
Pécs 
A középkorban latinul Quinque Ecclesiae, az ókorban latinul Sopianae) megyei jogú város, 
Magyarország ötödik legnagyobb városa, a hét regionális központ egyike, Baranya megye székhelye. 

Kelta és pannon törzsek lakta vidéken a 2. század elején a rómaiak alapítottak várost Sopianae néven. 
A település a 4 századra tartományi székhellyé és a korai kereszténység egyik jelentős központjává 
vált. Az ebből az időszakból származó ókeresztény temetői épületegyüttest az UNECO Világörökségi 
Bizottsága 2000 decemberében felvette a világörökségi listára.[1] 

A püspökséget közel ezer éve, 1009 –ben Szent István király, az ország első egyetemét 1367-ben Nagy 
Lajos király alapította. (Ma is itt működik az ország legnagyobb létszámú egyeteme, közel 34 ezer 
hallgatóval.) A középkori Pécset az ország kulturális, művészeti életének egyik központjává tette Janus 
Pannonius püspök, a magyar humanizmus nagy költője, a latin nyelvű magyar költészet legjelesebb 
képviselője.  

A 150 éves török hódoltság után – e korszak gazdag építészeti emlékeinek megőrzésére nagy figyelmet 
fordított a város –, 1780-ban Pécs szabad királyi városi rangot kapott Mária Terézia királynőtől. Ezt 
követően erőteljes polgárosodás, gazdasági fejlődés indult el. Az iparosodás a 19. század első felében 
jelentősen felgyorsult, a Zsolnay-kerámia, a Littke-pezsgő, az Angster-orgona világhírűvé váltak. 

Pécs mindig soknemzetiségű település volt, kulturális rétegek rakódtak egymásra, nemzetiségek 
hagyományai, értékei ötvöződtek két évezredes története során svábok, horvátok, szerbek, romák és 
magyarok ma is békében élnek egymással. 

 

  

http://pecs.hupont.hu/tovabb?http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9cs%25G0cite_note-0


Látnivalók 

 
Barbakán 

 

A pécsi Barbakán egy gótikus stílusú 
barbakán, azaz előretolt kapuerőd, amely 

Pécs  városának egyik szimbóluma, a 
belvárost körülvevő középkori várfal 
északnyugati sarkánál. A 15- századi kör 
alaprajzú bástya a hajdani 
püspökvár falrendszerének része volt. A 
történészek Kinizsi Pál hadvezér Pécsett 
tartózkodásához kötik a Barbakán 
megépülését. A lőrésekkel tagolt magas 
várfal nyugati sarkán elhelyezkedő 
építmény tetejéről páratlan kilátás nyílik a 
belvárosra. 

Pécs, Barbakán tér 

 

Székesegyház 

 

A pécsi Szent Péter- és Szent Pál-
székesegyház ) a Pécsi 
egyházmegye katedrálisa, a város egyik 

jellegzetes épülete. A 11. 
századi alapokkal rendelkező 
székesegyház mai formáját a 19. 
század végén érte el Schmidt Frigyes 
(Friedrich von Schmidt) tervei alapján. 
Orgonája Angster József 100. munkája. 
Basilica minoör rangot 1991-ben, II. János 
Pál pápa magyarországi látogatásakor 
kapott a templom. 

Pécs, Szent István tér 23, 7624 

 

 

 

 



Püspöki palota 

  

Pécs, Dóm tér 2, 7621 

A Püspöki Palota kertjét a Pincével és 
Magtárral összekötő alagút története a 
középkorig nyúlik vissza, de egészen 
különleges szerepet kapott a 20. század 

második felében, az egyházzal ellenséges 
államszocializmus idején. A pincealagút 
nyugati szárnyát ekkor nem csupán bor 
tárolására használták. Biztonságos, 
földalatti ösvényként is igénybe vették 
azokban az időkben, amikor a püspöki 
rezidenciába és kertjébe számtalan 
lehallgató-készüléket telepítettek. A nagy 
múltú alagút kivételes környezetet biztosít 
a kommunista egyházüldözés vészterhes 
mindennapjainak bemutatásához. A 
kiállítás csak a Palotával együtt, vezetett 
túra keretében látogatható. 

 

 

Mauzóleum 

7621 Pécs, Szent István tér

 

Nem is olyan rég, 1975-ben találtak rá, ez 
lett a nagyközönség által is látogatható 
első földalatti sírkamra. Az ország 

területén eddig fellelt egyik legnagyobb 
méretű ókeresztény temetőkápolna az 
érmeleletek alapján a 4. század második 
felében épült. Alóla festett sírkamra került 
elő, három márványszarkofág 
maradványaival. Egy figurális 
faragványokkal díszített szarkofágot 
sikerült összeállítani a töredékekből. 
Falfestményein bibliai jelenetek láthatók: 
Dániel az oroszlánok vermében, Ádám és 
Éva a paradicsomban, melyek 
egyedülálló ábrázolások az egykori 
Pannónia területén. Az eucharisztikus fülke 
felett itt is megtalálható a pécsi 
világörökség jelképévé vált krisztogram.

 

 

 



 

Cella Septichora Látogatóközpont 

Az északi és nyugati római provinciák késő 
római temetőiben általában nem volt 
jelentősebb mennyiségű kőből épített 
temetkezőhely. Sopianae ókeresztény 
temetőjének a sajátossága, hogy itt 
nagyszámú ilyen építmény 
koncentrálódott. Ezek kisméretű, családi 
sírkamrák és nagyobb közösségi sírboltok, 
temetői építmények. 
 
7621 Pécs, Szent István tér  

                                                                                                     

 

 

 

Jakováli Hasszán Pasa dzsámija 

 

 

7624 Pécs, Rákóczi út 2. 

A dzsámi négyzet alaprajzú, falait 
szamárhátíves nyílások törik át. Dél-keleti 
tájolású, Mekka felé fordul. A török uralom 

után Nesselrode püspök kápolnává 
alakította. Odabenn kiállítás nyílt a török 
kormány által adományozott tárgyakból. 
A mihráb előtt imaszőnyegek fekszenek, 
jobbra a mimber (szószék), baloldalt az ún. 
kürszű (igehirdető hely) látható, ezek 
rózsafából készültek. A bejárat két oldalán 
elkerített pódium jelzi az asszonyok helyét, 
amit ugyancsak szőnyegekkel borítottak. 
Berendezése mindenben megfelel a 
vallási előírásoknak, így rendszeresen 
használja a város muzulmán közössége.

 

 

 

 



Ferences templom 

A középkorban itt álló templomot a 
törökök dzsámivá alakítottak át. De a 
ferencesek 150 év alatt sem váltak törökké 
és végül mindenüket visszakapták. 1720-
ban kezdték az újjáépítést. Eladták a 
dzsámi ólom tetejét, hogy abból fedezzék 
az építkezést. Az épületegyüttes a pécsi 
barokk legszebb alkotása. Homlokzatát 
Gebauer Ernő festménye díszíti. A főoltár 
kép ferences jelenet: Assisi Szent Ferenc 
elragadtatását ábrázolja. Egy ferences 
szerzetes, Jani Lukács gyalulta a sekrestye 
intarziás szekrényeit. Közkedvelt 
látványosság Ádvent idején az 
életnagyságú faragott faszobrokból 
összeállított Betlehem, méreteit tekintve 
egyedülálló az országban. 
 

7624 Pécs, Ferencesek utca 37.                                                                                                   

Mémi pasa fürdője 

 

A török előkelők minthogy - hitük szerint - 
javakat nem gyűjthettek, ezért 
jövedelmüket felélték, vagy vallási, 
kulturális intézmények alapításába 
fektették. Dzsámikat, mecseteket, 
derviskolostorokat emeltek a lélek 

épülésére, sírkápolnákat, türbéket a holtak 
emlékére. A tanulni vágyó ifjak számára 
iskolákat hoztak létre. A test 
megtisztulására pedig a fürdők szolgáltak. 
A török világutazó, Evlia Cselebi 1660 és 64 
között itt járt és – talán némi túlzással - ezt 
írta: "Memi pasa fürdője kellemes szép 
épületű meleg fürdő, melynek 
fürdőszolgái, mint a nap, olyan tenyerűek." 
Arra mindenesetre van bizonyítékunk, 
hogy a fürdőben padlófűtés működött. A 
feltárás során masszírozó padok is 
előkerültek, s az előcsarnokban állt a 
díszes csorgókút. 

 

7624 Pécs, Ferencesek utca 35. 

 



Széchenyi tér 

Pécs központi tere mediterrán módra 
tágas, nyugati léptékkel mérve nagyvárosi 
és hangsúlyosan balkáni egyszerre. 
Közepén Gázi Kászim pasa dzsámijával 
szimbóluma a hódoltságnak, a 
kereszténység diadalának és a hitvitákat 
mára feledtető vallási türelemnek. 2010-re 
készült el az Európa Kulturális Fővárosa 
program keretében a főtér új burkolata, 
fehér és tiszta, mint a hó, elcsúszik rajta a 
napsugár. Vízlépcsők követik a sétálók 
lépteit, forró nyári napokon délután a 
szieszta csendje, este a fiatal generáció 

lármája veszi birtokba a köveket és a 
padokat. 

 

 

 

Gázi Kászim Pasa dzsámija 

  

7621 Pécs, Széchenyi tér 20. 

 

A szamárhátíves, kaptármintázatú 
ablakokon keresztül kellemes, zöldes-
sárgás fények világítják meg a 

templombelsőt. Megcsodálható a szépen 
díszített, Mekka irányába tájolt imafülke, a 
mihrab, és egyes falrészeken 
fölfedezhetjük a Korán kalligrafikus sorait. 
A sekrestyék szomszédságában láthatók a 
Gázi Kászim pasa egykori fürdőjében 
használatos mosómedencék. A látogató 
Kelet és Nyugat találkozásának igéző 
helyszínét, különféle vallások egymással 
kölcsönhatásba lépő szent tereit 
barangolhatja be modern eszközök, 
izgalmas interaktív elemek, animációk 
segítségével. Így a Pécs jelképének 
számító templomban megismerhetjük a 
különböző korokban más-más formát 
nyert építmény külső megjelenését és 
történetét. 

 

 

 

 



Zsolnay kút 

  

Az irgalmas rendi templom előtt áll a 
szecessziós eozinkút. Zsolnay Miklós 
felajánlotta, hogy édesapja, a gyáralapító 
Zsolnay Vilmos tiszteletére díszkutat 
ajándékoz a városnak. 

 

Pécs, Széchenyi tér, 7621

 

 

 

Zsinagóga 

  

 

Pécs gyönyörű Zsinagógája 1868 és 1869 
között épült Feszl Frigyes, Gerster Károly és 
Kauser Lipót építészek tervei szerint. A 
hatalmas pécsi zsinagóga hazánk nyugati 
részének a legnagyobbika. A romantikus 
stílusban megépített zsidótemplom ma 
már kifogástalan állapotban csodálható, 
hiszen a 80-as években megkezdett 
felújítása után már folytonos karbantartás 
alatt áll. 

Pécs, Fürdő u. 1, 7621 

 

 

 

 

 

 



 

Zsolnay Negyed 

  

Pécs, Felsővámház u. 52, 7626 

A Zsolnay Negyedben találhatók a 
Zsolnay-örökséget bemutató unikális 
kiállítások. Amerikából tért haza dr. Gyugyi 
László gyűjteménye, egy kétmilliárd 
forintra becsült, közel 700 kerámiatárgyból 

álló tárlat, amely a Zsolnay Aranykora 
címet viseli. A legkorábbi Zsolnay-
termékeket a Rózsaszín Kiállítás vonultatja 
fel, mintegy 1200 darabot. E kettőt egészíti 
ki a Család- és Gyártörténeti Kiállítás. A 
Zsolnay Kulturális Negyedhez közeli 
dombon eredeti pompájában tekinthető 
meg a Zsolnay Mauzóleum, a Zsolnay 
család nyughelye, ahol 42 oroszlán őrzi az 
eozin titkát. 

 

 

 

 

Zsolnay Mauzóleum 

  

 

Aki itt időz, önkéntelenül is megadja a 
tiszteletet az itt nyugvóknak. Mondják, 
hogy a téli napfordulókor, amikor a Nap a 
zeniten áll, a beeső fény feltárja az eozin 
titkát. Csak résen kell lenni, és talán mi 
magunk is a titok tudói lehetünk… 

Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37., 7630 

 

 

 

 

 

 



Tettyei romok

 

Pécs, Tettye tér, 7625 

 

A Tettye 4,5 hektáros parkja ma már teljes 
egészében zöld övezet és a 

kikapcsolódást szolgálja. Három oldalról 
hegyek ölelik körül, alatta, délen pedig 
Pécs városa terül el. Maga a tér egy régi – 
a feltételezések szerint a rómaiak által is 
használt – kőbánya udvarán alakult ki. 
Nevét valószínűleg a török eredetű „tekia” 
szóból kapta; jelentése: kolostor. A név utal 
Szathmáry György püspök XVI. század 
elején itt épült nyaraló-kastélyára, mely a 
török időkben derviskolostorként 
működött. A tér déli részén található nyári 
kastély romja kedvelt turistalátványosság. 

 

 

TV torony 

 

 

A közel 200 méter magas 
vasbetonkolosszus az 535 méter magas 

Misina-tetőn áll, csodálatos 
körpanorámát nyújtó kilátóterasszal és 
presszóval. Tiszta időben ellátni a Dunáig, 
kirajzolódnak a Mecsek-hegység 
vonulatai, és a Mecsek-hegyhát vidéke. 
Déli irányban, a város fölött rendszerint 
párafelhő úszik, a Dzsámi és a 
Székesegyház olyan picinyek, mint egy-
egy gyufásdoboz, de mégis felsugárzik ide 
a mediterrán hegyoldalba Pécs évezredes 
keresztény és százötven éves muzulmán 
hagyományának minden egyetemes 
értéke. 

Pécs, Misina tető, 7635 

 

 

 



További látnivalók és múzeumok: 

 

Állatkert 

Pécs, Ángyán János u., 7635 

34 és 35-ös számozású buszokkal megközelíthető a Főpályaudvarról, a 
Vásárcsarnoktól és az Alagúttól. 

  

 

https://pecszoo.hu/ 

 

 

Modern Magyar Képtár 

Pécs, Papnövelde u. 5, 7621 

 

 

https://pecsimuzeumok.hu/index.php?m=1&s=2&id=68 

 

 

Vasarely Múzeum 

Pécs, Káptalan u. 3, 7621 

  

 

https://pecsimuzeumok.hu/index.php?m=1&s=2&id=96 

 

 

 

 

https://pecszoo.hu/
https://pecsimuzeumok.hu/index.php?m=1&s=2&id=68
https://pecsimuzeumok.hu/index.php?m=1&s=2&id=96


 

 

 

Csontváry Múzeum 

Pécs, Janus Pannonius u. 11, 7621 

 

 

https://pecsimuzeumok.hu/index.php?m=1&s=2&id=34 

 

 

Janus Pannonius Múzeum 

Pécs, Káptalan u. 5, 7621 

 

 

https://pecsimuzeumok.hu/ 

 

 

Zsolnay Múzeum 

Pécs, Káptalan u. 2, 7621 

 

 

https://pecsimuzeumok.hu/index.php?m=1&s=2&id=45 

 

 

 

 

 

https://pecsimuzeumok.hu/index.php?m=1&s=2&id=34
https://pecsimuzeumok.hu/
https://pecsimuzeumok.hu/index.php?m=1&s=2&id=45


Hasznos információk: 

 

Gyógyszertár a közelben: 

Borostyán patika 

Pécs, Barbakán tér 3. 

                                                                                            Nyitvatartási idő: Hétfő-Péntek 8-18 

 

                                   

                                

 

Boltok a közelben:                               

Szombat: 8-13 
Vasárnap: Zárva 

 

 

 

 

 

 

 

Kodály Delikátesz: 

Pécs, Kodály Zoltán u. 3 

Sarok Élelmiszerbolt: 

Pécs, Bartók Béla u. 34, 7624 

 

 

 

 

 

 

 



Bevásárlási lehetőség: 

 

Vásárcsarnok 

Pécs, 7622, Bajcsy-Zsilinszky u. 31, 7622 

 

Vásártér 

Pécs, Megyeri út, Plázával majdnem szemben 

 

Árkád  

Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11/1, 7622 

 

 

https://www.arkadpecs.hu/ 

 

 

Pécs Plaza 

Pécs, Megyeri út 76, 7631 

 

 

http://pecsplaza.hu/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.arkadpecs.hu/
http://pecsplaza.hu/


Szórakozási lehetőségek: 

 

Állatkert 

Pécs, Ángyán János u., 7635 

 

https://pecszoo.hu/ 

 

 

Mecsextrém Park 

Pécs, Mecsextrém Park, 7628 

 

http://www.mecsextrem.hu/ 

 

 

Cinema City 

Pécs, Megyeri út 76, 7631 – Plaza 

 

https://www.cinemacity.hu/cinemas/pecs/1128#/buy-tickets-by-
cinema?in-cinema=1128&at=2019-07-09&view-mode=list 

 

Uránia Mozi 

Pécs, Hungária u. 19, 7624 

 

http://pecsimozi.hu/ 

 

 

 

https://pecszoo.hu/
http://www.mecsextrem.hu/
https://www.cinemacity.hu/cinemas/pecs/1128#/buy-tickets-by-cinema?in-cinema=1128&at=2019-07-09&view-mode=list
https://www.cinemacity.hu/cinemas/pecs/1128#/buy-tickets-by-cinema?in-cinema=1128&at=2019-07-09&view-mode=list
http://pecsimozi.hu/


Apolló Mozi 

Pécs, Perczel Miklós u. 22, 7621 

 

 

https://www.apollopecs.hu/ 

 

Pécsi Nemzeti Színház 

Pécs, Színház tér 1, 7621 

 

 

https://www.pnsz.hu/ 

 

 

 

Éttermek: 

 

Lezser Bárkonyha  

Pécs, Széchenyi tér 18, 7621 

 

 

https://www.facebook.com/Lezser.barkonyha 

 

Replay 

Pécs, Király u. 4, 7621 

 

 

https://www.facebook.com/ReplayCafePecs 

https://www.apollopecs.hu/
https://www.pnsz.hu/
https://www.facebook.com/Lezser.barkonyha
https://www.facebook.com/ReplayCafePecs


Nana 

Pécs, Király u. 2, 7621 

 

 

https://www.facebook.com/nanapecs/ 

 

 

N-Eozin Grillterasz 

Pécs, Esze Tamás u. 5, 7624 

 

 

https://www.facebook.com/neozin.kert/ 

 

 

Eozin Corso 

Pécs, Király u. 14, 7621 

 

 

https://www.facebook.com/eozincorso/ 

 

 

Bagolyvár Étterem 

Pécs, Felsőhavi dűlő 6, 7627 

 

 

http://www.bagolyvarpecs.hu/ 

 

https://www.facebook.com/nanapecs/
https://www.facebook.com/neozin.kert/
https://www.facebook.com/eozincorso/
http://www.bagolyvarpecs.hu/


Tettye Vendéglő 

Pécs, Tettye tér 4, 7625 

 

 

http://www.tettye.hu/ 

 

 

Szórakozóhelyek: 

Pécsi Est Café 

Pécs, Rákóczi út 46, 7622 

 

 

http://pecsiestcafe.hu/ 

 

Amper Club 

Pécs, Czinderi u. 6, 7622 

 

http://amperklub.hu/ 

 

 

Trafik 

Pécs, Perczel Miklós u. 22, 7621 

 

https://www.facebook.com/trafikapollo/ 

 

 

 

http://www.tettye.hu/
http://pecsiestcafe.hu/
http://amperklub.hu/
https://www.facebook.com/trafikapollo/


Sörház 

Pécs, Xavér u. 19, 7624 

 

 

https://pecsisorhaz.hu/ 

 

 

Caméleon Club 30+ 

Pécs, Vasút u. 2, 7622 

 

 

https://www.facebook.com/cameleonclub 

 

 

 

 

Utazási lehetőségek városon belül: 

 

Pécsike:  A közösségi kerékpáros rendszer a közlekedés egy új formája. Egyesíti az 
egyéni közlekedés szabadságát a kötött pályás közlekedés megbízhatóságával. A 
rendszer lényege, hogy minél több felhasználó használja a kerékpárokat 
mindennapjaihoz ez által csökkentve a város levegőjének szennyezettségét, a 
városi dugókat, zajokat és mindemellett fő célja, hogy népszerűsítse a belvárosi 
utazásokhoz ezt a hatékony és környezetbarát alternatívát. 

 

 

https://pecsike.hu/ 

 

https://pecsisorhaz.hu/
https://www.facebook.com/cameleonclub
https://pecsike.hu/


Blinkee, robogó:  Gyors és környezetkímélő megoldást nyújtunk a zsúfolt városi 
közlekedésben. A forgalmi dugó nem akadály, miközben óvod a környezetedet, mindezt 
nagyon kedvező áron. 

https://blinkee.city/hu#how-it-works 

 

 

 

 

Tüke Busz: Városi menetrend szerint közlekedő buszjáratok. 

 

http://www.tukebusz.hu/ 

 

 

Euro900 Taxi 

 

http://www.euro900taxi.hu/ 
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http://www.tukebusz.hu/
http://www.euro900taxi.hu/


Ügyeletek:  

Háziorvosi ügyelet: Pécs és kistérsége települései lakosai 
számára: hétköznap 15.00 órától reggel 7.00 óráig; szombat, 
vasárnap és ünnepnapokon 0.00–24.00 óráig: Pécs, Ifjúság 
útja 13. (TSZDK-szint, megközelíthető a Honvéd utcai klinikai 
személybejárat felől) Tel.: 72/515-104 (ügyeleti időben). 
Házigyermekorvosi ügyelet: Pécs és kistérsége települései 
lakosai számára: hétköznap 15.00 órától reggel 7.00 óráig; 
szombat, vasárnap és ünnepnapokon 0.00–24.00 óráig: Pécs, 
József Attila u. 7. Tel.: 06-72/535-999 (PTE – 
Gyermekgyógyászati Klinika).  
Sürgősségi ellátást igénylő esetekben: Pécsi 
Tudományegyetem Klinikai Központ Sürgősségi Orvostani 
Tanszék Pécs, Ifjúság útja 13. Tel.: 72/535-850, mindennap 
0.00– 24.00 óráig. 
Fogászati ügyelet: Pécs és kistérsége, valamint Komló és 
kistérsége települései lakosait: a Pécsi Tudományegyetem 
Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika látja el a 
Pécs, Dischka Győző utca 5. szám alatti telephelyén, szombat, 
vasárnap és ünnepnapokon 7.00–17.00 óráig, telefon: 06-
72/535900/37443 mellék. 
Sürgős ellátást igénylő szülészeti és nőgyógyászati 
esetekben: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Pécs, Édesanyák útja 17, tel.: 
72/536-000. 
Gyógyszertárak: 
Pécs: SIPO Zsolnay (Zsolnay V. u. 8.), 
 


	Az északi és nyugati római provinciák késő római temetőiben általában nem volt jelentősebb mennyiségű kőből épített temetkezőhely. Sopianae ókeresztény temetőjének a sajátossága, hogy itt nagyszámú ilyen építmény koncentrálódott. Ezek kisméretű, csalá...
	A középkorban itt álló templomot a törökök dzsámivá alakítottak át. De a ferencesek 150 év alatt sem váltak törökké és végül mindenüket visszakapták. 1720-ban kezdték az újjáépítést. Eladták a dzsámi ólom tetejét, hogy abból fedezzék az építkezést. Az...
	7624 Pécs, Ferencesek utca 37.
	Pécs központi tere mediterrán módra tágas, nyugati léptékkel mérve nagyvárosi és hangsúlyosan balkáni egyszerre. Közepén Gázi Kászim pasa dzsámijával szimbóluma a hódoltságnak, a kereszténység diadalának és a hitvitákat mára feledtető vallási türelemn...
	Az irgalmas rendi templom előtt áll a szecessziós eozinkút. Zsolnay Miklós felajánlotta, hogy édesapja, a gyáralapító Zsolnay Vilmos tiszteletére díszkutat ajándékoz a városnak.

