
PÉCSVÁRAD BEMUTATKOZIK

Árpád-házi király rejteke
Dél-Dunántúl legmaga-
sabb csúcsa a 682 méter
magas Zengõ, régi nevén
Vashegy vagy Mons
Ferreus. Déli lábánál te-
rül el a ma négyezer lel-
ket számláló, történelmi
emlékekben gazdag
Pécsvárad. 

Az õskortól kezdve lakott helyen
Géza fejedelem és István már 998-
ban elhatározta, hogy bencés monos-
tort alapít, az épület elsõ felszentelé-
sére 1015. augusztus 15-én került
sor. Az ebbõl a korból fennmaradt ká-
polna és annak freskója ma egyedül-
álló mûemlék. A monostor elsõ apát-
ja a hagyomány szerint az Istvánnak a
pápától koronát hozó Asztrik volt, és
ha ez kérdéses is, az mindenesetre
bizonyos, hogy a gazdag adományok-
kal ellátott bencések apátjának nagy
beleszólása volt az országos politiká-
ba, és az ország legelõkelõbb egyházi
méltóságai közé tartozott. 

Nem véletlen, hogy itt bújtatták a
Könyves Kálmán által megvakított –
késõbbi II. – Bélát az uralkodó harag-
ja elõl. Hála a jólelkû bencéseknek és
a gyermeket megsajnáló hóhérnak,
aki a királyi parancs ellenére sem
kasztrálta a lázadó Álmos herceg ár-
tatlan fiát, az Árpádok nemzetsége
nem pusztult ki 1131-ben, hanem
Béla révén még királyok hosszú so-
rát adta a Szentkorona népeinek. A
pécsváradi barátok jótettét II. Géza
sem felejtette el, aki az 1157. évi tûz-
vész után újabb ajándékokkal támo-
gatta a hiteleshelyi funkciót is ellátó
rendházat, ahová az emberek jogi
ügyeikkel bízvást fordulhattak. A ki-
tüntetett gazdagság, a rengeteg kle-

rikus, a két országos vásár  nyüzsgé-
se vonzotta a külhoni kereskedõket,
közülük többen letelepedtek, és szin-
te egész városrészt alkottak a vár
alatti termékeny területen. Kiváltsá-
gaik megóvása érdekében még az
apáttal is hajlandóak voltak peres-
kedni az 1212-tõl Váradnak, 1318-tól
mind gyakrabban Pécsváradnak ne-
vezett település polgárai, és bár a föl-
desúri függéstõl nem tudtak megsza-
badulni, kereskedelembõl, szõlõmû-
velésbõl és malombérletbõl komoly
jövedelmekre tettek szert. 

A mezõváros fénykora a 15. szá-
zadra esett, az elmúlt évek régésze-
ti feltárásaiból tudjuk, hogy jelentõs
építkezések zajlottak a településen
a Mohács elõtti évtizedekben. A vá-
ros 1543-ban került oszmán uralom
alá, miután az utolsó pécsváradi
apát, a nagyhatalmú Martinuzzi Frá-
ter György felrobbantotta a várat,

hogy ne állomásozhasson benne ide-
gen helyõrség. A következõ másfél-
száz évrõl hallgatnak a források,
csupán annyi biztos, hogy reformá-
tussá váló magyar lakosai kitartot-
tak Pécsváradon. 

A visszafoglaló háborúk után Jany
Ferenc pécsváradi apát jelentõs né-
met lakosságot telepített le a város-
kában, leszármazottaik ma is a tele-
pülés megbecsült tagjai. 1778-ban
Mária Terézia kincstári kezelésbe
adta a pécsváradi uradalmat, és ettõl
kezdve a település dinamikusan fej-
lõdött. Ekkor épültek a ma is látható
tisztviselõi házak, 1793-tól pedig ál-
landó katonaságot költöztettek
Pécsváradra, akik számára laktanyát
és kórházat emeltek. Ezek szintén
megmaradtak az utókornak. Az 1909-
ben épült Pécs–Bátaszék vasútvonal
tovább erõsítette Pécsvárad pozíció-
it, takarékpénztárat alapítottak, és
Fleischer Lipótné nemzetközi hírû
sajtgyárat hozott létre. A II. világhá-
ború jelentõsen átrendezte a városi
társadalmat. Zsidó lakosságát depor-
tálták, a németeket pedig munkatá-
borba szállították, vagy kitelepítet-
ték. Az erõszakos iparosítástól azon-
ban Pécsvárad megmenekült, és gyö-
nyörû fekvése, történelmi emlékei
sokakat inspiráltak a letelepedésre.
A közeli Zengõ természeti ritkaságai,
az 1960-ban kialakított Dombay-tó,
és az ezeréves vár fenséges látványa
egyaránt vonzzák a turistákat, akik az
augusztusban zajló Szent István Na-
pok, a Várszínház elõadásai, vagy az
októberben megrendezésre kerülõ
Leányvásár alkalmával igényes prog-
ramokon vehetnek részt, és szip-
panthatnak bele a történelem ódon
levegõjébe a Mecsek alján.   
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Leányvásár
a Zengõ lábánál

z 1966 óta megrende-
zésre kerülõ Leányvásár
gyökerei a régmúltból
erednek. Zengõvárkony
és Pécsvárad magyar fi-
ataljai Lukács napjához
kötõdõen találkoztak,
ismerkedtek, szórakoz-
tak az október 18-ához
közel esõ hétvégén. Eze-
ket a találkozókat ne-
vezték el helyben tréfá-
san „kálomista búcsú-
nak”.

A rendezvényen kezdetektõl je-
len vannak a kézmûvesek, népmû-
vészek, akik napjainkra országos hí-
rû népmûvészeti kirakodóvásárral
és bemutatókkal színesítik a fõutca
hangulatát. Ugyancsak rendszere-
sek a bábosok, színjátszók, népzené-
szek, utcaszínházasok, mutatványo-
sok elõadásai gyermekeknek és fel-
nõtteknek egyaránt élményt nyújtó
produkciói. Hagyományossá váltak a
rendezvényhez kapcsolódó kiállítá-
sok is, amelyeken elsõsorban a tele-
pülés és a térség történelmi öröksé-
gét, népi hagyományait, kézmûves-
ségét és egy-egy népcsoportot mu-
tatunk be az ide látogató vendégek-
nek, érdeklõdõknek. A rendezvény
részét képezi a térség gasztronómiai
kultúrájának bemutatása is, az ér-

deklõdõk a „Borok Utcájában” ízlel-
hetik meg a tájegység borait, és hoz-
zá a híres sült gesztenyét.

A 2010. évi Leányvásár október
15-én, pénteken veszi kezdetét. A
Várostörténeti Múzeumban sárközi
szoba nyílik, a mûvelõdési központ
galériáján pedig a helyi díszítõmûvé-
szeti szakkör tagjai mutatkoznak be.
A város legidõsebb szakköre közel
50 éves múltra tekint vissza, és ha-
gyományosan a Leányvásár prog-
ramjában mutatják be az elõzõ évben
készült csodálatos alkotásaikat. 

A Muharay Elemér Népmûvésze-
ti Szövetség és a KJÁMK Fülep La-
jos Mûvelõdési Központja szervezé-
sében a Pécsváradi Leányvásár
programja 16-án, szombaton és 17-
én, vasárnap menettánccal indul,
majd napközben az ország számos
településérõl érkezõ csoportok mu-
tatkoznak be a mûvelõdési házban és
az épület elõtti téren. A szombati na-
pon a hagyományõrzõ néptánc-
együtteseket szakemberekbõl álló
zsûri minõsíti, a vasárnapi fellépõk
csak a vendégek – és a maguk – szó-
rakoztatására táncolnak, muzsikál-
nak szabadtéren és a színházterem-
ben egyaránt. Vasárnap a sárközi
össztánccal zárul a rendezvény, ahol
színpompás ruhában több száz tán-
cos ropja a csárdást és verbunkot.

Vásári komédiások, kézmûves
bemutatók és foglalkozások, törté-
nelmi játszóház gazdagítják a két nap
programját.

A

z erdõs Zengõ-hegy körül a török hábo-

rúkat átvészelt kis, magyar református

falvak népének ifjúsága évenként talál-

kozott egymással; Lukács napján (októ-

ber 18.) vagy az azt követõ szombaton

Várkonyban és a rá következõ országos

vásáron Pécsváradon. Ekkorra már

megérett a gesztenye és újbor is volt a

pincékben. Távoli rokonok a Sárközbõl,

Mohácsról, Belvárdról, és a szomszédos

falvakból, Nagypallról, Hidasról, Váraljá-

ról, Mázáról jöttek a lányok-legények se-

regestül. Nem volt sem Várkonyban, sem

a váradi Fölsõvárosban udvar messzirõl

jött vendégkocsi nélkül. A leányok leg-

szebb ruháikban sétáltak fel s alá az ut-

cákon, nótáztak, karikában „léptek”, „fu-

tottak” és „ugrottak”, szállt a rõzsetûz

füstje és a serpenyõkben piruló geszte-

nye illata.

Ifjúsági találkozó volt ez, ismerkedõ,

barátságkötõ, szerelem-ébresztõ alka-

lom. A maga fajtájából való párt itt talál-

hatott magának minden fiatal... Este nagy

bál volt a várkonyi nagykocsmában, más-

nap pedig a váradi vásár sátraiban meg-

vásárolhatták már a bábsütõktõl a sokat

ígérõ mézeskalács szíveket, rajta az el

nem mondott, csak üzent vallomással...

Ezt a kedves-izgalmas régi ünnepet

nevezték el tréfásan leányvásárnak.

(dr. Andrásfalvy Bertalan)

Részletes program:
www.pecsvarad.info.hu

www.pecsvarad.hu
További információ: 
Mûvelõdési Központ: 

7720 Pécsvárad, 
Kossuth u. 31. 

Telefon: 72/465-123
e-mail: muvhaz@pecsvarad.hu
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