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A turizmus Baranya mindennapi életében jelen volt, (van), és reméljük lesz is, hiszen 

rengeteg természeti és kulturális értéket, kincset rejt a táj.  

Én Pécsen születtem, itt tanultam, itt élek, imádom városomat és régiómat. Aktív 

idegenvezetőként lassan 30 éve osztom meg az ide érkező vendégekkel a térség titkait, 

meséit, féltve őrzött értékeit. A Pécs Turizmus Közhasznú Egyesület tagjaként pécsi és 

baranyai idegenvezetőket képviselem a régióban és Magyarországon, rendszeresen részt 

veszek szakmai továbbképzéseken, fórumokon. Rengeteg szakirodalmat tanulmányoztam 

át, kutattam a régmúlt titkait, figyelem mindennapi lüktetését és fejlődését Baranyának. 

Klasszikus és tematikus túrákat vezetek magyar és külföldi turistáknak, mely során a 

vendégeket élményekkel látom el, valamint lehetőséget adok arra, hogy városomat, 

régiómat, hazámat az idelátogató vendégek más szemmel nézhessék.    

A pályázathoz választott tájegység bemutatására szeretett otthonomat – Pécset és Baranyát 

– választom, melynek turisztikai kincstárát 2 tematikus túraútvonallal bővíteném. 

 „Gasztrotúra Baranyában” – Ahol megismerjük és megkóstoljuk régióm 

gasztronómiai különlegességeit, finomságait, s mindezt szellemi és kulturális 

táplálékkal fűszerezzük. 

 „Török nyomában Baranyában” – 2026-ban a mohácsi csata 500 éves évfordulójához 

közeledve időszerű a török nyomába eredni. Felfrissítjük tanulmányainkat, 

meglátogatjuk török emlékeinket, amit számos friss kutatás eredményeivel egészítek 

ki az ez iránt érdeklődőknek. 

A két tematikus túraútvonal leírásánál 

 a szakmai programok részletes kidolgozásra kerülnek (programnév *-gal jelölve)  

 a „kiegészítő” helyszínek itt most csupán említést kapnak.  

De mindenképp fontos velejárója a túráknak, hogy a program teljes és egész legyen, mint 

ételeinknél a fűszer, mely megízesíti, emlékezetessé és egyedivé teszi a kínálatot. A 

programajánlatokat hosszú utánajárással, előkészülettel, teszteléssel, alapos válogatással 

állítottam össze, figyelembe véve a régióba érkező vendégek kéréseit, érdeklődését, szabad 

rendelkezésre álló idejét. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt élvezetes a túra, mely az év 

valamennyi napján kivitelezhető, időjárástól függetlenül, hiszen benti és kinti helyszínek 

adják a tényleges programot, természetesen korcsoportnak és érdeklődésnek megfelelő 

előadással. 
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Bevezető 

Magyarország legdélibb megyéjébe kalauzolom vendégeimet, mely bízom benne, hogy 

elbűvöli az ide érkezőket. Baranyát joggal nevezhetjük az élvezetek kincstárának. Aki itt él 

vagy ide kirándul, gazdag kulturális örökségünk, szellemi és történelmi értékeink ezernyi 

megnyilvánulásában töltekezhet lelkileg, mindemellett rendkívül változatos gasztronómiai 

élményekben részesülhet. A kiállítások, koncertek, múzeumlátogatások után új élményt 

jelent egy kellemes kikapcsolódás a napsütötte Baranyában. 

Jöjjenek velem, s vegyünk részt Pécs és Baranya turisztikai kínálatából egy gasztrotúrán, 

ahol megismerjük és megkóstoljuk régióm gasztronómiai különlegességeit, finomságait, s 

mindezt szellemi és kulturális táplálékkal fűszerezzük. Majd frissítsük fel tanulmányainkat, 

látogassuk meg török emlékeinket, amit számos friss kutatás eredményeivel egészítek ki az 

ez iránt érdeklődőknek, hiszen 2026-ban a mohácsi csata 500 éves évfordulójához közeledve 

időszerű a török nyomába eredni. 

1. Gasztrotúra Baranyában 

Igazi szívet-lelket melengető 2 napos program. Barangoljunk Pécs belvárosában és a város alatti 

pincelabirintusban, majd Magyarország legdélibb borvidékén a napsütötte lankákon-hegyeken, s 

kóstoljuk meg Baranya gasztronómiai értékeit, pincéinek évszázados titkát őrző nedűit és jóféle étkeit. 

De rengeteg szellemi táplálékot is rejt e táj, kulturális kincsek felkeresésével tegyük még tartalmasabbá 

kirándulásunkat.  

Pécsi városnézés idegenvezetővel (első nap) 

Finom pécsi pezsgő, táj jellegű mediterrán és dél baranyai ízek, helyi édességek belvárosi sétával 

fűszerezve, sok mesével, érdekességekkel, a fő látnivalók bűvöletében. 

 Széchenyi tér épületei, szobrai, Gázi Kászim Pasa dzsámi - Magyarország legnagyobb török kori 

emléke  

 Lakatos kerítés 

 Cella Septichora - ókeresztény temető együttes színesen festett sírkamrával  

 Székesegyház - altemploma, toronykilátója 

 *LITTKE PALACE - PEZSGŐPINCE - Magyarország legrégebbi pezsgőgyárának meglátogatása, ahol 

kóstolással egybekötött pincetúra során megismerkedünk a pezsgőkészítés technológiájával, s az 5 

szintes pincelabirintussal.  

 *PÉCSI EBÉD MEDITERRÁN ÍZEKKEL 

 Szabadidő 

 Kisvonatos belvárosi zakatolás - a város fő látnivalóival. Kiutazunk a Zsolnay Negyedbe, közben 

tovább ismerkedünk a város látnivalóival. "Elénk jönnek" a nevezetességek. 

 Zsolnay Kulturális Negyed épületei, szobrai, kiállításai 

 Látvány manufaktúra és kiállítása - eozin festőműhely látogatása  

 Zsolnay Aranykora - Gyugyi kiállítás, több, mint 700 darabos fantasztikus kollekció a Zsolnayak 

rejtett kincseivel. 

 Míves utca remekei - látványos cukorka bemutatóval, kóstolóval a *NOSZTALGIA CUKORKA 

LÁTVÁNY MANUFAKTÚRÁBAN. 
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 *CSOKOLÁDA - csoki bolt - festett csoki vázával. 

 *VACSORA DÉL BARANYAI ÍZEKKEL 

Magyarország legdélibb borvidékén (második nap) 

Dél-Baranya kulináris élvezetei történelmi és természeti körítéssel tálalva. 

 Máriagyűd: XVIII. századi kegytemplom, zarándokhely 

 *CZUKOR BORSÓ – lakáskávézó: reggeli kávé, tízórai 

 Siklós: Tenkes kapitány vára 

 Török kori emlékünk: Malkocs Bej Dzsámi 

 Hajókirándulás a Dráván, kormorán figyelő 

 Ebéd: *DRÁVAI HALÁSZLÉ 

 Nagyharsány: Szabadtéri szoborpark helyben készült alkotásokkal 

 Villány: Séta a borospincéknél, Bormúzeum 

 *VILLÁNYKÖVESD: PINCELÁTOGATÁS, BORKÓSTOLÓ VACSORÁVAL 
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PÉCSI VÁROSNÉZÉS IDEGENVEZETŐVEL (első nap) 

Pécsi városnézésünk során megismerkedünk a város fő látnivalóival, nevezetességeivel. 

Sétánkat a Széchenyi téren (Kép 01) kezdjük, ahol a város és régió általános bemutatását 

követően megtekintjük a tér épületeit, szobrait, Gázi Kászim Pasa dzsámit, mely 

Magyarország legnagyobb török kori emléke. A város szívében érezzük Pécs lüktetését, 

mindennapi varázsát. 

Majd a Janus Pannonius utcán tovább sétálunk az egyházi központ felé, útközben 

megállunk a szerelmesek lakatos kerítésénél, s akár egy örök szerelmet jelképező lakatot 

is elhelyezhetünk. 

Pécs tele van történelemmel, múlttal, régészeti emlékekkel. Az UNESCO világörökség 

listájára 2000-ben kerülhetett fel Pécs az ókeresztény temető együttes színesen festett 

sírkamráival. Tegyünk egy időutazást a felszín alatt, s ismerjük meg a római kori Pécset a 

Cella Septichora Látogatóközpontban. 

Felszínre érve a Szent István téren találjuk magunkat, ahol az ezer éves Székesegyházat és 

Püspöki Palotát csodálhatjuk meg. A bazilika tornyából felejthetetlen panoráma tárul elénk, 

míg Magyarország legnagyobb altemplomában a legújabb ásatások során feltárt Orseolo 

Péter és Janus Pannonius sírjait is megtekinthetjük. 

Városnézésünket Magyarország legrégebbi pezsgőgyárának látogatásával folytatjuk, ahol 

megismerkedünk a tradicionális pezsgőkészítési eljárással a történelmi hangulatot időző 

pincelabirintusban. (Mivel gasztrotúrám egyik jeles helyszínéről van szó, ennek bemutatásával 

részletesebben foglalkozom.) 

LITTKE PALACE – PEZSGŐPINCE, GYÁRLÁTOGATÁS 

Pécs alatt egy óriási pincelabirintus húzódik, összességében 50 km hosszan. Ebből több mint 

2 km (2,4 km) tartozik a pezsgőpincéhez. Ne ijedjenek meg, nem járjuk végig az egészet a 

túra során, de egy nagy szakasz látogatható. Ez a pincelabirintus 5 szintes, a 4. szintig 

fogunk lemenni most gondolatban. 

Idegenvezetőként mesélek a pezsgőgyár történetéről (ennek múltjáról és jelenéről, hiszen a mai 

napig készülnek pezsgők!), pincelabirintus kialakulásáról és természetesen magáról a 

pezsgőről is, annak különböző készítési technológiáiról. 

Muzeális jellegű gyárlátogatáson veszünk részt, így alkalmazkodni kell a munkavédelmi 

előírásokhoz. Látogatásunk feltétele a védőfelszerelés viselése, hiszen pincébe megyünk le 

valamint az erjesztési szakaszt is végigjárjuk. Védőfelszerelésünk: 

 munkavédelmi sisak 

 láthatósági mellény 

 látásvédő szemüveg – amit csak az erjesztési szakasznál kell viselni a 4. szinten. 
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S természetesen nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is megismerkedhetünk a 

pezsgővel, borral. Kóstolásunk a felső szinten van, mely során a ház borait és pezsgőit: 

Littke és Ceasar termékeket tesztelhetünk somellier vezetésével. 

A fogadótér egy teljesen új látogatóközpont, koncert terem, esküvői helyszín, konferencia 

terem, bor bemutatók és versenyek…. helyszíne, a 21. század modern technológiájával 

kivitelezve. Különböző funkciói lehetnek a teremnek, kérésnek megfelelően alakítható. 

Fekete-fehér színekkel kombinálva, hiszen ehhez bármit hozzá lehet tenni. Max. 300 főt 

tudnak leültetni, de állófogadásnál akár többen is elférnek. 

Ma a cég fő tevékenysége a borászkodás, melynek központja Zala megyében, Nagyradán a 

Kis-Balatonnál található (Cezar Winery). Pezsgőkészítés viszont itt van Pécsen, melyhez a 

szükséges borokat Zalából hozzák. 

Pincetúra egy óriási monitorral indul, ahol egy évszámot láthatnak a látogatók az alapító 

Littke család címerével. Alapítás dátuma: 1859. Mi is történik ekkor Magyarországon ill. 

Pécsen? Az 1848-’49-es forradalom és szabadságharc után vagyunk pár évvel. Pécsen sorba 

nyílnak a nagynevű gyárak és üzemek: Hoffler Bőrgyár (1762,1890) Hirschfeld Lipót 

Sörgyár (1848), Zsolnay Porcelánmanufaktúra (1853), Hamerli Kesztyűgyár (1861), Angster 

Orgonagyár (1867) és e mellé nyitja meg kapuit a Littke Pezsgőgyár (1859). Ez Pécsnek egy 

nagyon szép korszaka volt, nézzük csak e gyárak termékeit! Mindegyik luxus terméket 

állított (állítanak) elő, hiszen mindegyik ma is meglévő, aktívan működő gyár – 

természetesen számos átalakítások voltak, vannak, lesznek. De ez ettől izgalmas. Tehát Pécs 

egy gazdag, előkelő városnak számított a 19. század második felében. 

Egy időutazásra invitáljuk a kedves látogatót most! Magyarország legrégebbi 

pezsgőpincéjében teszünk egy gondolatbeli sétát. Időben a túránk kb. 40 perces.  A pincében 

a hőmérséklet kb. 14 Celsius fok, kis kabátka ajánlott. 55 lépcső van lefelé (és ugyanennyi 

lesz felfelé is).  

Pezsgőgyár története 

Az alapító Littke Lőrinc, aki mint szabólegény érkezik Pécsre. Lengyel származású volt. 

Szorgalmasan dolgozott és ügyesen házasodott. Lett belőle egy gazdag ember. S ekkoriban 

Pécsen minden tehetős embernek volt szőlője, így természetesen neki is, de ő többet szeretett 

volna tudni a szőlőről, a borról, elment tanulmányútra, eljutott Franciaországba, 

Champagne-ba, s ott találkozott ezzel a gyönyörű itallal, ami tele van sok-sok buborékkal, 

vagyis a pezsgővel. Beleszerelmesedett, s ezt a szerelmét magával hozta. Úgy gondolta, 

hogy pezsgőt fog készíteni. Igen ám! De nagy lelkesedése megtorpant, mert sorra robbantak 

szét a palackjai. Akkortájt, a történelmi nagy Magyarországnak már volt egy 

pezsgőpincészete Pozsonyban. Így elment ide egy második tanulmányútra, s ott 

kimondottan csak a dugókat és a palackokat tanulta ki – fogjuk majd látni, hogy mindkettő 

nagyon fontos kelléke a pezsgőkészítésnek. S ezzel az ismérvvel már ügyesen gyártja a 

pezsgőket itt Pécsen. 
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Nagyon hamar híres lesz, sorba nyernek világkiállításokon és versenyeken 1. helyezést 

illetve arany érmeket. 1891-es pécsi látogatásakor Ferenc József is megkóstolta e pezsgőt és 

nagyon ízlett neki, majd természetesen rendelt is. Olyannyira ízlett neki, hogy a császári 

udvar hivatalos beszállítója címet is elnyerhették. Szóval megismerték a Pécsi pezsgő nevet. 

Nagyon finomak voltak a pezsgőik.  

Pécs szerencsés volt mind az 1., s mind a 2. világháborúban, szerencsére károk nem érték 

városunkat, és így a pincerendszert sem. A pezsgőkészítés tovább folyhatott. A 2. 

világháború után államosítás történt itt is. Pannonia pezsgő néven készültek a pezsgők. A 

csúcs időszak a ’70-es, ’80-as évek voltak. Akkoriban éves szinten 7-8 millió palack ment ki 

a pincéből. Ez sok, ez nagyon sok! 

Mai történetünk 1996-ban kezdődik/folytatódik egy új fejezettel. S ahogy jeleztem már, 

napjainkban főleg borászkodással foglalkozik a tulajdonos. A cég központja Zalában van a 

Kis-Balatonnál, Nagyradán (100 ha). A pezsgőkészítés ma is megvan, de jóval kisebb 

léptékben, mint ahogy ez egykoron volt. A Littke nevet 2007-ben vehették vissza a Littke 

család egyeztetésével, s újra használható a pécsi pezsgőkhöz, aminek nagyon örülünk. 

Pincetúra – gyárlátogatás – -2. szint 

A nagy hordók, amik körülveszik itt a látogatót, azok mind üresek. Hogy miért is? 

Kanyarodjunk vissza a történethez, amit már az imént megismerhettünk. Tehát ma már 

nincs itt szőlőfeldolgozás, borkészítés, de egykoron volt. 30-40 éve, mikor az a rengeteg (7-

8 mill) pezsgő készült, ahhoz a bor zöme is itt készült, s ezekben a hordókban tárolták. A 

borfeldolgozáshoz helyi – pécsi, illetve siklós-villányi szőlőket dolgoztak itt fel. S ehhez 

kellettek ezek a hordók. 2014. novemberében újították fel – szétszedték és összeépítették, 

lepácolták, lefestették, de tárolásra már nem lenne alkalmas. Látványként van jelen. 

A hordón lévő számok nagyon sok mindent elárulnak nekünk: a felső szám a méretét (4-

5000 literesek), míg az alsó szám a nevét/kódját jelöli. Minden hordónak ugyanis van neve. 

Ha most egy kis családi pincészetben lennénk, ott általában a családtagokról nevezik el a 

hordókat: Pisti, Julcsa, Teri, Feri… hordója. De itt annyi, s annyi hordó volt, hogy erre nem 

volt lehetőség. Így számozással látták őket el.  

S ha egy kicsit továbbmegyünk, a „pince kincstárába” érkezünk. Itt üres üvegek vannak, de 

mennyi! Egy 50 méter hosszú pinceágban található ez, végig felpakolva üres üvegekkel. A 

lépcső közepén érdemes egy kicsit megállni és szemügyre venni ezt az egyedi látványt. 

Fényképezési lehetőség természetesen van a pincében, itt már érdemes elidőzni a 

kamerákkal. 

A „pince kincstárában” speciális, pezsgő erjesztéséhez használatos üvegeket láthatunk. 

Magnum palack a neve. 1,5 literes, s jóval erősebb, mint egy normál üveg. Erősnek is kell 

lennie, hiszen erjesztéskor, a palackban lévő nyomás 4-5 bar lesz.  
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Ezek a palackok a klasszikus palackos eljárásnál voltak használatban, de jelenleg más 

technológiát alkalmaznak, ezért nincsen rájuk szükség. De hely van bőven a pincében, így 

most itt pihennek, várakoznak üresen. S hogy mennyi palack van itt? A pontos szám: 

162.500 db. Ennyi kb. Pécs lakosainak a száma az egyetemista diákokkal együttvéve.  

-4. szint 

A 4. szintre lejőve (kép 02), a bejárat alatt vagyunk 12 méter mélyen. (A pince legnagyobb 

mélysége 14,4 m.) A hőmérséklet itt 14 Celsius fok, érezhető, hogy egy kicsit 

hidegebb/melegebb, mint fent. Ha teljesen lezárnánk a lejáratot, s a kinti hideget/meleget 

nem engednénk le, itt 11,5 fok lenne. Ez Pécs évi középhőmérséklete. Egy pincében mindig 

az adott terület évi középhőmérséklete mérendő. Ez az érték pl. Észak-Magyarországon az 

Aggteleki cseppkőbarlangban 10,5 fok. Télen-nyáron. Tehát nagyon ideális ez a hely, 

nyáron hűsölni, míg télen melegedni lehet. 

Az erjesztési szakasz látogatásához látásvédő szemüveg viselése kötelező. Szigorúan 

„mindent a szemnek, semmit a kéznek” alapján folytathatjuk a túrát, vagyis itt nem lehet 

simogatni, ölelgetni a palackokat, ugyanis nagy nyomás uralkodik az üvegben és könnyen 

felrobbanhatnak azok, ha zargatjuk őket. 

 

Nos, de nézzük mi is az a pezsgő? 3 féle pezsgőkészítési technológia van. Ami itt, a 

rázóállványokon látható, az a tradicionális palackos erjesztésű pezsgő. Hogyan készül ez?  

1. Finom borból indulunk ki, ami lehet egy féle bor is vagy 2-3 bor házasítása, azaz egy 

küvé. Sokan azt mondják, pezsgőhöz elég a rossz bor, de ez nem igaz! Pezsgőhöz 

finom bor kell, csak a pezsgőhöz szánt bort, mi nem nagyon szeretjük, mert savasabb, 

s ezt a mi ízlelőbimbóink félredobják. Pedig a pezsgőhöz ez tökéletes. Az alapborhoz 

tirázs likőrt adunk (ez egyfajta speciális pezsgőélesztő cukorral) s a rázóállványra 

helyezzük a palackokat fejjel lefelé. Lefelé, mert időközben az élesztő elkezd 

dolgozni, dagadnak a palackban a buborékok, s kialakul egyfajta üledék is (az elhalt 

élesztő), amit a szaknyelv seprőnek hív. Ez szépen lecsúszik az üveg nyakába. 

2. Üveg formája szándékosan ilyen, azaz szépen keskenyedik a nyak felé. Ellentétben a 

boros üveggel. Annak ott van a válla, s majd úgy a nyaka. Ha ez is „vállas” lenne, 

akkor ez az üledék megrekedne a vállakban, s nem csúszna le az üveg nyakába. Ez 

pedig a pezsgőnél nagyon fontos. Ugyanis az üvegnyakba lecsúszik a seprő – 

rásegítik a forgatással, hogy szépen spirálisan összegyűjtve a nyakba kerüljön.  

3. Ez az erjesztési szakasz, ami időben min. 9 hónap, de akár 2-3 év is lehet. Ezt 

mérik/tesztelik. 

4. Majd jön a degorzsálás, azaz az üveg nyakát lefagyasztják (régebben sóoldatba 

helyezve). Belefagy a seprő, így lesz itt egy jégdugó. Amikor az üveget kinyitják, a 
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nagy nyomás miatt kirepül a jégdugó (seprővel együtt), s az ügyes gyors 

munkáskezek feltöltik expedíciós likőrrel. 

5. Az expedíciós likőr lehet a saját pezsgő, vagy egyfajta óbor, brandy, likőr és még 

cukor is akár. Ez titkos recept alapján készül. Ez fogja megadni a pezsgő végső ízét, 

illatát, zamatát. Ez után beszélhetünk száraz, félszáraz vagy édes pezsgőről. Ezzel a 

pezsgő íze összeér – érlelési időszak: +pár hónap vagy +1-2 év. 

6. Tehát, ha számokban nézzük az egész folyamatot, s egy fürt szőlőből indulunk ki, s 

eljutunk a felcímkézett kész pezsgőig, akár 4-5 évvel is számolhatunk, de lehet 

több/kevesebb is. Erre nincsen szigorú szabály, ez többször kell kóstolni, ízlelni 

menet közben.  

 

Klasszikus palackos erjesztésű pezsgőt és technikát nem látunk a pécsi pezsgőpincében, ugyanis 

jelenleg nem használják ezt az eljárást. De nemrég még készültek így is pezsgők, ehhez kellettek azok 

a nagy magnum palackok (1,5 l), ami fent a „Kincstárban” látható. De mit is jelent ez?  

Nagy máglyákat képzeljünk el, ami vízszintesen elfektetett magnum palackokból áll. Az előzőekben 

felvázolt technológia tkp. itt is igaz, annyi az eltérés, hogy ennél egyes fázist már lehet gépesíteni. 

Vízszintesen felpakolva pihennek tehát a palackok min. 9 hónapig (alapbor + tirázs likőr), és ezt nem 

kell forgatni. Munkáskézre csupán a rakodásnál van csak szükség. A buborékok dolgoznak itt, de azok 

nagyon szorgalmasan: éjjel-nappal. Amikor elérte a belső nyomása a kívánt értéket (4-5 bar nyomás), 

leszűrik a seprőt, ami időközben a palack hasába összegyűlt. Ezt egy nagyon modern gép teszi több 

filteren keresztül, ellennyomással, zárt rendszerben. Ez azért fontos, hogy a már kialakult buborékok 

ne szökjenek el. 1 nagy palackból 2 normál pezsgősüveg lesz. Megkapja az expedíciós likőrt, s 

visszajön a pincébe érlelésre. Összességében időben ennél a folyamatnál is a kb. 4 évvel lehet 

kalkulálni. 

S a harmadik pezsgőkészítési eljárás a tankpezsgő, melynek helyszíne egy nagy pinceágnál, óriási 

beton kádak kicsempézve kívül-belül. A kád falán leolvasható a mérete, pl. 38.080 literes. S van ebből 

jó pár itt. Most már nem készülnek itt pezsgők, de gondolatban egy időutazásra invitálnak, s képzeljük 

el, hogy a ’70-es-’80-as években járunk, mikor az a rengeteg pezsgő (7-8 millió/év) készült itt Pécsen. 

„Egyszerre, sokat, gyorsan készítsünk!”, ez volt a fő mottó. Nagyon sok pezsgőt vittek ki 

Szovjetunióba, NDK-ba, Csehszlovákiába. Egy más világ volt.  Az egész eljáráshoz max. 2 év 

szükséges (szürettől számítva), tehát jóval gyorsabb. Ebben az időben a mennyiség volt a lényeg, s 

nem a minőség. Most nem ezt az elvet vallja a tulajdonos, így ezért itt nem is készülnek pezsgők. 

Pincetörténetről nézzünk pár gondolatot. Pécs alatt óriási pincelabirintus húzódik: 50 km 

hosszú, s ebből 2,4 km a Pezsgőgyárhoz tartozik. Ennek a nagy kesze-kusza rendszernek 

egy részét a rómaiak építették. Pécs, azaz Sopianae 2000 éve egy nagyon jelentős település 

volt. A közelben sorra tártak, tárnak fel sírkamrákat, római villákat. A rómaiak itt éltek, 

szerették a bort, kellett valahol tárolni. Elszórtan sok kis római kori pincével találkozhatunk 

Pécs alatt.  
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Majd időben ugorjunk egy nagyot, török korból vannak jelentős feljegyzések. Evlia Cselebi, 

nagy török történetíró említést tesz a város alatti pincerendszerről, mint menekülési 

útvonalat említi. Török fent, magyar lent. Írásaiban egy kis túlzást is találhatunk, mint írja, 

a pincék belmagassága helyenként a 10-12 métert is eléri. Túlzás volt talán az is (bárcsak 

igaz lenne!), hogy írja: Pécs és Szigetvár között pince összeköttetés volt. (30 km!), de a mai 

napig nem tudjuk, hogy ez hol lehetett. Lehet, hogy létezett, de az is lehet, hogy nem.  

A mai 50 km hossz főleg a 18-19 sz.-ra épül ki. Ekkor a Mecsek oldal tele volt szőlővel, 

viszont érdekes, a pincét mindenki saját háza alatt alakította ki a belvárosban. Lakóház fent, 

pince lent. Igen ám, de mi volt, ha sok volt a gazda bora, de kicsi a háza? Lefelé kezdett el 

terjeszkedni, s így jött létre a több szintes pincerendszer. Ha a szomszéddal jóban voltak, 

egybenyitották, ha összevesztek, lefalazták a pincéket. Erre láthatunk is pár példát a 

pincében. 

Magyarországon hasonló óriási pincerendszer található még Budafokon és Egerben is. 

A palackokon lévő feketeség a nemes penész. Ez a pezsgőkészítés természetes velejárója. 

Ugyanis amikor dolgozik a palackban az a rengeteg buborék, egyre nagyobb és nagyobb 

lesz a belső nyomás. Néha a buborék lesz a győztes és kidurran a palack. Ilyenkor kifolyik 

a pezsgő a pincébe, de az alkohol bemegy a levegőbe. Nos, ezt az alkoholt „eszik” a 

penészek. Mondhatjuk rájuk: a kis részeges penészek. Amikor itt aktívan durrannak a 

palackok, vagyis friss még a pezsgő, akkor a penész gyönyörű fehér, habos, felhős 

pamacsként néz ki. Aztán ahogy fárad a buborék, már nem lesz ereje szétrobbantani a 

palackot, s nem lesz alkohol utánpótlás, vagyis vége van a „bulinak”, a penész elkezd 

szürkülni, folyóssá válik – na, ekkor nagyon csúnya – s a végén befeketedik. Tehát ez a 

fekete penész, ez a „döglött penész”. Ilyen penészek között nyugodtan állhatunk, 

sétálhatunk. Ha viszont fehér penészt látnak, oda lehetőleg ne menjenek, mert az még 

nagyon aktív, durranhat a palack, s az bizony veszélyes. 

A kis műhelyhez ér a pincetúra, ahol a tényleges munka folyik. Manufaktúráról beszélünk, 

tehát ténylegesen kézzel, nagy szakértelemmel, csupán pár gép segítségével végzik a 

munkát. Ezek a gépek a következők: 

1. Fagyasztó gép: fejjel lefelé belehelyezik a palackokat, -34 Celsius fokot tud 

produkálni. Lefagyasztják az üveg nyakát, csak a nyakát. Belefagy tehát a seprő. 

2. Majd itt kinyitják az üveget, a nagy nyomás miatt kirepül a jégdugó. 

3. Ügyes, gyors munkáskezek utántöltik az expedíciós likőrrel vagy a saját pezsgőjével. 

4. Majd jöhet a dugózó gép a parafa dugóval. Mindenki látott már parafa dugót és 

műanyag dugót is. Mindkettő szuper, de azért a parafa az igazi. Nemzetközi 

szabványnak felel meg a mérete: 52X32 mm. Mindenhol a világon. Ezt a gép felére 

összepréseli, s kicsit, több, mint a feléig benyomja. A sovány része, ami kint marad, 

visszadagad. Ezért lesz gomba formájú. De ez még nincs kész. 
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5. Mivel nagy nyomás uralkodik a palackokban és sok buborék – 45 millió 

buborék/palack (aki nem hiszi, járjon utána!) – dupla védelemre van szükség. Ezért 

a dugót egy kosárral leszorítják. A gép ötöt csavar rajta. Ez minden pezsgőre igaz. 5 

teljes csavar. Ki lehet otthon próbálni. 

A pincetúra – gyárlátogatás egy igazi pincemúzeumban zárul. A pince legnagyobb 

hordójánál – több, mint 20.000 literes, jelenleg üresen, dekor elemként áll itt – 4 régi gépet 

láthatunk.  

1. A koronazárót / fém kupakot tudja az első gép rátenni a palackra. Ezt a zárást az 

erjesztési szakasznál használják. Gyorsabb és olcsóbb eljárás. S nagyon fontos, hogy 

a buborék nem érintkezik a parafa dugóval. Ugyanis nem lesz finom a pezsgő, ha 

buborék és parafa dugó hosszan érintkezik, mert a buborék kimarja a parafát, 

belemossa az ízét, s nem lesz jó az íze. Régebben, mikor még nem volt fém kupak, az 

erjesztési szakaszban a palack zárát úgy oldották meg, hogy a parafát viaszba 

mártották, ezáltal kapott egy záró réteget, s egyben védelmet is biztosított a 

buborékokkal szemben. Ezt helyettesíti most a fémzáró.  

2. Dugózó gép: kézi erővel működtetve. 

3. Kosarazó gép: szintén kézi erővel tekerhető. 

4. S a belső gép az úgynevezett manométer, magyarul nyomásellenőrző. Szúrópróba 

szerűen a máglyáról 1-1 palackot leemeltek, egy vékony tűvel beszúrtak a kupakon 

keresztül az üvegbe, ezáltal a belső zárt nyomását tudta mérni, s ha elérte a kívánt 

értéket – feltételezték, hogy a társai is ilyenek – mehetett tovább a gyártásban. 

Összefoglalva a bor és pezsgő készítését, az emberi élettel hoznám párhuzamba.  

bor/pezsgő ember 

szüret születés 

must, a nedű magától édes kisgyerek: „milyen cuki/édes ez a baba!” 

1. erjedés: morcos murci kamaszkor: „nem lehet a gyerekhez hozzászólni!” 

bor leérettségizik a gyermek, eléri a felnőtt kort 

házasítható: küvé, bár önmagában is jól tud boldogulni házasság, bár önmagában is jól tud boldogulni 

pezsgő készül, hogyan? elkezdődik a nagybetűs élet, hogyan? 

 tank pezsgő  továbbtanulás: szakképzés, OKJ képzés 

 klasszikus palackos erjesztés  főiskolai képzés 

 tradicionális palackos erjesztés  egyetemi képzés 

másodlagos erjesztés fiatalnak új elképzelései vannak a világról, lázad 

megérik diplomaosztó 

minden palackban egyéni történet lakik, még akkor is, ha 

ugyanabból a szőlőből, borból indulunk ki. 

minden élet más, még az ikreké, testvéreké is, bár ugyanabból 

a családból származnak. 
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PÉCSI EBÉD MEDITERRÁN ÍZEKKEL 

Pezsgőpince látogatás után maradunk az épületben, de annak másik pincéjében, ahol finom helyi 

ízekkel ismerkedünk. Az ebéd helyszíne a Pezsgőház Étterem, Pécs Szent István tér. 

Kulináris élményeket kínál Pécs belvárosában ez az étterem, mely többféle stílust képvisel, mindig 

célcsoporthoz igazított ételkínálattal és különleges, tematikus ebéd/vacsora eseményekkel.  

 Menüajánlat 

 Leves: Medvehagyma krémleves kecskesajt-morzsával 

 Főétel: Zengővárkonyi sertéstekercs párolt rizzsel és sült burgonyával, friss salátával 

 Desszert: Mákos bobályka 

 Italkínálat: Pécsi cirfandli, Pécsi borvidék 

 

Ebéd után rövid szabadidő áll a vendégek rendelkezésére, majd kisvonatos belvárosi 

zakatolással folytatjuk a túrát a város fő látnivalóival. Kiutazunk a Zsolnay Negyedbe is, 

ahol tovább ismerkedünk a város nevezetességeivel.  

A Zsolnay Kulturális Negyedben elbűvölnek az ottani épületek, szobrok, kiállítások, 

melyek mind az egykor világhírű Zsolnay család és gyár történetéről mesélnek. 2010-ben, 

mikor Pécs Európa Kulturális Fővárosa címmel büszkélkedhetett, megszépült az egykori 

porcelángyár, melynek épületeit, tereit kicsinosították, kulturális tartalommal töltötték meg. 

A Negyed látogatása akár egy hétvégi program is lehetne, de számunkra most csak egy kis 

ízelítőt kap itt a vendég a Látványmanufaktura és kiállítása - eozin festőműhely 

látogatásával és a Zsolnay Aranykora - Gyugyi kiállítás megtekintésével. Ez utóbbi több, 

mint 700 darabos fantasztikus kollekció a Zsolnayak rejtett kincseivel. 

A délutáni városnézést édes csodákkal zárjuk a Zsolnay Negyed Míves utca remekeivel, 

ahol látványos selyemcukorka bemutatón és kóstolón veszünk részt a Nosztalgia Cukorka 

Látványmanufakturában, majd a Csoko-Láda csokiboltban teszünk felejthetetlen 

látogatást. Mivel mindkét helyszín szerves részét teszi a Gasztrotúrának, így ezek 

bemutatását itt részletesebben kifejtem. 
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CUKORKA BEMUTATÓ – NOSZTALGIA CUKORKA LÁTVÁNYMANUFAKTÚRA 

Igazi édes csoda! Kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes program, ahol megtekinthető és 

megkóstolható a hagyományos cukorkák és nyalókák széles választéka. Ki ne emlékezne 

gyerekkorunk kakas nyalókáira, a pille és selyemcukorra vagy az igazi kuriózum számba 

menő törökmézre. 

Bár a titkos receptet ugyan nem árulja el a mester, de a Nosztalgia Cukorka 

Látványmanufaktúrában lépésről lépésre nyomon követhetjük Kovács Gyula 

cukorkakészítő fantasztikus bemutatóját, ahol selyem és egyéb érdekes cukorkák helyben 

készítése és forgalmazása is a szemünk előtt zajlik, sok mesével, érdekességekkel.  

A bemutató elején még folyik a forró cukor a márvány asztalon, egymás után kerülnek bele 

az alapanyagok, ízek, színek. Majd jön a selymesítés, amikor is kampón lógva a hatalmas 

cukortömböt több tucatszor kell fel-le húzni, hogy jól átjárja a levegő, így megváltozik ennek 

színe és állaga. Kifehéredik, habosodik, majd az így kapott különböző ízű cukortömböket 

összeilleszti és ragasztja a mester. Gyorsan kell dolgozni, mert ha kihűl a massza, már nem 

formázható. Végül ebből készülnek az apró cukorkák vagy a nyalóka. A gyerekek tágra 

nyílt szemmel, a felnőttek tátott szájjal nézik a mestert. Hiszen minden felnőttben megbújik 

a gyermek olyankor, mikor különlegeset lát és érez. Az édességre mindenki fogékony.  

A Zsolnay Negyed Boltok utcájának fő csalogatója a „cukros bácsi”, aki korábban 

vásárokban, búcsúkban kínálta portékáit. Szívmelengető bemutató, ahol a kíváncsi 

kérdéseinkre is kimerítő választ kapunk a mestertől, aki már közel 35 éve foglalkozik 

cukorkakészítéssel. Fő célkitűzése, hogy olyan ízvilágot és színkavalkádot alkosson 

édességeivel, amiket a multik, nagy gyárak nem tudnak kivitelezni. Sajnos a szakma 

kihalóban van, alig 10 cukorkakészítő van Magyarországon, akik kézműves cukorkát 

készítenek magas szinten, minőségi alapanyagokból, fantasztikus szakmai tudással.  

A látogatók a bemutatót követően a frissen készült, még langyos cukorkát is 

megkóstolhatját. A kóstolós bemutatón való részvétel ingyenes, garantáltan édes program 

és élménybomba.  

 

  



13 

 

CSOKO-LÁDA – CSOKI BOLT 

S az édes élményprogram folytatódik a Zsolnay Negyedben a Csoko-Láda szakboltban, ahol 

kézzel készített különleges csokoládékat és bonbonokat kínálnak.  Itt nemcsak minőségi 

termékeket, hanem vásárlási élményt és ízeket is kap az ide betérő vendég. Egyedi, stílusos, 

klasszikus enteriőr fogadja a látogatót, s az igazi csoda, hogy még a vázák és nyalókák is 

csokiból vannak itt.  

A kész bonbonok mellett helyben készülő termékek széles sorával is szembesülünk. Zsolnay 

negyedes és pécsi designnal díszített saját dobozokban még különlegesebb e termék, így 

nemcsak a szájnak, de szemnek is kellemes találkozás. Új, egyedi arculata a boltnak, hogy a 

csokoládé papírokon Pécs értékei szerepelnek, ízei a fügével-mandulával megidézik a 

mediterrán hangulatok városát. 

Csokoládé öntés, formázás, ízesítés varázsotthona e műhely. Egy szakmai bemutatón és 

foglalkozáson vehetünk részt, ahol a csokoládé megismerésére és az édességfogyasztás 

kultúrájának kialakítására törekszik a mester. Tematikus esteken kaphatnak édes 

élményeket és élvezetet az ínyencek.   

 

A nap végére, a fáradalmak kipihenésére és feldolgozására méltó helyszín a vacsora asztal 

melletti beszélgetés. A belváros egyik hangulatos, nyáron szabadtéri asztalokkal is 

rendelkező éttermébe invitálom a látogatókat, s ez a Balkán Bisztró a Ferencesek utcájában. 

VEGYES BALKÁN ÍZELÍTŐ 

Fantasztikus hellyel, kedves kiszolgálással, finom és ízletes ételekkel, az italok széles 

választékával, látványos enteriörrel fogadja a vendégeket ez az étterem. Balkáni ízekkel 

igazi dél-baranyai, helyi specialitások kóstolhatóak meg.  

Menüajánlat 

 Előétel: Fekete hummusz friss zöldségekkel és házi lepénnyel 

 Főétel: Vegyes Balkán tál - csevapcsicsi, töltött pljeskavica, bosnyák pljeskavica, 

grillezett sajtok, csirkemell steak, házi lepénnyel, ajvárral, sopszkasalátával  

 Desszert: Házi baklava 

 Italkínálat: palkonyai almafröccs / Lelovits Portugieser, Villányi Borvidék 

Méltó zárása ez a napnak, amikor finomakat lehetett enni és inni, helyi termékekkel 

ismerkedhetett meg a látogató, s töltődhetett fel szellemi élvezetekkel is. 
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MAGYARORSZÁG LEGDÉLIBB BORVIDÉKÉN (második nap) 

Másnap felfrissülve vágunk neki a Dél-Baranya túrának busszal vagy autóval, ahol 

megismerkedünk Magyarország legdélibb borvidékével, a több, mint 2500 hektáron 

elterülő történelmi tájjal. Két központú vidéken vagyunk, ez Siklós és Villány. Siklós a fehér, 

míg Villány a vörös bor igazi hazája. Villányi hegység déli oldalán tárul elénk az igazi, 

szemet gyönyörködtető táj, mesébe illő várral, templomokkal, folyóval és… finomságokkal. 

Útközben a borútról, a boros gazdák összefogásáról és közös célkitűzéséről láthatóak a 

bizonyítékok, melyek elénk tárulnak. Mindemellett hihetetlen kincseket rejt e régió. Tele 

van gazdag történelemmel, látnivalókkal, természeti értékekkel. Több napos kirándulásra 

csábít a táj, melyből csipegetünk egy finom kosárra valót. 

Első állomásunk Máriagyűd (kép 03), ahol a XVIII. századi kegytemplom vár minket. 

Útikönyvekből olvashatunk a zarándokhely történetéről, meséiről. Viszont sehol sem 

találunk arra való utalást, hogy a nemrégiben felújított és újrafestett templombelső alkotó 

művészei az én nagybátyáim voltak: Szilágyi András és Szilágyi Domonkos templomfestő 

nagymesterek. Pécsi püspöki megbízásra készült el a templom belső díszítése néhány éve.   

Templom túránk után a reggeli kávénkat és tízórainkat a Kegytemplom szomszédságában 

működő lakáskávézóban fogyasszuk el. Vidéki hangulat, csend és nyugalom egy helyen, 

ahol szinte megállították az időt. Élvezzük ki a pillanatot! 

CZUKOR BORSÓ - LAKÁSKÁVÉZÓ 

A lakáskávézó egy új jelenség a vendéglátás piacán, s óriási érdeklődésre tett szert rövid 

időn belül. Imádják a betérő vendégek. A Czukor Borsó nehezen jellemezhető egyetlen 

szóval. Közösségi tér, gyerekbarát kávézó, kézműves cukrászda egyben, ahol frissen sült 

süteményekkel, saját szörpökkel és bonbonokkal várnak. A finomságok kóstolgatását nehéz 

abbahagyni. Az udvaron jutott hely a gyerekek játszóterének, hátul pedig tűzrakó- és 

piknikező helynek. A hosszú épület hátsó része maga a vendéglátó helyiség, bár ránézésre 

inkább ez is egy jó ízléssel berendezett otthon, ahol a szereteté a főszerep. Nemcsak a 

borászat, a cukrászat, az evés vagy a munka szeretete, hanem a családi szeretet is. 

Házigazdáink B. András Márta, aki gyerekkori álmát valósította itt meg, akár a 

hobbicukrászatot vagy lakberendezői készségét nézzük, míg a vállalkozás másik pillére 

Latorczai-Rácz Lilla, ki régi borász dinasztia tagja. Ők jókor, jó helyen bukkantak egymásra, 

s hangolódtak e mesére. 

Talán a máriagyűdi kegytemplom kisugárzása vagy a hely szellemisége igézi meg a 

látogatót? Vagy a házigazdák szeretete varázsolja el a betérőt? Mindenesetre egy kellemes 

hely kávéra, sütire, megpihenésre. 
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A ház igazi specialitása a többszörös díjnyertes macaron. Szezonalitás érződik az ízeken, így 

tavasszal friss eper, nyáron a füge, késő ősszel a mandula és birsalma dominál. Receptjeiket 

féltve őrzik, de a beszélgetésből, ízekből egy-egy trükkre rá lehet jönni. Érdemes kipróbálni! 

Frissítő után vár a vár! Pár kilométerre van csupán Siklós, ahová csalogatóan hív a Tenkes 

kapitánya. Közel járunk az ország déli határához. Az 1977-től városi rangot viselő Siklós fő 

látnivalója a város feletti dombon magasodó vár (Kép 04). Már a XIII. századtól jelentős 

szerepet töltött be a Dráva sík ellenőrzésébe, melynek szerepe tovább nőtt az elkövetkező 

századokban. Mai képét a XVIII. században kapta, s jelenleg Magyarország egyik 

legépebben fennmaradt várkastélya.  

Jelenlegi várkapitánya fáradhatatlan lendülettel igazi életet, programokat, kiállításokat 

varázsolt ide. Számos rendezvény helyszíne napjainkban a Siklósi vár. 

A vár tövében a buszmegálló mellett tegyünk egy pillantást a ma is aktív imahelyként 

működő Malkocs Bej Dzsámira (Kép 05), mely Europa Nostra díjat kapott gyönyörű 

műemléki helyreállításáért 1993-ban. 

Történelmi ismeretekkel feltöltődve, kicsit megfáradva különleges ebédben lesz része a 

vendégeknek.  Egy helyi csárda csalogatja az éhes pocakokat varázslatos étlapjával, ízeivel. 

 

EBÉD EGY MAGYAR CSÁRDÁBAN - DRÁVAI HALÁSZLÉ 

Érdemes ellátogatni a Tenkes Csárdába és megkóstolni minden ételkölteményt és felidézni 

a helyi és régi nagy ízeket is.  

Gasztrotúránk menüajánlata: 

 Előétel: Haltepertő rántva 

 Leves: Drávai halászlé (kép 06) 

 Főétel: Túrós csusza 

 Desszert: Házi almás pite 

 Italajánlat: Malatinszky borászat termékei 

A drávamenti halászlevet valahogy nem ismeri a magyar gasztronómia illetve feledésbe 

ment, pedig volt, van és reméljük lesz is még sokáig. A nagy titok, hogy nem passzírozzák 

a drávai halászlevet! Lesütik a hagymát a hal zsírjával, ebbe kerül bele a paprika és egyéb 

fűszer, majd  a kész lébe főzik bele a halszeleteket. „Pocsak” pontyból vagy drávai szürke 

harcsából az igazi. 

Kicsit a dunaira, kicsit a balatonira hasonlít, de fűszerezését tekintve teljesen egyedi vonásai 

vannak. Fokhagymával, szemesborssal, babérlevéllel - a három közül legalább kétfélét, de 

inkább mindhármat szokás beletenni. Ezen felül, különösen a horvátoknál, sokan tesznek 

bele vegetát is. Néhány szem paradicsomot is belevágunk vagy paradicsomlével felöntjük. 
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Ez utóbbit nem kell sajnálni. Felhabzás után beletesszük a többi pirospaprikát (kép 07) is. 

(Zöldpaprikát csak ritkán tesznek bele.) Ha nem paradicsomlével, hanem friss 

paradicsommal főzzük, a végén egy kis fehérbort is adunk hozzá. A jó halászlé a hozzáértők 

szerint negyven perc, de legfeljebb egy óra alatt készre fő. A Dráva mentén az így készített 

halászlevet tésztával, méghozzá sohasem gyufatésztával, hanem szélesmetélttel tálalják.  

Finom ebédet követően hív a háborítatlan természet. A Dráva határfolyónk baranyai 

szakasza a mai napig megőrizte természeti szépségét, csodálatos élővilágát. „Szirén” nevű 

hajó fedélzetén teszünk egy kirándulást a vadregényes tájon. Útközben kormoránokat 

figyelhetünk meg, s élvezzük a csendet, nyugalmat, mely körül ölel bennünket. Ebéd utáni 

igazi kellemes kikapcsolódás ez. 

A délután még nem ért véget, hajókázás után rövid buszozással elérjük a nagyharsányi 

szabadtéri szoborparkot (kép 08), ahol helyben készült alkotásokban gyönyörködhetünk. 

Modern és klasszikus formák találhatók itt, a Szársomlyó hegy keleti oldalán egy művelés 

alól kivont kőbányában. Mostanra megszépült a park, kilátóteraszról csodálhatjuk meg a 

tájat, szőlőket, mely a lábunk alatt terül el. Fantasztikus látvány! 

A nap záró helyszíne Villány, a portugieser vörösbor igazi otthona. A faluba beérve 

hangulatos pincesor fogad, ahol érdemes egy kötetlen sétát tenni a színesre festett ajtókkal 

díszített közel 200 éves pincék között. Ahol az ajtót nyitva találjuk, az azt jelenti, hogy otthon 

van a gazda, s betérhetünk egy kóstolásra. Kár lenne kihagyni. A borozgatás közben egyes 

pincészeteknél lehetőség kínálkozik a szőlőtőkék közötti sétára, ahol a finom nedű 

művelésébe is betekinthetünk, sőt ősszel szüreti munkálatokba is bekacsolódhatunk. 

Messze régmúltba kanyarodik vissza a szőlő és bor kezdete itt Villányban. Erről 

részletesebben borvacsoránk közben hallunk a házigazdától. 

 

VILLÁNYKÖVESD: PINCELÁTOGATÁS, BORKÓSTOLÓ VACSORÁVAL 

Kirándulásunk végén Villány szomszédságában, csupán 2 kilométerre lévő 

Villánykövesden teszünk közösen pincelátogatást majd borvacsorát. A pincesor, pincefalu 

70 műemlékileg védett pincét foglal magába. Lakói évszázadok óta szőlészettel, borászattal 

foglalkoztak. Érdekesség, hogy a szőlőültetvények innen távolabb vannak, de a szőlőt itt 

dolgozzák fel és itt tárolják őket fahordókban. A látvány mesébe illő. Számos 

képeskönyvben találkozhatunk a 2 soros pincesorral. 

Borvacsoránk házigazdája a Blum pincészet, Blum János és családja. Több, mint 250 

vendéget is befogadó pincéjébe térünk be, ahol családias légkör és vendégszeretet vár ránk. 

Egész évben egyéni és csoportos foglalásokat is szívesen fogadnak.   

2 emeletes pincében kezdjük az esti programot, ahol pincesétánk során megtudhatjuk, hogy 

az első szőlőtelepítők a rómaiak voltak, akik felismerték és kihasználták a vidék kedvező 
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adottságait. A középkorban már oklevél utal rá, hogy ekkor is folyt itt szőlőművelés, hiszen 

a környék falvai borban fizették a rájuk nehezedő adót. XVIII. században a betelepített 

német földművesek szorgalmának köszönhetően és az általuk hozott fajtákkal megújítják a 

szőlőtermelést. Sajnos a XIX. századi filoxéra óriási károkat okozott, szinte teljesen 

elpusztítva az itten szőlőt. De minden rosszban van valami jó is, a kipusztult fajok helyére 

Amerikából származó, ellenállóbb fajtákat telepítettek be, mely Teleki Zsigmond nevéhez 

fűződik. 

Pincelabirintusból feljőve a présházból kialakított vendégtérben szolgálják fel a borvacsorát. 

A kínálatból nehéz választani. De mivel helyi ízeket keresünk, s a kirándulás során volt már 

pécsi (Pezsgőház Étterem, ebéd), dél-baranyai, balkáni (Balkán Bisztró, vacsora), drávai 

(Tenkes csárda, ebéd) étkezésünk, itt a házigazdák sváb eredetére utalva baranyai sváb 

ízekkel kedveskednek nekünk. A 6 poharas borkóstoló desszert előtt a pincében van. 

Menüajánlat: 

 Előétel: Házi készítésű hidegtál (sonka, stifolder, szalonna, disznósajt, körözött, 

burgonyasaláta, idénynek megfelelő zöldség) 

 Főétel: Kakaspörkölt kapros túros csuszával 

 Desszert: Két szelet házi készítésű rétes 

 Italkínálat: Az asztalon két fajta folyóbor (vörös cuvée, kadarka rose), ásványvíz 

melyből korlátlan fogyasztás van.  

Tele szívmelengető gondolatokkal, érzésekkel, különleges íz emlékekkel zárjuk a 

gasztrotúrát Baranyában. A kirándulás térben is időben bővíthető vagy szűkíthető kérésnek 

megfelelően. Kínálat van még bőven, kulináris kincstárunk kifogyhatatlan.  
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2. Török nyomában Baranyában 

Időutazás az oszmán birodalomban 

1526 a mohácsi csata felejthetetlen évszáma. Az ország 3 részre szakad, s a török beteszi ide a lábát 

közel 150 évre. Hamarosan az 500 éves évfordulóhoz érvén járjuk végig az akkori török világ egyes 

helyszíneit, éljük bele magunkat a történelembe. Számos török épület, sírhely, vár és csatatér őriz még 

titkokat, de próbáljuk megfejteni és értelmezni az eddig elénk tárt múltat.  

Kicsiknek és nagyoknak is ajánlott e 3 napos nyomkövetés, de most nézzük ezt inkább gyerekszemmel, 

hiszen minden magyar diáknak szinte kötelezően ajánlott lenne ez a Mohács – Pécs – Siklós - 

Szigetvár kirándulás a tanulmányaihoz.  

Mohács (első nap) 

Időutazásunkat Mohácson kezdjük a csatamezőn, ahol felelevenedik a véres ütközet, majd a busók 

forgatagában meghallgatjuk a mesét, mely elűzte a törököt. Magyarországon az oszmán időszak 

kezdete és vége is Mohácshoz köthető így. Délután a természeté a főszerep, akár vízen, akár kerékpáron 

fedezhetjük fel a környék szépségeit. 

 *MOHÁCSI TÖRTÉNELMI EMLÉKHELY 

 *CSELE-PATAK 

 BELVÁROSI SÉTA *II. LAJOS SZOBRÁVAL 

 *BUSÓUDVAR LÁTOGATÁSA ÉS BUSÓMASZK FARAGÁS 

 Vizitúra a Dunán vagy kerékpáros kirándulás a dunai ártéren 

Pécs török kori emlékei (második nap) 

Pécsi városnézés során megismerjük a török kor építészetét, a török és magyar lakosság mindennapi 

életét, szokásaikat. Útvonalunk nagy sétával járható végig, de a látott emlékek és ásatások, kutatások 

eredményei segítségével igazi időutazók lehetünk az oszmán birodalomban.  

 *TETTYE – DERVIS KOLOSTOR 

 *ÁGOSTON TÉRI TEMPLOM 

 *KIRÁLY UTCA – REJTŐZKÖDŐ TÖRÖK EMLÉKEK 

 *SZÉCHENYI TÉR MESÉJE GÁZI KÁSZIM PASA DZSÁMIJÁVAL 

 *MEMI PASA FÜRDŐJE 

 *JAKOVÁLI HASSZÁN PASA DZSÁMI 

 *BARBAKÁN 

 *IDRISZ BABA TÜRBÉJE 
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Szigetvár és Siklós (harmadik nap) 

Kirándulunk Baranyában, Siklós és Szigetvár török emlékhelyeit keressük fel. Siklóson a Malkocs Bej 

dzsámi tartogat igazi különlegességeket a vár mellett, akár imaórán is részt vehetünk.  

Az elmúlt évek nagy kutatása Szigetváron zajlik, ahol Szulejmán sírját találta meg egy lelkes 

kutatócsoport. Délután így a Főtér és vár látogatása után az egykori és mai feltáráshoz nézünk el, ami 

igazi csemege a török kor szerelmeseinek. Jelképesen eltemetjük Szulejmánt, így a mi túránk is itt ér 

véget. 

Siklós: 

 *TENKES KAPITÁNY VÁRA 

 *MALKOCS BEJ DZSÁMI 

Szigetvár: 

 *VÁR 

 *FŐTÉR 

 *MAGYAR-TÖRÖK BARÁTSÁG PARK 

 *TURBÉK - FELTÁRÁS 
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MOHÁCS (első nap) 

Mohács hazánk legdélibb Duna-parti városa, révátkelő. Nevét említve leginkább a mohácsi 

csata és a busójárás képe jelenik meg előttünk. 

MOHÁCSI TÖRTÉNELMI EMLÉKHELY 

A rendhagyó történelem órát a mohácsi csatatéren kezdjük, egy szent helyen, ahol szívbe 

markoló idegenvezetéssel átérezzük az egykori hősök kínszenvedését, utolsó jajkiáltásait. 

Az 1526-ban lezajlott mohácsi csata helyszínén kialakított Mohácsi Történelmi Emlékhely 

(kép 09) a magyar történelem egyik sorsdöntő csatájának, és az itt elesett hőseinek állít 

emléket. 

Tele van szimbólumokkal ez a hely. Diákoknak egy sírkert önmagában nem élmény, de ha 

szimbólum kutatókká képezzük őket, s megfejtik a faragott sírjelek jelentését, a növényzet 

kialakítását és választását, a fogadóépület formáját, az emberi csontokat formázó 

bronzkaput, a három részre szakadt rózsabimbót formázó szökőkutat, máris belelátnak a 

történelemkönyv soraiba. 

A történészekből és geográfusokból álló kutatócsoport Dr. Papp Norbert vezetésével 

jelenleg Mohácson dolgozik, s keresi a múlt egyes láncszemeit. Hiszen eddigi 

tanulmányainkból ismerjük az oszmán birodalom haderejét, tudjuk, hogyan roppantotta 

össze a magyar királyság határvédelmi rendszerét, s mi történt Mohácson, s hogyan nyílt 

meg előttük az út Európa felé. Tanultunk az alig 20 éves II. Lajos Csele patakba fulladásáról, 

s így a fiatal magyar király nemcsak életét, hanem ezt a csatát és országának nagy részét is 

elveszítette. De valóban mi is történt? Erre keressük a választ az emlékparkban. 

A látogatást a Szent Korona formájú fogadóépületben kezdjük, ahol interaktív kiállításon 

vehetünk részt. A vetítőteremben korcsoportnak és érdeklődésnek megfelelő HD minőségű 

animációs filmmel ráhangolódunk az eseményekre, behelyezzük ezt térben és időben. A 

mohácsi csata kézzel fogható valósággá válik előttünk a modernt technika segítségével. A 

hagyományos lelet együttes és gyűjtemény mellett a kiállítás fő vonzereje az a vizualizált 

csatatér, ahol mintha mozifilmen lenne a „csatahős”, korhű öltözetben jelenik meg a 

látogató. A XXI. századi modern színvonalnak felel meg az interaktív terepasztal is. Az 

épület egyben kilátóhely is, a kupolából fantasztikus panoráma tárul elénk a virágszirmot 

formázó sírkertre és a környékre. Méltó zarándokhely magyarnak, töröknek egyaránt. 

De nemcsak kis történészeknek tanulságos ez a csatatér. A számok szerelmeseinek is akad 

itt sok feladat. S nézzünk pár dátumot, számot, adatot, amivel lehet dolgozni, számolni, 

kalkulálni, kombinálni. 1456, 1458, 1521, 1526. augusztus 29., / 1,5 óra küzdelem / 250.000 - 

700.000 arany állami bevétel / 8000-10000 fős sereg / 12 millió fős birodalom / 5088 + 40000 

zsoldos lovag és katona / 7886 janicsár gyalogos / 1638 tüzér / 1000 ágyú/ napi 260 mázsa 

kenyér / napi 26000 liter bor/ napi 882 mázsa zab / 120 sírjel / 450. évforduló / 500. évforduló 

/ 14.000 tiszafa / 14.000 keresztény áldozat / 14.000 csontra emlékeztető figura a bronzkapun. 
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Aki inkább az ének órát kedveli, nekik zenén keresztül értelmezhetjük a török kort. 

Hangulatot, érzelmeket fejez ki sok dallam, hangszeres kíséret. 

A testedzés is előtérbe kerülhet itt, hiszen ha belegondolunk, micsoda kondíció és erő kellett 

a páncél viseléséhez, a kard forgatásához. Ehhez legjobb feladat és nagy élmény, ha a 

korábbi virtuális csatát töröknek vagy magyarnak beöltözve, élőben is (tompa!) kardokkal, 

szablyákkal kipróbálhatjuk. Teljes katonai felszereléssel tesszük mindezt, míg a lányok 

udvarhölgyeknek, várkisasszonyoknak képzelhetik magukat a korhű ruhákban. Szintén 

fantasztikus élmény a török kori íjak másolataival az íjászkodás. Igazi fotótéma, kár lenne 

kihagyni. 

Más tantárgyakat és megközelítést is be lehet vonni a történelem bemutatásához. Pl. 

biológiát, hiszen a park növényzetének kialakítása nem véletlenszerű, hanem nagyon is 

tudatos, gondos válogatás eredménye. Vagy ha a jelenlegi tudományos kutatócsoport 

összetételét és munkáját nézzük, ott a kutatás fő vonala a történészek és régészek mellett a 

geográfusi szemlélet. S nem elhanyagolható, hogy csodaszép költemények, irodalmi 

alkotások születtek a török korról, a csatákról. Kicsiknek pedig népi játékokon keresztül 

mutathatjuk be a múltat. Ilyen mondókák pl. Gólya, gólya, gilice / Katalinka, Katalinka / 

Szólj síp szólj / Csigabiga bácsi / Repülj, repülj Péterke / Tüzet viszek. 

Összefoglalva a Mohácsi Történelmi Emlékhely látogatása diákoknál igazi aktivitást is 

kiválthat megfelelő irányítással, koordinálással. S ami fontos, nemcsak történész szemmel, 

de megközelíthető a múltunk zenén, matematikán, testnevelésen, biológián, földrajzon, 

irodalmon keresztül is.  

CSELE-PATAK 

Mohácstól kicsit északra, a közút és a Csele-patak kereszteződésében áll II. Lajos 

emlékműve. 

Eddigi tanulmányainkból úgy tudjuk, hogy a megáradt Csele-patakba fulladva vesztette 

életét menekülés közben a fiatal magyar király. Ezt a nézetet azonban már régen is sokan 

vitatták. A patak partján állva nehéz is elképzelni, hogyan is volt mindez. Vannak kutatók, 

akik a korabeli forrásanyagokat tanulmányozva arra jutottak, hogy a király gyilkosság 

áldozata lett, méghozzá saját főurai végeztek vele. A legújabb kutatások eredményeit 

várjuk, hiszen geográfusi szemmel nézve máshol volt a Duna medre, másképp folyt itt a 

patak. Az viszont tény, hogy Szulejmánnak, a török szultánnak kezdetben fogalma sem volt 

arról, hogy csatát nyert és mi lett a magyar királlyal. A csatavesztés következményit viszont 

ismerjük, mely nemcsak Magyarország, de egész Közép-Európa történelmére 

fordulópontot hozott. 

 

Autóbusszal beutazunk Mohács központjába, a Széchenyi térre. A belvárosi sétánkat a 

Fogadalmi templom megtekintésével kezdjük, ahol a padlózat színének és kövezetének 
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szimbolikus jelentését már értjük az emlékpark látogatását követően. Mohácsi Városház is 

1926-ban épült, csakúgy, mint a Fogadalmi templom, a nagy csata 400. évfordulójára. Belső 

díszítésében számos helyen a mohácsi csatára utaló történelmi címereket és az uralkodók 

aláírásait láthatjuk. A török kiűzésének legendáját óriási gobelinen csodálhatjuk meg a 

díszteremben.  

Majd a tér fő épületeit, szobrait vesszük sorba, köztük II. Lajost ábrázoló modern felfogású 

alkotást is. 

Talán a „Templom tövében érclovag” kezdetű vers adja vissza leginkább a szobor leírását, 

melyet Varga Imre készített 2006-ban, a csata 480. évfordulójára. Számos kritika érte a 

szobrot, mind a helyválasztást, formát, megjelenítését, anyagát tekintve.  

Nagy Kálmán: Lajos király szobránál 

Templom tövében – érclovag! 

Hol hagytad el a szép lovad? 

S hova tűnt büszke sereged? 

Igaz a hír? – Mind elesett? 

Kérdezném tovább, de nem felel. 

Egyedül áll ott, akár a jel . …  

Pár perc séta innen a Busóudvar, ahol a kiállítás megtekintését követően busómaszk faragás 

következik a vállalkozó kedvűeknek. 

BUSÓUDVAR 

A mohácsi Busójárás (kép 10) az UNESCO Emberiség Szellemi Kulturális Örökségének 

reprezentatív listájára került 2009 őszén, ezáltal a legenda tovább él a Duna partján. Aki még 

nem járt itt februárban, az igazi karneváli hangulatot árasztó busójáráson, bepótolhatja 

mindezt a Busóudvarban (kép 11) tett látogatással.  

Megelevenedik itt a fesztivál, a busók fűzfából faragott, rikító színűre festett, félelmetes 

álarcaikkal vidám forgataggá varázsolják az ide belépő látogatót. Aktív részesei lehetünk a 

kiállításnak, ugyanis az óriás kereplőt meg lehet szólaltatni, kolompot rázni, igazi hang 

kavalkád és látvány kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Ma már mindez a téltemetés és 

tavaszköszöntés nagy ünnepe, mely húshagyó kedden látványos farsangtemetéssel ér 

véget. Mindezt a Busóudvarban is átérezhetjük a kiállító tér közepén emelt óriási máglyára 

készített „Tél” feliratú koporsóval. 

De mi is mindennek az eredete, s hogyan kapcsolódik a „Török nyomában Baranyában” 

túrához? A hagyomány szerint a törökűzés legendájával magyarázzák. A mondának, mely 

szerint egykor a Mohács-szigetre menekült sokácok csónakokkal átkeltek a jeges Dunán, 

ijesztő, állati vérrel bekent álarcokban megjelentek a török előtt, akik babonás népként azt 
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hitték, az ördög jött el hozzájuk, s futva elmenekültek, csapot-papot hátra hagyva. De e 

mesének aligha van történelmi alapja. Hiszen jócskán a török kiűzése után telepítették be 

ide a sokácokat, akik valószínűleg korábbi hazájukból hozták magukkal e szokást. Mindez 

Mohácson továbbalakult és nyerte el mai megjelenését, amit már az 1700-as évek végétől 

megtalálhatunk a korai helytörténeti leírásokban. 

A Busóudvarban interaktív módon élvezhetjük a busójárás minden pillanatát, akár 

megfaraghatjuk saját álarcunkat is a maszkfaragó mester segítségével. Így tényleg busónak 

érezhetjük magunkat, sőt beöltözhetünk a szőrével kifordított rövid bundába. A 

néphagyományból mára idegenforgalmi látványosság lett, vissza kell jönni ide februárban. 

A nap hátralévő részében aktív kikapcsolódásé a főszerep. Vízitúrázni lehet a Dunán vagy 

kerékpáros kirándulást tehetünk a dunai ártéren. Kerékpár és kenu kölcsönzésre van 

lehetőség a Duna parton, nagyobb létszám esetén előzetes regisztráció szükséges. 
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PÉCS TÖRÖK KORI EMLÉKEI (második nap) 

Baranyában és talán egész Magyarországon, Pécsen található a legtöbb török emlékünk. 

Rendhagyó városnézésünk során igazi időutazók lehetünk az oszmán birodalomban. 

Nemcsak a történelemben, hanem az építészetben és a kultúrában is jelentős változásokat 

hozott ez az időszak. Sokan a hódoltság negatív következményeit nézik, s alig esik szó, hogy 

nem csak rossz dolgot adott a népnek ez a török kor, hanem bizony számos eszmei és tárgyi 

értékek is fennmaradtak. Gondoljunk csak a dzsámikra, minaretekre és a török fürdőkre, de 

a nyelvi és népművészeti kincseket se feledjük. Fedezzük fel a múltat, eredjünk ennek 

nyomába! 

TETTYE – DERVIS KOLOSTOR 

Kezdjük az ismerkedés Péccsel a város feletti Tettyén. Az egykori reneszánsz pécsi püspök 

nyaralóját a török korban a Mecsek oldalban a török dervisrend foglalta el és hasznosította 

kolostorként. A keleti szárnya tornyot kapott, amely mint őrtorony és minaret szolgált. Mai 

romjai egy gyönyörű park fő ékessége, nyáron szabadtéri színház díszletéül szolgálnak 

vagy a húsvéti passiójáték misztikus helyszíne. De egy koncert vagy szabadtéri esküvő is 

elbűvöli a résztvevőket. Jó időben kellemes kirándulást tehetünk innen a Mecsekre a kijelölt 

túraútvonalak bármelyikén, vagy a Havi hegyi kápolnához pár perces sétával elérünk, 

ahonnan felejthetetlen panoráma tárul elénk. Ha gyerekekkel tesszük a túrát, a tettyei 

játszótéren egy kis kikapcsolódásra, játékra feltétlenül szakítsunk időt. 

ÁGOSTON TÉRI TEMPLOM 

Sétáljunk le a Tettye patak és az egykori malomkerék mentén a kis utcán az Ágoston térre. 

A ma katolikus templomként működő templom egykor török mecset volt. Erről 

tanúskodnak a déli oldalán látható, már befalazott szamárhátíves ablakok. Az Európa 

Kulturális Évet (2010) megelőzően nagy ásatások folytak itt a téren az autóút átépítés miatt, 

s ekkor bebizonyosodott, hogy a mai templomtól keletre egy temető állt a 12. században egy 

kis kápolnával. Ennek emlékére egy gyönyörű romkertet alakítottak itt ki. Majd ezt a korai 

kápolnát lebontották és az Ágoston-rendi szerzetesek a 14. században gótikus templomot 

emeltek ennek helyén kolostorral és a rend főiskolájával. 

Aztán jött a török. A török 2 évvel később foglalta el Pécset, mint Budát. 1543-at írunk. 

Jellemző volt rájuk, hogy nem pusztítanak, de nem is építettek igazából. Inkább csak 

átépítettek saját vallásuknak és ízlésüknek megfelelően. Így a katolikus templomokból 

dzsámi vagy mecset lett, a harangtoronyból minaret. A házakat szép színesre lefestik, 

esetleg az ablak elé vasrácsot helyeznek, így még keletiesebb hangulata lett a városnak. A 

leírások szerint hastáncosok, rabszolga kereskedők, kígyóbűvölők voltak a főtéren. Ide 

képzeljük magunkat! Így a korábbi Ágoston-rendi templomból mecset lett. Ennek 

ablakaiból 2 maradt fenn az utókor számára. 
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Török után lebontották részben a mecsetet, s maradványaiból és köveiből építették fel a mai 

templomot a 17. század elején. 

KIRÁLY UTCA – REJTŐZKÖDŐ TÖRÖK EMLÉKEK 

Az épületek, a muszlim hagyományok lassú megsemmisülése közel két évszázadig tartott 

és a magyar műemlékesek szerint sok esetben csak a véletlenen múlott, hogy a veszteség 

nem lett nagyobb. A muszlim építészeti alkotások megdöbbentő pusztításának csak az 

utolsó órákban sikerült intézményesen gátat vetni. A műemlékvédelmi hivatalok 

munkatársai felkészültségének, elhivatottságának köszönhetően maradt az utókorra az a 

néhány régi épület, amit ma ismerhetünk.  Ilyen például a Király utcából nyíló Kazinczy 

utcában lévő építkezés során megtalált Ferhád Pasa dzsámijának alapjai és északi fala. 

Jelenleg az építkezés áll most itt, terveket módosítják a műemlékvédők kéréseinek eleget 

téve. Várjuk a folytatást, mi marad, s mi lesz látható mindebből az utókor gyermekei 

számára. 

GÁZI KÁSZIM PASA DZSÁMI 

A Gázi Kászim Pasa Dzsámi (kép 12) Magyarország legnagyobb török kori emléke, mely a 

Széchenyi téren, a főtéren található. Talán a legkutatottabb és legismertebb dzsámink ez, 

mely ma katolikus templomként működik. Érdekes varázsa, kisugárzása van ennek a 

helynek. 

Történetét az altemplom egyik helyiségében kialakított interaktív teremben kis bemutató 

filmből ismerhetjük meg élvezetes módon. Az egykori 13. századi templom hogyan 

növekszik és szépül, majd a török átépíti korának és vallásának megfelelően. Falak és 

tornyok dőlnek össze, épülnek újra és újra, megnyúlnak és kiszélesednek. Mindezt a rajzos 

filmben magyar narrációval és angol feliratozással követhetjük nyomon. Török után a 

dzsámi formája megmarad, de funkciója ismét katolikus templom lesz. Ez a kettősség a 

templombelsőben is egyértelműen látható, s adja különös varázsát a helynek. Mindez 

kívülről is látható, ha a kupola tetejére nézünk, hiszen mily békésen megfér egymáson a 

kereszt és félhold, mely mutatja a mai katolikus templom múltját és jelenét.  

Az altemplomon keresztülsétálva a templomtérbe érünk fel, ami két részből áll. Ha 

kronológiai sorrendben szeretnénk megismerkedni a templommal, akkor a tér felőli oldalon 

kezdjük mindezt, vagyis a dzsámi részen. Foglaljunk helyet, s képzeljük magunkat Gázi 

Kászim Pasa korába. Szinte halljuk a müezin énekét, látjuk az imára érkezőket. De mi 

maradt meg e korból itt a templomban? 

A legfontosabb eleme a dzsáminak, ez pedig a mihráb, azaz imafülke. Mekka felé tájolva. 

(Széchenyi tér felé fordulva az oltárral szemben helyezkedik el.) Aztán a falakon eredeti 

feliratokat lehet kivenni, mely a korán egyes sorait idézik. A négy sarokban fenn sztalaktit 
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díszítést látunk. Az ablakok feletti szamárhátív egyértelmű dísze a dzsáminak. A 

mennyezetről hosszan lenyúló csillárok nem az eredetiek, de ilyesmi lehetett akkoriban itt.  

Viszont nem győzzük hangsúlyozni, hogy ez ma katolikus templom, tehát jelen van Jézus a 

kereszten, s a mennyezetről az angyalok vigyáznak le ránk. 

Mily érdekes a templom kialakítása. Ugyanis mikor az 1930-as évek végén bővítésre került 

sor, az északi falat kibontották, egy óriási szamárhátívvel áthidalták, s egy teljesen más 

kialakítású és formájú templomteret kapcsoltak hozzá. Így a naiv szemlélő részére is 

egyértelmű, melyik a régi és melyik az új rész. Ezáltal az oltár a templom közepén kapott 

helyett, különlegessé téve a szertartásokat. 

Ha a modern részbe átjövünk, teljesen más képet kapunk (kép 13): már freskókat láthatunk 

a falakon (egykori dzsámi részen ilyen nem volt!), orgona a karzaton, stáció a bejárat mellett. 

Az oltár feletti nagy freskó Gebauer Ernő festőművész alkotása. 

Ha az északi ajtóban megállunk, s visszanézünk, talán itt foglalhatjuk össze leginkább 

mindazt, amit látogatásunk során megtapasztaltunk. A múlt és jelen kettősségét, a török és 

katolikus elemek keverékét. 

MEMI PASA FÜRDŐJE 

A töröknek dzsámit, minaretet könnyű volt építeni, hiszen csak a korábbi katolikus 

templomot és annak harangtornyát kellett átépítenie. Egyedül fürdő nem volt itt korábban, 

pedig ez az oszmán birodalom vallási és mindennapi rituáléjához nélkülözhetetlen.  

A Ferences rend kolostorára a török érkezése után nem volt szükség, így ezt lebontja, s 

köveinek felhasználásával elkészíti a számára fontos fürdőt a mai Ferencesek utcája végén. 

Memi Pasa dzsámija és fürdője egymás mellett állt itt, ami valószínűleg a 16. század 

harmadik negyedében épült a műemléken lévő tábla kiírása szerint (kép 14). 

Mai értelemben használt modern padlófűtéses fűtőrendszer működött a fürdőben, amivel 

a levegőt és a vizet melegítették. Igazi „wellness központ” volt ez: masszázs, fali vízsugár, 

pihenőpad, gőzfürdő, természetes fény. Egykoron Pécsen a nagy török utazó – Evlia Cselebi 

- leírásaiból megtudhatjuk, hogy 3 közfürdő működött: a már előbb említett Gázi Kászim 

Pasa dzsámi melletti fürdő (mai bíróság épülete helyén lehetett), Ferhád Pasa fürdője (mai 

Kazinczy utcában) és itt, a Memi Pasa fürdője (kép 15). 

Memi Pasa dzsámiját már nyomokban sem láthatjuk, hiszen 1686 után, a török kiűzését 

követően a ferences rendiek elbontották, de a török fürdő szerencsésen akkor ugyan 

megmenekült, majd feledésbe merült. 1970-ben tárták fel a fürdő romjait, s tették mindenki 

számára láthatóvá. Sajnos fedetlenül, igen rossz állapotban van, falazata pusztul az időjárás 

viszontagságai és a vandalizmus miatt, így az egykori előcsarnok díszes kútjának csak 

töredékeit láthatjuk, valamint sajnos az ülőpadok is eléggé sérült állapotban vannak. 

Ráadásul a nagy török beruházás révén megújítható török műemlékek listáján ez nem 
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szerepel. (Megújulható török műemlékek: Idrisz Baba türbe, Jakováli Hasszán Pasa dzsámi, 

Ferhád Pasa dzsámi). 

Pécsen ezen kívül számtalan török kút is van, köztük egy nemrég felújított a Kálvária 

utcában és a Rókusdomb alján lévő. 

JAKOVÁLI HASSZÁN PASA DZSÁMI 

Magyarország legépebben megmaradt iszlám építészeti emléke a Jakováli Hasszán Pasa 

dzsámija a minarettel (kép 16). (Érdekességként megemlítendő, hogy Hasszán nagyapja 

Memi Pasa volt.) 2019-ben még múzeumként működött turistaszezonban és aktív 

dzsámiként fogadta a híveket a pénteki imára, illetve ramadánkor itt gyűltek össze a pécsi 

és környékbeli muszlinok. Ez a „Kis Dzsámi”, ahogy pécsiként hívjuk, a Kórház téren 

található, a Megyei kórház falai között megbújva.  

17. században négyzetes alaprajzú, kőből és téglából épített kupolás épület dzsámiként 

épült.  Viszont sajnos törökkori történetét javarészt homály fedi. 1663-ban már biztos állt, 

de talán az 1630-as években emelték. A minaretjébe az 1970-es évek közepéig 87 fokú 

csigalépcsőn fel lehetett menni, oda, aminek erkélyéről a müezzin naponta ötször hívta 

imára a muszlim hívőket. 

A dzsámi szomszédságában az oszmán időszakban a zenét igen magas fokon művelő 

mevlevi dervisek kolostora, egy főiskola (medresze), szegénykonyha és temető állt, 

amelyeket szintén Jakováli Hasszán Pasa alapított. A hódoltság után csak a minaretes 

dzsámi maradt fenn, amit a kórház katolikus kápolnájaként használtak éveken keresztül 

(padlózatában középen egy kereszt dísz látható, utalva erre az időszakra.) Haasz 

Mihály (1810-1866), Pécs város krónikása korabeli híradások alapján például feljegyezte, 

hogyan pusztították el a dzsámi melletti temetőt: „1692-ben a jezsuiták lakot építenek 

maguknak, amelyhez követ nagy mennyiségben a szigeti kapun kívül álló temetőből 

nyertek.” Így semmisítették meg Pécs török temetőit és faragott sírköveit, melyekből alig 

néhány (összesen talán három-négy darab) maradt csupán. 

Sajnos kapuját most zárva találjuk, pedig aki ide belépett, egy csodás, keleti utazás első 

lépéseit tette meg. 

BARBAKÁN 

Magyarország leghosszabb épen fennmarad városfala Pécsen található, közel 4 km 

hosszával. Ez a tatárjárás után épült, de a török előtt. Hosszú-hosszú ez a városfal, de bizony 

nem volt elég erős. A város fekvéséből adódóan az ellenfél felment a hegyoldalra, onnan 

benézve látta, hogy hol és hogyan támadható könnyen Pécs, s így hamar elfoglalta. Csupán 

a város 4 sarkán épült bástya – Barbakán - volt egy kicsit erősebb. Ma már csak az ÉNY-i 

Barbakán (kép 17) maradt fenn. Látogatható, egykori felvonóhídján közelíthető meg. A 
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várfalra is felmehetnek a vállalkozó kedvű kalandorok. Vigyázat! Este sötétedéskor 

bezárják, s jajj annak, aki bent ragad! 

IDRISZ BABA TÜRBÉJE 

Hazánk 150 éves török hódoltságának nyomait Pécs városának megannyi épített öröksége 

őrzi. A misztikus hangulatú, cédrus fenyők árnyékában álló Idrisz Baba Türbéje (kép 18), 

(muszlim síremlék) ma is a bektasi dervisek rendjének zarándokhelye.  

A szent embert, akinek hírnevét jóslatainak és gyógyító munkájának köszönhette 1593-94 

körül temették a közadakozásból épített türbébe. Magyarországon tizennyolc türbe maradt 

fenn, de ezek közül csak kettő látogatható: a Gül Baba Türbéje Budapesten és Idrisz Baba 

Türbéje Pécsett, amely a csodával határos módon épségben vészelte át a századokat.  

A sír az épület padlózata alatt található. Előzetes időpont egyeztetéssel látogatható, mely a 

gyermekkórház udvarában áll egy szép rózsaliget közepén. A sírkápolna alaprajza 

nyolcszögletű, falai faragott terméskőből épültek. Szabályos félgömb kupola fedi. Ablakai 

feletti ívekkel már a dzsámiknál találkoztunk, vagyis a szamárhátívvel. Török Köztársaság 

ajándéka berendezése, mely igen egyszerű: csupán az imaszőnyeg és a síremlék hímzett 

takarója látható bent. 

Micsoda története van! Török után keresztény kápolnaként működött, majd lőportorony, 

valamint élelmiszer és gyógyszerraktárként szolgált. Jelenleg műemlék védelem alatt áll, 

szépen restaurálták az épületet. 

Kertjét a közeli erdők vadrózsáiból oltott nemes rózsák, és csorgó kutak díszítik. Udvarában 

árnyékos padon megpihenve elmélkedhet a látogató az egykori misztikusokról. Idrisz Baba 

jóslatairól, gyógyító tevékenységéről, a türbe utóéletéről, a dervis rendekről és a török kori 

Pécsről hallgathat érdekes idegenvezetést a síremlék látogatója. 

 

Pécsi török tükör sétánk ezzel a végére ért, számos történet, mese még felderítésre vár....és 

akkor még nem beszéltem a föld alatt húzódó több kilométer hosszú pincerendszerről, amit 

a török időkben építettek, és amibe Pécs átépítéseinél lépten - nyomon beszakadtak az 

építők. (Erről részletesebben a Gasztro túrám Littke Palace – Pezsgőpince leírásnál 

olvashatunk.) 
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SZIGETVÁR ÉS SIKLÓS (harmadik nap) 

Siklós 

MALKOCS BEJ DZSÁMI 

Pécsi városnézésünket Siklóson folytatjuk, ami éppúgy a török kezére került, mint Pécs 

1543-ban. 1686-ig az oszmán birodalom fontos állomáshelye volt. Keressük fel az Europa 

Nostra díjat nyert Malkocs Bej dzsámit (kép 05) először. 

Magyarországon a hódoltság korából csupán 6 dzsámink maradt fenn, ebből már kettőt 

láthattunk Pécsen. A mai nap során még hárommal (Siklós, Szigetvár, Szigetvár) 

ismerkedünk meg. De vajon hol van a hatodik, s mi a mai funkciója? Ez Esztergomban 

található, a Duna part és a Bazilika között, mely kávézóként működik. De szép lenne „Török 

dzsámik Magyarországon” címmel egy túrát összeszervezni.  

Malkocs Bej dzsámija egyből a török uralomra jutását követően épült itt Siklóson. Egyes 

források Malkocs bégként említik az egykori építtetőt, aki szandzsákbég lehetett. Minaretes, 

előcsarnokos (mindkettő elpusztult) mecset volt ez egy gyönyörű rózsaliget közepén, 

Mekka felé tájolva. Török után számos átalakításon esett át a szabályos dzsámi forma, 

legutóbb lakóházként használták, de sajnos eredeti, szamárhátíves ablakait, egykori 

kupoláját és falainak jó részét lebontották. 

Az 1960-as években a szomszédos Városháza tornyából szakértő szemek arra lettek 

figyelmesek, hogy a lakóház soraiból egy épület fura tájolása miatt kilóg a sorból. Régészeti 

és műemléki feltárás következett, melynek eredménye a gyönyörűen helyreállított dzsámi 

lett, mely 1993-ban az Europa Nostra díjat elnyerhette. Szinte teljesen újjáépített épületről 

van szó, falainak csupán alsó kövei az eredetiek. Építtetők, tervezők, műemlékvédők 

komoly szakmai összefogásával jött létre a mai arculat, szarajevói dzsámi minta alapjaira 

támaszkodva. 

Belső díszítése, bútorzata Törökországból, Ankarából érkezett, mely korabeli szakrális 

berendezési tárgyakat jelent. A már ismert dzsámi építészeti elemei mind megtalálhatóak 

itt: szabályos kocka alap, rajta a nyolcszög alakú dob, s ezen a szabályos kupola, bent mihráb 

(imafülke) délkeleti tájolással, mellette a szószék, sztalaktit díszítés, szamárhátíves ablakok, 

nők karzata és feljáró a minarethez. Újjáépítés során törekedtek a korhű megjelenítéshez 

minden szempontból. 

Ma kiállítótérként működik, belépőjegy váltása szükséges látogatásához. Belépve az eredeti 

török imaházak hangulata érezhető. A délszláv háború idején viszont aktív dzsámiként 

működött, sőt még esküvőt is tartottak benne. 
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TENKES KAPITÁNY VÁRA 

Siklóson a város és a vár (kép 04) története szinte teljesen összefonódik. 13. századtól 

folyamatosan jelentős szerepet töltött be a Dráva sík ellenőrzésében. Számos család és várúr 

tartotta erős vagy gyenge kézben az állandóan fenyegető külső támadásokkal szemben. A 

legjelentősebbek közül megemlítendő a Soklósi, Garai és Perényi család, valamint a 

hódoltságot követően a Caprara, Battyhány és Benyovszky család. Az új várúr mindig az 

adott kornak, stílusnak megfelelően átépítette, szépítette, bővítette kis birodalmát. 

A török érkezésekor az egykori várkapitány hiába védekezett hősiesen, a török túlerő 

könnyen elfoglalta a várat, s így török volt az úr 1543-1686 között. Bár nagyobb építkezések 

nem történtek, de így is jelentős közigazgatási központnak számított Siklós, ahol 

fegyverraktár és lőszerraktár működött. 

De nem csak híres várurak voltak ám itt! Hősnők is akadtak szép számmal! Kanizsai 

Dorottya, az egykori várúrnő kertjében sétálva gondoljunk egy kicsit őrá, bátor 

cselekedetére, amikor is a mohácsi csatatérről haza nem térő magyar katonákat a sírmezőn 

eltemettette 1526-ban. 

Viszont sokunk számára Siklós egyet jelent a Tenkes kapitánnyal. A fiatalabb generáció 

számára kötelezővé tenném ennek megismerését, amely a magyar televíziózás múltjáról is 

egy benyomást ad a néző számára, hiszen ez volt a Magyar Televízió első és egyik 

legsikeresebb filmsorozata Zenthe Ferenc főszereplésével. Javaslom, hogy a vártúrán a 

különböző korok és stílusok, mesék és valóság között sétálva időzzünk el egy kicsit a Tenkes 

kapitány panoptikumban is. 

Igazi gyerekparadicsom a mai vár, családi programnak is kiváló, amit fantasztikus 

várkapitányunknak köszönhetünk. Szentgyörgyváry Péter lelkesedésével, szakmai 

tapasztalatával alakította ki például a Játékország elnevezésű játszókuckót a várban, ahova 

kicsik és nagyok betérhetnek, várkapitánynak és várkisasszonynak képzelhetik magukat 

korhű ruhába beöltözve, de az egész aprókról sem feledkeztek meg, akik építőkockákkal, 

babákkal, vagy a nagyobbacskák már karddal-pajzzsal, sisakkal próbálhatják ki harcos 

rátermettségüket. 

Egész évben számos rendezvény, program, szabadtéri előadás helyszíne a vár. A „meg kell 

nézni” listára feltétlenül kerüljön fel! Kár lenne kihagyni! 

Szigetvár 

Fantasztikus szenzáció történészek, régészek, műemlékvédők körében is az elmúlt évek 

feltárása a Szigetvár melletti Turbékon. Mielőtt az ásatásra kimennénk, a siklósi vár után a 

szigetvári várat is fedezzük fel. Érdemes helyi idegenvezetőt kérni a vártúrához, aki 

végigkalauzol bennünket a történelem kusza vonalán, a török megszállás előtti, a hódoltság 

alatti és azt azt követő időszakra is.  
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Akár diákokkal vagy felnőttekkel, magyarokkal vagy külföldiekkel érkezünk Szigetvárra, a 

következő neveket és évszámokat kell felelevenítenünk: Zrínyi Miklós, Török Bálint, 

Szulejmán, 1566. 

Várból kijőve a főtér (kép 19, 20) felé vegyük az irányt, ahol a várostérképet nézzük meg 

részletesebben és értelmezzük Szigetvár nevét. A vár építésekor az Almás patak vizét 

felduzzasztották és így egy tó vette körül egykoron az erődöt, melynek köszönhetően 

jobban védhető volt. De a mocsaras részt a török mégis meg tudta közelíteni - kis dombra 

kúszott fel, ahonnan szemmel tartotta a vár védekezését – majd körbezárta, s így fel kellett 

adniuk magukat a védőknek. Ez a híres Zrínyi kirohanása „jelenet”. Zrínyi jelképes 

megformálása a Főtér közepén található Oroszlán szobor. S ne feledkezzünk meg az egykori 

török dzsámikról sem! Az egyik a várban a másik a főtéren található, mint katolikus 

templom.  

MAGYAR-TÖRÖK BARÁTSÁG PARK 

Szigetvár külterületén, a 67-es főút mentén 2 óriási szoborra (kép 21) leszünk figyelmesek, ők 

Zrínyi hadvezér és Szulejmán alakjai. Korábbi kutatások szerint itt állt a török sereg tábora és 

Szulejmán szultán sírja. Az idős, 72 éves korában elhunyt uralkodó belső szerveit itt, 

Szigetvárnál temették el, míg testét konzerválták és az ostrom végeztével hazaszállították. 

Érdekesség, hogy a park területét 99 évre bérbe vette a török állam, amit a népi emlékezet 

török temetőként említett. Ma itt található Szulejmán bronz szoborportréja mellett jelképes 

síremléke. De hol is van a valós türbe? Erre keressük a választ túránk végén. 

SZIGETVÁR – TURBÉK ÁSATÁS 

Keressük meg Szulejmán sírját, vegyünk végső búcsút a nagy szultántól. Az előbb említett 

kisebb dombra kapaszkodjunk fel most mi is, követve Turbék útbaigazító táblát. Kis 

földutakon jutunk el az ásatás (kép 22, 23) helyszínére a szőlőhegyen. Első ránézésre a 

látvány egy gondosan ápolt, frissen kapált szőlő benyomását kelti pár gödörrel, de ha 

szakértő szemek kalauzolnak minket itt végig, megelevenedik a történelem.  

2013-ban született török-magyar megállapodás eredményeképpen a PTE Zrínyi-Szulejmán 

Kutatócsoport Dr. Pap Norbert vezetésével szakértői megbízást kapott Szulejmán szultán 

egykori síremléke és az azt övező épületegyüttes régészeti feltárására. A munkára régész, 

geográfus, történész kutatói csapat állt össze, akik geofizikai vizsgálatokkal három török 

épületet azonosítottak be: egykori türbét, dzsámit és derviskolostort. A feltárások során a fő 

épületeket övező palánkfal védőárkának illetve az őrség barakkjának a helyét is sikerült 

azonosítani, valamint valószínűsíthető, hogy a falon kívül egy muszlim és keresztény 

lakónegyed is kapcsolódott. Ezek feltárása az elkövetkezendő évek feladata lesz.  

Bízunk benne, hogy a közeljövőben elkészülhet a leletegyüttes bemutatását szolgáló 

látogatóközpont és kulturális-turisztikai komplexum számos látványelemmel, 3D 
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illusztrációkkal, aktív programokkal. A „Török nyomában Baranyában” túra méltó záró 

pontja és zarándokhelye lesz e hely, Mohács, Pécs, Siklós és Szigetvár kör bejárását 

követően. Gondoljunk itt egykori védőkre és támadókra, nagy, ismert és elfeledett hősökre, 

akiknek köszönhetően mi ma itt lehetünk és részeseivé válhatunk a történelem varázsának. 

 


