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A jó  bornak nem kell  cégér,  mondja  a  régi
magyar  közmondás,  de  a  rohanó ma,  a  folytonos
fejlődés  korszakában,  a  múltak  felelevenítése  a
magyarság  kötelessége.  Üljünk  fel  az  emlékezés
lassú  batárjára  s  szálljunk  vissza  városaink  ke-
letkezéséhez,  születéséhez.  A  városok  élete  is
olyan,  mint  az  emberek  élete  —  születnek,  küz-
denek,  naggyá  lesznek  s  az  öregség  nem egynek
pusztulását  is  jelenti.  De  a  városok  életének  is
megvannak a  maguk orvosai.  Némelyeknek a  vi-
déke,  másoknak  a  terménye,  a  levegője  avagy
néprajzi szépsége az, ami nem engedi elpusztulni,
ami örökéletűvé teszi.  Vannak vidékeink,  melyek-
nek  borát  találják  legjobb  orvosságnak  minden
baj  ellen.  Ha  ez  igaz,  akkor  Szekszárd  is  örök-
életű lesz.

Túl  a  Dunán  Tolnában,  ott,  ahol  a  rónaság
véget  ér,  ahol  dombok  és  hegyek  nőnek  ki  a
földekből, ahol a Sió lassan vonul a   Duna   felé,
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terül el Szekszárd az egykori római telep Alisca.
A főútvonaltól  elzárva  vicinális  köti  össze

Sárbogárddal,  illetve  Bátaszékkel.  A város  fejlő-
dési  lehetőségét  nagymértékben  akadályozza  a
rossz  közlekedés.  Nyugalmas,  békés  polgárai
szorgalmasan  végzik  napi  munkájukat  s  az  arra
járó  idegennek  el-el  panaszolják:  „holt  város  ké-
rem  a  miénk,  nem  nagyon  tudunk  mi  fejlődni,
elvagyunk vágva a fő vasúti vonalaktól.”

Nagyon  kíváncsiak  voltunk,  hogy  mi  igaz
ezekből  a  lemondó,  szomorú  szavakból.  Elindul-
tunk,  hogy  megnézzük  a  vörös  boráról  híres  vá-
rost.  Meg-megálltunk  szép  épületei  előtt,  a  törté-
nelmi nevezetességű oszlopos megyeháza,  a diva-
tos külsejű városháza, a pénzügy igazgatóság és a
Nemzeti  Bank  divatos  palotái  előtt.  Egészen  új
laktanyája,  a  régi,  de  jókarban  levő  gimnáziuma,
gyönyörű,  óriási  barokk  katolikus  temploma  és
még  számos  egyéb  figyelemre  méltó  épülete
önkéntelenül  felvetik  a  gondolatot,  hogy  talán
mégsem  egészen  úgy  van,  ahogy  a  jó  polgárok-
tól hallottuk.

De  pillantsunk  vissza  a  múltba,  miről  be-
szélnek a szekszárdi régi  kövek,  mitől  visszhang-
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zanak  a  borpincék  és  miről  regélt  Garay  János,
a  költő?  A szekszárdi  múzeumban hatalmas  mér-
földköveket  találunk,  melyek  a  város  határából
kerültek  a  múzeumba.  Ezek  a  kövek  századok-
kal  ezelőtt  a  régi  Pannónia  földjén  jelezték  a  ró-
maiak  legfontosabb  útvonalát,  mely  Budáról
Eszékre  vezetett.  A  rómaiak  idején  gazdag  és
élénk  telep  volt  Alisca.  Akkor  még  ott  folyt
a  Duna  vize  a  város  szélén,  azóta  lassan
visszahúzódott,  mesterséges  módon  is  elvezették
és  most  már  14  km-re  távolodott  el  a  várostól,
otthagyva  egy  iszapos  területet,  melyet  később
nagy fáradsággal a szorgos kezek jó termőföldekké
varázsoltak.  A Kálvária-hegy  tetejéről  még  meg-
pillanthatjuk  a  szekszárdi  Duna  csíkját  és  a  füs-
tölgő  gőzösöket.  A  honfoglaló  magyaroknak  na-
gyon  megtetszett  ez  a  vidék  és  itt  meg  is  tele-
pedtek.  I.  Béla  megalapította  a  Benedekrendi
apátságot.  Ennek helyén áll  a  mai  vármegyeháza.
Az  apátság  története  szoros  kapcsolatban  van  a
város  történetével.  Az  első  apát  Latin  Vilmos
volt,  ki  1074-ben állt  a  monostor  élén.  A megye-
háza egyik helyiségében a történet  szerint  I.  Béla
király itt volt eltemetve, a monda  szerint   a   ta-
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tárok berohanásának   hírére  máshová   vitték,   az
elrejtőket mind leölték. A megyeházához   tartozó

A szekszárdi róm. kat. templom.

istálló helyiségében 1845-ben egy szarkofágot ta-
láltak,  melyet  jelenleg  a  Nemzeti  Múzeumban
őriznek.
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Mátyás  király  idejében  az  apátság  megerő-
sített  vár  volt,  mely szembeszállott  uralkodójával,
aki  erre  lebontatta  az  apátságot.  így  lett  a  város
szabad  prédája  a  töröknek.  Mohács  eleste  után
150  évig  a  szandzsák  székhelye.  Az  itt  élő  ma-
gyarság  sokszor  került  összeütközésbe  a  török-
kel,  melynek  következménye  a  város  kétszeri
kifosztása  és  felégetése  volt.  A törökdulások után
nagyon  elnéptelenedett  a  város,  csak  a  följebb
fekvő  részeken,  a  hegyek  oldalában  maradtak
meg  a  város  régi  lakói.  Mária  Terézia  és  II.  Jó-
zsef  Würtembergből  hozattak  telepeseket  és  ha-
marosan  benépesítették  a  várost.  Ezek  az  idege-
nek  azonban  már  1850-ben  teljesen  elmagyaro-
sodtak.  Azóta  Szekszárd  színmagyar  és  mint
ilyen ma is védbáátyája   a  tolnai   magyarságnak.

A város  népességi  alakulása  a  többi  váro-
sokéval szemben kedvezőtlen. Az 1930. évi össze-
íráskor  14.279  lélek  lakta.  Ha  50  évre  vissza-
tekintünk  a  város  életébe,  amikor  11.948  egyént
írtak  össze,  akkor  azt  tapasztaljuk,  hogy  igen
lassú  a  város  fejlődése.  1941-ben  14.684  volt  a
lélekszám.

1780 óta a helytartó  tanács   átirata   szerint
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őfelsége  jelölte  ki  a  megye  székhelyévé  Szek-
szárdot,  azóta  állandóan a  megye központja  ma-
radt. 1794 augusztusában borzalmas tűzvész pusz-
tított  a  városban.  A  templom,  a  megyeháza,  a
városháza  és  számos  egyéb  épülete  a  tűz  mar-
talékává  lett.  A  szabadságharc  szele  is  végig-
száguldott  a  város  polgárságán,  ekkor  is  meg-
álltak  helyüket.  Ennek  a  dacos  magyarságának
köszönheti,  hogy  a  későbbi  időkben  is  magyar
maradt  és  betelepülői  teljesen  elmagyarosodtak.
A  forradalom  utáni  idők  a  béke  jegyében
zajlottak le  és  ennek eredménye,  hogy 1905-ben
Szekszárd  rendezett  tanácsú  város  lett.  A török
világot  átélt  maroknyi  magyar  lakosság  szívós
kitartása képezte   a   város    jövőjének    gyökeres
magyarságát.  A sokat  szenvedett  lakosság rejtek-
helye  Bartina  néven  maradt  meg  az  utókor
számára.

A város lakossága múltjára   mindig   büszke
volt.  Bár  sok  csapást  vészelt  át  a  szekszárdi
ember,  mindig  megvolt  benne  a  remény,  hogy
utódai  majd  egykor  szebb  hajnalra  ébrednek.  De
ekkor  még  nem  járt  le  a  magyar  megpróbáltatá-
sok ideje.   A békésen   meginduló   munkát   meg-
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zavarta  az  1914-es  világfergeteg  és  csatasorba
hívta a város hadköteleseit  is.  Szekszárd aránylag
szerencsésen  élte  át  a  hadak  küzdelmeit,  csupán
a hazaérkező sebesültek vagy a monarchia külön-
böző fegyvernemeinek a városban való elszálláso-
lása  és  az  egyéb  háborús  intézkedések  zavarták
meg a város szokott képét.

És amikor felragyogott  a reménysugár, hogy
visszatérjenek  szeretteikhez  azok,  akik  épségben
menekültek  meg  a  háború  vérzivatarából,  akkor
a  forradalom  hasított  végig  a  városon.  De  az
igaz magyar,  ekkor sem tört  meg,  kiállta a forra-
dalom idejét  és  a  Dunántúlról  meginduló nemzeti
hadsereg  csapataiban  nem egy délceg  legényt  ta-
láltunk  a  város  lakosai  közül.  Ezután  a  szorgos
kezek lassan tovább fejlesztik  Tolná megye szék-
helyét.

Az utolsó 10 esztendő hozott némi fejlődést
a  városnak.  Megépült  a  vízvezeték,  mely  igen
fontos volt, mert a múltban a város vize ihatatlan
volt.  A csatornázás és az utcák kövezése azonban
elmaradt,  melynek  nagy  hátrányát  érzik  a  szek-
szárdiak,  különösen  télvíz  idején  és  esőzések
alkalmával.   A   város mindig sokat  szenvedett a
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vadvizek  okozta  áradásoktól.  A  közepén  cso-
bogó  Séd  patak  nagy  esőzésekkor  annyira  meg-
duzzad,  hogy elönti  a  város  alacsonyabban fekvő
részeit  és  jelentékeny  károkat  okoz.  Minden
esztendőben  csinosítgatnak  a  medrén  egy  kicsit,
de  ez  nem  elégséges  ahhoz,  hogy  feltartsa  a
szőlőhegyekből lezúduló nagymennyiségű esővizet.
Nagyot lendített a város fejlődésén a megyei köz-
kórház  megépítése.  A  Horthy  Miklós  kórház  a
hegyoldalban fekszik és hazánk egyik legtökélete-
sebben  felszerelt  közkórháza,  mely  750  beteg
befogadására alkalmas.

Szekszárd  idegenforgalmi  szempontból  is
számításba  jöhet.  Világhírű  borain  kívül  szép
vidéke,  fürdőzési  lehetőségei,  strandfürdője,  a
közelben fekvő Csörge-tó és szép kiránduló-helyei
bőséges  alkalmat  adnak  a  nyári  örömök  után
vágyakozóknak.  A szomszédos  Sárköz  gyönyörű
népviseletével  és  kiváló  csipkemunkáival  méltán
ragadja meg az arra járó idegent, még hazánk fiai
is megcsodálják.

Talán egyetlen hibája Szekszárdnak, a rossz
közlekedési  összeköttetés  a  környező  falvakkal.
Ennek   következtében a közelében lévő nagyobb
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helységek  Bonyhád,  Bátaszék,  Dombóvár  ipari  és
kereskedelmi  szempontból  nagyobb  fejlődésre
számíthat, piacai élénkebbek, lakosai jobbmqdúak.
Szekszárdon  sok  szegényt  találunk,  míg  a  szom-
szédos helységekben,  például  a svábajkú Bonyhá-
don  és  Bátaszéken  nincstelen  parasztember  úgy-
szólván  alig  van.  Majdnem mindenkinek  megvan
a  maga  portája,  földje  és  egy-két  hold  szőlője.
Szekszárdon megtaláljuk a nagyvárosi koldustípust,
a  napszámost  és  a  tengődő  bérest.  Szekszárd  a
legszegényebb.  Mégis  ez  a  város  állította  fel  az
ország egyik első óvodáját és itt létesült a legelső
megyei gazda-egylet is.

Ma  is  fennáll  a  városnak  az  a  negyede,
melyben  a  szegények  laknak,  az  úgynevezett
szurdikok.  Egészen  különös  embertípus,  kiket
még  úgyszólván  tanulmányozni  sem  lehet.  Ezek
az emberek szégyenük a szegénységet, nem enged-
nek  közelükbe  olyan  valakit,  aki  le  akarja  őket
leplezni. A református negyeden túl a szőlőhegyek
felé  vezető  útnál  ágazik  kétfelé  a  szurdik,  az
egyik  neve  Szőcsény-szurdik,  a  másiké  Benedek-
szurdik.  Ha  körülnézünk  azt  láthatjuk,  hogy  a
XX. század barlanglakói  szegénységük ellenére is
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jókedvűek.  A  6670—6723-ig  terjedő  helyrajzi
számú  utcarészlet  egyik  legérdekesebb  része  a
városnak. Itt  napszámosok, szőlőművesek és föld-
munkások  laknak  leginkább.  A  „tehetősebbek”
disznót  is  tartanak.  Egyébként  az  állatszeretet
egyik  jellemvonásuk.  Kutyát,  macskát  még  a  leg-
szegényebbeknél  is  találunk,  élettársuknak  tekin-
tik  az  állatokat  és  szívesen  osztják  meg  velük
ennivalójukat.  — A Benedek-szurdik  mellett  vég-
telen  szakadék  vezet.  Oly  keskeny  az  út  a  szik-
lába  vájt  lakások  és  a  szakadék  között,  hogy
csak  oldallépésekkel  lehet  elmenni  mellette.  Az
egyik ottlakó mesélte,  hogy részeg ember — ami
bizony  itt  a  szőlők  oldalában  nem  ritkaság,  —
még sohasem zuhant  le,  de józanul  már nem egy
zúzta magát össze.

Az  út  tovább  vezet  a  borok  birodalmába,
hol  sohasem  halkul  a  jókedv  és  a  dal.  A prés-
házakból  kihallatszik  a  vidám  kacagás,  a  bor
zamatjának  eredménye,  ,,mit  bánja  a  világ  sorát,
ki  fenékig  üríti  poharát.”  A  híres  szekszárdi
szőlőknek  sokat  köszönhet  a  város.  Megismerték
és  megkedvelték  szőlőhegyének  romantikáját.
A szekszárdi ,,bikavér”-t,   mely   szinte   közmon-
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dás számba ment, orvosság gyanánt is használták.
Liszt  Ferencről,  ki  Szekszárdon  szép  napokat
töltött,  mondották,  hogy  annyira  megkedvelte  a
szekszárdi bort,  hogy még külföldi útjaira is min-
dig vitt magával. 1865-ben pedig a nagybeteg IX.
Pius  pápának  küldött  néhány  üveggel,  melynek
a  pápa  igen  megörült  és  a  következő  szavakkal
köszönte  meg:  ,,Εz a  szekszárdi  bor  tartja  egész-
ségemet  és  kedélyemet.”  A  város  leírásában  és
a  bor  magasztalásában  mindenhol  megtaláljuk  a
pápa  Őszentsége  fenti  szavait.  Erre  a  város  lakói
igen  büszkék.  A  szőlőknek  nagy  múltja  van
Szekszárd  határában,  A bronzkori  sarló,  a,  római
sír  és  az  avar  fibulák  mellett  már  ott  találjuk  a
szőlők  hagyományait  is.  Megállapíthatjuk,  hogy
több  ezer  év  óta  folydogál  a  szekszárdi  bikavér
a  hegyek  oldalából,  A várpince  emeletes  hordói
még  a  rossz  termések  idején  is  megtelítődnek  a
szőlő  nedvével.  Az  állami  borpince  látványosság
számba megy és  szüreti  időben a  városba érkező
filléres  vonatok  vendégeinek  útja  az  állami  bor-
pincéhez  vezet.  A  hegyek  félkörben  ölelik  a
várost.  A  csatákról  elnevezett  Csatár,  Bartina,
Bakta, Előhegy, Remete, Kopaszhegy   és   a   300
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méteres  Óriás-hegy  szép  keretet  adnak  a  város-
nak,  Bartina  elnevezését  érdekesen  jegyzi  fel  a
krónika.  Midőn I.  Béla  király kíséretével  a  hegy-
tetőre  vonult,  elfáradt  és  megszomjazott  és  így
szólt:  ,,bort  innám”. A kíséretében levők egymás-
után  mondották  tovább:  ,,a  király  bort  inna”.  És
így  lett  a  hegy neve  egy betű megváltoztatásával
Bartina.  A  szekszárdi  szőlősgazdánál  fut  össze
a  város  központja.  Szüreti  időben  nincs  hivata-
los  óra,  nincs  más munka,  mindenki  arra  gondol,
hogy mit tud összehozni kicsiny szőlőjéből. Külö-
nösen  abban  az  időben  bírt  komoly  kereseti
lehetőséggel  a  szőlőtermelés,  amikor  a  szekszárdi
bor  elindult  a  világhír  felé.  1703-ban  sok  angol,
hollandi  hozatott  az  idevalósi  borokból,  felismer-
ték  gyógyító  hatását  és  mindinkább  nagyobb
tekintélye  lett  a  boroknak.  A  szekszárdi  vörös,
az  olasz  rizling,  a  furmin,  a  decsi  szagos,  az
ürmös,  a  malaga  ízű  kadar,  a  virágszagú  musko-
tály  és  még  számtalan  borfajtáját  vásárolták  a
kereskedők.  De  ma  is  sok  lehetőség  kínálkozik
a  bor  értékesítésére.  — A szőlősgazdáknak  sokat
kell  aggódniok,  mert  hiszen  a  természet  szeszé-
lyétől függ a termés eredménye. Mintahogy bősé-
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ges  termés  idején  Isten  áldás,  úgy  az  elemi  csa-
pások  tönkre  tehetik  a  gazdát.  A  80-as  évek
elején a filoxera úgyszólván elpusztította a szőlő-
ket,  de  a  szorgalmas  munkáskezek  ismét»  talpra-
állították.  A  szekszárdi  bor  valóban  gyógyító
hatású,  hiszen  nem  ritka  a  városban  a  80—90
esztendős  öreg  ember,  ezek  pedig  mind  isszák
az  éltető,  pezsdítő  borokat.  A  város  szülötte  a
neves,  híres  Garay  János  is  megénekelte  Szek-
szárd borát, mikor azt írta:

„Mint a legszebb kék leányszem,
Mint a nyájas őszi ég.
A szekszárdi szőlőfürtnek
Szeme olyan tiszta kék.

Hogyha már szőlőkorában
Ily varázsjátékot űz,
Hogyne volna hát borában
Hogyne  volna égi tűz.”

A szekszárdi  szüret  a  város  nevezetességei
közé  tartozik.  Ha  felnézünk  a  városból  a  hegyek
felé,  úgy  érezzük  mintha  az  egész  hegy  mo-
zogna.  Puttonyos  emberek  raja  szaladgál  a
szőlővesszők sora  között,  majd roskadozva indul-
nak vissza a  présházba.  Hangos a  hegy a  munka
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zajától,  a  jókedv  dalától.  A munka  és  a  dal  jel-
lemzi  a  szüretet,  mely  életet  ád,  a  szomorút  vi-
dítja,  a  beteget  gyógyítja,  a  szegényt  gazdagítja.
Ha  széjjel  tekintünk  Szekszárdon  szemünkbe-
tűnik  báró  Augusz  Antal  háza,  melyben  1846-
ban Liszt  Ferenc  lakott.  Ezidőben gyönyörű  játé-
kával  megkedveltette  magát  a  szekszárdiakkal,,
akik  többször  adták  tanújelét  rajongásának.  Liszt
el  volt  ragadtatva  a  szekszárdi  szép  napoktól  és
nem  győzte  háláját  kifejezni  Augusz  bárónak,
Több ízben látogatott  el  a vendégszerető városba.
1865-ben nagyobb társasággal érkezett Szekszárdra.
Ebből  az  alkalomból  a  város  közönsége  hatal-
mas  fáklyás  menettel  tisztelgett  a  halhatatlan
magyar  muzsikus  előtt.  Még  a  vidék  szépsége
is  felvonult.  Liszt  háláját  azzal  fejezte  ki,  hogy
nyitott  ablak  mellett  eljátszotta  híres  Rákócziját.
1870-ben  ismét  ellátogatott  a  városba.  Ekkor  is
megismétlődtek  az  öt  év  előtti  látogatás  ünnep-
ségei.  Az  Augusz  kastély  ma  is  őrzi  Liszt  emlé-
két,  falába  1932-ben  emléktáblát  helyeztek  el.
  Neves  szülöttei  Szekszárdnak  Garay  János
költőn kívül Babics Mihály, itt töltötte élete nagy-
részét Bezerédi István és Pál. Bezerédi  Pál   kü-
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lönösen  beírta  emlékét  a  város  történetébe  azál-
tal,  hogy  a  selyemtenyésztés  központjává  tette
Szekszárdot.  Emlékét  a  tenyésztési  felügyelőség
központi  épületében ma is  őrzik.  Az első magyar
Óceán-repülők közül Magyar Sándor is szekszárdi
születésű.

A város  gondozott  szép  kertjében  emelke-
dik  a  csodálatosan  szép  hősi  emlékmű.  Innen
nem  messze  épült  az  egészséges  hatalmas  lak-
tanya. Ezzel valóra vált a szekszárdiak régi óhaja,
hogy  helyőrséget  kapjanak.  Tolna  község  felé
eső  határában folyik  a  Sió,  mely  ha  a  tervek  el-
készülnek  egyszerre  át  fogják  varázsolni  a  vá-
rost.  Életre  kelti,  új  lüktető  erő  gyanánt  fog
hatni.  A Sió  a  Balatont  köti  össze  a  Dunával  és
ha  majd  egyszer  hajózhatóvá  válik,  úgy  Szek-
szárd  lesz  az  összekötő  állomás  a  magyar  tenger
és a  magyar folyam között.

Ez röviden Tolnamegye székhelyének ismer-
tetése.  Csonkamagyarország  egy  városa,  mely
nékünk  drága  kincs.  —  A  szekszárdi  ember
szerény  és  egyenes,  vendégszerető  és  becsületes.
A gazda szívesen kínálja a vándort nehezen meg-
dolgozott  borából.  És talán még sokkal  bőkezűbb
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lenne, ha Szekszárdnak   megvolna  a   lehetősége,
hogy gyorsabban fejlődjön.

A Hősök emlékműve Szekszárdon.

Ha este felmegyünk a Kálvária   dombra   és
onnan tekintünk   az   előttünk    elterülő    végtelen
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rónaságra,  arra a csendre mely reáborul  a városra
a  becsületes  munka  után,  úgy  végtelen  megelé-
gedettség  tölt  el  bennünket,  Büszkék  vagyunk  a
városra  és  arra  gondolunk,  hogy  az  egykori
Alisca  még  nagyon  sokat  fog  fejlődni.  —  Sok
munka  és  verejték  vezet  bennünket  a  magyar
igazság  felé,  nagy  szükség  van  Csonka  hazánk
fejlesztésére,  mert  ez  a  legbiztosabb út  a  magyar
feltámadáshoz.  Elszakadt  véreinknél  a  legigazabb
irredenta  a  magyar  fejlődés  — ezen  az  úton  ha-
ladva  bizton  remélhetjük  Nagymagyarország  mi-
előbbi talpraállását.
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