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Az egyik első pécsi újság, a Fünkfkirchner Bergmandl 

 

A pécsi sajtó kezdetei 

A sajtó a korszakok egyik legfontosabb történeti forrása1, szerepe a pécsvidéki bányászat 

kultúrájának is befolyásoló tényezője2. A pécsi sajtó története egyre jobban feltárul – meg-

született egy összefoglaló bibliográfia3, az új és új feldolgozások számos ténnyel 

gazdagitják az eddigieket4. 

Pécs lakosságának a 19. század hatvanas éveiben alig fele volt magyar (53%), majdnem 

egyharmada német volt, s nagy számban éltek itt horvátok, bosnyákok (16-17%). A mil-

lennium idejére Pécs magyar többségű várossá vált, az itt élők háromnegyede magyar, 19 -

                                                      
1 Széchenyi Ágnes (2004) A huszadik század hiányzó magyar sajtótörténete – Adósságlista és javaslat. Magyar 

Tudomány., 2004.10. 1160–1161. 
2 Krisztián Béla (2016) A mecseki bányászat sajtójának története. A Fünfkirchner Bergamndl -tól a Mecseki 

Szénbányák Szakszervezeti Hiradójáig (1848-1994). Kézirat. 540 oldal, táblázatok, képek. 
3 Surján Miklós (1992) Baranya megye sajtóbibliográfiája (1832-1984. Baranya Megyei Könyvtár, Pécs. 
4 Pap Dávid Zoltán (2013) Pécs város nyomtatott sajtójának története 1848–1948. 79-84. Doktori értekezés 

tézise. www.idi.btk.pte.hu/.../prezentacio_rezumek_2013.pdf 
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20%-ot tett ki a németség és 1-2%-ban laktak horvátok, bosnyákok, de a köznyelvben épp-

úgy, mint a hivatalos nyelvben a német is elevenen élt. Ilyen körülmények között a német 

nyelvű kiadványok megjelentetése Pécsett a korszakban megalapozott volt.5 A városban a 

földművesek, a kisiparosok, kereskedők, hivatalnokok kisebb-nagyobb csoportjai jelentették 

a népességet, a bányász foglalkozás néhány birtokosra támaszkodott. Az olvasóközönség ne-

hezen elkülöníthető csoportjai még nem igényelhették a foglalkozások vagy szakmák részére 

készülő újságokat. Így azok az általános művelődést, politikai érdeklődést elégítették ki . 

A reformkor a hazai sajtóban is változásokat hozott. A pécsi sajtó első fellelhető nyoma 

egy előfizetési felhívás. 1832-ben Knezewich István nyomdász azzal a kéréssel fordult a 

város vezetőségéhez, hogy egy lapot, a Fünfkirchner Intelligenz Wochenblatt-ot adhassa 

ki. A lap nem található, valószínűleg meg sem jelent.6 

A pesti 1848. március 15-i események hatására – nevében a cenzúra eltörlését is ünne-

pelve – jelent meg Neuwirth Ernő Adolf szerkesztésében Pécs első újságja, a Pressfreie 

Flugblätter, mely nevét hamarosan Fünfkirchner Zeitung-ra változtatta. Mellékleteként 

1848. március 31-én látott napvilágot az első magyar nyelvű pécsi újság, a hetenként meg-

jelenő Pécsi Tárogató. 

Ezek mellett 1848-ban egy Pécsre visszatért táblafestő, restaurátor, a sokirányú érdek-

lődéssel és jó íráskészséggel, kritikai szellemmel megáldott Lichtenstein József is megje-

lentetett magyar nyelven szándéka szerint egy jobbító célú, „humorisztikus” lapot, a 

Fünfkirchner Bergmandl-ot. 

A Fünfkirchner Bergmandl három száma a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei 

Levéltárában Pécs város iratai közül került elő.7 A kiadó Liechstein József (1795-1856) 

A pécsi származású Lichtenstein József (Pécs, 1795. március 18. – Pozsony, 1856. dec-

ember 6 vagy 7.8) akadémiai festő, újságíró. Életútjáról szórványos ismereteink vannak. 

Bejárta Európát, restaurátor, számos közéleti, erkölcsjobbító terv, cselédszerződési rend-

szer, restaurátori feladat alkotója és kivitelezési szakembere, a szépirodalom és az új hírek 

közreadásának szorgalmazója. Széleskörű érdeklődését a Bergmandl eddig fellelt három 

                                                      
5 Angela Korb (2008) Asszimiláció a publicisztikában. Az oktatás mint az asszimiláció tere a Fünfkirchner 

Zeitung vezércikkeiben 1889-ben. NAPÚT 2008. v5., 110–114. benhttp://www.napkut.hu/naput_2008/ 

2008_05/110.htm 
6 1848-ban Pécs/Fünfkirchen jelzet alatt a következő kiadványok szerepelnek: a [Fünfkirchner Intelligenz 

Wochenblatt, 1832.], a Fünfkirchner Zeitung, 1848., a Pécsi Tárogató, 1848., a Pressfreie Flugblätter, 1848., 

a [Die Südungarische Grenzboten, 1849.] Magyar sajtóbibliográfia 1705-1849. I/2 .A Magyarországon magyar 

és idegen nyelven megjelent valamint a külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok bibliográfiája Az adatokat 

gyűjtötte, a bibliográfiát összeállította és a szöveget gondozta V. Busa Margit. (Kézirat gyanánt) Budapest, 

1986. ISBN 963 200 237., Kiadja az Országos Széchényi Könyvtár. http://studylibde.com/doc/2024160/ 

03500-03545- doc-busa1_2, mek (2018.02.14.) 

Ugyanakkor több forrás állapítja meg jelenlétét: Móró Mária Anna(2003) A Fünfkirchner Bergmandl és 

Lichtenstein József, az első pécsi újságíró. In: Népek együttélése Dél-Pannóniában. Tanulmányok. Szerk. 

Lengvári István, Vonyó József. Pécs. 2003.  245-257. ─ Ódor Imre: A pécsi sajtó első lapjai (1832-1848). = 

Pécsi Panoráma, 2004. május (1. évf. 1. sz.) p. 14-16 (a cikk végén irodalomjegyzékkel) című írásában szere-

pel a Fünfkirchner Bergmandl. ─ Surján Miklós (1992) Baranya megye sajtóbibliográfiája (1832-1984). Ba-

ranya Megyei Könyvtár. Pécs. 
7 E helyt köszönjük meg dr. Nagy Imre a MNL Baranya megyei Levéltára igazgatóhelyettesének segítségét, 

hogy a lap másolatait rendelkezésünkre bocsátotta. MNL BML Pécs város iratai, 1556/1850. Móró Mária 

Anna (2003) A Fünfkirchner Bergmandl és Lichtenstein József, az első pécsi újságíró. In: Népek együttélése 

Dél-Pannóniában. Tanulmányok. Szerk. Lengvári István, Vonyó József. Pécs. 2003. 245-257. 
8 Lyka Károly (1922) A táblabíróvilág művészete. I–IV. köt. Monográfia. A négy kötet két kötetben. Budapest. 

Liechstein Józsefre I. kötet 124, IV. kötet 134. 

http://studylibde.com/doc/2024160/
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száma tükrözi, igazi polihisztor újságíróalkat, optimista jobbító szándék, sokszor humoros 

megközelítés, de kritikus személyiség áll előttünk, akinek a mozgalmassága, aktivitása so-

kakban keltett ellenérzést. 

Országos munkái során a Felvidéken, 1844-ben Besztercebányán volt és a dóm festmé-

nyeit, a két új szárnyasoltárt közmegelégedésre fiával együtt készítette el. Pécsett, fiával 

együtt, a birtokosoknak, a püspökségnek, a városnak egyaránt több helyen és körben aján-

lotta fel munkáját az értékes tárgyak, festmények, épületek leltárba vételéhez, restaurálá-

sához. Ezek többségében válasz nélkül maradtak vagy elutasíttattak, de megbízásai is akad-

tak. 1848-ban készítette el pl. tervezetét a pécsi egyházmegyében található műemlékekről, 

becses képekről, megóvási rendszeréről9. 

A lap technikai leírása 

Készült pécsi papíralapon, két-két nyolcadrét ív, a külső ívek jobb alsó sarkában a 8-9-10 

(lap) szám található. A számokat a fejléc fölé tintával szintén felírták. A szövegrész gót, 

fraktur garmond, a fejléc másfél cicerós fraktur betűkből áll. A fejléc verzál F és B betűje 

négycicerós, levelekből és indákból iniciálszerűen tevődik össze. A címek kövér vagy fél-

kövér garmond vagy ciceró méretűek, a nagyszámú lapalji jegyzetet petitből szedték. A 

másolatban tanulmányozható 8. szám az 57-67, a 9. szám 65-72, a 10. szám 73-80. oldal-

számokat viseli, ezek folytatások, így léteznie kellett előző számoknak is. 

Mindhárom lap impresszumában szerepel. hogy a kiadvány Pécsett, a Lyceum nyomdá-

ban készült. A Magyar Katolikus Lexikon is mint a Pécsi Püspöki Lyceumi Nyomda ter-

mékét említi10 de a Lyceum iratai közt nincs nyoma. Író, szerkesztő vagy kiadó neve sem 

szerepel, a kor szokása szerint a példányszám sincs feltüntetve.  

A kiadás körülményei 

A kiadás idejéről feltevéseink vannak. Sem a kiadás sem a megszűnés időpontját nem si-

került pontosan meghatározni. Ha a lap hetente jelent meg, akkor 1848. június közepén, ha 

az akkor gyakori kétheti időközönként, akkor 1848 májusában kellett megindulnia. A lap 

korábbi megjelenését bizonyítja, hogy az újság kilencedik számában a kiadó Liechstein 

József kérvényében szerepel egy dátum: 1848. augusztus 26. Liechstein József itt11 a lapról, 

mint létező kiadványról ír: „Miután Fünfkirchner Bergmandl czimű röpiratom nem lévén 

politicai lap, nem szorul cautióra, hozzá szeretném csatolni a Tudakozó Intézet értesítő-

jét”. Az 1848. évi sajtótörvény szerint a nem politikai tartalmú kiadványok hatósági enge-

délyeztetés nélkül jelenhettek meg, ezt használhatta ki Liechstein József is. A Pécsett nö-

vekedő sajtókérelmek és szaporodó kiadványok miatt a városi tanács jegyzőkönyveiben 

több helyt van utalás arra, hogy a polgármesternek össze kellene állítania a helyi sajtóter-

mékek jegyzékét, de erre nem került sor. Így homályban marad, hogy a Fünfkirchner 

Begmandlnak összesen hány száma jelent meg, regisztrálták-e valaha. Arról sincs fellel-

hető adat eddig, milyen példányszámban készült, hogyan került forgalomba.  A lapot abban 

az időben és később soha senki nem említette, hivatkozások sincsenek vele kapcsolatban – 

                                                      
9 Valkó Arisztid (1988) Liechstein József 1848-as javaslata egyházművészeti emlékeink állapotának megőr-

zéséről. Ars Hungarica. XVI. 2. 189-200. 
10 http://lexikon.katolikus.hu/P/P%C3%A9csi%20P%C3%BCsp%C3%B6ki%20Lyceumi%20Nyomda.html, -

(2018.03.03.) 
11 MNL BML Pécs város iratai 2534/1848, 2792/1848. 
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szerepel egy alapos tanulmányban12, a bányászati irodalom sem foglalkozik vele. Kutatá-

sunk során azonban – nem bányász tárgyban – több helyt idézettnek fedeztük fel.13 Így csak 

szűkebb körben ismerhették, hatása, befolyása alig lehetett.  

A lap címe 

Az újság címválasztását két oldalról közelítjük meg. A természettel kapcsolatban lévő em-

ber sokféle módon viszonyult a különleges foglalkozásokhoz, többek között a föld alatti 

világhoz. Hazánkban is a mesékben ismert és népszerű volt a Bergmandl, bányamanó sze-

mélye14. A jó értelemben vett segítő bányamanók vonzóbbá tették a bányászok misztikus, 

nehéz foglalkozását, személyük maga is érdekességre, különbözőségre utalt. A kiadó 

Liechstein József is erre alapozva dönthetett a cím mellett, a meglepetés és érdeklődés 

kiváltása érdekében. Így nem is a bányász tárgykört, hanem a saját művészi alkotó ambí-

cióit, terveit érintő tevékenységet tudta a nyilvánosság elé tárni. Ez annál is inkább így 

lehetett, mert Liechstein József életútján bányászati kapcsolatokkal nem, vagy csak érintő-

legesen találkozunk, ha csak besztercebányai ott tartózkodását és a  templomokban végzett 

munkáját nem tekintjük meghatározónak. 

Egy másik megközelítés, hogy Liechstein József tájékozott ember lévén, ismerhette a 

bányász foglalkozást, a kísérő meséket, a bányamanó kifejezést. A bányászat gazdasági 

fontosságával találkozhatott európai vándorlása során, a Felvidéken végzett munkái alkal-

mával, például a besztercebányai templomi munkáknál. A Fünfkirchner Bergmandl névvel 

a kiadó Liechstein József az érdeklődés felkeltésére, a meglepő cím újszerűségére alapo-

zott. A pécsvidéki bányászat ismertségére, a bányász foglalkozásúak vagy érintettek na-

gyobb számára számíthatott, amikor ezt választotta, így biztosítva a fenntartást. A 

pécsvidéki bányászat ezidőben már ismert volt. A hajdani ércbányászat majd a kőszén be-

jelentése (1769) után az 1782-től számítható folyamatos szénbányász kezdeményezések, 

az 1807-től létrehozott kincstári bányaigazgatóság Berks Péter (1770–1845) szakavatott 

vezetésével ismertségre jutott. 

A kőszén- és a bányamunka megjelent az első katonai összeírásban, a területen az Első 

Pétsi Szén Ássó-, Tégla- és Tserép- és Mészégető Árendás Társaság 1809-től működtetett 

40-50 bányahelyet. Ezeket alkalomszerűen a tulajdonosok meg a felfogadott „bányászle-

gények” művelték. A kőszénigény már érzékelhető volt és a város is egyre jobban foglalko-

zott a birtokában lévő területen talált kőszén hasznosításával. A pécsi szénbányászat jövőjét 

és jelentőségét többek között a Pester Zeitung 1846. évi III. 8. és III. 10. számában terjedel-

mes cikkben írták meg. A fejlődés forrását jelentő bányászat vonzó távlatokat jelentett. 

A Pécsre visszatérő Liechstein József is remélhette ezt. A bányászat jelenlétét nagyobb-

nak tarthatta, amikor több évtizedes távollét után Pécsre visszatért, remélve újító gondola-

tai megvalósítását. Ismeretei talán bővültek és a pécsi lehetőségek vonzónak vagy azzá 

tehetőnek tűntek.15 Mindez azonban nem így alakult. A bányászkodás esetlegesen folyt, 

Berks halála után (1845) a határozott irányítás megszünt, kifejezett nagyobb bányászné-

pesség nem volt található. A tulajdonosok maguk vagy hosszabb-rövidebb alkalmazással 

                                                      
12 Móró/2003/:253-254. 
13 Legutóbbi pl. Geschichte und Gesellschaft, 2016, 42. Jahrgang, Heft 1. Ueber das Kundschaftsamt, in: Das 

Fünfkirchner Bergmandl, 1848, Nr. 8, 60 – 63, Nr. 9, 64 f., Nr. 10, 78 f., hier Nr. 9, 64. ... nicht realisierte 

Kundschaftsamts-Projekt für Fünfkirchen (Pécs) wollte Dienstbotinnen und Dienstboten vorschreiben, 

nächtens und während der Dämmerung zu Hause zu verbleiben und „[s]ich. https://www.google.hu/ 

search?q=f%C3%BCnfkirhen+bergmandl&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox- 

b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=EdWOWoqcJcav8wect7U4 –leolvasva:2018.03.03 
14 Hála József, Landgraf Ildikó (2010) Magyarországi bányászmondák. Kiadta az Érc- és Ásványbányászati 

Múzeum Alapítvány és a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya.  
15 Die Verhältnisse der Fünfkirchner Steinkohlengrundbesitzer. Pester Zeitung. 1848.III.8., III.10.  

https://www.google.hu/
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foglalkoztatottakkal végeztek termelést. Nagyobb olvasóközönségre, jövedelmekre akkor 

még nem lehetett számolni, ami alakíthatta volna egy ilyen kiadvány iránti tartós érdeklő-

dést. Ez is befolyásolhatta azt, hogy a jószándékú kezdeményezés és a címválasztás üzleti 

fogása után elhagyta – vagy nem is kezdte el – a bányászattal való foglalkozást, mert a 

megmaradt lapokban nem esik szó bányászatról. Saját elképzeléseit tudta így hivatalosan 

is a nyilvánosság elé vinni és terjeszteni. 

Ha ezt elfogadjuk, a ma nem ismert előző számok valamelyikében talán lesz/volt bányá-

szattal kapcsolatos cikk, de mai ismereteink szerint ez nem valószínű. A megmaradt szá-

mok változatos anyaga, ezek kimunkáltsága, alapossága és sokrétűsége, részletes megol-

dási javaslatai a hivatalokat kevésbé érdekelte. A művészi értékek megőrzésére, restaurá-

lására tett javaslatai jó részt visszautasításra kerültek. A magánosok oly kérdésekkel, ami-

ket Liechstein József felvetett, kevésbé foglalkoztak. Egyes híradásai kifejezett ellenséges 

fogadtatásban részesültek, vizsgálatokhoz vezettek. Sikertelenül, váratlanul költözött el 

Pécsről – utolsó éveit Pozsonyban töltötte, a Pressburger Zeitung 1856. december 16-án 

rövid hírben közölte halálhírét. 

A fellelt három szám tartalma 

A Fünfkirchner Bergmandl számai bulvár-jellegűek, sokféleségről tanúskodnak, bányá-

szattal összefüggő közléseket nem tartalmaznak. A 8. számban pl. egy Tudakozó Intézet 

létrehozásáról, a cselédek felvételéről, a szolgáltatások áráról és mikéntjéről ad ajánlást. 

Ehhez csatlakoztatva a Bergmandl mellékleteként egy tájékoztatót közöl egy üzleti hirde-

tőlap megjelentetésének szükségességéről és módjáról. A lapszámban komikus hangvételű 

írás számol be egy varázsvesszős kutatásról, mellyel egy rácot találtak meg Siklóson. Az 

érdekesség és fantázia körébe viszi az olvasót az Egy kém című novella.  

A 9. számban terjedelmes, sokoldalúan kimunkált 12 pontban „A rend és nyugalom fenn-

tartására és miden háborgás lecsillapítására alkalmas javaslatot” tesz. Változatos ajánlá-

sai között szerepel többek között, hogy pl. a templomban a férfiak, nők külön üljenek, az 

egyházi rendezvényeken a templomajtóban a fiatal nők csókkal köszöntsék a férfiakat stb. 

Ezeket indokolja is. A továbbiakban szerepel még a Kétlábú szamár, egy nagyravágyó állat 

novellája, továbbá egy rémtörténet két elfogott rab sorsáról. 

A 10. szám első cikke az „Idegen szavak és tolvajnyelv” elemzése, majd egy pozsonyi 

ismerőséhez címzett nyílt levélben az európai helyzetet vázolja egy adós esetében. Humor-

ral fűszerezve mutatja be, hogy az adóst végeredményben ez az európai állapot hozta ilyen 

lehetetlen helyzetbe. 

Százhetven éve a magyar nyelvű első pécsi kiadványok között a Fünfkircner Bergmandl 

megteremtette a bányászat első megjelenését a sajtóban. Évtizedekkel később jelent meg 

Selmecbányán a Bányászati és Kohászati Lapok (1868), Pécsett a Munkás című lap mel-

lékleteként (1906) a Bányamunkás-Bergarbeiter. Majd nem jogutódként, de új lapként a 

szintén kétnyelvű Bányamunkás-Bergarbeiter (1913), a ma is élő Bányamunkás. A kiegye-

zés fellendítette a bányásznépesség növekedését – nemcsak kulturális de üzleti szempont-

ból sem volt megvetendő bányászújságok kiadása. Szászvárról a nemzeti bányászság lelkes 

patronálója, Grósz Ábris kért lapindítási engedélyt (1912), amit elsodort az első világhá-

ború. A bányavállalatok közül a pécsi Duna Gőzhajózási Társaság (DGT) tervezte 1929 -

ben egy lap kiadását, ami majd csak 1938-ban valósult meg. 1945 után a bányászattal ren-

delkező megyék, városok majd vállalatok lettek bányászlapkiadók – sajátos politikai/ter-

melési célok majd a bányász rétegműveltség és területi hírellátás érdekében. A pécsi és a 

mecseki bányászsajtó-történet úttörőként tartja számon a Fünfkirchner Bergmandl-t. 

 


