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DR. PÁVA ZSOLT
Pécs polgármestere

TTisztelt 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 szű-
kebb 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 2018-
ban indított útjára, s melynek célja a közösségek kez-
deményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a 
közösségi szerepvállalás, a helyi lakosság identitá-
sának erősítése és a társadalmi kohézió elősegítése. 
Mindannyiunk emlékezetében él, amikor az Európa 
Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódóan 2010-
ben 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 Település-
fejlesztési 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 város-
részeiben, és a rendezvények, programok tervezé-
sében, előkészítésében és megvalósításában össze-
fogás 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 erőfeszí-
téseinket, melyek egyben kijelölik számunkra a 
továbblépés lehetséges irányait is. 

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 tevékeny-
ségét 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 társa-
dalmi 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, jelen-
tőségét saját korunkban és jövőnkben egyaránt.
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T

DR. ŐRI LÁSZLÓ
Pécs alpolgármestere,

 a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület elnöke

Tisztelt Pécsi Polgár! 
Kedves Olvasó!

Egy település jellegét, arculatát döntően két tényező 
határozza meg: a település története, múltja és a tele-
pülésen élő emberek tevékenysége, gondolkodás-
módja. 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 évtizede-
iben is. Püspöki városként vonzotta a korabeli tudo-
mány és művészetek művelőit, természeti adottságai, 
szorgalmas mesteremberei lehetővé tették céhek, 
manufaktúrák és sajátos iparágak kifejlődését. A 
„pécsiség” gyökerei ebben a termékeny gazdasági-
társadalmi talajban erősödtek meg, és hagyományo-
zódtak ránk, a mai pécsiekre.

Az elmúlt tíz év a város életében jellegzetes és örven-
detes változásokat hozott a közösség-, és a környe-
zetépítés terén. A pécsi polgár ma nem csak lakni akar 
a városban, de formálni, alakítani is akarja, mert dol-
gának, feladatának érzi. Ez az polgári öntudat és tenni 
akarás a társadalmi lét szinte minden területén meg-
nyilvánul: egyesületek, szervezetek vállalkoznak a 
szűkebb-tágabb közösségek életének jobbá, tartal-
masabbá tételére, szellemi-kulturális értékeink, hagyo-
mányaink őrzésére, művelésére. Széles a városban 
lévő civil közösségek skálája, jellegzetes a város-
részek szerinti tevékenységük. A polgárság önszer-
veződése erőforrásunk és erőtartalékunk, ha olyan 
tevékenységgel párosul, amely megerősíti a helyi 
identitásunkat, felmutatja hagyományos nemzeti és 
helyi értékeinket. Az ilyen önszerveződő, erős kis-
közösségek képesek biztosítani azt az értékáramlást, 
értékkoncentrálást, amely nélkül a város egészséges 
társadalmi fejlődése nem lehetséges. 

Ezt felismerve az elmúlt tíz évben tudatosan támo-
gattuk, erősítettük a már régebb óta sikeresen működő 
civil szervezeteket, és segítettünk újabbak létrejöttét. 

Érdekeink közösek – Pécs és a benne élők érdekeinek 
képviselete, szolgálata. A közös érdek együttműkö-
dést kíván, amit a város jövője, gyarapodása érde-
kében 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 tevékeny-
ségéről készült dokumentum. Az elkészített anyag, 
amely most kézbe vehető, tanulmányozható, segít 
felvázolni azokat az irányokat, amelyek felé haladva 
tovább erősíthetjük közösségeinket, helyi identitá-
sunkat, „pécsiségünket”.

Köszönetet kell mondanunk azoknak, akik ezt az 
együttműködést segítik, azoknak, akik segítenek 
megőrizni gyerekeink, unokáink számára évezredes 
értékeinket, azoknak a lelkes és önzetlen polgára-
inknak, akik tovább gazdagítják, szépítik városunkat.
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A célterületet nyugaton az Engel utca határolja, 
nyugati végeit a Rákos Lajos utca, a Gödör utca, 
a Karolina külfejtés, a Gesztenyés utca jelenti, 
északon a Kénes út, a Komlói út szegélyezi, 
északi és keleti vége a város közigazgatási 
határa, délen a 6-os út. A célterületet Pécsbánya, 
Szabolcs, Szabolcsi zártkert, Meszes és Diós 
városrészek alkotják. 

A városrész több, egykor önálló településből jött 
létre, mint Pécs keleti végpontja. A település-
szerkezetet jelentősen meghatározza az egyes 
területek korábbi bányász identitása, s az ebből 
fakadó elsősorban lakhatási rendeltetése. A 
célterület ezért nem rendelkezik sem közszol-
gálati funkciókkal, sem jelentős szolgáltatások-
kal. A városrész a gazdasági átalakulás követ-
keztében jelentős társadalmi zuhanáson ment 
keresztül növekvő munkanélküliséggel, melynek 
következtében északkelti részein (Hősök tere, 
György-telep,) szegregátumok jöttek létre. Ennek 
okán indult meg az elmúlt években a terület 
szociális városrehabilitációja, amelynek eredmé-
nyeképpen számos ingatlan megújult, az érintett 
társadalmi csoportok képzésekben, kulturális 
programokban vehetnek részt. A kulturális, 
közösségi funkciók hiányán próbált enyhíteni az 
Európa Kulturális Fővárosa program több, Pécs-
Kelet közösségi tereit érintő fejlesztési eleme is. 
A programok célja a terület leszakadásának 
megállítása és a társadalmi megújulás elő-
segítése.
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Ez a terület történetileg eltérő vonásokkal 
rendelkezett. A későbbi Pécsbánya térsége Pécs 
közigazgatási határán belül feküdt, így ott a vá-
rosnak és a városi polgárságnak voltak földjei. Ha 
az 1865. évi kataszteri térképre tekintünk, akkor 
látni lehet tulajdonosával megnevezve azt a 
sokszáz parcellát, amely ezt a térséget uralta. 
Ugyanakkor Pécs területe a sásdi/komlói ország-
útnál véget ért, onnantól kezdve már az egyházi 
nagybirtokok helyezkedtek el. Az országúttól 
keletre lévő terület, vagyis Mecsekszabolcs 
(később Pécsszabolcs) a pécsi székesegyház 
uradalmához tartozott, akárcsak a délre fekvő 
Meszes-puszta. A székesegyházi uradalom nem 
különbözött kora más egyházi nagybirtokaitól.    
A hódoltság időszaka után a Pécs közigaz-
gatási határától keletre lévő települések az 
egyház fennhatósága alá kerültek. A pécsi 
püspökség által megszerzett latifundium mintegy 
200 000 magyar holdat tett ki a 18. század elején. 
A püspökséghez tartozó négy egyházi szervezet 
(káptalan, papnövelde, székesegyház, püspök-
ség) 1736-ban megosztozott birtokán, s ekkor a 
Pécstől keletre lévő két szomszédos falu, Sza-
bolcs és Somogy a székesegyházhoz került. Az 
egyházi uradalom két nagyobb kerületből állt, az 
északiba tartozott Szabolcson kívül még 
Somogy, Mecsekpölöske és Mánfa, vagyis ezek 
a birtokok mintegy egynegyednyi arányban 
körbevették Pécs városát. Ezeken a birtokokon a 
földesúri gazdálkodást a káptalan vezette. A 
székesegyházi tulajdonban levő földek összes 
területe a 18. század vége felé kb. 20 000 magyar 

1hold volt.

A török idők alatt is folyamatosan lakott volt a 
térség. A 18. század elejétől növekedésnek 
indult a népesség, a terület lakossága a 19. 

század közepéig bizonyíthatóan magyar volt.     
A térség adottságai között a hagyományos szán-
tóföldi búzatermelésre nem nagyon kínálkozott 
lehetőség, a hegyes terület inkább csak rozs- és 
kukoricatermelésre volt alkalmas, illetve mellette 
még szőlő- és bortermelésre. Nagyobb lehető-
ségek nyíltak ugyanakkor állattartásra. Mivel a 
területet nagyrészt erdő borította, ezért az erdő-
gazdálkodásnak, az egyéb erdei haszonvételek-
nek, valamint a faiparnak is voltak lehetőségei.   
A török utáni idők népességszámának emelke-
dését mutatja, hogy az igen jelentős kiterjedésű, 
észak-déli irányban elnyúló Szabolcsnak 1784-
ben már 585 lakosa volt, amivel a korabeli 
Baranya vármegyében a közepesnél nagyobb 

2falvak közé tartozott.  Előnyös volt ugyanakkor a 
térségben, hogy mind Pécs keleti felén, mind 
Szabolcsban patakok folytak déli irányba, 
amelyek a Mecsekből fakadván lehetőséget 
biztosítottak több malom meghajtására is, ezek-
ből deszkametszőt, őrlőmalmot stb. lehetett 
alakítani. A Szabolcsi-patak a 19. század elején 
megásott, Pécs déli részén végighaladó csator-
nába, mai nevén a Pécsi-vízbe ömlött.

Volt azonban ennek a kelet-pécsi és szabolcsi 
területnek egy olyan sajátossága, ami a 18. 
század vége óta egyre erőteljesebben be-
folyásolta a térség életét, működését. Azt már 
régóta tudták, hogy ezen a területen (mind a 
pécsi magántulajdonosi, mind az egyházi föl-
deken) szénforrások vannak. A 18-19. század 
fordulójára a nyugat-európai iparosodásról már 
tényszerű ismeretei voltak a helyi lakosságnak is, 
vagyis ismert volt, hogy a gazdasági fejlődés 
(vasipar, gőzgépek stb.) feltételezi a nagy 
tömegben meglévő szenet. A 18. század vége 
óta egyre több kísérlet történt valamilyen 
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kezdetleges kőszénbányászat elindítására. A jog 
is kedvező volt a szénkitermeléshez, hiszen II. 
József rendelete e kőzetet nem sorolta a bánya-
joghoz, vagyis a szén szabad ásvány volt, s alap-
vetően a földtulajdonhoz kötődött: akié a föld, azé 
a benne rejlő szénvagyon. Pécsett eleinte főleg 
harangöntők, rézművesek, szegkovácsok stb. 
használták a talált kőzetet ipari célokra. Tudva-
levőleg a Pécs környéki területeken sűrűn lehe-
tett találni nyílt szénkibúvásokat, vagyis a tulajdo-
nosoknak sokszor csak le kellett hajolniuk saját 
földjeiken az energiahordozóért. Ezek a szabad 
szénkibúvások főleg a város keleti részén lévő 
Lámpás-völgy vidékén fordultak elő nagy szám-
ban. Az első magánkitermelési munkák az 1780-
90-es években indultak meg ezeken a 
területeken. A 19. század elején már társaságba 
szerveződött a vállalkozók egy része, amolyan 
laza szövetségek jöttek létre a termelők között. 
1809-ben született meg az egyik bérlőcsoportból 
az „Első Pétsi Szénássó-, Tégla-, Tserép- és 
Mészégető Árendás Társaság”, az első jelen-
tősebb, cégszerűen működő tőkés bányászati 
vállalkozás. Emelkedett a széntermelési kedv: 
azon földek értéke, ahol ráleltek az ásvány-
kincsre, gyorsan nőtt. 1840-ben már 21 pécsi 

3polgárnak volt bányája.

A Lámpás-völgyi területek mellett a széntelepek 
jelentős része a szabolcsi és a somogyi terü-
leteken található, amelyek tulajdonosa a pécsi 
székesegyház volt. A somogyi mezőn 1798-ban 
került sor az első bányanyitásra, a szabolcsi terü-
leteken pedig 1808-ban indult meg a kitermelés. 
Az egyházi tulajdonos a bányákat bérbe adta.     
A létrejött bányák irányításával Berks Pétert, a 
Pécsi Kincstári Bányaigazgatóság vezetőjét bíz-
ták meg, aki haláláig, 1845-ig vezette a céget.     
A 19. század első felében a két említett üzemben 
egyre növekedett a szénkitermelés. A hagyomá-
nyos gödrös-ásásos rendszerről fokozatosan át-
tértek a minőségi igényeket is kielégítő táróbá-
nyászatra. Az uradalmi szénbányákban 1810– 
1844 között 369 000 métermázsa kőszenet 
termeltek ki és értékesítettek. Sikerrel jártak 
Berks kísérletei az 1820-as években a kitermelt 
szén kokszolására vonatkozóan, ami egy ké-

sőbbi vasipari fellendülés alapját képezhette.     
A székesegyházi uradalom aránya folyamatosan 
növekedett a mecseki szénkitermelésben, az 
1840-es évekre a kezdeti 13–17%-ról már 
20–22%-ra emelkedett. Természetesen nem-
csak termelésről, hanem szállításról is szó volt: a 
térség lakossága nagy számban kapcsolódott be 
a kőszén szekereken történő, főleg a Dunai Gőz-
hajózási Társaság (DGT) mohácsi kikötőjébe 
fuvarozásába.

A kelet-mecseki terület valaha volt legna-
gyobb gazdasági változását a szénbányá-
szat nagyüzemi vertikumának kialakítása 
hozta. A DGT-nek, amely 1852-ben már 71 
gőzhajóval szállított, egyre nagyobb volt a szén-
igénye, ami egyértelműen a kitermelés megszer-
vezésére ösztönözte a céget. Ennek érdekében 
elkezdtek mecseki szénterületeket felkutatni, 
főleg az ún. „Szenes-hegy” (Fekete-hegy) tövé-
ben kutakodtak. 1852-ben egy Paulovics nevű 
pécsi polgártól vették meg 24 000 ezüstforintért 
az első 12 holdas kis földdarabot, ahol elkezdték 
mélyíteni az első aknát. Az András-akna 1853-
ban elkezdte a kitermelést. Ezt a bányát 1853 
után folyamatos, kisebb-nagyobb vásárlással, 
bérleménnyel növelték meg, ezek során jó né-
hány pécsi polgár bányája került át a társaság-
hoz. 1854-ben a DGT Pécs városától vette bérbe 
a Káposztás-völgyi birtokot, amit aztán 1857-ben 
meg is vásárolt; ugyanekkor vette meg a város 
Nagybányai-völgyben lévő birtokát. 1855-ben 
Riegel Antaltól vásárolta meg a DGT a Karolina-
bányát, 1864-ben Czvetkovits Ferenctől az Isten-
áldás-bányát, 1867-ben pedig Littke Lőrinctől 
annak Lőrinc-bányáját a Feketehegy-bányatár-
sulat birtokával együtt. Látható, hogy másfél 
évtized alatt igen jelentős polgári tulajdonban 
lévő birtokot és bányát vásároltak össze, amellyel 

5a legnagyobb kőszéntermelővé váltak.

A kétségtelenül jól jövedelmező szénbá-
nyászat további terjeszkedéséhez újabb és 
újabb földekre volt szükség. Ennek viszont az 
volt az akadálya, hogy a Komlói úttól keletre eső 
szenes területek a székesegyház elidegenít-
hetetlen tulajdonát képezték. Vagyis a DGT 
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ezeket a földeket nem tudta tulajdonként 
megszerezni, de lehetősége nyílt arra, hogy 
hosszú távú, opcionálisan meghosszabbítható 
bérletekkel biztosítsa a nyersanyagforrást. 
Mecsekszabolcson Pécsbányától jóval később 
(csak 1865-ben) jött létre az első akna, amit 
Ferencz Józsefről neveztek el (később Béke-
akna lett). (Ezt követően aztán egyre több akna 
nyílt meg: 1870–1913 között hattal szaporodott a 
számuk.) A székesegyházi uradalommal 1868-
ban kötöttek 25 éves bérleti szerződést a sza-
bolcsi és somogyi területek használatára. Ezt 
1898-ban újabb 25 évre, 1918-ban pedig további 
50 évre hosszabbították meg. Ez azért is volt 
fontos, mert ezzel a szénvidék legértékesebb 
darabja került a DGT kezére, másrészt pedig az 
egyház is stabil és biztos jövedelemhez jutott. 
Utóbbi működésében a bányajogból származó 
bevétel komoly fejlesztési forrásnak bizonyult.   
A DGT 1894-ben érte el bányatelkeinek maxi-

2mumát, amikor 16,2 millió m  tulajdon és 8,2 millió 
2m  bérelt földje volt (ennek 40%-a a vizsgált 

6területen).

A DGT megjelenése és fejlődése jelentős 
népességi és társadalomszerkezeti változá-
sokat hozott a vizsgált területen. A félév-
százados folyamatos üzembővítéshez nagy szá-
mú munkásra és termelésirányítóra volt szükség. 
A DGT termelését 1853-ban 52 munkással 
kezdte meg, ezt követően viszont dinamikusan 
növekedett a vállalkozás munkaerő-létszáma. 
1860-ban már 714-en, 1880-ban 2 753-an, 1900-
ban pedig 4 021-en dolgoztak a vállalatnál. E lét-
számnak kb. a fele esett a vizsgált városrészre.    
A DGT megtelepedése idején Pécsen nem volt 
akkora szabad munkaerő, s főleg szakképzett 
bányász, amely megfelelt volna a társaság igé-
nyeinek. Mivel azonban a DGT egy monarchia-
jelenség volt, így viszonylag könnyen tudott 
munkaerőt mobilizálni a többi tagországból. 1872-
ben, vagyis a vállalat létesítése után 20 évvel, 
amikor 1 500 fős volt az összlétszám, mindössze 
458 fő volt magyar anyanyelvű, míg 1 042 
munkás külföldi származású. A külföldiek közül 
300 morva, 252 cseh, 200 krajnai, 183 pedig stájer 
volt, de kisebb létszámban tiroliak, karintiaiak, 

olaszok és németek is érkeztek. A századforduló 
felé a munkáslétszám növekedésével egyre 
nagyobbá vált a magyarok aránya, ezzel fordított 
arányban fokozatosan csökkent a külföldieké. A 
DGT üzemeiben 1900 körül már csak 25%-nyi 
volt a más országból érkező, 75 %-ban a belföldi 

7lakosság volt foglalkoztatva.  Míg korábban a 
vezetői személyzetet főleg külföldiek adták, 
ezekben az években e téren változás történt: 
egyre nőtt a magyar vállalatirányítók száma. A 
legnagyobb arányban Pécsbányára kerültek 
külföldiek. 1910-ben Pécsbányán összesen 3 721 
fő élt, akik közül 1 295 magyar volt, de a németek 

8száma (1 963 fő) ezt jóval felülmúlta.

A bányákhoz szükséges munkaerőt a bánya-
üzemek mellé kellett telepíteni, ami a lakhatási 
körülmények nagyvállalat általi megteremtését 
feltételezte. Ez a DGT részéről nem jótékony-
kodás, hanem az üzemszerű működés elemi 
feltétele volt. A munkaerő-ellátás két legfon-
tosabb területe a bányák melletti lakásépítés és a 
mindenkori élelemellátás volt, de emellett más 
területekre is figyelmet kellett fordítania. Az 1890-
es évek közepére két fő lakótelep (kolónia) 
jött létre: az egyik a pécsbányai, a másik a 
szabolcsi kerületben, emellett pedig még 14 
kisebb telepet létesítettek az egyes üzemi 
pontok közelében. 1895-ben a vállalat 1 300 
lakás fölött rendelkezhetett. Az 1893. év végén 
álló épületek között a legnagyobb számban 
lakóházak szerepelnek, ezekből 351 darab volt. 
Ezek többsége (189) a pécsi kerületben helyez-
kedett el, ennél valamivel kevesebb volt a sza-
bolcsi (116), a somogyi (12) és a vasasi (34) 
területen. Az első világháború előtti időre a 
lakások száma fokozatosan szaporodott, amit jól 
mutat az, hogy 1913-ban a pécsi bányaüzem 
területén már 733, míg a szabolcsi telepen 729 
lakás volt. Az otthonok 90-95%-a munkásoknak, 
kisebb részük pedig a tisztviselőknek, felügye-
lőknek jutott. Természetesen a lakások kapcsán 
nem kell különösebben magas színvonalat 
feltételezni, többségük szoba-konyhás volt, de 
tartozott hozzájuk egy kis konyhakert, némi kis-

9állattartásra alkalmas terület, valamint kamrák.
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1. kép - A szabolcsi táró keleti bejáratánál

A vállalatnak meg kellett szerveznie a bá-
nyásztársadalom ellátását is. A dolgozók 
ellátása szempontjából lényeges volt, hogy a 
somogyi kerületet leszámítva mindenhol volt 
korcsma és élelemtár. Az utóbbiak azok a 
raktárak és egyben boltok voltak, ahol a dolgozók 
vásárolhattak (ezeket a helyiségeket a jog alap-
ján a tulajdonos feladata volt kialakítani). Gon-
dolni kellett a több ezres bányásztömeg család-
jára, így a gyerekekre is. A társaság 1856-ban 
alapította első két tanerős iskoláját Pécsbánya-
telepen. A tanárok száma fokozatosan emel-
kedett, a századfordulón már 10 ember foglal-
kozott a bányászgyerekekkel. Az iskola első 
tanítója a morva származású Trefil János volt, aki 
eleinte kizárólag a bányamunkások gyermekeit 
fogadta be. 1868 után tekintettel a bányatelep 
nem vállalati lakóira, közös (társulati és községi) 
iskola lett, bár a nem bányász szülők gyermekei 
számára az intézmény ténylegesen csak 1890-től 
nyílott meg. Az iskolát továbbra is a DGT patro-
nálta, a város egy tanterem felszerelését és egy 
tanító fizetését vállalta magára. Miután a vállalat 
munkásainak zöme túlnyomóan német szárma-

zású és anyanyelvű volt, az iskolában 1892-ig 
németül, ezután magyarul tanítottak. A hatosz-
tályos elemi iskolát ismétlőiskola egészítette ki. 
Idetartozik, hogy 1865-ben a DGT 2 500 kötetes 
könyvtárat alapított az oktatás színvonalának 
emelésére. A DGT iskoláiban fokozatosan emel-
kedett a tanulók létszáma, 1895-ben már 1476 
diákot oktattak. A szakmai továbbképzéssel is 
foglalkoztak: 1896-ban Pécsbányán kezdte meg 
az országban az elsők között a szénbányász 
felügyelők kiképzését a „Magyar Királyi Szén-
bányászati Iskola”. A DGT 1 000 forinttal és 130 
mázsa szénnel segítette az iskola működését, 
továbbá arra is kötelezettséget vállalt, hogy az ott 

10végzetteket saját üzemeiben foglalkoztatja.  A 
magyarosítási program részeként rendelte el 
Wiesner Raymár pécsi igazgató a bányatelepen 
az utcák német jelzése helyett a magyar meg-
nevezések és jelszavak használatát.

Mecsekszabolcson már régóta volt egy falusi 
népiskola, ám ezen kívül a DGT 1874 előtt 
Györgytelepen már létrehozott egy elemi iskolát, 
amely valószínűleg 1922-ig működött. De volt egy 
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többségét. Mecsekszabolcs esetében a terület 
északi részén lévő Györgytelep (Szabolcstelep) 
adta a letelepedés lehetőségét, ahol 1913-ban 
már 729 lakásban éltek bányászok. A lakótelep 
villannyal, makadámúttal, vízvezetékkel és 50 
méterenként vízvételi hellyel, valamint betonár-
kokkal volt ellátva. A foglalkozási szerkezet 
szempontjából a keresőket vizsgálva azt látjuk, 
hogy a háború előtti 1 564 foglalkoztatottból        
1 000 fő a bányászatban, 158 fő az iparban, 42 fő 
pedig a kereskedelemben és a közlekedésben 
dolgozott. Ugyanakkor Mecsekszabolcs foglal-
kozási szerkezete nem egyedi, kísértetiesen 
hasonló a mellette lévő Somogy és Vasas 
falvakhoz. 

Ugyanakkor a főállásban az agráriumból élő 144 
kereső léte azt mutatja, hogy a bányászat mellett 
maradtak még mezőgazdasági lehetőségek is a 
faluban. Mecsekszabolcs összes területe 2 269 
kat. hold volt a 19. század végén, amelyből 1 135 
hold szántó, 255 hold rét és legelő, illetve 710 hold 

14erdő volt.  A fejlődés egyik jeleként értelmez-
hetjük a bolgárkertészek megjelenését. Az 
1880-as évektől a város nyugati határvidékén 
Magyarürögben, Ráczvárosban, illetve keleten, 
Mecsekszabolcson egyre több bolgárkertész 
telepedett le, kihasználva az Ürögi-árok, a Pécsi-
víz vagy a Szabolcsi-árok adta lehetőségeket. 
Eleinte csak földeket béreltek, sokszor haza is 
utaztak télre. Az általuk termelt zöldségfélékre 
nagy kereslet volt. Mecsekszabolcs bora sem volt 
rossz: a korabeli leírások mind Szabolcs, mind 

15mellette Somogy falu borát is dicsérték.  Marad-
tak még lehetőségek az erdőgazdálkodás szá-
mára is, hiszen a bányakiépítések, a lakások, a 
bányavasutak stb. egyaránt a helyben található jó 
minőségű faanyag kitermelését, feldolgozását 
feltételezték. 

Fontos volt, hogy a növekvő számú lakosság és a 
betelepülő bányászok, valamint más munkások 
számára a DGT kegyurasága révén elérhetők 
legyenek az egyházi szolgáltatások is. Pécs-
bányán már az 1850-es évek végén elkezdődött 
egy templom felépítése, amit 1861-ben szen-
teltek föl. Ez volt az alsótelepi Szent Flórián 

másik szabolcsi iskola is, amely vélhetően a 
székesegyházi uradalom és a társaság bérleti 
szerződéséből következett. Ezt követően jött 
létre az ún. Felsőtelepi iskola (Török István utca), 
amelyben 1922-ben kezdődött meg a tanítás, 
vele párhuzamosan megszűnt a korábbi két okta-
tási intézmény. A Felsőtelepi iskola 51 éven át 

11működött.  

A bányatulajdonosnak meg kellett szerveznie a 
bányásztársadalom egészségügyi ellátórend-
szerét is. A bánya veszélyes üzem, ahol néha 
tragédiák is történtek, ugyanakkor a szénbá-
nyászat rendkívül egészségkárosító hatású 
szakma volt abban az időben is. A DGT-nek 
gondoskodnia kellett az orvosi ellátásról, kiala-
kították az orvosi rendelőket, valamint 1867-ben 
kórházat állítottak fel szakképzett egészségügyi 
személyzettel. Az intézmény négy kórteremmel, 
40 ággyal, valamint egy elkülönítő szobával ren-
delkezett. A főkórház mellett a telepeken még két 
szükségkórház is volt. A munkáslétszám bővülé-
sével fejlesztésekre volt szükség, ezért a háború 
első éveiben legényszállónak épített otthont 
kórházzá alakították át: ezzel egy 80 ágyas 
gyógyintézetet hoztak létre, ugyanakkor a régi 

12egészségügyi épületből munkásszállás lett.  

A nagyüzemi szénbányászat kialakítása ala-
posan átalakította Mecsekszabolcs falu gaz-
dasági és társadalmi rendszerét is. 1857-ben a 
településen 929-en éltek, ezzel szemben 1890-

13ben már 3 530-an, 1910-ben pedig 4 077-en.  Ez 
a nagyon gyors népességnövekedés alap-
vetően a munkaerő-telepítésnek köszönhető. A 
kelet-mecseki falvak közül ezzel Mecseksza-
bolcs messze a legnépesebb faluvá vált; a tele-
pülés nagyobb lett, mint számos baranyai 
mezőváros. A DGT és más magánbányatársa-
ságok által nyitott bányaüzemek vonzották a 
külföldi és a hazai munkaerőt. Kétségtelen 
ugyanakkor, hogy Mecsekszabolcs esetében a 
betelepedés nem a régi falvakba, hanem a 
bányaüzemek mellett kialakított telepekre kon-
centrálódott; így a régi falvak sajátosságai 
megmaradtak, de egyre inkább a külterületen 
tömbökben élők adták a falu lakosságának 
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templom, amely később bányakárossá vált, s 
1890-ben lebontották. A helyére épült a Schlauch 
Imre pécsi építész vállalkozó által felépített, 
romanizáló téglaarchitektúrával rendelkező, 
szintén Szent Flóriánról elnevezett új templom, 
amit 1902-ben szenteltek föl. (Az imaház tornyá-
ban 2003 óta naponta kétszer toronyzene szól a 
bányászok tiszteletére.) Mecsekszabolcson már 
évszázadok óta állt a mai plébániatemplom előtt 
egy kisebb templom, feltehetően a szabolcsi te-
mető keresztje mellett. Ezt 1788-ban kibővítették, 
mert már akkoriban is kicsinek bizonyult a hívek 
egyre növekvő számával szemben. De a gyors 
népességnövekedés miatt a 20. század elejére 
ezt az épületet is kinőtték. Az ekkori új plébános 
élete fő céljának tekintette, hogy új templomot 
építsenek Mecsekszabolcson. Az első kísér-
letek nem jártak sikerrel, pedig a meglévő vallási 
helyiségben akkor már vagy negyedszázada alig 
fértek be a mecsekszabolcsi hívek. Csak két 
évvel később valósulhatott meg az álom: 1906-
ban gróf Zichy Gyula pécsi püspök karolta föl a 
templomépítést. Az új templom hasonlít a szé-
kesegyházra: a plébános külön kérése volt, hogy 
az új épület is román stílusban, hasonló kereszt-
hajós szerkezettel épüljön meg. A munkák 1910. 
április 25-én kezdődtek meg a püspök által 
megbízott budapesti építész, Aigner Sándor 
tervei alapján. A templom harangjait, összesen 
négyet, 1912. május 1-én hozták Pécsre, az aradi 
Hőnig Fri-gyes harangöntő cég készítette őket. 
Isten házát 1912. október 13-án szentelték fel. A 
mennyezeti freskón Mária látható Jézussal a 
karján, valamint a helyiek számára fontos Szent 
Borbála (a bányászok védőszentje) és három 
bányász földműves családok és a Szent Jobb 
mellett. Az első világháború során a négy 
harangból hármat beolvasztottak és ágyúkat 
készítettek belőlük, csak a Szent György-harang 
maradt a helyén. Az első világháború és azt 
követő szerb megszállás alaposan megvál-
toztatta a város életét. Az addigi pezsgő vállal-
kozó és kulturális élet véget ért. Mivel Magyar-
ország úgy veszítette el a háborút, hogy nem 
lépett idegen katona az ország földjére, így Pécs 
is elkerülte a fizikai pusztulást, elsődlegesen a 
népességveszteséggel és a gazdasági kimerü-

léssel kellett szembenéznie. A bányászok 
katonának való behívása a DGT munkaerő-
állományának mintegy felét érintette. A háborús 
veszteségben természetesen ott vannak a 
pécsbányai és a mecsekszabolcsi munkások is. 
Az értelmetlen háború miatt elhunytakra máig 
emlékeznek: a templomkertben a közösség által 
1923-ban emelt obeliszken három oldalon 
felsorolva összesen 93, a háborúban életét 

16vesztett katona neve olvasható.  

A szerb megszállás a bányászat szempontjából 
nem múlt el nyomtalanul, főleg azért, mert a 
szerbek kivonulása után sem szűnt meg a 
jóvátételi fizetés kötelezettsége, amelyben igen 
nagy tételt tett ki a Pécsről és Pécs környékéről 
származó szénkiszállítás. A DGT termelésének 
jelentős részét öt éven keresztüli folyamatos 
szénszállítások vitték el: 88-100 vagon szenet 
kellett szállítani minden munkanap után. A köte-
lezettség 1926. szeptember 12-én járt le, aminek 
eredményeképpen összesen 11 898 900 méter-
mázsa szenet szállítottak ki az országból, vagyis 
a mecseki szénmedence másfél évnyi termelési 

17nagyságrendje került ki hazánkból.  

A délszlávok 1921. augusztusi kivonulása után 
azonban szembe kellett nézni azzal, hogy a 
korábbi piacok egy része elveszett, a belső 
kereslet lecsökkent, a munkanélküliség felszö-
kött, a jövedelmek visszaestek, az infláció miatt 
odalettek a megtakarítások. A nem túl perspek-
tivikus körülmények közepette ugyanakkor tény, 
hogy a város népessége gyorsan nőtt, ami 
elsődlegesen a nagyarányú beköltözésnek volt 
köszönhető: 1930-ban 61 663-an, 1941-ben már 

1873 000-en laktak a városban.  A térség életében 
ugyanakkor nagy jelentősége volt annak, hogy 
1913-ban elindult egy jelentős bányatermelési 
megújítási program, aminek a terület gazda-
ságára nézve fontos eredményei voltak. Egyrészt 
technológiai fejlesztés történt, másrészt új ak-
nákat nyitottak, harmadrészt felépítették az 
újhegyi villamos erőművet, negyedrészt pedig 
egyre inkább bevonták Meszes-pusztát is a 

19vállalat működésébe.
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2. kép - Elkészült a gróf Széchenyi István aknai bányaüzem

A vizsgált területen az egyik legnagyobb fej-
lesztés az 1913-ban megkezdett, de számos 
probléma miatt végül is csak 1927-ben átadott 
Széchenyi István akna volt Pécsbányán. A 
Káposztásvölgyi út mellett elkerítve, de még 
mindig látható a monumentális méretű bánya-
üzem, amelynek 41 m magas vasbeton tornyát 
egy bécsi cég építette. Az aknához kapcsoló-
dóan megépült az 1 000 munkás számára ele-
gendő öltöző, zuhanyozó, lámpakamra, felol-
vasócsarnok, a fűtés és a fürdővíz előállítására 
alkalmas kazánház, raktárak, étkezőhelyiség 
stb. Emellett egy sor olyan üzemegység is létre-
jött, amely a bányászati tevékenységhez volt 
szükséges, szárnyvasút épült, s egészében a kor 
magas színvonalán álló együttest hoztak létre. 
Ezzel párhuzamosan folyt a sásdi országúttól 
keletre lévő mecsekszabolcsi területen a Szent 
István akna létesítése, amit 1925-ben avattak 
fel. Az új akna mellé jelentős számú lakást ter-
veztek, de végül is csak egy készenléti lakótelep 
lett belőle, ahol vezetőket, katasztrófa-elhárí-
tókat, bányamentőket helyeztek el. A telep leg-

20impozánsabb épülete egy legényszálló lett.  3. kép – A Szent István akna
és a mecsekszabolcsi legényotthon
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A két új akna működéséhez lakásbővítésre 
volt szükség. Meszesen jött létre a két háború 
között a DGT legnagyobb lakásépítési vállalko-
zása. A meszesi hajdani szántóból és szőlő-
területből a DGT 16,2 hektárt vásárolt meg. Erről  
a déli területről a két új aknához viszonylag köny-
nyen el lehetett jutni. 1922 –1925 között Meszesen 
összesen 177 munkás- és 2 felvigyázólakást 

3építettek. 1927-ben adták át az impozáns, 300 m  
víz befogadására alkalmas víztornyot, ahova a 
Széchenyi-aknán kiemelt ivóvizet villany-
szivattyú segítségével nyomták fel. 

A meszesi telep házai egyforma homlokzat-
kialakítást kaptak. Ezek az épületek a korábbi 

bányászépületeknél komfortosabbak lettek, 
többségükben kétszobás lakásokról van szó, 

2igen méretes, 68 m  alapterülettel; az egyszobás 
2lakások 61 m -esek voltak. A fejlesztések révén a 

vizsgált területen lévő bányászlakások száma 
lényegesen megemelkedett. A pécsbányai, a 
mecsekszabolcsi és a meszesi területen 1930-
ban összesen 544, a DGT által létrehozott épület 
volt, amelyekben 1 697 munkás-, illetve 165 
alkalmazotti lakást alakítottak ki. Már ezek az 
adatok is mutatják, hogy a háború miatt lecsök-
kent bányászlétszám az 1930-as évek közepére 

21újra emelkedésnek indult.

4. kép - A meszesi víztorony engedélyezési terve
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5. kép - Pécsbányatelepi értelmiség
a Széchenyi-akna udvarán

Véletlenül sem kell azt gondolnunk, hogy a 
bányászok és a vállalat viszonya mindig har-
monikus volt. A munkavégzés nehéz körülmé-
nyei, a túlfoglalkoztatottság, a válságok alatti 
bércsökkenés, a politikai háttér miatt az idők 
során számos sztrájkra (1905, 1917 stb.) és egyéb 
összecsapásra került sor. Ezek közül a leghíre-
sebb az 1937. évi csertetői sortűz. Csertető Me-
csekszabolcstól keletre található, ahol a csen-
dőrök belelőttek a bányászok tiltakozó vonuló 

22menetébe, és hárman életüket vesztették.   

A vizsgált térség két nagy egysége, Pécs-
bánya és Mecsekszabolcs persze jelentősen 
különbözött is egymástól. Pécsbányán lénye-
gében minden a bányászat függvénye volt, ezzel 
szemben Szabolcson a régi falu és a bánya-
telepek kettőse működött. Ez azt jelenti, hogy míg 
Pécsbánya egy városon belüli intakt egységnek 
számított, addig Szabolcs alapvetően falusi 
jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezett. 
Vagyis a falunak volt közös legelője és erdeje, 
gondoskodnia kellett az utakról, a temetőkről, a 
vízelvezetésről, tűzszabályokat kellett hoznia, 
iskolai és egyházi szolgáltatások merültek fel, 
szociális kérdéseket kellett megoldani, volt 
községi kocsmája, vendéglője, hegyközsége, 
egyszóval hagyományos faluként működött. 
Ezzel szemben Pécsbányán mindez egy jóval 
nagyobb lehetőségekkel rendelkező város által 
történt. 

Nagy kérdés volt ugyanakkor Mecsek-
szabolcs szempontjából, hogy a bánya által 
fizetett adóval ki rendelkezik, hiszen ez 
alapvetően befolyásolta a községi pénztár 
állapotát. Mivel a bányák egy jelentős része 
Szabolcson (plusz Somogy és Vasas faluban) 
volt, értelemszerűen a községek joggal gondol-
hatták, hogy a DGT által fizetett adó is a falut illeti. 
A települések közösen indítottak pert Pécs város 
ellen, eleinte az egész, később pedig méltányos-
sági összeget kértek. Pécs város e pereket meg-
nyerte, így a falvaknak semmi sem jutott, mond-
ván a DGT igazgatási központja Pécsen belül 
volt, ezért a bányavállalat adóját Pécsnek kellett 
fizetnie. Mecsekszabolcs esetében pedig azt 
emelték ki, hogy ott a DGT nem tulajdonos, csak 
bérlő a székesegyházi földeken, vagyis a székes-
egyház Pécsett adózik, így nem is tarthatnak 
igényt a pénzre. Érdekes módon a népesség-
szaporodás ellenére Mecsekszabolcs társadalmi 
szerkezete nem változott: az 1930-ban 4 671 
lakosú faluban a keresők alig 10%-a volt csak 
agrárfoglalkozású, ugyanakkor az 50%-ot is 
meghaladta a bányászatból élők aránya. (Ugyan-
ekkor Pécsbányán 5 100 fő élt.) Arra is érdemes 
rámutatni, hogy a keresők mintegy 20%-a nyug-
díjas volt: ez a viszonylag nagy számú munka-
helyi foglalkoztatott egészen biztosan a DGT 
hajdani dolgozóját jelentette. 

A második világháborút követő néhány átmeneti 
esztendő után a szocializmus időszaka köszön-
tött Pécs városára. Ez az addigi magángazdaság 
teljes rendszerét átalakította. Az ipari és keres-
kedelmi üzemeket 1947–1949 között államo-
sították, leszámítva néhány kisebb szolgáltató-
ipari egységet, szinte minden állami kézbe került. 
Az egyház addigi funkcióit leszűkítették, műkö-
dését korlátozták. A tradicionális társadalmi 
önszerveződés lehetőségei visszaszorultak. Az 
első ötéves tervvel elindított gazdasági modell a 
nehéziparosításról szólt: bár Pécs ugyan nem 
volt kiemelt „szocialista város”, viszont gazda-
sági kapacitásai révén jól beilleszthető volt a 
nehéziparosítás rendszerébe. A DGT szén-
bányái az Anschluss után Németországhoz 
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A vizsgált térség életét a szocializmus 
éveiben is a szénbányászat határozta meg. 
Bár igaz, hogy a Mecseki Szénbányák működése 
során a központi fejlesztések a jó minőségű 
feketeszén termelésére alkalmas Komlóra kerül-
tek át, de a pécsi szénbányákra is nagy szükség 
volt. 1952-ben a bányák visszakerültek Magyar-
országhoz, s ezt követően Pécsi Szénbányák 
néven működtek. A termelés gyorsan növeke-
dett: az 1945. évi kitermelt mennyiséghez képest 
1955-ben már háromszor annyit hoztak felszínre. 
Az ötvenes évek fellendülését azonban az 1960-
as évektől megtorpanás követte, hiszen a gazda-
ságpolitikai stratégia részben megváltozott: az 
olajkorszak, később az 1968. évi gazdasági 
reformtól a fogyasztói iparágak gyors terjedése 
előbb egy két évtizedes stagnáló időszakot, majd 
az 1980-as évek második felétől egy visszaeső 
korszakot hozott a pécsi szénbányáknak. 

6. kép - Jellemző kép a meszesi lakótelepről

kerültek, majd a szovjet megszállás után a 
MESZHART tulajdonát képezték. 

A vizsgált területen 1945 után a legnagyobb 
horderejű változásokat Mecsekszabolcson lát-
hatjuk. Az erőteljes politikai hátszéllel Pécs 
elérte, hogy egyre több közeli falu váljon a 
város részévé. Az első nagy falat 1947-ben 
Mecsekszabolcs, a vármegye legnépesebb köz-
sége volt. Így a kommunista érzelmű bányász-
település Pécshez tartozva jelentősen a kommu-
nisták felé billenthette a városon belüli párt-
politikai arányokat. (Az 1947. évi választáson 
Mecsekszabolcson a Kommunista Párt 55%-ot 
kapott.) Bár a falu képviselőtestülete 1947. április 
26-i ülésén tiltakozott a betagolás ellen, a jelen 
lévő Fischer Gyula BM osztályfőnök kijelentette, 
hogy amennyiben a képviselők határozatban 
mondanák ki, hogy nem csatlakoznak, akkor a 
településnek „Pécshez való csatolását maga-
sabb közigazgatási és rendőri tekintetből el fogja 
rendelni.” Mecsekszabolcs betagolása 2 269 
holddal növelte meg Pécs város területét. Az 
erővel becsatlakoztatott falut aztán gyors ütem-

24ben követte a többi község is.

A másik nagy változás a falu életében a 
földreform és a későbbi mezőgazdasági át-
szervezés volt. A földreform révén az addigi 
székesegyházi földek állami tulajdonba kerültek. 
Némi kisebb egyházi földeket ki lehetett osztani, 
de nagy szántókra és egyéb szétosztható 
földekre nem volt elég terület; ugyanakkor nagy 
társadalmi igény sem jelentkezett rá. A kisbir-
tokosok a későbbi erőszakos tsz-szervezést már 
nem tudták megakadályozni: a Pécs-Szabolcs 
Szabadföld termelőszövetkezet nem volt nagy-
üzem: a kevés belépő, a bevitt földek csekély 
mérete eredményeképpen mindössze 361 
holdas területtel rendelkezett. Már 1961-ben 
felmerült az észak-keleti bányavidék körül 
elhelyezkedő tsz-ek (a vasasi, a somogyi és a 
szabolcsi üzem) egyesítésének a gondolata, 

25központja a Vasas II. számú tsz lett.
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Az ötvenes évekbeli bányabővítéshez persze 
egyre több bányászra volt szükség, akikről 
ugyanakkor gondoskodni kellett, s ez jelen-
tős lakótelep-építést feltételezett. A vállalat 
munkásállománya 1955-ben már 7 360 fő volt.    
A program az 1950-es évek legelején indult el 
Meszesen, az ún. újmeszesi területen: a mai 
Komlói út két oldalán helyezték el azokat a lakó-
házakat, amelyek szovjet szocreál stílust képvi-
seltek, s hasonlóak lettek, mint a pár évvel 

26később épített uránvárosiak. 

Az építések folyamatosak voltak, 1966-ig mint-
egy 2 000 lakást adtak át, többségükben két-
szobásakat. Később, az 1960-as évek végén a 
panelépítészet térnyerésével már néhány maga-
sabb igényeségű tízemeletes toronyház építé-

27sére is sor került.  

A bányabővítések miatt viszonylag sokan költöz-
tek Meszesre az 1950-es években, s köztük 
túlnyomó többségben voltak a fiatalok. Emiatt 
iskolákra volt szükség, amelyek egyre-másra 
jöttek létre. Már 1953-ban elkezdtek építeni egy 
négy tantermes általános iskolát Fehérhegyen, 
amelyben 1956-ban indult meg a tanítás, de 
később még két tanteremmel bővítették. Ám még 
ez is szűknek bizonyult, ezért 1959/60-ban egy új 
szárnnyal és további négy helyiséggel bővült. 
1968-69-ben újabb három tantermet kapott az 
építmény. Itt nyílt meg Pécs első önálló iskolai 
könyvtára. Egy másik intézmény volt a meszesi 
iskola, ahol már 1948-tól volt tanítás.  Az addig a 
gyárvárosi iskola alatt működő intézmény 1950-
ben önállósult, s Állami Általános Iskola Pécs-
Meszestelep név alatt működött tovább. A nyolc 
tantermes épületet 1955-ben adták át, 1963-ban 
a diákok az épület környékén 6 000 facsemetét 

28ültettek el.

A szocializmus idején teljesen beépült a    
mai Komlói út menti terület, lényegében a 
korábban különálló szabolcsi részek összeértek 
a délről jövő meszesi/fehérhegyi épületekkel. 
Lépések történtek az úthálózat javítására is, amit 
persze egyrészt Komló elérése, másrészt pedig 
a más településekkel való összekötés igénye is 

motivált. Kiépült a térség vízvezeték- és szenny-
vízelvezetési rendszere. Kialakították a város 
más területeivel való összekapcsolást jelentő 
autóbuszhálózatot. Elindult a bolthálózat fejlesz-
tése. A vizsgált területen több sportpályát hoztak 
létre. Pécsbányán a két háború között fektették le 
a sportszakosztály működtetésének alapjait, 
amit később jónéhány másik követett. Különböző 
pécsi bányászcsapatok egyesítésével 1954-ben 
jött létre a Pécsi Bányász. De volt labdarúgópálya 
Szabolcson is: a Pécsszabolcsi Bányász az 
1960-as években a Baranya megyei bajnok-
ságban szerepelt.

Az 1980-as évek végétől, a természeti erőfor-
rások felhasználására irányuló liászprogram 
kifulladásától rossz napok elé nézett a pécsi 
szénbányászat. Az általános gazdasági körül-
mények nem kedveztek a széntermelésnek. 
Fokozatosan csökkentek, majd megszűntek a 
nagyvállalati szénmegrendelések. A helyi ipari 
vállalatok egyre inkább a jóval olcsóbb gáztüze-
lésre tértek át. A lakossági megrendelések 
esetében is keresletcsökkenés volt érzékelhető. 
Megszűnt az állami dotáció, aminek hatására a 
piacra került szénről kiderült, hogy költséges a 
kitermelése. Liberalizálták a piacot, s így nagy 
tömegű importszén érkezett Magyarországra. A 
megváltozott gazdaságfilozófia a továbbiakban 
nem igényelte a nehézipar fenntartását, a „vas és 
acél országa” helyett a szolgáltatások terjedé-
sére volt szükség. A pécsi szénbányászat tech-
nológiailag sem volt már versenyképes, a mély-
művelésű bányákból egyre nehezebben lehetett 
gazdaságos kitermelést biztosítani. A rendszer-
váltás felerősítette ezeket a folyamatokat. A 
lakosság 1980-tól kezdve folyamatosan csök-
kent; a hajdan 170 000-es város 2018-ban már 

29nem érte el a 145 000 főt sem.

A rendszerváltás utáni kormányzat már nem 
számolt a szénbányászat fenntartásával.       
A pécsi szénbánya-leépítési program beleillesz-
kedett egy országos folyamatba, amit jól jellemez 
az a tény, hogy míg 1977-ben 55 bánya üzemelt 
az országban, addig 1997-ben már csak 26-ban 
végeztek termelőtevékenységet. Az 1990-es 
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évek első felében a pécsi szénbányászat is meg-
szűnt, csupán a külfejtések kapcsán maradtak 
még termelési lehetőségek. A pécsbányai bánya-
kerületben lévő András-aknán 1986-ban leállí-
tották a szállítószalagot, s az aknát 1991-ben be-
tömedékelték. Ehhez hasonlóan a Mecseki 
Szénbányák többi területén is végbementek a 
bezárások, így joggal állapíthatta meg 2000. 
április 5-én a helyi napilap újságírója, hogy 
„Eltűnt a szén a megyéből. Az egykori bányász-
régióban gond a szénutalványok beváltása…”. 

A szénbánya bezárása természetesen súlyos 
társadalmi és gazdasági következményekkel 
járt. Hirtelen felduzzadt a pécsi munkanélküli-
ség: az 1990-es évek első felében a bányabe-
zárás kapcsán legalább 1 500 pécsi ember veszí-
tette el az állását. Az infláció miatt a korábban 
biztosított bányászjuttatások fokozatosan elér-
téktelenedtek. A jövedelmek kiesése miatt látvá-
nyosan csökkent a kereslet, ami nagyon meg-
fogta a város kereskedelmi rendszerét az évtized 
első felében. Az elbocsátások következtében 
nőtt a kényszervállalkozók száma. Elmaradtak a 
bánya szponzorálási adományai is. Külön csapás 
volt a 2008. évi válság: a megélhetési gondokkal 
küszködő kelet-mecseki lakosság jelentős része 
elhagyta otthonát, elvándorolt más országré-
szekbe. Megmaradt vagyonuk, házaik, lakásaik 
mélységesen elvesztették értéküket. A 2010-es 
évek elején potom összegért lehetett Meszesen 
lakást vásárolni. A régi bányatelepek egyre elha-
gyatottabb, vadnövényzettel benőtt romhalma-
zokká váltak. A térség számos része térszer-
kezeti problémával bír: ilyen többek között az 
üresen álló, funkció nélküli ingatlanok magas 
száma, a közúthálózat gyenge állapota. 

Mindezzel ellentétes tendenciát is lehet látni. 
Tény, hogy Pécsszabolcs, ahol megmaradtak a 
falusias, családi házas területek, s ahova jelentős 
kiköltözés indult meg az 1970–80-as években, a 
meszesi, fehérhegyi és pécsbányai állapotoknál 
jóval fejlettebb képet mutat. Ez is motiválhatja 
azokat a Pécstől való elszakadási kísérleteket, 
amelyek időről időre felmerülnek. Hasonlóan a 
tehetősebb társadalmi rétegek foglalták el a 

Papkert és Bánom térségét is. A térség déli 
részén a rendszerváltás után egyre több kisebb 
ipari, kereskedelmi vagy más szolgáltató jellegű 
vállalkozás létesült, főleg Diós városrészben. 
 
Lecsökkent a terület gyerekszáma is, emiatt 
állandó programmá vált a meglévő oktatási 
intézmények összevonása, egyesítése. Jó példa 
erre a szabolcsi Felsőtelepi iskola, amit 1973-ban 
felújítottak, majd egészen 1997-ig korszerűbb 
épületben működött. Ekkor azonban a 120 éves 
szabolcsi, valamint a 90 éves szabolcsfalui, a 45 
éves meszesi, a 43 éves fehérhegyi és a több 
évtizedes múlttal rendelkező Dolgozók Általános 
Iskoláját, illetve a város egy másik részén 
működő speciális szakiskolai tagozatot össze-
vonták Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és 
Szakiskola néven. (2012-ben a Török utcai isko-
lát átadta az egyháznak az önkormányzat, azóta 
Néri Szent Fülöp Katolikus Általános iskola 
néven létezik.) Az 1994 óta működő Gandhi 
Gimnázium új épületét 2002-ben adták át. 
Reményt keltő lehet, hogy Pécs város az elmúlt 
években a két területi egység társadalmi és 
kulturális fejlesztésére is fókuszált. A meszesi 
Fekete gyémánt tér mint potenciális rendezvény-
helyszín újult meg a Pécs 2010 Európa Kulturális 
Fővárosa program keretében, míg a Hősök tere 
és a Török István utcai volt mozi épülete a 
György-telepre fókuszáló szociális városrehabili-

30tációs projekt keretében változott meg.  
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2.   HELYI KULTURÁLIS 

ÉS SZELLEMI ÉLET SAJÁTOSSÁGAI

MESZES 

A második világháborút követő iparosítási hul-
lámban Pécsett a megnyíló szénbánya és urán-
bánya révén új városrészek keletkeztek, ezek 
közé tartozik Meszes is. Már az Árpád-korban 
kimutathatók olyan források, amelyekben e terü-
let önálló településként jelenik meg. A török 
hódoltság idején kialakuló szőlővidék jellegét 
máig őrizve egy részén kertvárosias övezetben 
találhatjuk magunkat. Szabolcsfalu Pécshez 
csatolásával együtt tovább erősítette a város 
kelet-nyugati irányú tengely jellegét.

A városrész talán legimpozánsabb pontja a 
meszesi, vagy ahogyan korábban nevezték, a 
meszespusztai munkástelep víztornya, amely 
a térség történeti fejlődésének a szimbóluma, 
egyben fémjelzi a helyi közösségek alakulását is. 
Ahogyan arról korábban írtunk, az első munkás-
telep az Első Dunagőzhajózási Társaság (DGT) 
által a városban indított szénbányákhoz kapcso-
lódóan jelent meg ezen a településrészen, a 
betelepülők az Alföldről és az Ormánságból 
érkező munkáscsaládok voltak, amelyek korábbi 
lakóhelyüket és részben hagyományaikat hátra-
hagyva kerültek a városrész telepeire, sorhá-
zaiba, az alakuló családi házas övezetbe.

Ebben a környezetben építették fel 1924-26 
között a megnövekedett lakossági vízigényekre 
választ adó víztornyot, amely csakhamar a 
városrész egyik nevezetessége lett, s mindvégig 
emlékeztette a városlakókat az új közösségek 
megjelenésére.

A bányászok csoportjai rendkívül erős szociális 
és közösségi hálót alkottak, amely alkalmas volt 
arra, hogy közösen álljanak ki egy-egy helyi 
ügyért, megsegítendő családért vagy érdekkép-
viseleti tevékenységért. Miután lakhatási körül-
ményeik is nagyon hasonlóak voltak, ezért a 
háztartások fenntartásában is kölcsönösen 
segítséget nyújtottak egymásnak.

7. kép – A meszesi víztorony
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A területen az újkorban is jellemző foglalkozás 
volt a mészégetés, ahonnan a városrész is a 
nevét kapta. Meszes déli részén a Lauber-
téglagyár, a Ledina oldalában pedig Eisner Dóci 
mészégetői voltak megtalálhatók. 

A rendkívül aktív és erős közösség a jellemzően 
közös foglalkozás miatt, a szilárd lábakon álló 
bányászati tevékenységeken alapult. Ahogy a 
rendszerváltást követve Pécs bányászati tevé-
kenysége befejeződött, úgy jelentősen elsze-
gényedett a terület lakossága és a közösségi 
kötelékek is meglazultak. A korábban egyön-
tetűen bányászok által lakott településrészre 
más tevékenységeket folytató lakosság került. 
Ennek megfelelően Meszes a rendszerváltás 
után pár évvel már a szociális rehabilitációra 
leginkább szomjazó, új perspektívákat csak kor-
látozottan találó városrésszé vált.

A térségben jelenleg három jelentős oktatási 
intézmény és egy közösségi ház köré csopor-
tosul a közösségi élet java.

A legnagyobb történeti múlttal rendelkező intéz-
mény a Pécsi Meszesi Általános Iskola, korábbi 
nevén Csokonai vagy Budai Városkapu Iskola.    
A bányásztevékenység felfutásával párhuza-
mosan nagy szükség volt a felnövő bányász-
generációk nevelésére szolgáló intézmények 
bővítésére. A napjainkban a Pécsi Tudomány-
egyetem partnerintézményeként és az Oktatási 
Hivatal bázisintézményeként is működő isko-
lában a gyermekek gyakorlati életben való érvé-
nyesüléséhez szükséges legfontosabb kompe-
tenciák fejlesztésére törekednek egy speciális, 
Lépésről lépésre elnevezésű pedagógiai prog-
ram mentén. Mindez nagyban hozzájárul az 
iskola tanulói sikeres kapcsolatteremtő képes-
ségének fejlesztéséhez és ezáltal közösségeik 
elmélyítéséhez.

8. kép - Meszes-telepi utcakép
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10. kép - A meszesi általános iskola udvara

9. kép - Lelkes diákok a Bányamanó vetélkedő döntőjében

Az iskola 2016 óta ökoiskolaként is működik, ahol 
nagy figyelmet fordítanak a környezettudatos és 
a környezeti problémákra érzékeny fiatal gene-
ráció nevelésére. E tevékenységük összekap-
csolódik a városrész civilszervezeteivel is: a 
Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesületé-
nek szervezése mellett részt vesznek a Bánya-
manók programban, amely hozzájárul a város-

rész történeti fejlődésének és emlékeinek meg-
értéséhez, a múlt és a jelen összekötéséhez.      
A fiatalok és az idősek közötti kapcsolat egyik 
fontos megnyilvánulása e program, amely a helyi 
lakosság közel évszázados, generációkról gene-
rációkra öröklött közös múltját hivatott megidézni, 
s az ott felhalmozott tudást és ismereteket átadni 
a leszármazottaknak.
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11. kép – A Gandhi gimnázium épülete

Aktív tevékenységet folytatnak a tehetséggon-
dozás során, mind a tanulmányok, mind pedig a 
művészet és a sport területén is, ahol a szak-
köröktől kezdve számos más, színes programon 
is részt vehetnek a diákok, és közben fokoza-
tosan fejlesztik az adott érdeklődési körhöz 
igazodó kapcsolataikat, közösségeiket is.

A középfokú oktatás területére tovább lépve a 
városrészben található a roma nemzetiségek 
tehetséggondozása szempontjából kulcsfon-
tosságú szerepet betöltő Gandhi Gimnázium 
és Kollégium. Az iskola 1994-ben jött létre a 
Gandhi Alapítvány jóvoltából, Magyarország és 
egyben Európa első roma nemzetiségi, érettségit 
adó intézményeként. Ennek megfelelően az 
iskola szerepe megkérdőjelezhetetlen a hazai 

A gimnázium alapvető célkitűzése 
ahhoz kapcsolódott, hogy „középtávon 
kinevelődjék egy népéhez kötődő 
jelentős számú roma értelmiségi réteg, 
amely képes újjászervezni a széthullott 

 1cigány közösségeket”  

roma nemzetiségek kulturális és szellemi életé-
ben, hagyományaik megőrzésében és a közös-
ségek formálásában. 

Az iskola elmúlt 25 évében több mint 400 
érettségit is szerző diákot tudhatott a falai között, 
és ehhez 300-at meghaladó számban csatla-
koztak felnőtt tanulók és érettségizők. Az alter-
natív és újszerű oktatási módszerek befogadá-
sára nyitott intézményben jelenleg nappali tago-
zaton 4, illetve 5 évfolyamos nyelvoktató típusú, 
nemzetiségi gimnáziumi képzés, a felnőttoktatás 
keretében pedig 3, illetve 4 évfolyamos általános 
gimnáziumi képzés zajlik.
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12. kép – A Gandhi Hagyományőrző Együttes

A hagyományos oktatási tevékenység mellett az 
intézmény nyitott a roma közösségek számára 
oly fontos zenei tehetséggondozási terület irá-
nyába is, amelyet jól mutat a 2009-ben alakult 
Gandhi Hagyományőrző Együttes. A szóra-
koztatáson túl az együttes célja, hogy autentikus 
cigány (beás, lovári) dalokkal és táncokkal járul-
jon hozzá a hagyományok megőrzéséhez és a 
helyi közösségek fejlesztéséhez. A fentiek 
mellett az iskola évek óta alapfokú művészet-
oktatási intézményként működik. A 2019-ben 25. 
éves jubileumát ünneplő gimnázium nagysza-
bású rendezvénysorozattal emlékezik meg az 
elmúlt negyedszázados működés eredményei-
ről, ennek keretében visszavárja az intézménybe 
elszármazott diákjait, és az innen indult, de a 
napjainkban is működő közösségeket.

1975-től végzi oktatási tevékenységét a Pécsi 
Kodály Zoltán Gimnázium - vagy ahogy koráb-
biakban nevezték, a Dobó István utcai Gimná-
zium. A kezdetben ének-zene tagozattal rendel-
kező oktatási intézmény mindig kiváló érzékkel 
választotta meg azokat az irányokat, amelyek 
alkalmasak voltak arra, hogy az iskola és a 
benne lévő közösségek, s ezzel együtt a 
városrész is fejlődhessen. 

Az 1982-től a jelenlegi néven működő intézmény 
1986-tól katonatiszti, illetve tiszthelyettesi pályára 
készülő fiatalokat is fogadott padjaiba, akik a 
Puskin téri kollégium honvéd-kollégistái voltak. 
Ettől az iránytól függetlenül az iskola profilját a 
humán tagozatok (amelyeket 1992-től rend-
szeresített) és a művészetoktatási tevékeny-
ség határozta meg. 1987-től az intézmény 
magyar-olasz két tanítási nyelvű osztályokat is 
indított, amely jelenleg is az egyik legvonzóbb 
képzési formája az iskolának (a magyar-spanyol 
képzés mellett). Az iskola vezetése és közös-
sége mindig is kitűnt az újdonságok és más 
közösségek iránti nyitottságával: így kerültek a 
korábbi honvéd kollégisták immár civilben az 
iskola általános tagozataira, s református tagoza-
tának köszönhetően így fogadta be a gimnázium 
épületének átadásáig a későbbi Református 
Gimnázium formálódó közösségét.

Napjainkra az intézményben számos anyanyelvi 
oktató várja az idegen nyelvek iránt érdeklődő 
fiatalokat és több kiváló szakmai tanulmányutat, 
kirándulást valósítottak meg a gimnázium kiváló 
partnerkapcsolatai révén. Az általuk szervezett 
megyei és regionális szintű nyelvi, illetve mű-
vészeti versenyek (amelyet hagyományosan a 
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13. kép – A Kodály Zoltán Gimnázium épülete építkezés közben

névadóhoz kapcsolódóan Kodály-hétként ismer-
hetnek városszerte) közösségbe kovácsolták 
nemcsak az iskola diákjait, hanem a város és 
a szélesebb értelemben vett környezet diák-
jait, hiszen a rendszeresen megszervezett ese-
mények találkozópontot jelentettek a közös 
érdeklődési körrel bíró fiatalok számára. Az 
általuk szervezett olasz nyelvű fesztiválra 
(Festival D Italiano) nemcsak helyből, hanem 
országhatárokon túlról is érkeztek résztvevők, az 
olasz nyelv modern művelése kapcsán felhe-
lyezve a térképre Pécset.

A 2016-tól zöld iskolaként is működő intézmény 
az elmúlt években folyamatos lépéseket tett 
diákjai környezeti problémákkal kapcsolatos 
érzékenyítése, szemléletformálása érdekében, 
amelyben aktívan támaszkodik széles körű, civil 
szervezetekkel felépített partnerkapcsolataira is 
(így például évekre visszamenő együttműködést 

folytatnak környezetvédelem területén a Tuda-
tosan a Környezetünkért Egyesülettel). Civil 
kapcsolataik messze túlmutatnak a diákok 
számára kötelezően teljesítendő iskolai 
közösségi szolgálat keretein és nagyban 
növelik az intézmény ismertségét, társadalmi 
elismertségét és beágyazottságát. 

Vallási tekintetben is rendkívül aktív a városrész: 
a meszesi terület sarkán, az Engel János út 
mellett aktív, fiatalos vallási gyülekezet, a pün-
kösdista közösség található. A pünkösdisták 
első magyarországi bázisa Darányban volt, 
onnan terjedt el az országban. Pécsett már a 
világháború előtt létezett a vallási irányzat gyüle-
kezete. A világháborúk idején, majd a szocializ-
musban tiltott vallásnak számított, így a bevett 
egyházak, a reformátusok, az evangélikusok és 
a baptisták fogadták be tagjaik közé a pünkös-
dista híveket és mentették át a gyülekezetet a 
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későbbi időkre. Mára a pünkösdista mozgalom 
államilag elismert egyháznak számít, s az 
elmúlt három évtizedben jelentős fejlődésen 
ment keresztül mind országosan, mind pedig a 
helyi gyülekezet szempontjából. Pécsett a rend-
szerváltás környékén épült új templomuk, ekkor 
a közösség létszáma száz fő körül mozgott. Ez 
napjainkra közel a felével növekedett.

A vallási közösség mindig törekedett rá, hogy 
nyitott maradjon a külvilág és a fiatal gene-
rációk irányába: bár a templom távol van Pécs 
központjától, nagy erőfeszítéseket tesz, hogy 
minél többen kaphassanak ízelítőt, szellemi 
megújhodást tevékenységéből. 17 másik gyüle-
kezettel összefogva arra törekednek, hogy 
motiváló, fiatalokat is vonzó tevékenységet ala-
kítsanak ki és mutassanak be a nagyközönség 
számára is. A gyülekezetnek aktív kapcsolatai 
vannak más világi szervezetekkel is.

Programjaikat tekintve, immár hagyományos 
jelleggel, karácsonyi gyertyagyújtással várják az 
ünnepeket, Nagypénteken nyitottabb, szélesebb 
közönségnek szóló rendezvénnyel fordulnak a 
helyi lakosság felé. A nők szerepe sem hanya-
golható el a gyülekezetben: Értékes nők – női 

14. kép – Festival D Italiano a Kodály Zoltán Gimnáziumban

Lettner Gábor, a pécsi pünkösdista 
gyülekezet lelkipásztora elmondása 
alapján „a gyülekezetben résztvevők 
protestáns alapokon nyugvó, spirituális 
élményt nyújtó, modern, lendületes 
liturgiának lehetnek részei, amely érthető 
és befogadható tartalommal rendelkezik.”

értékkel címmel rendezett programjuk nagy 
sikernek örvend.

15. kép – A Reménység gyülekezete temploma
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SZABOLCSFALU

16. kép – Mecsekszabolcs korábban

Ehhez képest a korábbi hagyományaikat, társa-
dalmi kapcsolatrendszerüket részlegesen el-
vesztő és az I. világháború után az elcsatolt terü-
letekről áttelepülő magyar lakosság sok tekin-
tetben új életet kezdett a területen, és összetartó, 
erős közösségeket hozott létre. Mindehhez a 
második világháborút követően jelentős szám-
ban csatlakozott a Dél-Dunántúlról kitelepített, 
majd visszavándorló német, sváb lakosság, akik 
jellemzően Fehérhegyen és Szabolcsfalu egyes 
részein telepedtek le, így még sokszínűbbé téve 
az egyébként is heterogén összetételű lakos-
ságot.

Nem csoda, hogy az egyébként mindig is külön-
álló településként létező, kiváló fehérborairól, 
gazdag, termékeny mezőgazdasági területeiről 
híres terület nem rajongott a Pécshez való 
csatolás gondolatáért és különösen Pécs váro-
sának ezirányú törekvéseiért. A kényszerű 
csatlakozás a szocializmus első éveiben mégis 
megtörtént: 1947-ben a falut Pécshez csatolták, 
amelynek hatásai a mai napig érezhetők a 
településrész lakóinak identitása és közösség-
szerveződése terén. 

Összetett képet mutat a közösségeire ható 
erők és a közösségek formálódása szem-
pontjából Mecsekszabolcs. A helyi lakosság 
egyik része a korábbi szénbányászati tevékeny-
séghez kapcsolódóan bányászkolóniaként jött 
létre a területen, amelybe jellemzően az Alföldről 
vagy az Ormánságból származó családok 
kerültek, de nagy számban voltak itt jelen német 
– azon belül sváb – és cseh közösségek is. Ezek 
a népcsoportok jellemzően a bányászati tevé-
kenység miatt vagy már azt megelőzően, a terület 
háborúkban való elnéptelenedésének ellen-
súlyozására kerültek ide. A külföldről betele-
pülő családok erősen ragaszkodtak nemze-
tiségi hagyományaikhoz, amelyek sokszor a 
mezőgazdasági terményelőállításhoz kap-
csolódtak (szüret, új kenyér, új bor megünnep-
lése). Ebben valójában semmi rendkívüli nincs, 
hiszen a városrészben letelepült közösségek – 
részleges ellentétben a meszesi vagy pécs-
bányai sorházas kialakítással – jellemzően csa-
ládi házas telkeken kezdtek új életet, amely 
lehetővé tette a háztáji gazdálkodás vagy lega-
lábbis a konyhakert-gyümölcsös újbóli térnye-
rését. 



eredménytelen elhalását, sőt akár a városrész 
elszakadására irányuló kezdeményezések meg-
jelenését jelentették.

Mecsekszabolccsal szinte egy földrajzi terü-
leten található György-telep, amely szintén a 
bányászidőszak képződménye volt, de a bányák 
bezárása még komolyabban érintette, mint a 
többi, bányász kolóniák által lakott területet. Az 
elszegényedő, majd elköltöző lakossága és a 
helyükre betelepített, rendszerint halmozottan 
hátrányos helyzetű lakosság sorsa a város egyik 
legkevésbé közművesített területén hamarosan 
sajnos a szegregálódás lett. A településrész 
minden tekintetben leromlott – közösségeit, helyi 
hagyományait, de infrastrukturális állapotát 
tekintve is. A terület felemelését több projekt is 
célozta, így például a „Benned a létra” TÁMOP 
projekt, amelyről a harmadik fejezetben részle-
tesen szót ejtünk.

Fontos közösségszervező és a helyi kultu-
rális, valamint szellemi életben is kiemelkedő 
szerepe volt a területen a vallásnak: a bányá-
szati tevékenység gyors bővülésével csakhamar 
kinőtte a korábbi római katolikus templomot a 
helyi lakosság, melynek köszönhetően új közös-
ségi színtér létesült. Az 1910-12 között épült 
templom ma is a városrész ikonikus helyszíne, 
meghatározó eleme: annak ellenére, hogy a 
vallás mint közösségformáló tényező sokat 
veszített az erejéből az elmúlt évtizedekben, a 
„faluban” még mindig van kimutatható hatása a 
közösségek formálása terén.
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17. kép – Bányászok az akna előtt

A helyi lakók többsége a városhoz való csato-
lása után is mecsekszabolcsiként és nem 
pécsiként definiálta önmagát, sőt ezzel a gon-
dolatisággal még napjainkban is találkoz-
hatunk. A „faluban” az emberek büszke szabol-
csiak, s csak másodlagosan pécsiek. Ennek 
megfelelően mindig egyfajta ellenállás mutat-
kozott a Pécsről érkező és a településrészt érintő 
kezdeményezések tekintetében, amelyek sok 
esetben a „kívülről” érkező projektek gyors, 

18. kép – György-telep korabeli látképe
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19. kép – A mecsekszabolcsi templom akkor
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Hasonlóképpen meghatározó közösségformáló 
erő a templom szomszédságában működő, és a 
Pécsi Kulturális Központ által üzemeltetett Szent 
Mihály Közösségi Ház, mely 2014-től végzi 
jelenlegi helyén közművelődési tevékenységét.  
A közösségi összefogásban, városi segítség-
nyújtás mellett a korábbi, már romos állapotban 
levő iskolaépületből a helyi közösségi igények 
széles körének befogadására és kiszolgá-
lására alkalmas közösségi tér jött létre, amely 
mind a beltéri, mind pedig a kisebb szabadtéri 
programok megrendezésére is alkalmas. 

A mecsekszabolcsiak fentiekben már említett 
elkülönülésére tekintettel nem a legkönnyebben 
kezelhető közösségfejlesztési szituációval – 
vagy sokkal inkább azok hiányával – kellett 
szembesülniük a ház művelődésszervezőinek: a 
helyi lakosság sok tekintetben elveszítette 
korábbi hagyományait, nehezen fogadott be új 
mintákat, miközben igény mégiscsak mutatkozott 
volna a helyben elérhető, emberi léptékű közmű-
velődési programok létrehozására, amelyek a 

közösség építését, fenntartását szolgálják. A 
2014 szeptemberében nyitott közösségi tér 
számos olyan programot szervez, amellyel 
részben a múlt hagyományait tartja életben a 
helyiek körében, de emellett folyamatosan 
nyitott a fejlődésre és a változó társadalmi 
igények kielégítésére: olyan élőzenés foglal-
kozásokat, tanórákat tartanak az intézmény falai 
között, amelyeken keresztül a fiatalok a legfonto-
sabb történeti ismereteket is élményszerűen 
sajátíthatják el.

Minden évben megrendezik a Szent Mihály-
napot, amely – hasonlóan a közösségi házhoz – 
a korábbi település védőszentjéről kapta a nevét, 
és elsődleges célja a helyi közösségek össze-
kovácsolódásának elősegítése, de emellett 
újabb bemutatkozási és kapcsolatteremtési 
lehetőséget biztosít a területen tevékenykedő 
civilszervezetek számára is. Élénk az együtt-
működésük az egyházzal is: a szomszédban 
található templomban rendszeresen meghirdet-
nek komolyzenei koncertsorozatokat, amelyek 
egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a 
helyiek körében. A fiatalokat emellett táncházi 
alkalmakkal és más színes programokkal próbál-
ják elérni, de nagy figyelmet fordítanak az idő-
sebb generációk irányába való nyitásra is.

A közösségi ház vezetője, Békési-Marton 
Csaba művelődésszervező elmondása 
alapján „közösségformálás szempontjából 
legbüszkébbek a közösségi ház által 
szervezett táncházakra és egyházzenei 
koncertekre, de úgy látják, hogy az 
eredményesebb közösségfejlesztő 
tevékenységhez szükség lenne a 
közművelődés finanszírozásának nagyobb 
stabilitására, tervezhetőségére és a 
közösségi célok érdekében a 
magántámogatások, a vállalkozók 
szerepvállalásának erősítésére is.”

20. kép – A Szent Mihály Ház napjainkban
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PÉCSBÁNYA

Pécsbányát, ha nagyon tömören szeretnénk 
jellemezni történeti fejlődése, a helyi kulturális és 
szellemi élet sajátosságai, valamint a helyi lakos-
ság életminősége alapján, azt mondhatjuk: a 
végletek városrésze, amely egyszerre élte 
meg a hihetetlen gyors gazdasági és társa-
dalmi fejlődést, majd a legalább ilyen gyors 
ütemű leépülést. Mára minden tekintetben 
fejlődés látható a városrész szellemi és kulturális 
életének összes dimenziójában, azonban a múlt-
ban ez nem minden esetben volt így. A Dunai 
Gőzhajózási Társaság első lakótelepének, a 
kolóniának a kiépítését Schroll József főbánya-
gondnok irányításával 1855-ben kezdték meg 
ezen a területen. A településrész első lakói a 
magyar lakosok mellett a német, cseh-morva, tót, 
bosnyák és szlovén bányamunkások közössé-
geiből kerültek ki, így a helyi lakosság kifeje-
zetten heterogénnek volt nevezhető a század-
fordulón és igazából a teljes 20. században is.    
E közösségeket a közös tevékenység és a 
földrajzi adottságok is összetartó, elfogadó, 
befogadó közösséggé tették. A településrész 
felső végén a tisztségviselői lakásokban a 
bányák vezetői, magasabb beosztású alkalma-
zottjai, míg annak alsó területein egyre inkább a 
fizikai munkában részt vevő személyzet kapott 
lakásokat. A településrész viszonylagosan 
jómódúnak volt mondható a bányászati tevé-
kenység terjeszkedése idején, annak leépülése 
után azonban csakhamar komoly problémákkal 
kellett szembenéznie a területnek: az elszegé-
nyedő bányászcsaládok eladták ingatlanjaikat, 
és a szociális bérlakásokba halmozottan 
hátrányos helyzetű és roma nemzetiségű csalá-
dok érkeztek. Mindez azt eredményezte, hogy a 
90-es évek végére, a 2000-es évek elejére 
kiterjedt és nehezen kezelhető szegregátum 
keletkezett a területen. A helyzetet végül civil 
összefogás keretében a településrész alsó 
szegletére települő középosztálybeli, jellemzően 
értelmiségi családokból álló közösség kezdte 
helyreállítani , amelyről részletesen a 3. fejezet-
ben lesz szó. Ennek a civil összefogásnak a 

keretében jött létre a Pécsbányai Kulturális 
Egyesület, amelyik 2011-től vette át a Pécs-
bányai Közösségi Ház üzemeltetését és 
jelenleg ellátja a városrész közművelődési 
feladatait is. A korábban a DGT kaszinóépüle-
teként, majd általános iskolaként funkcionáló 
épület felújításon esett át annak érdekében, hogy 
ismét alkalmas legyen a helyi közösségek 
befogadására. A házban manapság több klub-
foglalkozás köré csoportosulnak a helyi közös-
ségek, így működik angol nyelvi, sportokhoz 
kapcsolódó, de nyugdíjas klub is. A háznak 
teremtő ereje van a helyi közösségek szempont-
jából: az erősen partvonalra sodródott város-
részben a helyi közösségi ház fenntartása és az 
ahhoz kapcsolódó programok megvalósítása 
kifejezi a közösségek szerepvállalását, erejét is. 
A közösségi ház vezetőjének elmondása alapján 
a helyi közösségfejlesztési folyamatokat a 
gyenge helyi civil szerepvállalásra tekintettel 
rendkívüli erőfeszítéssel, lassan tudták beindí-
tani. Mára azonban kiemelkedően jó aktivitást 
sikerült elérni, s mindez hozzájárul a városrész 
szellemi és kulturális fejlődéséhez is. 

A területen található a római katolikus Szent 
Flórián templom, amelyet 1902-ben szenteltek 
fel és a helyi vallási közösségek központi hely-
színe. Mára kissé megfakult jelentősége, de a 20. 
században erőteljes közösségmegtartó ereje 
volt a bányászcsaládok körében.

21. kép – A Szent Flórián templom
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3.  HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK

FELTÁRÁSA A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG

MESZES 

A meszesi városrész zord településképe, az itt 
élők gyorsan bekövetkező és számos következ-
ménnyel járó elszegényedése, a városi kulturális 
infrastruktúra részleges hiánya látszólag csekély 
közösségi élettel működő városrészt feltéte-
lezne. Mindez azonban csak látszat. A város-
rész – hasonlóan más, Kelet-Mecseken talál-
ható területekhez – nagyon is aktív közösségi 
és civil szerveződések befogadója.

A településrész több elkülöníthető területére is 
kiterjedő, széles körű tevékenységet végez a 
Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egye-
sülete – vagy ahogy sokan ismerik a város-
részben, a BÉKE Egyesület. A 16. éve működő 
civilszervezet szerepvállalásának fókuszában a 
korábban a bányászati tevékenységben részt-
vevő személyek érdekvédelme és kulturális tevé-
kenységek megvalósítása áll. 

Az Egyesület elévülhetetlen érdemeket szer-
zett a korábbi bányászok egészségkároso-
dásból eredő úgynevezett bányászkedvez-
mények megtartása, illetve nyugdíjazásuk ren-
dezésének ügyében. A kérdéskörre vonatkozó 
jogszabályalkotási folyamatban komoly lobbi-
tevékenységet folytattak a korábbi bányászati 
dolgozók számára kedvező – vagy sokkal inkább 
elfogadható és élhető – jogi szabályozás kiala-
kításáért. E kérdések megnyugtató rendezése 
közel 2 500 bányászcsalád megélhetését be-
folyásolta döntően, miközben a Mecseki Bányá-
szok Szakszervezete már nem volt képes ellátni 
a korábbi funkcióját, amelyet az egyesület 

érdekérvényesítő tevékenysége pótolt. A bánya-
bezárás után szociálisan sebezhetővé vált helyi 
lakosságot jogsegély-szolgáltatással és szolgál-
tatóiroda működtetésével is segítették.

Kiemelkedő tevékenységet folytatnak a kulturális 
tevékenységek területén is: a korábban civil 
kapuként is funkcionáló egyesület üzemelteti 
a Pákolitz Közösségi Ház mellett a Pécs-Keleti 
Kapcsolatok Házát, illetve a Szent Borbála 
Közösségi Házat is, amelyek közösségi teret 
létrehozva otthont adnak a városrész legfonto-
sabb civil, közművelődési és kulturális program-
jainak. A közösségi házakban a jeles napokhoz, a 
városrész történeti múltjához és jelenéhez kap-
csolódó, rendszeresen ismétlődő rendezvé-
nyekkel párhuzamosan 19 klubot hoztak létre és 
tartanak fenn folyamatosan, amelyek nagy 
közösségszervező erővel bírnak. 

Megférnek egymás mellett e színes közösségi 
tevékenységben az egyes klubok, közösségek 
keretében működő énekkarok, néptánckarok, 

22. kép – Ünnepi hangulat a BÉKE Egyesület rendezvényén
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sporttal kapcsolatos közösségek, de a foltvarró-
kör is. Nemcsak az idősebb korosztályt szólítják 
meg programjaikkal: több éve zajló Bányamanó 
programjuk által a helyben tanuló gyermekek 
bányászatról, a bányászokról alkotott képét 
igyekeznek formálni az évente megrendezett 
vetélkedővel, versennyel is összekötött prog-
ramelemekkel. Nemrégiben ehhez a tevékeny-
séghez kapcsolódóan megjelent egy gyermekek 
által szerzett műveket tartalmazó mesekönyvük 
„Mesék a bányából” címmel.

Tevékenységüket a várossal kötött közműve-
lődési megállapodás keretében végzik a kultu-
rális tevékenységek helyi megvalósítása érdeké-
ben átvállalt hatáskörként. Munkájukat mára több 
mint 50 regisztrált önkéntes bevonásával folytat-
ják, az ő segítségükkel egyedülálló összefogá-
sokat hívnak életre a városrész teljes területén.  
A bányászmúlt megőrzése, értékeinek tovább-
örökítésében vállalt feladataik sorában 2018 

novemberében jelentették meg Vándori András 
gyémántokleveles bányamérnök Számvetés 
című, a bányászok egykori hétköznapjait bemu-

32tató hiánypótló kötetét.

Kiemelhető még a közösségi figyelem és a 
közbiztonság növelésére irányuló helyi akció-
programjuk, a „Szomszédok Egymásért Moz-
galom”, amelyben a helyi lakosok által végzett 
civil bűnmegelőzési tevékenységhez kívánnak 
hozzájárulni, erősítve a helyiek közösségtudatát, 
összetartását.

Az egyesület művészeteket támogató szerepe is 
kulcsfontosságú: a szervezet felkarolásával mű-
ködik a hazai és nemzetközi sikereket is szép 
számmal elérő, a kötet megjelenésekor 106 éves 
Fekete Gyémánt Fúvószenekar, illetve Pécs 
Város Mazsorett Együttese és Tánckara, 
amelyek modern környezetben is őrzik a régmúlt 
kiváló tradícióit.

23. kép – A Mazsorett Együttes fellépés közben
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Nem minden kezdeményezés tudott tartósan 
fennmaradni a városrészben, de a nemes célok 
okán, melyek életre hívták őket, mindenképpen 
szót érdemelnek: 2009 októberében nyitotta meg 
kapuit a pécsi Zenész Ifjúsági OtthoN, rövi-
debb nevén ZION a gyárvárosi templom és 
iskola szomszédságában. A kultúra városának 
keleti városrészeiben hiánypótló civil kezdemé-
nyezés célja az volt, hogy egy alternatív ifjúsági 
közösségi teret teremtsen, amelyben olyan 
eszmék érnek össze, mint a kultúra, a közös 
alkotás, az emberi jogok, a fenntartható fejlődés 
és a társadalmi felelősségvállalás.

A kezdeményezést az InterMagyar Kulturális 
Egyesület és az Emberség Erejével Alapítvány 
hozta létre. Az InterMagyar Kulturális Egyesület a 
zenéhez kötődő személyeket egyesítő egye-
sület, amely az élőzene hagyományainak újra-
teremtésén és a fiatal zenészek lehetőségei 
keresésének elősegítésén fáradozott. Az alapít-
vány iskolán belül és kívül a fiatalok számára 
tartott foglalkozásokat az emberi jogokról, az 
előítéletekről és az aktív állampolgárságról.

A ZION fénykorában helyet adott a zenei élet 
fontos eseményeinek: próbateremként, stúdió-
ként, akusztikus koncerthelyszínként is használ-
ták, amellett, hogy a Menedék Emberi Jogi 
Nevelési Központot és ifjúsági klubot is befo-
gadta. A zenészközösségek szervezése mellett 
a szervezetek figyelme a ház felújítására is 
irányult, de ez végül nem valósult meg és az 
intézmény rövid ideig tartó használata után 
hosszú ideig az enyészetté lett, holott nagyter-
mében akár többszáz fős rendezvényeket is 
rendezhettek volna. Az épület azonban a 
közelmúltban új funkciót nyert: a TÁMASZ 
Alapítvány a rászorulók és hajléktalanok ellá-
tása érdekében itt alakítja ki női átmeneti szálló-
ját és éjjeli menedékhelyét, amely az épület 
felújítását és új tevékenységekkel való megtöl-
tését jelenti.

24. kép – A Fekete Gyémánt Fúvószenekar előadás közben
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25. kép – Az Origo-ház

 SZABOLCSFALU

Szabolcsfaluban a rendszerváltás óta eltelt idő-
szakra visszatekintve számos aktív lakossági, 
civil szereplőt találhatunk, akik a saját területük 
vonatkozásában sokat tettek a városrész előre-
lépése, a helyi közösségek fejlesztése érde-
kében.

E területen tevékenykedik a Pécs-Baranyai 
Origó-Ház Egyesület, amely Origo-ház néven 
üzemeltett közösségi teret a városrészben. 
Az egyesület kulturális programjait kiegészítendő 
2007-ben megalakította az Origó-Ház Népfőis-
kolát, képzéssel segítve az egyént és a közös-
séget felzárkózni a hétköznapok elvárásaihoz és 
igényeihez. 

Az egyesület fő profiljába tartoznak a lakosság 
szerveződését, közösségeinek fejlődését szol-
gáló tevékenységek. Ezeken a területeken a 
minél szélesebb körű társadalmasítás elérésére 
törekszik az egyesület, lakossági fórumok, 
tájékoztatások által biztosítva lehetőséget a 
problémák hatékony kezelésére. További célja a 
civil érdekérvényesítés előremozdítása. Az 
egyesület által fenntartott Civil Zöld és Városüze-
meltetési Pont és Fogyasztóvédelmi Klub a 
lakossági panaszok érvényre jutását kívánja 
elősegíteni. Korábban széles körű környezet-
védelmi tevékenységet is vállaltak a természet 
és a társadalom harmonikus egymás mellett 
élésének megteremtése érdekében. A házban 
több éven keresztül zajlott a CINKE-program 
(Civilek Kulturális Eseményei), amelynek kere-
tében állandó kulturális rendezvényeket, kiállítá-
sokat, író-olvasó találkozókat, koncerteket ren-
deztek. Emellett nagy figyelmet fordítanak a 
hagyományok megőrzésére és megismerte-
tésére. Programjainkba igyekeznek bevonni a 
fiatal generációt is. Az Origó-ház mindezen 
tevékenységi köre azon elgondoláshoz kapcso-
lódik, hogy a helyi problémákat helyben kell 
megoldani, a helyi közösségek bevonásával.

Más civil közösségek is rendkívül aktívak a 
városrészben: az Összefogás Mecsekszabol-
csért Egyesület 2011-ben indult útjára és színes 
programokkal járul hozzá a helyi közösségek 
fejlődéséhez. Kulturális tevékenységét tekintve 
különféle jeles napokhoz, ünnepekhez köthető 
programokat szervez főként a Szent Mihály 
Közösségi Házban, amely lehetőséget teremt a 
városrész lakóinak a találkozásra, a közös 
gondolkodásra és kikapcsolódásra. Kiemelt 
hagyományőrző rendezvényük a szüreti felvo-
nulás. Az egyesület környezetvédelmi akcióival 
számos alkalommal járult hozzá a városrész 
köztisztaságához és szépítéséhez.

A Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Íjász 
és Lovas Íjász Egyesület 2006-tól végzi 
bejegyzett szervezetként tevékenységét, azon-
ban már a '80-as évektől kezdve jelen van a helyi 
közösség életében. Az egyesület elsősorban 
helytörténeti hagyományokkal, azok kutatásával, 
bemutatásával foglalkozik. 2007-től egy, a város-
sal kötött megállapodás szerint az egyesület látja 
el a helyi állami ünnepeken, megemlékezéseken 
a koszorúzói és díszőri feladatokat, mindemellett 
saját maga is szervez rendezvényeket, megem-
lékezéseket, valamint programelemként becsat-
lakozik Pécs városának színes programsoroza-
taiba. Évenként 50-60 rendezvényen vesznek 
részt.
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A szervezet fontosnak tartja, hogy elősegítse 
olyan társadalmi közbeszéd létrejöttét, amely-
ben elismerhetővé válnak, értékként jelennek 
meg a hétköznapi szokások, a közösségi nor-
mák, azaz a szélesebb értelemben vett kulturális 
értékek, és ezek megértésével a konfliktusok és 
félreértések helyén valódi találkozások jöhetnek 
létre. A Pécsett 2006-ban létrehozott Nőköz-
pontban végzik tevékenységüket annak érde-
kében, hogy pozitív irányban változtathassanak a 
valamilyen szempontból hátrányos helyzetű nők 
és családjaik életminőségén, illetve foglalkoz-
tatási helyzetén. Tanácsadási tevékenységükkel 
a hozzájuk fordulók információkhoz való hozzá-
férését biztosítják: segítséget nyújtanak szociális 
és jogi ügyek intézésében, az irodájukban 
működő Foglalkoztatási Információs Ponton 
keresztül pedig támogatják őket az álláskere-
sésben. 2011-től Gyöngyház Anyaklubot is elindí-
tottak a hátrányos helyzetű, illetve a város-
részben élő anyák életvitelének támogatása 
érdekében.

Szintén a városrészhez kapcsolódik a Színes 
Gyöngyök - Délvidéki Roma Nőkért Egyesület 
tevékenysége. A szervezet 2004-ben azért jött 
létre, hogy a roma nőket családi és társadalmi 
szerepeikben segítse, lehetőséget biztosítva a 
kiteljesedésre, a közösségalkotásra, a közös 
ismeretek megosztására. Tevékenységi körük 
azóta számos új elemmel bővült, mára egyik 
legfontosabb céljukká vált a roma kultúra meg-
őrzése. Nagy sikerű kezdeményezésük a Kós-
tolda lakásétterem a Komját Aladár utcában, 
amely nemcsak a hátrányos helyzetű nők felka-
rolására, hanem a tradicionális roma kultúra, 
azon belül a gasztronómia értékeinek megőrzé-
sére és terjesztésére vállalkozott. A meszesi 
városrészben 2015-től működő, közösségi tér-
ként is funkcionáló lakásétterem sikere nyomán 
2019 márciusában a belváros szívében, a Király 
utcában nyílt meg a belvárosi Kóstolda, ahol a 
hagyományos cigány ételek mellett irodalmi 
estekkel, előadásokkal és kiállításokkal is várják 

33  a közönséget.  

26. kép – Honfoglaló íj a Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Íjász Egyesület tagjainál
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A szabolcsi térség speciális részét képezi 
György-telep, amely a bányák bezárása után 
hamar szegregált területté vált. E helyzeten 
próbált meg javítani a Benned a létra projekt, 
ahol városi és civil összefogás segítségével 
igyekeztek a területrészen élők lakhatási 
életszínvonalának növelése mellett az elhelyez-
kedési lehetőségeiket fokozni, és a helyiek 
részvételével zajló fejlesztési tevékenységet 
megvalósítani. A fejlesztési tevékenységben 
alkotó módon vett részt a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat, amely már a projektet megelőző 6 
évben végzett támogató munkát a területen, így 
megszerzett ismereteivel, tapasztalataival hozzá 
tudott járulni a projekt sikeréhez. A roma hagyo-
mányőrzés megvalósításán túl a jellemzően 
roma nemzetiséghez tartozó lakosság bevoná-
sát, a közösségfejlesztési és -fenntartási 
tevékenységet segítette az 1999-ben alapított 
Khetanipe Egyesület, amelynek legfontosabb 

vállalt céljai között a roma fiatalok nevelése, okta-
tása, identitásuk erősítése és a közösségépítés 
áll. Mára a programnak és számos civil szereplő 
összefogásának köszönhetően György-telep 
minden tekintetben biztatóbb képet mutat, mint a 
projekt megvalósítását megelőzően. A projekt 
keretében jött létre a Jószerencsét Közösségi 
Ház, amely befogadta a projekt rendezvényeit, a 
helyi közösségek eseményeit.

27. kép – Táncház a Jószerencsét Közösségi Házban
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 PÉCSBÁNYA

A pécsbányai területen a rendszerváltás után 
hatalmas hanyatlás mutatkozott a helyi közös-
ségek fejlődését tekintve: a településrész deval-
vációja, szegregációjának kialakulása sok tekin-
tetben visszavezethető és kölcsönösen össze-
függ a helyi civil élet leépülésével. Informális 
megmozdulások segítették ki a városrészt ebből 
a helyzetből: már jó néhány éve működik az úgy-
nevezett Jövőműhely, amelybe a városrész 
lakosai tömörültek. A lakossági civil kezdemé-
nyezés alapvető célja az volt, hogy új fejlődési 
irányokat, lehetőségeket tűzzenek ki a városrész 
elé, amelyek körére ezek után már könnyebben 
lehetett építeni az egyes fejlesztési és 
érdekérvényesítési projekteket is.

E gondolkodásból emelkedett ki a Pécsbányai 
Kulturális Egyesület, amely alapvetően kultu-
rális, közösségformáló céllal alakult meg 2011-
ben. Tevékenységét illetően a kulturális élet 
fellendítését, az adott területre jellemző kultúra 
ápolását tűzte ki célul, de ennél jóval szélesebb 
körű feladatot lát el: az egykori iskola épületében 
helyet nyert Pécsbányatelepi Közösségi Ház 

működtetésével és üzemeltetésével teret biztosít 
a városrész közösségei számára helyi kezde-
ményezéseik, programjaik megvalósítására.

Az egyesület és a lakosság aktív tagjai részt 
vettek a Karolina-tájsebészek  néven ismert 
érdekérvényesítő tevékenységben is, amely a 
fennmaradt és rendkívül rossz környezeti hátte-
ret jelentő Karolina-külfejtés maradványainak 
felszámolására és a rekultivációra irányult. A 
csoportosulásnak sikerült elérnie, hogy a tulajdo-
nos hőerőmű kezdje meg a terület helyreállí-

28. kép – A Pécsbányatelepi közösségi ház

29. kép – Gyermekek a Gesztenye Liget Fesztiválon
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tását, amelynek első nyomai már láthatók, de 
várhatóan még igen hosszú időre lesz szükség 
ahhoz, hogy a természeti környezet – akár rész-
legesen is – az eredetihez közelítő állapotba 
legyen képes visszaállni.

Az egyesület fellépése nyomán igen aktívvá vált 
a közösségi kezdeményezések terén a város-
rész: immár négy alkalommal rendezték meg 
helyi lakossági és civil összefogás keretében a 
Gesztenye Liget Fesztivált, amely városszerte 
ismertté vált, és amely a település előnyös 
földrajzi, valamint természeti adottságaira irányí-
totta rá a figyelmet. 

Pécsbánya ugyanis 4 és fél hektáros ősgeszte-
nyésével rendkívül értékes területnek tekinthető, 
erre vonatkozóan a helyiek szociális szövetke-
zetet is létrehoztak a gesztenye gazdasági 
hasznosítása és a hátrányos helyzetű családok 
megsegítése, munkalehetőségek teremtése 
érdekében. Ezek mellett aktívan részt vesz a 
városrész szépítésében és a közösségi élet 
formálásában a Nők Összefogása Pécsbá-
nyáért civil csoportosulás , bevonva a helyi höl-
gyeket, anyukákat is a térség közösségformáló 
tevékenységeibe. Helyi közösségi kezdeménye-
zéseik közül kiemelkedő a Szomszéd-ünnep, a 
játszótérfelújítás vagy a szemétszedés. 

31. kép – Működésbe lendül a Murál Morál által szervezett helyi csapat

Legújabb kezdeményezésük a Medvehagyma 
napja, amely nem csak a gazdag természeti-
környezeti, hanem a gasztronómiai értékekre is 
ráirányítja a figyelmet.

Korábban kiemelkedő hatást gyakorolt a 
városrészben a helyi közösségek fejlődésére a 
Murál Morál Csoport működése, amelynek 
köszönhetően egy interaktív közösségfejlesztési 
módszerhez, a közösségi falfestészethez kap-
csolódóan sikerült mozgósítani a helyi csalá-
dokat, és a városrész csinosításán túl erősíteni 
bennük a közösségbe tartozás, a helyi identitás 
érzését.

30. kép – A Nők Összefogása Pécsbányáért csapata
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4. A KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

A célterület lakosainak bevonásával kérdőíves 
felmérés valósult meg 2018 júliusa és 2019 már-
ciusa között, papír alapú és online adatfelvétellel.  

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 felmé-
résében. A lakosság motivációjának, szoká-
sainak feltérképezése elengedhetetlen az egyes 
városrészek közösségfejlesztési helyi cselekvési 
terveinek és rendezvény naptárainak elkészí-
téséhez.

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 296 fő, vagyis a kitöltők 
7,59%-a él jelenleg életvitelszerűen a Kelet-
Mecsek célterületen. Jelen fejezet Kelet-Mecsek 
lakosságának 296 fős mintáját mutatja be.  

A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület által elké-
szített TOP-6.9.2-16-PC1-2017-00001 A helyi 

identitás és kohézió erősítése Pécs városában – 
Megalapozó dokumentum (2017) adatai szerint a 
városrész lakossága 14 318 fő. 

A városrész több, egykor önálló településből jött 
létre mint Pécs keleti végpontja. A településszer-
kezetet jelentősen meghatározza az egyes terü-
letek korábbi identitása, ezért a térség nem 
rendelkezik sem közszolgálati funkciókkal, sem 
jelentős szolgáltatásokkal. A városrész a gazda-
sági átalakulás következtében a növekvő munka-
nélküliség hatására jelentős társadalmi zuha-
náson ment keresztül, melynek következtében 
észak-keleti részein (Hősök tere, György-telep) 
jelentős szegregátumok jöttek létre.

A válaszadók 61%-a Pécsett született, 14% több 
mint 10, de kevesebb mint 20 éve él a városban, 
78% pedig 20 évnél is többet töltött Pécsett. 
Hasonlóan magas azoknak a száma, akik 10 
évnél régebb óta élnek a Kelet-Mecsek város-
részben: a megkérdezettek 23%-a több mint 10, 
de kevesebb mint 20 éve él a városrészben, 56% 
 pedig 20 évnél is többet töltött a célterületen. A 
válaszadók körében alacsony volt az újonnan a 
Kelet-Mecsek városrészbe beköltözők aránya, 
mindössze a kitöltők 9%-a jelölte, hogy 1-5 éve él 
ebben a városrészben.

A közösségfejlesztési beavatkozás megterve-
zésekor fontos annak feltérképezése, hogy az 
adott városrészben élőket mi motiválja arra, hogy 
továbbra is a lakhelyükön éljenek. A válaszadók 
előre megadott válaszlehetőségek közül jelöl-
hettek meg egy vagy több őket jellemző opciót, 
illetve saját válasszal is kiegészíthették a sort. 
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A 6. kérdésre (Mi motiválja, hogy a jövőben is 
abban a városrészben éljen, ahol a jelenlegi 
lakhelye is található?) adott válaszokat részle-
tező mellékelt táblázat alapján elmondható, hogy 
a 296 válaszadóból 183 fő jelezte, hogy őt a 
kellemes környezet motiválja arra, hogy Kelet-
Mecsekben éljen. Szintén fontos szempont a 
munkahely közelsége (95 fő választotta ki a 
listából), valamint a jó közösségi élet (68 fő 
választotta ki a listából). 

A 8. kérdésre (Mennyire érzi a közösség 
tagjának magát azon a helyen, ahol jelenleg élet-
vitelszerűen él?) adott válaszokból – valamint a 
lenti diagramból – megállapítható, hogy a város-
részben élők 37,16%-a teljes mértékben a helyi 
közösség tagjának érzi magát, a kitöltők 35,13%-
a bizonyos mértékig érzi magát a közösség 
tagjának. A kitöltők 18,58%-a érzi úgy, hogy kis-
mértékben és 6,41%-a tapasztalja, hogy egyál-
talán nem tagja a közösségnek. 

A 9. kérdésre (Mennyi időt tölt el hetente közös-
ségben?) adott válaszokból – valamint a vonat-
kozó diagramból – megállapítható, hogy a 

kellemes környezet 183 fő

munkahely közelsége 95 fő

jó közösségi élet 68 fő

egészségügyi ellátás közelsége

40 fő

nem kívánok válaszolni

37 fő

oktatási intézmény közelsége

37 fő

sportolási lehetőségek

29 főszórakozási, kikapcsolódási 
lehetőségek

28 főegyéb

23 fő

6. Mi motiválja, hogy a jövőben is abban
a városrészben éljen, ahol a jelenlegi

lakhelye is található? 
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teljes mértékben bizonyos mértékig kismértékben egyáltalán nem nem kívánok
válaszolni

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

válaszadók 7,77%-a kevesebb mint 1 órát, 
31,08%-a 1-3 órát tölt hetente közösségben.       
A megkérdezettek 46,95%-a 4-10 órát, 1,68%-a 
11-15 órát van közösségben. Mindössze a válasz-
adók 9,12%-a fordít heti 15 óránál többet a
munkahelyi, iskolai és családi elfoglaltságokon
felül a közösségi tevékenységekre.
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óra
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óra
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9. Mennyi időt tölt el hetente közösségben?

A 13. (Ismer-e közösségi szerveződéseket, 
kezdeményezéseket [civil és nem formális] a 
lakóhelyén?) és a 14. (Tagja-e Ön valamilyen ön-
szerveződő csoportnak, klubnak, szakkörnek?) 
kérdés alapján elmondható, hogy a kitöltők kevés 
közösségi kezdeményezést ismernek, és a rész-
vételi hajlandóságuk is alacsony. 85 válaszadó, 
azaz a megkérdezettek 28%-a egy közösségi 
szerveződést, kezdeményezést (civil és nem 
formális) sem ismer a lakóhelyén. A válaszadók 
18%-a egyet, a 29%-a kettőt-hármat ismer. Mind-
össze a válaszadók 20%-ának van tudomása 
háromnál több szerveződésről.  

A civil szerveződések ismerete azonban még 
nem jelent aktivitást. A 14. kérdés a tagságra 
kérdezett rá. 165 fő, a kitöltők 55%-a jelezte, hogy 
nem tagja olyan önszerveződő csoportnak, 
klubnak, szakkörnek, melynek tevékenységében 
legalább félévente egyszer részt vesz. Mivel 14 fő 
tartózkodott a válaszadástól, ezért a megkérde-
zettek 39%-áról tudjuk biztosan, hogy aktív a 
klubok, önszerveződő csoportok életében.

A 15. kérdés (Mennyire ismer Pécsett közösségi 
tevékenységeket, eseményeket, programokat?) 
a válaszadók a Pécsett megvalósuló progra-
mokkal kapcsolatos érdeklődését mérte fel: 112 fő 
– a kitöltők 37%-a – válaszolta, hogy ismeri és
rendszeresen követi a folyamatokat.

A kitöltők 27%-a jelezte, hogy szeretné jobban 
megismerni a közösségi tevékenységeket, az ő 
megszólításuk fontos lehet a projekt során meg-
valósuló közösségi folyamatok elindításában. 
Emellett a válaszadók 27%-a választotta az 
alábbi kategóriát: lehet, hogy ismerem, csak nem 
tudom, hogy közösségi tevékenységnek nevezik. 
Fontos lenne a közösségi folyamatokkal kapcso-
latos ismeretbővítés, tájékoztatás is.

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

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

nemze�ségi program

fogyatékkal élőknek szerveze� esemény
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adott válaszokat bemutató fenti ábra segítsé-
gével megállapítható, hogy minden kitöltő több 
tevékenységet is megjelölhetett, legtöbben a 
sportot választanák szabadidejükben, 105 
vokssal ez lenne a legnépszerűbb összejöveteli 
forma. A testedzést 96 választással a táncház, 
táncos összejövetel kategória követi, majd a 
filmklub következik 91 jelöléssel. 

A 17. kérdés (Milyen típusú rendezvényeken, 
eseményeken, tevékenységekben vett részt az 
utóbbi 12 hónapban?) szintén a programokkal, 
rendezvényekkel és tevékenységekkel kapcso-
latos, azonban nem a részvételi hajlandóságot, 
hanem a szokásokat mérte fel, a válaszadóknak 
azokat a rendezvénytípusokat kellett megje-
lölniük, melyeken az elmúlt 12 hónapban részt 
vettek.

A 17. kérdést bemutató diagram alapján meg-
állapítható, hogy az előző kérdéshez hasonlóan 
a legnépszerűbb három tevékenység között 
szerepelt a kulturális és közművelődési 
rendezvény 197 jelöléssel, ezt követi a sporttevé-
kenység (111 vokssal). A leglátogatottabb 
programok sorát az oktatási, nevelési tevékeny-
ség zárja (58 kitöltő válasza alapján). Szintén 
népszerű a 57 voksot gyűjtő nyugdíjasokat meg-
szólító esemény kategória is.

Az elköteleződés és a motiváció felmérése 
szempontjából fontos azt is vizsgálni, hogy azok 
a kitöltők, akik részt vesznek közösségi prog-
ramokon, 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, közös-
ségi tevékenységekben?) a közelmúltra kér-
dezett rá, ismét több választ jelölhettek meg a 
kitöltők. A 296 válaszadó közül 221 fő rész-
vétellel erősítette e rendezvényeket. Keve-
sebben választottak aktívabb formát: a szerve-
zésbe 44 kitöltő kapcsolódott be, az önkéntes-
séget, segítségnyújtást 38 válaszadó jelölte meg. 

Az anyagi támogatást gyakorolják a legkeve-
sebben, mindössze 27 megkérdezett választotta 
ezt a lehetőséget. 

A közösségi élet fellendítésével, az események 
megvalósításával kapcsolatos jövőbeli szán-
dékra 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 legnép-
szerűbb lehetőség újból a megszervezett progra-
mokon való részvétel volt, 205 fő választásával. 
72 válaszadó a programok kialakításában venne 
részt, emellett a 61 fő aktívan bekapcsolódna egy 
közösség munkájába és tevékenységébe.

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 eredmé-
nyeket, a kitöltők 56%-a részt venne a jövőben 
közösségi tevékenységben, 41%-uk a aktívan 
részt venne a klubok, csoportok tevékeny-
ségében. 

Árnyalta a képet a vonatkozó sávdiagramon 
bemutatott 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 kér-

a megszervezett programokon
vennék részt

212 fő

programok kialakításában 
vennék részt

68 főaktívan részt vennék egy közösség
munkájában és tevékenységében

62 fő

más elképzelésem van

nem kívánok válaszolni 59 fő

1 fő

19. Mit tenne annak érdekében,
hogy az Ön által kívánatosnak tartott 

közösségi élet megvalósuljon?
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más

22. Mi segítené a közösségi életben való aktívabb részvételét?

désnél is több válaszlehetőséget jelölhettek be a 
megkérdezettek. Legtöbben – a 296 válasz-
adóból 168 fő – időhiány miatt maradnak távol a 
közösségi eseményektől. Az ismerősök rész-
vétele esetén szívesebben kapcsolódna be a 
közösségi programokba 114 fő. 93 válaszadó 
számára segítséget jelentene, ha több infor-
máció állna rendelkezésére, ezt a szempontot 
fontos lenne figyelembe venni a későbbi rendez-
vények szervezése során, több csatornán történő 
hirdetéssel erősítve az eseményeket. 

A 23. kérdés (Mi motiválná, hogy részt vegyen 
segítőként, önkéntesként különböző programok 
megvalósításában?) az önkéntesként, segítő-
ként való részvétel motivációit kutatta. Az előző 
kérdéshez hasonlóan meghatározó volt a hozzá-
tartozók jelenléte: ha barát, családtag is részt 
venne (113 fő jelölésével), valaki megkérne, meg-
hívna (104 fő voksával) volt a meghatározó. Itt is 
megjelent a tájékoztatás szükségessége: az 
aktív részvételhez 68 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 vála-
szokat az alábbi táblázat foglalja össze:

közösségi oldalak  

helyi újságok, közösségi 
kiadvány

119 fő

100 fő

81 fő

58 fő

137 fő

188 fő

barátok, család   

kollégák, ismerősök    

hírportálok  

óriás plakát

programgyűjtő 
és kereső oldalak 55 fő

46 fő

hírlevél 

egyetemi kiadványok, 
faliújság

27 főbanner, internetes 
felugró hirdetés

nem kívánok válaszolni

 5 fő

5 fő

25. Milyen forrásból értesül a Pécs
város által kínált programokról? 
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A 296 megkérdezettből 188 kitöltő 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 (137 válaszadó 
jelölte be). Közkedvelt a helyi újság, közösségi 
kiadvány is – 119 kitöltő jelölte meg –, ezért a 
projekt során fontos lenne a közösségi oldalak 
mellett a helyi kiadványokban is hirdetni vagy 
elkészíteni egy saját közösségi kiadványt. 

A 26. kérdés (Kik vannak hatással Önre a 
programok látogatásában?) a programok láto-
gatásával kapcsolatos motiváció témáját vizs-
gálta 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 207 fő kitöl-
tőre a barátok, ismerősök vannak hatással a 
programok látogatásában, őket követik a család-
tagok (198 fő voksával), majd a saját közösség 
tagjai (56 fő választása alapján).

A 27. (Az Ön otthonához legközelebbi közösségi 
teret és az ott szervezett programokat milyen 

gyakran látogatja?) és a 28. (Látogat-e a város-
ban más közösségi teret és részt vesz-e ott a 
programokon?) kérdés is a közösségi terek 
látogatására vonatkozott. A Kelet-Mecsek közös-
ségi tereit a kitöltők 15%-a mindössze évente, 
19%-a pedig soha nem látogatja. A válaszadók 
15%-a évente többször – de a havi gyakoriságnál 
ritkábban – vesz részt városrészi rendezvé-
nyeken, 18% pedig hetente bekapcsolódik a 
Kelet-Mecsek közösségi életébe. A válaszadók 
59%-a a rendszeresen felkeresi a városrészén 
kívüli pécsi programokat is.

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 felkere-
sésük rendszerességét egy táblázatban ad-
hatták meg a kitöltők.

A hetente felkeresett közösségi terek közül a 
közterek a legnépszerűbben 70 választással, 
valamint a művelődési ház, közösségi ház, 
közösségi tér, táncház, disco stb. is népszerű (61 
választással). A havonta felkeresett létesít-
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 látogat a városban!  M ilyen gyakran látogatja ezeket a közösségi tereket? 
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mények közt 107 választással a mozi, színház 
szerepel első helyen, valamint az ebben az 
oszlopban is népszerűek a közterek, valamint 
megjelennek 88 választással a vendéglátóipari 
helyek. Évente egyszer a válaszadók sort kerí-
tenek a múzeumok, a kiállítóterek, az állatkert 
vagy a planetárium meglátogatására is, ezt 115 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%-a mindkettőt fel-
keresi, 37%-a a városi nagyobb rendezvényeket 
részesíti előnyben, mindössze 11% keresi szíve-
sebben a városrészi programokat.    
 
A 33. kérdésre (Ön szerint hogyan lehetne 
javítani a helyi, városrészi közösségi életén?) 
adott válaszok alapján elmondható, hogy a kitöl-
tők szerint fontos lenne javítani a helyi, városrészi 
közösségi életen. Ennek szükségességéről 
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34. Milyen programok, rendezvények szervezését javasolja a  bban a városrészben, ahol él?

mindössze 9 kitöltő nem volt meggyőződve. A 
válaszadók közül 156 fő szeretné, ha több helyi 
program, rendezvény szervezése történne meg, 
illetve 132 megkérdezett fontosnak tartja ezekbe 
a helyi lakosság nagyobb mértékű bevonását.

A 34. kérdésnél (Milyen programok, rendez-
vények szervezését javasolja abban a város-
részben, ahol él?) megjelölhette a kitöltő, hogy a 
saját városrészében milyen típusú programokon 
venne részt szívesen a jövőben, melyek meg-
szervezését javasolja.

A korábbi kérdésekhez hasonlóan népszerűek 
voltak a kulturális rendezvények (163 fő válasz-
tása), valamint a sportprogramok (110 fő voksa). 
Ennél a kérdésnél megjelent továbbá az igény a 
családi és gyermekprogramokra (151 fő válasz-
tása) és az ismeretterjesztő programokra (103 fő 
voksa) is.
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30. Nők Összefogása Pécsbányáért csapata. 
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