
 

Pannon identitás tudat / avagy pécsi városfal 
 

 

„Nem szépen-épült, széptetejű lakok, 

nem jólrakott nagy kőfalak és utak 

adják a várost, nem hajógyár, 

ámde olyan lakosok, kik avval 

mi  megvan,  élni  tudnak.” 

/Alkaiosz/ 

 

 

 Hagyjuk a csodába az előzményeket, pillantsunk most csak a rómaiak 

szemével e Janus Pannoniustól megénekelt mandulaillatú tájra. Az emberiség 

nagy gondolatai és tettei leginkább városaihoz fűződnek. Vitruvius feltételeinek 

minden szempontból megfelelünk: a város „legyen magas, s ne legyen ködös… 

tekintsen mérsékelt égtájra…” 

 

 Féltenivalót alkottak eleink éppen eleget ahhoz, hogy a tatárjárást követően 

végleg VÁROSFAL építésre szánják magukat. 

 

 Hiúságunk tudásvágya gyökereinket és önazonosságunkat óhajtaná tisztázni 

ma, amikor fokozottabban ki vagyunk éhezve az „összetartozás” megélésére.  

 

 A mi történetünk a vízbedobott kő esete: – egyszer valaki tágra nyitotta 

szemét e tájra és az utána következők már nem tehettek ellene semmit… így lett 

belőle város! 

 

 Ne csak a turisták ostromolják kíváncsi kérdésekkel a múltat! Ahogy 

szüleinket és azok szüleit szeretjük, tiszteljük, nagykorúságunk további 

kérdéseket ígér. Hiszen sok minden befogadására késztet életünk; a Plazák is 

folyton tele tömik postaládáinkat, így hát ami túlélt több mint 700 évet azt se 

utasítsuk el a tudatlanok bátorságával! 

 

 Az „én tudat és a tartozni valahová vágyakozás” elválaszthatatlanok. Ma 

azért beszélünk róla többet, mert a közlekedés, az információ áramlás és a 

haditechnika miközben kényelmes foteljainkba súlyt bennünke t, egyszersmind 

körberepít világunk zugain, de mérhetetlenül ki is szolgáltat… Kopottá vált már 

az elzárt közösségek minduntalan egymásrautaltsága, és a sikerekből fakadó 

keblet dagasztó közösségi és örömérzés. Persze ma is vannak team -munkák, 

vannak focicsapatok, templomok és főképp családjaink. A rokonság viszont 

mintha távolodni látszana, még a jó autó ellenére is…  

 

 Kell egy kis nosztalgia, de emlékezete véges, így segítségre szorul. Nem 

akarunk többet tudni mint amit kell és a mi harmóniánkhoz elég!  



 

 Vajon milyen jövő ígéretével tesszük kockára emlékeinket? Aki együtt 

gondolkodik a várossal annak hiúsága kérkedik a múlttal. Megszolgáljuk az – 

Európa Kulturális Fővárosa – címet mi a múltra építő bizakodó jelen. 

 

 A XIX. században végleg talpra állt az erődrendszer, tekintsük hát az 

elmúlt nagyjából fél évszázad felkent építészei munkásságát, akik egy már 

széthullott kép apró mozaikjain próbálnak régi mosolyt és gyötrelmeket 

újjávarázsolni; így legyünk méltók saját megörökölt szándékainkhoz!  

 

 Ha tudatosul bennünk e „Pannon identitás” úgy joggal patriótaként 

szippantjuk majd városunk történelmi levegőjét, miközben falaival megvéd a 

minduntalan felbukkanó lélektelen urbánus tendenciáktól, a gondolatok 

ellaposodásától, a gyökértelenek kilátástalanságától és főleg attól, hogy a 

közömbösség sodorjon bennünket a névtelenség felé. /Persze azért éljük rendesen 

tovább mindennapjainkat…/ 
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