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Amikor terveztük ez évi kirándulásunkat még sok volt a bizonytalanság, ennek 

okai ismertek voltak, mégis reménykedtünk, hogy végre kimozdulhatunk. Hova, 

merre menjünk? Végre március elején döntöttünk, hogy irány Pécs. 

Kapcsolatba léptünk egy, az interneten talált idegenvezetővel, aki gyors 

információt adott és egy-két levélváltás után érzékeltük, hogy jó úton járunk, 

eredményes célra vezető kapcsolatunk lesz, és nem csalódtunk. Nagyszerű 

programot kaptunk és kezdődhetett a szervezés. Közben úgy éreztük, hogy 

minden ellenünk dolgozik. (Elszabadult üzemanyag árak, emelkedő infláció.) De 

mégis rendeződött minden, és végre, május 12-én reggel 5.45-kor elindultunk 

Pécsre. 

Emlékeim között kutatva gyerekkori élményem jött elő. 1942-ben Édesanyám 

felkereste pécsi rokonait és testvéremmel egyűt engem is magával vitt. Közben 

elrepült 80 esztendő, mit ismerek fel, mi változott? Szóval fiatalkori emlék 

öregkori találkozás. Egy-egy mozaik darab a Székesegyház, a Fő tér, a Dzsámi, a 

villamos. Ennyi a nosztalgia. De mivel is fogadott bennünket Pécs? 

A tervezett időre a megadott helyen voltunk, ahol találkoztunk Reinerné Udvari 

Mónika idegenvezetővel. Ő vezetett be minket a város titkaiba, rejtelmeibe. 

Egésznapos városnézésen vettünk részt, ami nagyon érdekes és tanulságos volt, 



4 
 

hiszen Pécs gyönyörű város, ahogy jártuk utcáit, hallgattuk Mónikát, úgy nyílt 

meg előttünk. 

Felfedező sétánk az egyházi központ megtekintésével kezdődött. A pécsi 

püspökséget 1009-ben alapította Szent István. Már a IV. században -akkor még a 

római birodalomhoz tartozó Sopianae városban - éltek itt őskeresztények. 

Számos régészeti lelőhely tanúskodik erről. Ezek feltárása révén lett Pécs 

világörökségi helyszín. Mi is reménykedtünk, hogy ebben a jelben győzni fogunk 

a kirándulás nehézségein. 

 

Első úticélunk a II. János Pál pápa látogatásakor bazilika rangot kapott 

székesegyház. A többször fel, illetve átépített templom 100 éve nyerte el mai 
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formáját. Az első benyomás az volt, hogy modern, de visszafogottabb, mint a 

szegedi.  

Meglátogattuk a Cella Septichora Látogatóközpontot, ahol sok őskeresztény 

sírkamrát láttunk, kár, hogy egyetlen ilyen sírkamra sem volt kibontva, de 

láthatók itt régi mozaik 

ábrák, őskeresztény 

szimbólumok, egyedül 

álló élményként 

megmaradnak.  

Folytatva utunkat 

átmentünk a 

mindennapi élet 

központjába a 

csodálatos Széchenyi 

térre. Utunk a 

Csontváry szobor 

mellett vezetett a 
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lakatok mentén. Hívogatott a Csontváry múzeum, homlokzatán ismert 

remekművek másolataival, de a mai programba nem fért bele.  

 

Hátulról érkeztünk a 

térre, a kedvünkért 

kinyitották a Dzsámi 

vészkijáratát, így nem 

kellett lépcsőt 

másznunk. Bár már 

ismét katolikus 

templom, kívülről mégis dzsáminak néz ki. Az 

épület megőrzött valamit a török időkből, de 

látszik a kereszténység diadala. 
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Lenyűgözött a tér nagyszerűsége, a történelmi épületek karéja, összhangja. 

Állítom, hogy egyik legszebb köztere hazánknak. Látszik, hogy amikor készültek 

az Európa Kulturális Fővárosa címre 2010-re itt a pénzt a közvagyon felújítására, 

új oktatási, zenei központ megépítésére fordították. Újjászületett Pécs.  
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Ezután kisvonatra ültünk és végig zakatoltuk Pécset és hallgattuk fáradhatatlan 

Mónikánk ismertető előadását. Utazva ismerkedtünk a Király utcával, a 

Múzeumok utcájával, (a Zsolnay, a Vasarely múzeummal, a Zsolnai negyeddel, az 

egyházi központtal, közben hallgattuk a sok középiskoláról, egyetemről szóló 

tájékoztatót. Ismert, hogy itt alapította Nagy Lajos az első egyetemet. Jelenleg 

25 000 dák tanul a város oktatási intézményeiben, és sok a külföldi diák is. De 

elhaladtunk a Nemzeti Színház, a Kodály Zenei Palota mellett is. A város kultúrája 

csalogatja a látogatót, sok szakirányú rendezvényre, számos plakát hirdeti az 

eseményeket. Vonatozásunk a városfal mellett a gondozott sétány mentén ért 

végett.  

Következet egy kis szünet, 

pihegés a Virág cukrászdában 

fagyizással, egy kis 

utánpótlással gyűjtöttünk erőt 

a folytatáshoz.  

 

Pihenő után Pécs új kulturális 

városrészével a Zsolnay 

negyeddel ismerkedtünk. Pécs 

2010-ben Európa Kulturális 
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Fővárosa volt. Amikoris a Zsolnay Porcelán Gyár nagyobb részén kialakították a 

Zsolnay negyedet.  
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Az egykori gyárépületekben és a Zsolnayak lakóépületeiben előadótermek, 

múzeumok, egyetemi karok, kézműves boltok, létesültek. A gyár jelenleg 200 

fővel működik egy kisebb területen. Míg sétáltunk a szép parkokban Mónika 

beszélt a gyár történetéről a Zsolnay családról. Bevallom erről jó lenne még 

többet megismerni. Közben megérkeztünk a Látvány manufaktúrába, ahol az 

eozin termékek gyártását és festését mutatták be.  
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Ezután túránk a Gyugyi múzeumba vezetett, mely nem más, mint dr. Gyugyi 

László, a Zsolnay család tagja, egyedülálló Zsolnay gyűjteménye. Szemet, lelket 

gyönyörködtető tárlók tele egyedi termékekkel, elmondani nem lehet mit láthat 

a látogató Sok fénykép örökíti meg a sok- sok művészi szépséget. Nézzük majd a 

képeket és feledhetetlenné teszik a látottakat 
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A Zsolnay negyed programját a cukorka készítés bemutatójával zártuk. 

Egy egynapos kirándulásba ennyi fért bele. Pedig érdekes lett volna, belülről is 

megnézni múzeumot. Álltunk a Csontváry múzeum előtt és mily érdekes volt 

hallgatni Csontváry műveiről szóló történetet, amikor fuvarozók akarták a festett 
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vásznakat megvenni és hogyan mentette meg egy fiatal építész ezeket az 

alkotásokat, megalapozva ezzel a pécsi múzeum anyagát. Vagy a Vasarely 

múzeum. De egy hangverseny a Kodály központban. Tehát lenne program 

későbbiekben is. Talán, majd egyszer. 

Mire idáig eljutottunk alaposan 

elfáradtunk és valljuk be 

megéheztünk. Tehát irány a Fiáker 

étterem, ahol bőséges, gazdag és 

finom ebéd várt bennünket. 

Gyors összegzés: Fáradhatatlan 

Idegenvezetőnk egyáltalán nem 

idegenvezető volt. Egy 

lokálpatriótával találkoztunk, aki 

tanulmányi vezetést tartott 

városáról, aki beavatott bennünket 

egy város múltjába, jelenébe, 

megismertük gazdag kultúráját. 

Most csak annyit mondhatunk 

köszönjük Mónika, amit értünk tett. 

Az idő elrepült a fáradság 

mindannyiunkat elért. Tisztelet 

mindenkinek hiszen közel 8 km-t 

gyalogoltunk, szinte nyomasztóan 

sok újat látottunk, szerencsére Sándorra bízhattuk magunkat, és este 9-re haza 

is értünk  

Szöveg: Varga István 

Kép: Horváth János, Ivády Kinga, Ivády Pál, Omajnikov Valentin 

Szerkesztés: Scharek Ferenc 

 


