnak.
A találkozón határon túli színházak magyar
előadásai is megfordulnak.

A város egyik meghatározó irodalmi műhelye a
Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, melynek kimagasló munkáját a város Értéktár Bizottsága is
elismerte. A kiadó pályafutása a Baranya Megyei
Könyvtár keretében 1985-ben kezdődött a
Pannonia Könyvek sorozatának kiadásával,
Tüskés Tibor szerkesztésében, ennek irányítását pár évvel később dr. Szirtes Gábor vette át.
A kiadó tevékenységének középpontjában Pécs,
Baranya és a dél-dunántúli régió kiemelkedő
helytörténeti, művelődés-, irodalom-, tudományés művészettörténeti tanulmányainak, valamint
kortárs szépirodalmi, irodalomelméleti és történeti munkáinak kiadása áll.

Meg kell emlékeznünk a város sokszínű irodalmi
életéről is, mely nagyon régi hagyományokra
tekint vissza és jelenleg is több irodalmi műhely
köré szerveződve jelenik meg a város kulturális
értékeit a városlakók és a szélesebb közvélemény felé közvetítve.

Évente 15-20 országos terjesztésű kötettel
jelentkezik. Hat önálló könyvsorozatot gondoz:

A város „helyi szentje”, második püspöke, Szent
Mór 1060 körül írta meg az első magyar legendát
Szent Szórád Andrásról és Szent Benedekről, a
Zobor-hegyi remetékről. Janus Pannonius szintén pécsi püspökként alkotta meg latin nyelven a
magyarországi reneszánsz irodalom gyöngyszemeit. A ma már klasszikusnak nevezhető
íróink, költőink közül pályájuk során többen is
szorosan kapcsolódtak a városhoz, melynek
lenyomata műveikben is megjelent: Babits Mihály,
Csorba Győző, Várkonyi Nándor, Kodolányi
János, Weöres Sándor és még hosszan sorolhatnánk a neveket.

- Irodalmunk forrásai
- Pécsi Tudománytár
- Pannonia Tankönyvek
- Bauhaus pécsi mesterei
- Dél-Dunántúl festett templomai
- Thienemann-előadások.
Az utóbbi harminc év során a próza és a költészet, valamint a tudományos-ismeretterjesztő
irodalom kivételesen igényes, színvonalas bemutatása a pécsi értékmegőrzés mintaszerű
példája lett.
A másik kiemelkedő irodalmi műhely a Jelenkor
Pécsett szerkesztett, országos terjesztésű
irodalmi és művészeti folyóirat, mely jelentős
pécsi lapokat tudhat elődjének. A folyóirat első
száma 1958 októberében látott napvilágot, s már
I. BELSŐ VÁROSRÉSZ
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Babits Mihály: Utca, estefelé
Már esteledik; a tereket autók
nyilalva szeldesik lánggal a tejszerű
szürkeségben; egy bérkocsis hajókáz,
ostorát nyujtva mint árbocot; tűz-sebek
gyúlnak mint búvárlámpák a víz alatt;
kis nők surrannak, tarka halacskák, sietős
lengéssel, mintha nem is lábakon mennének.
Az ilyen esték az emlék estéi! Bágyadt
csilingeléssel mint báránykák vagy késett
villamosok hívják és vonják a régi
esték hosszú uszályát és nyáját. Ki látta
pécsi utcán a kis Babits Misit, sötétedő
pécsi utcán, a nagy rajztáblával, öt után,
mert énekóra is volt? Szegény kisfiú
- legkisebb az osztályban - ment szédülve
haza,
fáradtan s izgatottan; nézte a lámpagyujtó
botját, s még fülében az énekóra
foszlányai: "Este van már, késő
este - Pásztortüzek égnek messze" - Óh
dalrongyok, kik mint esteli bogarak búgva és
donogva ütődtök a lélek falaihoz! Mennyi
este és mennyi bogár, a Tibullus latin
pilléitől, melyek bácskai szerelmes
alkonyaimon az óriás rózsakert
illatában kábultak, háborús
esték száz titkos és babonás
dongásáig, mikor kedves életek felé
halál riadt a plakátokról - emlékeztek?
Óh mennyi este és esteli bogár! S már lelkünk
olyan mint régen tisztított ívlámpa az évek
zajos körútján: körüle dróthálóban
ezer döglött dongó és hullott pille szennyes
maradványai ködlenek és gáncsolják a fényt.
Egyszer tűzbe kellene dobni mind!
Levenni a dróthálót és szabadon és tisztán
tárni ki fényünket
az új esték új pillangói elé!
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1960 és 1964 között – Tüskés Tibor szerkesztésében – az egyik legjobb magyar irodalmi
lapnak tartotta a kulturális közvélemény. A
hetvenes-nyolcvanas évek fordulójától még
inkább a hazai irodalmi élet meghatározó orgánumává vált, így ezekben az években főképp itt
közölték írásaikat az ún. „új próza” képviselői,
Esterházy Péter és Nádas Péter is. A Jelenkor a
rendszerváltás után – a cenzúra megszűnése és
a folyóiratok számának megsokszorozódása
közepette is – képes volt megőrizni szakmai
presztízsét, amelynek alapja a minden egyéb
szempontot figyelmen kívül hagyó, az irodalmi
értékre, minőségre törekvő szerkesztői hagyomány. A kétezres évektől a korábbiaknál jóval
több irodalmi, kulturális esemény zajlott a lap
égisze alatt Pécsett, s a nemzetközi kapcsolatai
is jelentősen kibővültek az utóbbi években, az
országhatárokon kívül is ismertté, elismertté téve
a város kulturális életét. 2001 óta júniusban
minden évben tematikus színházi szám lát napvilágot, mely a Pécsi Országos Színházi Találkozóhoz kapcsolódik. Gyakoriak a Pécs szellemi
hagyományaival, művelődéstörténetével kapcsolatos összeállítások is a lapban.
Búza tér és a Bauhaus
A Színház tértől keletre a régi Budai-kapun és a
városfalakon túl korábban nagy beépítetlen
térség volt, ahol a termény- és állatvásárokat
tartották, innen származik a tér neve is. A terület
egy része az elmúlt években beépült, manapság
a Belváros keleti kapujaként működik. A tér az
EKF program keretében újult meg. A téren az év
nagy részében minden szombat délelőtt termelői
piac működik, ahol friss, szezonális zöldségeket,
savanyúságokat, lekvárokat, kézműves termékeket lehet vásárolni a helyi termelőktől. A tértől
nem messze korábban is létezett egy kisebb
csarnok, ahol kofák árulták a zöldséget-gyümölcsöt, a csarnok mellett pedig kőasztalokon kínálhatták az emberek feleslegessé vált dolgaikat.
Ennek a zsibvásárnak különleges hangulata volt,
melynek lenyomata még ma is érződik, még
működik a régi borozó kerthelyiségével és a régi

10. A Búza tér zöldben

gangos épületben civilszervezetek kis helyiségei
sorakoznak. Itt található a főleg a keleti városrészben működő Cigány Alapfokú Művészeti
Iskola egyik helyisége és a Khetanipe Egyesület belvárosi irodája is. A közelben van egy
érdekes, egyedi kezdeményezés: a KOHÓ Coworking House, amit egy fiatal közösség
működtet. Itt akár egy órára, vagy egy hónapra is
lehet munkahelyet bérelni, irodai szolgáltatásokkal, internettel és kávéval. És miért Kohó?
Mert az inspiráló környezet és a közösség új
kreatív szikrákat pattinthat ki a fejekből.
A Búza tér közelében épült fel a város négycsillagos szállodája, a Corso, ahol jól felszerelt
konferenciaterem sokféle rendezvénynek ad
helyet. A hotel szomszédságában működik a
Pécsi Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly
Műszaki Szakgimnáziuma, mely a város patinás,
középfokú műszaki képzést nyújtó intézménye.
1912-ben miniszter rendelte el a pécsi Fémipari
Szakiskola felállítását, az ipari szükségleteknek
megfelelően. Az iskola, a „Gépipari” 1929-ben
költözött jelenlegi helyére. Az iskolában informatika, gépész és villamos szaktárgyakat tanulhatnak a diákok.

A „Gépipari” épülettömbje és a főút menti terület
a 20-as, 30-as években épült ki. Az épületeket
aprólékosan tervezték meg, a funkcionalitás
szempontjait középpontba helyezve, a Bauhaus-iskola szellemét követve.
Pécs különleges város a magyar modern építészet szempontjából, ugyanis a 2019-ben épp
100 éve alapított először Weimarban, majd
Dessauban, később pedig Berlinben működő
Bauhaus-iskola két meghatározó tagja, Forbát
Alfréd és Molnár Farkas is pécsi származású
volt. Talán emiatt is, minden más magyar vidéki
nagyvárosnál több Bauhaus épület található a
városban, melyek többsége az 1930-as években
épült. Legtöbb ezek közül társasház, de szép
számmal vannak középületek, templomok és
villák is. A város mecsekoldali területén több
emblematikus, a Bauhaus hatását mutató villaépület készült. A legtöbb Bauhausos épület a
Belváros déli peremének fő közlekedési útvonala
mentén épült meg, ezért a Rákóczi utat akár
nevezhetjük a pécsi Bauhaus sugárútjának is.
2013. óta vezetett túrák keretében ismerheti meg
az érdeklődő a város egyes szűkebb területén
található Bauhaus épületeket és történetüket.
I. BELSŐ VÁROSRÉSZ
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11. Bauhaus a Rákóczi úton

A Pécsi Értéktár Bizottság javaslatára a pécsi
Bauhaus-mozgalom pécsi alkotóinak munkássága is bekerült a városi értéktárba. A Bauhaus a
20. század első felének legjelentősebb művészeti intézménye volt, a konstruktív törekvések
központja és gyűjtőhelye, amely a nevelési
módszerek és az alkotóművészet megújítása
révén vált kiemelkedő szerepűvé. Egyszerre
küzdött a művészet eszméjének fenntartásáért
és a művészet korszerű eszközeinek a megtalálásáért. A formaképzés problémáit új módszerrel
közelítette meg, felismerte, hogy a formálás, az
anyagok, az alakítási módok, a lehetőségek és a
funkció, a rendeltetés követelményeinek megismeréséből, feltárásából fakad. Az anyagok
ismeretével és az azokban rejlő lehetőségek
kutatásával új művészeti eszközöket adott tanítványai kezébe.

A Bauhaus-mozgalom szerteágazó pécsi szálainak feltérképezéséhez éppen az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat egyik kiemelkedő
programja adott lökést. A Bauhaus-mozgalom
magyar vonatkozásait bemutató kiállítás az
építészettől kezdve a bútortervezésen át a szőnyegszövésig, a kísérleti színházi elgondolásokban való részvételig átfogó képet nyújtott
arról, miként hatottak az iskolára a magyarok,
köztük Breuer Marcell, Forbát Alfréd, Molnár
Farkas, Weininger Andor, Sebők István és
Moholy-Nagy László.

A nemzetközi értékű Bauhaus-mozgalom Pécshez kötődő alkotói:
Breuer Lajos Marcell (Marcel Breuer)
– világhírű magyar építész, formatervező
Forbát Alfréd – építész, festő
Stefán Henrik – freskófestő
Molnár Farkas – építész, festő, grafikus
Johan Hugo – festő
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12. Díszítés egy Rákóczi úti házon

48-as tér és a PTE keleti kampusza
A Búza tértől délre, a forgalmas 6-os számú főút
déli oldalán terül el a ligetes kialakítású közpark,
padokkal, szökőkúttal és virágágyásokkal, mely
kiszakítva a város nyüzsgő forgatagából egy kis
megállásra csábítja az arra járót. A téren található Petőfi Sándor szobra, valamint az 56-os
forradalom városi emlékműve, ezért a tér az
ünnepi megemlékezések helyszíne.
A tér mentén van a Pécsi Tudományegyetem
Rektori Hivatala, valamint a keleti kampusz, ahol
az Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) és a
Közgazdaságtudományi Kar (KTK) működik.
A városban a jogászképzés a középkorig nyúlik
vissza, már az 1367-ben alapított Pécsi Egyetem
egyik fontos küldetése volt írástudó, a jogban
jártas emberek oktatása. Manapság a kar több

mint ezer hallgató számára biztosít magas színvonalú képzést a jogi, valamint igazgatási képzési
területen, valamennyi képzési szinten.
A közgazdászképzés szintén országosan elismert, magas színvonalú a városban, mely 1970
óta szereplője a magyar felsőoktatásnak. A kar
missziója az üzleti tudományok széles körű
elméleti, módszertani és társadalomtudományi
bázison megalapozott rangos, világszínvonalú
művelése és közvetítése, oktatása.
A Modern Városok Program keretében megvalósuló egyetemfejlesztés a kart is érinti. A
régen a Csorba Győző Megyei Könyvtárnak
helyet adó épületek rekonstrukciójával és átépítésével bővül a kar területe. A fejlesztés eredményeként a kar körül egy igazi belvárosi kampusz alakul ki.

13. Élet a keleti kampuszon
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Kossuth tér – a Belváros déli kapuja
A tér a régi Siklósi kapu közelében jött létre.
Sokáig helyközi buszpályaudvarként töltött be
fontos szerepet a város életében, ma a tér alatt
mélygarázs található, aminek megépülése jelentősen bővítette a belvárosi parkolási lehetőségeket. Manapság a téren tartják minden második pénteken a Tüke piacot, melynek kínálatában friss zöldségek, gyümölcsök, lekvárok,
mézek, mézeskalács, befőttek és savanyúságok,
kézműves termékek is szerepelnek. A tér családi
programoknak és kézműves vásároknak is
helyet biztosít.
A Belváros feletti déli fekvésű hegyoldal eredetileg a város szőlőskertjeit és gyümölcsöseit
rejtette. A szőlőtermesztés és a borkészítés
fontos jövedelemforrást jelentett a városlakók
számára. Pécsett máig a köztudatban van a
„tüke” kifejezés. A tükét, mely a szőlőtőkéből
eredő szó, a tősgyökeres pécsi emberre használták. Tükének régen a legalább három nemze14. Kézművesvásár a Kossuth téren
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dékre visszamenőleg Pécsett lakó, a Mecsek
oldalában szőlővel és présházzal rendelkező
polgárokat nevezték. Mai értelmében már azokat
is tükének nevezzük, akik a városban születtek,
és szoros kötődésük van a városhoz.
Igazi helyi különlegesség és így a 2013-ban életre
hívott Pécsi Értéktár Bizottság is javasolta a helyi
értékek közé venni a pécsi cirfandlit és a helyi
borkultúrát. A Cirfandli szőlő az 1850-es években, tehát még a filoxéra-vész előtt, a Bécstől
délre fekvő ausztriai Gumpoldskirchenből, a
pécsi káptalan kezdeményezésére került Pécsre, más fajtákkal együtt. A pécsi káptalan néhány
illatosabb bort adó szőlőfajtával bővíteni akarta a
helyi szőlő-, illetve borkínálatot. Ez a szőlőfajta
Pécsett a Mecsek napsütötte, szélcsendes lankáin találta meg azokat az éghajlati feltételeket
és kedvező talajviszonyokat, ahol a legjobban
kibontakoztathatta a benne rejlő értékeket. Ilyen
számára kedvező hely nem sok van a világon,

A fesztivál résztvevői – önálló programjukon túl –
közös karokban mutatják be a nemzetközi és
magyar bordalirodalom műveit. A Pécsi Nemzeti
Színházbeli gálahangversenyen, a szőlő és bor
ünnepén, a Villány-Siklósi Borút településein és
Pécsett lépnek közönség elé a kórusok.
Ez időben rendezték meg a hagyományos Örökség fesztivált – Pécsi Napokat – a Mediterrán
Ősz, illetve a Szőlő és Bor Ünnepéhez kapcsolódóan.
15. A Kossuth tér a 60-as években

mindössze kettő: Gumpoldskirchen környéke és
a Pécsi Borvidék. A Cirfandli az 1920-as, 30-as
években vált igazán ismertté, akkortájt a
pécsi iparosok, nagypolgárok a város fölötti
hegyoldalakon lévő, viszonylag nagy területű
szőlőiből került a város éttermeibe, kocsmáiba. Az említett fajtából közel 80 hektár létezik
a világon, melyből 20 hektár a Pécsi Borvidéken
található. A Cirfandli az említett okok miatt soha
nem válik tömegbort adó fajtává, ez mindig egy a
borvidék és a termelő borászat értékeit
megjelenítő kuriózum marad, így alkalmas és
érdemes arra, hogy a borvidéknek nevet adó
város zászlós borának és elismerésre méltó
értékének tekintse. Nem véletlen, hogy a 2017.
novemberében indult, Kossuth-díjas művészeket megszólaltató kulturális beszélgetéssorozat
is a Pécsi Cirfandli Esték nevet kapta.
Az őszi városi fesztiválok egyik tematikája is a
szőlő és bor köré épül. Ilyenkor szüreti felvonulás
teszi pezsgővé a belvárost. Az egyik hagyományos eleme az őszi programkörnek a Pécsi
Férfikar Alapítvány szervezésében az Európai
Bordalfesztivál. Az általában háromnapos
rendezvény Pécs egyik fontos fesztiválja szeptember végén, melyet 1993 óta rendeznek meg
Európa – s talán az egész világ – egyetlen,
kizárólag férfikarok és férfi vokálegyüttesek
számára. A nemzetközi kórusversenyeken
díjnyertes Bartók Béla Férfikar minden évben
Pécsre és Baranyába invitálja Európa és a világ
férfikarait, vokálegyütteseit, népzenei előadóit.

A téren állították fel Kossuth Lajos egész alakos
monumentális szobrát 1894-ben, mely mellé az
elmúlt években az első felelős magyar kormány
több tagjának szobrát is elhelyezték, így a tér sok
iskola március 15-ei ünnepségéhez szolgál helyszínként.
A tér déli részén helyezkedik el a Konzum Áruház
hatalmas, modern épülettömbje, mely idegenül
hat a belvárosi környezetben, építésekor sok régi
épület esett áldozatul a bontásnak. Az áruházat
1976-ban adták át. Országos viszonylatban is az
egyik legkorszerűbb áruház volt, itt volt a
városban először mozgólépcső, itt vezették be
először a vonalkódleolvasó rendszert a pénztáraknál. Az áruház még működik és a közelben
felépített Árkád üzletközponttal igyekszik állni a
versenyt.
A tér meghatározó épülete a keleti oldalán álló
zsinagóga. A Dunántúl legnagyobb alapterületű
zsinagógája 1868 és 1869 között épült és csodával határos módon kívül-belül teljes épségben
átvészelte a vérzivataros 20. századot. A városban ma is él egy kis zsidó közösség, mely ápolja
ősei hagyományait és gondozza a zsinagógát,
illetve a zsidó temetőt.
Az Angster Orgonagyár működésének köszönhetően a város templomaiban különleges és
gyönyörű orgonák találhatók, melyeket a rendszeresen, különböző helyszíneken szervezett
orgonahangversenyek során meg is lehet
hallgatni. A város büszke az orgonaépítés hagyományaira, a nyugati-várfalsétány kertjében egy
I. BELSŐ VÁROSRÉSZ
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16. Az Angster-emlékmű
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meghitt szegletben az orgonagyárra emlékezve
emlékművet is emelt.

Szent István tér – Dóm tér és a város lelke

Az orgonaépítés hagyományai nem vesztek ki a
városból. A város egyik ipari parkjában működik
az 1992-ben alapított Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra. Magyarország legnagyobb orgonaépítő
vállalkozásaként, az évtizedes szakmai tapasztalatok és az Angster-örökség hasznosításával
Európa-szerte sikerült szakmai hírnévre szert
tennie. A városban legutóbb a pécs-kertvárosi
református templom új orgonáját építették meg,
de nevükhöz fűződik a székesegyház Angsterorgonájának rekonstrukciója is. Ennek során az
orgona olyan modern egyedi digitális rendszerrel
bővült, amely rögzíti az orgonista játékát és
utána képes ugyanolyan formában visszajátszani az orgonán. Ez a képesség nagyon
hasznos az orgonaoktatásban is, emellett a
turisztikai hasznosítása is különleges lehetőségeket hordoz magában.

A két tér egy egységet alkot a székesegyháztól a
Ferencesek templomáig húzódva, a Belváros
legnagyobb terét alkotva. Az északi rész a Dóm
tér, mely 2019-ben nyert új burkolatot. Itt található
a püspöki palota és a belvárosi plébánia impozáns épülete is. A két tér határát a „Sétatér”
jelenti, mely a város promenádja a Széchenyi tér
és a Barbakán között, a vadgesztenyefák árnyékában kellemes sétautat biztosítva. A Sétatér
tengelyében több helyen is lakatok százaival,
ezreivel találkozhatunk, a lakatfalak kialakulásával kapcsolatban több városi legenda is született, a legnépszerűbb szerint a szerelmesek örök
szerelmük zálogaként helyezik fel az apró zárszerkezeteket.
A déli rész a Szent István tér, mely nagyobb része
kellemes park, padokkal, közepén egy nagy
szökőkúttal. Délről a Leőwey Klára Gimnázium,
Pécs egyik patinás középiskolája határolja.

Mellette található a Ciszterci Szent Margit Óvoda,
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Kollégium, valamint a Miasszonyunk-zárdatemplom, amely 1852-54 között épült
romantikus stílusban.
Itt található az egykori Pécsi Kisgaléria épülete,
ahol ma a Retextil Nyitott Műhely működik. Az
alapítvány munkájáról a következő fejezetben
szólunk részletesebben.
A tér déli csücskében, már a Ferencesek utcájában található a Ferences templom, mely plébániaként működik és a fából faragott, életnagyságú betlehemi szoborcsoportjáról nevezetes –
ezt kulturális örökség kategóriájában az Értéktár
Bizottság 2016-ban emelte be a város kiemelt
értékei közé. A szobrokat a pécsi ferences rend
Szent Ferenc oltárépítő műhelyében tevékenykedő fráterek, és a hozzájuk csatlakozó helybéli
világi, kétkezi munkások készítették. Ez a
betlehem az egész országban egyedülálló
alkotás.
A betlehemállítás hagyományai az 1223-as évekre nyúlnak vissza, mikor Assisi Szent Ferenc társaival az itáliai Greccioban „élő betlehemével”
megjelenítette a környékbelieknek a kis Jézus

születését. A hagyomány szerint azóta a karácsony elképzelhetetlen betlehem állítása nélkül.
A pécsi ferences betlehem története az 1920-as
években kezdődött, amikor ferences lelki vezetője hatására egy Tóth Ferenc nevű fiatalember a
kolostor régi bútorait generálozta, és mire mindennel elkészült, úgy döntött, hogy a zárdában
szeretne barát maradni. 1929-ben Tóth Ferenc
már Ernő testvérként a Szent József műhely
vezetője volt, amelyet a rend valamennyi szerzetesháza számára bedolgozó oltárépítő műhelyként tartottak számon Pécs városában.
A betlehemállítás gondolatát 1936-ban veti fel
Ernő testvérnek a tartományfőnök, ezért
végiglátogatja Itália templomait, majd azzal tér
haza, hogy a legszebbnek a római San Antonio
betlehemét találta, így ez lett a minta a pécsihez.
1940 karácsonyára faragva-festve elkészült a
Kisjézus, Mária és József alakja, melyhez siklósi
fűzfát és mohácsi Gyöngy-szigeti fűz- és nyárfarönköket használtak. Egy évvel később a teljes
betlehem állt pásztorokkal, angyalokkal, pulival,
tehénnel, báránnyal, szamárral, tevével, elefánttal, a napkeleti bölcsekkel.
17. A Zárdatemplom
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18. Szent Jobb körmenet a téren 1988-ban

Szentestétől Gyertyaszentelő Boldogasszony
napjáig – január 11-ig csodálhatjuk meg az
egykori fráterek keze munkáját.
A teret keletről a Pezsgőház, az egykori Littkepezsgőgyár épülete határolja, amely a mai
Magyarország területének első pezsgőgyára
volt. Az épületben működő Császár Pince nevű
étterem különleges helyszínt biztosít kisebb
rendezvényeknek és itt található az egyik leghosszabb (2 km), látogatók által bejárható pincerendszer. A pince a járda szintjétől 12 m mélységig húzódik le, korábban itt érlelték a pezsgőket. A tér nyugati oldalán működik a Civil Közösségek Háza, amely a város civilszervezeteinek fontos találkozópontja.
A tér sokféle rendezvénynek ad helyet. A Sétatér
az év több szakaszában is benépesül kézművesek, helyi borászok és éttermek kitelepült
pultjaival, ahol elmerülhetünk a helyi gasztronómia éppen aktuális kínálatában és összefuthatunk egy rég nem látott baráttal. A Sétatér
Fesztivál ideje alatt a művészeti események a tér
közepén felállított színpadon zajlanak.
A tér nagy tömegeket megmozgató rendezvényeknek is helyet tud biztosítani. Itt zajlottak az
Europa Cantat kórusainak fellépései és a nagy
közös éneklések 1988-ban, valamint 2015-ben, a
World Folkloriada zenés-táncos eseményei
2004-ben és Placido Domingo is többször fellépett a Dóm téren. Sok embert mozgatott meg a
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Szent Jobb körmenet 1988-ban és II. János Pál
pápa látogatása a városban 1991-ben.
A hely összefonódott a római kori ókeresztény
temetőben létrehozott sírkamrákkal - mely az
UNESCO világörökségi helyszíne –, valamint az
ezer esztendős püspökséggel, melynek a város
kulturális öröksége jelentős részét köszönheti és
azt, hogy az ország elismert iskolavárosává
fejlődött.
Az oktatás és az iskolák kezdetei a városban a
legendák ködébe vesznek. A török korban élt
egy legenda, melyet a híres török utazó, Evlia
Cselebi örökített meg utazásait leíró művében,
amikor 1663-ban Pécsett járt.
„Mindegyiknél régebbi az isteni Eflátúnnak
(Platónnak) a belső várban lévő medreszéje,
mely a tudományok háza…”
Utazónk úgy vélte, hogy Platón, az ókori bölcs
filozófus Pécsett töltötte utolsó éveit. A jeles
filozófusról az tudható meg az írásból, hogy
miután bejárta az egész világot, Pécs városa
nyerte el legjobban a tetszését, ezért azt Nagy
Sándortól – vagy ahogy Keleten hívták,
Iszkendertől – adományképpen kapta meg.
Nagyhírű iskolát vezetett itt, s Pécsett hunyt el:
márványsírja a várostól nyugatra, a Szigeti kapu
előterében egy domboldalon áll, melyet utazónk
fel is keresett.

Platón nem valószínű, hogy járt a város „helyén”,
de a püspökség megalapításával elképzelhető,
hogy egy iskola is megteremtődött, ennek hatására alapította meg az ország első egyetemét a
városban Nagy Lajos király és Vilmos püspök. A
19. századig az oktatás az egyház privilégiuma
volt, melyet a városban szerzetesrendek végeztek. A 20. század közepén az egyházi intézményeket államosították, így teljes egészében
állami kézbe került az oktatás. A 2000-es évektől
az országban és Pécsett is erősödik az alapfokú
és középfokú oktatásban az egyházak szerepe
és itt található a Pécsi Püspöki Hittudományi
Főiskola is. A Belső városrészben elsősorban a
római katolikus egyház tart fenn iskolákat a
Ciszterci rend és a püspökség által, de jelen van
a Baptista Szeretetszolgálat is, mely 2012 óta a
fenntartója a nagy múltú Széchenyi István Gimnázium és Szakgimnáziumnak.
A Baptista Szeretetszolgálat alapítványi formában működik, a világ 18 országában nyújt rendszeres segélyt, élelmet, humanitárius és lelki
segítséget, illetve hajt végre fejlesztési programokat szükséget szenvedő és szociálisan perifériára szorult emberek számára, így könnyítve
nehéz helyzetükön és lehetőséget biztosítva
számukra egy emberibb élethez. A szeretetszolgálatot a baptista egyház alapította 1996-ban
Magyarországon és több mint 3 000 főállású
munkatárssal, több száz önkéntessel dolgozik.
Pécsett az idősgondozás mellett az oktatásban –
általános iskola és középiskola fenntartása –,
valamint a szociális segélyezésben is jelen van.
A városban működtetett BaptistaPont-ok segítségével gyűjti és juttatja el az adományokat a
rászorulóknak. A szeretetszolgálathoz kötődő, a
legtöbb embert megmozgató jótékonysági tevékenység a „Cipősdoboz” akció megszervezése.
A karácsonyt megelőző időszakban egy cipősdobozba csomagolva ajándékok felajánlásával
lehet örömet szerezni rászoruló gyermekeknek.
Az országos akcióval a legutóbbi ünnepen több
mint 57 ezer cipősdoboz-ajándék jutott el a megfelelő helyre egy kis boldogságot csempészve a
karácsonyfa alá.

A segélyezés és szociális területen más egyházi
szervezetek is aktív szerepet vállalnak. A városrészben működik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Regionális Központja és
a Katolikus Karitász egyházmegyei központja is.
Pécs múzeumváros is, mely címet szerteágazó
kiállítóhelyeinek köszönheti. Ezek legsűrűbben a
Dóm tér környezetében találhatók, de a Belváros
más területein is találkozhatunk múzeumokkal.
Már az 1860-as években szakszerű régészeti
feltárásokat végeztek a város területén, melynek
leleteit a Magyar Nemzeti Múzeumba küldték. Az
1870-es években merült fel városi múzeum létrehozásának igénye. A Pécsi Városi Múzeum első
állandó kiállításának megnyitására végül 1904ben került sor ünnepélyes keretek között. Az
1950-es években született meg a koncepció,
hogy a Káptalan utcában kihasználatlanul álló
volt kanonoki házakban múzeumokat hozzanak
létre. Így jött létre a 70-es évekre a „Múzeum
utca”, ahol helyet kapott a Zsolnay Múzeum, a
Reneszánsz Kőtár, a Victor Vasarely Múzeum, a
Mecseki Bányászati Múzeum, az Amerigo Tot
Múzeum, a Modern Magyar Képtár, a Nemes
Endre Múzeum, Schaár Erzsébet: „Utca” kiállítása és a Martyn Ferenc Múzeum. A múzeumok
fenntartója a város és a Janus Pannonius Múzeum (JPM) keretei között működteti a kiállítóhelyeket. A JPM a „Múzeum utcai” egységek
mellett természettudományi, néprajzi, régészeti
és várostörténeti egységgel is rendelkezik,
központja pedig az EKF program keretében
létesült „nagy kiállítótérben” van, amit a régi
vármegyeháza épületében hoztak létre. A JPM
egyik leglátogatottabb kiállítóhelye a Csontváry
Múzeum, ahol a „napút festője”, Csontváry
Koszta Tivadar monumentális, különleges színekben tündöklő festményeit csodálhatjuk meg.
Az épületben időszaki kiállításokat is tartanak,
1999 és 2009 között a ház földszintjén és kertjében működött a Dante Café, mely kiállításaival,
koncertjeivel, felolvasóestjeivel az idők során az
egyetemisták törzshelyévé vált.
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A korábbiakban már több helyi közösség által
felvállalt sikeres tevékenységet mutattunk be, de
ezek mellett más történeteket is találhatunk a
városrészhez kapcsolódó civil kezdeményezésű, sok embert megmozdító sikerekről, eredményekről.
A Belváros a civil aktivitások olvasztótégelye. A
város szívében zajló közösségi tevékenységek
széles tárházát nyújtják minden érdeklődési körű

és bármely korosztályt képviselő polgár számára. Szinte nem telik el nap anélkül, hogy valami újabb, a helyi igényeket szolgáló esemény ne
kerülne meghirdetésre. Pécs intenzív társadalmi
mozgásai, innovatív civil kezdeményezései
hazánkban páratlan példát nyújtanak más
nagyvárosok számára is. A jelentősebb közösségi terek és a hozzájuk kapcsolódó szervezetek
bemutatásával csak ízelítőt tudunk adni a
városunkat jellemző pezsgő társadalmi életről.

Pécsi nemzetiségi civilszervezetek színes közösségfejlesztő tevékenysége
Pécs különböző utak, vallások és népek találkozási pontján fekvő kétezer éves város, sokszínű kultúrával, gasztronómiával, ahol egymásra és egymás mellé épült a római kor, a
középkor, a török hódoltság, majd a polgárosodás számos, ma is látható emléke. Pécs
nemzetiségi hagyományokra alapozó, fiatalos,
izgalmas, élettel teli terek, a kulturális örökség és
a kulturális újítás városa: sok száz évre visszatekintő és az együttélésből merítő művészeti
innováció helyszíne. A múltban latin, török,
német, horvát, szerb, bolgár és magyar kulturális
rétegek rakódtak itt egymásra, ma a város a
magyarországi német, horvát és roma kultúra
legfontosabb helyszíne. Pécs kulturális kapuváros, amely nyitott dél felé, a Balkán irányába,
ahhoz ezer szállal kötődő, pezsgő központ. A
megyeszékhely kulturális jellemzőit a település
különböző elnevezései is mutatják: Pécs
(horvátul Pečuh, németül Fünfkirchen, szerbül
Печуј, Pečuj, törökül Peçuy, a középkorban
latinul Quinque Ecclesiae, az ókorban latinul
Sopianae). A város a török kiűzése utáni időkben
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a Rákóczi-féle szabadságharc idején majdnem
elnéptelenedett a rácdúlások hatására, a visszatérő magyarok mellé, délszlávok, német kereskedők, iparosok, katonák érkeztek, akik otthonra
találtak itt. Ekkorra alakul ki a Pécs polgárságát
alkotó „három nemzet”: a Belvárosban a „Natio
Germanica”, a Budai külvárosban a „Natio Croatica” és a Szigeti külvárosban a „Natio Hungarica”. A gyáripar és a bányászat fejlődésével
egyre több cigány betelepülő is érkezett a
településre.
Ma a város három „nagy” nemzetiségének
mindegyike – cigány, horvát, német – az óvodától
a középfokú, gimnáziumi oktatásig rendelkezik
teljes nemzetiségi oktatási intézményrendszerrel, a Pécsi Tudományegyetemen pedig mindhárom nemzetiség vonatkozásában kiépült
tanszékek segítik az egyetemi szintű nemzetiségi oktatást, emellett a népi művészeti oktatás
intézményei is létrejöttek. Mindhárom nemzetiség tradíciói köré színes civil tevékenység épült
ki a városban.

A cigány lakosság a város keleti részében
koncentrálódik, de a Belvárosban, a Széchenyi
tér közvetlen szomszédságában, a József
utcában fogadja látogatóit a Rácz Aladár
Közösségi Ház, melyet a Cigány Kulturális és
Közművelődési Egyesület működtet. Az egyesület 1989-ben alulról jövő kezdeményezésre
alakult meg Pécsett. Jelenleg közel 800 tagja
van, s több mint 100 településsel áll kapcsolatban
a dél-dunántúli régióban. Az egyesület elsődleges célja, hogy megszervezze a régió cigányságának közművelődési, kulturális és politikai
érdekképviseletét. Létrejött a Cigány Képzőművészek Stúdiója is, mely összefogja a Baranyában jelen lévő roma képzőművészeket, a közösségi ház rendelkezik egy állandó kiállítási anyaggal, mely vándorkiállítás jelleggel hazai és külföldi
kiállításokon is részt vesz. 1999-ben megnyílt a
házban az Erdős Kamill Cigány Múzeum állandó
kiállítása, ez elsősorban a baranyai cigányságra
vonatkozó sajátosságokat kívánja bemutatni. Az
egyesület összefogja a megyében még működő
kézműveseket (teknővájó, kanálvájó, kosárkötő), akiknek visszatérő jelleggel kézműves
bemutatókat, vásárokat és külföldi bemutatkozási lehetőséget szervez. Az egyesületen belül
Cigány Magyar Baráti Klub és a Középiskolás
Cigányfiatalok Klubja is működik.
Az egyesület nyári táborokat, konferenciákat
szervez. Hagyományteremtő módon évente rendezik meg a Cigány Kulturális Napok Pécset, a
Pécs-Baranyai Roma Napot és a Baranyai
Cigányok Tavaszi Fesztiválját. Az egyesület
mindkét fél számára gyümölcsöző kapcsolatot
épített ki a PTE Művészeti Karával. A hallgatók a
közösségi ház galériájában lehetőséget kapnak
alkotásaik kiállítására és közös művészeti
projektekben is részt vesznek.

Rácz Aladár (Jászapáti, 1886. – Budapest,
1958.) Kossuth-díjas cimbalomművész,
Párizsban és Genfben alapozta meg
karrierjét. 1938-tól haláláig a budapesti
Zeneművészeti Főiskolán tanított.

Napjainkban több ezer horvát származású
ember él Pécsett, ezért is színes és sokrétű a
városban a horvát kultúra megjelenési formája:
horvát nyelvű oktatás működik az óvodától
egészen a gimnáziumig bezárólag, horvát nemzetiségi nyelvi tanszéket tart fenn a Pécsi Tudományegyetem, van horvát nyelvű rádióadás,
könyvtár, újság, és itt várja nézőit az állandó
Pécsi Horvát Színház.
A Pécsi Horvát Színház története Vidákovics
Antal nevéhez fűződik és talán akkor kezdődött,
amikor 1989-ben a tettyei romok közt épített
színpadon felállítottak egy hatalmas, frissen
kivágott fát: „életfát”, amelynek ágai között, a
magasban foglalt helyet a zenekar, s járták a
kólót Miroslav Krleža: Szentistvánnapi búcsú
című drámájának előadásán. A művet horvátul
és magyarul; horvát, illetve magyar anyanyelvű
színészek, táncosok és zenészek adták elő. Ők
játszották, énekelték és táncolták el a fájdalmat,
a víziót, ahogy Krleža látta a nemzetiségek életét
a háború előtti pillanatban. A darabot bemutatták
a jóval tágasabb Káptalan utcai szabadtéri
színpadon is, majd 1991-ben, közvetlenül a
délszláv háború kirobbanása előtt a 140 fős
társulat Splitben, a Horvát Dráma Fesztiválján
vendégszerepelt vele. A siker nyilvánvalóvá tette
az igényt a horvát nyelvű színjátszásra. Az akkor
működő Pécsi Nyári Színház és Pécsi
Kisszínház tagozata lett a Pécsi Horvát Színház,
amely 1992-ben mutatkozott be ünnepélyes
keretek között Budapesten, a Várszínházban. A
Pécsi Horvát Színház az anyanyelv ápolásán túl
a kulturális centrum szerepét is igyekszik
felvállalni, ezért lehetőséget nyújt olyan
rendezvények számára (pl. a Ring c. sorozat),
amelyekben Magyarország és Horvátország
jeles személyiségeivel lehet találkozni. Az
alapítás után mintegy 30 évvel adták át a Pécsi
Horvát Színház új, modern, korszerű, szép
belvárosi teátrumát. A színház hivatalos és
ünnepélyes avatására 2018. április 19-én került
sor.
A horvátok rendezvényeit gyarapítja a rendszeresen, vasárnaponként megtartott horvát nyelvű
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katolikus istentisztelet. Pécsett horvát nemzetiségi önkormányzat is működik, ahogyan számos
baranyai településen is.
A horvát civilszervezetek gyűjtőpontja a Belvárosban, a Barbakán közelében működő August
Šenoa Horvát Klub, mely immár harminc éve a
magyarországi horvátok egyik legfontosabb
intézménye a városban. Feladatául tűzte ki a
Pécsett és vonzáskörzetében élő nagy számú
horvát közösség számára kulturális rendezvények szervezését, illetve a régió horvát nemzetiségi kulturális, hagyományőrző, művészeti és
tudományos életének segítését, koordinálását. A
városban több neves művészeti együttes is
dolgozik, ezek messze elviszik a város hírnevét
és nemzetiségi hagyományaikat.
S bár Uránvárosban jegyezték be őket, de itt
szólunk a horvát kultúra helyi képviselőiként
csaknem 40 esztendeje aktívan működő Vizin
Zenekarról, amely 1981-ben alakult a bunyeváchorvát származású Vizin Antal vezetésével. Az
elmúlt több mint 35 évben az együttesben a
muzsikusok három generációja váltotta egymást,
míg 2007-ben a zenekar legfiatalabb nemzedéke
és a Jasen Trio létre nem hozta a Vizin Kulturális Egyesületet. A szervezet 2017 végén
ünnepelte barátaival együtt 10 éves fennállását.
A jubileumi ünnepséget a pécsi Kodály Központban, a hagyományos horvát karácsonyi
koncert keretében tartották. A közös munka
során elsősorban a hazai horvát és szerb
néprajzi gyűjtések anyagát feldolgozva alakítják
ki a repertoárjukat, de műsorukban megtalálhatók más balkáni népek (albán, bolgár, görög,
macedón, román stb.) muzsikái is. Tevékenységük igen szerteágazó: felvállalták a pécsi
August Šenoa Horvát Asszonykórus zenei kíséretét is, a Szélkiáltó és a Zengő együttes mellett
alapítói a Pécsi Folknapok – Nemzetközi Népzenei Fesztiválnak. A zenekar számos különböző hazai és külföldi televízió-, illetve rádiófelvétel, népzenei találkozó és fesztivál szereplője, az évek során több lemezt is kiadtak. Eljutottak Európa számos országába, valamint az
Egyesült Államokba is.
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Az August Šenoa Horvát Asszonykórust a
Pécsi Horvát Óvoda alkalmazottai alapították
1982-ben. Vezetőjük és tanítójuk hosszú éveken
át a baranyai horvátok körében jól ismert
népzenekutató és kántortanító Matusek László
volt. Az énekkar széles repertoárral bír, elsődleges célja a magyarországi horvát etnikai
csoportok – sokácok, bunyevácok, Dráva menti,
Duna menti, Mura menti, gradistyei horvátok –
népdalkincsének megőrzése és ápolása. A
fellépések során minden kórustag a saját etnikai
csoportjának a népviseletét viseli. A kórus rengeteg horvát nemzetiséghez kapcsolódó programon részt vesz hazánkban. Énekükkel lelkes
közönségre találtak Horvátországban, Olaszországban és Finnországban is.

August Šenoa (Zágráb, 1838. november 14.
– Zágráb, 1881. december 13.) az első
jelentős horvát regényíró. Jelentősége a
horvát kultúrában talán azzal állítható
párhuzamba, amit Jókai jelent a magyar
irodalomban. Apja a csehországi német
Alois Schönoa (1805–1878), 1830-ban
költözött Zágrábba, anyja a budapesti
szlovák Therese Rabacs (1813–1847).
Az általános iskolát a horvát fővárosban,
a középiskolát Pécsett végezte a
ciszterciek gimnáziumában. Prágában és
Zágrábban jogot tanult, de jogi
tanulmányait sohasem fejezte be. Rövid
bécsi tartózkodás után visszatért a horvát
fővárosba, ahol volt városi képviselő,
különböző kiadványok szerkesztője,
németből, franciából, cseh nyelvről és
angolból fordított horvátra, írt drámákat és
novellákat, mintegy tíz regényt és néhány
verset. Šenoa nem csak a horvát Jókai, de
Kazinczy is egyben. Talán neki is
köszönhető, hogy a horvát nyelvújítás
során, ha új szavak után kellett nézni,
akkor a horvátok inkább a cseh nyelvhez
fordultak segítségért.

A Tanac Néptáncegyüttes 1988 októberében
alakult, Sárosácz Mihály és Szávai József
kezdeményezésére, a Pécs környéki horvát
falvak fiataljaiból. Legfőbb célja a magyarországi
horvátok néphagyományainak (elsősorban
táncainak) gyűjtése, bemutatása és megőrzése,
emellett a szomszédos országok népeinek
táncait is műsorára tűzi, de Bartók művei alapján
készült tánckompozíciókat is bemutatott már.
Szoros kapcsolatokat épített ki a falvakkal,
tagságának nagy része ma is ott lakik és
bejáróként érkezik Pécsre, a próbákra. Legnagyobb számú és legkedvesebb fellépései a
hazai horvát kisebbség falvaiban vannak.
Gyermek- és utánpótlás csoportjaiban, táncházaiban több százan táncoltak, tánctáboraiban,
tánctanításain ugyancsak százak vettek részt.
1996-tól „Isten hozott, kedves vendég!” címmel
nemzetközi horvát fesztivált rendez. Művészeti
csoportjának hosszú évekig a pécsi Ifjúsági Ház
adott próbahelyet és ruhatárat, működésének
további anyagi és szervezési kereteit 1993-tól a
Tanac Kulturális Egyesület biztosítja. 2012-től
próbahelye és ruhatára a Zsolnay Kulturális
Negyedben van.
A magyarországi horvát néptánc tekintetében az
ország egyik legismertebb tánccsoportja a
Baranya Táncegyüttes. 1967-ben alakult még a
Pécsi Tanárképző Főiskola két néptánc együttesének összevonásával, azóta is megszakítások
nélkül működik a Pécsi Tudományegyetem
keretében. A táncegyüttes 1994-ben hozta létre
civilszervezetét Baranya Kulturális Egyesület
néven, amely azóta biztosítja a működés feltételeit. Az együttes fellépéseivel az ország szinte
összes horvátlakta településére eljutott. A horvát
táncokon kívül természetesen magyar táncok is
szerepelnek műsorukon, a repertoár harmadik
részét a táncszínházi darabok képviselik.
A német nemzetiség már a középkorban is
fontos szerepet játszott Pécs életében. A püspöki
városban jelentős számú német polgárság élt,
akiknek szoros üzleti (kereskedelmi) kapcsolatai
voltak a bécsi polgársággal és a dél-német
területekkel. A török hódoltság megszűnését

követően újabb bevándorlási hullám érkezett
elsősorban az osztrák és a katolikus sváb
területekről. Ebben az időben vált német többségűvé a város keleti szomszédságában húzódó
Schwabische Türkei (Közép-Tolna, KeletBaranya, Észak-Bácska) összefüggő területe,
mely a későbbi századokban is biztosította a
német nemzetiségű lakosság városba való betelepülését.
Az 1960-as években indult el négy pécsi iskolában a tagozatos német oktatás. 1989-ben Pécs
Város Önkormányzata elhatározta, hogy a
magyarországi németek részére nemzetiségi
iskolát alapít a Tiborc Utcai Általános Iskolában,
így két évvel később elkezdődött az oktatás az
iskolában. A fokozatosan kétnyelvűvé átalakuló
intézményben 1994 szeptemberében indult el a
gimnazisták számára az oktatás.
A német nemzetiség pécsi kulturális központja a
Lenau Ház, mely a Belvárosban a Munkácsy
Mihály utcában működik 1990 óta. A házat a
Nikolaus Lenau Közművelődési Egyesület tartja
fenn, mely 1985 októberében alakult meg Pécsett
mint Magyarország és egyben Dél-Kelet-Európa
II. világháború utáni első független, bejegyzett
német nemzetiségi szervezete. Taglétszáma
hamarosan megközelítette a 600 főt. Az egyesület tevékenységével a magyarországi németség azonosságtudatának erősítését, hagyományainak és anyanyelvének ápolását, valamint
történelmének tudatosítását kívánja segíteni. E
cél érdekében kiemelten fontosnak tartja a
német nemzetiségi oktatási intézményekkel való
együttműködést, a közös programok lebonyolítását. Az egyesület egyik új kezdeményezése a
Treffpont, egy fiatalokkal közösen megvalósított
projekt, mely helyszínt biztosít azok számára,
akik a német kultúra és nyelv iránt érdeklődnek.
A név a német „Treffen” (találkozni) és a magyar
„pont” szavakból tevődik össze. A szolgáltatás
lehetőséget biztosít a fiatalok számára, hogy
találkozzanak, beszélgessenek a barátaikkal,
játsszanak vagy csak kellemesen eltöltsék együtt
az időt. Ehhez számos német médium, mint
például könyvek, játékok és DVD-k állnak
I. BELSŐ VÁROSRÉSZ
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rendelkezésre, hogy elsajátítsák vagy gyakorolják a német nyelvet és a kommunikációt.
A házban német filmklub is működik, az egyesület workshopokat, konferenciákat és rendezvényeket szervez, illetve közös kirándulásokat is
tart a német nemzetiségi kultúra hazai örökségének bemutatására, megismertetésére.

Nikolaus Lenau (Csatád, Románia, 1802.
– Bécs, Oberdöbling, 1850.) német
nyelven alkotó osztrák költő, a német
biedermeier korának meghatározó alakja.
Leghíresebb művei a Faust és a Don
Juan című drámái, melyeket Liszt Ferenc,
Berlioz és Richard Strauss dolgozott fel
zenei műveiben.

Múzeumi élet
A Belváros a Janus Pannonius Múzeum
állandó és időszaki kiállításainak ad otthont
számos helyszínen, e tárlatok köré jelentős múzeumpedagógiai és egyéb kulturális tevékenység is kapcsolódik. A Néprajzi Múzeum, a
Várostörténeti Múzeum, a Zsolnay Múzeum és a
Modern Magyar Képtár mellett jelentősek az
egyéni alkotók gyűjteményes tárlataihoz köthető
programok. De számos, a gyűjteményekhez
kapcsolódó időszaki kiállítás mellé kínálnak
ismeretterjesztő közösségi eseményeket, ilyen
például a Belvárosi séta a Zsolnay építészeti
kerámia nyomában, a Gyógyítás és régészet, a
Boszorkánykonyha, a Tímárinasok, a Bányavilág, a Város születik, a Tüke polgár lettem, vagy
a Múzeumtúrák a Mecsekben programok.
Csontváry halálának 100. évfordulója kapcsán
például a hazánkban egyedüli kiállítás központi
szerepet kap a Fényfesztivál programjai és a
Tanulófesztivál programjai között is. Az idősza-

kos kiállításokon pécsi reflexióval igyekeznek
megszólítani a lakosságot.
A múzeumi tevékenységhez kapcsolódik egy
civil kezdeményezés, a Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület pécsi klubjának aktivitása is.
Hónapról hónapra számos közösségi programmal várják az érdeklődőket, múzeum- és várostörténeti túrák, akcióprogramok és előadások
keretében vállalnak meghatározó szerepet a
belváros civil életében. S bár a klubfoglalkozások
helyszíne a Lenau ház, az egyesület a Civil
Közösségek Házában talált befogadóra.
A Nappaliban rendezik rendszeresen a Pécsi
Műbarátok Kávéházi Esték című programját,
melynek témáját általában elfeledett pécsi festők
alkotásai adják. Egy-egy meghívott előadóval
folyik a beszélgetés. Ez a közösségépítő program is múzeumi együttműködéssel valósul meg,
a Modern Magyar Képtár szakmai közreműködésében.

Civil Közösségek Háza – Találkozópont a város szívében
A városrész közösségi életét nagyon sokszínű
civil tevékenység gazdagítja. Baráti társaságok,
klubok, egyesületek, alapítványok és nemzetiségi szervezetek keretében találják meg egymást a hasonló érdeklődési körű és közös célokat kitűző emberek. A Belvárosban a civilszervezetek tevékenységének, programjainak egyik
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központi helye a Civil Közösségek Háza. Az
intézményt 1997 óta működteti az 1993-ban
alakult Nevelők Háza Egyesület, mely a tér egy
másik házában az 1953-ban alakult Pedagógusok Szakszervezete Nevelők Háza jogutódjaként tevékenykedik. Az intézmény 2000-től ad
helyet a Baranya Megyei Civil Szolgáltató

Központnak, és 2011-től a Baranya Megyei Önkéntes Centrumnak is. A patinás épület az 1800as évek elején épült, és a 20. század második
felétől szolgál közösségi térként, de hosszú ideig
üresen is állt, ebben az időszakban rohamosan
pusztult az állaga. Megújulása egy 2006-os
európai uniós támogatásnak köszönhető. Napjainkban közel 38 partnerszervezettel működik
együtt.
A Szent István tér keleti oldalán, egy óriási
platánfa mellett nyílik a tér felől egy szerény
földszintes polgárháznak mutatkozó épület kapualja. Ha belépünk a nyitott kapun, különleges
világba csöppenünk. Már az utcán megragadja
az ember figyelmét a ház hirdetőtáblája, amire a
napi programokat krétával írták fel. Sűrűn tele van
írva a tábla, elkélne egy nagyobb, annyi lehetőség közül választhat a betérő. A kapualjban
három irányba indulhatunk. Jobb kéz felé nyílnak
az alagsori klubhelyiségek, ahol kisebb összejöveteleket, filmvetítéseket, fotókiállításokat
szoktak tartani. Ha a másik ajtót választjuk, akkor
az épületbe belépve egy olyan ódon falépcső
alján találjuk magunkat, amilyen csak régi
kastélyokban van. Fent találjuk a ház családias
hangulatú közösségi helységeit, rendezvénytermeit, klubszobáit és irodáit. Ma éppen a Pécsi
Zománcműhely Egyesület különleges zománcképeit lehet megtekinteni a falakon. Az intézménybe több mint száz civilszervezet van bejegyezve, így nagyon változatos programok
helyszínét adja az épület, amely a fiataltól az
idősig változatos formában sokakat elér. Az
emeletről egyszerűen kiléphetünk a kertbe. Itt
van a Kisház kávézó, az óriási fák árnyékában
kellemes kerthelyiséggel, ha pedig felmegyünk a

19. Kóruspróba a Civil Közösségek Házában

kerti lépcsőkön, akkor a városfal tetején kialakított barokk pavilon lépcsőjéről élvezhetjük a
kilátást a nyugati városrészekre. Nyaranta itt
vendéglátóhely működik az Eozin-terasz.
A „Civil Közösségek Háza” befogadó intézményként ugyanúgy otthont ad az ágazati és civil
szakmai tanfolyamoknak, fórumoknak, ahogyan
az öntevékeny közösségek, művészeti csoportok, szakmai szervezetek tevékenységeinek. A
teljesség igénye nélkül itt működik a Pécsi
Kamarakórus, Pécsi Művészkör - Írók, Költők
Baráti Társasága Egyesület, a Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület, a Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok Barátság Kórusa, a Baranya
Honismereti Egyesület, a Pécsimami Egyesület,
a Lengyel klub vagy a Pécsi Magyar-Finn és a
Magyar-Orosz Társaság is. Ily módon a ház
egyszerre szolgál kulturális-közművelődési,
pedagógiai, esélyegyenlőségi és nonprofit szakmai programok megvalósításának színteréül. Az
elmúlt két évtizedben számtalan hazai és nemzetközi projekt, kulturális-közösségi programok,
zenei események fémjelezték az egyesületet,
beemelve ezzel őket a sikeres hazai civilszervezetek sorába.

Új Nemzedék Pécsi Ifjúsági Közösségi Tér
A Civil Közösségek Háza pincehelyiségében a
fiatalok nyertek befogadást, az Új Nemzedék
Program Közösségi Tér - Kontaktpont Iroda
kapott helyet itt. „Mi ez a hely? Egy hely, ahol
fiatal lehetsz, szabadon és mégis felügyelve. Egy
hely, ahol önmagad lehetsz és mégsem kívülálló.

Ahol jól szórakozol és mindig valami újat kapsz...
Új Nemzedék Pécsi Ifjúsági Közösségi Tér. Mit
is jelent ez? Egy helyet, ahol önmagad vagy, de
mégis valami egésznek a része. Egy helyet, ami
új lehetőségeket kínál. Állandó és színes programokat, szezonálisakkal megfűszerezve. Az
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érdeklődők bulizhatnak zenekarokra, a fanok
könyv-, film- és sorozat-esteken vehetnek részt.
Amellett, hogy új barátokat szerezhettek,
szórakozhattok a régiekkel (ha már unjátok a
szokásos helyeket), itt garantáltan találtok valami
kedvetekre valót.” 28
A Murál Morál Egyesület szintén a Civil Közösségi Házban van bejegyezve, bár Pécs szerte
meghatározó közösségfejlesztési tevékenységük. Mondhatjuk, megkerülhetetlenek. Eszköztárukból kiemelkedő a fiatal korosztály megszólításában, a hátrányos helyzetű csoportok bevonásában és aktivizálásában a közösségi festészet és a nonformális, valamint az informális
nevelés módszertárának alkalmazása. A művészettel nevelés és a társadalmi szerepvállalás
ötvözetében konferenciákkal, szakmai napokkal
és képzésekkel is segítik más szervezetek
közösségépítő munkáját.
A Pécsi Közösségi Alapítványt (PKA) 2016ban alapította 9 pécsi magánszemély azzal a
céllal, hogy adományokat gyűjtsön a helyi közjó
érdekeit szolgáló, alulról jövő kezdeményezések
megvalósítása érdekében. Az alapítvány egyike
a ma Magyarországon működő 3 közösségi
alapítványnak (Budapest és Miskolc mellett),
melyek a társadalmi cselekvés új intézményeiként nagyszerű eredményeket értek el az elmúlt
években. Az alapítvány tematikus alapokat hozott
létre, melyek meghatározott speciális célokat
szolgálnak. Ilyen a lakóhelyhez kötődő közösségi
kezdeményezéseket segítő Szomszédság Ereje
Alap, a társadalmi részvételt ösztönző Pécs

Jövője Alap, valamint az alapítvány 100 Barátja
Alap, amely a közös ügyek megvalósítását segíti.
Az elmúlt évben 3 innovatív közösségi kezdeményezést, 8 lokális közösségi projektet támogattak
és 16 szomszédünnepet koordináltak. Életre
hívták a Szomszédság Akadémiát, melynek
keretében 22 regisztrált pécsi szervezet között
folyt párbeszéd. A 6 tematikus alkalomból álló
tapasztalatcserét segítő találkozás 3 hónapja
során a pécsi jó gyakorlatokat ismerhették meg a
résztvevők, s a kapcsolatépítésen túl az
együttműködések előmozdítása, az érdeklődők
bevonása voltak a legfőbb célok. Részt vettek a
II. Pécsi Tanuló Fesztiválon, ahol jelentős közéleti
elkötelezettségű előadóik pódiumbeszélgetéseken igyekeztek megszólítani a résztvevőket.
Programjaiknak többek között a Reggeli és a Civil
Közösségek Háza ad helyszínt.
A PKK segítségével nyert forrást a People First
– A Társadalmi Elfogadásért – Magyarországi
Központi Egyesület akadálymentes pécsi projektje. A szervezet vállalta, hogy kerekesszékes
nézőpontból feltérképezik Pécs helyszíneit, s a
megközelíthetőséget nem csak honlapjukon,
hanem a helyszíneken matricákkal is jelzik. Az
akadálymentes turizmus fejlesztése mellett
számos érzékenyítő programot és jelentős társadalmi aktivitást folytatnak a megváltozott képességű embertársakért. Több helyi gimnáziummal
működnek együtt annak érdekében, hogy projektjeik megvalósításához az ifjúsági közösségi
szolgálat keretében mind több fiatal számára
biztosítsanak önkéntes részvételi lehetőséget.

A Retextil Alapítvány közösségi tere
A Retextil nyitott műhelye különleges világot tár
az idelátogatók elé a Szent István téren. A kreativitás, a hagyományos textilfeldolgozási technikák és az ökotudatos városi élet találkozása, a
fenntartható fejlődés és a társadalmi felelősségvállalás jegyében dolgoznak. A Retextil egy magyar találmány, egy technológia, mely a háztartási textilhulladékból egyszerű, ősi eljárásokat
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alkalmazva (fonás, szövés, hurkolás) előbb
Retextil fonalat, majd abból lakberendezési
tárgyakat és divattermékeket készítenek. A
műhelyben civil kezdeményezésre és fenntartással komplex foglalkoztatási és termelési
rendszer működik, mely megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő embereket segít
visszatérni a munka világába, de emellett bárki

számára elérhetővé teszik a kapcsolódó tanulási
folyamatokat. A Retextil Alapítvány 2004 óta
létezik, több nemzetközi művészeti projektben
vett és vesz részt. Munkáival a városban is
találkozhatunk, például a Király utca végén
található Szabadkikötő közösségi terében
kialakított „Játszó Teremben” Retextil hintákat és

mászókákat próbálhatnak ki a kicsik. Az alapítvány rendszeresen tartott ingyenes, nyitott műhelyfoglalkozások keretein belül várja a környezettudatos érdeklődőket, hogy elsajátíthassák a
háztartási textilhulladék feldolgozásának technikáit.

A Szabadkikötő közösségi tér
A Király utca 64. bárki számára nyitva áll, s ez a
gondolat a névadást is meghatározta a kulturális
városfejlesztés és a fenntartható fejlődés jegyében munkálkodó Kulturális Labor Szociális Szövetkezet számára. A Szabadkikötő olyan közösségi tér, ahol a művészetek és a társadalmi impulzusok, a közösségi gondolatok találkozhatnak
és együtt formálódhatnak célokká. A társadalom
és művészetek felé való nyitottság határozza
meg működésüket. A közösségi tér a gyermekek
számára játszóhely, a felnőttek számára kávézó,
koncerthelyszín és egyéb kulturális események

színtere. Rendszeresen bekapcsolódnak a
városban zajló fesztiválprogramokba, de szívesen fogadják a PTE Művészeti Karának hallgatóit
egy-egy bemutatkozásra. A Laboda Műhely a
gyermekeknek kínál értékközpontú interaktív
programot, a Média Műhelyben grafikai tervezőés alkotómunka zajlik, s talán a pécsiek számára
ma a legismertebb a Fényfestő Műhely tevékenysége, mely egy-egy tematikus programba illeszkedő látványos, színes alkotások megjelenésével vált közkedvelt akcióprogrammá a köztereken.

Zöld Folt Közösségi Kert a Király utcában
A Király utca elején egy lakóház belső, használaton kívüli udvarában, közvetlenül a Széchenyi
tér tőszomszédságában kapott helyet a Zöld Folt
Közösségi Kert, mely 2018 őszén kezdte közösségépítő munkáját. Az előkészítésre nagyon
sokan jelentkeztek, ezzel is megerősítve azt az
igényt, hogy a városi közösségek számára is
fontos és hiánypótló a világszerte kedvelt urbán
kertészeti mozgalom helyi kezdeményezése. A
Murál Morál Egyesület által közvetített projekt
megnyitóján minden korosztály képviseltette
magát, így együtt tisztították ki a területet. A 33 db
2 négyzetméteres parcellára nyilvános felhívás
keretében lehetett pályázni, a főbb szempontok a
kertgondozó elhivatottsága, szorgalma, a ráfordított idő és a közösségi szemlélet volt. A kert
terve azonban hosszú távon túlmutat a termények közös nevelgetésén: „Célunk egy olyan
közösségi tér kialakítása, ahol a növénygondozás és a fenntarthatóság iránt érdeklődő
és/vagy elkötelezett emberek találkozhatnak,

beszélgethetnek, megismerkedhetnek az urbánus kertészet régi-új formáival és egymással.
Ehető, fűszer- és dísznövényekkel foglalkozunk.
Lehetőséget biztosítunk egyéneknek, családoknak, baráti társaságoknak vagy civilszervezeteknek arra, hogy saját kertrészt, parcellát (szabadföldi veteményest vagy magaságyást) művelhessenek, és a közösségi kert szerszámkészletével, igény esetén szakértők segítségével
gondozhassák növényeiket.
A kertben komposztálunk, a jó kávé mellett a
kávézaccot is szeretjük. Bár úgy véljük, hogy «az
én kertem, az én kertészeti elképzelésem», tehát
mindenki saját belátása szerint kertészkedik,
mégis igyekszünk rugalmas, vitaképes közösségi
normákat kínálni, környezetkímélő megoldásokat
alkalmazni. A kertben csávázatlan vetőmagokból
gazdálkodunk, vegyszermentesen, rovarölő
szerek nélkül ápoljuk palántáinkat. Fontosnak
tartjuk a magbörzéket, a (palánta)cserét, a
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reciprocitást, vagyis a személyes tapasztalatokat
és a dolgokhoz fűződő történeteket.
A paradicsomon túl: akusztikus koncerteknek,
filmkluboknak, szakmai beszélgetéseknek, kertészeti, valamint szörpkészítő, lekvárfőző ese-

ményeknek, workshopoknak, tanfolyamoknak és
további hasonló programoknak kívánunk helyet
adni közösségi helyszínünkön. Bármit a teljesség
igénye nélkül, a szellemi gyarapodásért, a közösségért, az együttműködésért és a szórakozásért,
a szabadidő konstruktív eltöltése végett.” 29

A Zöld-Híd Alapítvány
A Széchenyi tér 2. alatt működik a 2000-ben
alapított Zöld-Híd Alapítvány, a fenntartható
fejlődés érdekében szemléletformáló, érzékenyítő programokat szerveznek elsősorban gyermekek számára. Munkájukban meghatározó
partnerek a város óvodái és a családok. Tanács-

adással és szakmai fórumokkal segítik a fenntartható környezeti nevelés módszertanainak
megismerését és terjesztését, 2004 óta Ökokuckójukban kiépített szemléltetőeszközökkel
és interaktív programokkal várják a tanulócsoportokat és a családokat egyaránt.

Európai Gondolatok a Nagy Flórián utcában
A 2002-ben életre hívott Európai Gondolatok
Egyesülete már számos társadalmi aktivitást
valósított meg, széles körű partnerségben a helyi
iskolákkal, civilszervezetekkel és a lakosok
önszerveződő csoportjaival. Az anyanyelv, az
egészséges életmód, a művészeti nevelést
ösztönző programjaik és ismeretterjesztő előa-

dásaik mellett a „Legszebb konyhakertek” – a
Magyarország Legszebb konyhakertjei országos
program helyi szervezésében is közreműködnek. A Nagy Flórián utca 7. alatt található
közösségi házuk kiállítások, előadások és a
különböző hagyományőrző események helyszíne.

A Hamerli-ház
A Király utca egyik kapualjában kisebb kulturális
centrum működik. Itt található például a Csorba
Győző Városi és Megyei Könyvtár egyik fiókkönyvtára, a Belvárosi Fiókkönyvtár. „A
Csorba Győző Könyvtár 2012-ben nyitotta meg
városi hálózatának felújított könyvtárát a Király
utca 9. szám alatt. A műemléki védettségű épület
Hamerli-házként is ismert, hiszen az 1900-as
évek elején itt működött Hamerli József országos
hírű vasnagykereskedése. A Belvárosi Fiókkönyvtárban az olvasók a 15 000 kötetes
könyvállomány mellett a hírlapolvasó-sarokban
37 féle újság és folyóirat közül válogathatnak.
Ebben az épületben kapott helyet a Várkonyi
Nándor irodalom- és művelődéstörténész,
szerkesztő munkásságát bemutató emlékszoba,
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mely dolgozószobája bútoraiból, könyveiből és
egyéb emléktárgyakból áll. Az emeleten található
– pályázati forrásból felújított – számítógépes
terem térítés ellenében oktatási célokra is használható. A földszinten kialakított összkomfortos
vendégszoba 2-4 fő vendég elszállásolására
alkalmas. Az épületkomplexum rendszeresen ad
helyet különböző kulturális programoknak. Az
udvarban működik a könyvtár Retro könyvvására, melyet városszerte sokan ismernek és
keresnek.
A könyvtár virtuális szolgáltatásai a nap 24
órájában elérhetők. Az online katalógusban bárki
otthonról is böngészhet. A Csorba Győző Könyvtár Házhoz megy a könyvtár! szolgáltatása azok

számára nyújt segítséget, akik betegségük miatt
ideiglenesen, vagy akár hosszabb ideig személyesen nem tudnak eljutni a könyvtárba.” 30
A Pécsi Kulturális Központ telephelye ma a
Hamerli-ház egykori lakótere, melyben a
Reménysugár Egyesület működtet közösségi
színteret, elsősorban a belvárosi kisközösségek
számára. De itt található Várkonyi Nándor
emlékszobája is, melynek üzemeltetője a Csorba
Győző Könyvtár.
Az egykori kereskedőudvar belső szegletében
bújik meg a Total Art Nemzetközi Művészeti
Egyesület működtetésében a Pécsi Animáció
kiállítás, amely egy nagyszabású helytörténeti
feltáró munka eredményeként a Pécs8 program

keretében jött létre, s a Pannónia Filmstúdió
pécsi műtermében zajló kiemelkedő szakmai
munkának állít emléket. „Az Európában is egyedülállónak számító, magánerőből létrehozott
kiállítás elsődleges célja a különböző animációs
technikák interaktív formában történő bemutatása, valamint a pécsi animáció három évtizedes történetének áttekintése az alkotókon és
munkáikon keresztül. A kiállítást működtető Total
Art Nemzetközi Művészeti Egyesület tagjai
rendszeresen tartanak ismeretterjesztő és
animációkészítő foglalkozásokat, szakköröket
minden korosztály számára a kiállítási térben,
valamint kitelepüléseken, filmfesztiválokon
országszerte és a határokon túli területeken
egyaránt.” 31

A „Vasutas” – a Belváros másik civil központja
A Várady Antal utcában 1936 óta működnek vasutasokat összegyűjtő körök. 1983-ban felújították
és átépítették az épületet, 2003 óta a várossal
közművelődési szerződés alapján látja el feladatát. A Vasutas Művelődési Házat a VOKE –
Vasutasok Országos Közművelődési és Szabadidős Egyesülete működteti. A házhoz kapcsolódik az 1945-ben alakult Vasutas Koncertfúvós Zenekar, mely számos rangos hazai és
nemzetközi versenyt nyert. Az intézményben
több klub, egyesület, csoport tevékenykedik.
Nagy hagyományokkal rendelkezik az 1987-ben
alakult Pécs-Baranyai Értelmiségi Klub és
Egyesület által szervezett, a nagyközönség által
látogatható ÉKestÉK rendezvénysorozata, mely
neves előadókkal jár körül aktuális témákat.
Innen indult útjára a Net Nagyi program, mely
felismerve a globalizált világ kihívásai között az
idősebb generáció számára rejlő lehetőségeket,
a képessé tételt tűzte zászlajára. Az eszközhasználat mellett a különböző kommunikációs
platformok megismertetését helyezte előtérbe,
melyekkel az idősek új kapcsolattartási lehetőségeire irányították a fókuszt. A számítógépet jól
használó tagok kezdeményezésére megalakult a
NET-Nagyik Egyesület, mely ismeretterjesztő

20. Kiállítás-plakát

és közösségfejlesztő tevékenységéért a Baranyai Kulturális Szövetség nívódíjában részesült
2010-ben.
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A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány
Az alapítvány Pannon Magyar Háza 1992 óta
közösségi színtér és szakmai szolgáltató házként funkcionál a János utcában. A magyarságtudat és a nemzeti identitás jegyében rendszeres

hagyományőrző programokat, könyvbemutatókat, kiállításokat és ismeretterjesztő előadásokat szerveznek a város különböző kulturális
színtereiben.

Made in Pécs fesztivál és a város sokszínű könnyűzenei élete
Végül nem hagyhatjuk ki összeállításunkból a
város országos viszonylatban is egyedülálló
színes zenei életét. A fiatalok és az egyetemisták Pécsett már a hatvanas évektől színes
klubéletet éltek, ekkoriban legendás hely volt a
Sétatér szomszédságában a Rózsakert, aminek
a kerthelyiségében élő zenére lehetett táncolni.
Később a városrész déli övezetében működött a
Gyár, a Rák és az IH (Ifjúsági Ház) színes zenei

programokat nyújtva. Ma is ezen a területen várja
vendégeit az Amper Klub, a Pécsi Est Café, a
Belvárosban a Király utca tengelyén is több hely
található, ahol kisebb koncerteket rendeznek –
Nappali, Szabadkikötő, Trafik, Ti-ti-tá, Made in
Pécs Café és még lehetne sorolni. Ezeken a helyeken és a város nagy koncertszínpadain is gyakran találkozhatunk helyi zenekarokkal. A városból indult országhódító útjára a Kispál és a Borz,
a 30Y, a Punnany Massif, vagy a Halott Pénz is.
Ennek a pezsgő zenei életnek a megmutatására
jött létre a Made in Pécs fesztivál, mely remek
közösségfejlesztő rendezvénnyé vált az évek
során. A „pécsi zenekarok fesztiválja” a hideg
januárban varázsol melegséget a városba. A
fesztivál keretén belül a város hat klubjában az
összes pécsi együttes számára fellépési lehetőség nyílik professzionális körülmények között
egy húsz perces koncert megtartására. A koncertek délelőtt 10:00 órától éjfélig folyamatosan
követik egymást a hat helyszínen. Minden évben
egy másik város meghívott zenekara is résztvevője a fesztiválnak. 2019-ben negyedik alkalommal szervezték meg a fesztivált, amelyen 123
pécsi zenekar adott koncertet egy nap alatt, a
legtöbbször teltházas közönség előtt.
A fesztivált a „Made in Pécs” színes programmagazin szerkesztősége szervezi. A „Made in
Pécs” csapata több érdekes helyi kezdeményezést indított a városban. Minden évben meghirdeti a Made in Pécs-díjat több kategóriában –
az év rendezvénye, az év civil projektje, az év
művészeti eseménye stb. –, mely különleges
elismerés a díj nyerteseinek.
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A célterület lakosainak bevonásával kérdőíves
felmérés valósult meg 2018 júliusa és 2019 márciusa között, papír alapú és online adatfelvétellel.

identitás és kohézió erősítése Pécs városában –
Megalapozó dokumentum (2017) adatai szerint a
városrész lakossága 8 337 fő.

A felmérés célja az volt, hogy a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület széleskörű képet kapjon Pécs
városrészeinek közösségi életéről és a helyi
közösségfejlesztési tevékenységekről, illetve a
válaszok segítséget jelentsenek az adott célterület igényeinek és szükségleteinek felmérésében. A lakosság motivációjának, szokásainak
feltérképezése elengedhetetlen az egyes városrészek közösségfejlesztési helyi cselekvési
terveinek és rendezvény naptárainak elkészítéséhez.

A Belső városrész célterületet két településrész
alkotja: a történelmi Belváros és a Siklósi külvárosnak nevezett városrész. A Belváros a városfallal körülvett, 2000 éves múltat átölelő városmag köré épült, úgy, hogy a kapcsolódó területek
révén biztosítsa a városközpont centrum szerepét, mind közszolgáltatási, egészségügyi, kulturális, kereskedelmi és közlekedési szempontból.
A Belváros Pécs turisztikailag leglátogatottabb
része, hiszen itt található a város idegenforgalmi
látványosságainak túlnyomó része. A Belső
városrész otthont ad számos köznevelési intézménynek, valamint itt összpontosul a város kulturális életének nagy része, így ellátottsága egyedülálló. A társadalom életét meghatározó, segítő
civil szervezetek jelentős része a Belső városrészben rendelkezik székhellyel és itt is fejti ki
tevékenységét.

A felmérés során 39 kérdést válaszoltak meg a
lakosok, a nagyrészt zárt kérdéseket tartalmazó
kérdőíven vegyesen szerepeltek egyszeres és
többszörös választást kínáló kérdések, valamint
egy kérdés mátrix is helyet kapott.
A Kormányhivatal 2017. augusztusi adatai szerint
Pécs lakosságszáma 146 925 fő, a kérdőívet
3 899 fő – azaz a lakosság 2,5 %-a – töltötte ki.
Mind a 3 899 kérdőív feldolgozható volt. A nyert
adatok kvantitatív, illetve kvalitatív szempontok
szerint kerülnek elemzésre jelen fejezetben.
A válaszadók közül 306 fő, vagyis a kitöltők
7,84%-a él jelenleg életvitelszerűen a Belső
városrész célterületen. Jelen fejezet a Belső
városrész lakosságának 306 fős mintáját mutatja
be.
A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület által elkészített TOP-6.9.2-16-PC1-2017-00001 A helyi
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A válaszadók 53,59%-a Pécsett született, a 306
kitöltőből 202 fő 20 évnél régebben él Pécsett,
a kitöltők közel 41,5%-a húsz évnél több ideje él
a Belső városrészben. A megkérdezettek
23,85%-a – azonban mindössze – 1-5 évet
töltött el az adott városrészben.
A közösségfejlesztési beavatkozás megtervezésekor fontos annak feltérképezése, hogy az
adott városrészben élőket mi motiválja arra, hogy
továbbra is a lakhelyükön éljenek. A válaszadók
előre megadott válaszlehetőségek közül jelölhettek meg egy vagy több őket jellemző opciót,
illetve saját válasszal is kiegészíthették a sort.

A 6. kérdésre (Mi motiválja, hogy a jövőben is
abban a városrészben éljen, ahol a jelenlegi
lakhelye is található?) adott válaszokat részletező vonatkozó táblázat alapján elmondható,
hogy a 306 válaszadóból 159 fő jelezte, hogy őt a
kellemes környezet motiválja arra, hogy Belső
városrészben éljen. Szintén fontos szempont a
munkahely közelsége (141 fő választotta ki a
listából), valamint a szórakozási, kikapcsolódási
lehetőségek közelsége (88 fő választotta ki a
listából).
A 8. kérdésre (Mennyire érzi a közösség
tagjának magát azon a helyen, ahol jelenleg
életvitelszerűen él?) adott válaszokból – valamint
a lenti diagramból – megállapítható, hogy a
városrészben élők 30 %-a teljes mértékben a
helyi közösség tagjának érzi magát, a kitöltők
44 %-a bizonyos mértékig érzi magát a közösség
tagjának. A kitöltők 17,6%-a érzi úgy, hogy kismértékben és 6,5%-a tapasztalja, hogy egyáltalán nem tagja a közösségnek.
A 9. kérdésre (Mennyi időt tölt el hetente közösségben?) adott válaszokból – valamint a vonatkozó diagramból – megállapítható, hogy a válaszadók 8%-a kevesebb mint egy órát, 28%-a
1-3 órát tölt hetente közösségben. A megkérdezettek 42%-a 4-10 órát, 5,8%-a 11-15 órát van

6. Mi motiválja, hogy a jövőben is abban
a városrészben éljen, ahol a jelenlegi
lakhelye is található?
kellemes környezet
munkahely közelsége

159 fő
141 fő

szórakozási, kikapcsolódási
lehetőségek
egészségügyi ellátás közelsége

88 fő
77 fő
63 fő

oktatási intézmény közelsége
jó közösségi élet
sportolási lehetőségek
egyéb

62 fő
32 fő

nem kívánok válaszolni

15 fő

23 fő

közösségben. Mindössze a válaszadók 5,8%-a
fordít heti 15 óránál többet a munkahelyi, iskolai
és családi elfoglaltságokon felül a közösségi
tevékeny-ségekre.
A 13. (Ismer-e közösségi szerveződéseket,
kezdeményezéseket [civil és nem formális] a
lakóhelyén?) és a 14. (Tagja-e Ön valamilyen
önszerveződő csoportnak, klubnak, szakkörnek?) kérdés alapján elmondható, hogy a kitöltők
kevés közösségi kezdeményezést ismernek, és
a részvételi hajlandóságuk is alacsony. 80

8. Mennyire érzi a közösség tagjának magát azon a helyen, ahol jelenleg életvitelszerűen él?
160 fő
140 fő

135 fő

120 fő
100 fő

92 fő

80 fő
54 fő

60 fő
40 fő

20 fő

20 fő

5 fő

0 fő
bizonyos mértékig

teljes mértékben

kismértékben

egyáltalán nem

nem kívánok
válaszolni
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9. Mennyi időt tölt el hetente közösségben?
140 fő

129 fő

120 fő
100 fő
86 fő
80 fő
60 fő
40 fő

30 fő

25 fő

20 fő

18 fő

18 fő

11-15 óra

több mint 15 óra

0 fő
4-10 óra

1-3 óra

nincs válasz

válaszadó, azaz a megkérdezettek 26%-a egy
közösségi szerveződést, kezdeményezést (civil
és nem formális) sem ismer a lakóhelyén. A
válaszadók 9%-a egyet, 35,9%-a kettőt-hármat
ismer. A válaszadók közel 24%-ának van tudomása háromnál több szerveződésről.
A civil szerveződések ismerete azonban még
nem jelent aktivitást. A 14. kérdés a tagságra
kérdezett rá. 174 fő, a kitöltők 56,8 %-a jelezte,
hogy nem tagja olyan önszerveződő csoportnak,
klubnak, szakkörnek, melynek tevékenységében
legalább félévente egyszer részt vesz. Mivel 6 fő
tartózkodott a válaszadástól, ezért a megkérdezettek 41%-áról állíthatjuk, hogy aktív a
klubok, önszerveződő csoportok életében.
A 15. kérdés (Mennyire ismer Pécsett közösségi
tevékenységeket, eseményeket, programokat?)
a válaszadók a Pécsett megvalósuló programokkal kapcsolatos érdeklődését mérte fel: 140
fő – a kitöltők 45,75%-a – válaszolta, hogy ismeri
és rendszeresen követi a folyamatokat. Fontos
megjegyezni, hogy az információk követése még
nem jelent aktív bekapcsolódást a folyamatokba,
a 14. kérdésre adott válaszok alapján elmond-
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kevesebb
mint 1 óra

ható, hogy kevesen tagjai például informális
csoportnak. A kitöltők közel 29%-a jelezte, hogy
szeretné jobban megismerni a közösségi tevékenységeket, az ő megszólításuk fontos lehet a
projekt során megvalósult közösségi folyamatok
elindításában. A 306 kitöltőből 53 fő az alábbi
válaszlehetőséget jelölte meg: lehet, hogy
ismerem, csak nem tudom, hogy közösségi tevékenységnek nevezik, ez alapján fontos lehet a
programokhoz kapcsolódóan a lakosság tájékoztatása, a közösségfejlesztési folyamatokba
való bekapcsolódás lehetőségeinek ismertetése.
A részvételi szándék fontos tényező, azonban
elengedhetetlen az érdeklődési kör, a népszerű
témák és tevékenységek felmérése is, melyben a
16. kérdés jelentett segítséget.
A 16. kérdésre (Az alábbi összejöveteli formák
közül melyiken venne részt a legszívesebben?)
adott válaszokat bemutató vonatkozó ábra segítségével megállapítható, hogy minden kitöltő több
tevékenységet is megjelölhetett, legtöbben a
filmklub tevékenységet választanák szabadidejükben, 126 vokssal ez lenne a legnépszerűbb
összejöveteli forma. A filmklubot 121 válasz-

16. Az alábbi összejöveteli formák közül melyiken venne részt a legszívesebben?
8 fő

egyéb

12 fő

nem kívánok válaszolni

17 fő

idősek klubja

19 fő

gyűjtök köre

21 fő

i úsági klub

37 fő

kisgyerekes program

39 fő

színjátszó kör

41 fő

olvasókör
ökológiai témájú, természetbarát csoportok

54 fő

tradicionális kézműves foglalkozások (varró, hímző, fazekas stb. klubok)

55 fő
60 fő

helytörténe csoport

62 fő

társasjáték klub

75 fő

táncházak, táncos összejövetelek

77 fő

idegennyelv tanulásával, gyakorlásával kapcsolatos csoportok

98 fő

egészségmegőrzéssel, tudatossággal foglalkozó csoport

106 fő

zenei klub
gasztronómiai program

111 fő

irodalmi, művésze estek

112 fő
121 fő

sport tevékenység

126 fő

ﬁlmklub
0 fő

20 fő

40 fő

60 fő

80 fő

100 fő

120 fő

140 fő

17. Milyen típusú rendezvényeken, eseményeken, tevékenységekben
vett részt az utóbbi 12 hónapban?
9 fő

nem kívánok válaszolni
nem ve em részt rendezvényen, eseményen,
tevékenységben az elmúlt 12 hónapban

11 fő
23 fő

fogyatékkal élőknek szerveze esemény

29 fő

nyugdíjasokat megszólító esemény
nemze ségi program

50 fő

hobbi és amatőr csoport munkája

52 fő
68 fő

vallási, egyházi tevékenység

103 fő

oktatási, nevelési tevékenység

124 fő

sportrendezvény

232 fő

kulturális, közművelődési rendezvény
0 fő

50 fő

100 fő

150 fő

200 fő

250 fő
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tással a sport tevékenység kategória követi, majd
az irodalmi, művészeti estek következnek 112
jelöléssel. A gasztronómiai programot 111 fő
jelölte.
A 17. kérdés (Milyen típusú rendezvényeken,
eseményeken, tevékenységekben vett részt az
utóbbi 12 hónapban?) szintén a programokkal,
rendezvényekkel és tevékenységekkel kapcsolatos, azonban nem a részvételi hajlandóságot,
hanem a szokásokat mérte fel, a válaszadóknak
azokat a rendezvénytípusokat kellett megjelölniük, melyeken az elmúlt 12 hónapban részt
vettek.
A 17. kérdést bemutató diagram alapján megállapítható, hogy az előző kérdéshez hasonlóan
a legnépszerűbb három tevékenység között
szerepelt a kulturális és közművelődési rendezvény 232 jelöléssel. Ezt követi a sport tevékenység 124 jelöléssel, a leglátogatottabb programok sorát az oktatási, nevelési tevékenység
zárja 103 jelöléssel.
Az elköteleződés és a motiváció felmérése
szempontjából fontos azt is vizsgálni, hogy azok
a kitöltők, akik részt vesznek közösségi programokon, milyen tevékenységgel kapcsolódnak be
a megvalósításba. Ez a célterületenként tervezett rendezvények sikeres lebonyolítása szempontjából is lényeges.
A 18. kérdés (Milyen módon vett részt vagy vesz
részt jelenleg rendezvények, események, közösségi tevékenységekben?) a közelmúltra kérdezett rá, ismét több választ jelölhettek meg a
kitöltők. A válaszadók közül 241 fő a részvétellel erősítette e rendezvényeket. Kevesebben
választottak aktív részvételi formákat: a szervezésbe 71 fő kapcsolódik be, az önkéntességet,
segítségnyújtást 31 válaszadó jelölte meg. Az
anyagi támogatást gyakorolják a legkevesebben,
mindössze 35 kitöltő választotta ezt a lehetőséget.
Az eddigi szokások mellett a közösségi élet
fellendítésével, az események megvalósításával
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19. Mit tenne annak érdekében,
hogy az Ön által kívánatosnak tartott
közösségi élet megvalósuljon?
a megszervezett programokon
vennék részt

208 fő

programok kialakításában
vennék részt

91 fő

aktívan részt vennék egy közösség
munkájában és tevékenységében

86 fő

nem kívánok válaszolni

31 fő

más elképzelésem van

2 fő

kapcsolatos jövőbeli szándékra irányult a fenti
táblázatban szereplő, 19. számú kérdés (Mit
tenne annak érdekében, hogy az Ön által
kívánatosnak tartott közösségi élet megvalósuljon?). A válaszadók a 19. kérdés során is
több választ jelölhettek be, a legnépszerűbb
lehetőség újból a megszervezett programokon
való részvétel volt, 208 fő választásával. 91
válaszadó a programok kialakításában venne
részt, emellett 86 fő aktívan részt venne egy
közösség munkájában és tevékenységében.
A 20. (Érzi-e néha úgy, hogy szívesen vállalna
aktív szerepet csoportok, klubok, szervezetek
tevékenységében?) és a 21. (Részt venne-e a
jövőben közösségi tevékenységben?) kérdésre
adott válaszok is megerősítik a korábbi eredményeket, a kitöltők 64,37%-a részt venne a jövőben közösségi tevékenységben, 45,4 2%-uk
aktívan részt vállalna a klubok, csoportok tevékenységében.
Árnyalta a képet a vonatkozó sávdiagramon
be-mutatott 22. kérdés (Mi segítené a
közösségi életben való aktívabb részvételét?),
mely arra kereste a választ, hogy mi segítené a
kitöltőket a közösségi életben való aktív
részvételben. Ennél a kérdésnél is több
válaszlehetőséget
jelölhettek
be
a
megkérdezettek. Legtöbben – a 206 válaszadó a 306 kitöltőből – időhiány miatt maradnak
távol a közösségi eseményektől. Az ismerősök
részvétele esetén szívesebben kapcsolódna be
a közösségi programokba 110 kitöltő. A 104

22. Mi segítené a közösségi életben való aktívabb részvételét?
más

8 fő

nem tudom mi segíthetne

14 fő

nem kívánok válaszolni

16 fő

ha több pénzem lenne

74 fő

ha több információm lenne

104 fő

az ismerőseim is velem jönnének

110 fő

ha több időm lenne

206 fő
0 fő

50 fő

válaszadó számára segítséget jelentene, ha több
információ állna rendelkezésére, ezt a szempontot fontos lenne figyelembe venni a későbbi
rendezvények szervezése során, több csatornán
történő hirdetéssel erősítve az eseményeket.
A 23. kérdés (Mi motiválná, hogy részt vegyen
segítőként, önkéntesként különböző programok
megvalósításában?) az önkéntesként, segítőként való részvétel motivációit kutatta. Az előző
kérdéshez hasonlóan meghatározó volt a hozzátartozók jelenléte: barát, családtag is részt venne
(103 fő jelölésével), valaki megkérne, meghívna
(97 fő jelölésével) volt a meghatározó. Itt is
megjelent a tájékoztatás szükségessége: az
aktív részvételhez 94 válaszadó szeretne több
információt kapni.
A helyi lakosság tájékozódási szokásainak
ismerete kiemelten fontos kérdés a későbbi
rendezvénynaptárban szereplő eseményekkel
és folyamatokkal kapcsolatos tájékoztatás miatt.
A kérdőív 25. pontjában szerepelt az erre vonatkozó kérdés (Milyen forrásból értesül a Pécs
város által kínált programokról?). A válaszokat az
alábbi táblázat foglalja össze:

100 fő

150 fő

200 fő

250 fő

25. Milyen forrásból értesül a Pécs
város által kínált programokról?
közösségi oldalak
barátok, család

217 fő

helyi újságok, közösségi
kiadvány
kollégák, ismerősök
hírportálok

140 fő

183 fő

131 fő
100 fő

óriás plakát
programgyűjtő
és kereső oldalak

79 fő

hírlevél
egyetemi kiadványok,
faliújság

39 fő
33 fő

banner, internetes
felugró hirdetés

24 fő

nem kívánok válaszolni

65 fő

6 fő
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A 306 kitöltő közül 217 fő a közösségi oldalakról is
tájékozódik, illetve a korábbiakhoz hasonlóan
fontos a szűkebb környezettől érkező ismeret, a
második legnépszerűbb forrás a család és a
barátok véleménye (183 válaszadó jelölte be).
Közkedvelt a helyi újság, közösségi kiadvány is –
140 kitöltő jelölése alapján –, ezért a projekt
során fontos lenne a közösségi oldalak mellett a
helyi kiadványokban is hirdetni vagy elkészíteni
egy saját közösségi kiadványt.

A 27. (Az Ön otthonához legközelebbi közösségi
teret és az ott szervezett programokat milyen
gyakran látogatja?) és a 28. (Látogat-e a városban más közösségi teret és részt vesz-e ott a
programokon?) kérdés is a közösségi terek
látogatására vonatkozott. A Belső városrész
közösségi tereit a kitöltők 9,8%-a mindössze
évente, 6,8%-a pedig soha nem látogatja. A megkérdezettek 22,8%-a hetente, 18,9%-a havonta
keresi fel a városrésze közösségi tereit. A más
városrészek rendezvényeivel kapcsolatos aktivitás egyértelműen magasabb, a kitöltők 62,7%-a
rendszeresen látogat más városrészekben található közösségi tereket, részt vesz az ott szervezett programokban.

A 26. kérdés (Kik vannak hatással Önre a
programok látogatásában?) a programok látogatásával kapcsolatos motiváció témáját vizsgálta
részletesebben, itt már a korábban egy egységként kezelt közeli hozzátartozó kategóriát (pl.:
család, barátok) több szűkebb csoport váltotta fel,
melyek közül többet is megjelölhettek a kitöltők.
A megkérdezettek közül 230 fő kitöltőre hatással
vannak a programok látogatásában a barátok,
ismerősök, őket követik a családtagok (191 fő
választása), majd a munkahelyi kollégák (88 fő
választása).

A 29. kérdésnél (Jelölje meg azokat a városi/
helyi közösségi tereket, amiket a leggyakrabban
látogat a városban! Milyen gyakran látogatja
ezeket a közösségi tereket?) a leggyakrabban
látogatott közösségi terek jelentek meg, a felkeresésük rendszerességét egy táblázatban adhatták meg a kitöltők.

29. Jelölje meg azokat a városi/helyi közösségi tereket,
amiket a leggyakrabban látogat a városban!
Milyen gyakran látogatja ezeket a közösségi tereket?
350
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0
Művelődési ház, Múzeumok, Kiállító
közösségi ház,
terek, Állatkert,
közösségi tér,
Planetárium stb.
táncház, disco stb.

Könyvtárak,
levéltárak stb.

hetente
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Sportlétesítmények Közterek (Széchenyi Mozi, színház stb.
(sportpályák,
tér, Kossuth tér,
sportcsarnok,
Sétatér, Király utca
uszoda stb.)
stb.)

havonta

havonta többször

évente

Templom, imaház
stb.

Vendéglátóipari
helyek (é erem,
cukrászda, bisztró,
büfé stb.)

nincs válasz

Egyéb:

34. Milyen programok, rendezvények szervezését javasolja abban a városrészben, ahol él?
nem kívánok válaszolni

10 fő

egyéb

11 fő
25 fő

nem tudok erre válaszolni

46 fő

nemze ségi programok

52 fő

háziasszonyoknak szóló programok

72 fő

időseknek szóló programok

92 fő

i úsági programok

115 fő

sportrendezvények

129 fő

ismere erjesztő programok

139 fő

családi és gyermekprogramok

195 fő

kulturális programok
0 fő

20 fő

40 fő

60 fő

A hetente felkeresett közösségi terek közül a
közterek a legnépszerűbbek 155 választással,
valamint közkedveltek a vendéglátóipari helyek
(étterem, cukrászda, bisztró, büfé stb.) 64 vokssal, valamint a sportlétesítmények (sportpályák,
sportcsarnok, uszoda stb.) is látogatottak (58
választással). A havonta felkeresett létesítmények között 114 választással a mozi, színház
szerepel első helyen, ezt követik 94 választás
alapján a vendéglátóipari helyek (étterem,
cukrászda, bisztró, büfé stb.). vente egyszer a
válaszadók sort kerítenek a múzeumok, a kiállítóterek, az állatkert vagy a planetárium meglátogatására is, ezt 128 fő jelezte az adott oszlopban.
A 32. kérdés (A városrészi vagy összvárosi
programokat részesíti előnyben?) esetén is arról
dönthettek a kitöltők, hogy inkább a városrészi
vagy az összvárosi programokat részesítik-e
előnyben. A válaszadók 41,5%-a mindkettőt
felkeresi, 36,92%-a a városi nagyobb rendezvényeket részesíti előnyben, mindössze 13,07 %
keresi szívesebben a városrészi programokat.

80 fő

100 fő

120 fő

140 fő

160 fő

180 fő

200 fő

A 33. kérdésre (Ön szerint hogyan lehetne
javítani a helyi, városrészi közösségi életén?)
adott válaszok alapján elmondható, hogy a kitöltők szerint fontos lenne javítani a helyi, városrészi közösségi életen. Ennek szükségességéről
mindössze 18 kitöltő (a válaszadók 5,88 %-a)
nem volt meggyőződve. A 306 válaszadó közül
159 kitöltő szeretné, ha több helyi program, rendezvény szervezése történne meg, illetve 133 fő
fontosnak tartja ezekbe a helyi lakosság nagyobb
mértékű bevonását.
A 34. kérdésnél (Milyen programok, rendezvények szervezését javasolja abban a városrészben, ahol él?) megjelölhette a kitöltő, hogy a
saját városrészében milyen típusú programokon
venne részt szívesen a jövőben, melyek megszervezését javasolja.
A korábbi kérdésekhez hasonlóan népszerűek
voltak a kulturális rendezvények (195 fő választása), valamint a sportprogramok (115 fő választása). Ennél a kérdésnél megjelent továbbá az
igény a családi és gyermekprogramokra (139 fő
voksa) és az ismeretterjesztő programokra (129
fő jelölése) is.
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