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Orașul Pécs a fost unul dintre cele mai vechi și bogate reședințe episcopale ale 
Regatului Maghiar. În parte, din acest motiv este considerat unul dintre cele mai 
prospere și urbane așezări ale țării. Din păcate, istoriografia maghiară a descoperit doar 
recent importanța grupurilor de orașe alcătuite din reședințele 
arhiepiscopale/episcopale. Această schimbare de viziune s-a înfrățit fructuos cu 
solicitarea orașului de a întocmi monografia urbei Pécs. Primele două volume care 
tratează istoria localității de la începuturi până la asuprirea turcească au apărut în urmă 
cu câțiva ani. 

Cercetările au arătat că în perioada 1361 și 1526 au existat zece episcopi în oraș. 
Marea majoritate a demnitarilor ecleziastici aveau studii efectuate în străinătate, 
dobândind și diferite grade academice. Dintre aceștia s-au remarcat în diplomație 
Vilmos Koppenbachi și Bálint Alsáni (secolul al XIV-lea), precum și Janus Pannonius și 
Fülöp Csulai Móré (secolul al XV-lea). Toți preoții au jucat un rol important în viața 
politică internă și în conducere. În Evul Mediu a funcționat la Pécs atât capitlu catedral, 
cât și capitlu colegial. Episcopii și canonicii, mai ales praepositus maior, aveau un rol 
însemnat în răspândirea vieții culturale și artistice. Funcționarea primei universități din 
Ungaria era și ea o atribuție a episcopului. 

În Evul Mediu târziu se înregistrează un meșteșugărit destul de dezvoltat. 
Documentele scrise de origine creștină și otomană, precum și descoperirile arheologice 
atestă din perioada de dinainte de Mohács existența a douăzeci și trei de meșteșuguri în 
orașul Pécs. 

În secolul al XV-lea, Pécs este unul dintre cele mai importante puncte de 
distribuție regionale ale comerțului intern din Ungaria. Împrejurimile orașului prezintă 
una dintre cele mai populate zone  fapt ce a contribuit la creșterea importanței 
localității. În lucrarea sa din 1488, Petrus Ransanus numește orașul Pécs cel mai renumit 
oraș comercial al țării. 

Discursul se centrează pe prezentarea rolului jucat de orașul Pécs în viața 
religioasă, culturală și economică a Regatului Maghiar din Evul Mediu târziu. 


