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POZSÁRKÓ CSABA

KÉSÕRÓMAI ANTIK MOTÍVUMOK
AZ ÓKERESZTÉNY MAUZÓLEUMBAN

Bezerédy Gyõzõ emlékére

A mûvészeti ábrázolások ikonográfiai elemzése ugyan bizonyos törvény-
szerûségek alapján történik, mégis – mint a mûvészettörténeti elemzések általá-
ban – rengeteg szubjektív elemet tartalmaz. Az alábbi cikkben is egy bizonyos lá-
tásmód, egy bizonyos szubjektív vélemény jelenik meg.

Szerencsére a kedves Olvasó nem kell, hogy kizárólag erre az egyoldalú véle-
ményre támaszkodjon, mivel a közeljövõben jelenik meg az Örökségház gondozásá-
ban Hudák Krisztina, a pannóniai keresztény ábrázolások kutatója tollából egy újabb
írás; kétségtelenül más látószögbõl vizsgálva a pécsi világörökség ábrázolásait.

A kereszténység korában is ható késõantik filozófiai iskolák
Anélkül, hogy a 3–4. század eszmetörténeti képét teljes mértékben felvázol-

nánk, csak a szempontunkból releváns filozófiai iskolákat, illetve a kereszténység-
gel „rokon” misztériumvallásokat vizsgáljuk meg!

Az antik világban már a görög klasszikus korszak hanyatlásakor megjelent
az a fajta gondolkodásmód, amely az egyén sorsát függetlenné tette annak szemé-
lyes, egyéni törekvéseitõl, akaratától, befolyásától. A keleti kultúrákkal ismerkedõ
görögség aztán részben a miszticizmusban találta meg azt a kapaszkodót, amely
kivezetheti a jelen világ gyötrelmeibõl, abból a sajátos helyzetbõl, hogy képtelen
maga irányítani a sorsát.

A folyamat a „magas” és tudományos filozófia szintjén már Platónnal elkez-
dõdött, de a hellenizmus alatt tovább erõsödött, és vulgáris változatai a különbözõ
keleti misztériumok, mint az Ízisz- és Ozirisz-Szerapisz-, a Kübelé-Attisz-, a Dionü-
szosz-, a Mithras-kultusz, illetve végül a kereszténység elterjedésében érték el tel-
jes kiteljesedésüket. A folyamat során végig mintegy versenyeztek egymással a
magas, tudományos filozófia, illetve a misztériumvallások különbözõ formái.

A Római Birodalom térhódításával bekebelezett, immár hellenisztikus görög-
ség termékenyítette meg végül a késõantik római filozófiai gondolkodást is.1 A filozó-
fiával (és a görög mûvészettel) újonnan ismerkedõ rómaiak hamarosan buzgó köve-
tõivé váltak a különbözõ, már jóval korábban kidolgozott, görög filozófiai iskoláknak.2

Ezek közül a filozófiai iskolák közül a témánk szempontjából a késõ-platoniz-
musnak van a legnagyobb jelentõsége, mivel idealizmusával, a keresztény menny-
országhoz hasonló túlvilágképzetével és az evilági élettel mint a túlvilági sorsot er-
kölcsileg meghatározó és megalapozó „elõélettel” a kereszténység különösen

2

1 A Kr. e. 3. században a dél-itáliai Magna Graecia, illetve a 2–1. század során maga Hellasz, valamint a
Keletet jelentõ Kis-Ázsia, Szíria, Egyiptom.
2 Marcus Aurelius, az alapvetõen sztoikus beállítottságú filozófus-császár kitûnõen ábrázolja a különbö-
zõ iskolák – tanítóin keresztül – reá tett hatását az Elmélkedések Elsõ könyvében.
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jelentõs vetélytársa volt a késõ-antik idõkben. Talán nem véletlen, hogy valószínû-
leg az elhatárolás szükségességét érezve a kora-keresztény egyházatyák, különö-
sen az apologéták, éppen a platóni tanokkal foglalkoztak a legbõvebben.3

A kereszténység számára a másik jelentõs „vetélytárs” (különösen a katonai
határvidéken) a szintén a misztériumvallások közé sorolható Mithras-kultusz. A
fényt (lelki-szellemi világot, életet, jót) jelképezõ Napisten, illetve az õt megszemé-
lyesítõ csillagkép, Perseus alakjában ábrázolt férfialak az iráni eredetû dualista el-
képzelés szerint megöli a sötétséget (anyagi világot, halált, rosszat) jelképezõ bi-
kát.4 A Mithras-kultuszra utaló nyomok Pécsett is kerültek elõ, így pl. oltárkõ
töredék is: Soli Invi[c]/to pro sa/lute M[ithrae] felirattal.5

Sopianae Ókeresztény Mauzóleuma
Anélkül, hogy a régészeti-mûvészettörténeti részletekbe bocsátkoznánk,

vázoljuk fel a Fülep Ferenc ásató régész által (a dán Dyggve nyomán) „mauzóle-
umnak” elnevezett ókeresztény temetõkápolna és sírkamra rövid leírását!6

A felsõ épületbõl (ún. cella memoriae-bõl) és az alatta lévõ kriptából álló épü-
letet valószínûleg a 4. sz. hetvenes, nyolcvanas éveiben építhették; legalább két épí-
tési periódusban, melyek mindegyike érintette a sírkamrát is, miután a második épí-
tési periódusra esik annak bõvítése, illetve két újabb szarkofág behelyezése. Épp ez
okból, mivel nem érintik az eredeti fres-
kósorozat jelképiségét, ezekkel nem is
foglalkozunk bõvebben.

Az eredeti sírkamra festményei
részben felületkitöltõ díszítések (már-
ványutánzatos festmények, ún. pom-
peii III. stílusban, középütt vörös me-
dalionokkal), részben pedig a felületki-
töltõ díszítésekhez hasonlóan keretelt
figurális ábrázolások. A freskókon kí-
vül a szarkofágon is láthatunk díszíté-
seket, de ezek egy részét sajnos a
népvándorlás idején tönkretették.

A freskósorozat kétségtelenül
egy ún. Biblia Pauperum [szegények –
ti. tanulatlanok, írástudatlanok – Bibliája]
módján, mintegy képregényszerû soro-

3
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3 Bõvebben: Az ókeresztény egyház és irodalma. In: Ókeresztény írók 1. Vanyó László (szerk.) Szent
István Társulat, Budapest, 1988. 25, 170, 132, ill. 353. skk.
4 Megjegyzendõ, hogy a napnak az ekliptikán történõ, látszólagos recessziója miatt a manapság májusra
esõ bika csillagkép mintegy öt-hatezer évvel ezelõtt a tél, azaz a hideg, a sötétség, végét jelentette.
5 A legyõzhetetlen Napistennek, Mithras [...] tiszteletére! Corpus Inscriptionum Latinarum: III 10 284;
Die Römischen Inschriften Ungarns: 977; Fülep Ferenc–Burger Alice: Pécs római kori kõemlékei, Pécs,
1974: 20,14; Pozsárkó Csaba: Historiography and Epigraphy of Sopianae, (kézirat, szerkesztés alatt,
megjelenik az 1999-es ljubljanai municipalis konferencia kötetében). A felirat a Korsós sírkamra elõteré-
ben látható.
6 Fülep Ferenc–Bachman Zoltán–Pintér Attila: Sopianae ókeresztény emlékei. Budapest, 1988. 18.p.
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zatban beszél hozzánk; meséli el valakinek az életút-
ját, természetesen bibliai, illetve antik szimbólumo-
kon keresztül.

A megmaradt7 freskósorozat alapvetõen két
részbõl áll; az északi falon Ádám és Éva bûnbeesé-
se, majd Dániel próféta az oroszlánok vermében,8

végül az életfa motívuma látható. A keleti fal tenge-
lyében, a mennyezet alatt Krisztus szimbólumát, a
görög X és P (khi és rho) betûk ligatúrájából álló, ún.
Krisztogramot látjuk ún coronae longae, azaz
hosszú koszorúk (virág- vagy egyéb növényi füzé-
rek) által körülvéve; az alatta lévõ fülkében búzaka-
lász-ábrázolással,9 balra (de Krisztus jobbján!) egy
pálmaágakkal (a dicsõség, azaz a megdicsõülés
szimbólumaival) övezett trónuson ülõ, vörös ruhás
alak torzója, míg jobbra (de Krisztus balján!) maga
az elhunyt testét befogadó szarkofág áll.

Az északi fal freskósorozata
Az északi fal tehát Ádám és Éva jelenetével

kezdõdik. Ez gyakori ábrázolása a korabeli ókeresztény ikonográfiának, mely
igyekszik a földi létünk gyarlóságára irányítani a figyelmet.

És az Úristen a földbõl mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas;
azután kisarjasztotta az élet fáját a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját. [Ter 2.9]; Az
Úristen parancsot adott az embernek: „A kert minden fájáról ehetsz. De a jó és rossz tudás fájáról ne
egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz.” [Ter 2.16-17]; A kígyó ravaszabb volt a föld minden álla-
tánál, amit az Úristen teremtett. Ezt mondta az asszonynak: „Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek a
kert valamennyi fájáról?” Az asszony így válaszolt a kígyónak: „A kert fáinak gyümölcsébõl ehetünk. Is-
ten csak a kert közepén álló fa gyümölcsérõl mondta: Ne egyetek belõle, ne érintsétek, nehogy
meghaljatok.” Erre a kígyó így beszélt az asszonyhoz: „Semmi esetre sem fogtok meghalni. Isten jól tud-
ja, hogy amely napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik
a jót és a rosszat.” Az asszony látta, hogy a fa élvezhetõ, tekintetre szép, és csábít a tudás megszerzé-
sére. Vett tehát gyümölcsébõl, megette, adott férjének, aki vele volt, és az is evett belõle. Erre felnyílt a
szemük, észrevették, hogy meztelenek. Fügefa leveleket fûztek össze, és kötényt csináltak maguknak.
[Ter 3.1-7]; Azután így szólt az Úristen: „Lám, az ember olyan lett, mint egy közülünk, ismer jót és
rosszat. De nem fogja kinyújtani kezét, hogy az élet fájáról is vegyen, egyék és örökké éljen!”
Ezért az Úristen eltávolította az Éden kertjébõl, hogy mûvelje a földet, amelybõl lett. [Ter 3.22-23]

Vagyis a bûnbeesést követõen Isten, legalábbis részben, azért ûzte ki az
embert a Paradicsomból, nehogy az az élet fájáról is egyen. Ez a freskósorozat to-
vábbi értelmezése szempontjából igen fontos momentum. Érdekes motívum, hogy
bár a freskó a szigorú, szinte mértani, tengelyes szimmetriájával már elõrevetíti a

5

KÉSÕRÓMAI ANTIK MOTÍVUMOK

7 Vannak bizonyítékok arra nézve, hogy a boltozat is festve volt, de ez annyira elpusztult, hogy csak az
oldalfalakon megmaradt, hiányos részekbõl tudjuk az eredeti mondanivalót rekonstruálni.
8 Mind az Ádám–Éva-, mind a Dániel-jelenet legközelebbi párhuzama, 19. századi megfigyelések alap-
ján, éppen Pécsett, az I. sz., ún. Péter–Pál sírkamrában látható. Ezek mára sajnos a felismerhetetlensé-
gig elpusztultak.
9 Nyilvánvaló utalásként a szent eucharisztia részét képezõ kenyérre, hasonlóképpen, mint ahogy a
Korsós sírkamrában a korsó (és pohár) talán a borra utal.
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kora-középkor merev ábrázolásmódját, mégis mindkét alak „kilép” a keretbõl (az
ilyesfajta motívum legközelebb csak a reneszánszban jelenik meg újra). Eugen
Scherer kitûnõ ötlete, hogy ezzel a mûvész talán magát a kiûzetést, a Paradicsom-
ból való távozást próbálta szemléltetni.

A következõ jelenetünk Dániel próféta története, akit a hite miatt az oroszlá-
nok elé vetettek:

[...] „Dárius király, örökké élj! Országod fõfelügyelõi és satrapái, tanácsosai és vezérei megálla-
podtak abban, hogy királyi határozatot kellene kibocsátani, és szigorú tilalmat elrendelni, hogy aki
harminc napon belül rajtad kívül, ó király, bárki máshoz fordul, akár Istenhez, akár emberhez va-
lamely kéréssel, azt az oroszlánok barlangjába kell vetni.” [...] Dániel tudta, hogy kibocsátották a
rendeletet. Mégis bement a házába, és felsõ termének Jeruzsálem felé nyíló ablakánál naponta há-
romszor térdre borult. Imádkozott és magasztalta Istenét, ahogyan azelõtt is tette. Ezek az embe-
rek azonban rátörtek, és rajtakapták Dánielt, amint éppen Istenéhez imádkozott. [...] Erre azt mondták a
királynak: „Dániel, aki Júda foglyai közül való, nem törõdik veled és tilalmaddal, amelyet kiadtál. Napon-
ta három ízben elvégzi imádságát.” [...] Erre a király kiadta a parancsot, Dánielt elõvezették és az orosz-
lánok barlangjába vetették. A király azt mondta Dánielnek: „A te Istened, akit állhatatosan tisztelsz,
meg fog menteni.” [...] A király már kora hajnalban fölkelt, és sietve az oroszlánok barlangjához ment.
Amint a barlanghoz közeledett, panaszos szóval Dánielt emlegette. Ezt mondta a király Dánielnek: „Dá-
niel, az élõ Isten szolgája! A te Istened, akit te állhatatosan tiszteltél, meg tudott-e menteni az oroszlá-
noktól?” Dániel így felelt a királynak: „Király, örökké élj! Istenem elküldte angyalát, és bezárta az
oroszlánok száját. Nem engedte, hogy ártsanak nekem, mert ártatlannak talált. De ellened se követ-
tem el vétséget, ó király!”... [Dán 6.2-24]

6
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A kissé hosszú történetbõl kiderül, hogy Dániel szenvedésének alapvetõen
két oka volt: egyrészt nem volt hajlandó egy élõ embert Istenként tisztelni, más-
részt nem volt hajlandó (bizonyos napokon) nem tisztelni a saját Istenét, azaz
megtagadni azt. A történet egyértelmû párhuzamára ismerhetünk a korai keresz-
tény korban azoknak a mártíroknak a történetében, akik nem voltak hajlandók
megtagadni az Istenüket és áldozni a hivatalos római istenek, illetve a császár is-
tensége elõtt. Sorsuk Dánieléhez hasonlóan alakult; többnyire az amfiteátrumok
arénájában a vadállatok elé vetették õket. De míg Dánielt hite miatt megmentette
az Úr angyala, addig õk többnyire mártírhalált haltak.

Vajon mi utalhat erre a Mauzóleumban? Mint olvashatjuk, Dániel történeté-
ben nincs szó koszorúkról. A fonott koszorú az Ószövetségben elõször Judit köny-
vében jelenik meg, de Judit története valójában egy késõbbi (hellenisztikus kori)
interpoláció a Bibliába (miért is a deuterokanonikus zsidó, és így a késõbbi protes-
táns Ószövetségbõl ki is maradt). Itt egyértelmûen egy antik (hellenisztikus, illetve
etruszk eredetû római) szimbólumról van szó, mely viszont az újszövetségi jelene-
teken rendre felbukkan, hiszen a kereszténység ebben a késõ hellenisztikus-római
kultúrában vert gyökeret.

Az antik auktoroknál gyakran elõforduló koszorúmotívum nagyon sok jelen-
tést hordoz. A (fonott) koszorúknak alapvetõen két típusát különböztették meg: a
corona pactilis, torta, illetve plexa elnevezésû koszorút, melyet a növényi részekbõl
csavartak össze, valamint a corona sutilis, nexa, illetve serta elnevezésût, melyet
szalagokkal fontak körbe és erõsítettek össze, és amelyet a rómaiak corona
lemniscatá-nak,10 illetve palma lemniscatá-nak is neveztek.11 A görög forrásokban
az elõbbi sztephanosz plektosz az utóbbi sztephanosz kulisztosz néven volt ismert.

A kereszténységgel való kapcsolata idején általában a dicsõség kifejezõje,
eredete pedig Szt. István elsõ vértanú történetébõl származik:12

[...] Erre ordítozni kezdtek, befogták fülüket, s egy akarattal rárontottak, kivonszolták a városból
és megkövezték. A tanúk egy Saul nevû ifjú lábához rakták le ruhájukat. Míg kövezték Istvánt, így
imádkozott: „Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet!” Majd térdre esett és hangosan felkiáltott: „Uram,
ne ródd fel nekik bûnül!” Ezekkel a szavakkal elszenderült. [ApCsel 7.57–60]

Esetünkben a koszorúk vörös és zöld növényekbõl vannak vörös szalagok-
kal összefogva. A színek maguk utalnak a mártíromságra:

Az én szerelmem fehér is, piros is, kitetszik õ akár tízezer közül is. [Én 5.10]

A fehér a kiváló hitvallóra, János evangélistára, a piros István elsõ vérta-
núra, a zöld az aprószentekre vonatkozik.13

Már magának annak a ténye, hogy az amúgy augusztusban mártíromságot
szenvedett Szt. István ünnepét december 26-án (a Karácsony utáni legrangosabb na-
pon) ünnepeljük, jelzi a mártír hitvalló fontosságát. A zöld és a piros a késõbbiekben is
a mártíromság jelképei maradtak, mint láthatjuk a ravennai San Apollinare Nuovo gá-
dorfalán vonuló üdvözültek kezében felváltva lévõ vörös, illetve zöld koszorúkról.

7
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10 Vergilius: Aeneis V. 269; VI. 772
11 Cicero: Pro Roscio Amerino 35, 100
12 Az István (Sztephanosz) név valódi jelentése: koszorú, azaz a mártíromság koszorúját elnyert.
13 Jacobus de Voragine: Szent István vértanú. In: Legenda Aurea.
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Az Újszövetség aztán számos más helyen is a koszorút említi, mint (akár a
halálig tartó) állhatatosság jutalmát, és ettõl fogva az antik eredetû szimbólum
szervesen beépült a keresztény ikonográfiába:

Ha majd megjelenik a legfõbb pásztor, elnyeritek a dicsõség hervadhatatlan koszorúját.
[1Pét 5.4]; Boldog az az ember, aki a kísértésben helytáll, mert miután kiállja a próbát, megkapja az élet
koszorúját, amelyet az Úr azoknak ígért, akik õt szeretik. [Jak 1.12]; A versenyzõk valamennyien meg-
tartóztató életet élnek, minden tekintetben. Õk hervadó koszorúért, mi pedig hervadhatatlanért.
[1Kor 9.25]; Légy hû mindhalálig, és neked adom az élet koszorúját. [Jel 2.10]

Vélhetõen a Mauzóleumban eltemetett, amúgy nyilvánvalóan jelentõs sze-
mélyiség valamelyik utolsó keresztényüldözés (esetleg késõbbi barbár betörés)
idején szenvedhetett vértanúhalált, amely után jutalomképp elnyerte az örök éle-
tet.14 Erre utal az északi fal utolsó ábrázolása, az életfa.

És megmutatta nekem az élet folyóját, kristályhoz hasonlóan ragyogott, Isten és a Bárány trón-
jából fakadt. Az utca közepén és a folyam két partján az élet fái álltak. Tizenkétszer hoznak gyümölcsöt,
vagyis minden hónapban teremnek, a fa levelei meg a népek gyógyulására szolgálnak. [Jel 22.1–2]

Az élet fája tehát legyõzi a halált, és az élet és halál szakadatlan körforgása
helyett, melyet gyakran az évszakok kérlelhetetlen körforgásával, vagyis a termé-
szet halálával, majd feltámadásával is szimbolizálnak, a folyamatos és örök életet
biztosítják.

Ezután léphet be az elhunyt lelke a Paradicsomba,15 és foglalhat helyet Krisz-
tus jobbján, amit a Mauzóleum keleti fala ábrázol.16 A keleti fal elrendezésében félre-
érthetetlen az a szándék, hogy a testet rejtõ szarkofágot ne a sírkamra tengelyében,
hanem attól délre, mintegy a sírkamra keleti falán „uralkodó” Krisztus bal oldalán he-
lyezzék el.17 Ennek csak az lehetett az oka, hogy a (Krisztusnak) jobb oldalt jelölték
ki a „lélek-oldalnak”, a bal oldalt pedig a test oldalának. A lélek és test, mint túlvilági
és evilági, végsõ soron jó és rossz ilyen mértékû szembeállítása idegen az ortodoxi-
ától (vagy legalábbis az elsõ századokban folyamatosan küzdöttek ellene). Eme
manicheista tanok viszont a korai kereszténység (pontosabban a 4. század második
felének) idején gyakran igencsak mélyen hatottak.18 Hasonlóan, a földi életet a sötét-
ség, a halál birodalmának mondja az ún. Egyiptomiak szerinti evangélium is: 19

Az Úr mondta Szalóménak, aki érdeklõdött: „Meddig uralkodik a halál?, nem mintha az élet
rossz volna és a teremtés gyatra.” „Amíg ti, asszonyok szültök”, válaszolta [...] „Azért jöttem, hogy le-
rontsam a nõ mûvét [...] Ez a mû ugyanis a születés és a pusztulás.”

8
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14 Az utolsó keresztényüldözés a 4. sz. elején, Diocletianus császár idején volt. Az, hogy a mauzóleum
csak a 370–380-as években épült, nem zárja ki annak lehetõségét, hogy egy évtizedekkel korábban el-
hunyt mártír csontjait ekkor méltóbb környezetben újratemették volna.
15 A növényi motívumok a többi sírkamrához (mint az I., ún. Péter–Pál vagy a II., ún. Korsós sírkamra)
hasonlóan a Paradicsomkert, az Éden ábrázolásai, ahová a lélek csak az elhunyta után léphet be.
16 Ugyan Fülep Ferenc itt egy fehér ruhás alakról ír, aki „lehetett maga Krisztus is”, de ez két okból is két-
séges: egyrészt az alak nem fehér, hanem vörös ruhát visel, másrészt a feltámadott, majd a mennybéli
trónusán ülõ Pantokratór, azaz Világbíró Krisztus ábrázolása merõben szokatlan, sõt példa nélkül álló
lenne a korban.
17 Erre utal az a régészeti tény is, hogy a szarkofágot elõbb tették a helyére, majd csak utána építették
köréje a sírkamrát.
18 Lásd: Hegemoniosz Arkhelaosz-aktáit, vagy Titus, Bosztra püspökének A manicheusok ellen címû
négy könyvét! In: Az Ókeresztény egyház irodalma... 644 skk.
19 Apokrifek. In: Ókeresztény írók II. 1988. 295.p. Fennmaradt Alexandriai Kelemen idézeteiben:
Stromata (vegyes [tartalmú] írások) III. 6,9.
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Bár itt a nõ testesíti meg az anyagi világot, és így a halál birodalmát, azért
nem kifejezetten a nõellenesség hangzik ki a sorokból, hanem inkább a földi élet
megvetése. A gnoszticizmus tehát egy idõben annyira át meg átjárta bizonyos ke-
resztény gondolkodók írásait, hogy az ortodox egyházatyák munkásságuk java ré-
szét az ez elleni küzdelemre voltak kénytelenek fordítani. Hogy a szíriai eredetû
manicheizmus mennyire terjedt el a dunai provinciákban, források hiányában nem
tudhatjuk. Viszont érdemes megjegyezni, hogy a középkorban épp Magyarország
tõszomszédságában ütötte fel a fejét a hasonló gondolatokat megfogalmazó bogu-
mil eretnekség, mely aztán mint kathar eretnekség egészen Dél-Franciaországig
éreztette a hatását. Nem lehet kétséges, hogy a közben eltelt egy évezred alatt is
valahol az Észak-Balkánon lappanghattak az effajta gondolatok.

Az ábrázolásokból fennmaradt még a szarkofágunk, melynek faragásai ép-
pen a töredékessége miatt különbözõ kiegészítésekre és értelmezésekre adnak ala-
pot. A régészeti monográfiákban mindvégig 4. századi, sirmiumi készítésû, de fél-
kész szarkofágról van szó,20 bár egyesek azt állítják, hogy nem is 4., hanem 3.
századi darab, így ez esetben nem valószínû, hogy keresztény alkotás lenne.21

A leírások egyértelmûen évszakábrázolásoknak azonosítják a sarkokon, ún.
nor-pannon niche-ekben lévõ alakokat. A jelenleg látható felületeken ezekbõl kettõ
ki van dolgozva, kettõ pedig el van nagyolva. Emellett viszont a keleti fal felé nézõ
oldalon is van kettõ belõlük; ez esetben viszont az évszakábrázolások teóriája csak
akkor állja meg a helyét, ha a szarkofág fõ- (hosszanti) oldalán elnagyolt figurák
eredetileg mást ábrázoltak volna, így pedig az évszakábrázolások a két rövidebb
oldalra szorítkoznak.

Mindenesetre az évszakábrázolások jelentõsége a szemközti falon lévõ élet-
fával vethetõ össze; míg az a halál nélküli örök életet, addig ezek az élet és halál sza-
kadatlan körforgását szimbolizálják. Ezek mellett az életfa motívuma, valamint két,
pálmaágat tartó szárnyas angyalka szintén megtalálható még a faragványok között.
Ez az ókeresztény szimbolikában a mindenütt jelenlévõ Isten templomát jelenítené
meg, mint Ezekiel próféta látomásában is:

A padlótól a kapu felsõ részéig kerubok és pálmák voltak kifaragva. [Ez 41.20]
Jelentõsebb azonban a szarkofág akroterionjait díszítõ maszkok szimboliká-

ja. A kereszténységet megelõzõ, pogány római hitvilágban a (halotti) maszkok a
család elhunyt tagjait, a családot továbbra is segítõ manest (halotti árnyakat, vagy
a család alvilági isteneit) voltak hivatva megjeleníteni a családi szentélyben, a
Larariumban. Amennyiben errõl volna szó (és persze feltéve, hogy 4. századi, ke-
resztény kori termékkel van dolgunk), úgy azt kell feltételeznünk, hogy a halál antik
eredetû szimbolikája egyszerûen tovább él, természetesen megváltozott belsõ tar-
talommal, immár csak allegóriaként a keresztény vallásosság mellett is.22
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20 Fülep–Bachman–Pintér… i.m. 1988.
21 Tóth István szíves szóbeli közlése nyomán.
22 Nem lenne teljesen egyedülálló az eset, mint ahogy Ravennában mind az ortodoxok, mind az
ariánusok keresztelõkápolnájában egyaránt megtaláljuk a Jordán folyamistenének ábrázolását Keresz-
telõ János, illetve Jézus alakja mellett. Egyértelmûen arról lehet szó, hogy az antik kultúrán felnõtt em-
berek számára ez csupán a folyó szokásos allegóriája, nem pedig valamiféle politeista maradvány.

9
PSz_2004-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2004-03_Osz\2004-03_osz_10.vp
Tuesday, February 12, 2013 9:37:31 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



Más vélemény szerint ezek a maszkok nem halotti, hanem színházi masz-
kok.23 Ebben az esetben két, különbözõ halálszimbólumra is utalhatnak. Egyrészt
a Dionüszosz-kultuszra (Dionüszosz a színjátszás görög eredetû istene), mivel az
õ misztériuma szerint a természethez hasonlóan évente meghal, majd újjászületik;
ezért is ábrázolják gyakran csecsemõként vagy legalábbis (örök-)ifjú istenként. A
halál, illetve az abból való feltámadás a természet örök megújulását, végsõ soron
halhatatlanságát jelképezi csakúgy, mint a kereszténységben.

Egy másik lehetõség szerint egy késõ-platonikus mítosz lehet az interpretá-
ció alapja; Platón ui. többször kifejti, hogy az ideák világa és a mi, tökéletlen vilá-
gunk közti különbséget úgy kell elképzelnünk, mint a mi (általunk szubjektív módon
tökéletesnek érzékelt) világunk és a mûvészi ábrázolás (ehhez képest) tökéletlen-
sége közti különbséget.24 Ezért a késõ-platonizmus idején a színház és a való világ
közti különbséget az élet és a halál közti átmenetként értelmezték. E mítoszterem-
tés során mind a pogány, mind a keresztény íróknál találkozunk a mi világunkat va-
lamiféleképpen a színházhoz hasonlító metaforákkal:

A férfiak és nõk többnyire csak kevés realitással rendelkezõ bábuk.25 Ez az élet nem más, mint
az emberi faj komédiája26, illetve tragikomédiája27.

Színpad a föld és az élet játék: öltözz, alakítsd szereped;
Ûzd el gondjaidat, könnyû lesz a szíved.28

Összegzésül megállapíthatjuk tehát, hogy a korban szokásos módon az
ókeresztény mûvészet; szimbolikus ábrázolás és ikonográfia, igen sok elemet
megtartott a kereszténységet megelõzõ, pogány korszak szimbólumai közül, és
ezeket természetesen megváltozott belsõ tartalommal, integrálta a saját szimbó-
lumrendszerébe.

A kor keresztény embereinek nyilvánvalóan nem okozott gondot bizonyos
korábbi, pogány eredetû szokások, illetve szimbólumok további használata, hiszen
nem gondolkodtak el annak belsõ, pogány vallási vagy filozófiai mondanivalóján.

Hasonlóképp, az egyszerû, provinciális lakosság számára, különösen az oly
távoli és alapvetõen rurális, illetve katonai provinciákban, mint Pannonia, a korabeli
kereszténység különbözõ irányzatai közti finom, inkább a görögség filozófiai hajla-
mához illõ különbségtétel meglehetõsen idegen volt (mint ahogy az ariánus vitát
összegzõ és sommásan lezáró magyar szólás is tartja: jottányit sem számít).29
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23 Erre utalna az a tény, hogy a halotti maszkok szemét mindig valami színes kõvel helyettesítették, itt
pedig ennek nyoma (pontosabban foglalata) sincs; ezzel szemben oly plasztikusan a felszín mögé van
mélyítve a szemüreg, hogy kifejezetten az „ûrt” a „lyukasságot” kellett, hogy ábrázolja, mint a színházi
maszkok esetében.
24 Éppen ezért Platón nem is szerette a mûvészeteket; úgy tartotta, hogy a tökéletes (ideák) tökéletlen
utánzatát még tovább utánozni a lehetõ legtökéletlenebb megoldáshoz vezethet csak.
25 Platón: Törvények, 804. B
26 Szent Ágoston: Enarrationes in Psalmos 127
27 Porphürosz: Adversus Marcionem 2
28 Palladasz epigrammája (saját fordítás). A görög eredeti: ÓêçSkhnh pa§ o bio§ kai paignion h maue
paizein / Thn spsndhn metauei§, h were ta§ odyna§
29A szólás eredete a - (homousziosz-homoiusziosz); azonos lényegû – hasonló lényegû kifejezésekben
lévõ „iótányi” különbségre utal.

10
PSz_2004-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2004-03_Osz\2004-03_osz_10.vp
Tuesday, February 12, 2013 9:37:32 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



KÁRPÁTI GÁBOR – GÁBOR OLIVÉR

RÉGÉSZETI ÁSATÁS A JÓKAI UTCA 13. SZÁM ALATT
Bezerédy Gyõzõ emlékére

2003 nyarán és õszén újabb lehetõség nyílott Pécs belvárosában, a föld
alatt rejtõzõ múlt megismerésére. Társasház és mélygarázs építését határozta el a
beruházó cég (ESCALON Kft.). Az építészeti tervek elkészülte után, de még a kivi-
telezési munkák megkezdése elõtt el kellett végezni a terület régészeti feltárását. A
kutatással a jelen cikk szerzõi lettek megbízva, szakmai konzulens pedig prof. Visy
Zsolt volt.

A következõkben elõbb a szomszéd telken már korábban végzett ásatások
eredményeit ismertetjük röviden, majd érzékeltetve a régészeti ásatások szokásos
idõrendjét a Jókai utca 13. sz. alatti területen, idõben visszafelé haladva ismertet-
jük az egyes korszakok emlékeit, hiszen azok egymás fölé lerakódva, kevés kivé-
teltõl eltekintve általában idõrendben rétegzõdtek. Így az ásatások során aztán ép-
pen fordított sorrendben találkoztunk velük, fentrõl lefelé haladva a legújabbtól a
legrégibbek felé.

A mai Római udvar (Jókai utca és Teréz utca sarka) telkén a hódoltság után
Madas József szerint Strassburg–Stuttgart környéki német családok telepedtek
meg. Festett, feliratos importüvegeik elõ is kerültek. Velük szûnhettek meg a kö-
zépkorban még valószínûleg használt római kori épületek falai. A középkori Pécs
város területe Sopianae területéhez viszonyítva ugyan kissé észak felé tolódott, a
két város mégis jórészt fedi egymást. Így történhetett meg, hogy a középkori módo-
sabb polgárok még részben római romok közt lakhattak. Feltárt kútjaikból azonban
már inkább a korra jellemzõ cserepek, ill. ritkább itáliai import edények (fajansz ke-
rámia, muránói üveg) kerültek elõ. A legalsó római réteg pedig három épületrészlet
maradványait rejtette. Ezek tipikus, belsõ udvaros (átriumos) elrendezést mutató,
emeletes, városi paloták voltak. Téglával bélelt, nagy méretû, padlófûtéses szobá-
kat találtunk bennük. Különösen érdekes az a luxus fürdõblokk, melyet a jelenlegi
ház alatti mélyparkolóban sikerült is megtartani. Egyedülálló abban, hogy a 70 m²
alapterületû fürdõhöz külön csorgókút (nymphaeum) is tartozott. Reméljük, hogy
ezt a fürdõt részben rekonstruálva a nagyközönség számára is bemutathatóvá te-
szik a jövõben. Valószínûleg ugyancsak az épületekhez tartozott a ház elõtti úttest
burkolata alól jóval késõbb elõkerült tetõsarok-párkány darabja, mely ez ideig az
egyetlen ismert épületfaragvány Sopianae-ból.

Visszatérve a Jókai utca 13. területére, a legújabb, 2003–2004. évi ásatás
megkezdése elõtt természetesen alaposan felmértük a területet, megvizsgáltuk az
eltávolítandó újkori rétegek vastagságát, és persze a telek 19–20. századi történe-
tét. Fontos volt ügyelni például a közmûhálózatra, melyeket ki kellett kapcsoltatni.
Mégis maradt egy vízvezeték a terület Ny-i végén, amit utólag kellett elzárni. Ennek

11
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KÁRPÁTI GÁBOR – GÁBOR OLIVÉR

Az ásatás képe 2003 õszén
(fotó: Orbán Gábor)
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RÉGÉSZETI ÁSATÁS A JÓKAI UTCÁBAN

A Jókai 11. és 13. sz. alatti telken talált római kori épületmaradványok alaprajza.
(rajz: Krasznai Péter)
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véletlenszerû megtalálása szerencsére nem hátráltatta a munkálatokat, és csõtö-
rést sem okozott.

A telek írott, hivatalos dokumentumokból ismert 19–21. századi, azaz leg-
újabb kori sorsa is igen változatos volt. Helyet kaptak itt lakások, adventista imaház
stb., végül néhány éve már üresen állt az épület. Romlásával, lassú bontásával pe-
dig kialakult itt a belvárosokat oly sok helyen csúfító foghíjtelek. A régmúlt emlékei
ekkor még a földben rejtõztek, felszíni lelet nem utalt rájuk.

Az épületmaradványok alatti újkori feltöltõdés elsõsorban épülettörmelék-
bõl, alapfalmaradványokból, meszesgödrökbõl, salakos és homokos betöltésbõl,
valamint kutak, aknák és pincék üregeibõl állt össze. Ezek kibontásával hozzáfér-
tünk ugyan a régészetileg fontos szintekhez, azonban a telek mélyebbé vált, így a
keletrõl és délrõl azt övezõ, rosszul alapozott, szomszédos emeletes házak tömb-
jeinek statikai biztonsága került veszélybe. Az elején tehát közvetlenül a házak
mellett, a telek szélein nem mélyülhettünk le a régészeti rétegekig. Meg kellett ez-
zel várni az ásatás végét, amikor a két szomszédos épület alapjainak megerõsíté-
sére sor kerülhetett. A kimaradt szélsõ részek ásatását tehát csak ekkor tudtuk el-
végezni, de az ásatási rajzokon végül mozaikszerûen össze lehetett illeszteni a
kiásott szelvények képét, a falcsíkok így egységes, értelmezhetõ épületrészletek-
ké álltak össze.

Az újkori rétegek alatt idõrendben a koraújkor következett. Ekkor, vagyis a
hódoltság korában eltömõdött kút adta annak bizonyítékát, hogy a török is megtele-
pedett a városban, mint ahogy arról korabeli írott forrásokból és más ismert régé-
szeti-mûemléki épületmaradványokból megítélhetõen természetesen már minden-
kinek tudomása volt. Gondoljunk csak a Jakováli Hasszán-, Gázi Kászim-, Kücsük-
stb. dzsámira, minaretre, Idrisz baba-türbére, Memi pasa-fürdõre stb. A török meg-
jelenésének voltak jó oldalai is. Ilyen volt például a tisztálkodási-fürdési szokások
megváltozása. Míg a középkori Pécs városában inkább ásott kutakat használtak,
kevesebbet tisztálkodtak, addig a törökök, hasonlóan a rómaiakhoz, szerették a
vezetékkel ellátott csorgó kutakat, fürdõket. Emellett aztán a szegényebbeknek
természetesen voltak ásott kútjaik is, hiszen akkoriban a talajvíz szintje még maga-
sabb volt, mint ma, a vizet kisebb mélységben is elérték. A kút tehát lehetett akár
középkori eredetû is, de eltömõdése, feltöltõdése már mindenképpen a hódoltság
idejére tehetõ.

A középkor rétegeit kevésbé sikerült megtalálnunk. Ennek valószínûleg két
oka van. Az egyik, hogy õk még részben a római kori falakat használták alapnak
épületeikhez, melyekbõl aztán éppen ezek az alapok maradtak meg máig a föld
alatt, másrészt a török korban még valószínûleg létezõ középkori épületek teljesen
leromlottak a hódoltság idején, így 1686 után ezeket már nem renoválták, hanem
újakat építettek helyettük. Érdekes jelenség volt, hogy a telek K-i végében, több
méterrel a római szint alatt beomlott középkori pincét találtunk. Ezt veszélyessége
folytán megvizsgálni nem lehetett, statikai okból be is kellett tömedékelni.

Már az ásatás elõtt sejtettük, hogy a legmélyebb rétegekben az antik Sopia-
nae város újabb részletei fognak elõkerülni, hiszen a szomszédos telken, mint

14

KÁRPÁTI GÁBOR – GÁBOR OLIVÉR
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ahogy fentebb már írtuk, néhány évvel korábban római kori épületek romjai kerül-
tek elõ. 2003–2004 során azonban már jobb helyzetrõl számolhatunk be. Az újabb
lelõhely fölé építendõ épület áttervezésekor pont az ókori falak bemutathatósága
vált fõ szemponttá. (Tervezõ Kistelegdi István.) Két vagy három ókori, városi palo-
taépület elõkerült részletei közül a legépebb falakat rekonstruáljuk.

Az ásatás során több hatalmas, 3–4. századi, freskókkal díszített palota
részletei, egy utca rövid szakasza, egy nagyobb fûtésrendszer (prefurnium, hypo-
caustum) maradványai és egy kisebb fürdõhelyiség, therma került elõ a római
korból, rengeteg korabeli tégla (tabernae, tegulae, tubuli) kíséretében. A házakat
esetenként többször is megújították még a római korban. A középkorból egy rend-
kívül mély pince néhány méternyi darabját és két állkapocs nélküli, másodlagosan
eltemetett koponyát leltünk. Végül a legfelsõ rétegekben a koraújkor, hódoltság
kor cserepei keveredtek a legújabb kor pincéivel, sittjével, aknáival, vezetékeivel
és kútjaival. Ezek fölött állt a néhány éve lebontott épület.

15

Kisebb fürdõhelyiség kiásott részlete
(fotó: Orbán Gábor)

Római kori freskó megmaradt részlete
(fotó: Orbán Gábor)

RÉGÉSZETI ÁSATÁS A JÓKAI UTCÁBAN
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BARTUSZ-DOBOSI LÁSZLÓ

A JEZSUITÁK PÉCSETT
300 éve született Faludi Ferenc

Amikor megpróbálkozunk a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium, az
egykori jezsuita kollégium indulásának kibogozásával, feltétlenül beszélnünk kell
Faludi Ferenc jezsuita atyának tanítói – nevelõi – irodalmi tevékenységérõl, aki
300 éve, 1704. március 25-én született Németújváron.1

Faludi, a török fennhatóság alól csak néhány évtizede felszabadult Pécs vá-
rosában, a sok nehézséggel induló jezsuita iskolában tanított az 1728/29-es tanév-
ben,2 illetõleg nevelõsködött az 1757–59-es tanévekben3 mint kollégiumi aligazga-
tó. Különösen Faludi elsõ jelenléte tarthat igényt a figyelmünkre, amikor az iskola a
megalakulás nehézségei mellett még Nesselrode Ferenc püspök4 gyûlöletével is
kénytelen volt megküzdeni.5 Ahhoz, hogy a helyzetet megértsük, szükségesnek tû-
nik a város, a jezsuiták és az iskola korabeli viszonyainak rövid ismertetése.

Pécs városa 1686-ban szabadult fel a török hódoltság alól. A város nagy ré-
sze romokban hevert, a lakosság jelentõs része elmenekült, a hitélet pedig rendkívüli
elhanyagoltságot és összevisszaságot mutatott.6 Az egykor színtisztán katolikus vá-
ros a lutheránus, kálvinista, ariánus, görögkeleti, sõt mohamedán vallásra áttért hí-
vektõl hemzsegett. A katolikus püspökök, akárcsak az egyszerû alsópapság, egy-
két kivételtõl eltekintve, elhagyták templomaikat, s magára hagyták híveiket.

Ebbe a vallási sokszínûségbe hoztak régi-új formát a Jézus-társasági atyák
1687-es megjelenésükkel. A megtelepedés mostoha körülmények között zajlott,
amelyrõl a következõ korabeli feljegyzéseket olvashatjuk: „A Jézus-társaság tagjai
az irgalmas szeretet érdekében, amelynek jóformán minden skáláját átélni nemes
ambíciójuknak tartják, nem riadnak vissza semmi áldozattól. Volt eset rá, hogy
egyik-egyik atya 400–600 hívõt gyóntat meg napjában. Gyakran kemény télidõben

16

1 Egyes nézetek szerint április 1-jén, de ez nem helytálló, mert fellelhetõ a megkeresztelését bizonyító
irat, amely szerint ez az esemény március 26-án történt, s így az április 1-je mint születési dátum kizár-
ható. Halálának idõpontjával egyszerûbb a helyzetünk, mert itt az adatok megegyeznek. Ezek szerint
Faludi Ferenc Rohoncon halt meg, 1779. december 18-án.
2 Az itt eltöltött éveinek pontos meghatározása nehézségekbe ütközik, mert a források szinte mindegyi-
ke más dátumot említ. A Pécsi Közlöny XVII. évf. 1909. május 20-i száma az 1725-ös évet említi Faludi
elsõ pécsi éveként, s négy éves jelenlétrõl tudósít. Az Új Magyar Irodalmi Lexikon 596. oldalán 1727-et;
az iskola 1922/23-as évkönyvének 4. oldalán az 1728–31-es éveket; Tüskés Tibor A pécsi irodalom kis-
tükrében (Pécs, 1970.) és Pécs irodalmi emlékhelyei címû írásában (Pécs, 1971.) pedig az általam em-
lített 1728/29-es tanévet említi. Ez utóbbit támasztja alá az iskolában található emléktábla és Vörös Imre
is úgy beszél róla a Távlatok, 2004/1. sz. 87. oldalán, mint aki 1729-tõl már a bécsi egyetemen tanít.
Mindezek miatt feltételezhetjük, hogy a helyes dátum az általunk leközölt évekre korlátozódik.
3 Pécsi Közlöny, 1909. május 20. 1–3.p.
4 Nesselrode Ferenc püspök 1703–1732 között volt a pécsi egyházmegye fõpásztora
5 Kiss Albin: A pécsi gimnázium története. Pécs, 1914. 14.p.
6 Annuae Litterae missionis Quinqueecclesiensis S.J. 5.p.
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sátor alatt töltik az éjtszakát. Éheznek. Szomjaznak. Egyes helyeken dorongokkal
törnek rájuk.”7

Mégis elmondható, hogy hamarosan komoly sikereket értek el. A lakosság ve-
gyes összetétele miatt több nyelven is hirdették az Úr igéjét, magyarul, németül, hor-
vátul. Lelkipásztori teendõket láttak el, amely a környezõ falvakra, olykor az egész
dél-dunántúli régióra is kiterjedt egészen fel a Balatonig. Különös figyelmet fordítot-
tak a foglyokra, a szegényekre és a betegekre. Ezen tevékenységüknek köszönhe-
tõen nagy népszerûségre tettek szert, s így már 1687-ben elkezdhették oktatói tevé-
kenységüket a budai kapu közelében. Igaz, ekkor még igencsak rossz körülmények
között éltek és dolgoztak, amirõl az egyik Jézus-társasági atya ekképpen emlékezett
meg: „A pécsi iskola, mely a hosszú török rabság alatt teljesen szünetelt, és most két
év elõtt, mint újszülött gõgicsélni kezdett, a múlt évben már értelmes szavakat mon-
dott, járni tanult és most már szilárdan állani próbálkozik és kísérletezik.”8

1694. február 5-én azonban Széchényi György esztergomi érsek 50 000
rajnai forintot adományozott a jezsuita gimnázium mûködéséhez (lásd az oklevél
hiteles másolatát), amely eseményt a mai napig látható emléktábla hirdeti a gimná-
zium fõbejárata fölött.9 Azoknak az adományoknak köszönhetõen pedig, melyeket
1695-ben Badeni Lajos õrgróf, Pécs felszabadítója és Tullius Miglio, a császári-
királyi bizottság teljhatalmú vezetõje a jezsuiták számára kiutalt, a város köz-
pontjába, annak legjobb telkeire költözhettek át.

Pécs akkori legszebb mecsetjét, a mai Belvárosi templomot kapták meg a lel-
kipásztori tevékenység ellátására, amelyet aztán szinte egy évszázadon keresztül,
folyamatosan restauráltak, szépítgettek, és sok helyütt átalakítottak. Tulajdonkép-
pen egészen az 1770-es évekig tartottak azok a munkálatok, amelyek révén a temp-
lom a legoptimálisabban és legesztétikusabban kihasználhatóvá vált.10 „A templom
átépítését [mármint újbóli átépítését] 1766 május havában kezdették el. Elsõ dolog
volt a magas minaret eltávolítása. A város távlati képén, melyet Klimo György püs-
pök idejében, 1763. évben készítettek, tényleg még látható a templom nyugati olda-
lánál a magas minaret. A templomnak átépítését az 1770. év augusztus havában fe-
jezték be, s ezen építkezés révén nyerte a templom külsõ és belsõ végleges alakját.
A templom délkeleti részén, az oszlop és a jelenlegi kórus köríve között levõ sírüre-
geket, ahol az öt pécsi vértanú van eltemetve, ezen építkezés alkalmából nem boly-
gatták meg. A templom építkezésére 15 ezer forint állott rendelkezésre…”11

17
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7 Kiss Albin… i.m. 1914. 12–13.p
8 Jezsuita Historia Domus, 1689. In: PKL Szentkirályi-hagyaték XIII/2.
9 OL Jesuitica reg. Quinque-Ecclesiae Fasc. I. n. 2.
10OL Acta Jesuitica N. 246.
11PKL Szentkirályi-hagyaték
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Megkapták továbbá Mehmet aga egykori lakását rendháznak, Csoór Ibra-
him janicsár aga házát iskolának, illetõleg Ahmed Zaim telkét és házát kollégium-
nak. Ez utóbbi a jelenlegi ciszterci kolostor épületének a helyén állt.

Az érintett épületek mellé nagy kiterjedésû szántóföldek, rétek, szõlõk tar-
toztak, amelyek az iskola és a rendház fenntartását voltak hivatottak elõsegíteni.
Azonban még ez sem bizonyult elegendõnek a munkálatok megkezdéséhez, ezért
1702-ben a közeli Görcsöny község „megvételével”, annak anyagi jövedelmével és
jobbágyi munkaerejével igyekeztek pótolni a hiányt.

Mindehhez az is hozzájárult, hogy ekkorra már a város vallási összetétele
teljesen megváltozott, visszatért az eredeti katolikus többség fölénye. Ebben ki-
emelkedõ szerepe volt Bittevi Mihály atyának12, aki egyébként az 1687-es betele-
püléskor elsõként érkezett a jezsuita atyák közül a városba két társával, Horváth

18
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Széchényi György esztergomi érsek adománylevelének hiteles másolata

12 PPL 41/1690. január 18.
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György és Francz Gáspár atyákkal. 1692-re olyan méreteket öltött a Katolikus
Egyházhoz való visszatérések száma, hogy a város fogadalmat tett, mely szerint a
katolikus valláson kívül, semmilyen más felekezetet nem tûr meg a falai között.
Amennyiben más vallású vendég érkezett a városba, azt jelenteni kellett a hatósá-
goknál, s még így is csak rövid idõre engedélyezték az itt-tartózkodását. Ez volt
egyébként az az év, amelyben Bittevi atya az ekkor dúló pestis áldozata lett.

Az építkezés azonban abbamaradt, amit Koller József egyik levele a Rákó-
czi-szabadságharc sok-sok nehézségének, s fõként a rácok többszöri betörésének
és pusztításának tud be. Leírása szerint az épületben „egyelõre a kutyák lakhatnak
meg csak”.13 A rácok betöréseinek több jezsuita atya is áldozatul esett, valamint a
templomot és a rendházat is többször kifosztották.

19

A JEZSUITÁK PÉCSETT

I. Lipót által adományozott kiváltságlevél (1688) hiteles másolata (1699)

13 Voglmayer provinciálishoz írt levelébõl. In: Koller József: Historia Episcopatus Quinqueecclesiarum.
Tom. VII. 1812. 192.p.
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Eme viharos idõszak után következett a már fentebb említett Nesselrode
püspök ellenséges szembehelyezkedése a rend mindenféle tevékenységével,
amely a legkülönfélébb formákban jelentkezett. Papjainak megtiltotta a jezsuita
atyákkal való érintkezést, a hívõket igyekezett elriasztani templomukból, piri-
csizmai rétjüket erõszakkal elvetette, s kiváltságlevelük ellenére tizedet vetett ki rá-
juk.14 Maga a kiváltságlevél egyébként a délvidéki gyõzelmek után, 1688. március
20-án keletkezett, melynek értelmében az uralkodó, a jezsuita rend pécsi misszió-
jára többek között évi 300 imperiálét adományozott. A jezsuitákat az akkori uralko-
dó, III. Károly ugyan újonnan megerõsítette kiváltságaikban, a helyzet normalizálá-
sára azonban csak 1730-ban került sor.15

Álljon itt néhány feljegyzés a pécsi jezsuiták Historia Domusából, amely jól
érzékelteti a helyzet komolyságát. „Három szerzetes pap lakott a rendházban az
év folyamán. A házfõnök, kit a gazdasági teendõk igen lefoglaltak, és egészsége
is folyton igen gyenge volt, sokat szenvedett; vasárnapokon magyar Szentbeszé-
det tartott. – A másik pap a középsõ és felsõ osztályokban tanított; ünnepeken
szónokolt és a hitoktatást végezte; a harmadik horvátul szónokolt; az iskolában, a
felsõ osztályokban tanított, az iskola és a konviktus élén állott; s a kongregációt
vezette. Áprilisban negyedik rendi papot kaptak, ki a többinek segédkezett;
Peichich pedig, a Propaganda-kongregáció papja, ki horvát szónoklatokkal és
hitoktatással elõzõ év óta kisegítõ volt, ezen év május havában a püspök rendel-
kezésére a rendházat elhagyta, a vártemplomban lett horvát szónok – közönség
nélkül – a rendház azonban csak nehezen nélkülözte, írja róla a Krónikás. – A
rendház papjai saját templomukban végzett szónoklatokon kívül a pécsi szerzet-
templomokban és a vidéki plébániákon is sokszor végezték az igehirdetést. Min-
denütt oly népszerûek voltak s oly rokonszenvet keltettek, hogy munkájuk nélkül
alig lett volna egyházi ünnep megtartva, de a plébánosok féltek Nesselrode püs-
pök neheztelésétõl, s egyelõre biztosabbnak tartották maguk számára, ha mellõ-
zik õket. Azt a hírt terjesztette ugyanis a Propaganda papja, Peichich, hogy nem
kedves dolog a püspök elõtt, ha valaki a jezsuitákat szónoklatra felkéri – sõt a vár-
templomi szószékrõl kihirdette, hogy aki a püspök kedvében akar járni, a vár-
templomi szónoklatokra siessen, mert Õkegyelmessége az Õ általa kijelölt lelké-
szek által óhajtja a lelkipásztorkodást és szónoklatot végeztetni. De egészében
véve alig tízfõnyi hallgatóságot tudott magának szerezni, mert mindenki a jezsui-
ták templomába tolult Szentbeszédre.

Nagyobb bajt okozott maga a megyéspüspök, ki ugyan már tíz év óta bírja
ezen javadalmat, de még a papi szentelést sem vette fel addig. A rendház iránti el-
lenszenve sok esetben jutott kifejezésre, jóllehet õk ezen oldalról mindig a kellõ tisz-
telettel illették, róluk azonban, vendégei elõtt is, asztalnál, valami lenézéssel nyilat-
kozott, sõt még azokat is, akik velük jó viszonyban voltak, szemrehányásokkal és
megjegyzésekkel illette. A káptalanbeli urak is, kik igen jó viszonyt tartottak azelõtt

20
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14 OL Jesuitica reg. Quinque-Eccl.
15 Piacevich Jakab házfõnök levelébõl ismeretes a tény, amelyet 1738-ban írt a provinciálisnak. PKL
Szentkirályi-hagyaték
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fenn velük, tõle való féltükben nem merték a rendházat látogatni, sõt még az utcán,
nyilvánosan sem óhajtották a velük való mutatkozást és tárgyalást, mert féltek a püs-
pök neheztelésétõl, kinek végre is többen a kineveztetésüket köszönhették, és tõle
függtek. Ezzel meg nem elégedve, telkeiket és okmányaikat bolygatta földesúri mi-
nõségében és hatalmánál fogva [ti. a jezsuitákét]. A bormérést, melyre nekik királyi
adománylevelük volt, betiltotta, de sikertelenül; a városnak szemrehányást tett és
õket felelõsségre vonta, mert a rendházba vezetõ vízcsatornát engedélyezte, és
hogy a saját telkükön berendezett téglakemencét miért nem akadályozták meg. Is-
mételten kérdezgette, hogy hajlamos-e a város az új kollégium építését megenged-
ni. Az õ kiváltságolt földjeiken összeíratta a tizedet, de nem tudta behajtani. Az õ bor-
mérésüket a város kapujánál föltartóztatta és más polgárokéhoz hasonlóan
átvizsgáltatta, és tized céljára összeíratta […] Azután a rendháznak Pericsezma
nevû rétjét, melyet adománylevél alapján 20 év óta békésen birtokoltak, elõször
csendesen, majd nyíltan megbolygatta… A hír hamar elérkezett a réten tartózkodó
helyettes házfõnökhöz és kíséretéhez. A társaság egyszerûen spanyolnád pálcával
volt fegyverezve, a rét magasabb részére vonultak fel, hol a rétre való természetes
bejárat volt: egyik oldalon földhányás, másik oldalon sûrû cserje. Ezt elfoglalta a he-
lyettes házfõnök, s a rétre csak rajta keresztül lehetett bejutni. Megérkeztek nagy lár-
mával a püspök emberei, hangos énekszóval, ökrös szekérrel, hogy azon a szénát
elvigyék; s midõn a házfõnököt meglátták, lovaikat megsarkantyúzták, s az ökröket
egyenesen nekiirányították. De a házfõnök bátran helyén állott, óvást tett és botjával
az ökrök ellen védekezett, nehogy elgázolják. Egy negyedóráig kísérleteztek, hogy
az ökörfogattal bejussanak, de hasztalan… Erre a lovászok egymást bíztatták, hogy
leszállva a püspöki rendelet szerint foglyul ejtsék, ki azonban ettõl sem ijedt meg. Kö-
rülkerítették a lovasok, felhúzták a puskák kakasát, a kardot hüvelyébõl kirántották s
a kocsis mellének szegezték (a házfõnök kocsin jött ki az esküdttel), s a kard lapjával
ismételten megütötték. A fiúk a jelenetet csak nézték […] mert a helyettes házfõnök
ezt úgy rendelte… Ezen (erkölcsi) gyõzelem után, mely az egész városban feltûnést
keltett és megütközést […]”, a jezsuiták megtarthatták rétjüket.16

Ilyen körülmények között történt meg 1716-ban a kollégium alapkõletétele,
amelyrõl a Historia Domus ekképpen számol be: „Az esztendõ a Széchényi György
hercegprímás, érsek által Pécsett alapított kollégium huszadik éve, kedvezõen
folyt le. A jövendõ kollégium építését (amit eddig a török hadjáratok akadályoztak
meg) szerencsésen elkezdették, a tartományfõnöki és a római beleegyezést hozzá
megnyerték. Azon épületrész, mely kelet felé tekint, volt az elsõ és egy falat már az
emeleti folyosó magasságáig el is végeztek. A másikat csak éppen hogy elkezdték
építeni. Hossza 30 öl, szélessége a falnak 7 láb. A jövendõ nemzedék számára
emlékezetül az alapkõbe elhelyezték a rendalapító Szent Ignácnak és a Szeplõte-
lenül Fogantatott Szent Szûznek képét megfelelõ aláírással. Az említett két képen
kívül, szenteknek ereklyéit is elhelyezték rajta. Azon felül a páter superior nevét is
rávésték az év megjelölésével, így a két kõtábla felirata, többek közt a következõ-
ket tartalmazta:
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16 Jezsuita Historia Domus, 1713. In: PKL Szentkirályi hagyaték, XIII/13.
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D.O.M.A.
DIe Ss. PrIMo FeLICIanoqVe soLennI posItVs,

ReVerenDo Patre PaVLo SzoMaLoVICs
TVM ResIDenCIae SoCIetatIs SVperIorI.

D.O.M.A.
Anno a

FVnDato nobIs CoLLegIo prIMo post VIgIntI.
Az alapkõre felvésték a következõ neveket: Széchényi György, a kollégium

alapítója, azután Tamburini Mihály jezsuita generális, Dinarich István az osztrák
rendtartomány fõnöke, utána pedig a rendház ez idõ szerinti szerzeteseinek nevét,
névsorban: Czernoevics Ferenc, Zanetti Ignác, Szendrey János, Jakab István,
végül az építkezés vezetõjének, Tscholl Antall nevét. A világi urak közül (kik sze-
mélyesen jelen voltak) a másik oldalon vésték fel néhánynak a nevét.” Így Berényi
Györgyét, Hegyi Jánosét, Balogh Istvánét és Egyed Jánosét. Rákerült még „to-
vábbá Szent Domonkos rendjébõl a szombathelyi zárda perjelének F. Ágos-
tonnak a neve, ki egyúttal az alapkövet megszentelte, és F. Lajosnak, a pécsi ház
vikáriusának a neve. A kanonokok közül többen szívesen megjelentek volna, de
féltek a püspök neheztelésétõl, ki a kollégium telkét velük [ti. jezsuitákkal] szemben
vitássá tette.”17

Nesselrode püspök folyamatos „szorgoskodásának” azonban meglett az
eredménye. A Jézus-társasági atyák eredeti, L alakú épületének felépítését módo-
sítani kellett, kizárólag az észak–déli szárny épülhetett fel. Ez egy kétemeletes, 14
ablaktér hosszúságú épület volt, amelynek elsõ emeletén a rendházat és a templo-
mot egy íves folyosó kötötte össze. A folyosó alatt volt a fõbejárat.18

Az építkezésrõl Kiss Albin a következõ feljegyzéseket gyûjtötte össze:
„1717: A kollégium (domus nostra nova) építkezési munkálataiban az elsõ emeletig
jutottak el azon a szárnyon, amely keletre néz. 1722: A kollégium építését folytat-
ják. 1723: Sok nehézség merült fel az építkezésnél, de ezeket a kellemetlensége-
ket azok, akik a Jézus-társaság munkáját becsülik, igyekeztek elhárítani. A sok jog-
sértéssel ellenfeleink csak azt érték el, hogy a Jézus-társaság tagjainak alkalmat
szereztek arra, hogy erényeiket a szenvedések köszörûkövén igyekezzenek kicsi-
szolni. 1724: Az égiek segélyével a végsõ simításokat végzik az épületen, amely
már nemcsak minden tekintetben kényelmes, de kellemes lakást is biztosít a szer-
zetes-lakóknak. Egy év leforgás alatt elkészültek a folyosók, ablakok, szobák s im-
már minden szükséges bútorral fel vannak szerelve. 1725: A ház, amely addig je-
lentékeny részben fazsindellyel volt födve, most már egészen cseréptetõ alatt áll,
melyet 1726-ban cement ragasztékkal szilárdítanak meg.”19

Azért nem ment minden ilyen könnyen, mert tudunk olyan esetekrõl is, ame-
lyek bár nem a püspök gáncsvetéseibõl fakadtak, mégis pillanatnyi nehézségeket
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17 Jezsuita Historia Domus, 1716.
18 OL Acta Jesuitica, N. 246.
19 Kiss Albin… i.m. 1914. 16–17. p.
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okoztak az építkezõ szerzeteseknek. Ilyen eset volt például „Kapucsy György pré-
post-kanonok, pécsi plébános panaszvallomása arról, hogy a szigeti külvárosi tö-
rök temetõ sírköveit a pécsi jezsuiták az új kollégium falába beépítették, és hogy a
régi szigeti külvárosi temetõt maguknak lefoglalni akarták.”20 Az ügybõl végül majd-
nem per lett, minthogy Petrovszky József baranyai alispán rendelésére 1724. ok-
tóber 7-én Velikay Ferenc h. fõbíró és Szalay Ádám esküdt jegyzõkönyvezte a
bejelentést. A kollégium azonban végül is felépült.

Az intézmény tanulóinak száma ezekben a nehéz években is rendületlenül
növekedett. 1687-ben még csak 16 fõ; a ’90-es években már 30 fõ; 1700-ban 125;
1716-ban 229; 1724-ben 300 fölé emelkedett a növendékek száma, s 1726-ban
már elérte a 400-at is. Az egyre nagyobb létszámú diáksággal való foglalkozást
kezdetben három atya oldotta meg, késõbb az õ számuk is emelkedett.

Tanításuk módszereinek alapját önálló pedagógiai törvénykönyvük, a Ratio
Studiorum adta meg. Ennek értelmében kellett a diákokat buzdítaniuk minden tan-
tárgy iránti szeretetre, erényes életre, a latin és a görög nyelv ismeretére, a történe-
lem megismerésére, a vallástan elsajátítására, illetõleg a vallásos élet gyakorlásá-
ra. Ez utóbbira igen nagy hangsúlyt fektettek. Ennek vázlatát az alábbiakban
foglalhatjuk össze: „Imával kezdik az elõadást, s ugyanavval zárják. Az ifjúság
naponkint szentmisét, ünnepenkint szentbeszédet is hallgat, vallás tanítására
szentelt idõ a szükséghez alkalmazkodik. Exhortációban [elmélkedés], amelyet
pénteken, vagy szombaton tartanak, a levezetõ az imádságra, a rózsafüzér elmon-
dására, az esti lelkiismeret vizsgálatra, a szentgyónásra, az Oltáriszentség vételé-
re, a rossz-szokások leküzdésére s a jó irányú hajlandóságok ébrentartására buz-
dítja a tanítványokat. Ugyanezekre törekszenek magánbeszélgetésekben is.
Szombati napokon a Szûzanya litániáját imádkozzák. Az õrzõangyal tiszteletét kü-
lönös gonddal ápolják. Szentgyónáshoz havonkint járul az ifjúság. A tanároknak a
tanulókért gyakran kell imádkozniok.”21

Nevelõi munkásságuk kiemelkedõ eredménye az 1699-ben, Pécsett meg-
alapított Maria Annunciata kongregáció, amely a Boldogságos Szûzanya tisztele-
tére létrehozott társulás volt. Ebben a világi híveken kívül az iskola tanulói is nagy
számban, feljegyzések szerint 1702-ben már 42-en vettek részt, egymással verse-
nyezve a katolikus erények gyakorlásában.

Pontos dátumunk nincs, de a Mária-kongregáció megalakulása elõttrõl már
ismerünk egy másik vallásos egyesületet, amely az iskola diákjainak lelki életét volt
hivatott egyengetni. Ez Krisztus szenvedéseinek eleven szemléletét tûzte ki célul, s
a Congregatio Agoniae Christi nevet viselte. 1713 és 1717 között a két egyesület
közös rendezésében nagypénteken körmenetet tartottak, ahol Krisztus kínszenve-
dését mutatták be, egyfajta passiójáték keretében.

A viszálykodásnak ezekben az éveiben vett részt elõször az iskola nevelõi
munkájában Faludi Ferenc atya is (1728–29), akinek a munkáját nagyban keserí-
tették az erõszakkal megnehezített feltételek. Faludi grammatikát (latin nyelvtant),
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20 PKL Szentkirályi-hagyaték, XIII/20.
21 Kiss Albin… i.m. 1914. 19.p.
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retorikát (szónoklattant), illetõleg poétikát tanított a diákoknak. Ez utóbbi állhatott
hozzá a legközelebb, hiszen „egész életében írogatott, kedvesen mesterkélt, fi-
nomkodóan naiv, dallamos rokokó verseket.”22 Érdemes megemlíteni, hogy versei-
nek száma alig haladja meg a negyvenet, azok azonban tematikájukat illetõen
rendkívül széles skálán mozognak. Mûvei alapján egy alapos, de óvatos nyelvújítót
és mûfordítót is megismerhetünk benne, aki humánus mûveltségét a rengeteg ta-
nulás mellett a nagyszombati nyomdában, illetve a pozsonyi jezsuita kollégium
könyvtárában eltöltött évek önképzése révén szerezte. „Kortársai prózája alapján
»magyar Cicerónak« versei nyomán pedig »új Gyöngyösinek« nevezték; a népies-
ség, a klasszicizmus, az eredeti m. regénymûfaj képviselõi elõfutáruknak tartot-
ták.”23 Tagja volt az Accademia dell’Arcadia olasz irodalmi társaságnak, volt könyv-
vizsgáló, rendházigazgató, a jogtudományok és a filozófia oktatója, s még egy geo-
metriai, illetve hadtudományi tankönyvet is szerkesztett, latin nyelven. Mûveltségé-
nek sokoldalúságát különösen jól mutatja a nyelvek terén szerzett sok-sok
tapasztalata. Tudott latinul, görögül, németül, olaszul és franciául.

Weöres Sándor szerint: „Vele végzõdik a nehézkes, nemes régi magyar köl-
tészet, és vele kezdõdik a hajlékony, civilizált új hangzás. Minden késõbbi magyar
verselés az õ közvetett, öntudatlan neveltje, napjainkig.”24 Faludi tudatosan tá-
maszkodott a népnyelvre, a prózai ritmusra, a magasztos hangsúlyra. Ezek tették

24

BARTUSZ-DOBOSI LÁSZLÓ

22 Új Magyar Irodalmi Lexikon A–Gy. Péter László (szerk.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000. 597.p.
23 Új Magyar Irodalmi Lexikon… i.m. 2000. 598.p.
24 Weöres Sándor: Három veréb hat szemmel. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1977. 298.p.
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írásait oly egyedivé. Valószínûleg jól kamatoztathatta ilyen irányú tehetségét az
ebben az idõben nagyon elterjedt iskoladrámák terén is. „A XVIII. század elején
még nem volt magyar színészet, de még német vagy olasz vándortársulatok sem
jártak akkor Magyarországon. A színház egyetlen formája a több mint egyszáza-
dos múltra visszatekintõ iskolai színjátszás volt. Faludi is akkor ismerkedett meg a
színjátszással, amikor 1714 õszén beíratták a jezsuiták kõszegi kollégiumába. Mi-
vel ezekben az iskolákban a színházi elõadások meghatározott elõírások szerint
folytak – többnyire minden osztály évente egyszer mutatott be nyilvánosan színda-
rabot.”25 Márpedig Faludiról tudjuk, hogy több drámát is írt, így biztosan részt vett
az oly nagy sikerrel rendezett és városi szinten is többször elõadott iskolai színda-
rabok megírásában, esetleg betanításában is.

Gyárfás Tihamér feljegyzései alapján azt is megtudhatjuk, hogy ugyanekkor,
azaz 1729-ben „az ifjúsági kongregációnak is vezetõje és a ház történetírója volt”.26

Elképzelhetõ hát, hogy milyen vonzó hatást gyakorolt ez a sokrétû ismere-
tekkel bíró ember diákjaira mint oktató, s a késõbbiekben (1757–59), mint kollégiu-
mi aligazgató.

„Az 1757. év õszén újból Pécsre küldik Faludit, ahol is a kollégiumban két évig
aligazgatói (minister) állást tölt be, vagyis a ház anyagi ügyeit vezeti. Azonkívül a ren-
di katalógus szerint a templomot is gondozza (praefectus ecclesiae), felügyel társai
egészségi állapotára (praefectus sanitatis), vezeti a casuistikus vitákat, stb.”27 Tanít-
ványai a példaképüket látták benne, aki a krisztusi erény élhetõségét mutatta meg
nekik, magas szellemi igényességgel párosítva azt. „Eszménye a derûs, harmoni-
kus, sokoldalúan kimûvelt, az Istenre gyermeki bizalommal, a világra örvendezõ opti-
mizmussal tekintõ, a könnyed társasági élet élvezetét a keresztényi kötelességekkel
összeegyeztetni tudó ember” volt.28 Vörös Imre szerint „Külsõ eseményekben válto-
zatos életpálya volt Faludi Ferencé, a személyiségét meghatározó belsõ értékek
azonban mindvégig szilárdak maradtak: a papi hivatásához és szerzetesrendjéhez
való töretlen ragaszkodás, az oktató-nevelõ munkában való helytállás, és nem utol-
sósorban a magyar nyelv szeretete, az anyanyelv tökéletesítésének, egy igényes
írói-költõi stílus kimunkálásának vágya.”29

Talán a legobjektívebb képet akkor kapjuk róla, ha megnézzük, hogy miként vé-
lekedett róla rendje. Kössler József tartományfõnök a következõ jellemzést írta róla
1770-ben: „Tehetsége: jó. Okossága: átlagon felüli. Ítélõképessége: átlagon felüli.
Gyakorlati érzéke: jó. Vérmérséklete: szangvinikus – melankolikus. Tudományos kép-
zettsége: jó. A Jézustársaság melyik feladatkörére van különleges tehetsége: könyv-
tárosságra és lelkipásztorkodásban elõforduló gyakorlati esetek megoldására.”30
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25 Staud Géza: Faludi Ferenc és az iskolai színjátszás. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1981. 3.sz.
306.p.
26 Gyárfás Tihamér: Faludi Ferenc élete. Budapest, 1911. 31.p.
27 Gyárfás… i.m. 1911. 41.p.
28 Új Magyar Irodalmi Lexikon… i.m. 2000. 597.p.
29 Vörös Imre: Faludi Ferenc jelentõsége a magyar irodalomban. In: Távlatok, 2004/1. 88.p.
30 Géfin Gyula: Faludi Ferenc 1704–1779. Budapest, 1942. 20.p.
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Ezen jellemzés alapján egy kifejezetten tehetséges, mély és tudós alkatú
embert ismerhetünk meg Faludiban, amilyent mûveibõl is sejthettünk már. Külsõjé-
re vonatkozóan azonban már sokkal nehezebb helyzetben vagyunk. Batsányi Já-
nos szerint a költõ középtermetû, teljes képû, vaskos ember volt, de kép nem ma-
radt fenn róla. Batsányi sem talált egyet sem, s a fentieket kortársak elmondásai
alapján állította össze. A Toldy Ferenc-féle „Faludi-összes” címlapján ugyan szere-
pel egy arckép róla, de ez is csak költött és idealizált változat.

Bár jelenléte a pécsi gimnáziumban két igen rövid idõt ölelt fel, hatása nem
múlt el nyomtalanul. Annak ellenére sem, hogy az iskola, a rend közeli, 1773-as fel-
oszlatása után soha többet nem került vissza a jezsuitákhoz, s igen viszontagsá-
gos úton lett újra és újra egyházi kezelésû.

Mielõtt rátérnénk a Faludi-kultusz továbbélésének taglalására, érdemes né-
hány sort a pécsi jezsuita rendház feloszlatási körülményeinek szentelni, amely egy-
ben a jezsuiták pécsi mûködésének a végét is jelentette, a késõbbi Pius gimnázium
létrejöttéig. „A Habsburg monarchiában a rendeletet a királyi placetum alkalmazásá-
val léptették életbe, a pápai okirat vagyoni rendelkezését semmisnek nyilvánítva.31

Így ezt a királyi rendelet kapcsán küldte az akkori magyar kormányhatóság, a pozso-
nyi helytartótanács, végrehajtás céljából a magyar egyházfõkhöz, többek között az
akkori pécsi püspökhöz is.32 […] A királyi rendelet végrehajtására, mely rendeletet a
helytartótanács 1773. október 1-i keltezéssel, 4681. sz. alatt küldött meg Klimo püs-
pöknek, Nunkovics György kanonok jelent meg 1773. október 23-án a jezsuiták pé-
csi rendházában, hogy ott a pápai feloszlató rendeletet kihirdesse, és annak intézke-
déseit végrehajtsa.33 A kamarai és politikai hatóság részérõl vele együtt megjelent
Hoitsy Mihály királyi tanácsos, Baranya vármegye rendes alispánja, továbbá Selley
László, horvátországi királyi ügyész. […] Az okmány felolvasása után, mit a rendház
tagjai teljes csendben, minden megjegyzés nélkül hallgattak végig, a bizottság a ki-
rálynak kegyérõl és jóindulatáról biztosította a rendház tagjait, ha õk mint az egyház-
nak és államnak hû szolgái viselik magukat. […] A jezsuiták által vezetett 6 osztályos
gimnáziumra nézve a királyi rendelet 3. pontja értelmében, a 3 magisternek [Kõszegi
Lászlónak, Kajdocsy Ferencnek és Somogyi Ferencnek] tudomására hozták, hogy a
rendelet intézkedése értelmében, helyüket el ne hagyják, míg új intézkedés nem jön.
[…] Ezek után a kamarai megbízott, a kamara nevében a házat, a rendház vagyonát,
telkeit lefoglalta.”34

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának Faludi-kultusza 1909-ben, ha-
lálának 130. évfordulóján kezdõdött, s az egész 20. századot végigkísérte. Ebben az
évben emlékünnepet tartottak a tiszteletére az iskolában, s az évtizedek óta mûködõ
önképzõkör az õ nevét vette föl. „Önképzõkörünk lelkesen felkarolta azt az eszmét,
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BARTUSZ-DOBOSI LÁSZLÓ

31Királyi tetszvényjog, amelyet annak idején, 1404-ben, Luxemburgi Zsigmond vezetett be, s a király jo-
gává tette, hogy csak azokat az egyházi döntéseket hirdesse ki, amelyek nem ellenkeznek uralkodói el-
képzeléseivel.
32 1751–77 között Klimo György volt a pécsi püspök.
33 XIV. Kelemen pápa adta ki Dominus ac Redemptor noster címmel.
34 Szentkirályi István: A pécsi jezsuita rendház feloszlatása az 1773. évben. In: A PBMME Értesítõje,
Pécs, 1916.
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hogy intézetünk ifjúsága Faludi-ünnepélyt rendezzen, s emlékmûvel jelölje meg inté-
zetünket, melynek falai között a XVIII. század eme kiváló írója hat évet töltött. Az ün-
nepélyt, melyben az önképzõkör tagjai is tevékeny részt vettek, május 20-án tartot-
tuk meg. De nem elégedett meg ezzel [ti. az Önképzõkör]. Legutolsó, május 16-án
tartott rendkívüli gyûlésen azzal tisztelte meg városunk kiváló íróját, hogy nevét tûzte
zászlójára, elhatározván, hogy ezentúl Faludi-Önképzõkör néven folytatja mûködé-
sét. Azokat a nemes elveket tûzte ezzel maga elé Önképzõkörünk, melyek Faludi
Ferenc irodalmi mûködését irányították: Isten, magyarság s munkaszeretet lesz jel-
szava a Faludi-Önképzõkörnek.”35 Az Önképzõkör több különféle, úgynevezett
szakosztályra tagolódott, s tagjai fõként irodalommal, költészettel foglalkoztak, ápol-
ták a magyar nyelvet, s különféle irodalmi pályázatok keretében mérték össze tudá-
sukat. Azt is elhatározták, hogy a névadó tiszteletére egy emléktáblát fognak elhe-
lyezni az iskola külsõ falán.36 Ez azonban majd csak 1941-ben valósult meg, s akkor
is csak az iskolán belül, a következõ felirattal:37

Faludi Ferenc S. J.
1704–1779

Hanyatló korának legbuzgóbb
munkása és irodalmunk örök büszkesége

ebben az intézetben tanított
az 1728–29. és 1758–59. évben.

Ezt az emléket kegyelettel állította
1941-ben a róla nevezett önképzõkör.

Az önképzõkör szerepe egészen a szerzetesi iskola feloszlatásáig, azaz
1948-ig megmaradt, s fontos feladatot látott el a diákok mûvelésének területén. Er-
rõl tanúskodnak az iskola rendszeres, évi értesítõi, melyek a tagok név szerinti fel-
sorolása mellett az ülésekrõl és az elvégzett munkáról is képet adnak. Érdemes fel-
figyelni arra is, hogy az Önképzõkörnek az iskola mindenkori igazgatója volt a
legfõbb patrónusa. Ez is mutatja, hogy az iskola vezetése felismerte azt a fontos,
hiánypótló szerepet, amelyet a Kör betöltött.

Az intézmény legutóbbi, 1993-as egyházi visszavétele után az iskola a cisz-
terci rend kezébe került vissza, ahol folytatva a hagyományokat, tovább ápolják
Faludi Ferenc emlékét. Az iskola diák-színjátszó köre az õ nevét vette fel, s azóta is
szép sikerekkel mûködik, igyekezve az irodalom terjesztését magas szinten mûvel-
ni. Rendszeres elõadásokat tartanak a diákság nagy megelégedésére. A legutóbb
játszott darab elõtt, rövid megemlékezést tartottak a névadó tiszteletére. Késõbb
az iskolai emléktáblát is megkoszorúzták, s a 2004. évi Értesítõbe is bekerült egy
rövidebb tanulmány a nagy elõd itt töltött éveire vonatkozóan.

A. M. D. G.
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A JEZSUITÁK PÉCSETT

35 A Ciszterci Rend Pécsi Róm. Kath. Fõgimn. Értesítõje, 1908/09. 59.p.
36 Pécsi Közlöny, 1909. május 22. 2–4.p.
37 Dunántúli Napló, 1964. december 20. vasárnapi melléklet 1.p.
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VASS ANNA

A JPM TERMÉSZETTUDOMÁNYI GYÛJTEMÉNYÉNEK
TÖRTÉNETE

A 19. század végén Pécsett és Baranyában állandósult az érdeklõdés a mú-
zeumi ügy iránt. Farkas István Pécs város polgára 1883-ban 1000 forintos alapít-
ványt létesített múzeum és könyvtár felállítására. Az élénkülõ mozgalom eredmé-
nyeként 1901-ben megalakult a „Pécs-Baranyai Múzeumegyesület”, amelynek
célkitûzése megvalósításaként a múzeum 1904-ben létre is jött. Valójában a Pécs
Városi Múzeum keletkezésének idejét 1899. évben jelölte meg Marosi Arnold mú-
zeumi igazgató.

„Kérdõív az ország összes közgyûjteményeihez az 1908. évre
Általános kérdések:
1. Az intézmény megnevezése és székhelye: Városi Múzeum, Pécs
2. Az intézet keletkezési éve: 1899.
3. Az intézet tulajdonosa: Pécs, szab. kir. város
4. Az intézet bevételei és kiadásai

a) Bevételek összesen: 6879,90 Korona
b) Kiadások összesen: 6304,77 Korona

Az intézetre vonatkozó fontosabb adatok részletezése:
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Természetrajzi osztály      1899             19 500                 124                4710
Pécs, 1909. január 15-én

Marosi Arnold s.k.”
A fenti kérdõív adatai közül számunkra érdekes, hogy a természetrajzi gyûjte-

mény keletkezési ideje is azonos a Városi Múzeum keletkezési idejével. Kezdetben
Marosi Arnold fõgimnáziumi tanár tiszteletbeli múzeumõrként gondozta a Városi
Múzeum anyagát, vette át a letétként érkezõ természettudományi anyagot is. Ezen
tárgyak többsége részben Budapestrõl a duplum anyagokból, de csak letétként,
részben magánosoktól adományként, ill. letétként került a múzeumba. A Városi Mú-
zeumot ünnepség keretében 1904. november 27-én nyitották meg. A múzeum gyûj-
teményei a Rákóczi út 11. sz. alatt bérelt két helyiségben voltak elhelyezve. A meg-
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nyitó ünnepségen megjelentek közül felolvasást tartott Szalay Imre miniszteri
tanácsos, aki többek között a következõket mondta: „Néhány rövid vonással kíván-
tam csak vázolni a honi történelem mellett a tudományok, s közmûvelõdés különféle
ágai, a néprajz, s a természet gazdagsága mennyire összetalálkoznak ezen a he-
lyen és hogy mennyire helyes úton járt a közoktatási kormány, amidõn az itteni illeté-
kes körök és a lakóság lelkes hangulatára építve, a fõfelügyelõség javaslatára Pécs
sz. kir. városát szemelte ki a Dunántúl délvidékének muzeális gócpontjául.”

Majorossy Imre királyi tanácsos polgármester záróbeszédében többek kö-
zött ezeket mondta: „Ifjú múzeumunk legyen városunk, szeretett megyénk, sõt a
Dunántúl alsó fele mûvelt társadalmának dédelgetett gyermeke, s közös kincsünk
gyanánt ápolja méltón és örökké a magyar hazafiság és a mûvelõdés szent tüzét.”

A múzeum megnyitása után, rendezni kellett a pécsi városi múzeum gondo-
zására hivatottak megbízását is. Errõl Majorossy Imre polgármester aláírásával
1904. december 24-én határozat született. „Minthogy a pécsi városi múzeum szer-
vezeti szabályrendeletének végleges megállapítása iránt folyó tárgyalások befeje-
zést még nem nyertek s e tárgyalások elõreláthatólag még hosszabb idõt veende-
nek igénybe, másrészt pedig a múzeumi gyûjtemények mai állapota szükségessé
teszi, hogy azok nyilvántartása, kezelése és õrizete iránt kellõ intézkedések már
most megtörténjenek: a múzeumi szabályrendelet-tervezetben közelebbrõl meg-
határozott igazgatói teendõk ellátásával Marosi Arnold fõgimnáziumi tanár urat, a
titkári és osztályõri teendõk ellátásával pedig dr. Tichy Ferenc, városi tb. fõjegyzõ
urat ideiglenesen megbízom. Errõl a város tekintetes tanácsát és a nevezett urakat
határozatilag értesítem.”

A város tanácsa a m. kir. belügyminiszterhez beterjeszti a közgyûlésen elfo-
gadott a múzeum és a könyvtárszervezet igazgatási szabályrendeletét. A jóváha-
gyás megtörténte után, megalakul a múzeumi tanács.

„Pécs szab. kir. város köztörvényhatóságának 1905 évi október hó 16–18
napjain tartott rendes közgyûlésérõl felvett jegyzõkönyvkivonata…a polgármester
elnöklete alatt mûködõ múzeumi bizottságba tagokul a következõket választotta
meg, úm. Bodó Aladár dr., Csukás Zoltán, Deutsch Zsigmond dr., Daempf Imre,
Eibach Emil, Erreth János, Hamerli Imre, Horváth István, Kaufer Jenõ dr., Kindl Jó-
zsef, Krausz Jenõ dr., Krasznay Miklós dr., Lóránt Lipót dr., Novotarszky Miksa,
Perlsz Ármin dr., Raichl Károly, Schmidt Boldizsár, Salamon József, Záray Károly
dr., és Zsolnay Miklós urakat.

Múzeumi igazgatóvá Marosi Arnold gimnáziumi tanár, osztályõrré és titkárrá
Tichy Ferencz dr., városi tb. fõjegyzõ, tb. osztályõrré Baranyai Béla, vármegyei al-
levéltáros urak választattak meg.”

A Városi Múzeum természetrajzi osztályának anyaga az évek elõrehaladtá-
val egyre gyarapodott, részben egyéni adományokból, részben a fõhatóság által
kezdeményezetten a magyar nemzeti múzeum „kettõs” példányainak anyagából
letétként, fõleg rovaranyaggal, egyre gazdagabb lett.

A múzeum állapotáról az 1907. évben Marosi Arnold múzeumi igazgató szá-
molt be. Jelentésébõl álljon itt részlet, a természetrajzi anyagról. „A gyûjtemények-
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ben végzett munkálatok a következõk: A természetrajzi osztályban rendeztetett a
csigagyûjtemény és a rovargyûjteménybõl pormentesen záró, üvegfedeles dobo-
zokba helyeztük el a bogár- és egyenesszárnyú gyûjteményt, az újonnan érkezett
exotikus lepkéket. Egyúttal gondoskodás történt a gyûjtemények konzerválásáról
oly módon, hogy a dobozokban konzerváló üvegcséket helyeztünk el, és azokat
megtöltöttük mirbán olajjal. E munkában segítségünkre voltak Boros István, Jegg
Ede, Johann Gyõzõ, Szoboszlai Kornél és Venczl István fõgimnáziumi tanulók. – A
madár gyûjteményt kihelyeztük a folyosón levõ magas szekrénybe, a hol rendszer-
tanilag is csoportosítottuk.”

A városi múzeum gyûjteménye a következõ évek folyamán is tovább gya-
rapodott.

1909. október 19-én Marosi Arnold múzeumi igazgató ezért a következõ elõ-
terjesztést nyújtotta be a Városi Tanácshoz: „Tekintetes Városi Tanács! A városi mú-
zeum természetrajzi gyûjteményei örvendetesen gyarapodnak olyannyira, hogy
azok szakszerû kezelését immár hivatott kezekbe szükséges letenni. Miért is azon
tiszteletteljes elõterjesztést teszem a Tettes Tanácsnak, hogy Róna Jenõ urat, a pé-
csi fõreáliskola tudós tanárát a pécsvárosi múzeum természetrajzi gyûjteményeinek
osztályõrévé kinevezni, illetõleg a múzeumi szabályzat 13.§-a értelmében az õ meg-
választtatása iránt a város törvényhatósági bizottságának javaslatot tenni méltóztas-
sék. Nevezett tanár úr eddigi tudományos mûködése garancia a gyûjtemények szak-
értelmes kezelésére nézve.”

Marosi Arnold 1909. év végén elköltözött Pécsrõl. „1909. október hó 12. dr.
Szõnyi Ottó joglyceumi tanár a városi múzeum igazgatójává választatott meg.”

A múzeum egyre gyarapodó gyûjteményei számára a Rákóczi út 11-ben bé-
relt hét helyiség már szûknek bizonyult. „A múzeum jelenlegi elhelyezése ugyanis
már nem sokáig tartható fenn a teljes pangás veszélye nélkül. A bérhelyiségek min-
den zuga tömve van tárgyakkal.” Közben állandóan szorgalmazzák a múzeumpalota
építésének szükségességét. Az 1913-as évi jelentés arról ad hírt, hogy „a természet-
rajzi osztály a nagyobb mérvû gyûjtéstõl és beszerzésektõl a hely szûke miatt tartóz-
kodott.” A tárgygyarapodást csak az ajándék, vagy letétként bekerült természetrajzi
anyagok gyarapították. A Városi Múzeum 1914. évi jelentésében a következõket ol-
vashatjuk: „A természetrajzi tárnál ajándék 3 állat, 6 ásvány, 3 jelentés a vonuló ma-
darakról. Évvégi Állapot: 18 895 állat, 28 növény, 1611 ásvány, 6 jelentés a vonuló
madarakról, 20 állatminta, 23 klisé, 1004 korall, csiga, puhány, 169 õslénytani.
Összesen: 21 750 tárgy.” „A gyûjtemények a Pécs, Rákóczi-út 11. sz. házban, 7 bé-
relt teremben, a folyosókon, lépcsõházban és a raktárakban vannak elhelyezve.”

A város a múzeum elhelyezésére házingatlanokat vásárolt, a majdani múze-
umpalota számára. A tervet azonban nem tudták megvalósítani. A megvásárolt há-
zak közül a legmegfelelõbbet, a Rákóczi út 15. sz. épületet átalakították, majd
1933-ban ide költöztették át a múzeumot. Itt a tiszteletbeli múzeumõrök, illetve Tö-
rök Gyula vezetésével a városi múzeum gyûjteményeibõl állandó, a kor színvona-
lának megfelelõ kiállítás jött létre. Ebben a többi gyûjtemény mellett a természetraj-
zi osztály anyagát is megtaláljuk.
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1938-ban Baranya Vármegye Múzeuma elnevezés alatt új múzeumot alapí-
tott a megye Pécsett. Még ebben az évben megszervezték és betöltötték a múze-
umvezetõi állást Dombay János személyében, és kineveztek egy hivatalsegédet
is. 1941-ben a megye megvásárolta a Széchényi tér 12. sz. alatti épületet, hogy a
gyûjteményeknek megfelelõ otthont nyújtson, mert ez ideig a megyei múzeum
anyaga a tanács épületében volt elraktározva.

A Városi Múzeum vezetõjét a háború kezdetén behívták katonának. Amíg
Budapesten teljesített szolgálatot, rendszeresen hazajárt a múzeumot védeni az
esetleges kitelepítéstõl. Amikor kikerült a frontra, majd hadifogságba esett, azalatt
a múzeum sajnos majdnem teljesen tönkrement. Beszéljen errõl Török Gyula be-
számolója, hazatérte után: „Hadifogságom alatt, az épületet mindenféle egyéb cé-
lokra használták. A múzeumot, annak teljes anyagát 3 lezárt szobába zsúfolták,
amelynek anyagát, hozzá nem értõk, múzeumi tudományos tisztviselõ jelenléte
nélkül összerakták, a szekrényeket szétszedték, megrongálták. A muzeális értékû
cserépkályhát szétbontották, darabjait az udvari kõtörmelék közé dobva használ-
hatatlanná tették. A lezárt ajtókat a beszállásoltak, a menekültek feltörték, ott ›vala-
mi után‹ kutattak.”

Török Gyula aláírás nélküli tervezet másolata szerint, javaslatot tesz: „új
egyesített múzeumi szervezet létesítésére, amely összefogná a Városi Majorossy
Imre Múzeum és a Baranya Vármegye Múzeuma, a Püspöki Múzeum gyûjtemé-
nyeit egy intézménybe. Szellemi vázlat az egyesített múzeum gyûjteménytárairól:

Természettudományi gyûjtemény. Elsõsorban a Mecsek-hegység és a Dráva-
szög, de lehetõség szerint Baranya-, Somogy-, és Tolna vármegyék faunájának, flórá-
jának és geológiai képének szemléltetõ és tudományos bemutatása.”

A II. világháború után a Pécs Városi Múzeum gyûjteményanyaga, de különö-
sen a természetrajzi anyag nagyon megrongálódott, és mint az iratokból kiderül,
nem is egy helyen volt. Ez okból, a Közgyûjtemények Országos Fõfelügyelõsége is
aggódott a természettudományos gyûjteményért, mert abban nagy értékû õslénytani
leletek is voltak. Ez ügyben 1946. szeptember 26-án kelt levelében Vargha László, a
Közgyûjtemények Országos fõfelügyelõje a következõket írta Török Gyulának: „A
Természettudományi gyûjtemény, elsõsorban a paleontológiai anyagának jelenlegi
elhelyezése nem megnyugtató. Különösen a múzeum igen nagy értékû mamut
csontvázának a további biztonsága aggályos, mivel annak szakszerû kezelése és
helyreállítása a tb. múzeumi õr szakképességét természetszerûleg meghaladja.” „A
múzeum természettudományi anyagának – osztálynak – átszervezése, a múzeum
épületen kívüli elhelyezése a Fõfelügyelõségnek bejelentendõ.”

A Városi Múzeum természettudományi anyagának átszállítása a Rákóczi út 54.
sz. alá már elkezdõdött. Ezért, a fenti levélre, Török Gyula a következõ választ küldte:
„Hivatkozással a Fõfelügyelõ Úr ad 240/1946. számú iratára, jelentem, hogy a múze-
um természettudományi gyûjteményének, így a paleontológiai anyagnak elhelyezése
is 1939 óta nem a múzeum épületében, hanem a Jezsuita rendház és gimnázium ta-
nulmányi gyûjteményében volt. Tekintettel, hogy a f. évben is katonai átvonulásoknál a
rendház és a gimnázium épületének egyik szárnyát lefoglalták, és ezen alkalomból ott
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rongálódások keletkeztek a rendházi gyûjteményekben is, a múzeum természettudo-
mányi anyagának jelenlegi elhelyezése annál biztonságosabb. A tiszteletbeli múze-
umõr, dr. Boros István fõispán középiskolai természettan tanári képesítéssel rendelke-
zik, és szervezõ ereje igen nagy. A múzeum természettudományi anyagának néhai
Szõnyi Ottó igazgató idején már õ volt az egyik rendezõje, és így az anyagot nemcsak
ismeri, hanem annak begyûjtésében is jelentõs szerepe volt. Fejes György múzeum-
vezetõ idején, amikor a múzeum természettudományi anyaga elõször megrongáló-
dott, dr. Boros Istvánt politikai állásfoglalása miatt bocsátották el tanári állásából, és
ezzel együtt szûnt meg a pécsi múzeumban tevékenysége. Annál nagyobb örömmel
fogadja a város jelenlegi tevékenységét a természettudományi gyûjtemények újra
szervezésében. Személye biztosítja a gyûjtemény egyes csoportjainak létrehozását,
és fejlesztését. A múzeum-bizottsági összejöveteleken (megjegyzés: a múzeumi-bi-
zottságnak 1945. október 20-óta dr. Gebhardt Antal meghívott tagja), a Jezsuita ás-
ványszakértõ természetrajz-tanár ép úgy jelen van, mint a Dunántúli Tudományos
Intézet statisztikai adatokat is szolgáltató vezetõje. A napokban pl. a Hadügyminiszté-
riumtól személyes utánjárással a fõispán úr letétként megszerezte a soproni Hadap-
ród Iskola kallódásnak indult ásványgyûjteményét. A Magyar Nemzeti Múzeumban le-
tárgyalta a Dunántúli vonatkozású természettudományi anyag másodpéldányainak
kiválogatását és Pécsre szállítását. Valamennyi gyûjteménycsoport kifejlesztésében
is megindította tevékenységét. Rövid idõn belül remélhetõ az utolsó évtizedben elha-
nyagolt természettudományi gyûjteményünknek teljes felvirágozása.”

Még 1945. december 27-én özv. Engelné Baiersdorf Erna felajánlja a Rá-
kóczi út 54. sz. alatti házát Természettudományi Múzeum céljára. Errõl a levelezés
tengeri kígyóként húzódik, valaki mindig ellenzi. Boros István azonban a fent idé-
zett levél értelmében elkezdi szervezni a Természettudományi Múzeumot a Rákó-
czi út 54-ben. Az ásvány-õslénytani anyag megmaradt részét már ide szállítják
1946. év végéig. Közben a levelezés megy a maga útján: elfogadja-e a város a fel-
ajánlott épületet bérletként, múzeum céljára, vagy sem. A bérleti díj a papírok sze-
rint, csak Engelné Baiersdorf Erna lakrészének rezsiköltsége. Végül a bérleti szer-
zõdést 1947. január 1-tõl számítva 10 évre megkötik.

A Városi Múzeum természettudományi anyaga ekkor átkerül a Rákóczi út
54. sz. alá. Itt azonnal megkezdõdik a gyûjteménynek kiállításra elrendezése, elhe-
lyezése. A munkálatok 1947-ben annyira elõrehaladottak, hogy a közremûködõk-
nek Török Gyula múzeumvezetõ, 1947. dec. 10-én a polgármestertõl tiszteletbeli
megbízatást kér. „Írásban kéri leadni: Földtani gyûjtemény: dr. Rihmer László, geo-
lógus, MSZHART bányafõtanácsos. Ásványtár: dr. Mares Zoltán mérnök, bánya és
koh. isk. tanár. Növénytár: dr. Horváth A. Olivér gimnáziumi tanár, pap. Élet- és õs-
lénytári gyûjtemény: dr. Boros István tanár, fõispán. Állattár: dr. Horváth Lajos me-
zõgazdasági isk. tanár. Anthropológiai gyûjtemény: Engelné Baiersdorf Erna mû-
vésznõ. Így a természetrajzi osztály megnyitása még f. hó végén megtörténhet.

A kiállításhoz a város szolgálatában lévõ Szalafai István kisegítõ altisztet a pol-
gármester 1947. szept. 17-ével a Városi Természettudományi Múzeumhoz beosztja.
Itt a kiállítás megnyílása után a látogatók kísérõje és az altiszti teendõk ellátója.
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1948. március 23-án kelt levélben a város polgármestere felkéri Gebhardt
Antal egyetemi magántanárt, a Városi Múzeum természetrajzi osztálya állattára ve-
zetõjének tb. múzeumõri minõségben. „Engelné Baiersdorf Erna mûvésznõ, a pécsi
Majorossy Múzeum természettudományi osztályának mb. vezetõje 1948. január ha-
vában Vancouver-be utazik paleontológiai és anthropológiai tanulmányútra.” Laká-
sát lezárják, de levélbeli hozzájárulása után, az itt maradt ingóságait általa megjelölt
szobába lezárják, és lakását a múzeum altisztje, Szalafai István kapja meg.

1949-ben, az 5 éves tervhez elõkészítõ vázlatában Török Gyula a termé-
szettudományi gyûjteményrõl a következõket írja: „A Rákóczi út 54. szám alatt el-
helyezett Természetrajzi Múzeum áthelyezése, vagy jelenlegi helyén történõ átépí-
tésekkel újrarendezése. Magasépítési munkálatokra 1954. évben 100 000 Ft.
Berendezésre 40 000 Ft. Természetesen ideális megoldást csak az adna, ha a vá-
ros középterületén a múzeumi gyûjtemények egy nagy épületben, vagy épületcso-
portban lennének elhelyezhetõk.”

Már az 1949-es év végén szóba kerül, hogy az építõipar a természettudo-
mányi osztály épületét igénybe akarja venni. Ezt az igénylést akkor még Boros Ist-
ván fõigazgató segítségével sikerült meghiusítani. Sajnos nem véglegesen.

1950. január 27-én a Vallás- és Közoktatási Minisztérium képviseletében
Zivuska Alfonz miniszteri titkár felkeresi Török Gyula múzeumõr mb. múzeumveze-
tõt, hogy vele együtt a Rákóczi út 54. sz. alatti természettudományi osztály épületé-
ben a Magasépítési NV. képviselõivel az épületcserét megtárgyalják. Az errõl szóló
jegyzõkönyvben a következõket fektették le: „Jelen vannak: A VKM képviseletében
Zivuska Alfonz miniszteri titkár, a Pécs városi múzeum képviseletében Török Gyula
múzeumi igazgató, a természetrajzi múzeum részérõl Gebhardt Antal múzeumõr
és a Mûemlékek [részérõl] Wágner Nándor, a pécsi magasépítési nemzeti vállalat
részérõl Király Lajos igazgató, Wéber Kálmán üzemi párttitkár, Juhász Ferenc org.
osztály vezetõje és Örkényi Nándor pénzügyi osztály vezetõje. Tárgy: Rákóczi út
54. és 64. sz. alatti ház elcserélése. A pécsi Magasépítési Nemzeti Vállalat felaján-
lotta a Rákóczi út 64. sz. épületét természetrajzi múzeum céljára, azzal a feltétellel,
hogy a Rákóczi út 54. sz. épületet a Múzeum átengedi a pécsi magasépítési nem-
zeti vállalatnak. A megjelent bizottság megállapította, hogy a felajánlott épület mú-
zeumi célokra megfelelõ módon átalakítható.” Itt felsorolja az akkor meglévõ többi
kisebb-nagyobb helyiséget. „Ilyen módon 5 nagyteremnek megfelelõ helyiség egy
kisebb kiállítási helyiség (volt folyosószakasz) és egy – mintegy 3 m széles fõfolyo-
só szolgálnák a kiállítás céljait. Az alagsorban a lépcsõház mellett egy szoba-kony-
ha kamra W.C. és zuhanyzót tartalmazó altiszti lakás alakítható ki. A pincében, a
volt W.C. alatt preparátor mûhely és laboratórium lenne létesítendõ, padlója lap-
burkolattal, és a vízvezeték mentén csempézett. A laboratóriumhoz gáz csatlako-
zás is szükséges. A földszinti válaszfalak az ajtó elhelyezések tekintetében a pécsi
városi múzeum Igazgatósága február 3-ig ad végleges választ. A pécsi magasépí-
tési nemzeti vállalat villanyszerelést a múzeum igényeinek megfelelõen és a nyí-
lászáró szerkezetek (ajtó ablak) mázolását nem vállalja. Ezzel szemben a pécsi
Magasépítési Nemzeti Vállalat vállalja a múzeumi anyag szállítását egyik épületbõl
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a másikba, valamint az átalakítás költségét.” Zivuska Alfonz s.k. Dr. Gebhardt Antal
s.k. Dr. Török Gyula s.k. Juhász Ferenc s.k. Király Lajos s.k. Wéber Kálmán s.k.
Wágner Nándor s.k.

A jegyzõkönyvet természetesen a véglegesítés elõtt, még a minisztériumban
is megtárgyalták, és errõl, ennek eredményérõl, hivatalos választ küldtek a polgár-
mester részére. A cserét csak akkor hagyják jóvá, ha az NV. mindazokat vállalja,
amit nem akart elvégezni. „A múzeumnak erre pénze nincs, a Múzeum viszont má-
zolt ajtók, ablakok és megfelelõ világítási szerkezetek nélkül nem mûködhetik. A
padlóburkolatainak a természetes elhasználódáson helyenként jelentékenyen túl-
menõ rongálódásai is állíttasson helyre az NV. által. Budapest, 1950. február hó
1-én. A miniszter rendeletébõl: Kardos László s.k. ügyosztályvezetõ”

Némi huzavona után a Rákóczi út 64. sz. épület-átalakítási munkálatokat az
NV. elvégezte. Ez az idõszak a munkaversenyek és a munkafelajánlások ideje volt.
„Munkafelajánlás: március 27–április 4-ig a múzeum dolgozói átszállítják a termé-
szettudományos anyagot a Rákóczi út 64-be. 1950. március 25.”

Az anyagot a teljes átkerülése után, már megfelelõen elrakták, és 1950. má-
jus 27-én jelenti Gebhardt Antal mb. osztályvezetõ, hogy az új helyiségekben négy
tár átrendezési munkáit befejezte. Így a természettudományi osztály állandó kiállí-
tása megnyílt a látogatók elõtt.

1951-ben a városi és a megyei múzeumi gyûjteményeket egyesítik. Ekkor
került sor a múzeumok állami kezelésbe vételére. Ortutay Gyula, a Múzeumok és
Mûemlékek Országos Központja igazgatója 1951. március 30-án a következõ le-
iratban értesítette errõl a megyei múzeum vezetõjét, Dombay Jánost: „Értesítem,
hogy az ottani néprajzi, történeti és természettudományi múzeumokat egyesítet-
tem. Az egyesített múzeumok vezetésével Múzeumvezetõ Kartársat bízom meg.”

A természettudományi osztály ideiglenes kiállítása 1951. január végén bezár,
és elkezdõdnek az új állandó kiállításnak a munkálatai. A kiállítás rendezõjének
Ortutay Gyula Gebhardt Antal mb. múzeumvezetõt bízza meg. Egyúttal közli a kiállí-
tás költségvetési keretét, ami 45 000 Ft volt. A kiállítás budapesti kollegák és közpon-
ti kiállítás-rendezõ csoport közremûködésével készült. A rendezõtervet és utána a
pontos elhelyezési tervekkel (bútorzattervek is) a rendezõkönyvet Gebhardt Antal
készíti. Ez idõ szerint az osztályon az elvégzendõ munkákra segítségként 1951. áp-
rilis 21-tõl Bácskai János tanár s. muzeológusként került. Majd a kiállítás-rendezõ
mb. osztályvezetõ segítségére Budapestrõl 1951. szeptember 2-ával Reményi K.
András került le földtani osztályvezetõnek. Majd 1951. október1-tõl osztályvezetõ,
aki elsõsorban kinológiával foglalkozik, és mint geológus ásványokat gyûjt, amelye-
ket Tokody László határoz meg. 1952. február 1-jével Dombay János múzeumigaz-
gató kinevezi az osztályra Horvát A. Olivért tiszteletdíjas külsõ munkatársnak, aki
ez idõben Kaposvárról jár át szabadnapjain.

A lelkes gyûjtõ-rendezõ csoport minden tagja kivette a részét a munkából, és
1951. december 2-án az új állandó kiállítást Boros István, az Országos Természet-
tudományi Múzeum fõigazgatója nyitotta meg. Ternai Jenõ kisegítõ munkaerõ
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még a kiállítás rendezése alatt került a múzeumba, és a nyitás után õ látta el a
teremõri teendõket is.

Ortutay Gyula 1951. október 2-án a teremõrök felelõsségérõl többek között
ezeket írja: „a kultúrakincsek, amelyeket õrizetükre bíztak, jelzi, hogy szolgálatuk
milyen fontos és milyen felelõsségteljes! Ha adottságaiknál fogva a fenti szempon-
tok figyelembevételével nem alkalmasak, a biztonság érdekében, haladéktalanul
javaslatot kell tenni leváltásukra!”

Az újonnan megnyílt természettudományi kiállításnak sok látogatója volt. A
MMOK-nak küldött jelentés szerint például 1952. június hóban 1347 fõ volt. (A je-
lentést Bácskai János s. muzeológus készítette.)

Reményi K. András a Tuzson-féle növénygyûjteményt, valamint 60 db tengeri
állat nedves preparátumát a Tanárképzõ Fõiskola Növénytani Tanszékének adta át.

1952. április 30-án Reményi K. András leszámol és jegyzõkönyvileg átad
(sajnos a legtöbb tételt csak „globálisan”) Dombay János múzeumigazgatónak, aki
azonnal átadja azt Gebhardt Antal osztályvezetõnek.

Szalafai István már a kiállítás rendezésekor is segédkezett a preparátori
munkában (õt pedig Visóvölgyi István segítette), majd Gebhardt Antal javaslatára a
minisztérium Szalafai Istvánt 1952. november végétõl háromhetes preparátori tan-
folyamra hívta be, amely a természettudományi területen minden preparátori mun-
kát felölelt. Tekintettel arra, hogy elsõsorban gerinces preparátort szeretett volna
az osztály, ezt a munkát alaposabban, súlyozottabban helyezték elõtérbe. A tanfo-
lyam elvégzése után vizsgával egybekötve, Szalafai preparátor lett. (Sajnos, ez
volt az utolsó preparátorképzõ tanfolyam!). Kezdetben évente, majd egyre ritkáb-
ban felküldték továbbképzésre. 1952. május 8-án, a módosított munkatervhez csa-
tolt dolgozók névsora a természettudományi osztályon: Gebhardt Antal osztályve-
zetõ; Bácskai János s. muzeológus; Horvát A. Olivér külsõ munkatárs; Szalafai
István hivatalsegéd-preparátor és Ternai Jenõ teremõr-segédtakarító.

Az 1951. december 2-án megnyílt elsõ önálló természetrajzi kiállítás a kö-
vetkezõ anyagokat foglalta magába. A általános bevezetõt Föld kialakulást bemu-
tató kis vitrinek követték, majd ezután a Mengyelejev-féle periodusos rendszer
szerint az ásványok következtek. Az üvegbõl vagy fából szerkesztett kristályszer-
kezet mellett magát az ásványt is kiállították. A második terem folytatólagosan álta-
lános kõzet-õslénytani terem volt, amely a földtörténeti korokat-korszakokat õs-
lénytani mintákkal, rajzokkal, festményekkel és leíró szöveggel mutatta be. Ebben
a teremben nyert elhelyezést a terem közepén a Mecsek dombormû térképe. Két
oldalán egy-egy asztali tárlóban a Mecsek ásványai és kõzetei, a másik vitrinben
az õslénytani anyaga volt látható. A nagyteremben a terem közepén végighúzódó
tárlósor a gerinctelen állatvilágot ismertette, az egysejtûektõl a férgeken át a rova-
rok és a puhatestûekig. Az állattani anyag azután a fali tárlóban és a kis dioráma-
sorban a gerinchúros állatoktól a gerinces állatokig terjedt, és ebben már elsõsor-
ban a mecseki anyag dominált. A terem utcai fala mentén kis „diorámaszerû”
vitrinekben a kezdõ mecseki talajszelvények után a jellemzõbb erdõtársulások és
növényzetük nyert elhelyezést. A zárófal melletti tárlósorban az egysejtû növé-
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nyek-algák, valamint a mohok és a zuzmók voltak láthatók, és ugyanitt folyadékos
készítményként néhány kalapos gomba is.

1954. júniusában az osztályra került Budapestrõl Móczár László. Ezzel a tu-
dományos munkatársak létszáma 3 fõre szaporodott, Bácskai János már 1953-
ban többnyire a TIT-ben, majd 1954-tõl már csak ott dolgozott.

1955. június 15-én a budapesti Természettudományi Múzeum Növénytárá-
ból a muzeológus gyakorlóév másodévére s. muzeológusként került Vass Anna
az osztályra. Munkájához az osztályon és a város egyik könyvtárában sem volt
semmiféle irodalom. Az osztálynak mikroszkópja nem volt. Móczár László is Horvát
A. Olivér saját preparáló mikroszkópját használta. A kezdeti nehézségeket a szak-
mai munkában – mikroszkópikus és kalaposgombák – a Moesz-hagyatékból a
munkanaplók adatainak feldolgozása hidalta át, aminek elsõ, nyers olvasása utáni
elõmunkálatait végezte, a kézirat adatait legépelve. E munka nyomán – Vörös Jó-
zsef nézte át Vass Anna gépelt szövegét – készült el a Növénytár Moesz-kataló-
gusa, amely a magyarországi gombakutatás újabb adatainál, azok közlésénél mai
napig az alapot képezi. Ezzel elkezdõdött egy új gyûjtemény megalapozása a
Természettudományi Osztályon.

1956. szeptember 19–20-án a minisztérium háromtagú bizottsága megvizs-
gálta Vass Anna munkáját, beszámoltatták, és az eredményes kétéves gyakorlóév
után a pécsi Janus Pannonius Múzeumnál véglegesítették.

Bohus Gábor segítségével a Növénytár duplum-anyagából a legfontosabb
szakirodalmat megkapta a pécsi múzeum és sikerült az akadémiai mûszerkölcsön-
zõbõl egy preparáló mikroszkópot is kölcsönözni. Ennek díját Vass Anna B-téma
pénze fedezte, és az állattárból egy egyszerû kutatómikroszkópot kapott az osztály.

Az 1956-os események alatt csak a múzeum épületében lakó Szalafai Ist-
ván és Vass Anna tartózkodott az osztályon. Móczár László Budapestre ment a
családjához, ott részt vett a Természettudományi Múzeum mentési munkáiban,
majd visszatérve Pécsre, onnan még az év végén visszahelyezték a Természettu-
dományi Múzeum Állattárába. Így az osztályon Pécsett Gebhardt Antal osztályve-
zetõ, Vass Anna muzeológus és Horvát A. Olivér külsõ munkatárs maradt tudomá-
nyos állományban.

Az alagsori raktár a többszöri megerõsítés ellenére sem volt alkalmas a gerin-
ces anyag tárolására, mert nem volt elég száraz. Ezért, 1960-ban, a kiállítás õslény-
tani termét kettéválasztották, itt a herbárium és a gerinces anyag részére gyûjte-
ményraktárt alakítottak ki. Vele egyidõben, az építkezés befejezése után az
õslénytani kiállítási rész, valamint a teljes kiállítás felújítása, új feliratokkal való ellátá-
sa is megtörtént. Ezt a munkát, Gebhardt Antal irányításával Vass Anna és Szalafai
István végezte, grafikus segítségével. Ez a kiállítás 1965. december végén bezárt és
lebontásra került. Már a megelõzõ években elkezdõdött az új kiállítás anyagának
gyûjtése és feldolgozása. A központi kiállítás-rendezõ csoport Makky György veze-
tésével végezte a kiállítás technikai rendezését. A forgatókönyvet Gebhardt Antal,
Kecskeméti Tibor, Horvát A. Olivér és Vass Anna készítette. A kiállítás 1966. október
1-jén nyílt meg, és ezzel nyitotta meg egyben a Múzeumi Hónapot is Molnár János
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mûvelõdési miniszterhelyettes. A megnyitó elõtti napon a kiállítást megtekintette és
minden közremûködõjének gratulált Ilku Pál mûvelõdési miniszter.

Molnár János miniszterhelyettes a megnyitó után, a kiállítás vendégkönyvé-
be a következõ sorokat írta: „Ez a kiállítás éppen azoknak a problémáknak a meg-
oldására tett – több mint sikeres – kísérletet, amiknek a megoldása valamennyi is-
meretterjesztés, rendszerezés, a kiállítás és az ’élet’ kapcsolatának immanens
bemutatása, – magából a rendszerezett anyagból következõ bemutatása és meg-
magyarázása – valóban modern, korszerû – az értelemre ható és gondolkodásra
késztetõ – kivitelezés, és szépség együtt jelentkezik a kiállítás fõ törekvéseként.
Rendezzen minél több ilyen kiállítást a múzeum.”

A kiállítás anyaga – a növények friss préselt példányaival – a rendezõcso-
port közremûködésével két alkalommal került felfrissítésre, tisztításra.

1968. június 1-jével Gebhardt Antal nyugalomba vonult. Elõzõ évben, április
4-én élete munkája elismeréseként megkapta a Munka Érdemrend arany fokozatát.
Nyugalomba vonulásakor biológiai tudományok doktora rajta kívül nem volt tudomá-
sunk szerint Pécsett. Húszéves múzeumi munkája alatt megalapozta a természettu-
dományi osztály állattani, kõzet- és õslénytani gyûjteményét, külön kiemelve még a
gerinctelen állattani anyagot, annak Mollusca és Coleoptera csoportjait. Egészen
1969. június 15-ig az osztály munkatársai: Vass Anna csoportvezetõ, mb. osztályve-
zetõ, Szalafai István preparátor, Horvát A. Olivér külsõ munkatárs, három teremõr és
egy hivatalsegéd volt. 1969. június 15-én, az egyetem elvégzése után került az osz-
tályra Lovas Márton s. muzeológus. A Janus Pannonius Múzeum igazgatója 1970-
ben Vass Annát kinevezi osztályvezetõvé. Lovas Márton 1971. júniusával áthelye-
zést nyert a debreceni Déri Múzeumba. A megüresedett muzeológus hely betöltésé-
re, az osztályvezetõ javaslatára Uherkovich Ákos gimnáziumi tanár került Sellyérõl.
Azzal a szándékkal, hogy vele a múzeum lepkegyûjteményének, az 1971-ben meg-
vásárolt Nattán-féle lepkegyûjteménynek fejlesztõje, s egyéb rovartani gyûjtemé-
nyeknek is gazdája legyen.

Vass Anna 1972. márciusában mikrobiológiából Bp. ELTE Természettudo-
mányi Karán egyetemi doktori disszertációját sikeresen megvédte.

A kiállítást nagyon sokan látogatták, közöttük neves szakemberek is. Így
többek között 1970-ben a Szovjetunió népmûvelési miniszter asszonya, aki a kiállí-
tás technikai készítésére is kíváncsi volt. Érdekességként említem meg, hogy
Engelné Baiersdorf Erna, aki a természettudományi osztály elsõ épületét adomá-
nyozta múzeumi célra, unokaöccse és felesége, Péter és Monica Engel Jánosi Ma-
gyarországon látogatóba voltak 1970-ben és felkeresték a természettudományi ki-
állítást és az osztályt, mert nagynénjük meghagyta, hogyha itt járnak, el ne
mulasszák megnézni, mi lett belõle. A kiállításról nagy elismeréssel szóltak.

E kis kitérõ után térjünk vissza a fenti idõszakhoz. Már elõtte is és utána is a
múzeum mindenkor kivette részét az ismeretterjesztõ munkából. Számos idõszaki
és vándorkiállítást készítettek az osztály munkatársai, és nemcsak tárlatvezetést,
hanem, különösen a Múzeumi Hónap alkalmával és nem csupán Pécsett, de Bara-
nya kis falvaiban is tartottak ismeretterjesztõ elõadásokat, a legkülönbözõbb, elsõ-
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sorban az elõre kért témákból. A természettudományi osztály gyûjtõmunkája az osz-
tályon dolgozó kutatók csoportjaiban szépen gyarapodott. Uherkovich Ákos
1975-ben a múzeum tudományos titkára lett. Ebben az évben õ indította a Mecsek
és környékének természeti képe programot, külsõ kutatógárda bevonásával. Ugyan-
ebben az évben részmunkaidõvel fõiskolát végzett preparátor került az osztályra
Márton Zsófia személyében.

Szalafai István 1976-ban nyugdíjba ment, Márton Zsófia 1976. évtõl fõállás-
ba került. Ugyanebben az évben Budapestrõl került az osztályra Horvatovich
Sándor muzeológus. Személyében a rovargyûjtemény-bogárgyûjtemény részé-
nek lett gazdája és fejlesztõje. 1977–1980 között s. preparátorként dolgozott az
osztályon Sár József, akinek fõ feladata a bogáranyag preparálása volt.

Az 1966-ban megnyílt a Mecsek hegység természeti képe címû állandó kiál-
lítás 1979. december végén bezárt, hogy annak bontása után megnyílhasson az új
állandó kiállítás. Ugyanis már a hetvenes évek végén felmerült egy új természettu-
dományi kiállítás terve. A kiállítás forgatókönyvének kidolgozásával Uherkovich
Ákost bízták meg. Nagy ütemben folyt a gyûjtõ-feldolgozó munka, a teljes növény-
anyag-gyûjtés, preparálás a kiállítás anyagának elõkészítéséhez. Eredeti terv sze-
rint már 1981-ben megnyílt volna, de közbejött egyéb múzeumi általános feladatok
miatt a múzeumi kiállítás-rendezõ csoport nem készült el vele. Így az irodák és rak-
tárak terhére történõ, területében jelentõsen lecsökkentett egytermes állandó kiállí-
tás 1983-ban nyílt meg.

Horvatovich Sándor 1981. szeptemberétõl a TESCO szervezésében Algéri-
ába utazott, állattani elõadónak az oráni egyetemre.

1982. januárban Mészáros Ágnes s. preparátor szerzõdéssel került az osz-
tályra teljes munkaidõvel.

1982. szeptember 1-jével Mészáros Ágnes távozott, majd október 1-jén Már-
ton Zsófia is megvált az osztálytól, mivel lakásproblémáját a múzeumigazgatóság
nem tudta megoldani. Így lehetõvé vált, hogy Nógrádi Sára gimnáziumi tanár muze-
ológusként október 1-jével osztályunkra kerüljön. 1983-ban a debreceni KLTE Állat-
rendszertani és Ökológiai Tanszékén egyetemi doktorátust szerzett. Személyével a
kutatók száma az osztályon négy fõre emelkedett. 1983. február 1-jével Petrovics
Zsuzsa került a preparátori állásra. Ugyanez év októberétõl hatórás szerzõdéssel
Vágner Géza segédpreparátort alkalmaztuk, aki azonban 1984-ben egyetemi felvé-
tele miatt megvált az osztálytól. 1985. januárjában került az osztályra Lovászné
Szabó Márta rovarpreparátor. Dr. Vass Anna 1985-ben Clusius-díjat kapott, mely a
gomba kutatók legnagyobb kitüntetése, 1985-ben pedig Angliában járt tanulmány-
úton a Cammon Welt Mycological Institut és a Londoni Természettudományi Múze-
um vendégeként. 1986. nyarán, Petrovics Zsuzsa megvált az osztálytól. 1985. no-
vember 1-jével Horvatovich Sándor négyévi algériai egyetemi oktatás után tért
vissza. 1989. december 31-én kinevezésre került Dénes Andrea botanikus. 1990.
január 1-jével Vass Anna nyugdíjba vonult, továbbra is bejárt dolgozni. 1984. tava-
szától 2004. május 31-ig alapfokú gombaismeretet tanított az egyetemen, ahol szak-
tanácsadó a doktorandus hallgatóknál. Uherkovich Ákos 1992-ben Móra Ferenc-díj-
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ban, 1998-ban Pro Natura-díjban, 2003-ban SIEEC-díjban részesült. Nógrádi Sára
és Uherkovich Ákos 1995-ben az Amerikai Egyesült Államokban, 1998-ban pedig a
Thaiföldön megrendezett Nemzetközi Trichoptera Szimpóziumon vett részt.

1999-ben a fenntartó Baranya megyei Önkormányzat eladta a Rákóczi út
64. sz. alatti épületet, lebontották az 1982-ben rendezett állandó kiállítást és a Ter-
mészettudományi Osztály átköltözött a Modern Magyar Képtár Szabadság út 2. sz.
alatti épületébe. Az irodák idõlegesen a Káptalan utca 5. sz. épületben nyertek el-
helyezést, a raktár a Papnövelde utca 5-be került. 2000-ben az épület felújítása
után az osztály véglegesen birtokba vette a Szabadság úti épületet. 2001-ben (ál-
landó jellegû) idõszakos kiállításokkal nyílt meg újból a nagyközönség számára a
Természettudományi Múzeum. Képes katalógusának címe Pillangók, cincérek és
más csodabogarak.

2002-ben jelent meg Nógrádi Sára–Uherkovich Ákos Magyarország tegze-
sei (Trichoptera) címû monográfiája a Dunántúli Dolgozatok sorozatban.

2002-ben Nógrádi Sára, 2004-ben Uherkovics Ákos és Horvatovich Sándor
nyugdíjba ment. Dénes Andreát bízták meg az osztály vezetésével, aki azonban
2003-ban szülési szabadságra ment. Ezalatt a mb. osztályvezetõ Horvatovich
Sándor lett. 2004-ben került az osztályra Kisbenedek Tibor zoológus.

2004-ben az osztályon három szakalkalmazotti státus van: Dénes Andrea
botanikus, osztályvezetõ (szülési szabadságon), Kisbenedek Tibor zoológus, mb.
osztályvezetõ és Lovászné Szabó Márta preparátor, kiállításrendezõ.

Dolgozatomban csak az osztályt közelebbrõl érintõ eredményeket írtam le.
Bízom abban, hogy a Szabadság út 2-ben a közeljövõben a kiállításoknak helyet
adó épületrészt is felújítják, így majd az osztály munkatársai a mainál sokkal jobb
és szebb helyen rendezhetik meg kiállításaikat, melyeknek létrehozása az õ szá-
mukra mindíg komoly kihívás, de egyben a legszebb feladat is.

A gyûjteményben õrzött ásványok, kõzetek, gombák, növények, csigák, ro-
varok és gerinces állatok száma megközelíti a félmillió példányt.

Ásvány-, kõzet- és kövületgyûjtemény:
2677 darab. A gyûjtemény magját Myskovszky Emil száz éve ajándékozott

ásvány- és kõzetgyûjteménye képezi.
Gomba- és növénygyûjtemény:
A mikro- és preparált nagygomba gyûjtemény mintegy 50 000 darab.
A növények gyûjteménye 8760 herbáriumi lapra felragasztott példányból áll.

Megalapozója Horváth Adolf Olivér botanikus, jelentõs adományozó még Kevey
Balázs botanikus.

Állattani gyûjtemény:
120 fajhoz tartozó mintegy 4500 gyûjteményi egységbõl áll a puhatestû gyûj-

temény. Alapjait Gebhardt Antal hozta létre és 2000-ben Singer István pécsi ma-
gángyûjtõ adománya gyarapította jelentõsen.

Rovargyûjtemény:
500 000 példány körüli. 4000 fajból, hozzávetõlegesen 140 000 példányból

áll a bogárgyûjtemény. A kollekciót Gebhardt Antal gyûjtése alapozta meg.
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A tegzesek 340 fajának többszázezer példánya 6000 fiolában van elhelyezve.
A lepkegyûjtemény meghaladja a 100 000 példányt. A 30 000 darabos

Nattán-féle magángyûjtemény alapozta meg e gyûjtemény-együttest.
Egyéb rovargyûjtemények példányszáma megközelíti a 14 000-et.
Gerincesek gyûjteménye:
A madárgyûjtemény 500 darabból áll és 148 fajhoz tartozik.
A tojásgyûjtemény 6000 körüli, amely Agárdi Ede ornitológus nevéhez fûzõdik.
A fészekgyûjtemény 145 fészekbõl áll. (Szalafai István gyûjtése.)
Az emlõsök száma a kisemlõsökkel együtt nem éri el a százat.

JPM Természettudományi Osztály
Múzeológusok
Dr. Boros István 30–40-es évek tiszteletbeli múzeumõr
Dr. Gebhardt Antal 1948–1968 mb. o.vezetõ 1952-tõl osztályvezetõ
Dr. Bácskai János 1951–1953 s. múzeológus
Dr. Reményi K. András 1951–1952 osztályvezetõ
Dr. Horváth Adolf Olivér 1952–1970 külsõ munkatárs
Dr. Móczár László 1954–1956
Dr. Vass Anna 1955–1990 1970–1985 osztályvezetõ
Lovas Márton 1969–1971
Dr. Uherkovich Ákos 1971–2004 1985–2001 osztályvezetõ
Dr. Horvatovich Sándor 1976–1981 1985–2004; 2003–2004 mb. o. vez.
Dr. Nógrádi Sarolta 1982–2001
Dénes Andrea 1990–2003 2001-tõl osztályvezetõ, 2003-tól GYES-en
Purger Dragica 2003
Kisbenedek Tibor 2004– mb. osztályvezetõ
Preparátorok
Szalafai Iatván 1952–1976 1947-tõl gondnok
Márton Zsófia 1975–1982
Sár József 1977–1980 1987–2004
Mészáros Ágnes 1982
Vágner Géza 1983–1984
Petrovics Zsuzsa 1983–1986
Lovászné Szabó Márta 1985–
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EMLÉKEZÉS GEBHARDT ANTALRA
1887–1972

Pécsett született 1887. április 9-én. Apja takarékpénztári tisztviselõ volt. Elemi
iskolai tanulmányait a Pécsi Belvárosi Elemi Iskolában, középiskolai tanulmányait a
Ciszterci Rend Pécsi Fõgimnáziumában végezte. Ágh Timót ciszterci természetrajz
tanára keltette fel az érdeklõdését a természet szeretetére és vizsgálatára, s szeret-
tette meg vele az állattant annyira, hogy dombóvári bíró korában is az volt a legna-
gyobb öröme, ha Pécsre jöhetett a Mecsek állatvilágát tanulmányozni.

Mint mondta, kettõt szeretett nagyon: a természetet és a mûvészetet – s
mégis jogásznak kellett mennie, mert abban az idõben nem volt Pécsnek más fõis-
kolája, csak a Jogakadémia. Öten lévén testvérek, arról szó sem lehetett, hogy
más városba menjen tanulni, mert nem bírta volna el a „családi költségvetés”.

Jogtudori oklevelét 1910. október 29-én, politikai tudori oklevelét 1911. június
27-én szerezte meg Kolozsvárott. Bölcsészdoktori oklevelét biológia-õslénytan és
állatföldrajz tárgykörbõl, summa cum laude minõsítéssel a Pécsi Egyetemen 1929.
április 24-én szerezte meg. Az egységes bírói és ügyvédi diplomáját 1915. október
18-án, a Budapesti Egységes Bírói és Ügyvédvizsgáló Bizottság elõtt nyerte el.

A Pécsi Egyetem Bölcsész Karán 1933. június havában állatföldrajzból
egyetemi magántanári képesítést nyert, amelyet a vallás- és közoktatási miniszter
1933. július 21-én megerõsített. Az egyetemen rendszeres elõadásokat tartott
tárgykörébõl: Állatföldrajz és A mérgezõ és kórokozó állatok címmel. Ez utóbbi
tárgykörbõl volt hallgatói több alkalommal még a múzeumban is felkeresték problé-
máikkal.

1911. február 3-án bírósági joggyakornokká, 1914. február 7-én jegyzõvé,
1919. június 27-én Dombóvárra járásbíróvá, és 1939. július 8-án ugyanott a bíró-
ság elnökévé nevezték ki.

1948. november 10-én kinevezték a Pécsi Felsõbíróság tanácselnökévé.
Pécs Város Polgármesterének 1948. március 22-én kelt felkérésére a Pécsi

Természettudományi Múzeum Állattárának kezelését végezte mint tiszteletbeli
múzeumõr. Ezt a megbízását június 30-án véglegesítették, majd késõbb az Orszá-
gos Múzeumi Központtól megkapta a megbízást a Janus Pannonius Múzeum Ter-
mészettudományi Osztályának vezetésére. 1924-tõl végzett rendszeres kutató-
munkát. 1924–30-ig, a baranyai-mecseki kutatásai mellett, kutató-gyûjtõmunkát
végzett a Déli Kárpátokban, a Retyezát-hegységben. 1931–33-ban az abaligeti és
a mánfai barlangok, valamint a Mecsek forrásainak élõvilágát kutatta. A mecseki
barlangokat különösen szerette. Amikor foglalkozni kezdett az abaligeti barlanggal,
ott még csak nyolc állatfaj volt ismeretes. A kutatások eredményeként 1934-ben
megírta Az abaligeti barlang élõvilága címû monográfiáját, és abban már 184 fajt
tudott kimutatni. Embrik Strand rigai egyetemi tanár 60 éves jubileumára, a nem-
zetközi kutatók által írt emlékkönyvbe, 1937-ben a Mecsek mánfai barlangjának
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élõvilágáról írt tanulmányt. A mecseki barlangokban gyûjtött két állatot róla nevez-
ték el a kutatók: Lartetia gebhardti és a Niphargus fireli gebhardti néven.

1934–38-ban a felsõ-ausztriai Hochschwab alpesi tájainak faunisztikai vi-
szonyait kutatta, és gyûjtött a területen. 1939-ben a Capella- és a Velebit-hegység-
ben dolgozott. 1940-ben a Triglav gleccsertavainak élõvilágát kutatta. 1938-ban az
isztriai Rovignóban, 1939-ben a dalmát tengerparton, Splitben végzett kutatómun-
kát, 1940-ben ismét a rovignói tengerbiológiai állomáson dolgozott. 1941–43-ban,
ugyancsak állami kiküldetésben, az erdélyi Gyilkos-tó, a Hargita és a Bálványosvár
környékének állatvilágát kutatta. Kutatóútjai során a Nemzeti Múzeumnak gyûjtött.
Párhuzamosan számtalan ismeretterjesztõ elõadást tartott, természettudományi
szemináriumokat vezetett, s írta ismeretterjesztõ cikkeit a Természettudományi
Közlönybe, a Tolnai Világlapjába és a Búvárba.

A felsõbíróságok megszûntekor saját kérésére nyugdíjba vonult, hogy min-
den idejét a múzeumi szolgálatnak és a természettudományos kutatómunkának
szentelhesse. Õ szervezte a múzeum elsõ, 1950-ben nyílt állandó természettudo-
mányi kiállítását, majd ennek lebontása után az 1966-ban nyílt állandó kiállítást is.
Mint a Természettudományi Osztály vezetõje tevékenykedett egészen 1968-ig.
Húszéves múzeumi munkája alatt megalapozta a természettudományi osztály ál-
lattani, kõzet- és õslénytani gyûjteményét. Különösen gazdaggá tette annak ge-
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rinctelen állattani részét, kiemelten a Coleoptera és a Mollusca csoportokat. Ez
alatt az idõ alatt fõ kutatási területe Baranya megye – tekintettel múzeumunk akkori
gyûjtõterületére –, de végzett gyûjtõmunkát a Zselicség Somogy megyei részén is,
valamint a Mátra hegységben. Tudományos tevékenysége e területek faunisztikai,
állatföldrajzi, környezeti és társulástani viszonyainak felderítésére összpontosult.
1956-ban a Malakológiai vizsgálatok a Mecsek-hegységben és a Harsányi-hegyen
címû disszertációjának megvédésével elnyerte a biológiai tudományok kandidátu-
sa fokozatot. 1963-ban A Mecsek-hegység környékének és déli síkjának malako-
faunisztikai, környezettani és állatföldrajzi vizsgálata c. értekezésével a biológiai
tudományok doktora fokozatot nyerte el. 1967. április 4-én élete munkája elismeré-
seként megkapta a Munka Érdemrend Arany Fokozatát.

1968. június elsejével vonult nyugalomba. Ebben az idõben már sokat szen-
vedett tüdõasztmája miatt. Szeretett olyan idõpontokban gyûjteni, amikor más nem
gyûjt. A téli harsányi-hegyi gyûjtõútjai során megfázott, tüdõ és mellhártyagyulla-
dást kapott, amelyet minden kérés ellenére 40 fokos lázzal, lábon hordott ki. Ennek
következménye lett a lassan kifejlõdõ tüdõasztmája. Nyugalomba vonulása nem
jelentette a múzeummal és az állattani kutatásokkal való szakítást; rendszeresen,
szinte a legutolsó napjáig nyomon követte a zoológiai kutatások eredményeit. Fi-
gyelemmel kísérte, mi történik a múzeumban. 1972. február 22-én egy újabb aszt-
maroham érte, és mire az orvos odaért a szomszéd házból, a mentõállomásról,
már nem tudott segíteni.

Mindnyájan, akik ismertük, becsültük roppant munkabírását, példaként szol-
gáló természetszeretetét, hivatás- és kötelességtudását, és azt, hogy munkatársa-
inak a jóban-rosszban igaz barátja volt. Mindig szívesen foglalkozott a hozzá fordu-
ló fiatal kutatókkal, a természettudomány különbözõ ágai iránt érdeklõdõkkel,
ellátta õket útmutatással, tanáccsal. Példamutatásának és munkásságának ered-
ménye tanítványainak a munkájában él tovább.

Végül álljon itt befejezésül néhány szava: „Nagyon szerettem a barlangokat
és a zenét. A barlangok sok százezer esztendõs csendjében, mint az élet lükteté-
se, szabályos idõközönként lehullott egy csepp víz, építve a csodálatos cseppkö-
veket. Ez a cseppenés a világ legcsodálatosabb muzsikája. Az emberi tudomány is
ilyen cseppekbõl épül fel, de nem csak a tudomány, az emberi megértés és a jó-
akarat is. Joghallgató koromban sokszor hegedültem a szintén joghallgató Surányi
Miklóssal, jótékony hangversenyeken. A húrok hangjai elszálltak és a szívekbe
hullva maradtak meg. Az emberekben lévõ jó szándék és jóakarat erõsödéséhez
így járultam hozzá én is, s talán ennyit az emberiség tudományához is.”

Vass Anna
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NAGY ERZSÉBET

A JPM RÉGÉSZETI OSZTÁLYÁNAK
története 100 év tükrében

A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Janus Pannonius Múzeum Régé-
szeti osztálya több mint ötszázezer leltározott tárgyat õriz. A régészeti gyûjtemény, – nyil-
vántartási egységei szerint a városi, a megyei és az egyesített múzeumok szakosítatlan,
majd szakosított (õskori, római kori, népvándorláskori, középkori) leltára, – numizmatikai
és embertani gyûjteménnyel, régészeti adattárral, fotó- és rajztárral, valamint jelentõs
szakkönyvtárral egészül ki. Egy-egy gyûjteményi egység kialakulásának története és a
megye múltját bemutató állandó régészeti kiállítások sora felvázolja a múzeumi szerveze-
ten belül a régészeti osztály létrejöttének és mûködésének történetét is.

Területünkön is, mint általában, a történeti tárgyi emlékek gyûjtésére töre-
kedve a nagyobb egyházi, iskolai régiséggyûjtemények, a megye és Pécs város te-
rületén felszínre került régészeti leleteket õrzõ magángyûjtemények váltak a múze-
umi gyûjtemények alapjává, s az így kialakult törzsanyag pedig hosszú idõre
meghatározta a múzeumi osztály gyûjtõkörét és fejlõdésének irányát. A két legje-
lentõsebb régészeti magángyûjteményt Horváth Antal és Juhász László ügyvéd
hozta létre. Az 1890-es években együtt buzgólkodtak a régészeti leletek felkutatá-
sában és összegyûjtésében, s bizonyára jelentõs szerepük volt abban, hogy végre
Pécsett is felmerült a múzeumalapítás gondolata.

1898 tavaszán Juhász László felajánlotta a városnak, hogy régiséggyûjteményét
letétként, kiállításra átengedi, s egyben vállalja, hogy a bevételt múzeumi célokra, elsõ-
sorban ásatásokra fordítja. A Múzeumi Bizottság szabad kezet adott Juhásznak a kiállí-
tás megszervezésében, így a gyûjtemény honfoglalásig terjedõ részét 1898 õszén kiállí-
tották a Sörház utcai népiskolában. A Köztörvényhatósági Bizottság 1899. április 25-én
tartott rendes közgyûlésén elhatározta a városi múzeum és könyvtár létesítését. Ki-
mondta, hogy „Juhász László ügyvéd, városunk ismert archeologusa, ki a létesítendõ
Pécsi nemzeti múzeum archeologiai osztályának mielõbbi felállíthatása érdekében a
legnagyobb buzgalmat fejti ki, …terjedelmes és értékes régiséggyûjteményét tulajdonjo-
gának fenntartása mellett mindaddig a városi múzeum rendelkezésére bocsájtja, míg a
város ásatások és beszerzések útján ugyanily és ily számú anyag birtokába jut”.1 „Ezen
régészeti gyûjtemény kezelését, rendezését és igazgatását, míg az tulajdonát képezi, a
város tanácsának felügyelete mellett, Juhász László kizárólag magának tartja fenn.”2

A város tanácsa, – alighogy kimondták a múzeum megalapítását, a gyûjtemény
fejlesztésére szorgalmazta a rendszeres régészeti ásatások megkezdését. „Pécs
szab. kir. város mérnöki hivatala – Régészeti-napló – Jegyzi: Szmik Antal osztály-mér-

44

1 Pécs szab. kir. város köztörvényhatósági bizottsága 1899. április 25-i rendes közgyûlésének jegyzõ-
könyv kivonata 90/293; Sarkadi Eszter: 75 éves a pécsi múzeum. Vázlatos történet a kezdetektõl
1945-ig. A JPM Évkönyve 24. 1979. Pécs, 1980. 358–362.p.
2 Szerzõdés Pécs szab. kir. város és Juhász László között, 1900. február 14. Sarkadi… im. 1980. 362.p.
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nök” feliratú, ma a régészeti osztály adattárában õrzött kéziratos napló elsõ bejegyzé-
se: „1899. márcz. hó 4-én – Csontváz lelet” – a mérnöki hivatal Szmik Antal vezetésé-
vel végzett hitelesítõ ásatásának leírása – ennek a munkának a kezdetét jelzi. A város
nevében eljáró Szmik Antal osztály-mérnök, a Múzeumi Egyesület titkára és Juhász
László, „a régészeti és történelmi múzeum tárgyainak tulajdonosa” közötti kapcsolat,
ahogy az iratokból kitûnik, nem volt felhõtlen. Szmik ezt írja egy helyen: „Juhász László
ügyvédnél mintegy 12–15 db cserepet találtam… Lelõhelyök Pécs lehet, vagy a közeli
vidék, hol állítólag igen nagy mennyiségben – kocsi számra – fordulnak elõ. A lelet he-
lyét azonban elõttem Juhász ügyvéd nagyon titkolta, s nem akarta megmondani.”3

Szmik jegyzi a pécsüszögi arany lelet elõkerülését is. „Grosz Antal nagybérlõ
üszögi pusztáján, az úgynevezett török fürdõ feletti dombon, a kozári határban, a
domb tetején elvonuló dûlõ út mellett földforgatás közben, [1900] január hó 30-án,
agyag rétegben, 70 cm mélységben arany leletre akadtak… A leletet Szabó Imre
tiszttartó úr magához vette, s Grosz Sándor úr, Grosz Antal fia nekem személyesen
megígérte, miszerint az 1–2 db kivételével, melyet emlékül meg akar tartani a városi
múzeumnak fogja ajándékozni.”4 A Pécsi Napló 1900. február 11-i számában részle-
tezve az egész aranyleletet ezt írja: „Igen érdekes lett volna fõleg tudományos szem-
pontból ismerni a lelet fekvését, s közvetlen-közelben a föld anyag elrendezését,
melyekbõl következtetni lehetett volna arra, hogy az aranylelet miként került a helyé-
re; de így is örülnünk lehet, hogy ezen szép, nagy mû-beccsel s értékkel bíró leletet
meglehetett menteni, s az elkallódástól megóvni… Az értékes ajándék által oly be-
cses tárgyakkal fog gazdagodni a múzeum, melyet sok ily tudományos intézet mél-
tán fog tõlünk megirigyelni.”5 Végül is 1902 elején Grosz Antal ajándékaként került a
valóban híres lelet a pécsi városi múzeum régészeti osztályának leltárába.

1902-ben állami támogatással lehetõség nyílt a Juhász gyûjtemény 8000 ko-
ronáért történõ megvásárlására. Az Országút 11. sz. épületben tervezett kiállítás
szervezésére és rendezésére Wosinszky Mór és Marosi Arnold kapott megbízást.

A gyûjtemény nyilvántartására „A pécsi városi múzeum régiség tárgyának
jegyzéke leltári szám szerint” és „A pécsi városi múzeum régészeti osztályának leltá-
ra” szolgált. A tárgyakat a leltárkönyvi leírás szerint 150 szekrényben helyezték el.

A városi múzeum – ténylegesen, elsõ állandó kiállítása megnyitásával – 1904.
november 27-én jött létre. „A múzeumnak ez idõ szerint 4 osztálya van: természetraj-
zi, régészeti, ipar- és képzõmûvészeti. Tervben van még néprajzi és könyvtárosz-
tály létesítése… Leggazdagabb a régészeti osztály, egymaga három szobát foglal el
és ép ezért az oktatásra legalkalmasabb. Vegyük tehát sorba e szobákat és lássuk,
mit tanulhatunk bennök” – írta a kiállítás vezetõ elõszavában Marosi Arnold, akit a
múzeum vezetésére, tiszteletbeli megbízás alapján 1903-ban kértek fel.6
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3 „Pécs szab. kir. város mérnöki hivatala – Régészeti-napló – Jegyzi: Szmik Antal osztály-mérnök” nap-
lóbejegyzés 1899. március 29-én
4 „Pécs szab. kir. város mérnöki hivatala – Régészeti-napló – Jegyzi: Szmik Antal osztály-mérnök” nap-
lóbejegyzés 1900. február 10-én
5 Szmik Antal: Az üszöghi aranylelet. Pécs Napló 1900. február 11.
6 Vezetõ a pécsi városi múzeumban. Írta Marosi Arnold ciszt. r. fõgymn. tanár, múzeumi igazgató. Pécs, 1905.
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A múzeum 1905-ben elfogadott szabályrendelete szerint a már öt osztály
egyike, „a régészeti, numizmatikai és történelmi osztály célja Pécs városának és
Baranya vármegye múltjának, területi viszonyainak és mûveltségi állapotának
megismerésére szolgáló tárgyak és irodalmi emlékek összegyûjtése, szakszerû
felállítása és megõrzése.”7 A múzeum munkáját az 1906-ban újjáalakult Pécs-Ba-
ranyai Múzeumi Egyesület is segítette. Az Egyesület készítette el Szõnyi Ottó irá-
nyításával a város és a megye ásatási programját. Rendszeres régészeti kutatá-
sok, tervásatások kezdõdtek. Marosi Arnold 1907-ben a pécsi köztemetõben
népvándorláskori (avar) temetõ részletét tárta fel (a temetõ hitelesítését ill. további
feltárását késõbb Kiss Attila és Nagy Erzsébet végezte), Szõnyi Ottó Baranya és
Pécs római kori építészeti emlékeit kutatta.8

A múzeumot 1933-ban a Rákóczi út 15. sz. épületbe költöztették, az új állan-
dó kiállításban a régészeti anyag ott is három helyiségben, az elõzõhöz hasonló el-
rendezésben volt látható: az elsõben a kõkorszak tárgyai, a falakon az õsember
életét bemutató szemléltetõ képek, a második és harmadik teremben vaskori, ró-
mai kori, középkori és újkori tárgyak voltak.

Ekkor már évek óta Fejes György látta el az osztály vezetését és a múzeum
irányítását, s ekkor kezdte régészeti kutatásait a pécsváradi adóhivatalnok, a késõbbi
múzeumigazgató Dombay János: „Úgy gondoltam, muzeális értékû tárgyak össze-
gyûjtésével, és itt történõ elhelyezésével tudom legjobban a figyelmet erre a pusztuló
mûemlékre, Pécsvárad szívére, a környék és a vármegye eme egyik legszebb és leg-
magyarabb történelmi emlékére felhívni és terveimnek barátokat szerezni.”

Összevethetjük Dombay munkáját a „hivatásos” régész tevékenységével.
Fejes György, a városi múzeum vezetõje a cserkúti temetõ ásatásának eredmé-
nyérõl egy újságcikkben számolt be, - az ásatásról nincs dokumentáció, nem lehet
tudni, hány sírt ásott – kb. 40 sír lehetett, a múzeumi leltár szerint 28 sír volt, de
csak az 1–21. sírról ad leírást, – és nem csak 1932-ben, hanem 1934-ben és
1935-ben is volt feltárás.9 A leletanyagot nem lehet teljes bizonyossággal szétvá-
lasztani, sírok szerint azonosítani.10

Dombaynál ilyen sosem fordult elõ! Ugyanakkor állandó volt az összeütkö-
zés közöttük. „A pécsi múzeum eddig semmiféle formában nem mutatott támoga-
tásra való készséget, de nem nyújtott támogatást sem. Õ a törvény betûi mögül
hangoztatja, hogy tilosban járok. Ez a vád azonban csak akkor áll meg, ha az 1934.
évi 190 000 V.K.M. sz. rendeletet a betûk szerint értelmezzük. Ez a rendelet a régé-
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7 Sarkadi… im. 1980. 368.p.
8 Marosi Arnold: Újabb leletek a korai középkorból a Pécsi Városi Múzeumban. Múzeumi és Könyvtári Ér-
tesítõ 1908. 42–47.p.; Marosi Arnold: Ásatás a pécsi népvándorláskori sírmezõn. Múzeumi és Könyvtári
Értesítõ 1909. 103–111.p.
9 Fejes György: Longobard sírlelet Cserkúton. Dunántúl 1932. június 26.
101956-ban maga Dombay végez hitelesítõ ásatást a lelõhelyen. „A községtõl D-re az ún. Zsebe határ-
rész felé vezetõ út szögletében sikerült azonosítani a 20 évvel ezelõtt kiásott germán-avar temetõt. Ez
évben szõlõtelepítés folyamán 20 NyK-i irányítású sír került feltárásra. A temetõ nagykiterjedésû, még
további 120–150 sírra lehet számítani.” Dombay János. Cserkút. In: Archeológiai Értesítõ 83. Budapest,
1956.
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szeti kutatások megszigorítása útján azt kívánja megakadályozni, hogy kutatáso-
kat azzal nem foglalkozó és hozzá nem értõ egyének végezzenek, akik az elõkerü-
lõ emlékekben csak kárt tesznek, avagy a leletekbõl kereskedelmi cikket
csinálnak…Ez a törvény szelleme, szándéka. Ha a pécsi múzeum engem is ezek
közé soroz, arra sem méltatom, hogy védekezzem vádja ellen. Úgy hiszem azon-
ban, hogy más az, amiért szálka vagyok a szemében. Bármint van is, szomorú és
elkeserítõ az a tény, hogy egy tudományos intézmény nem ismeri fel vállalkozá-
som becsületességét és jelentõségét, és nem tudja azt beilleszteni a maga egész
vármegyét érintõ célkitûzéseinek a keretébe” – panaszolta Dombay János.

Miután Fejes Györgynek a városi múzeum vezetésérõl le kellett mondania, az
új igazgató, Vörös Márton azonnal nagyszabású leltározásba kezdett. 1938-ban a
régészeti gyûjteményt rendezve mindent újra számbavettek, a folyamatos leltározás
során az új leltári szám mellett a régi leltári számot és a valamikori gyarapodási napló
számot is feltüntették. A „Városi Múzeum Leltárkönyve” I. kötet 1–3483 leltári szám
alatt 8663 db, a II. kötet 3484–7915 leltári szám alatt 12 238 db tárgyat tart nyílván, a
városi múzeum leltára ma is a régészeti osztály összetételében vegyes, anyagában
gazdag, önálló gyûjteményi egysége. Jelképezi ezt a leltárkönyv elsõ – „1938. 04.
23. – 1 ltsz.: csiszolt kõbalta töredéke, Belvárd, Halász Antal ajándéka”, és utolsó be-
jegyzése „1960. II. 5. – 7915 ltsz.: nyárs vasból, XVIII-XIX. század, ismeretlen, való-
színûleg Pécs lelõhelyrõl ismeretlen körülmények között került múzeumba.”

1939-ben Török Gyula régész lett a múzeum igazgatója, aki rendszeres ré-
gészeti kutatást kezdett Pécs város területén, s vezetésével megkezdõdött Zók–Vár-
hegy és Pécs–Jakabhegy õskori lelõhelyeinek tudományos kutatása. Török Gyula
irányításával folyt az 1938 tavaszán megtalált Cella septichora ásatása,11 1940-ben
a felsõsétatéri római kori sírkamrák feltárása.12 A munkát a Városi Múzeum végezte,
Gosztonyi Gyula építészmérnök, mûemléki megbízott a felméréseknél és a re-
konstrukciónál volt nagy segítségükre.

„A közgyûjtemények országos fõfelügyelõje… 1940. májusában pécsi szem-
leútja alkalmából múzeumunkat megtekintette. Ekkor felvetette azt a gondolatot,
hogy a múzeum régészeti anyaga, amely a gyûjtemény legértékesebb részét képvi-
seli, az emeleten nyerjen elhelyezést, ahol az újabbkori történeti anyaghoz szorosan
kapcsolható. A földszint termeinek kifestése alkalmat nyújtott a felvetett gondolat ke-
resztülvitelére és így a tárgyi történeti forrásanyag – az õskortól a legújabb korig – az
emelet kilenc termében… nyert elhelyezést. A megoldás helyességét a megnyitott új
állandó kiállítás sikere igazolta.”13

Hiába az új állandó kiállítás, a Városi Múzeum legértékesebb tárgyait már
1941-ben elcsomagolták, ahogy az 1938-ban alakult Baranya Vármegye Múzeu-
ma „régészeti anyaga is elcsomagolva a légvédelmi óvóhelyen van.”

47

A JPM RÉGÉSZETI OSZTÁLYA

11Gosztonyi Gyula: A pécsi hétkarélyos ókeresztény temetõi épület. In: Archeológiai Értesítõ. Budapest,
1940. 56–61.p.
12 Török Gyula: Rómaikori sírkamrák Pécs Felsõ-Sétatéren. In: Archeológiai Értesítõ. Budapest, 1942.
207–211.p. XXIV-XXVI.tábla
13Török Gyula: Pécs szab. kir. város Majorossy Imre múzeumának 1940. évvégi állapota. PMIM Értesí-
tõje 1939–1940. 89.p.
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A megyei gyûjtemény régészeti anyaga Dombay János rendszeres, a megye
egész területére kiterjedõ régészeti kutatásának hozadéka. Mintegy húsz esztendõ
ásató tevékenységének eredményeként a több jelentõs õskori telep és temetõ feltá-
rásán, publikálásán kívül 8 római kori villát, uradalmi telepet figyelt meg és 9 temetõ
területén végzett ásatást.14 Kutatásainak, megfigyeléseinek eredményét 1957-ben
összegezte Késõrómai temetõk Baranyában címû tanulmányában.15 A leletanyag
leírása és részletes elemzése után megkísérelte annak csoportosítását is. Az évek
multával, ismeretei gyarapodásával a lelõhelyek anyagát már nem csak a gyûjte-
mény-gyarapítás szempontjából nézte, hanem azt további kutatásai forrásának,
alapjának tartotta. Határozott kutatási program szerint 1936–1961 között 16 avar te-
metõ részletét, több mint 1400 sírt tárt fel. Árpád-kori kutatásai, a magyarság kutatá-
sa során 6 temetõt vizsgált meg, illetve tárt fel részben vagy szinte egészben. A há-
rom legjelentõsebb, a két ellendi és a somogyi temetõ leleteit az Árpád-kori temetõk
Baranyában címû tanulmányában tette közzé, az anyag értékelõ összefoglalását
azonban már nem végezhette el.16

1941-ben a megye mûemléki épületet vásárolt a Széchenyi téren a múzeumi
gyûjtemény elhelyezésére, mely azóta is otthont ad a régészeti osztálynak és hatá-
rozza meg annak kiállítási és raktározási körülményeit. Akkor a régészeti anyag
raktári elhelyezést nyert, mivel még nem volt alkalmas a terület történetének bemu-
tatására, s a háborús viszonyok sem tették lehetõvé a tervezett gyûjtõ munka kitel-
jesedését. 1943-ban közgyûjteménnyé nyilvánították a múzeumot. A leltárkönyv,
Baranya Vármegye Múzeuma I. kötet (1932–1938) 2645 db, II. kötet (1938–1943)
11 417 db, III. kötet (1943–1949) 10 651 db nyilvántartására szolgál, tárgyleírásai
és mûvészi rajzai igazi élményt nyújtanak.

A múzeumügy továbbfejlõdését a két, mûködési- és gyûjtõkörében alig kü-
lönbözõ pécsi múzeum népmûvészeti és régészeti anyagának kölcsönös kicseré-
lése és új állandó kiállításon való bemutatása jelentette.

A megyei múzeum állandó régészeti kiállítása „a Múzeumok és Mûemlékek
Országos Központja irányításával és részvételével brigádmunkával készült el és
1950. március hó 4-én nyílt meg. Anyaga a késõi csiszolt kõkorszaktól kezdve a
XI. századig mutatja be a társadalom és a mûvelõdés fejlõdésének történetét Bara-
nya megye területén. Rajta kívül még mintegy 60.000 darab régiség van a múzeum
raktáraiban. …A folyosón kiállított embertani anyag teljes egészében a múzeum
népvándorlás- és árpádkori ásatásaiból származnak. A raktáron õrzött emberi
csontanyag 20.000 darabot tesz ki. E csontanyagot dr. Entz Béla egyetemi tanár
vizsgálta meg és dolgozta fel kórtani szempontból. A továbbiak során ma élõ sze-
mélyekrõl készült fényképek segítségével, emberi csontanyag és részletes ma-
gyarázószöveg nyomán tanulmányozható Baranya megye árpádkori és avarkori
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14 Das Neolithikum von Zengõvárkony, Kom. Baranya (Ungarn). Germania, 22. 1938. 215–218.; A
zengõvárkonyi õskori telep és temetõ. Arch.Hung. XXIII. Budapest, 1939.; Die Siedlung und das
Gräberfeld in Zengõvárkony. Arch.Hung XXXVII. Budapest,1960.
15 Késõrómai temetõk Baranyában. In: A JPM Évkönyve. A JPM Évkönyve 1957. 181–330.p.
16 Árpád-kori temetõk Baranyában I. In: A JPM Évkönyve. Pécs, 1960. 135–158.; Árpád-kori temetõk
Baranyában II. In: A JPM Évkönyve. Pécs,  1961. 69–84.p.
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népességének antropológiai összetétele.”17 - „A múzeum régészeti kiállítása … a
dialektikus materializmus szellemében, a modern didaktikus követelményeknek
megfelelõ eszközökkel épült fel. Anyaga Baranya megye és Pécs városa területé-
rõl való és az … itt élt népek, néptöredékek társadalom- és mûvelõdéstörténetét
szemlélteti. Hely hiányában a mai napig nem valósulhatott meg a magyar középkor
s az újkor emlékeinek bemutatása.” – értékeli az 1967-ig fennállt kiállítást a Vezetõ
11. javított kiadása.18

1951-ben az állami kezelésbe vett és Dombay János igazgatása alatt egyesített
múzeum a Janus Pannonius Múzeum nevet vette fel. Az egyesített múzeum három
osztályra tagolódott: Régészeti Osztály, munkatársai ez idõben egy régész muzeoló-
gus, egy restaurátor, egy hivatalsegéd és egy teremõr, az osztály élén a múzeum igaz-
gatója állt, aki maga is régész volt, Néprajzi Osztály és Természettudományi Osztály.

1958-ban alakult ki az a megyei múzeumi szervezet, ami – lényegében –
napjainkban is mûködik. A pécsi Janus Pannonius Múzeum, a mohácsi Kanizsai
Dorottya Múzeum, a szigetvári Zrínyi Miklós Múzeum, a Komlói Múzeum, a siklósi
múzeumi kiállítóhely általános igazgatási és gazdasági irányítását a Mûvelõdés-
ügyi Minisztérium a szakmai felügyelet megtartásával a Baranya Megyei Tanács-
nak adta át. A megyei múzeumok összességébõl alakult intézmény a Baranya Me-
gyei Regionális Múzeumi Szervezet nevet kapta, a szervezet vezetése a Baranya
Megyei Tanács Múzeumi Igazgatósága néven mûködött.

A szigetvári Zrínyi Miklós Múzeum mûködését 1960. november 1-tõl felfüggesz-
tették, vezetõje, Kováts Valéria régész a pécsi Janus Pannonius Múzeumnál nyert be-
osztást, s így irányította a szigetvári várban az Országos Mûemléki Felügyelõség mû-
emléki helyreállítási munkálataival részben karöltve folytatott régészeti kutatásokat.

A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeumban 1965-ben indult a régészeti gyûj-
temény rendezése és feldolgozása. A gyûjteményt Kiss József és néhány lelkes
magángyûjtõ alapozta meg, a tárgyak ennek következtében legnagyobb részt
egyedi, szórvány darabok, s a régészeti anyag közé nagyon sok helytörténeti, nép-
rajzi tárgy is került. Ete János kutatásai – régészeti megfigyelései, rendszeres ré-
gészeti terepbejárásai és alkalmi leletmentései – gyarapították a gyûjteményt. A
mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum Régészeti leltárkönyve 1956. december 28-tól
55.1.1.–67.8.5. leltári szám, 1771 tétel alatt 3822 db tárgyat tart nyílván. Minden
igyekezet ellenére azonban a múzeum nem tudta ellátni a terület, Mohács város és
a mohácsi járás teljes körû, tudományos igényû régészeti kutatását. A leltározás
1967. évben zárult. Idõvel maga a régészeti gyûjtemény is a pécsi Janus Pannoni-
us Múzeumba került. Így lett a Janus Pannonius Múzeum Régészeti Osztálya a
megyei múzeumi szervezet egyetlen régészeti gyûjtõkörrel rendelkezõ és régé-
szeti szakmai tevékenységgel foglalkozó egysége.

Dombay János (1958–1961), majd Papp László (1962–1964) igazgatása
alatt a megyei tanácsi kezelésbe vett múzeumi szervezet látványos gyarapodásá-
nak a régészeti osztály is részese lett: az épület felújításával új régészeti restaurá-
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17 Dombay János: A Pécs-baranyai Múzeum régészeti kiállítása.
18 Vezetõ a Janus Pannonius Múzeum régészeti kiállításához. A JPMFüzetei 11. szám, Pécs, 1966.
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tor mûhelyt és fotólabort alakítottak ki, elkészült a múzeum kertben a római kori kõ-
tár és az új régészeti raktár (antropológiai tár) épülete. 1960. augusztus 20-án
felavatták a Megyei Könyvtár udvarán feltárt késõ római sírépítmények kiállítóhe-
lyét, megnyílt a siklósi vár vártörténeti és a pécsváradi vár régészeti és történeti ál-
landó kiállítása. A régészeti osztályra fiatal régész muzeológusok kerültek, és
nagyszabású ásatásokat kezdtek a megye területén.

Papp László ugyanakkor megjegyzi: „Nehezebben alakult ki a Pécsi Városi
Tanács és a múzeumi szervezet kapcsolata. A szervezet legjelentõsebb egysége,
a Janus Pannonius Múzeum Pécsett mûködik, állandó, nagy kiállításai is itt van-
nak, munkájának eredményei elsõsorban a város lakosságának mûvelõdésügyét,
idegenforgalmának fellendülését szolgálják. Pusztán ennek a ténynek következté-
ben is kívánatos, hogy a városi tanács és a múzeum között szoros kapcsolat ala-
kuljon ki, amely a város részérõl áldozatvállalásban is meg kellene hogy nyilvánul-
jon. A pécsi múzeum helyiségbõvítési problémáit a városi tanács segítsége nélkül
nem tudja megoldani s a város támogatása szükséges ahhoz is, hogy a római kori
kutatások, Sopianae még fellelhetõ maradványainak feltárása – az utolsó órákban
– meginduljanak s a középkori várásatásokra is sor kerüljön.”19

A Janus Pannonius Múzeum 1959-ben vette munkaprogramjába a mohácsi
csatatér rendszeres kutatását, Papp László megkezdte a hódoltság alatt elpusztult
baranyai falvak nyomainak számbavételét, a mohácsi csata helyének bejárását.
Az 1960. évben végzett régészeti terepbejárásának, adatgyûjtésének eredménye-
ként Sátorhelypusztánál akadt az elsõ két nagy tömegsír nyomára. 1969. szeptem-
ber 19-én kezdõdtek meg az ásatások. A kutatás elsõ sikerei után tisztázni szerette
volna a csata belsõ küzdõterének elhelyezkedését, 1970-ig kutatta a mohácsi csa-
tamezõt. (A Mohácsi Történelmi Emlékhely építési földmunkái során, közvetlenül e
sírok mellett 1975-ben elõbukkant egy harmadik tömegsír, 1976 tavaszán pedig to-
vábbi két tömegsírt találtak. A feltárást Maráz Borbála, az antropológiai feldolgo-
zást Zoffmann Zsuzsanna végezte.)

Papp László mohácsi kutatásai számos más régészeti eredményt is hoztak; két
bronzkori, több római kori, Árpád-kori és középkori település helyét sikerült meghatá-
roznia. Meglelt egy kora vaskori, egy római kori és két avar kori temetõt. Õ találta meg
és tárta fel az elsõ sírjait annak a csaknem 1200 síros 10.–11. századi temetõnek is,
amelynek mintaszerû, teljes feltárását 1963–1967 között Kiss Attila végezte el.20

Kiss Attila 1962-ben került a Janus Pannonius Múzeum Régészeti osztályá-
ra. Munkái között olyan fontos ásatások voltak, mint az elsõ hitelesen feltárt római
kori kocsitemetkezés Kozármislenyben, a majsi 10.–11. századi temetõ teljes feltá-
rása, a pécsváradi apátság és vár kutatása. Számtalan leletmentése közül a moh-
ácsi langobard sírok feltárása (1963), a nagyharsányi és a mohácsi középkori érem-
leletek megmentése, lelõhelyeinek kutatása érdemel említést. Kitartó munkájának
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19Papp László: Három és fél év a baranyai múzeumok életébõl. In: A JPM Évkönyve 1961. Pécs, 1962.
205–216.p.
20Majs – Udvari rétek. Kiss Attila: Baranya megye X–XI. századi sírleletei. Magyarország honfoglalás és
kora Árpád-kori temetõinek leletanyaga 1. Budapest, 1983.
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eredménye a Kölked-Feketekapu területén talált két avar kori temetõ és telep teljes
feltárása. Felesége, Zoffmann Zsuzsanna segítségével, aki 1967–1973 között ant-
ropológus volt a múzeumban, 1971-tõl évtizedeken keresztül folyamatosan dolgo-
zott a lelõhelyen. Az „A” temetõ tudományos feldolgozása 1996-ban jelent meg, a „B”
temetõ anyagát közlõ dolgozat kéziratát közvetlenül halála elõtt zárta le.21 Kiss Attila
1973-tól 1999. november 30-án bekövetkezett haláláig a Magyar Nemzeti Múzeum
Régészeti osztályán, a Népvándorláskori Gyûjtemény tudományos fõmunkatársa-
ként dolgozott. Még Pécs-baranyai gyûjtõ munkája eredménye az a két jelentõs kö-
tet, ami Baranya megye avar kori és 10–11. századi sírleleteit közli.22

Az az évtized (1962–1972), amit Bándi Gábor a pécsi múzeumban töltött, ré-
gészeti munkássága legtermékenyebb korszaka, s vezetése alatt a régészeti osztály
legtevékenyebb, legsikeresebb idõszaka. Tudatos szívóssággal kereste és tárta fel
a mészbetétes edények kultúrája telepeit (Túrony, Szebény) és temetõit (Siklós). Jó-
részt saját ásatásaira és terepbejárásaira épült A dél-dunántúli mészbetétes edé-
nyek népe kultúrájának elterjedése és eredete címû összefoglaló munkája.23 Írta és
szerkesztette a nagyközönség számára írott, de szakemberek kezében is haszonnal
forgatott Baranya megye története az õskortól a honfoglalásig címû monográfiát.24

Éppen csak elkezdeni tudta a kora bronzkori, 1963-1967 között teljesen feltárt
nagyárpádi telep feldolgozását. 1988-ban, amikor meghalt, még 49 éves sem volt!

Bár Papp László már 1962-ben szorgalmazta, 1967 végén került lebontásra
az 1950 óta változatlan régészeti kiállítás, hogy helyet adjon az új állandó kiállítás-
nak. A több mint egy évtizeden át folytatott módszeres feltárások eredményeként a
régészeti gyûjtemény megkétszerezõdött, az így megnövekedett gyûjteményt és
az arra épülõ új történelmi ismeretanyagot kívánta az új kiállítás a látogatók elé tár-
ni. A kiállítás alkotói a „Múzeumi Körlevél” lapjain számoltak be az elõkészületek-
rõl, s azokról az ásatásokról, amelyeknek anyaga az új kiállítás látnivalóit bõvíti. „…
a múzeum látogatói e kiállítás elején a régészeti módszerek alapjait fogják áttekin-
tõ formában megpillantani, ami remélhetõleg elegendõ indoklásul fog szolgálni
arra az elõlegezett bizalomra, aminek hatására … a kiállításon el fogják hinni a tör-
téneti rekonstrukció hitelét és a »történet elõtti« történet igazságait.”25

Az új állandó régészeti kiállítás 1970-ben készült el, s azóta is áll!
A Janus Pannonius Múzeum Régészeti osztály munkáját több kutató is segí-

tette, így Fülep Ferenc a Történeti Múzeum vezetõje, majd a Magyar Nemzeti Mú-
zeum fõigazgatója, Sz. Burger Alice a Történeti Múzeum, majd a Magyar Nemzeti
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21 Kiss, Attila: Das Awarenzeitlich Gepidische Gräberfeld von Kölked-Feketekapu A. Innsbruck 1996.;
Kiss, Attila: Das awarenzeitliche Gräberfeld in Kölked-Feketekapu B, Teil I–II. Monumenta Avarorum
Archaeologica Vol. 6. Budapest, 2001.
22Kiss, Attila: Avar Cemeteries in County Baranya. Cemeteries of the Avar Oeriod (567–829) in Hungary
Vol. I. Budapest, 1977.; Kiss Attila: Baranya megye X–XI. századi sírleletei. Magyarország honfoglalás
és kora Árpád-kori temetõinek leletanyaga 1. Budapest, 1983.
23 Dunántúli Dolgozatok 4. Pécs, 1967.
24 Baranya története az õskortól a honfoglalásig. Bándi Gábor (szerk.) Pécs, 1979. A kötet szerzõi:
Bándi Gábor, Sz. Burger Alice, Fülep Ferenc, Kiss Attila, Maráz Borbála, F. Petres Éva
25Kiss Attila: Az új régészeti kiállítás elé. Múzeumi Körlevél, Pécs, 1967. I–II. negyedév 9–10. szám, 20–22.
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Múzeum osztályvezetõje, Gerõ Gyõzõ, G. Sándor Mária, Sz. Czeglédi Ilona és Ko-
zák Károly az Országos Mûemléki Felügyelõség munkatársa.

Fülep Ferenc 1955-tõl végzett ásatásokat Pécs/Sopianae területén; a cella
trichora, majd az Apáca utcai sírépítmények feltárását vezette, 1961–1969 közt a
fõposta területén és annak környékén dolgozott. 1975-ben kezdõdött az ókeresz-
tény mauzóleum ásatása. A védõépület, az Ókeresztény Mauzóleum kiállítás
1986-ban készült el. Fülep Ferenc pécsi tevékenysége az egész pannóniai késõ
római és ókeresztény régészeti- és mûvészettörténeti kutatás új fejezetét jelenti.
Kutatómunkája nyomán indult meg a ma már a világörökség részét képezõ késõ
római – ókeresztény emlékek, temetõi építmények feltárása, konzerválása, bemu-
tatása. Összefoglaló mûve1970-ig tárgyalja a teljes Sopianae kutatástörténetét,
benne saját ásatásai részletes feldolgozását.26 A római kori temetõ sírjaiból elõke-
rült régészeti leletanyag összefoglaló publikációja 1977-ben angol nyelven jelent
meg.27 Ugyanakkor pécsi kutatásainak eredményeit a szélesebb olvasóközönség
számára is közzétette: Pécs rómaikori emlékei (Pécs, 1963), Sopianae-Pécs óke-
resztény emlékei (Pécs, 1988).

Sz. Burger Alice 1962-1963-ban a nagyharsányi római kori telep és 1965-
ben a majsi késõ római temetõ feltárását végezte. G. Sándor Mária 1964-1966 kö-
zött a márévári ásatásokat vezette, – a leletanyag jelentõs része a Reneszánsz kõtár
kiállításban látható, – majd 1967-ben kezdte a Pécs-Püspökvár és a középkori vá-
rosfalak feltárását, Sz. Czeglédi Ilona 1966-tól a siklósi vár helyreállításával kapcso-
latos ásatásokat végezte.

1974-ben került Pécsre Maráz Borbála, 1975-ben Ecsedy István régész-
muzeológus. A városi közmûfektetési és pincekutatási munkák kapcsán megnöve-
kedett leletmentések munkáihoz alkalmazták Kárpáti Gábor régészt, Krasznai Pé-
ter technikust és Horváth Zsuzsanna restaurátort.

1974 szeptemberében került elõ Dunaszekcsõn a múzeum egyik legjelentõ-
sebb római kori lelete, Marcus Aurelius császár bronz portréja. Kováts Valéria és
Maráz Borbála leletmentése tisztázta a lelet helyzetét és elõkerülésének körülmé-
nyeit; a szobor a római katonai tábor elsõ építési korszakához tartozó, négyszög
alaprajzú épület maradványai között volt, nagyjából ott, ahol a tábori szentély és a
gyülekezõhely lehetett.28

Jelentõs tervásatások kezdõdtek: 1976-ban indult Maráz Borbála vezetésével
a jakabhegyi késõbronzkori telep és koravaskori halomsírok feltérképezése és régé-
szeti feltárása, valamint Kárpáti Gábor irányításával a pálos kolostor ásatása. 1977-
ben kezdte Ecsedy István Zók-Várhegy õskori telep feltárását.29 Kõvágószõlõsön
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26 Fülep, Ferenc: Sopianae. Budapest, 1984.
27Fülep, Ferenc: Roman Cemeteries on the Territory of Pécs (Sopianae) Fontes Arch. Hung. Budapest,
1977.
28 Kováts Valéria: Találkozások Marcus Aurelius-szal. In: Pécsi Szemle 1998. tavasz–nyár; Maráz Bor-
bála: Marcus Aurelius bronz császárportré a római kori Lugioból. Pécs, 1997.
29 Ecsedy István: Zók – Várhegy. Egy szõlõhegy évezredei. Zók, 1999.
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freskókkal díszített ókeresztény sírkápolna került elõ, s Sz. Burger Alice vezetésével
megkezdõdött a szomszédos területen fekvõ római kori villa feltárása is.

A régészeti osztály épületének állagát javító – azóta sem volt hasonló! –
részleges felújítás 1979-ben folyt, eredményeként a padlástérben új raktár épült az
Embertani gyûjtemény elhelyezésére. 1980-ban, a végleges raktári rend kialakítá-
sa során a régészeti anyag teljes revízióját is elvégezték az osztály régész-muzeo-
lógusai.

1980-ban került a múzeumba Katona Gyõr Zsuzsa és Nagy Erzsébet ré-
gész. A következõ években mindketten nagy ásatásokba kezdtek. Katona Gyõr
Zsuzsa Kölked (Altinum) katonai táborát ásta, majd Komló-Mecsekfalu római kori
villa feltárását végezte. Nagy Erzsébet 1983 -1985 között a „Pécs, Kertváros” avar
temetõ több mint ötszáz sírját, a „Pécs, Nagyárpád” avar temetõ 67 síros részletét
tárta fel, a „Pécs, Hõerõmû” avar temetõ feldolgozását végezte el.30

1993-tól 1998-ig Ecsedy István személyében ismét régész-múzeumigazga-
tó állt a Baranya Megyei Múzeumok élén. 1995-ben Katona Gyõr Zsuzsa megvált a
múzeumtól, helyére Gábor Olivér került 1996-ban.

1997-ben leletmentõ ásatás volt Maráz Borbála vezetésével Tófû és Egyhá-
zaskozár, Nagy Erzsébet vezetésével Tófû határában, Ecsedy István Egyházas-
kozár, Kárpáti Gábor és Gábor Olivér Alsómocsolád és Mágocs területén végzett
ásatást, - a leletmentések a völgységi terület gázellátásához kapcsolódtak. Terep-
bejárások és leletmentések voltak az épülõ gázvezetékek nyomvonalán Pécs és
Beremend között, Siklós határában: az északi elkerülõ út nyomvonalán, ahol Siklós
- Máriagyûd lelõhelyen Körös - Starèevo kultúra nagy kiterjedésû telepének és Sik-
lós – Göntér lelõhelyen a Balaton–Lasinja kultúra erõdített telepének kutatása tör-
tént Ecsedy István, illetve Nagy Erzsébet vezetésével. Pécs–Alsómakár dûlõben
korai avar temetõ 8 sírját tárta fel Gábor Olivér, leletmentõ ásatás végzett Pécs -
Köztemetõ lelõhelyen az ismert avar temetõ keleti kiterjedésének meghatározásá-
ra Nagy Erzsébet.

Dunaszekcsõ–Várhegy lelõhelyen 1998-ban leletmentõ, majd 1999-ben szon-
dázó ásatást végzett, 2000-ben tervásatást kezdett Gábor Olivér. Pécs-Ágoston téren
Kárpáti Gábor vezetésével folytatódott a középkori kolostor feltárása.

1991-ben Pécsett nyílt a múzeum, a pécsi és a grazi egyetem közös kiállítása, az
Instrumenta Iscripta Latina, rendezõ: prof. Dr. Visy Zsolt, technikai rendezõ: Katona
Gyõr Zsuzsa, Nagy Erzsébet, a kiállítás 1992-ben külföldön szerepelt. Katalógusa:
Instrumenta Inscripta Latina. Das römische Leben im Spiege der Kleininschriften.
Ausstellungskatalog. Pécs, 1991. Idõszakos kiállítás volt 1992-ben Reneszánsz portrék
pénzeken, rendezõ: Nagy Erzsébet, Középkori kerámia Pécsett, rendezõ: Kárpáti Gá-
bor, 1995-ben Marcus Aurelius szoborportrék a svájci Hellas és Róma Társaság illetve a
Vaud Kanton Tartományi Múzeummal való együttmûködés eredményeként, rendezõ:
Ecsedy István, Maráz Borbála. Bronzkori kincsek Magyarországon a JPM és a Magyar
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30 Nagy Erzsébet: A Pécs–Nagyárpád, Boros utcai avarkori temetõ 1985-1987. évi ásatása. A JPM Év-
könyve 34. 1989. Pécs, Pécs. 1989. 93–128.p.; Avar temetõ a pécsi Hõerõmû területén. A JPM Évköny-
ve 39. 1994. Pécs, 1995. 85–96.p.
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Nemzeti Múzeum anyagából, rendezõ: Ecsedy István, Kemenczei Tibor, Kovács Tibor,
technikai rendezõ: Maráz Borbála. Katalógus: Ecsedy István–Kemenczei Tibor–Kovács
Tibor: A bronzkor kincsei Magyarországon. Maráz Borbála (szerk.) Pécs, 1995. 1997-
ben készült el Marcus Aurelius bronz császárportré Lugioból címû állandó kiállítás a ré-
gészeti kiállítás kistermében, rendezõ: Maráz Borbála. 2000-ben nyílt meg Zókon a
Zók–Várhegy leleteit bemutató állandó kiállítás, rendezõje Ecsedy István. 2000–2001-
ben állt a Kereszténység és államiság Baranyában címû nagyszabású kiállítás a
pécsváradi várban, a Baranya és a kereszténység címû kiállítás szakmai rendezõje: Ka-
tona Gyõr Zsuzsa és Kárpáti Gábor, a kiadvány: Kereszténység és államiság Baranyá-
ban. Pécsvárad, 2000–2001. – Katalógus. Huszár Zoltán (szerk.).

2000-ben befejezõdött a feltárás a Pécsi Püspökvár és a középkori egyetem
területén, a kutatás eredményeirõl tanulmánykötet számolt be, s az ásató régész,
G. Sándor Mária összeállította az egyetem rekonstruált épületében tervezett állan-
dó kiállítás anyagát is.31 A múzeum is részt vállalt „A magyar felsõoktatás Európá-
ban. A középkori pécsi egyetem és helye az egykorú európai szellemiségben” c.
2000. augusztus 29. – szeptember 1. között rendezett nemzetközi konferencia
szervezésében, kiadványa: Die ungarische Universitätsbildung und Europa. Hrsg.:
M. Font – L. Szögi Pécs, 2001.

A pécsi ókeresztény temetõ területén Kárpáti Gábor vezetésével folyt az
ásatás az I. sz. sírkamra mûemléki helyreállításhoz kapcsolódva és megkezdõdött
az V. sz. sírkamra, majd Gábor Olivér vezetésével a XIX. sz. sírkamra feltárása.

2000-ben Pécs/Sopianae ókeresztény temetõje, páratlan késõ római épület-
együttese a Világörökség része lett. Az osztály szakemberei tevékenyen részt vettek
a Világörökség program elõterjesztésében, a helyszínek gondozásában és a cere-
mónia lebonyolításában. Kiadványok: Pécs (Sopianae) Early Christian Cemetery
into the UNESCO World Heritage List. Ed.: Katona Gyõr Zsuzsa Pécs, 2000., Évez-
redek öröksége. Historic Millenary Heritage of Pécs. Szerk.: Aknai Tamás–Katona
Gyõr Zsuzsa (szerk) Pécs, 2001.

Ecsedy István és Maráz Borbála 2000-ben megvált a múzeumtól, Czopf
Jánosné restaurátor 2001, Kárpáti Gábor 2004 nyarán nyugdíjba vonult. Kovaliczky
Gergely régész 2002. óta dolgozik az osztályon.

2001 végén a Régészeti Gyûjtemény 331 905 db egyedi leltározott régészeti
tárgyat, az Antropológiai Gyûjtemény 5 325 tételt, a Régészeti Adattár 1 877 tételt,
a Fotótár: 26 011 db negatívot, a könyvtár 2206 db könyvet és 6634 kötet folyóiratot
számlált.

Jelenleg 3 régész, 3 restaurátor, 2 grafikus és 1 gyûjteménykezelõ látja el a
szakhatósági eljárásokkal, az egyre szaporodó megelõzõ régészeti feltárásokkal
az osztályra háruló feladatokat.
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31 A pécsi püspökvár. Régészet és épületkutatás – Die Bischofsburg zu Pécs. Archäologie und
Bauforschung. Szíjártó Kálmán és G. Sándor Mária (szerk.), ICOMOS Német Nemzeti Bizottságának
Sorozata XXII. 1999.
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JPM Régészeti Osztály
Pécsi Városi Múzeum, Pécs szab. kir. város Majorossy Imre Múzeuma
Régészek
Marosi Arnold 1903–1909
Dr. Szõnyi Ottó 1909–1922
Dr. Fejes György 1923–1936
Horváth Tibor 1938
Dr. Török Gyula 1939–1952
Baranya Vármegye Múzeuma
Régész
Dr. Dombay János 1938–1951
Pécs–Baranyai Múzeum, Janus Pannonius Múzeum
Régészek
Dr. Dombay János 1951–1961
Kováts Valéria 1960–1983
Dr. Papp László 1958–1964
Dr. Kiss Attila 1962–1973
Dr. Bándi Gábor 1962–1973
Maráz Borbála 1974–2000
Dr. Ecsedy István 1975–2000
Kárpáti Gábor 1975–2004
Katona Gyõr Zsuzsa 1980–1995
Sonkoly Károly 1984–1986
Nagy Erzsébet 1980–
Gábor Olivér 1996–
Kovaliczky Gergely 2002–
Antropológus
K. Zoffmann Zsuzsanna 1967-1973
Grafikusok, ásatási technikusok
Szíjártó Kálmán 1972–1977
Sümeghy Gyöngyvér 1972–
Krasznai Péter 1975–
Restaurátorok
Bessenyei Vendel 1945–1985
Kemény Miklós 1961–1973
Czopf Jánosné 1964–2001
Horváth Zsuzsanna 1975–
Horváth Éva 1976–
Gardánfalviné Kovács Magdolna 1976–
Füzér Róbertné 1987–2000
Gyûjteménykezelõ
Jóni Pálné 1951–1989
Tari Józsefné 1982–
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BEGOVÁCZ RÓZSA

ADATOK A NÉPRAJZI OSZTÁLY MÚLTJÁBÓL

Pécs városában és Baranya megyében a néprajzi érdeklõdés a 19. sz. derekán
jelentkezett a korabeli ország-, táj- és népismereti leírások, ismertetések kapcsán.1

Ezek az ismertetések a régmúlt történeti, egyháztörténeti, földrajzi és egyéb
feldolgozásaihoz is visszanyúlva az általuk is tapasztalt táji, nyelvi, nemzetiségi,
gazdálkodási, építkezési és nem utolsósorban viseleti különbözõségek figyelem-
bevételével elõször is elkülönítették egymástól Pécs, Mohács, Szigetvár, Siklós
városokat, az Ormánságot, Mecsekalját, Szigetvidéket, a Hegyhátat stb. Azután
ezeknek a városoknak és kistájaknak a sajátságait összevetve és összegezve
megírták Pécs és Baranya ismertetéseiket. Ma ezeket a leírásokat a néprajztudo-
mány elsõrendû forrásnak tekinti, és ennek megfelelõen kezeli. Mindezek a leírá-
sok, ismertetések együttesen válnak az elsõ feldolgozások forrásaivá. Az elsõ
Pécs-baranyai néprajzi összefoglalások elkészítésére az 1845. évi, a magyar orvo-
sok és természetvizsgálók Pécsett tartott hatodik nagygyûlése szolgáltatott kedve-
zõ alkalmat. Ennek kapcsán két munka is született: a Haas Mihály szerkesztette
Baranya címû kötet és egy másik monografikus munka, Hölbling Miksáé, a Bara-
nya vármegyének orvosi helyirata.

Mindkettõ számos forrásértékû néprajzi részt is tartalmaz. A baranyai néprajzi ku-
tatások és feldolgozások terén is jelentõs idõszak volt a millennium. Az ezredéves meg-
emlékezések Baranyában, Pécsett is a nemzeti múlt, a történeti népélet felé fordították a
figyelmet, és az ekkor keletkezett nagy helytörténeti munkákban mindenütt teret kért
magának a néprajz. Baranya megye millenniumi monográfiáját Várady Ferenc szer-
kesztette és adta ki két tekintélyes kötetben, Baranya múltja és jelenje címmel.

Ilyen elõzmények után kezdett a néprajztudomány Pécsett és Baranya me-
gyében is önálló tudománnyá fejlõdni. Ahhoz, hogy ez a folyamat végbemehessen,
az új tudományos diszciplínának intézményesülnie kellett.2

Pécsett a Városi Múzeum hosszas vajúdás után 1904-ben alakult meg. Az
elõkészítõ, szervezõmunkát az 1901-ben alakult Pécs-Baranyai Múzeumi Egyesület
végezte. A múzeumi gondolat népszerûsítésével párhuzamosan gyûjtõmunkát is vé-
geztek. Két pécsi ügyvéd régészeti leletanyaga képezte az 1904-ben megnyílt intéz-
mény alapgyûjteményét, bár elmondható, hogy a múzeum megnyitásakor már sze-
rény néprajzi anyaggal is rendelkezett. 1907-ben a múzeumban 32 néprajzi tárgyat
tartanak nyilván.3 Helység hiányában nem folytatnak néprajzi gyûjtést így a rendel-
kezésükre álló államsegélyt sem tudták az adott célnak megfelelõen felhasználni.
Ugyanebben az évben Lukácsy Imre diósviszlói református lelkész állít össze egy
gyûjteményt, mely elõször a pécsi országos kiállításra kerül. A kiállításon bemutattak
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1 Rónai Béla: A néprajzi érdeklõdés Baranyában. In: Jelenkor I. Pécs, 1958.
2 Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Budapest, 1989.
3 JPM Irattár 20/1907.
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ormánsági szobaberendezést, házi- és gazdasági eszközöket, régi és újabb öltöze-
teket. Mindez a kiállítás után bekerült a múzeumi raktárba. Az ez évi gyarapodás 44
tárgy.4 Ugyanebben az évben, készülvén a pécsi országos kiállításra, a rendezvényt
támogatandó, gróf Benyovszky Móric Baranya vármegye fõispánja 141 tárgyat
ajándékoz a múzeumnak. Azok beszerzésével Marosi Arnold múzeumigazgatót
bízta meg.1908-ban a múzeum fejlõdésének nagy lendületet adott a Pécs-Baranya-
megyei Múzeumi Egyesület Értesítõjének megjelenése. A zömmel régészeti tanul-
mányok mellett szép számmal találhatunk néprajzi tárgyú cikkeket is.

1908 a néprajzi gyûjtemény történetében is jelentõs dátum. Eddig az osztály csak
névleg létezett, gyûjteménye mindössze 76 tárgyat õrzött. Mindez köszönhetõ volt az
1907 április–májusban megindult néprajzi gyûjtésnek.5 Ennek következtében az év vé-
gére 539-re emelkedett a gyûjteményállomány. Seemayer Vilibárd, a Nemzeti Múzeum
Néprajzi Osztályának õre, országos felügyelõ elsõ baranyai gyûjtõútja az Ormánságba
vezetett. Püspökbogádon, Szaporcán, Sellyén, Oroszlón, Kiscsányban végzett gyûjté-
seket. 1907-ben a pécsi országos kiállításon ennek a gyûjtõútnak az anyagával is be-
rendezett ormánsági szobabelsõ és viselet bemutatásával szerepelt az új intézmény.

1909-ben a néprajzi tárgyak gyûjtésére is kapott a múzeum államsegélyt,
amely ha nem is tette lehetõvé a módszeres gyûjtést, mégis segítette az eseten-
ként felkínált, fontosabb tárgyak megszerzését. Ebben az évben Jellaschich Kál-
mán a néprajzi osztály munkáját segítendõ átengedte 40 darabos orosz, svéd, nor-
vég, japán, török, lengyel, szlavón és erdélyi néprajzi gyûjteményét, melyben több
szép ötvösmunka, fa- és érceszköz és ruha volt. A gyûjteményt tovább gazdagítot-
ta Matiegka Lipót japán hímzéseivel és román varrottasaival. Rónaky Kálmán a
betlehemjárással kapcsolatos tárgyakat gyûjtött.6 A múzeum vezetõsége a fenn-
tartási költségekhez felhasználhatta ezen kívül a múzeumi belépõdíjak bevételét, s
kapott támogatásokat a várostól is. Alapvetõ szakmai igényeinek kielégítése azon-
ban mindig újabb gondokkal járt. A tárgygyarapodással növekedett a helyigény is.
Raktár nem volt, a kiállítási szekrények pedig teljesen megteltek. Az újonnan gyûj-
tött néprajzi tárgyak állandó kiállítására nem volt lehetõség, ezért a viseleteket
fényképeken, és az erre a célra készített játék-babákon mutatták be. Újabb szek-
rény szerzésére csak a város különbözõ intézményeinek és hivatalainak használt
bútoraiból volt mód. 1927-ben a városi múzeum felvette a múzeumalapító polgár-
mester, Majorossy Imre nevét. 1933-ban a Rákóczi út 11. sz. épületbõl átköltöztek
a 15. sz épületbe, mely máig otthona a néprajzi osztálynak. Ez indokolttá tette a ré-
gészeti és néprajzi állandó kiállítás új környezetben történõ újjá rendezését. Az
utolsó három termet rendezték be a néprajzi gyûjtemény anyagával, amelyben tel-
jes viseletek, fõkötõgyûjtemény, baranyai paraszt szoba és más, vegyes néprajzi
tárgy szerepelt. A néprajzi tárgyak gyarapítására felhívást tettek közzé a Dunán-
túl-ban és néprajzi tárgyak gyûjtésére bíztatták az olvasókat. 7
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4 JPM Irattár 20/1907.
5 JPM Irattár 1907/63
6 JPM Irattár 1909. Beszámoló a múzeum munkájáról
7 Sarkadi Eszter: 75 éves a pécsi múzeum. A JPM Évkönyve XXIV. Pécs, 1979.
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A pécsi múzeumügy vonatkozásában döntõ jelentõségû esztendõ volt az
1938-as év. Ugyanis ekkor alakult meg Baranya Vármegye Múzeuma. Alapjául az
szolgált, hogy Fischer Béla, vármegyei alispán az 1930-as években gyûjteni kezdte a
megye területén a megye népmûvészeti emlékeit. A gyûjtéssel Igaz Lajost bízta meg.
E munka eredményeként közel 4000 darabot számláló népmûvészeti gyûjtemény jött
létre, melynek zömét az ormánsági anyag tette ki. 1933-ban a vármegyei múzeum
számára megvásárolták a Széchenyi tér 12. számú házat. Az Igaz Lajos gyûjtötte tár-
gyakat a Megyeháza egyik szárnyépületében helyezték el, ahol az érdeklõdõk számá-
ra is hozzáférhetõ vált. Itt nyílt 1941-ben a népmûvészeti anyagból az elsõ állandó kiál-
lítása is. Nem sokkal ezután a két múzeum helyet cserélt. Mindkét múzeumban, így a
városiban és a megyeiben is volt tehát szerénynek mondható néprajzi gyûjtemény. A
Közgyûjtemények Országos Fõfelügyelete 1949-ben elrendelte a néprajzi gyûjte-
ményanyagnak a városi múzeumba, a régészeti anyagnak pedig a vármegyei múze-
umba való összevonását, illetõleg a szóban lévõ gyûjteménycsoportok kölcsönös ki-
cserélését. Ugyanakkor mindkét intézményben megindultak az állandó jellegû
kiállítások elõkészítõ munkálatai is. Idõközben megalakult a Múzeumok és Mûemlé-
kek Országos Központja, s az õ irányításukkal készült állandó néprajzi és bányatörté-
neti kiállítás 1950. március 4-én nyílt meg a városi múzeumban, állandó régészeti kiál-
lítás pedig a vármegyei múzeumban. A nagy sikert aratott kiállítások után mindkét
múzeumban megindult a belsõ rendezési munka, a leltározás, a raktárrendezés stb.8

A két múzeum között már a kezdetektõl meglehetõsen feszült volt a viszony,
s csak 1949-ben közeledtek egymáshoz az elképzelések. A múzeumok 1951. évi
államosításakor a Zsolnay-gyári múzeumot is hozzávéve, a három múzeumot
egyesítették és Janus Pannonius Múzeumnak nevezték el. A Néprajzi Osztály, a
Városi Múzeum a Rákóczi út 15. sz. alatt maradt.

1949-ben Kodolányi János etnográfus személyében elsõként került nép-
rajzos szakmuzeológus a pécsi városi múzeum állományába. Tulajdonképpen ek-
kor vált gyûjtõhelybõl tudományos igényû intézménnyé a pécsi múzeum néprajzi
osztálya. Kodolányi 1957-ig volt az osztály vezetõje, ekkor a fõvárosba költözött és
a Néprajzi Múzeum munkatársaként, fõigazgató helyetteseként lett kandidátus,
majd akadémiai doktor.1955-ben Füzes Endre etnográfus személyében újabb
néprajzossal bõvült a múzeum állománya. 1957-tõl 1964-ig volt az osztály vezetõ-
je. Füzes is a fõvárosba tette át székhelyét, a minisztérium vezetõ munkatársaként
lett a néprajztudományok kandidátusa, majd hosszú ideig volt a Szentendrei Sza-
badtéri Néprajzi Múzeum fõigazgatója. 1957-ben Mándoki László folkorista került
az osztályra. 1964-tõl 1977-ig volt az osztály vezetõje.

A néprajzi osztály tevékenységét segítette az a tény is, hogy Dombay János
halála után a múzeum vezetését a néprajzosnak indult népi-jog kutató Papp Lász-
ló, majd a néprajzos Dankó Imre vette át.

Mándoki 1989 és 1994 között a Szófiai Magyar Kulturális Intézetben dolgo-
zott, majd visszatérte után még két évet töltött a múzeumban. 1964-ben az önkép-
zés révén kutatóvá vált Zentai János került Füzes Endre megüresedett helyére. A
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Zentai Tünde helyére került Mihályi Rozina mindössze két évet töltött 1970 és
1972 között a néprajzon. 1972-ben került a múzeum néprajzi osztályára Lantosné
Imre Mária, aki 1985-tõl 2002-ig, 1974–1978 között Sáfrány Zsuzsa volt az osz-
tály munkatársa. Az osztály életében újabb lendületet hozott, hogy 1977-ben
Andrásfalvy Bertalan került az osztály élére. 1985-ig volt az osztály vezetõje, új
munkatársak bevonásával újjászervezte az osztályt. Andrásfalvy kandidátus, aka-
démiai doktor, a PTE tanszékvezetõ egyetemi tanára és 1990-tõl a rendszerváltás
elsõ kormányának kulturális minisztere volt. Tarján Gábor 1978–1986 között tevé-
kenykedett. A népmûvelõbõl lett segédmúzeológus Szabó Zoltán, majd Nádasi
Éva és Lábadi Károly rövid ideig dolgozott a múzeumban.1979-ben került
Begovácz Rózsa Mohácsról, a Kanizsai Dorottya Múzeumból Pécsre. 1985. no-
vember 1-jétõl vezeti a néprajzi osztályt. A beosztottak: 1993 óta Burján István és
2002 óta Vándor Andrea, így osztályunkon jelenleg három néprajzos dolgozik.

Az 1956-ban beindított a Janus Pannonius Múzeum Évkönyve sorozatban a
kezdetektõl fogva jelennek meg a múzeum néprajzosainak, valamint külsõ szak-
emberek e témakörben írott tanulmányai.

1963-ban Füzes Endre és Mándoki László rendezte a sokáig fennálló Bara-
nya népe címû kiállítást, amelyhez gazdagon illusztrált kiállítási vezetõ is készült.
Az elsõ terem az általános tudnivalókat, a második a népi gazdálkodást, a harma-
dik a kendermunkát ismerteti. A negyedik egy három helyiségbõl álló régi ormánsá-
gi ház – szoba-konyha-kamra – belsõ képe. Az elõtte húzódó folyosó a népi építke-
zést mutatja be. Az ötödik helyiségben a megye lakóinak népmûvészetét, a
hatodikban és hetedikben a népviseleteket állították ki. A hetedik terem végén a
legismertebb baranyai népszokások tárgyi és fényképes anyagát állították ki.9

A múzeum más osztályaira került munkatársak közül többen is foglalkoztak
néprajzi kutatással, így a régészek közül Bándi Gábor és Kiss Attila neve említen-
dõ. Bándi Gábor nevéhez kötõdik az orfüi malommúzeum létrehozása, melyhez a
megyében lévõ malmok megmaradt tárgyi emlékeit használta fel.

1966-tól sorra nyíltak a megyében felújítva, berendezve a tájházak.
Az 1970-es évektõl kezdve kiemelt szerepet kap az osztály munkájában a

soknemzetiségû megye arculatához igazodva a nemzetiségi néprajz-kutatás, elsõ-
sorban a német és a horvát. Az elõbb vázoltakat azzal tehetjük teljessé, hogy meg-
említjük a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum néprajzos munkatársait is. A Pécs-
baranyai néprajzi gyûjtõ- és feldolgozómunkát az utóbbi félévszázad ezeknek a
munkatársaknak a tevékenysége határozta meg. A Baranya Megyei Múzeum Igaz-
gatóság etnográfusainak tudományos és közmûvelõdési tevékenységérõl számta-
lan tanulmány és kiállítás tanúskodik. A múzeumi szervezetben dolgozó nem egy
etnográfus országos, sõt nemzetközi szinten is elismert kutató, így publikációik
nem csak a pécsi-baranyai kiadványokban találhatók.

A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Néprajzi Osztálya (Pécs, Rá-
kóczi út 15.) a mûtárgyak számát tekintve a második legnagyobb néprajzi gyûjte-
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9 Baranya népe. Füzes Endre–Mándoki László (szerk.) Kiállítási katalógus. Pécs, 1963.
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mény az országban. Az osztály feladatai közé tartozik a megye néprajzi értékeinek
felkutatása, gyûjtése, tárolása és bemutatása.

Különösen értékes és archaikus az intézmény textilgyûjteménye. A gyûjte-
mény nagy részét a pécsi gyáralapító Zsolnay Vilmos két lánya, Júlia és Terézia
gyûjtötte a 19 sz. utolsó évtizedeiben. Textilgyûjteményünkben 20 701 tárgyat tar-
tunk nyilván, ebbõl a Zsolnay nõvérek gyûjtése 10 346. A teljes textilgyûjtemény
több mint a fele horvát falvakban gyûjtött anyag (Dráva-menti horvát, sokác,
Pécs-környéki bosnyák, mohácsi sokác és bácskai sokác). A Zsolnay nõvérek igen
gazdag néprajzi gyûjtõtevékenységet folytattak a Felvidéktõl az Adriáig és Burgen-
landtól Erdélyig. Gyûjteményük nagy részét a textília képezte. Gyûjtésük elsõd-
leges célja az volt, hogy a rajtuk fellelhetõ motívumokat késõbbi tervezõ munkájuk
során belerajzolják a Zsolnay kerámiák mintavilágába. Az államosítás után a gyûj-
temény jelentõs részét a pécsi múzeum különbözõ osztályai kapták meg. Így érte-
lemszerûen a népi textíliák a néprajzi osztály leltárába kerültek.

Az elmúlt évek során ezt a gazdag textilgyûjteményt számos idõszaki és ál-
landó kiállításon mutattuk be hazánkban és külföldön egyaránt.

Bútor- és pásztorfaragás gyûjteményünk 10 069 db-ból áll. Megyénk az or-
szágban egyedülállóan gazdag keményfa bútorgyûjteményben, elsõsorban szök-
rönyökben. A puhafa gyûjteményünk a Zengõalji festett ládákból áll össze. Igen
sok a pásztormûvészethez tartozó tárgy, köztük kiemelkedõk az írott guzsalyszá-
rak. Kiemelkedõ a Kapoliak bútorgyûjteménye. A gazdálkodás- és népi kismester-
ségek eszközei is a gyûjtemény részét képezik.

Kerámiagyûjteményünket 2633 db tárgy alkotja. Megyénk fazekas kultúrája
is igen gazdag. Fazekas központokban az Alföld után a leggazdagabb régió az or-
szágban. Osztályunk figyelemre méltó habán- ill. poszthabán anyaggal is rendel-
kezik. A megye jelentõs fazekas központjainak kerámiagyûjteménye nagy szám-
ban megtalálható osztályunkon.

Néprajzi kiállításaink
1979-ben megszûnt az 1963 óta álló kiállítás. 1996. november 14-én nyílt ál-

landó néprajzi kiállítás Baranya népmûvészet címmel, mely bemutatja az itt élõ
népcsoportok hagyományos kultúráját, a századelõtõl az 1950-es évekig, a pa-
rasztok és kézmûvesek által létrehozott sajátos tárgyi világot. A kiállítás ezt a ha-
gyományos, a század elején még élõ népi kultúrát mutatja be. Emléket állít azok-
nak, akik több nemzedékkel elõttünk e tárgyakat létrehozták, és ránk örökítették.

Baranya megye változatos földrajzi tájegységein tíz magyar néprajzi csoport, va-
lamint németek, horvátok (sokácok, bosnyákok), szerb szórványok és cigányok élnek.

A település és építkezés helyi adottságoktól és hagyományoktól függõ gaz-
dag emlékanyagát fényképes-rajzos tablón mutatjuk be.

A fát mûvészi igényességgel megformáló parasztembereken kívül, az Or-
mánság, a Szigetvidék és a Zselic falvaiban kiemelkedõ tehetségû pásztorfaragók
is éltek. Remekbeszabott munkáikból számos jellegzetes használati tárgyat és
eszközt állítottunk ki.
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A lakóházakat a századfordulóig házi készítésû vagy kézmûvesek faragta
bútorokkal rendezték be. A keményfából összeállított bútorok közül igen jellegzete-
sek megyénkben az ácsolt ládák, amelyeket szökrönynek neveznek. A 19. század
második felében terjedtek el a puhafából készült festett bútorok, amelyek jobbára
tanult asztalosok keze alól kerültek ki. A megyében jeles bútorfestõk dolgoztak
Siklóson, Mohácson és több helyütt az Ormánságban, akik nagyobb tájat is elláttak
készítményeikkel. A Baranyához közeli Tolna megyei Váralján kisebb bútorfestõ
központ alakult ki, amely a zengõalji reformátusokat látta el festett bútorokkal. A
minden háznál használt kisszékek és karosszékek mellett a támlásszékeket ke-
ményfából, csapolással, ékeléssel kézmûvesek készítették. A baranyai támlásszé-
kek a parasztbarokk bútorok legszebb emlékei közé tartoznak.

Az elmúlt 150–200 év során készült baranyai szõtteseknek néhány jól
megkülönböztethetõ stílusa alakult ki. Magas színvonalú, gazdag mintakincsû
szõttes-mûvészete volt az ormánsági-, a kelet-mecsekalji magyaroknak és a Drá-
va-menti horvátoknak. A megye többi részén egyszerûbben szõttek, és csak az ün-
nepi szokásokhoz kapcsolódó kendõket díszítették. A német falvakban csak taká-
csok szõttek.

Baranyában fõleg a testi ruhákat díszítik hímzéssel. A felhasznált alapanyag
szerint megkülönböztetjük a vászonhímzéseket, melyeket rendesen len- pamutvá-
szonra, gyolcsra, ritkábban valamilyen gyári szövetre varrnak és a bõr- vagy
szûcshímzéseket, melyeket a szûcsök és szûrszabók bundák, ködmönök bõrére
és a szûr posztójára alkalmaznak.

Megyénk itt látható sokszínû népviseleteit ünneplõként hordták az 1880-as
évektõl a hagyományos paraszti életforma végleges felbomlásáig.

A baranyai fazekas- és kályháskészítmények formaváltozatai és díszítõmo-
tívumai számos archaikus vonást õriznek. A Zsolnay-gyár, valamint a Mágocsi
Agyagipari Iskola kapcsolata a parasztfazekasokkal a múlt század második felétõl
sajátos kölcsönhatást és szakmai megújulást eredményezett.

Kiállított tárgyaink ezt a sokszínû hagyományt õrzik. A népszokások egykor
gazdag anyagából, az országosan is egyedülálló õsi maszkos alakoskodás, a
mohácsi busójárás kellékeit állítottuk ki.

A vallásos népélet és kultusz jegyében bemutatjuk az egyéni és közösségi
áhítat helyszíneit és tárgyait a különbözõ felekezetek körébõl.10

A pécsi Baranya népmûvészete címû állandó kiállítást 1996-ban A Honfog-
lalás 1100. évfordulója alkalmából millecentenáriumi ezüstéremmel jutalmazták.

Baranya megyében a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum közel 14 000 da-
rabos néprajzi gyûjteményével és a Magyarországi horvátok, szerbek, szlovének
népmûvészete és népviselete címû állandó kiállításával, valamint a több települé-
sen (Sellye, Ófalu, Mecseknádasd, Zengõvárkony, Bakóca, Boldogasszonyfa,
Magyarlukafa, Orfû, Vajszló, Bóly, Kásád, Áta) berendezett tájházak és kiállítások
a néprajzi muzeológia jelentõs szakmai eredményei.
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10 Baranya népmûvészete. L. Imre Mária (szerk.) Kiállítási katalógus. Pécs, 1999.
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JPM Néprajzi Osztály
Néprajzosok
Dr. Kodolányi János 1947–1957 osztályvezetõ
Dr. Füzes Endre 1955–1964 1957-tõl osztályvezetõ
Dr. Mándoki László 1957–1996 1964–1977 között osztályvezetõ
Zentai János 1964–1969
Dr. Zentai Tünde 1969–1970
Mihályi Rozina 1970–1972
Lantos Miklósné dr. Imre Mária 1972–2002
Dr. Sáfrány Zsuzsa 1974–1978
Dr. Andrásfalvy Bertalan 1977–1985 osztályvezetõ
Dr. Tarján Gábor 1978–1986
Begovácz Rózsa 1979– 1985-tõl osztályvezetõ
Szabó Zoltán 1986–1992
Dr. Nádasi Éva 1988
Dr. Lábadi Károly 1993–1994
Burján István 1993–
Vándor Andrea 2002–
Népmûvelõk
Gábor Klára 1981–1985
Szabó Zoltán 1986–1992
Hábel János 1986–1992
Restaurátorok
Kutas Eszter 1973–1975
Takács Árpád 1975–1977
Ruppert Zsuzsa 1976–1977
Fertõi Miklós 1977–1992 2001–
Benyovszky Mónika 1977–
Várbíró Eszter 1977–2004
Balog Farkas József 1982–1987
Hajda György Zsigmond 1985–1986
Németh József 1986–1990
Iglói Zsolt 1998–1999 1990–2001
Gyûjteménykezelõ
Bergics Lajos 1980–1994
Monoszlai Ilona 1984–1991
Freppán Csilla 1985–1992
Sárközi Katalin 2000–
Gálosi Csabáné 1992–2003
Gondnok
Csivincsik Béláné 1952–1988
Csépányi Piroska 1988–
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GÁL ÉVA

AZ ÚJ- ÉS LEGÚJABB KORI TÖRTÉNETI OSZTÁLY
MÚLTJÁBÓL

„…magánbuzgóság és ügyszeretet tartja csak fönn az intézményt…”
Szõnyi Ottó, 1915

1985 áprilisában nyitotta meg kapuit a látogatók elõtt a város történetének
1686 és 1948 közötti idõszakát bemutató tárlat a Felsõmalom utca 9. szám alatti Tí-
márházban. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának 1960-tól mûködõ, s
így elmondhatjuk, hogy legfiatalabb osztálya, az Új- és Legújabb kori Történeti
Osztály ekkor tudott elõször reprezentatív válogatást nyújtani egy állandó kiállítás
keretében, az évtizedek során gyûjtött, raktáraiban õrzött muzeális értékû mûtár-
gyaiból, dokumentumaiból.

Ha számvetést készítünk a jelenlegi történeti-várostörténeti gyûjtemény kiala-
kulásáról, késõbbi sorsáról, akkor vissza kell mennünk egészen az elsõ pécsi múze-
um alapításáig. Hiszen már 1902-ben, a Juhász Lászlótól (8000 koronáért) megvá-
sárolt, és állami letétként a múzeumba került ún. törzsanyag tartalmazott e körbe
tartozó tárgyakat, amelyek az akkori Országút (ma Rákóczi út) 11. szám alatti elsõ
múzeumépületben 1904. november 27-én megnyílt kiállításon kerültek bemutatásra.
A múzeum elsõ igazgatója, Marosi Arnold tollából ismert kiállítás vezetõbõl, illetve a
régi nyilvántartó könyvekbõl tudjuk, hogy ekkor fegyvereket, régi pénzeket, nyomtat-
ványokat, kéziratokat, az egykori céhes ipar emlékeit, zászlókat, ón-, réz- és cserép-
edényeket, az 1848/49-es szabadságharchoz és neves személyekhez (Bethlen Gá-
bor, Deák Ferenc) fûzõdõ relikviákat, a várost ábrázoló régi képeket, fényképeket
ismerhetett meg az érdeklõdõ közönség.1 E korai gyûjteménybõl a zászlókról szeret-
nénk részletesebben megemlékezni – hiszen ezeknek a ritka és fontos történeti ér-
tékkel bíró daraboknak múzeumba kerülése alapozta meg a jelenlegi igen értékes
zászlógyûjteményt – Marosi Arnoldot idézve: „A zászlók közül az elsõ kettõ a kétfejû
sassal a polgári lovasság zászlója 1775-bõl, illetõleg 1746-ból. A nemzeti színnel
szegélyezett a magyar ifjúsági véderõ zászlója 1872-bõl. A két piros közül a kisebbik
magyar nemzeti, a nagyobbik horvát lovassági zászló 1747-bõl, végül a közöttük
levõ kisebb, fehér zászló a pécsi vadászok gyalogcsapatáé 1827-bõl.”2

A múzeum „hõskorában”, a 20. század elején a gyûjtést és feldolgozást
Szõnyi Ottó mellett három, 1909-ben kinevezett, tiszteletbeli múzeumõr végezte:
Rónaky Kálmán (árvaszéki ülnök) a néprajzi, Róna Jenõ (fõreáliskolai tanár) a
természetrajzi és Szentgáli Károly (a Numizmatikai Társulat második könyvtáro-
sa) a numizmatikai osztály õreként látta el a mûtárgyak regisztrálásának, meghatá-
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1 Marosi Arnold: Vezetõ a Pécsi Városi Múzeumban. Pécs, 1905. 13–14.p.
2 Uo.
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rozásának, feldolgozásának feladatait. Vagyis a gyûjtemények gondozása elkép-
zelhetetlen volt ebben az idõszakban külsõ szakemberek, elsõsorban a Pécs-Ba-
ranyai Múzeum Egyesület tagjainak önzetlen munkája, szorgalma, szakértelme
nélkül! Megjegyezzük, nem véletlen, hogy a történeti anyagból épp a numizmatika
tárgykörébe tartozók meghatározására fordítottak ily nagy figyelmet, hiszen ebben
az idõben rendkívül nagy volt az érdeklõdés e mûtárgycsoport iránt. A múzeumnak
több magángyûjtõ, illetve magánszemély is ajándékozott érmeket, régi pénzeket,
plaketteket, s az éremhatározás tudománya már kidolgozott módszerekkel rendel-
kezett. A Pécs-Baranyai Múzeum Egyesület Értesítõje 1910-ben büszkén írja: „A
múzeum legnépszerûbb gyûjteménye: a numizmatikai”, amely ekkor már közel 500
darabot számlált. Fontos megemlíteni azt is, hogy már Marosi Arnold kezdemé-
nyezte a dokumentatív célú fotózás elindítását, mely a „be nem gyûjthetõ” történeti
értékek megörökítését, megõrzését célozta. Az akkor megfogalmazott gondolat oly
mértékben korszerû, hogy a múzeumi szakmai munkának mai napig részét képezi.
Mint láthatjuk, ekkor (s aztán még jó ideig) nem volt a folyamatosan bekerülõ város-
történeti-helytörténeti anyag feldolgozásával megbízott személy a múzeumban. A
történeti anyag a „régészeti, történeti és numizmatikai osztályhoz” tartozott. Ez az
idõszak a „mindent-gyûjtés” korszaka. Sok pécsi, baranyai polgár, különbözõ szer-
vezetek, egyesületek ajándékaként gyarapodott ez a gyûjteményegység: nem a
szelektálást alkalmazó gyûjtési koncepció, hanem az eddig felgyûjtetlen értékek
mentésének és közkinccsé tételének nemes szándéka határozta meg a gyarapo-
dást. A Pécs-Baranyai Múzeum Egyesület Értesítõjét áttekintve láthatjuk, milyen
nagy volt az érdeklõdés és a segítõ szándék a múzeum iránt. Az Értesítõk szinte
minden száma személy szerint köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták
az intézményt! Nézzünk néhány példát e korai idõszakban bekerült mûtárgyakból:
A pécsi csizmadiacéh zászlója (mely jelenleg állandó kiállításunkon látható) a
Pécs-belvárosi róm. kath. plébánia ajándékaként, Mátyás Flórián okmányai Kele-
men Mihály ajándékaként, 1876-os török bankjegy Caflisch Jenõ ajándékaként,
karácsonyfa alá való állatalakok Rónaky Kálmán ajándékaként, újkori fegyverek,
érmek, plakettek, régi nyomtatványok, metszetek Matiegka Lipót ajándékaként, a
Kossuth-szobor és a Francia-emlék avatásakor használt koszorúszalagok Zsolnay
Miklós ajándékaként, Klapka György dedikált fényképe Novelly Antal ajándéka-
ként, a dómról készült 1840 körüli fénykép Ludvigh Ferenc ajándékaként, a bor-
bélycéh inas-szerzõdtetési jegyzõkönyve a Pécsi Ipartestület ajándékaként, érmek
és plakátok Szõnyi Ottó ajándékaként, városi iratok, fényképek, szõlõprés Reéh
György ajándékaként kerültek a gyûjteménybe.3 Emellett a gyarapodás más mód-
jaira (csere, államsegélybõl való vásárlás, állami letét) is találunk példát, ezek kö-
zül Horváth Antal neves pécsi magángyûjtõ hagyatékát említjük, amelynek ugyan
nagy része a budapesti múzeumokba került, kisebb része azonban – épületeket dí-
szítõ kõfaragványok, érmek, templomi baldachin, sírkõtöredékek – állami letétként
a pécsi múzeumot gazdagította.
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3 A felsorolás természetesen csak szûk válogatás a nagy számú anyagból, a kiemelés szempontja kizá-
rólag a sokszínûség érzékeltetése volt! Osztályunk tisztelettel adózik minden magánszemély, család,
intézmény elõtt, akik adományaikkal a múzeum értékmentõ tevékenységét támogatták.
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A Múzeum Egyesület nagy érdeklõdésre számot tartó felolvasóülésein pedig
számos történeti-helytörténeti témáról is hallhattak az érdeklõdõk.4 Ezek között szere-
peltek pécsi oktatás- és iskolatörténeti, egészségügy történeti, a város egy-egy régi
épületét megismertetõ, a baranyai nemesség történetét feldolgozó, a pécsi céhek
anyagát bemutató elõadások. De hallhattak az akkori polgárok a pécsi zsidók történe-
térõl és városunk jeles személyiségeirõl, Szauter Antalról, Németh Béláról, Nendtvich
Tamásról, Koller Józsefrõl, Mátyás Flóriánról, Amtmann Prosperrõl is.5 Külön kiemel-
jük, hogy Szõnyi Ottó, a múzeum igazgatója komoly helytörténeti kutatómunkát is vég-
zett, példaként említjük a budai külvárosi temetõ részletes bemutatását, amely – ké-
sõbb a „térképrõl való leradírozása” okán – ma igen becses forrásunk.6

Ha a pécsi múzeum történetét Sarkadi Eszter nagyszerû és alapos munkái-
ból áttekintjük, láthatjuk, hogy az évek során a szóban forgó muzeális történeti
anyag is sokszor vándorolt új helyre.7 1904-tõl 1933-ig az Országút 11. szám alatt,
1933-tól 1955-ig a Rákóczi út 15. szám alatt, 1955-tõl 1979-ig a Káptalan utca 2.
szám alatt, 1979-tõl 1984-ig a Papnövelde (Kulich Gyula) utca 5. szám alatt történt
e muzeális értékek raktározása, feldolgozása, míg végleges helyre nem találtak
1984–1985-ben az akkor felújított Tímárházban, városunk e jeles ipari mûemlék
épületében.8 S nem szabad elfeledkeznünk a két világháború, illetve a szerb meg-
szállás vészterhes idõszakáról sem, amikor az értékes anyagok összecsomagolva
várták sorsuk jobbra fordulását, s amikor a pusztulás és elkallódás veszélye komo-
lyan fenyegette a gyûjteményeket, így a történeti gyûjteményt is.

Az újkori történeti anyag – többek között az említett költözéseknek is kö-
szönhetõen – kezdetben a régészeti-numizmatikai-történeti gyûjtemény részeként
gyarapodott, 1949-tõl (amikor a városi múzeum régészeti anyaga a vármegyei mú-
zeumba került) a néprajzi gyûjtemény mellett, majd a Káptalan utcába költözve a
Képzõ- és Iparmûvészeti Osztály szakmai felügyelete alatt gazdagodott. Utóbbi
helyszínen Hárs Éva mûvészettörténész feladata volt a leltározás, a szakmai fel-
ügyelet gyakorlása mindaddig, amíg Szabó Gyula kaposvári gimnáziumi tanár
személyében 1960. július 1-tõl külön szakalkalmazottat állított a múzeumvezetõ a
gyûjtemény élére, s ezzel tulajdonképpen megalakult a Történeti Osztály is.9
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4 Az elsõt 1907-ben tartották, s 1908-ban határozták el, hogy ezentúl rendszeresen megtartatnak a nyil-
vános ülések, ahol többek közt „történelmi kérdéseket” is tárgyalnak majd „tudományos és népies mo-
dorban, felolvasásokkal, magyarázatokkal”, hogy elõsegítsék a múzeumi anyag megismerését.
PBMEÉ 1908. I. kötet, 1. füzet 34.p.; Az egyesületi rovatban ezt olvashatjuk: „Ma tartjuk Isten segítségé-
vel az elsõ ily irányú összejövetelt.”
5 A elõadások, s ezek nyomán az egyesületi értesítõkben megjelent publikációk szerzõi többek között
Cserkúti Adolf, Szentkirályi István, Sziebert Róbert, Ludvigh Ferenc, Szõnyi Ottó, Rónaky Kálmán, An-
gyal Pál, Róna Jenõ, Párkányi Norbert, Rozmanits Timót és Várady Ferenc.
6 Szõnyi Ottó: A Pécs-budai-külvárosi temetõ. A PBME Értesítõje 1911. IV. kötet, 2. füzet, 50–90.p.
7 Sarkadi Eszter: A Janus Pannonius Múzeum vázlatos története a felszabadulástól napjainkig. In: A
JPM Évkönyve, XIX. kötet, 1974. 373–388.p.; Sarkadi Eszter: 100 éves a pécsi múzeum. In: Pécsi
Szemle, 2004. tavasz. 72–91.p.
8 A pontosság kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy a történeti anyag egyes részeit egy-egy korszakban
különbözõ múzeumi helyszíneken, pl. külsõ raktárakban lehetett csak elhelyezni, s az egyes költözések
nyomán mindig voltak kényszerûségbõl „az elõzõ helyen visszamaradt” raktári anyagok.
9 Az osztály nevét az idõk folyamán többféleképpen használták: pl. Hely- és Munkásmozgalom-történeti
gyûjtemény, Új- és Legújabbkori Osztály, Legújabbkori Helytörténeti Osztály, Helytörténeti Osztály.
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A sok költözés, a történeti-helytörténeti tárgyak, dokumentumok más osztá-
lyokhoz kötõdõ sajátos státusza határozta meg a gyûjtemény egykori (és ezáltal je-
lenlegi) összetételét. Így például a városi céhes anyag zöme a mai napig a Néprajzi
Osztály kezelésében található. A helytörténet–várostörténet körébe is sorolható, de
iparmûvészeti szempontból is értékes mûtárgyak egy jelentõs csoportja a mai napig
a Képzõ- és Iparmûvészeti Osztály gyûjteményének része (pl. bútorok).10

Meg kell emlékeznünk még egy érdekes jelenségrõl: a múzeum életének
voltak idõszakai, amikor a levéltári jellegû iratanyag múzeum és levéltár között, sa-
játos módon vándorolt. Õrzünk olyan kézírásos levelekbõl kivágott pecsétképeket,
mellette eredeti aláírással, melyek Vörös Márton (múzeum- és levéltárigazgató
1938–39-ben) idején kerültek hozzánk, vagy pl. egyes korai városi múzeumi bé-
lyegzõvel ellátott iratok idõvel a levéltárban kötöttek ki (egy részük néhány évvel
ezelõtt került vissza eredeti gyûjtõhelyére). Ismerünk olyan több lapos iratanyagot
is (nevezetesen a nemzetõrök jegyzékét 1848-ból), amelynek egy része a Baranya
Megyei Levéltárban, más része a Várostörténeti Múzeumban található.11 Emellett
egyes, a múzeum által gyûjtött muzeális értékek hivatalos átadással késõbb átke-
rültek a Levéltár állományába (pl. a Pécsi Dalárda irat- és kottagyûjteménye).

A II. világháború után, még 1945-ben, felismerve a város közgyûjteményeiben
õrzött muzeális értékek fontosságát, megszületett az elsõ terv a pécsi múzeumok
egyesítésérõl. Készítõje, Vargha László (a Közgyûjtemények Országos Fõfelügye-
lõségének közgyûjteményi elõadója) – Sarkadi Eszter és a magunk véleménye sze-
rint is – egy igen korszerû elképzelést fogalmazott meg, amelyben komoly szerepet
szánt többek között a Várostörténeti Gyûjtemény bemutatásának is. Fontosnak tar-
totta, hogy a „Pécs városára vonatkozó metszetek, térképek, okmányok, a városi ha-
talom, igazságszolgáltatás, valamint a polgárság, kézmûves iparosság, kereskede-
lem, bányászat és céh-élet emlékei” gyûjtésre, bemutatásra kerüljenek.12 Mint
tudjuk, az egyesítés csak késõbb, 1951-ben történt meg, s ennek elsõ lépéseként
1949-ben, már az elõkészítõ szakaszban megtörtént a mûtárgycsere a városi és a
vármegyei múzeum között.13 Tudomásunk szerint ekkor a történeti anyag a városi
múzeumban (a Rákóczi út 15. szám alatt) maradt, s az 1950-ben nyílt új néprajzi kiál-
lítás a bányászattörténeti emlékek tárlatával bõvült ki.
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10 Az értékes patikatörténeti anyag hosszú évekig zömében a Képzõ- és Iparmûvészeti Osztály, kisebb
részben a Történeti Osztály kezelésébe tartozott. A mûtárgy együttes szakmai kezelésének ésszerûsí-
tése érdekében most zajlik a gyûjteményegyesítés, amelynek eredményeként ez a muzeális anyag a
Történeti Osztály kezelésébe kerül. Itt szeretnénk megköszönni Sárkány Józsefnek, a Képzõ- és Ipar-
mûvészeti Osztály vezetõjének az említett szakmai munka támogatását.
11 Mivel mindkét gyûjteményben nyilvántartásba vett, leltározott anyagról van szó, a múzeum másolat-
ban átadta a levéltárnak az õrzésében levõ dokumentumot. Megjegyezzük, hogy még manapság is elõ-
fordul, hogy megõrzésre érdemes értékeket a tulajdonosaik több intézménynek ajánlják fel. Így történt,
hogy a Vörös Vince-hagyaték egyes részei két pécsi közgyûjteménybe kerültek. Úgy gondoljuk, a Bara-
nya Megyei Levéltár és a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága példás együttmûködésének kö-
szönhetõen sikerült rendezni – a kutatást, feldolgozást is segítve – a helyzetet; hivatalos csere útján,
gyûjteményi egyesítéssel a levéltári iratanyag a Baranya Megyei Levéltárba, a fénykép és negatív állo-
mány a Várostörténeti Múzeumba került.
12 Sarkadi... i.m. 1977. 373–374.p.
13 Sarkadi... i.m. 1977, 374.p.
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„Az egyes múzeumi ágak közül mondhatni utolsóként, valamikor a 20. szá-
zad közepére alakult ki elismert formában a történeti muzeológia.” Létrejötte, s az
1970-es, 1980-as években történt felvirágzása „sajátos módon…kapcsolódott ah-
hoz a törekvéshez, amely keretében a pártállami rendszer megpróbálta ezt a szak-
mát a saját szolgálatába állítani, sõt kisajátítani oly módon, hogy kizárólagos gyûjtõ
és feldolgozó területként az ún. munkásmozgalmat jelölte meg.” Ez a szemlélet
„Magyarországon…épp a már régebben meglévõ tradíciók és klasszikus gyûjte-
mény-együttesek miatt, valamint a szakmában dolgozó kollégák sokoldalú érdek-
lõdése és igazi történészi felkészültsége miatt egyetlenegy pillanatra sem vált ural-
kodóvá. Ami azt jelenti, hogy a meglévõ gyûjtemények gondozása mellett a jelzett
idõszakban is, ha kellett, titokban vagy sokszor csak csöndben, de ugyanúgy gyûj-
tötték a korábbi idõszak anyagait.”14

Ezek a gondolatok szûkebb régiónkra is érvényesek, s mindezt tudnunk kell
ahhoz, hogy megértsük, miért nem volt a múzeumnak évtizedeken át önálló történeti
osztálya, miért tartozott kezdetben ez az egyre gazdagodó gyûjtemény más osztá-
lyok szakmai gondozása alá, s miért csak 1960-tól foglalkoztatott az intézmény külön
szakembert a történeti anyag kezelõjeként. S azt is megérthetjük, miért került a Tí-
márház homlokzatára – az osztály 1984/85-ben való átköltözésekor a „Várostörténe-
ti és Munkásmozgalmi Múzeum” felirat. Hárs Éva visszaemlékezésébõl ismerjük, mi-
ért is lett a Tímárház a történeti anyag új otthona: 1974-ben Takács Gyula, a Baranya
Megyei Tanács általános elnökhelyettese mutatta meg Hárs Évának és Romváry
Ferencnek az akkor még igen rossz állapotú épületegyüttest a Felsõmalom utcában
azzal a szándékkal, hogy ott egy képtár létesítésérõl kérjen véleményt. A két múzeu-
mi szakember, miután körülnézett, rögtön azt mondta, hogy itt nem képtárat kell lét-
rehozni, ez a színhely a Történeti Osztály anyagának elhelyezésére, bemutatására
alkalmas. Ez a döntés alapozta meg osztályunk sokkal jobb körülmények közötti
munkáját 1984–85-tõl. Az épületben tágas kiállítóterek, elõadóterem, irodák, raktár-
helyiségek, restaurátormûhely kerültek kialakításra.15 Jellemzõ mozzanat az is,
hogy 1961. októberében, a Múzeumi Hét programjainak keretében az új részleg be-
mutatkozásként „a Pécs-Baranyai munkásság 1918–1921. évi küzdelmeinek emlék-
anyagát mutatta be, általános érdeklõdés mellett.”16

Az 1950-es évektõl minisztériumi irányelvek határozták meg a legújabb kori
helytörténeti gyûjtés, feldolgozás, kiállítás rendezés kívánatos területeit, s ezek kö-
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14 Zombori István: Bevezetõ. In.: „Él magyar, áll Buda még!” Történeti Muzeológiai Tanulmányok.
Zombori István (szerk.). Budapest, 2001. Ehhez adalékként hozzátehetjük az alábbi idézetet: „A párt
mûvelõdéspolitikai irányelveinek, a VIII. Kongresszus eszmei offenzívával kapcsolatban hozott határo-
zatainak teljesítése ugyanis megköveteli, hogy a múzeumok a legteljesebben kapcsolódjanak be a kö-
zelmúlt eseményeinek feldolgozásával és múzeumi ábrázolásával is a világnézeti nevelésbe” – részlet
a Mûvelõdésügyi Minisztérium Múzeumi Fõosztályának, a Megyei Tanács Mûvelõdésügyi Osztályveze-
tõi részére írt levelébõl, 1963. november 23. JPM Irattár, 1963.
15 Lásd még JPM Tervtár ikt.sz.557-2/1974. számú iratban foglaltakat: „1974. június 25-én Takács Gyu-
la elvtárs, a Megyei Tanács elnökhelyettese Wieder Béla tanácselnök elvtárhoz intézett levelében kérte
a Pécs, Felsõmalom u. 9-ben lévõ 415,83 m2 területû helyiségek állandó Munkásmozgalmi kiállítás cél-
jára, valamint a Janus Pannonius Múzeum Helytörténeti Osztályának elhelyezésére történõ átadását.
16 Papp László: Három és fél év a baranyai múzeumok életébõl. In: A JPM Évkönyve, 1961. Pécs, 1962. 212.p.
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zött fõ helyet foglalt el a szocializmus építésének bemutatása. A megadott témák kö-
zött szerepel például a munkaverseny mozgalom, az új üzemek, gyárak, az üzemi bi-
zottságok, „a szocialista mezõgazdaság fejlettebb formájára való áttérés”, „a
felszabadulás utáni kulturális felemelkedés” stb. bemutatása. „Különösen a falusi la-
kosság vonatkozásában már most figyelemmel kell lenni arra, hogy a szocialista me-
zõgazdaság fejlettebb formájára való áttérés következtében a parasztság egyes ter-
melõeszközei kikerülnek a használatból, ezek legjellemzõbb, máig is fennmaradt
primitív jellegû termelõeszközeinek bemutatása feltétlenül nevelõ hatású, ha szem-
beállítjuk õket a mezõgazdaság szocialista szektorában használatos modern gépek-
kel, illetve ezek mûködését szemléltetõ felvételekkel” – olvasható a minisztérium
levelében.17

Hogy mit kellett gyûjtenie a történész szakág képviselõinek, arra igen jellem-
zõ példa lehet még a Koordináló Bizottság (elnöke Ortutay Gyula akadémikus) ál-
tal 1963-ban kiadott irányelvek megfogalmazása is:

„Helytörténet. A kutatás a gyûjtõterület ipari üzemei történetének feltárásá-
ra irányuljon. Kívánatos – ott, ahol ennek a lehetõsége megvan – az irodalom-, a
színháztörténet, egy-egy jelentõs történeti évforduló helyi anyagának összegyûjté-
se és feldolgozása. Idõszerû téma a múzeum saját történetére vonatkozó anyagá-
nak rendszerezése és a múzeumtörténet megírása is.

Legújabbkori történet. Fõfeladat a népi demokráciánk történetére vonat-
kozó anyag gyûjtése és feldolgozása. Az 1965-ben rendezendõ felszabadulási
emlékkiállítások sikerét csak úgy lehet biztosítani, ha az anyaggyûjtés már most fo-
kozott mértékben megindul. Szükség van a felszabadulást közvetlenül megelõzõ
korszak osztályharcaira vonatkozó anyag feltárására is, ezért a múzeumok gyûjt-
sék és dolgozzák fel a Horthy-fasizmus korszakának a KMP-re, az SZDP-re, a
szakszervezetekre és a munkás kultúregyesületekre vonatkozó anyagát is. A kuta-
tásokat ki kell terjeszteni a munkáséletmód kérdéseire is.”18

A múzeum vezetõi idõrõl-idõre eleget tettek az utasítások formájában érkezõ
kiállítási programoknak, de ha megnézzük Sarkadi Eszternek a múzeumi kiállítások-
ról készített összefoglalóját,19 akkor láthatjuk, hogy a felszabadulási,20 a Lenin-évfor-
dulós,21 a Tanácsköztársaság, illetve a munkásmozgalom témájára koncentráló kiál-
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17 Levél a Mûvelõdésügyi Minisztérium Önálló Múzeumi Osztályától a múzeumvezetõk részére (rész-
let). Budapest, 1960. február 12. JPM Irattár 54/1960.
18 Levél a Koordináló Bizottságtól Papp László múzeumigazgató részére, Budapest, 1963. június 24.
(hiteles másolat: 1963. június 27.) JPM Irattár 1963.
19 Sarkadi... i.m. 1977. 384–387.p.
20 Például 1960-ban a Mûvelõdésügyi Minisztérium hosszú levélben taglalta, milyen elvárásoknak kell
megfelelnie a küszöbön álló felszabadulási emlékkiállításoknak, a levél hátoldalára Dombay János lakoni-
kusan csak ennyit írt: „A kiállítás megrendeztetett”. Levél a Mûvelõdésügyi Minisztérium Önálló Múzeumi
Osztályától a Múzeumvezetõk részére (részlet). Budapest, 1960. február 12. JPM Irattár 54/1960.
21 Szintén egy 1960. évi példát említünk: ekkor Lenin születésének 90. évfordulójáról is meg kellett em-
lékezni – egy tabló vagy „múzeumi sarok” berendezésével, a nagyobb múzeumokban a mûsorral össze-
kötött emlékünnepség lehetõségét is jelezték az igazgatóknak. Dombay János 1960. május 4-i jelenté-
se így szól: „Fenti számú rendeletére jelentem, hogy Lenin elvtárs születésének 90. évfordulójának
megemlékezését megtartottuk. A Janus Pannonius Múzeumban, a régészeti osztályon helyeztünk el
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lítások mellett a város, a megye történetének egy-egy érdekes és jelentõs részét
bemutató tárlatok is gazdagították Pécs kulturális életét. Például: 1960. A gyógysze-
részet múltjából, 1962. Százéves a pécsi dalos-mozgalom, Százéves a Pécsi Bõr-
gyár, Céhek, kisiparosok Pécsett és Baranyában, 1965. Komló: Régi magyar fegy-
verek, 1967. A pécsi egyetemek története (1367–1967), 1968. Ibafa: Pipatörténeti
kiállítás, 1972. Régi pécsi portrék és városképek, 1974. Régi pécsi házak, kapuk, ab-
lakok.22 Mindez azt is jelentette, hogy a gyûjtési kör szerencsére korántsem szûkült
le az utasításokban megfogalmazott területekre. Az 1960 után múzeumba került
számos mûtárgy és dokumentum közül itt most néhányról teszünk említést.23 Arató
Jenõtõl egy gazdag forrásgyûjtemény (naplók, aprónyomtatványok, családi levele-
zés, fotók, könyvek, folyóiratok). Több személyi hagyaték: Sárkány Ármin, Madas
József, Fetter Antal, Károlyi Emil, Zsolt Zsigmond, Aidinger János, Erb Imre, Stenge
Ferenc stb. Várhalmi Oszkártól a Pécsi Dalárda tárgyi és dokumentum (irat és kotta)
anyaga, Pécs zenei és színi életére vonatkozó dokumentumok,24 vásárlás és aján-
dékozás útján dohányzástörténeti relikviák.25 Várkonyi Nándortól a Sorsunk címû fo-
lyóirat, a Janus Pannonius Társaság, a Batsányi Társaság levelezése. Szita Imrétõl
különféle jelvények, pécsi-baranyai fotók. Nikelszky Gézától színlapok, térképek,
metszetek, festmények, rajzok kerültek a gyûjteménybe, s természetesen még
hosszan folytathatnánk a sort az ipar, a kereskedelem, a kulturális élet, az életmód, a
viselet számos tárgyi és dokumentatív emlékének felsorolásával.

A különleges és érdekes mûtárgyak között említhetjük a fotógyûjtemény ré-
szét képezõ dagerrotípiákat, chromo- és ferrotípiákat, egy szivarszipkába rejtett
miniatûr (kb.1,2x1 mm-es) fényképet, Amtmann Prosper fuvoláját, a ma is mûködõ
zenélõ automatát (polyphon), a térhatású képeket tartalmazó sztereoszkópot, a rá-
diózás hõskorának relikviáit, vagy éppen kártya-, játék-, pedagógiai-, érem-, pla-
kett, értékpapír-, képeslap-, textil-, zászló- és fegyvergyûjteményünk bemutatásra
érdemes ritkaságait.26
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vitrint, felette fényképes anyaggal, a vitrinben Lenin elvtárs mûveivel, feliratokkal.” Levél a Mûvelõdés-
ügyi Minisztérium Önálló Múzeumi Osztályának 1960. május 4. JPM Irattár, 67/1960.
22 Az évtizedek folyamán szép számmal kerültek megrendezésre kvalitásos mûtárgyanyagot bemutató
kiállítások a felsoroltakon kívül is, ezekbõl említünk még néhányat: 1975. Feledésbe merülõ mestersé-
gek. Orgonaépítés. 1978. Viselettörténeti kiállítás. 1979. Így éltek nagyapáink, 1986. Restaurátoraink
munkáiból; Liszt Ferenc Emlékkiállítás, „A sátán füstje”– dohányzástörténeti kiállítás. 1988. 100 éves a
lemezjátszó; Nagytótfalu: Iskolamúzeum, 1991. 60 éves a Janus Pannonius Társaság. 1992. Játékkár-
tyák Magyarországon. 1995. Színészportrék; „…és szól a rádió”. 1999. Pécs köztisztaságának történe-
te. 2002. Kép és hang. Mozaikok a technika történetébõl; Karácsonyi rítusaink. S mindezek mellett gyûj-
teményeink jeles darabjai külsõ helyszíneken is szerepeltek, illetve 1985 után lehetõség nyílt vendégki-
állítások fogadására is.
23 Hozzátesszük, hogy az 1960-as, 1970-es, sõt az 1980-as években is a gyûjtés sokkal nagyobb há-
nyadát képezték a vásárlások, jelenleg vétel útján történõ mûtárgyvásárlásra nincs az osztálynak pénz-
forrása, vásárlási kerete!
24 Megjegyezzük, hogy ezek nagy része késõbb átkerült a levéltár gyûjteményébe.
25 Ezek alapozták meg az ibafai pipakiállítás létrehozását 1968-ban.
26 Az Új- és Legújabb-kori Történeti Osztály gyûjteményei jelenleg 28 kisebb gyûjtemény egységbe so-
roltan, közel 50 000 darabot számlálnak.

69
PSz_2004-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2004-03_Osz\2004-03_osz_10.vp
Tuesday, February 12, 2013 9:37:46 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



Tudatos gyûjtõmunka érvényesült például a történeti dokumentum értékû fo-
tográfiák terén (pécsi családok, neves személyek, események, városkép, a Me-
csek, ipartörténet stb. témákban), jeles személyek, városunkhoz kötõdõ családok
hagyatékának megszerzésében, de kiemelhetjük azt a gyûjtõmunkát is, amely az
1970-es évek végétõl megszûnõ Baranya megyei iskolák értékes muzeális anya-
gának a Történeti Osztályon való elhelyezését, megõrzését szolgálta. (A munkát
Keszthelyi Károly, majd Gábriel József végezte.) Igen jelentõs volt 1980-tól két
külsõ munkatárs (dr. Nádor Tamás és Keszi Erika) megbízásával a múzeumi
hangarchívum megalapozása is. A több mint négyszáz hangkazettán õrzött ripor-
tok sokasága a város, a megye történetének fontos dokumentumai.

A kezdeti idõszakban, Szabó Gyula idején, 1960–1967 között gondot oko-
zott az egyre sokasodó anyag nyilvántartása. 1961-ben pl. a közel 16 000 darabot
számláló történeti anyagnak kb. a 40–45 %-a leltározatlan volt. A felhalmozódott
munkák elvégzésére Vecsey Ferenc és Horváth Kázmér nyugdíjasok részfoglal-
koztatásban kerültek alkalmazásra 1963-ban. De megoldásra váró feladat volt a
mûtárgyak elhelyezése, s azok állandó kiállítás keretében való bemutatása is. Ami-
kor 1967-ben az osztály élére Fancsovits György került, fõ feladata az alapnyil-
vántartások létrehozása lett.27 Visszaemlékezése szerint akkoriban a társadalmi
elvárás az „aktuális politikatörténeti kiállítások rendezése volt”, így az igen kis lét-
számmal dolgozó osztálynak kevés lehetõsége maradt az általános várostörténeti
anyag gyûjtésére. A gyûjtés, nyilvántartás lemaradásait az 1970-es években, fõ-
ként 1975 után, Bezerédy Gyõzõ osztályvezetõi mûködése idején sikerült pótolni.
Ebben az idõszakban nyílt lehetõség arra, hogy a történeti gyûjtemény önálló épü-
letbe, a Felsõmalom utcai Tímárházba költözhessen, s így megkezdõdtek az elõ-
munkálatok egy állandó város- és munkásmozgalom történeti kiállítás létrehozásá-
ra. Ennek keretében nagyarányú gyûjtõmunka folyt, a 18–20. századi életmód és
„a felszabadulás utáni demokratikus átalakulás” majdani bemutatása reményében.
Számos értékes várostörténeti anyag bekerülése ennek a munkának az eredmé-
nye. (Többek között ekkor került a múzeumba Páprádról annak a szatócsboltnak a
teljes berendezése, árukészlete is, amely enteriõr-szerûen ma is látható állandó ki-
állításunkon.)

A történeti osztály életében az 1960-tól napjainkig terjedõ idõszakot tekintve
talán a legfontosabb eseménynek az önálló épületbe való költözés tekinthetõ. A
Felsõmalom utca 9. szám alatti egykori lakórészt, éttermet, tánctermet, mûhelyt
magában foglaló tímármanufaktúra épületegyüttese, illetve Pécs legrégibb mun-
kásbérházának egy jelentõs épületrésze szolgálja jelenleg is a gyûjtemények be-
mutatását, gyarapítását, s nem utolsósorban a tetõtérben kialakított elõadóterem
teremtette meg a legkülönfélébb programok (elõadások, konferenciák, gyermek-
foglalkozások, múzeumi órák, vetélkedõk stb.) megvalósításának lehetõségét is.28
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27 A leltározás adminisztratív teendõit – sok más feladat mellett – évtizedeken át Király Józsefné, Klári
néni végezte.
28Tervezõ építész: Dévényi Sándor, Társtervezõk: Takács János statikus, Mártonfalvi Péter gépész, Lénárt
Gábor villamos. Tervezés idõpontja: 1976–1980. Kivitelezés: Pécsi Építõ Szövetkezet, 1980–1984 között.
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Az 1985-ben megnyílt állandó történeti kiállítás erényének tartották, hogy
„korát megelõzõ koncepcióval készült”, hiszen kilépett (tegyük hozzá, mert kiléphe-
tett) az egyoldalú munkásmozgalmi orientáció bûvkörébõl. Ez a mai napig fennálló
tárlat, bár sok száz értékes, a város történetét az érdeklõdõ közönséghez közelebb
hozó tárgyi és dokumentum anyagot mutat be, történelem személetében elavult,
egy látogató megfogalmazása szerint az 1980-as évek történeti kiállításait híven
tükrözõ „mementóként” értelmezhetõ.29 Ezért a cél, a jövõ nem lehet más szá-
munkra, mint új, korszerû állandó (és idõszakos) kiállítás(ok) létrehozása, s az
ezekre épülõ, az érdeklõdõk minél szélesebb körének szóló, múltbéli értékeinkre a
figyelmet felhívó programok befogadása, megrendezése.

Osztályunknak Baranya megye több helységében voltak és vannak állandó ki-
állításai. 1967-ben Siklóson nyílt meg A bolgár néphadsereg részvétele hazánk felsza-
badításában címû állandó emlékkiállítás, majd ennek megszûntével az ott bemutatott
muzeális anyag, kiegészülve a Bolgár Hadtörténeti Intézettõl kapott tárgyakkal és do-
kumentumokkal 1976-ban Harkányban, önálló épületben kapott helyet. Az I. bolgár
Néphadsereg Múzeuma – a Harkányi Bolgár Múzeum – szakmai elõadásoknak és
más programoknak is helyet adott. A múzeum, illetve a kiállítóhely 1989–90-ben szûnt
meg. 1968-ban pipakiállítás nyílt Ibafán, 1979-ben Kodolányi János Emlékkiállítás
Vajszlón, és 1988-ban iskolatörténeti kiállítás, egy osztálytermet bemutató tárlat nyitot-
ta meg kapuit a látogatók elõtt a nagytótfalui tájházban. Az 1954. óta fennálló, elsõsor-
ban geológiai, bányászattörténeti, s késõbb helytörténeti anyaggal szélesülõ Komlói
Múzeum munkatársainak is aktív munkakapcsolata volt osztályunkkal.30

Kiállítási terveinket, a múzeum-látogató közönségnek szóló programjainkat,
gyûjteményeink gyarapítását, megõrzését, feldolgozását szolgáló szakmai mun-
kánkat zömében csak külsõ, eseti támogatásokkal, illetve pályázati és szponzori
segítséggel tudjuk megfelelõ színvonalon elvégezni. Minden, a múzeumügynek el-
kötelezett támogatónknak partnerei vagyunk az együttgondolkodásban, amely jö-
võbeli céljaink megvalósítását szolgálja!

„Igaz örömöt nem a jólét, a gazdagság, vagy mások dicsérete okoz,
csakis az, ha teszünk valami hasznosat.”

Sir Wilfred Grenfell (1865–1940)

Hisszük és reméljük, hogy kiállításaink, programjaink, s a mindezek alapját
képezõ, a múzeum falai közt zajló szakmai munkánk a jövõben is hasznos lesz em-
bertársaink számára!
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29Aki az interneten keresi fel múzeumi osztályunkat (www.jpm.hu – Új- és Legújabb kori Történeti Osz-
tály), több mint harminc várostörténeti témából válogathat, és szerezhet korszerû, az újabb kutatási
eredményeket is tartalmazó ismereteket. Internetes virtuális kiállításunk célja többek között éppen az
volt, hogy állandó kiállításunk értékeit kiemelje, s egyben hiányosságait pótolja mindaddig, amíg egy új,
korszerû történeti kiállítás létrehozására megteremtõdnek az anyagi feltételek.
30 Megköszönöm kollégáimnak, az osztályunkon dolgozó egykori munkatársaknak, s külön köszönöm
Hárs Évának, Romváry Ferencnek, B. Horváth Csillának, Bérdi Györgynek a készséges múzeumtörté-
neti adatközlõ segítséget.
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JPM Új- és Legújabb kori Történeti Osztálya
Történész-muzeológusok
Szabó Gyula 1960–1967 osztályvezetõ
Fancsovics György 1967–1971 osztályvezetõ
B. Horváth Csilla 1972–2001 1998-tól oszt. vez. 1989–1990 mb. o. vez.
Dr. Bezerédy Gyõzõ 1975–1989 osztályvezetõ
Nagy József 1975–1989
Keszthelyi Károly 1981–1984
Gál Éva 1984– 2001-tõl osztályvezetõ
Gábriel József 1984–1993
Radnóti Ilona 1989–
Dr. Vonyó József 1990–1998 osztályvezetõ
Huszár Zoltán 1990–1997 1998-tól megyei múzeumigazgató
Dr. Újvári Jenõ 1993–1996 1993-ig m. múzeumigazgató
Pásztor Andrea 2002–
Restaurátorok
Millei Ilona 1973– 1998–2002 között m. múzeumigazgató h.
Csáky Klára 1980–1996
T. Virágh Ágnes 1983–1997
Galambos Mónika 1984–2004 2000-tõl adminisztrátor
Kóbor Beatrix 2002–
Adminisztrátorok
Király Józsefné 1964–1991
Gyûjteménykezelõk
Gettó Katalin 1983–1984
Wirth Gyöngyi 1984–1985
Perencz Jánosné 1989–
Kóbor Beatrix 2002–
Külsõ munkatársak
Dr. Nádor Tamás 1980–1996
Keszi Erika 1982–1988
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ERNYES MIHÁLY

SÁRKÁNY ÁRMIN
TISZTELETBELI PÉCSI RENDÕRFÕKAPITÁNY

1876–1940

Sárkány Ármin 1876. december 2-án született Pécsett. Elemi és középisko-
láit szülõvárosában végezte. Egyetemi tanulmányait a pécsi püspöki joglíceumban
kezdte, de a budapesti egyetemen fejezte be, ahol 1899. december 12-én államtu-
dományi vizsgát is tett. Ugyanott szerezte meg a jogtudori oklevelet 1900. december
22-én. Az ügyvédi vizsgát szintén Budapesten tette le, 1905. április 19-én.1

A fellelhetõ életrajzokban idõpontbeli eltérések vannak. A Dunántúllal szem-
ben a Pécsi Napló az ügyvédi oklevél megszerzését 1898-ra tette, megerõsítve az-
zal, hogy „rövid ideig ügyvédi gyakorlatot folytatott, majd 1899. december 16-án
Pécs szab. kir. város szolgálatába állott, mint tb. rendõrkapitány”.2 Baranya várme-
gye és Pécs szab. kir. város közigazgatási almanachja szerint azonban az ügyvédi
vizsgát 1903-ban tette le.3

Pécsi tanulmányai mellett, egyik vezetõje volt az ifjúságnak.4 Az akkori diák-
egyesület, a Jogakadémiai Olvasókör egyik vezetõjeként élénken részt vett a tár-
sadalmi mozgalmakban. Irodalmi tevékenységet végzett, rendszeresen jelentek
meg írásai a pécsi lapok hasábjain. Pécsett, a Mária utca 10. szám alatt lakott.5

A város szolgálatába 1899. december 16-án került mint tb. rendõrkapitány.
A Dunántúl szerint ekkor már valóságos rendõrkapitány.6 A közigazgatási alma-
nach szerint; „1899 decemberében, mikor az új bûnvádi perrendtartás életbelépé-
sével a belügyi nyomozás a rendõrségre bízatott, tb. rendõrkapitány lett. Valósá-
gos rendõrkapitánnyá 1900-ban neveztetett ki.” Ugyanerre utalt a Pécsi Fejek
életrajzírója is.7 A törvényhatósági bizottság ülésérõl felvett jegyzõkönyv szerint is,
a megüresedett rendõrkapitányi állásra 1900-ban nevezte ki a fõispán.8 A Pécsi
Napló az 1899. december 16-i szolgálatba állást, szintén tb. rendõrkapitányi kine-
vezéssel jelezte.9

73

1 Dunántúl, 1940. március 13.
2 Pécsi Napló, 1940. március 13.
3 Baranyavármegye és Pécs szab. kir. város almanachja. Katits Antal (szerk.) Pécs, 1933. 227.p.
4 Dunántúl, 1940. március 13.
5 Pécs sz. kir. városban lakó tisztviselõk címtára és lakjegyzéke. Sárkány Ármin (összeállításban) 1907.
21.p.
6 Dunántúl, 1940. március 13.
7 Pécsi fejek. Zsadányi Oszkár és Klamár Gyula (szerk.) Pécs, 1928.
8 BML Pécs szab. kir. város törvényhatósági bizottsági ülés jegyzõkönyve 127/1900.jkv.
9 Pécsi Napló, 1940. március 13.
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1903-ban, a beteg Vaszary Gyula rendõrfõkapitány helyettesítésével bíz-
ták meg.10

1905. december 12-én érdemei elismeréséül tb. rendõrfõkapitányi kinevezést
nyert.11 Ezzel egyetértõ a Pécsi Napló és az almanach is, de a Pécsi Fejek 1906-ra
tette e rang megszerzését.12 Az elismerõ cím elnyerésérõl december 18-án tájékoz-
tatta a közgyûlést Pécs polgármestere.13 A Pécsi családfák pedig 1908-ban Pécs
város rendõrfõkapitányának nevezte, elhagyva a tiszteletbeli jelzõt.14

Rendõri pályájáról 1908-ban távozott, mivel ez volt a feltétele annak, hogy az
ellene folyó fegyelmi eljárást megszüntessék. 1905. december 18-án Muttnyánszky
Béla bizottsági tag kezdeményezett eljárást Vaszary és Sárkány ellen.15

E vizsgálat eredménye lett Sárkány lemondása.16 Az eljárásról – amely
meglehetõsen méltánytalan és pártpolitikai töltésû volt – az életrajzírók hallgattak.
Muttnyánszky szerint a fõkapitány és helyettese helytelenül intézkedett november
12-én. A fõkapitánynak tudnia kellett arról, hogy elõzõ nap vörös cédulákat oszto-
gattak izgató szöveggel, de ellene nem tett semmit. Amikor az Indóház téren a tö-
meg építkezési köveket dobált, „dr. Sárkány rendõrkapitány pedig szivarral a szá-
jában szemlélte a történteket”. Az elnöklõ polgármester-helyettes által elrendelt
titkos szavazás során 88 szavazatból 62 igen szólt a Sárkány elleni fegyelmi elren-
delésérõl.

Érdemes jelezni, hogy a polgármester november 15-ei idõszaki jelentése
szerint „a rendõrök teljesen megfeleltek a várakozásnak, erélyesen és bátran lép-
tek fel, és ennek köszönhetõen jórészt csodálatosan kevés sérülés fordult elõ. A
többi népgyûlésen zavargás nem történt, és a rendõrkapitányság a pártokra való
tekintet nélkül teljesíti törvényes kötelességét, hogy a személy- és vagyonbizton-
ságot zavaros politikai viszonyaink között is bármely részrõl jövõ támadás és ve-
szedelem ellen megvédelmezze”.

Lenkei Lajos visszaemlékezésében viszont leírta, hogy a két kiváló rendõr-
tisztviselõ elleni fegyelmi azért indult meg, mert Apponyi gróf közoktatásügyi mi-
niszter kocsiját, amikor a vasútra kihajtott, megdobálták. A fõispánnak a gróf kife-
jezte azon „reménységét, hogy a vendégjog ezen megsértése nem marad
megtorlatlanul… Andrássy Gyula gróf belügyminiszter az ügy minden stádiumáról
referáltatott magának és nem volt más megoldás… Sárkány lemondott tisztségérõl
és visszatért eredeti szakmájához, ügyvédi irodát nyitott.”17

Más ügyek miatt is tettek feljelentést, de azt a királyi tábla elutasította. Sár-
kány erre alapozott fellebbezésének a belügyminiszter nem adott helyt, és a mun-

74

ERNYES MIHÁLY

10BML Pécs szab. kir. város törvényhatósági bizottsági ülés jegyzõkönyve 20/1903.jkv.
11 Dunántúl, 1940. március 13.
12 Pécsi fejek... i.m. 1928.
13 BML Pécs szab. kir. város törvényhatósági bizottsági ülés jegyzõkönyve 295/1905.jkv.
14 Pécsi családfák. Kepes Tibor és Zsadányi Oszkár (szerk.) Pécs, 1933. 27.p.
15 BML Pécs szab. kir. város törvényhatósági bizottsági ülés jegyzõkönyve 295/1905.jkv.
16 BML Pécs szab. kir. város törvényhatósági bizottsági ülés jegyzõkönyve 158/1908.jkv.
17 Lenkei Lajos: Negyven év Pécs életébõl. Pécs, 1922. 42–43.p.
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kavégzés alóli felfüggesztését fenntartotta. Végül a Hadik államtitkár által aláírt 12
oldalas véghatározatban – 35710-V.a./1908.IV.2. – fegyelmi ügyben vétkesnek
mondták ki, és 150 korona, a nyugdíjalap javára fordítandó pénzbírsággal sújtot-
ták. 1908. július 22-én a fegyelmi választmány az eljárást megszüntette, mivel a
tiszteletbeli fõkapitány beosztásáról lemondott. Visszatartott illetményrészét méltá-
nyosságból pótlólag kiutalták.18

Rövid rendõri pályafutása alatt számtalan hasznos, a pécsi testület fejlõdé-
sét szolgáló intézkedést tett, javaslatot készített el:

– folyamatos létszámemelést értek el
– kezdeményezésére létesült a pécsi lovas rendõrség19

– megszervezte a sajtóirodát
– megszervezte a bûnügyi múzeumot
– rendszeresítette a bûnügyi nyilvántartást20

– megalkotta a szolgálati szabályzatot, amiben a felsoroltak és más – ruhá-
zat, szolgálatok, tiltások – döntések is realizálódtak.21

1907-ben részt vett a Magyarországi Rendõrtisztviselõk Országos Egyesü-
lete alakuló ülésén, ahol elõadó és jegyzõ is volt. Felszólalásában 34 szakaszból
álló törvényjavaslatot terjesztett elõ, a rendõrtisztviselõk elleni fegyelmi eljárásra
vonatkozóan. Harcolt a vidéki rendõrség államosításáért. Országosan ismert szak-
emberré vált, szakirodalmi és gyakorlati eredményei alapján. „Õ tartóztatja le Pé-
csett Strassnoff Ignácot, a hírhedt szélhámost, bár fellebbvalóitól ellenkezõ paran-
csot kapott.”22

1906-ban kötött házasságot Weisz Rozáliával.
1908-ban ügyvédi irodát nyitott, amely hamarosan az egyik leglátogatottabb

ilyen intézménye lett a városnak. Lakása sem maradt el, hiszen; „Otthonába gyûjtöt-
te a város társadalmi életének vezetõit s mindenkor a legszívesebb házigazda volt.”

Számtalan publikációja jelent meg a Dunántúl oldalain könyv és tanulmány
formájában is. Megszerkesztette Pécs szabad királyi város rendõrségének Szer-
vezeti és Szolgálati Szabályzatát, Pécs szabad királyi város Törvényhatóságának
Szabályrendeleteit, összeállította a városban lakó Tisztviselõk Czimtárát és Lakó-
jegyzékét. Megírta a pécsi püspöki jogakadémia olvasókörének történetét, könyvet
adott ki a közigazgatási hatóságok elé utalt kihágásokról, közzétette Pécs város
törvényhatóságának szabályrendeletét. Szintén könyvet írt a lakásrendelettel kap-
csolatos ismeretekrõl, és kiadta a Pécsi Háztulajdonosok Lapját. Megalapította
1922-ben a Pécsi Háztulajdonosok Egyesületét. A Mecsek Egyesület 1926-ról ké-
szült évkönyvében, a rendes tagok között az 1413., felesége az 1835.

Virilis alapon lett tagja Pécs város törvényhatósági bizottságának 1906-ban.
Legalábbis a Dunántúl szerint, mert az említett almanachban 1907-tõl szerepel.
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18 BML Pécs szab. kir. város törvényhatósági bizottsági ülés jegyzõkönyve 184/1908.
19 Pécsi Napló, 1940. március 13.
20 Dunántúl, 1940. március 13.
21 BML Pécs szab. kir. város törvényhatósági bizottsági ülés jegyzõkönyve 7022/1906.
22 Dunántúl, 1940. március 13.
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Valamennyi forrás arról számolt be, hogy a törvényhatósági bizottságban rendkívül
hasznos és alapos munkát végzett, felszólalásai kíméletlenek, de igazságosak vol-
tak. Az 1908. június 15-i közgyûlésen kijelentette, hogy a polgármesteri jelentés
frázisokból áll, a fegyelmi ügyek fejezete nem említi név szerint az eljárás alá vont
tisztviselõket. Nehezményezte, hogy az aljegyzõi állás helyettesítésénél többet ad-
tak, mint ahogyan meg lehetett volna oldani. A rendõrségrõl szóló rész nem tartal-
mazta, hogy a Kossuth-szobor és a francia emlékmû avatásánál a rend fenntartá-
sára, a csendõrséget is igénybe vették. A polgármester válaszában közölte, hogy
Sárkány kijelentése a frázis és a kellemetlenkedés jellegével bír. A nevek elhagyá-
sa közgyûlési gyakorlat. Nem is tartaná helyesnek, ha nevek ott lennének, szükség
nélkül meghurcoltassanak.23 Több albizottságnak és a kisgyûlésnek is tagja volt.
Több pécsi cégnek volt igazgatósági, felügyelõ-bizottsági, választmányi tagja.

Önként jelentkezett katonai szolgálatra. 1917. december 22-én tartalékos
hadnaggyá nevezték ki. Emléklapos frontharcos tiszt volt, aki elnyerte a Károlyi
csapatkeresztet, a háborús emlékérmet a kardokkal és sisakkal. 1918 novemberé-
ben szerelt le.

1931 karácsonyán Bádenben lett rosszul, szívrohamot kapott. Ezt követõen
a közszerepléstõl kénytelen volt visszavonulni.24

Az egyik nekrológ szerint széles látókörû, nagy mûveltségû férfiú volt, ideális
képviselõje korának. Úr volt minden cselekedetében, minden szavában, meggyõ-
zõdéssel szolgálta a közt. Jó volt hallgatni okos szavait és öröm volt érezni a szívé-
bõl szakadatlanul áradó emberjóságot.25

1940. március 13-án éjjel, 1 órakor hunyt el. Március 15-én délután 3 órakor,
az izraelita temetõben lévõ családi sírboltban az E. szakasz 31. sírhelyben helyez-
ték örök nyugalomra.
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23 BML Pécs szab. kir. város törvényhatósági bizottsági ülés jegyzõkönyve 123/1908. jkv.
24 Pécsi Napló, 1940. március 13.
25 Dunántúl, 1940. március 13.
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MENDLY LAJOS

A SZÉNBÁNYÁSZAT SZEREPE
PÉCS 20. SZÁZADI FEJLÕDÉSÉBEN I.

Fejlõdés a század elsõ felében
A pécsi kõszénbányászat 20. századi fejlõdését, ezzel kapcsolatban Pécs

város anyagi, társadalmi és kulturális fejlõdésére való hatásának vizsgálatát és is-
mertetését minden vonatkozásban két, 1945 elõtti és utáni markáns szakaszra kell
bontanunk a társadalmi, a tulajdoni, a gazdasági, munka és az egyéb viszonyok
gyökeres megváltozása miatt. A fõ szakaszokon belül több, alapvetõen a gazdasá-
gi körülmények által meghatározott idõszakot különíthetünk el.

Az elsõ, közel fél évszázad a kiegyezéstõl a millenniumon keresztül a 20.
század elejére is átívelõ gazdasági és szellemi fellendüléssel indult a monarchia
keretein belül. A századfordulóra kialakult közepes nagyságú város további fejlõ-
désében is jelentõs szerepet kapott a pécsi kõszénbányászat.1

A „boldog békeidõk” (1900–1914)
Néhány adat a század fordulóról. Pécs thj. város lélekszámában csak Pécs-

bánya-telep (Pécs, VI. kerület) lakói szerepelnek, Szabolcs, Somogy és Vasas
még közigazgatásilag önálló település. „Az 1899. XVIII. tc. alapján az 1900. évi
népszámlálás szerint december 31-iki éjféli 12 órai állapotnak megfelelõ módon”
az alábbi eredményeket hozta: Pécsbánya-telepen 678 épületben 4177 fõt, Pé-
csett 6689 épületben 42 744 fõt számláltak.2 Tehát Pécsbánya-telepen élt a város
lakóinak közel 10 %-a az épületek valamivel több, mint 10%-ában.

Az Elsõ cs. kir. szab. Dunagõzhajózási Társaság, a DGT ekkor 4021 fõt
foglalkoztatott. Kis létszámmal ekkor mûködött még Koch Ferenc lámpásvölgyi bá-
nyája is.

A Pécs környéki bányászat a századfordulón már nem volt képes a sok apró,
korszerûtlen bányából a növekvõ szén szükségletet gazdaságosan kielégíteni, a
gyorsütemû fejlõdés a DGT-t termelése korszerûsítésére késztette. 1912-ben ezért
megbízta pécsi bányái teljes körû korszerûsítési programjának elkészítésével, majd
1913-ban javaslatát elfogadva felkérte Jaroslav Jièinský morva származású bá-
nyamérnököt, hogy pécsi bányaigazgatóként hajtsa végre a tervezett fejlesztést.3

Az 1912-ben elhatározott, 1913 folyamán elkezdett üzemkoncentráció a tel-
jesítõ-képességük határán mûködõ, különbözõ mértékben felszerelt kisüzemek
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1 Bezerédy Gyõzõ: A szénbányászat szerepe Pécs 19. századi fejlõdésében. In: Pécsi Szemle, 2000.
tél, 69–73.p.
2 Pintér Ferenc tanácsnok jelentése az 1900. évi népszámlálásról. In: Pécs ezer éve. Márfi Attila
(fõszerk.) Pécs, 1996. 180–182.p.
3 Mendly Lajos: Jaroslav Jièinský a korszerû pécsi szénbányászat megteremtõje. In: Pécsi Szemle,
2000. tavasz. 48–63.p.
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helyett csak három, de korszerû és nagykapacitású üzem létesítését tervezte
1919-ig, a kiszolgáló tevékenységek – szénelõkészítés, energia ellátás – egyidejû
racionalizálásával.

Szabolcs és Somogy községek területén szinte minden szenet tartalmazó
földterület õsidõktõl fogva a Pécsi Székeskáptalan és a Pécsi Székesegyházi
Uradalom elidegeníthetetlen tulajdona volt. A DGT 1869-tõl a századfordulóig az
összes egyházi tulajdonú terület bányamûvelési jogát – közvetlenül, vagy az akkori
bérlõktõl – tartós bérlet útján megszerezte. A bányatelkekre kötött 25 és 50 éves
bérleti szerzõdéseket lejártukkor, 1918-ban további 50 évre, 1968-ig (!) meg-
hosszabbították a szerzõdõ felek.4

A DGT már ebben az idõben, de a jogutód Mecseki Szénbányák is az
1990-es évekig Dél-Dunántúl legnagyobb kiterjedésû és a legnagyobb létszámot
foglalkoztató gazdasági egysége volt. A Társaság és az egyház kedvezõ gazdasá-
gi kapcsolata közvetve Pécs város fejlõdésére is pozitív hatással volt.

A székesegyházi uradalom szénbányászati jövedelmérõl egy, az 1893–1902-ig
terjedõ tíz éves idõszakról készült kimutatás ad tájékoztatást. Évenkénti részletezés nél-
kül csak az eredményt közöljük: a tíz év összes szénbányászati jövedelme 1 205 386,24
osztrák forint volt. Az adatok 120 538,62 osztrák forint éves átlagot mutatnak. A kimuta-
tás közli az átszámítást is, az éves átlag 241 177 magyar korona, tehát kb. 240 ezer ko-
rona/év.5

A székesegyházi uradalom szénbányászati jövedelmérõl azt tudjuk meg,
hogy az uradalom kéri: „Az 1901. évi jövedelem felesleget feltüntetõ 70 873 sz. két-
százezer K-ról szóló takaréktári könyvet a jelzett összegnek az elõírt arány szerinti
felosztás czéljából az egyházmegyei alapítványi hivatalhoz áttenni és arról elis-
mervényt adni szíveskedjék.”6

Az egyházmegye alapítványi hivatala szénbányászati jövedelembõl finan-
szírozta intézményeinek fenntartási költségei mellett gróf Zichy Gyula püspök uta-
sítására 1913-tól 1915-ig évente 100-100 ezer koronát átutalva a Pius fõgimnázi-
um és internátus, 1914-ben a „tanítóképzõház” építését 200 ezer koronával, ezzel
is öregbítve Pécs „iskolaváros” jellegét.7

A Pius iskola és kollégium létesítéséhez maga a város a vízvezeték telekha-
tárig való vezetésével, a Makár utca úttestének és járdájának megépítésével, to-
vábbá 10 m3/nap ingyen víz (730 K/hó) szolgáltatásával járult hozzá. A létesítmé-
nyeket rövidesen igénybe vették hadikórház céljára.

Pécs thj. város és a DGT gazdasági kapcsolatait a városi tulajdonú bányate-
rületek bérlete, illetve megvásárlása és a helyi adók, például általános kereseti
adó, alkalmazotti kereseti adó, forgalmi adó, terragium, és a munkásai utáni útadó
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4 Jaroslav Jièinský: Die Pécser Steinkohlenbergwerke der Ersten Donau–Dampfschiffahrts– Gesellschaft.
1852–1931. Universitäts–Buchdruckerei Dunántúl. Pécs (Fünfkirchen), 1931.16.p.
5 PKL fasc. 334. és 163/5.
6 PKL 13/1902. sz.
7 PKL fasc. 299; 192; 193.

79
PSz_2004-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2004-03_Osz\2004-03_osz_10.vp
Tuesday, February 12, 2013 9:37:47 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



fizetésének általunk még nem kutatott, így nem ismert mértékû fizetése jellemez-
hetné.8

Az 1910-es években értek meg a feltételek és valósult meg a város és a Tár-
saság közötti közvetlen és tartós gazdasági együttmûködés.

A városi áramszolgáltatás a Ganz és Társa és a Magyar Villamossági Rész-
vény-társulat kivitelezésében létesített Légszeszgyár utcai villanytelepen 1894.
december 1-jén kezdõdött. A villamos energia a magánfogyasztók izzólámpa- és
villamosmotor-igénye mellett fokozatosan szorította háttérbe az ívlámpák segítsé-
gével a közvilágításban komoly vetélytársat jelentõ gázvilágítást. Az 1913. szep-
tember 13-án megindult pécsi villamos mûködéséhez is a városi villanytelep szol-
gáltatta az energiát.9

A város igényének növekedése már 1910-ben új városi erõmû létesítését
tette szükségessé. A törvényhatóság versenypályázatára három hazai ajánlat ér-
kezett, a DGT központosító programját még csak tervezte, nem szerepelt közöttük.

A koncentrációs program keretében a század elején mûködõ több kis telje-
sítményû villamos erõtelep helyett Pécsújhegyen az új, központosított szénelõké-
szítõ-mû mellett, annak egyébként nem hasznosítható közép- és melléktermékei,
az energetikai szenek eltüzelésével mûködõ nagyteljesítményû központi erõtelep
létesült. Az 1913-as kezdés ellenére az elsõ egységeket 1914 elsõ felében már
üzembe helyezték.

A DGT – álláspontját módosítva – 1912-ben már vállalkozott Pécs város ré-
szére „villamos energiának nagy mennyiségben való szállítására”. Az energia-
szolgáltatási alapszerzõdést Nendtvich Andor polgármester és Csatáry Frigyes
udvari tanácsos, DGT vezérigazgató írta alá 1914. július 11-én.10

Fejlesztés a „szomorú idõkben” (1914–1928)
Az 1910-es években visszaesés – kb. 1400 fõs csökkenés – mutatkozott a

város létszámában. Ennek okai annak ellenére, hogy újabb ipari üzemek (dohány-
gyár, kokszmû, olajütõ) ebben az idõszakban kezdtek mûködni, az elsõ világhábo-
rú veszteségei (halottak, a hadifoglyok még nem tértek haza), és az, hogy a város
1918. november 14-tõl 1921. augusztus 22-ig szerb megszállás alá került.

A világháború és az utána következõ gazdasági feltételek (anyag-, munka-
erõ- és pénzhiány), politikai események (szerb megszállás stb.) miatt a DGT a ter-
vezett fejlesztést csak 1928-ban, a gazdaságát önállóan szervezõ magyar állam, a
trianoni Magyarország keretében tudta befejezni.

A korszerûsített bányavállalat a város fejlõdéséhez a gyár- és kisipari, illetve
a lakossági tüzelõanyag-ellátáson messze túlmenõen járult hozzá a villamosener-
gia-ellátás megoldásával; a saját üzemi és lakóterületein létrehozott alapközmû-
vekkel, úthálózattal Pécs város és az akkor még önálló Mecsekszabolcs, Somogy
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8 Pécs város tanácsi mutató A-K-ig, DDSG.: 3640/1923; 6466/1923.; 7647/330/1923.; 15.631/370/1924.;
936/1912.; 2005/1912. sz.
9 75 éves a pécsi áramszolgáltatás. Pécs, 1969. 15–24.p.
10 Cserta Péter: A mecsekvidéki villamosenergia-termelés története. 1995. Pécs, 56.p.
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és Vasas bányatelepein a század eleji általános körülményeket lényegesen meg-
haladó színvonalon alakította az életfeltételeket.

Az 1914-ben Pécs várossal kötött szerzõdésben a DGT 10 ezer kilowattos
teljesítményhatárig vállalt kötelezettséget, s a kedvezõ ár mellett vállalta azt is,
hogy a város 30 km-es körzetében szolgáltatott villamosenergia-mennyiség után a
bruttó bevétel 5%-át haszonrészesedésként a városi villamos mûveknek utalja
át.11 A közben kitört világháború hátráltatta az energia átadás-átvétel megvalósulá-
sát. Így csak 1918. szeptember 26-án indult meg az áramszolgáltatás Pécsújhegy
felõl Pécsre, 15 ezer volt feszültségen. Ebben az idõben teljesen újszerû megoldás
volt az áramfejlesztés és az elosztás szétválása. Pécs városa a DGT-tõl megvásá-
rolta a villamos energiát és a nagyobb ipari fogyasztóknak 2 ezer volt, a kisebbek-
nek és a lakosságnak 190/110 volt feszültségen adta el.

Az erõmû az I. világháború alatt folyamatosan üzemelt, az energiaellátásban
némi zavart csak a szerb megszállás alatti szénhiány jelentett (a szerbek ugyanis
minden szenet elszállítottak). Ekkorra a magáncsatlakozások száma három év
alatt a kedvezõtlen körülmények ellenére 8185-re emelkedett.

A koncentrációs program keretében a század elején mûködõ több kis teljesít-
ményû szénosztályozó helyett Pécsújhegyen egy új, központosított szénelõkészí-
tõ-mû létesült, amely a bányákból kikerülõ magas fûtõértékû (átlag 6364 kalóriájú)
nyers szenet a kereskedelem, az ipar és a lakosság igényeinek megfelelõ méretben
(60–80 mm-ig) és választékban mosott szénként, valamint – 50, 90, 200 g és 5 kg-os
– brikettként állította elõ.

A jó minõségû, de összesülõ – a kohászatban ugyan külön erény a sülõ-ké-
pesség, de másutt káros – pécsi szenek helyes lakossági és ipari tüzelése céljára
Hamerli J. gépgyára és vasöntõdéje, a Sopiana speciális rostélytípust fejlesztett ki,
amit 14 747/925. szám alatt szabadalmaztatott. A rostély az ugyancsak speciális
szítóvassal biztosította a folyamatos, az újabb begyújtás fáradtságát megtakarító
fûtést.12 Fejlõdést jelentett a folyamatosság mellett a legtakarékosabb, minden, a
szénbõl felszabaduló éghetõ gáz hasznosított elégését biztosító kétaknás, az
egész lakás, vagy legalább jelentõs részének folyamatos hõmérsékletét biztosító
Friedrich-féle szabadalom, a Pécsett kedvelt etázsfûtés.

A mosási melléktermékként keletkezõ iszapszén értékesítése, illetve elhe-
lyezése kezdetben nagy nehézségeket okozott, de olcsósága miatt kedvelt lakos-
sági tüzelõanyaggá vált. A II. világháború után sem volt ritka Pécs utcáin az iszap-
szenet, azaz a slammot szállító, vagy a Búza téren azt áruló fuvaros, a város
meredek utcáira való tekintettel az intenzív fékezést biztosító, hosszú lánccal mû-
ködõ hátsó kocsirúddal, amit vitorlás féknek hívtak Pécsett.
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11Stark László: Szakértõi vélemény a város és a DGT közti áramellátási szerzõdésrõl. Budapest, 1914.
In: 100 éves a dél-dunántúli áramszolgáltatás. 1. függelék. Pécs, 1995. 275–280.p.
12Az Elsõ Dunagõzhajózási Társaság pécsvidéki kõszénbányáinak ismertetése. (A házi tüzelõberende-
zések kiállításának kalauza) DGT Pécs, 1925. 13–25.p.
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A bánya és a villamosenergia-szolgáltatás melléktermékeként az egyre nö-
vekedõ salakhegy délkeleti szélirány esetén Gyárváros részére kellemetlen porfor-
rásnak bizonyult.

A századfordulón 2 fõ és 15 kisebb telepen 463 társasági ház volt 1594 lakás-
sal. 4 élelmi raktár, 4 társasági vendéglõ, 3 kenyérsütõ ház, 1 templom, 7 iskola, 1 ki-
oszk, egy 40 ágyas- és két szükségkórház, 28 km szilárd burkolatú út létesítése és
folyamatos fenntartása szolgálta a gyarmatosítás, a magas fokú kolonizáció céljait.13

Az üzemkoncentrációval párhuzamosan a tervezett termelésnövekedésnek
megfelelõen a lakásállományát is növelte a vállalat. Pécsett 1945 elõtt a legjelentõ-
sebb bányász lakásépítési program a DGT Meszes-pusztai munkás lakótelepének
felépítése a szerb megszállás után, 1922 és 1925 között.

Meszes falu nevének elsõ írásos emléke szerint Ombus de Meses 1246-ban
adta el malmát a pálos szerzeteseknek „négy márka, 6 ferkó és 3 pandus”-ért. A
család nevével az utolsó adat Mátyás király idejébõl, 1462-bõl ismert. A török defte-
rekben, adólajstromokban 1565-ben még szerepel Meses falu hat házzal, a késõb-
biekben már nem található. A török hódoltság után, 1703-ban Habsburg Lipót kirá-
lyi adományaként a pécsi püspökség, illetve a káptalan birtokába jutott Pécs
városával és környékével együtt Meszes is.14

A pécsi székesegyházi uradalom birtokában lévõ, mintegy 40 holdnyi terüle-
tet az 1850-es évek végétõl „kizárólag szõlõmûvelés czéljából” környékbeli lako-
soknak „egy-két-három kapás, illetve holdas részekre osztatván” adott haszonbér-
be az uradalom. A haszonbérnek a századfordulóra a filoxéra okozta pusztítás és a
haszonbérlõk tönkremenetele vetett véget, a legtöbb esetben peren kívüli meg-
egyezéssel 1901-ben.15 Ettõl az idõtõl Meszes csak puszta a papi szõlõ toronysze-
rûen kiemelkedõ vincellér házával, délebbre a kõbõl épült, már évszázados, az
1880-as évekre átépített Intézõ-házával és a gazdasági cselédek, az egykori job-
bágyok vályogból épült, “L” alakban húzódó, nyomorúságos, szûk lakásaival, míg a
DGT nem jelentkezett 1921-ben.

A lakótelep céljára vásárolt meg a DGT 16,2 hektárnyi területet a két bánya-
üzem – Pécs- és Szabolcs-bánya – iparvasútja és a megközelítésüket szolgáló két
országút között, az ebben az idõben más mûvelésre alkalmatlan területen. Erre a
területre 336 munkás és 5 felvigyázó lakást terveztek, de távlati elképzelésekben
800 lakás és egy munkás kórház építése is szerepelt.

A nemzetközi összehasonlításban is modern munkás lakótelepen a kezdõ-
dõ gazdasági válság miatt összesen csak 177+2 db. egy- és kétszobás lakás épült
meg, melybõl a kettõ felügyeleti. Az egyszobás munkáslakás 60,6 m2, a kétszobás
67,7 m2 alapterületen (szoba, lakókonyha, kamra, elõtér) épült téglafalakkal, cse-
réptetõvel, 26–27 m2-es pince a tüzelõnek. Mindkét típushoz salakbetonból épült
palatetõs, 15 m2 területû melléképület tartozott az árnyékszék, baromfi- és disznóól
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13Az elsõ cs. kir. szab. Dunagõzhajózási Társaság Pécs melletti kõszénbányái. (Az 1900-iki párisi világ-
kiállítás alkalmából.) DGT. 1900. 23–24. p.
14 Gábori Istvánné: Meszes múltja 1. (A régmúlttól 1919-ig.) In: Külváros. Pécs, 1988. október. 5–6.p.
15 PKL fasc. 161.
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részére. A lakásokhoz kb. 300 m2 kimért udvar és kert, tehát minden lakáshoz kb.
400 m2 ún. privát terület tartozott. A telepen és a lakásokban ingyenes (!) villanyvi-
lágítás, vízvezeték, utcai kutakkal, csapokkal, csatornarendszer mûködött közös
biológiai tisztító berendezéssel. Létesült élelmitár, és 1927-ben megépült a 27 m
magas, 300 m3-es fehérhegyi vasbeton víztorony.16 A telephez iskola nem épült, a
gyermekek Mecsekszabolcson vagy a Gyárvárosban jártak iskolába. 1945-ig egy
közgazdászt és egy tanítót adott a városnak a meszesi Bocskay utca.

Az elsõ bányászok 1925-ben költöztek az A, B, C és D utcai új lakásokba,
legelsõnek a B utca 2. sz. lakásba Bezensek Alajos és felesége Steiner Borbála, 10
közül akkor élõ 5 gyermekével. 1942-ben a betûkkel jelölt utcák erdélyi család- és
folyóneveket kaptak, Apaffy-, Bocskay-, Gábor Áron és Körös utca, melyeknek zo-
mánc tábláin a történelmi nevek ma is helytelenül, egy helyett két f-fel és i helyett
y-nal olvashatók.17

Az üzemi lakótelepek részben a korábbi kolóniák bõvítéseként, részben az
üzem közvetlen szomszédságában havária esetére épültek vezetõ beosztásúak,
speciális szakiparosok és bányamentõk részére készenléti lakótelepként. (Lásd a
mellékelt táblázatot!)

A fejlesztési program keretében épült lakótelepek szinte kivétel nélkül ingye-
nes villamos világítással, csatornázottak voltak, telepenként biológiai derítõvel, ami
nem volt jellemzõ a kor munkáslakásaira.

Nendtvich Andor polgármester a szénpiac átmeneti pangása és az ezzel
kapcsolatos létszám csökkenés miatt üresen álló meszesi lakások kb. felét a városi
lakásínség enyhítésére bérbe kívánta venni 1926-ban. A DGT elvben hozzájárult a
kérés teljesítéséhez, majd a meszesi helyett 27 Ullmann-telepi lakást adott bérbe a
városnak háromhavi felmondási idõvel, mellyel öt hónap múlva a szénigény javulá-
sára hivatkozva élt is.

Végül a szociális célra igénybe vehetõ lakásokban szûkölködõ város csak
három év késéssel, 1930. december 1-jével tudta az utolsó lakást szabaddá tenni,
így az akciónak természetesen nem volt folytatása. Megjegyzendõ, hogy a 200, il-
letve 320 aranykorona negyedévi házbért az 1917-es értéken állapították meg.18

A városi „Tanácsi mutatókban” évente többször van nyoma különbözõ váro-
si célokra kedvezményes szén ügyintézésének.19

Hogy a székeskáptalan és a püspöki uradalom is részesült a bérleti össze-
gen felül szénvásárlási kedvezményben, azt az uradalmi kormányzó 1918. áprilisi,
a Magyar Országos Szénközpontnak címzett engedélyt kérõ levelébõl tudjuk meg:
„A DGT a mellékelt szerzõdés szerint bérlõje a Székesegyházi Uradalomnak, az
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16Huszár Zoltán: Pécs és a Dunagõzhajózási Társaság (DGT) kapcsolata. In: Búcsúzik a mecseki szén-
bányászat. Komló, 2000. 279–296.p.
17 Gábori Istvánné: Meszes múltja 2. 1919–1944-ig. In: Külváros. Pécs, 1988. november. II. 2.p.
18Huszár Zoltán: Jótékonykodás és befolyásolás. (A DGT és Pécs kapcsolatának szociálpolitikai vonat-
kozásai az 1920–1930-as években.) In: Baranya. Történelmi Közlemények. Pécs, 1994–1995.
255–257. p.
19 Pécs város tanácsi mutató. DDSG: 2337/1912, 2350/1912, 16.224/2350/1912, 20.827/4439/1921,
22.879/4439/1921, 22.555/133/1924. sz.
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uradalom tulajdonát képezõ meszesi és erdõgazdaság alatti szén kibányászása
tekintetében. A DGHT. széntermelésének jelentékeny, minõségileg legkiválóbb ré-
sze az uradalom tulajdonát képezõ szabolcsi és vasasi uradalmi területeken bá-
nyásztatik. A szerzõdés alapján az uradalom jogosult a kibányászott szénbõl elõ-
nyös áron igénybe venni évente 200 wagon szenet saját (házi, iskolák, stb.) fûtés,
mezõgazdaság (szántás, cséplés), és ipari (mész-, téglaégetés) céljaira. Ezt az
uradalom igénybe is vette a háború idején is.” Ekkor merült fel az aggodalom, hogy
csak a MOSzK engedélyével vehetõ igénybe a szénmennyiség, ezért kérték az en-
gedélyt.

A DGT levéltári anyaga között „bizalmas” és „szigorúan bizalmas” minõsíté-
sû az 1922–1930-as évek között vezetett két precíz kimutatás a „Kiutalt in-
gyen-szén mennyiségek”-rõl. A társulat ugyanis minden évben jelentõs mennyisé-
gû ingyen szenet adott különbözõ karitatív, vagy kulturális tevékenységet folytató
bányász, egyházi, illetve városi, társadalmi szervezeteknek. Így plébániák és lelké-
szi hivatalok, izraelita nõegylet és menza, városi szegények, Baranya Vármegye
Árvaháza, a Ferenc József Árvaház és a MÁV kõszegi árvaháza, sportkörök, hadi-
rokkantak, özvegyek és árvák, Pécsi Nemzeti Színház és a Pécsi Dalárda, a
MANSZ, az üzemek és a város önkéntes tûzoltó testületei, Turul egyletek, iskolák,
kollégiumok, Pécsi Tüdõgondozó stb. számára.

A kimutatásokban szerepel még számos társadalmi, illetve hivatali tisztsé-
get viselõ magánszemély is. Így: pedagógusok, 15 lapszerkesztõ, hírlapíró és a la-
pok: Dunántúl, Pécsi Napló belsõ munkatársai, a Mohács–Pécsi Vasút (MPV) állo-
másfõnökei, ellenõrei, tisztviselõi és fõfelügyelõi mellett h. pénzügyigazgató,
pénzügyi tanácsosok, pénzügyi, adó-, vámtisztek és fõtisztek, fõszolgabírók és
szolgabíró, városi irodaigazgató, fõszámvevõ és fõellenõr, adóügyi jegyzõ és
számtiszt, néhány ismert pécsi név: Berze Nagy János tanfelügyelõ, Koszits Ka-
mill, Radócsay Imre, Littke Lõrinc, Boneth Kálmánné, stb.

A listán közel 250 szervezet, illetve személy neve szerepel, az egyszeri jut-
tatástól az évenkéntiig, a 2–3–5 q-tól a 600 q egyszeri juttatásig, a 9 év alatt össze-
sen 23 975 q ingyen szén szerepel a kimutatásokban. A vázlatos ismertetés alap-
ján is megítélhetõ, hogy mely tételek szolgálták a jótékonykodást, a szociális
gondoskodást és melyek a kapcsolatrendszer kiépítését, ápolását, illetve a befo-
lyásolást.20

A saját dolgozóit a többi bányavállalatnál gyengébben fizetõ, de a náluk és a
város ipari üzemeinél jobb élet- és munkakörülményeket biztosító Társulat vélhetõ-
en a korábbi, de a késõbbi idõben is sok városi intézményt, szervezetet és közéleti
személyiséget támogatott ingyen szénnel.

Külön említjük a Társaság mûszaki-technikai szakembereinek képzését biz-
tosító Állami Fémipari Szakiskola támogatását 1913-ban például 1000 koronával,
az 1920–30-as években az iskola bõvítésében való részvétellel, melynek folytatá-
sával találkozunk a második félévszázadban is.21

84

MENDLY LAJOS

20 Huszár… i.m. 1994–1995. 257–266.p.
21 Pécs város tanácsi mutató A – K. DDSG: 10.801/133/1913. sz.
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Az üzemenként, beleértve a városhoz tartozó Pécsbánya-telepet is, fenntar-
tott iskolák, plébániák, kereskedelmi, vendéglátó és egészségügyi létesítmények
mellett a szervezett kulturális-, sport-, legény-, nõ-, cserkész-, jótékonysági egyle-
tek és egyesületek a helyi igényeken kívül városit ebben az idõben nem elégítettek
ki, ezért ezek ismertetésétõl eltekintünk.

Az 1917-ben megtervezett Pius-templom építését, melyet gróf Zichy Gyula
pécsi püspök a tízeses évek elején szorgalmazott, majd 1926-ban már kalocsai ér-
sekként 40 ezer pengõ támogatással megindított, Virág Ferenc püspök a szénbá-
nyászati jövedelembõl, további 30 ezer pengõvel és az uradalom lehetõségeinek
megfelelõen kedvezményes árú szén felhasználásával gyártott építõanyaggal –
tégla, cserép, mész – segítette.

Az alapkõ letételére 1927 októberében, a befejezésre, melyet a város 50
ezer pengõvel segített, csak 1930-ban került sor.22

A gazdasági pangás (1928–1938)
A DGT szigorú munkafegyelmet, gazdálkodást és csak az elemi szociális

gondoskodást fenntartva igyekezett átvészelni a huszas évek végi és a harmincas
évek nehéz gazdasági helyzetét. A bányász családok sorsát, anyagi helyzetét súj-
totta, hogy a dekonjunktúra által korlátozott termelést radikális létszámcsökkentés
helyett, a mûszakbérek csökkentése mellett (5–6 P helyett 5 P alá) a munkanapok
számának csökkentésével, a szabad, ún. „szanált” napok beiktatásával igyekezett
megoldani a Társaság. A heti 2–3 szanált nap a bányász és alkalmazott személy-
zet – anyagi hátrányára, de – megtartásával szükség esetére biztosította a Társa-
ság részére a megfelelõ, szakképzett létszámot.

A magyar bel- és külpolitikai mozgalmaktól tartózkodva csak az egyre gya-
koribbá váló szociális mozgalmakkal, a sztrájkoló bányászokkal került összeütkö-
zésbe a DGT.

A gazdasági világválság a város választott vezetõinek is nagy gondot oko-
zott. A szolgáltató vállalkozások üzemmenetét, személyi állományát úgy kellett ra-
cionalizálnia, „hogy az a lakosság minél szélesebb rétegei számára ne tehertételt,
hanem komfortosabb életet jelentsen, továbbá lehetõség szerint a tulajdonosnak,
Pécs szab. kir. városnak se veszteséget, hanem nyereséget produkáljon”. (Pécs a
kiegyezés után már nem szab. kir., hanem thj. város!)23

„Az 1920. év óta a községi alap vagyonától elkülönített vagyonkezelésû
Pécs Város Villamos Telep cég alatt bejegyzett egyéni cég alakjában a tulajdonos
város közönségének házi kezelésében mûködik.”24

Vagyoni állapot: „A 41 éve fennálló, 21 évvel ezelõtt a város közönsége tulaj-
donába és birtokába jutott villamos-telepnek saját áramfejlesztõ berendezése nin-
csen, hanem az Elsõ Dunagõzhajózási Társaság pécsújhegyi áramfejlesztõ tele-
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22 PKL Fasc. 404: 657/2-3/36, 657/4/36, 35/38 sz.
23 Források Pécs infrastruktúrájáról. 1933. In: Pécs ezer éve. Márfi Attila (fõszerk.) Pécs Története Ala-
pítvány. Pécs, 1996. 252–257.p.
24 Források… i.m. 1996.
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pérõl az 1914. évi július hó 11-én létrejött, az akkori m. kir. Belügyminiszter úr 55
288/1915. III. c. sz. elhatározásával jóváhagyott szerzõdés alapján vásárolt villa-
mos áramot osztja el és értékesíti.”

„Jövedelmezõség: „A villamostelepbe beruházott tõkék – az áramfogyasz-
tásnak az utóbbi években észlelt kisebb mértékû visszaesése ellenére is – igen jól
jövedelmeznek (az 1932. évben 325 464 pengõ).”

A légszesztelep, a vízvezetéki üzem, a csatornaüzem és a köztisztasági
üzem bevételei ugyanekkor csak a fenntartási költségeket és a felhasznált kölcsö-
nök kamatszolgálatát fedezik, viszont értékcsökkenésre és fejlesztésre tartalék-
alap nincs. Fentiek ismeretében különösen értékes a DGT-tõl kapott 325 ezer pen-
gõ.25

A Székesegyházi Énekiskola (Inczédy Dénes, ma Hunyadi János út 9.) kibõ-
vítését és átalakítását is szénjövedelembõl finanszírozta a székesegyházi urada-
lom. Az elõirányzott keret 60 000 P a Pilch Andor építésszel a tervezésre és mûve-
zetésre 1936. május 25-én kötött szerzõdés szerint. Az õ tiszteletdíja 1800 P volt. A
kivitelezés közben jelentkezõ többletmunkák (bombabiztos pince 6000 P) és elõre
nem látott kiadások miatt már júliusra 72 300 P-re növekedett a várható költség. A
költségek végösszegét nem ismerjük (kb. 90 ezer P), az átadásra 1938. január
10-én került sor.26

MEGHIUSULT TULAJDONOSVÁLTÁS – TULAJDONVISZONY-VÁLTOZÁS
(1938–1950)

A korszerû, gazdaságos nagyüzemi koncentráció megvalósítása után a ne-
héz években is prosperáló DGT az 1937-es sztrájk csertetõi halálos kimenetele
utáni parlamenti és sajtókampány miatt tárgyalásokba bocsátkozott a magyar ál-
lammal bányaüzemeinek eladásáról. Az állam 1936–37-ben a Mohácson tervezett
Vasmû kohókoksz-szén bázisának biztosítására kívánta a bányákat megvásárolni
(Komló célbányaként már 1934-tõl szerepelt a vas- és acélipari fejlesztés alapja-
ként). A DGT ajánlatát az államkincstár elutasította.

A terv Pécs város fejlõdésére való hatását nem érdemes elemezni. A rövid-
látó politika hátrányos következményei 1938-tól, Ausztriának a Német Birodalom-
hoz csatolását, az Anschlusst követõen jelentkeztek. Az osztrák kézben lévõ DGT
tulajdonát a Konzern Aktiengesellschaft Reichwerk Hermann Göring-mûvek tarto-
zékaként a német birodalom gazdasági irányítása alatt a totális háborús termelés
szolgálatába állították.27 A bányák és az erõmû katonai irányítás – felügyelet – alatt
hadiüzemekként mûködtek. A széntermelés túlhajszolása, a feltárás és elõkészí-
tés elhanyagolása a bányák kirablásához vezetett ugyan, de a bányák mûszaki lé-
tesítményeit háborús kár nem érte.

1944. november 28-án délután a bányászok a kitelepítés miatt elrendelt gyü-
lekezõn nem jelentek meg. Este fél 10-kor az éjszakai mûszakváltásra az erõmûbe
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25 Források… i.m. 1996.
26 PKL fasc. 404: 53/38. sz.
27 Babics András: A pécsvidéki kõszénbányászat története. Budapest, 1952. 37.p.
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indulókat a még ott lévõ német fegyveres õrség kézigránáttal és gépfegyverrel
fogadta, a négy sebesült közül ketten belehaltak sérüléseikbe. Roszprim Károly
és Hufnágel Konrád emlékét az újhegyi iroda falán emléktábla õrzi.28

Mivel a DGT tulajdonosi jogosítványait nem tudta gyakorolni, 1945. márciusá-
tól az üzemi bizottságokból létrehozott központi üzemi bizottság vette kézbe a válla-
lat irányítását, élén az utóbbi munkás igazgató elnökével. E bizottságok szervezték
meg az üzemekben a széntermelés beindítását, elégítették ki a város lakossága és
az újra induló ipari üzemek szén- és villamos energia igényét, csere-kereskedelem-
mel igyekeztek biztosítani a bányászok élelmiszerrel és iparcikkekkel való ellátását.

A 22,8 milló m2-bõl 5,2 millió egyházi bérbirtok, a többi a Társaság tulajdona
volt. Ez határozta meg a háború utáni évek tulajdonviszonyait. Az 1945. évi potsda-
mi egyezmény értelmében a Német Birodalom külföldi javai – köztük a DGT hajói
és saját szénbányái – a Szovjetunió tulajdonába jutottak. Az egyházi tulajdonú bá-
nyabirtok 1946. január 1-jével a Magyar Állam kezelésébe, 1946. június 26-án pe-
dig a tulajdonába került.

A magyar bányák államosításával egy idõben, 1946. június 26-án alakult
meg a pécsi kõszénbányászatot évekig irányító Magyar-Szovjet Hajózási Rt. (köz-
ismert néven a MESZHART), melyben az 1946. október 3-án történõ telekkönyve-
zés után a magyar állam 47%-ban volt érdekelt.29

A korszerû pécsi szénbányák az évszázad feléig ebben a szervezeti formá-
ban mûködtek, korszerûségük miatt különösebb fejlesztés nélkül.

A DGT lakásállomány alakulása a 20. század elsõ harmadában

Megnevezés Épület
alkalmazotti
lakás

munkás-
lakás

Összes
lakás

1900-ban: 463 . . 1594

1930-ban: Pécs 14 19 3 22

Újhegy 45 30 72 102

Pécsbánya (Pécs VI. üzem) 298 85 775 860

Szabolcs üzem 213 78 744 822

Meszes-puszta 33 2 178 180

Vasas üzem 93 40 340 380

1930-ban összesen: 696 254 2112 2366

Többlet 233 772
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28 A Mecseki Szénbányák újhegyi üzemének története 1914–1974. Markó Nándor és Worek Ernõ
(szerk.) Pécs, 1974. 47.p.
29 A mecseki kõszénbányászat. Szirtes Béla (szerk.) Pécs, 1993. 79–80.p.
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SZABÓ LÁSZLÓ

FRANK KÁLMÁN
Évek és emlékek a Pécsi Gyermekklinikán

(1935–1950)

Frank Kálmán orvosi tanulmányait Budapesten, a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem Orvostudományi Karán végezte 1928 és 1935 között. A gyermek-
gyógyászati elõadásokat Hainiss Elemér klinikáján hallgatta, és 1931. december
18-án kitûnõre sikerült gyermekorvostanból a kollokvium. A cselédkönyves gyakor-
latot is nála töltötte 1934. szeptemberében, s a szigorlatot 1934. október 15-én tette
le jó eredménnyel. Az orvosdoktori diplomát 1935. március 23-án kapta meg.

Hainiss és Duzár József a Pozsonyból 1918-ban áttelepített és ideiglene-
sen Budapesten elhelyezett Erzsébet Tudományegyetem Heim Pál vezette orvos-
tudományi karán együtt dolgozott. A Tudományegyetem 1923-ban végleges elhe-
lyezést nyert Pécsett, az orvoskar 1924-ben kezdte meg mûködését Heim Pál
igazgatásával. 1931-ben Duzár József vette át a klinika vezetését az idõközben
Budapestre kinevezett Heim Páltól.

Frank Kálmán Hainiss ajánlására kerülhetett Pécsre, ahol 1935. március
26-tól bejáró orvosként kezdett a Gyermekklinikán. 1935. szeptember 1-tõl díjtalan
gyakornoki állást kapott, majd 1940. március 1-tõl díjtalan tanársegédnek nevezték
ki. A megélhetéshez szükséges jövedelmet 1938 és 1941 között a Pécs-vidéki és a
kertvárosi Zöldkeresztben vállalt rendelés biztosította. 1939. február 9-tõl a MÁV-
nál töltött be üzemorvosi állást. 1941-ben pályázat révén 800 pengõ kutatási ösz-
töndíjat nyert el. 1941. szeptember 1-jétõl X. fizetési osztályba sorolt tanársegéd-
nek nevezték ki.

Az iskolaorvosi és az egészség-tanári szakképesítést 1937. június 12-én
szerezte meg. Gyermekgyógyászatból 1937. december 4-én tette le a szakvizsgát.

Duzár professzor a német iskola képviselõje volt. A klinikát rend és fegyelem
jellemezte, gondosan ügyelt arra és beosztottjaitól is megkövetelte, hogy minden a
betegek érdekében történjék. Ezt a szemléletet Frank Kálmán is magáévá tette. Ki-
tûnõ diagnosztikai készsége korán megmutatkozott. A gyakorlati tennivalók terén,
amelyek a kor színvonalának megfelelõ gyógymódokat nézve bõségesen adódtak,
elsõ helyen számítottak rá. Tudományos érdeklõdése elsõsorban a reumás beteg-
ségek iránt nyilvánult meg. Szakmai tevékenysége, a beteg gyermekek iránt érzett
elkötelezettsége és emberi kapcsolatokat teremtõ képessége hamarosan a klinika
legnépszerûbb munkatársai közé emelte.

A kötelezõ katonai szolgálatot két részletben teljesítette. Az elsõ részét a IV.
évfolyam befejezését követõen kezdte, 1932. május 15-én vonult be Budapesten
csapatszolgálatra, és október 30-án szerelt le. A karpaszományos idõ második ré-
szét már orvosként Pécsett, a honvédkórházban töltötte 1937. április 1-je és októ-
ber 15-e között, mely idõ alatt a honvéd-orvosi vizsgát is letette.
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A háborús idõszak elsõ katonai behívója 1938. október 1-jén érkezett meg
számára, amikor Kárpátaljára, Ruszinszkóba vezényelték fegyvergyakorlatra. On-
nan 1938. november 30-án tért vissza a klinikára. Újabb behívóra nem sokáig kellett
várni, 1940. július 1-tõl Désen töltött négy hónapot. Október 30-án szabadult meg a
katonaruhától. 1941. április 4-én megint katonának öltöztették be, ekkor a Délvidékre
vezényelték, 1941. május 31-ig szolgált Zomborban. 1942. március 3-án Budapes-
ten kötött házasságot Radich Veronikával. Amíg 1942. május 4-tõl 1943. június 22-ig
az orosz fronton a 12. eü. hadoszlop orvos fõhadnagyaként teljesített szolgálatot, ez-
alatt az idõ alatt megszületett kislányuk, Judit. Katonai szolgálatának jutalmaként a
kormányzói elismerés bronz érmét és a Tûzkereszt II. fokozatát kapta meg.

A II. világháború hadi eseményeinek felgyorsulása, amelyek a harci cselek-
mények közeledésével egyre erõteljesebbé váltak, Pécsett érték. A jó munkahelyi
légkört a háború zajos hullámai megzavarták, nyugtalan vibrálás terjengett a klini-
kán is. 1944 februárjában Duzár professzort a Kultuszminisztériumba kérették „a
kl. labor és könyvtár értékeinek, fõleg duplikátumainak, nélkülözhetõ eszközeinek
légóbiztonságba helyezése miatt”, mert indoklás szerint a klinika pincéje erre nem
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Frank Kálmán igazolvány képe. Halle, 1942
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volt alkalmas. Ez az anyag fogja képezni a késõbb felállítandó Nyugat-magyaror-
szági klinikai rendelõ alapját. Az intézkedésre a kari tanács tudtával került sor. Ízi-
ben elkezdõdött a ládák készíttetése. A lebonyolítással az igazgató Frank Kálmánt
bízta meg, aki jegyzéket készített a csomagolandókról, és annak jóváhagyása után
kezdték meg a pakolást. A laboratóriumi anyagok csomagolását Salamon István
„úr, a technikai mindenes” és Kelemen Ilona (Loncika), a laboratórium vezetõ-
asszisztense irányította, a könyvtári anyag bepakolását az orvosi kar ráérõ tagjai
végezték. Az elsõ szállítmányt Sopronba, a Mûegyetem légópincéibe személy-
poggyászként már márciusban útnak indították. Újabb szállítmányok a nyár köze-
pén, sõt még októberben is érkeztek. Az utolsó napokban, novemberben is még
2–3 ládát csomagoltak, amelybe a kis röntgen került, azt Zalaegerszegre szál-
lították. Összesen 23 láda elszállítása történt meg. A laboratóriumi mûszerek 12 lá-
dában voltak elhelyezve, 6 ládában a könyvtár anyaga, 4 ládában élelmiszer volt
összecsomagolva. Csupán egy ládában, az induláshoz nélkülözhetetlen, legszük-
ségesebb gyógyszerek (szérumok, Ultraseptyl) voltak elhelyezve, gondolván arra,
hogy a mûködés során a felhasznált mennyiséget folyamatosan pótolják. Gondolt
arra is Frank, hogy Pécsett, a klinikán maradjon a gyógyszerek jelentõsebb része,
hogy elegendõ legyen a zavartalan betegellátáshoz.

Pécsett a klinikán öt orvos maradt, Bános Alajos, akire rámaradt a klinika
vezetése, Takács Emma (Emmike), Horváth Mihály, Sándor László és Agárdy
László. Sándor késõbb csatlakozott a hallei csoporthoz.

A családot, Vera asszonyt és a kis Juditot a nyár folyamán a biztonságosabb-
nak látszó Sopronba költöztette ott élõ édesapjához, Frank Lajoshoz és a testvé-
réhez. Frank Kálmán 1944. november 27-én hagyta el Pécset és utazott családjához
Kocsis Gáborékkal együtt alkalmi gépkocsival. Azért jutott erre az elhatározásra,
mert a november 27-i kari ülésen Entz Béla dékán kijelentette, hogy a távollévõ csa-
ládokhoz való távozást nem tekinti szökésnek. Felvette a kapcsolatot Sopronban az
OTI-val, hogy ott munkát vállaljon. Erre azonban nem került sor, mert lakásukból
1944. december 6-án kibombázták, egy ismerõsük fogadta be õket. Ekkor találkozott
Duzár professzorral, aki szintén Sopronba menekült a családjával. December 10-én
hivatta õt Duzár, és közölte vele, hogy Csilléri András kormánybiztos Sopronba ér-
kezett, s parancsba adta a pécsi klinika anyagának Németországba való kitelepíté-
sét az ott felállítandó egyesített magyar egyetem gyermekgyógyászati részlegének
beindítása érdekében.

Duzár Frank Kálmánt bízta meg a klinika tagjainak felkutatásával, hiszen
legtöbbjük tartózkodási helye nem volt ismeretes. Csak Kocsis Gábort találta meg,
a többiek keresését rövid idõ után abbahagyta, pedig még a rádió segítségét is
igénybe vették a toborzásra. A nagy nehezen elõkerültek a kormánybiztostól közös
szóbeli katonai behívó parancsot, és írásbeli Ausweis-t kaptak. A háborús idõszak-
ban nem volt helye az ellenszegülésnek, mert Budapesten a Mária Terézia lakta-
nyában történtek intõ például szolgáltak. Ott ugyanis tíz egyetemi hallgatót lõttek
agyon parancsmegtagadás miatt. Különben is, ha nem teljesítik a parancsot, kato-
nai behívót kapnak, katonák pedig nem akartak lenni. Franknak kellett számba
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venni a ládákat, és elõkészíteni a kiszállításukat. Ez ellen tiltakozott, és írásbeli pa-
rancsot kért. Mindent elkövetett, hogy Duzárt lebeszélje tervérõl, aki sokáig habo-
zott, de végül is, bizonyára Csilléri katonai jellegû parancsára „azt mondta, hogy ne
törõdjék vele, mert ez az õ felelõsségére történik”, és segített a ládák cipelésénél.

Több magyarországi egészségügyi intézménnyel együtt az egyetemi szerel-
vény 1944. december 18-án elindult Sopronból, és december 23-án megérkezett
Halléba. Frank képtelen volt itthon hagyni családját, így feleségét és gyermekét is
magával vitte. A ládákat a Finanzamt pincéjében helyezték el. A négy élelmiszeres
láda tartalmát Duzár kiosztotta a kikerültek között, nagyjából a család nagysága
szerint. A Frank család ebbõl 6 kg lisztet, 4 kg rizst, 3 kg tarhonyát és 3 kg zsírt ka-
pott, de jutott még belõle tányér, evõeszköz, gyertya, gyufa, valamint némi kávé,
kakaó és birsalma is.

A Magyar Egyetem megkezdte mûködését. A Gyermekklinikán tanársegéd-
ként a gyermekgyógyászati elõadások elõkészítése és a professzor távolléte ese-
tén a kurzus megtartása volt a feladata. Vele tartó kollégáival, Fatér Józseffel,
Gagyi Józseffel, Kocsis Gáborral együtt ellátta a kolónia, és alkalmilag a város
beteg gyermekeit is.

Az amerikai megszállás elõtt, 1945. április 18-án Duzár professzor minden
elõzetes bejelentés nélkül, se szó, se beszéd, csapot-papot otthagyva elhagyta a
kolóniát. Svájcon keresztül Venezuelába tartott, és Caracasban telepedett le. Utó-
lag visszagondolva, érezni kellett volna dezertálásra való készülõdését, hiszen
már Magyarországon beszerezte svájci útlevelét. Ettõl kezdve Berde Károly egye-
temi tanár, mint dékán, lett a csoport vezetõje.

1945. április 20-án megjelent az amerikai orvosok parancsnoka, aki felnyit-
tatta a pincében lévõ ládákat. A szemle során két mikroszkópot magával vitt, a lá-
dákat a gyermekklinika pincéjébe vitette, ahol egy német egyetemi gyakornok vette
át a Berde professzor által átadott leltárral együtt. A Magyar Egyetem személyzetét
Halléból a felsõ-bajorországi Chami, Michelsdorf melletti lágerba szállították át
1945. június 22-én, és ott is maradtak október 12-ig.

A magyar kolónia tagjai hamar megunták az amerikaiak „vendégszeretetét”,
és 1945. július 22-én az alábbi nyilatkozatot tették közzé: „Alulírottak, a Magyaror-
szági Egyetemekrõl deportált egyetemi orvoscsoportnak Michelsdorfban (District
Cham) D.P. Camp. No 4. lévõ Professorai, Assistensei, alkalmazottai és hallgatói,
valamint ezek családtagjai ezennel kijelentjük, hogy Magyarországra mielõbb
visszatérni kívánunk. Minden olyan nyilatkozatot, mely azt állítja, hogy az emigráci-
ót választjuk, s visszatérni nem óhajtunk, ezennel a legerõteljesebben visszautasí-
tunk. A hazaszállítás idõpontjának megállapításánál arra kérjük az amerikai ható-
ságokat, hogy az államközi tárgyalások után, tehát mind az angolszász, mind az
orosz oldalról történõ elõzetes megbeszélések eredményeképpen a meginduló hi-
vatalos transportok egy korai csoportjával szállítassunk haza, annál is inkább, mert
az egyetemi tanév kezdetének elmulasztása a deportáció révén amúgy is igen hát-
rányos helyzetbe került hallgatóságunk számára súlyos veszteséget jelentene. A
hazaszállítás technikai körülményeit illetõleg azt kérjük, hogy a velünk lévõ cso-
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magjaink, melyek az otthoni élethez szükséges és nélkülözhetetlen ruhanemûket,
használati tárgyakat, mûködésünkhöz szükséges tudományos könyveket, feljegy-
zéseket stb., tartalmazzák, velünk együtt szállíttassanak. Tisztelettel kérjük, hogy
az Egyetem zökkenõmentes hazatelepítését és az otthoni egyetemi életbe való be-
kapcsolódását elõsegítendõ az illetékes amerikai hatóságok a Magyar Kormányt
megfelelõ magyar kormány-kiküldött közremûködésére szólítsák fel. Michelsdorf,
1945. július 22.” Ezután 71 aláírás következett.

A visszatérésre azonban várni kellett õszig. Csak 1945. október 21-én érkez-
tek meg Pécsre, a Ráth utca 6. szám alatti két szobás szolgálati lakásba. Örömük
azonban nem sokáig tartott. Alig hogy elhelyezkedtek, egy kézszorításra is alig futot-
ta a régi munkatársakkal, máris megjelent az államrendõrség. Steiner Mihály detek-
tív vitte be a magyar államrendõrség pécsi kapitányságára, ahol vizsgálati fogságba
helyezték az alábbi indoklással: 1944. november 27-én engedély nélkül, a hátrama-
radott betegek ellátásának veszélyeztetettségét elõidézve hagyta el munkahelyét. A
gyermekklinika tulajdonát képezõ felbecsülhetetlen értékû és jelenben pótolhatatlan
felszerelési tárgyakat és gyógyszereket, mint nemzeti vagyont Németországba segí-
tett kiszállítani. A kihallgatásra másnap, 1945. október 22-én került sor, amelyrõl
jegyzõkönyv készült, és ennek lényegét csaknem szó szerint saját magának is felje-
gyezte. Ebben a vallomásban pontosan leírja az eseményeket a kitelepítési terv
megszületésétõl a hazaérkezésig, az õrizetbe vételig. A vizsgálati fogságba vétel
megokolásának ellentmondásait és a védekezésül felhozott érveket pontokba foglal-
ta össze: A klinikáról azért távozott, mert „különváltan nem akartuk átizgulni a háború
hátralévõ részét. Elég volt Oroszországban is. Különben is a kari ülésen elfogadták,
hogy nem tekinthetõ szökésnek, ha valaki távollévõ családjához megy.” Németor-
szágba sem azért ment ki családostul, mert hitt a németek végsõ gyõzelmében, ha-
nem azért, mert Sopronban kibombázták õket, nem volt lakásuk, pincében húzódtak
meg betegeskedõ gyermekükkel. Állása és fizetése csak így maradhatott meg. A kli-
nikán 12 gyermekkel öt orvos és sok nõvér maradt elegendõ gyógyszerrel, tehát
nem veszélyeztetették a hátramaradott betegek ellátását.

A laboratórium mûszerei, az utólag csomagolt és Zalaegerszegre (nem Sop-
ronba) került két láda kivételével, hiánytalanul visszakerültek a klinikára a hazate-
lepüléskor.

Minden Csilléri András egészségügyi kormánybiztos parancsára és Duzár
professzor felelõsségére történt. Tisztában volt azzal, hogy a parancs nem teljesíté-
se megtorlás nélkül nem maradhatott volna. Sohasem politizált, semmilyen pártnak
nem volt tagja. Halléban a nyilas propagandától elhatárolta magát, dezertálásra nem
bírták rá, minden szervezkedésnek ellenállt. A kihallgatáson elhangzottakat, a fogva-
tartása alatt zajló eseményeket apró papír fecnikre, ceruzával jegyezte fel, és azokat
dugi helyeken, a nadrág órazsebében, a kabát zsebkendõzsebében vagy a zsilett
élesítõjében csempészte ki látogatóba jövõ feleségének. A kettõjük közötti kommu-
nikáció nagyon fontos volt, mert így tudták tájékoztatni a kintieket, akik tanúként szó-
ba jöhettek, hogy esetleges kihallgatásuk során vallomásukkal ellentmondásba ne
keveredjenek. Tanácsokat adott arra vonatkozóan is, hogy a „kihallgatandóknak
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nem kell megijedni, itt nagy hangon kell pofázni”. Vera asszony, akit levelezésében
Kis Mukikámnak szólított, nagyon jól konspirált, és kitûnõen oldotta meg a kapcsolat-
tartást a külvilággal. Az Édes Kisöregemet gyakran látogatta, néha kislányukkal, a
hároméves Judittal („bár szavát alig hallottam”) együtt, és a beszélgetések nagyon
nagy erõt jelentettek számára. A legszükségesebb használati eszközökkel is ellátta.
Kérte, „Te is próbálj az élelmiszer-papírra írni ceruzával, ha valami lényegeset tudsz
meg. Kitõl kapod a hozott finom dolgokat (csirke stb)? Itt teljesen sótlanul kapunk
mindent, s a tartóban sem volt só. – Most is kérek néhány dolgot: fekete cérna, tû, s a
szürke kiskabátom drapp színû gombját. Viharkabátom, ballonom, ernyõink, íróasz-
talom tartalma megmaradt? Néha újságot, könyvet kérek. Új orvosi könyvek közül,
ha megvan az én Degkwitzem, vagy magyar rtg., esetleg EKG, a Bing könyv, vagy
más, avagy Orvosi Hetilapok, – váltakozva minden jó, amit Etka (a könyvtáros) adni
tud. Esetleg Népegészségügyek! […] A cérna jókor jött, azóta úgy a kiskabátom,
mint a téli kabát összbélését megvarrtam vele. – Lassan csak múlik az idõ. – Ha
tudsz, legközelebb megint küldj egy kis tiszta papírt.” Igyekezett napra készen tájé-
kozódni a kinti eseményekrõl, minden érdekelte, ami a külvilágban történhetett. „A
klinikán mi újság? Jársz be minden nap? […] A klinikán valami baj van. Erre szeret-
ném a baráti kör tagjait figyelmeztetni: Erzsébetéket, Fatéréket, Etkát, Béláékat,
Emmikét stb. Vigyázzanak a pillanatnyi érdekemberektõl. A klinikán bent még ma is
a régi gárda képezi a hitelt érdemlõ stabil erõt a rendõrségi emberek elõtt. Viszont
nekünk, akik kint voltunk (Halléban), s régen szerettek itt, nem szabad egy-két érdek
kedvéért a régi becsületen alapuló általános szimpátiát elveszítenünk […] Nekünk
egyetlen feladatunk: támaszkodjunk az igazságos tényekre, s véletlenül se ártsunk,
s ne keverjük be olyan társunkat, akik nem követtek el hibát. Én ilyet pedig nem isme-
rek; s a tanúvallomásaimból és magánbeszélgetéseimbõl senki sem fog egy mon-
datnyi károsodást szenvedni. De nincs is szükségem arra, hogy valakit magammal
rántsak.”

Hite és erkölcsi tartása mutatkozik meg ezekben a mondatokban. Igyekezett
tájékozódni a politikai helyzetrõl is. Reménykedve kérdezte: „Miért van vonat-leállí-
tás? Mennek ki az oroszok? […] Sajnos a már megbeszélt koalíciós kormányban a
belügy a szoc. demé lesz (igaz, hogy most kommunista). Mansfeld (Géza, dékán)
is szoc. dem.” Ez utóbbi vigasztalónak tûnt.

Barátai, munkatársai, vagy akikhez szorosabb szakmai szálak fûzték, siet-
tek a bajbajutott segítségére. Minden kapcsolatot igyekeztek felkutatni, megmoz-
gatni, ki- és felhasználnia mielõbbi kiszabadulás érdekében. Fehér Dániel, a csa-
lád jó barátja, a M. kir. József Nádor Mûegyetem Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki
Karának Növénytani Intézete és Botanikus Kertje tanszék egyetemi nyilv. r. tanára
hosszú „nyilatkozatot” tett Frank Kálmán érdekében, „aki a kötelességteljesítés
mintaképe”, akinek itt tartózkodása alatt a nyilaskeresztes mozgalommal semmi
néven nevezendõ összeköttetése nem volt. Tisztában volt az elkövetkezendõ ese-
ményekkel, és minden erejével azon volt, hogy családjával hazai földön maradjon.
[…] Nevezett különben kiváló gyermekorvos és véleményem szerint a magyar or-
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vostudomány és a magyar közegészségügy nyerni fog, ha munkáját hazai földön
megint megkezdheti.”

Entz Béla pécsi patológus-professzor és felesége többször meglátogatta õt
vizsgálati fogságában. Tõlük tudta meg, hogy „Melczer, a késõbb pécsi bõrgyógyász
professzor Pestre az elsõ jelölt, s lehet h. Berde, akivel együtt volt Halléban és
Duzár professzor után a klinika vezetésével lett megbízva, akkor idejön. […]
Entzné megkérdezte, hogy mit csinálok, ha a klinikára nem mehetek vissza? S az
ura nem tiltakozott ez ellen. Úgy látszik egyetemi vonalon (kari ülés) ez látszik való-
színûnek.” Így kesergett feleségének egyik szalvétára írott üzenetében. „Majd
meglátjuk. De azt kifejtettem, hogy 10 évig a jobb elhelyezkedés reményében dol-
goztam a közért s Duzárnak, s akkor az õ baklövései miatt kell minden nélkül sze-
gényen mindent újra kezdeni.” Ezekbõl a szavakból kitûnik, hogy neheztelt fõnökére
a klinika kitelepítése során tanúsított viselkedése, és a Halléból történõ szokatlan
távozása miatt. Nem sok bíztató jelet látott a jövõt nézve, akkor még Entzékben is
csalódnia kellett. Entznével való újabb találkozásáról így emlékezik meg: „Megint
odajött hozzám beszélgetni. Hozzájuk, ha ügyem rendezõdik, azt hiszem el fogunk
menni vizitelni.” A beszélgetésrõl nincs feljegyzés, de úgy látszik, kedvezõ hírekrõl
szólt, s megint a kedves, jóbarát Entzékkel a kapcsolat a régi módon folytatódott to-
vább. […] Tegnap hétfõn d.u. felkeresett Bálint Péter (belklinikai tanársegéd). Most
jöttem rá, hogy miért oly készséges és keresett fel önzetlenül. Tavaly én nem csak
gyógyítottam a kisfiát, hanem az utolsó zsidótörvénykor, amikor a felesége elbuj-
dokolt, s a gyerekrõl nem lehetett tudni, hogy zsidónak számít-e vagy sem, akkor
felvettem pár napra a kicsit. Ezt a gyermekmentést nem felejti el (bár én már nem is
emlékeztem erre). Szép ez az önkéntes és baráti hála, mindenesetre ma szokat-
lan. Szerinte pár nap múlva külsõ õrizetes leszek. Körmendynek kifejtette, hogy gy.
gyógyászra szükség van a városban, s én csak parancsra cselekedtem, mert nem
voltam adjunctus, csak ts. Mansfeld felõl megnyugtatott, mondván hogy nem lesz
rosszindulatú, csak semleges, fölényes, de korrekt.”

Úgy látszik, hogy vallomása és a tanúkihallgatások összhangja, a jó szándé-
kú segíteni akarók, a barátok és kapcsolataik hatékony közremûködése eredmé-
nyes volt, kitaposták az utat egy becsületes, õszinte, hazáját szeretõ, a szakmájá-
ért rajongó és biztonsággal mûvelõ orvos szabadulásának útját. 1945. november
17-én, 27 napos vizsgálati fogság után Körmendy Vladimir rendõr tanácsos „vég-
határozatban” rendõrségi felügyelet alá helyezte az alábbi kikötések mellett: Köte-
les minden vasárnap délelõtt 10 órakor jelen véghatározatom felmutatásával a
rendõrkapitányság detektív osztályán személyesen jelentkezni. Lakását este 8
órától reggel 7 óráig nem hagyhatja el. Esetleges lakásváltoztatását 24 órával
elõbb a detektív-testületnél bejelenteni. A város területét rendõrhatósági engedély
nélkül nem hagyhatja el. Nyilvános szórakozási helyeket nem látogathat. Politikai
vagy egyéb gyûléseken részt nem vehet. Táviratot és telefont nem vehet igénybe.

Munkájától nem tiltották el, az 1943. augusztus 31-tõl díjas tanársegéd most
már újra díjtalanként örömmel tért vissza munkahelyére, ahol nagy szeretettel fo-
gadták. Tehát újra beállt a sorba, hogy most már vele kiegészülve folytatódjék a kli-
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nika sikeres tevékenysége Bános Alajos megbízott igazgató vezetésével. Frank
Kálmán a rendõrségi véghatározatnak megfelelõen minden vasárnap megjelent a
rendõrségen. Jelentkezéseinek idõpontja a véghatározat eredeti példányának hát-
oldalán pontosan fel van tüntetve. Két alkalommal kért engedélyt Pécs elhagyásá-
ra, hogy felkeresse a Somogy megyei Karádon barátoknál meghúzódó családját.
Az engedélyt megkapta, így 1945. december 6–10-ig együtt lehettek, és a decem-
ber 28-tól január 3-ig szóló engedély lehetõvé tette, hogy az Újévet is együtt kö-
szönthették.

A rendõrségi felügyelet mellett a Közalkalmazottak Állandó Igazoló Tanácsa
Pécs 1946. január 2-án megtartott nyilvános tárgyaláson meghozott határozata is
sújtotta. Az 1080/1945. M.E. sz. rendelet 20. §-ának pontja alapján egy évre az elõ-
léptetésbõl kizárta. „Indoklás: Igazoló eljárás alá vont, mint közalkalmazott utasítás-
ra, eredeti szolgálati helyét elhagyta, és Németország területére távozott, ami igazo-
ló nyilatkozatából megállapítható és tényként megállapítandó is volt. Igazoló eljárás
alá vont szóbeli elõadásából és a kihallgatott tanúk vallomásából a 3300/1945. M.E.
sz. rendelet 4§-a alapján az eltávozás körülményeire nézve a lelki kényszerhelyzet
fennállása kellõképpen valószínûsíttetett, figyelemmel arra, hogy 1944. november
27-én a szolgálati hely elhagyása napján a gyermekklinikán alig néhány beteg volt,
akikkel megfelelõ számú orvos visszamaradt,

– tekintettel arra, hogy ebben az idõben igazoló eljárás alá vont családja már
Sopronban volt, s végül nyomatékos enyhítõ körülményként figyelembe vehetõen
igazoló eljárás alá vont – aki igen értékes hasznos orvosi mûködést fejtett ki – a kli-
nikai értékek, vagyis a magyar nemzeti vagyon elhurcoltatása és megmentése kö-
rül érdemeket szerzett (11 400/1945.M.E.sz. rendelet 1 §-a) azért vele szemben a
3300/1945. M.E.sz. rendelet alkalmazása mellõztetett,

– mégis minthogy a fentebb már kifejtett magatartásával a magyar nép érde-
keit sértõ cselekedetet követett el, ezért a fennforgó összes nyomatékos enyhítõ
körülmények figyelembevételével a rendelkezõ részben körülírt büntetéssel kellett
sújtani. Ezen határozat jogerõs!”

Az elõléptetésbõl kizáró határozat indoklása ellentmondásokkal teli. A két fõ
vádpont alól, azaz hogy elhagyta munkahelyét és Németországba távozott, vala-
mint az, hogy a gyermekklinika tulajdonát képezõ felszerelési tárgyakat mint nem-
zeti vagyont segített kiszállítani Németországba, felmentést kapott azáltal, hogy
„lelki kényszerhelyzet fennállása kellõképpen valószínûsíttetett”, a klinikán maradt
gyermekek ellátása veszélyben nem forgott, és a „klinikai értékek, vagyis a magyar
nemzeti vagyon […] megmentése körül érdemeket szerzett.” Ezzel ugyanis elis-
merték, hogy cselekedete sokkal inkább érdemi, mint elítélendõ, hiszen épségben
visszakerültek, és talán ezzel menekültek meg a háborús viszonyok közepette a
széthurcolástól, a megsemmisüléstõl.

Az igazoló bizottság Rudolf György elnökletével a koholt vádak ellenére ta-
lán szükségszerûségbõl kénytelen volt valamilyen példát szolgáltatni a nagy nyil-
vánosság elõtt zajló, politikai színezetû ügy lezárása miatt.
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A véghatározat ellen 15 napon belül fellebbezésnek volt helye. Ezt a lehetõ-
séget ki is használták. A Magyar Államrendõrség Vidéki Fõkapitánysága, Buda-
pest „véghatározatot” hozott 1946. évi március 14-én. „Az elsõfokú véghatározatot
megváltoztatom és Dr. Frank Kálmán rendõrhatósági felügyeletét megszüntetem.
[…] A rendelkezésemre álló adatokból megállapítottam, hogy nevezett jobboldali
politikai pártnak tagja nem volt. A pécsi gyermekklinika mûszerkészletének elszállí-
tásában fõnökének, Duzár professzornak egyenes utasítására vett részt, és a klini-
ka ingóságainak Németországba való szállítása ellen Duzár professzornál tiltako-
zott. Errõl a magyar államrendõrség pécsi fõkapitányságát 219/1946. pol. sz.
jelentéssel felterjesztett iratok visszaadása mellett további szabályszerû eljárás
végett értesítem. Tömpe András rendõrezredes”

1944 és 1946 között Bános Alajos, a szegedi egyetem gyermekgyógyász
magántanára megbízottként vezette a klinikát. Entz Béla rektor 1946. július 4-én
Kerpel-Fronius Ödönt a pécsi egyetem Gyermekgyógyászati Tanszékére nyilvá-
nos egyetemi tanárrá nevezte ki. Jövetelével új szellemiség, a betegségek pato-
fiziológiai ismereteken nyugvó szemlélete, azok alkalmazása a gyógyításban és az
ehhez szükséges technikai (laboratóriumi, mûszeres) feltételek megteremtése je-
lentette a fordulatot a klinika életében. Az új stílus „bejáratásában” a sok kiváló
orvossal együtt Frank Kálmán jelentõs szerepet kapott. Rövid idõ alatt Kerpel-
Fronius egyik legfõbb támasza lett nemcsak a betegágy mellett, hanem a klinika
mûködésének szinte valamennyi területén. A professzortól 1947-ben háromhó-
napos, 1948-ban kéthónapos távollétében írásbeli meghatalmazást kapott a klinika
vezetésére mind a gyógyító, mind az adminisztratív és oktatói vonalon, továbbá
arra is, hogy magánügyeit is intézze. 1947. július 1-tõl adjunktussá nevezték ki.
1948. márciusától egy évig Komlón a bányászgyermekek számára tartott szakren-
delést. 1949. december 17-én az egyetemi tanács egyhangú támogatással ma-
gántanárrá habilitálta. Elõadását a Gyermekgyógyászati diagnostica címmel tartot-
ta meg. A kinevezéshez a fizetés mellé „tudós pótdíj” is járt.

Tudományos munkásságának témáit a betegágy mellõl választotta. Közle-
ményei a betegvizsgáló asztalon tapasztaltakból születtek. Legfontosabb „diag-
nosztikus eszközei” a megtekintés, a tapintás és a hallgatózás, tehát a fizikális
vizsgálat és a rendkívül alapos kórelõzmény felvétele voltak. Elsõ dolgozata a Vör-
henynél észlelhetõ rheumás jelenségek 1939-ben jelent meg az Orvosképzésben.
Elsõ dokumentált elõadása az Erzsébet Egyetemi Tudományos Egyesület Orvosi
Szakosztályának (amelynek elnöke ekkor Melczer Miklós volt) V. Tudományos
Ülésén, 1941. november 24-én hangzott el A gyermekkori rheumatismussal kap-
csolatos agyi tünetek címmel. A gyermekkori pneumococcus fertõzések diagnosz-
tikája és kezelése (kemoterápia, mûtéti indikáció) kiemelkedett fiatalkori érdeklõ-
dési körébõl. A 7 H-betûs tünet egybefoglalása nagyszerû didaktikai készségét
jelzi, és azok ismerete sokaknak segített a pneumococcus peritonitis gyors, pontos
felismerésében. Munkatársai és tanítványai „álmukból felébresztve is fújták” a
hölgyeken, hirtelen, hyperpyrexia, hasfájás, hányás, herpes, hyperleukocytosis
jellemzõ tüneteit. A késõbbiekben a csecsemõkori táplálkozási zavarok, hiányár-
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talmak és a sorvadás álltak érdeklõdése középpontjában. Ezek a témakörök, a
Kerpel-Fronius-iskola hatásának köszönhetõen, élete végéig elkísérték, és meg-
határozták nemcsak tudományos, hanem gyakorlati tevékenységét is. Elõadásai-
nak témáját is a fenti területekbõl választotta nem csupán tudományos programok
részeként, hanem ismeretterjesztõ, tudományt népszerûsítõ rendezvények (anyák
iskolája, egészségnevelõ tanfolyamok) szereplõjeként is.

Nem kötelezte el magát az alapkutatásnak, de alapos elméleti felkészültségre
törekedett, amelyet mindenkor a gyakorlatban hasznosított. Korán megfogalmazódott
benne az a törekvés, hogy felhalmozott ismereteit a területi munkában kamatoztassa.
1939. április 27-én kérelmet nyújtott be Keresztes-Fischer Ferenc magyar királyi bel-
ügyminiszterhez az érsekújvári gyermekgyógyász-fõorvosi, vagy a munkácsi intézeti
gyermekgyógyász-szakorvosi állás elnyerésére. A helyek kiválasztása nemcsak
szakmai szempontok miatt történt, hanem a családi hagyományokból eredõ felvidék
iránti elkötelezettség is szerepet játszott elhatározásában. Hiába szerezte be 1939.
március 21-ei dátummal kiállított az Állampolgársági bizonyítványt, a Származási iga-
zolványt, hiába töltötte ki a Származási táblázatot, bizonyítván, hogy „nagyszülõkig
bezárólag tiszta keresztény származású”, a politikai helyzet és a háborús események
közelsége meggátolták terveinek megvalósításában.

A területi gyermekorvosi ellátás kialakításának tervét azonban nem adta fel.
Mûködésének színhelyéül kiváló érzékkel választotta ki magának Szombathelyet,
ahol a Megyei Kórházban 1950. március 14-én kinevezték a Gyermekosztály élé-
re. Ez az esemény döntõ fordulatot jelentett nemcsak saját életében, hanem Vas
megye gyermekellátásában is.

Kerpel-Fronius professzorral és a klinikával a szakmai és a baráti kapcsolat
azonban végig fennmaradt. Több alkalommal is meghívást kapott egyetemi elõ-
adások tartására, ahol kedvenc témáiból válogathatott. Színes, lebilincselõ elõadá-
sait nemcsak az elõadót zsúfolásig megtöltõ orvostanhallgatók, hanem a klinika és
társintézményeinek munkatársai is nagy figyelemmel és érdeklõdéssel hallgatták.

A pécsi klinikán eltöltött évek alapozták meg azt az életmûvet, amely Szom-
bathelyen öltött testet, a területi gyermekvédelem megteremtését. Megszervezte a
területi ellátás és kórházi gyógyító tevékenység egységes mûködését, a gyermek-
körzetek kialakítását, hangsúlyozta a megelõzés és gondozás fontosságát és felis-
merte a specializációban rejlõ lehetõségeket. A területi gyermekvédelem elve hama-
rosan túlnõtt a megye határain, megteremtõjének országos nevet szerzett és
belépett a magyar gyermekorvoslás halhatatlanjainak népes táborába, ahol az utó-
kor hálája és köszönete kíséri az idõk végezetéig.
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ROMVÁRY FERENC

SIKLÓSI KERÁMIA SZIMPOZION
1969–2004

1964-ben Rétfalvi Sándor részt vett a burgenlandi Sankt Margarethenben ren-
dezett, Karl Prantl által vezetett szobrász szimpozionon, az Europeen Bildhauer
Symposion munkájában. Az ott szerzett kedvezõ tapasztalásoknak köszönhetõen ér-
lelõdött meg benne egy baranyai nyári mûvésztelep, azaz késõbbi, általánossá vált
szóhasználattal egy képzõmûvész szimpozion létrehozásának a szándéka. 1967-ben
a vágy végre beteljesült, a szándékot tett követte, és sikerült a megfelelõ helyszín kivá-
lasztásával pártfogó támogatókra lelnie. A korszak sajátossága, hogy erre a KISZ biz-
tosított a fiatal mûvészek számára lehetõséget. A Villányhoz tartozó, a Szársomlyó ol-
dalában, a festõi környezetben fekvõ Gyimóthy-villa szinte kínálkozott mûvészek
befogadására, a mûvelésbõl kivont közeli kõbánya pedig hogy a szobrászok a sza-
badban követ faraghassanak, mely egyúttal lehetõséget biztosított egy szabadtéri
szoborpark kialakítására. Alapító okirat rendelkezik „a Baranya megyei KISZ Bizottság
által szervezett Képzõmûvész Symposion tíz napos idõtartamáról, az együttes létrejöt-
térõl és a további feladatok meghatározásáról.” A Siklósi Járási Tanács elnöke vállalta,
hogy a fiatal mûvészek rendelkezésére bocsátja a Gyimóthy-villát, amit alkotóháznak
nevez ki és építtet át. A villa közelében lévõ kõbányát pedig a villányi községi tanács
elnöke ingyen adta át a fenti célok megvalósítására. Nagyharsány külterületén van az
alkotótelep, akkoriban Nagyharsány közigazgatásilag Villányhoz tartozott. Így az alko-
tótelep „villányiként” vált ismertté és népszerûvé. A „Baranya Megyei KISZ Bizottság
Képzõmûvészeti Symposionjának” értelemszerûen 1967-es alapító tagja volt: dr. Vida
Sándor járási tanácselnök, Zsifkó Ferenc járási tanácselnök-helyettes, Petõh Sándor
járási KISZ-titkár, valamint Bocz Gyula szobrász, Bérces Gábor grafikus, Erdõs János
festõ, R. Fürtös Ilona textiltervezõ, Haraszti László festõ, Magyar László festõ, Pattan-
tyús József keramikus, Rétfalvi Sándor szobrász, Swierkiewicz Róbert festõ, D. Szabó
Margit festõ, Szabados János festõ, Szabó Gábor szobrász, Szép Lehel grafikus és
Vida Dezsõ festõ. A szakmai ügyek irányítására, kiállítások elõkészítése és nyári alko-
tótelep szervezési feladatok ellátására a maguk között megbízottakat neveztek ki Rét-
falvi Sándor, Bérces Gábor és Szabó Gábor személyében.

Képzõmûvészeti Symposion, Siklós címmel három kiállítást rendeztek a sik-
lósi várban. Az 1968-ban, az elõzõ év termését bemutató, a siklósi várban rende-
zett elsõ kiállításukon 18 mûvész vett részt: Bérces, Bocz, Borbás Tibor, Erdõs, R.
Fürtös, Haraszti László, Kampfl József, Kustár Zsuzsa, Magyar László, Pattantyús
József, Rétfalvi Sándor, Rieger Tibor, Swierkiewicz, Szabó, D. Szabó, Szabados,
Szabolcs Péter és Vida. 1969-ben 23-an állítottak ki: Asszonyi Tamás, Bérces,
Bocz, Erdõs, Fürtös, R. Fürtös Ilona, Gáti Gábor, Haraszti, Jávor Piroska, Kampfl,
Kligl Sándor, Kustár Zsuzsa, Kutas László, Ligeti Erika, Magyar, Rétfalvi, Szaba-
dos, Szabó, D. Szabó, Szemethy Imre, Topor András, Tóth Valéria, Vida. 1970-ben
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már 37 volt a kiállítók száma: Asszonyi, Bányai József, Bérces, Blaskó János,
Bocz, Borbás, Demjén László, Erdõs, Farkas László, Fürtös, R. Fürtös, Gáti,
Gyurcsek Ferenc, Haraszti, Jávor, Kampfl, Kiss György, Kocsis Imre, Kõ Pál,
Kustár, Kutas, Ligeti, Magyar, Marosits István, Nagy Sándor, Palotás József, Rét-
falvi, Seregi József, Szabó, D. Szabó, Szabó Mária, Szemethy, Szentgyörgyi Jó-
zsef, Topor, Tóth, Vida és Wágner János.

A kiállításon szereplõ emelkedõ létszám ellenére a képzõmûvészek ezen
heterogén társasága nem volt életképes alakulat. A kõbánya jószerivel csak a
szobrászoknak nyújtott kedvezõ lehetõséget, más szakmák számára nem voltak
kielégítõek a munkafeltételek. Nagy sajtóvisszhangot váltott ki például, hogy egyi-
kük úgymond „megfaragta a hegyet”, azaz nekilátott a helyben lévõ kõ megmunká-
lásának, a benne rejlõ „szobor” kiszabadításának. Bocz Gyula heroikus vállalko-
zása radikálisan eltért az akadémikus szobrászat hagyományos gyakorlatától és
elindított egy máig élõ folyamatot, amit az akkori szóhasználat a kísérletezõ mûvé-
szet kategóriájába sorolt. Ennek lényege pedig az anyaggal való közvetlen kap-
csolat és a szellemi szférának az összekapcsolása. Így válhatott szalonképessé
egy olyan andergrand mûvészet, mely nem tartozott ugyan a hivatalos mûvészet
támogatásra érdemesített kategóriájába, de hallgatólagosan elfogadottá válhatott.
Nem kis érdeme ez a helyi kultúrpolitika akkori irányítóinak. A szoborpark mint al-
kotótelep fennmaradásában és továbbélésében, karakterének kialakításában
Bocz mellett elévülhetetlen szerepe volt még a festõ Orosz Jánosnak és a szob-
rász Bencsik Istvánnak. E triumvirátus a folyamatosságot biztosította, és ide von-
zotta a hazai és külföldi szobrászokat, akik maradandót alkottak Villányban, és
hozzájárultak a szoborpark értékeinek a megteremtésében. Ez még akkor is érvé-
nyes, ha az utódok nem mindig tartották tiszteletben az elõdök szándékát, és he-
lyükre kerülve elmozdították onnan a véglegesen odaszánt munkákat.

1967-ben a Gyimóthy-villához köthetõ, a siklósi várban kiállításokat szerve-
zõ képzõmûvészeti szimpoziont megelõzõen, majd azzal párhuzamosan Pécsett,
a Janus Pannonius Múzeum szervezésében megrendezték az elsõ Országos Kis-
plasztikai Biennálét, majd ezt követõen, 1968-ban az elsõ Országos Kerámia Bien-
nálét. Baranya székvárosa, Pécs, a decentralizáció jegyében, a szobrászat e sajá-
tos, nehezen körülhatárolható ága, valamint a modern kerámia számára országos
fórumot teremtett. 1970-tõl már külföldi mûvészek is dolgoztak a villányi kõbányá-
ban, ezzel nemzetközivé vált a szobrász szimpozion.

Külföldiek megjelenése és aktív részvétele a Siklósi Kerámia Alkotótelepen is
egyfajta vérfrissítést jelentett. A magyar keramikusok többségének munkamódsze-
rétõl és szemléletmódjától jócskán eltért az 1970-es, elsõ nemzetközi szimpozionon
részt vett külföldi keramikus nagy részének a munkássága. Anders Liljefors svéd
keramikusnak az anyag kifejezõkészségére építõ informel kerámiái nagy hatást gya-
koroltak a hazai keramikusok ezen irányzatra érzékeny táborára. Szimbolikusnak te-
kinthetõ, hogy a hazai kerámia jövõjét befolyásoló, gyökeresen új hozzáállást meg-
honosító új irányzat elindítója, vagy inkább erõsítõje, Liljefors, Siklóson hunyt el,
1970. augusztus 16-án. Anders B. Liljefors (1923–1970) emlékkiállítását 1981. ápri-

99

SIKLÓSI KERÁMIA SZIMPOZION

99
PSz_2004-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2004-03_Osz\2004-03_osz_10.vp
Tuesday, February 12, 2013 9:37:50 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



lis 12.–május 3. között rendezték meg a siklósi várban. Csenkey Éva megfogalma-
zása szerint „az ösztönösen dolgozó Mehmet Uyanik török keramikusmûvész
hókusz-pókuszai, az osztrák Spurey házaspár minimal art szigorúságú kerámiái, a
cseh Václav Šerák szûrrealizmussal kacérkodó világa” a hazai keramikusok egy ré-
szében a releváció erejével hatott.

A kerámia terén Schrammel Imre nevéhez köthetõ az ötletadás, aki saját
csehországi, behynei emlékeire történõ utalással, a pécsi székhelyû Országos Ke-
rámia Biennálé közelségére való hivatkozással, ezzel mintegy Baranya mûvészet-
pártoló fogadókészségét elismerve, egy a szobrász szimpozionhoz hasonló, azzal
párhuzamosan mûködõ kerámia alkotótelep Siklóson való létesítését javasolta.
Ennek eredményeként alakult meg 1969-ben a Siklósi Kerámia Szimpozion.

És most nem árt feleleveníteni Komor István helyzetelemzését: A kezdemé-
nyezõk maguk a mûvészek voltak, akik a magyar képzõ- és iparmûvészet megúju-
lását olyan körülmények között képzelték el, amelyek biztosítják a közösségi alko-
tómunka feltételét és lehetõségét. Ebben az idõben a világból hozzánk eljutó
információk világosan jelezték, hogy a mûvészetben olyan tendenciák váltak ural-
kodóvá, amelyek jelentõsen eltértek a hivatalos magyar mûvészetpolitika által tá-
mogatott irányzatoktól. Az elvi különbségeken túl a külföldre kijutó mûvészek szá-
mára nyomasztóan hatott az a tény is, hogy ottani kollégáik az alkotómunka
technikai feltételei tekintetében is elõttük jártak, olyan eszközöket, anyagokat és
technológiákat használtak, amelyek lényegesen megkönnyebbítették a mûvészi
gondolatok tárgyi megjelenítését, és egyszersmind újszerû esztétikai lehetõsége-
ket is jelentettek. Ezen információk alapján teljesen jogosan alakult ki a magyar
képzõmûvész szakmában a végleges lemaradástól való félelem. A felzárkózásra
annak idején nem sok lehetõség adatott. A külföldi mûvésztelepeken szerzett ta-
pasztalatok szerencsére nemcsak a lemaradástudat kialakulásában játszottak
szerepet, hanem, példaként szolgáltak arra is, hogy milyen formában lehet a
leghatékonyabb formában megszerezni a felzárkózáshoz szükséges ismereteket,
kiépíteni a szakmai információk áramlásának csatornáit, kialakítani azokat a kö-
zösségeket és mûhelyeket, amelyekben fokozott intenzitással és gyorsasággal va-
lósulnak meg az új elképzelések. Baranya elvitathatatlan érdeme, hogy az akkor
még kétesnek ítélhetõ kezdeményezéseknek elõször adott kibontakozási mozgás-
teret Magyarországon.

Törvényszerûen bekövetkezett az a folyamat, amely a képzõmûvészeti
szimpozion nyári mûvésztelepi jellegén túlmutató polarizálódást eredményezett.
1971-ben magalakult a Siklósi Alkotótelepek Irodája, mely 1973-ban Baranyai Al-
kotótelepek néven intézményesült. Közös járási, majd késõbb megyei irányítással
Villányban, a Gyimóthy-villához és a kõbányához kapcsolódóan létrejött a szob-
rász alkotótelep és szimpozion, illetve Siklóson, a volt ferences kolostor épületé-
ben a kerámia alkotótelep és szimpozion.

1969-ben a Baranya Megyei Tanács és a Siklósi Járási Tanács a siklósi volt
ferences kolostor mûemlék épületében létrehozta a keramikusok közös nyári fog-
lalkoztatását lehetõvé tevõ, a korra jellemzõ elnevezéssel, az elsõ kerámia
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symposiont (sic!). Kezdetleges körülmények fogadták a Pécsrõl, a fõvárosból és az
ország más területeirõl közös munkára ide érkezõ lelkes keramikusokat. Gmunden
és Bechyne híre és példája, az ott szerzett kedvezõ tapasztalatok mágnesként
vonzották Siklósra az egyedi kerámia mûfajában tevékenykedõ, és a nyitott szak-
mai közösségben való munkálkodás kétségtelen erõfelmérõ próbatételét felvállaló
mûvészeket. Csábító erõvel bírt továbbá a Zsolnay gyár közelsége, a gyárban dol-
gozó mûvészek közössége, egyáltalán az egyedi és a szériagyártás kölcsönhatá-
sának különbözõsége, más megközelítésben pedig szoros mûfaji együvé tartozá-
sa. Az elsõ évben, a technikai feltételek adottságának hiányában Pécsett, a
Zsolnay gyárban égették ki a Siklóson megmintázott tárgyakat; saját mûhelyben
dolgozó keramikusok – így például Gádor István – lehetõséget kaptak arra, hogy
üzemi méretekben megvalósítható mûtárgyakban gondolkozzanak; nyersanyagok
biztosításával is segített a gyár, míg gyári tervezõk egyedi keramikusként, alkotó
közösség keretében is megmérethettek. A legfõbb, speciálisan a kerámia-szakmát
érintõ indokokat azonban a kerámiamûvészet 1960-as években tapasztalható fel-
lendülésében kell keresnünk. A Gádor István, Gorka Géza és Kovács Margit nevé-
vel fémjelzett korszak után, az 1949-ben induló, Borsos Miklós és Gádor István ne-
véhez köthetõ fõiskolai képzésnek köszönhetõen felnõtt egy új generáció, mely
részben kicsiny kézmûves mûhelyekben tevékenykedett, más részüknek azonban
az ipar biztosított munkalehetõséget. A képzõmûvészeti beruházások sorában
szaporodtak a megbízások, és a feladatok egy részének a megoldására alkalmas-
nak bizonyult a kerámia. A szocreál kötöttségek nem bénították annyira az iparmû-
vészeket, mint az izmusoktól óva féltett ún. „nagymûvészet” képviselõit. A dekorati-
vitás mint esztétikai kategória némi védelmet jelentett a számukra.

1969-ben a szimpozion a népmûvelési célfeladatokra átcsoportosított ma-
radványpénzekbõl és nagy részben társadalmi munkával indult el. 1970-ben még
mindig maradványpénzekbõl gazdálkodott, munkaterv, saját apparátus nélkül.
1971-ben azonban már költségvetésbe épült az e célra fordítható összeg. A szak-
mai vitáktól függetlenül itt dõlt el a lét és nemlét kérdése. A 250 E forintos évi költ-
ségvetéshez a Finomkerámiaipari Mûvek adott rendszeres, és a Mûvészeti Alap
esetenkénti hozzájárulást. A FIM 1971-tõl évente 50 E forinttal járult a szervezési
költségekhez, a különleges anyagok beszerzési lehetõségén túlmenõen. A Mûvé-
szeti Alap 1970-ben 360 E forintot, majd 1974-ben újabb 200 E forintot nyújtott mû-
helyfelszereléshez, 1977-ben pedig biztosította a Kerámia Alkotóház építési költ-
ségének egyharmadát, 8 M forintot, kiegészítve az Országos Mûemléki
Felügyelõség és a Baranya megyei Tanács azonos vállalásait. Az UNESCO véd-
nökségét egyébként 1973-tól élvezte a Siklósi Alkotótelepek szervezete, évenkénti
1000 dollárt kitevõ hozzájárulással. Ennek következményeként került a tolmácsko-
dó tanárember, Éliás Imre, késõbb intézményvezetõ, az Alkotótelep állományába.

A szervezés személyi feltételei is sokat változtak idõközben. Az induló
szimpozion vezetõségi tagjai irányítók és egyben a legapróbb részletek bonyolítói
is voltak egyúttal. Megye és járás közös igazgatása azonban a kezdetektõl nem
mûködött zökkenõmentesen, a szervezés munkálatai és a fenntartás költségei
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meghaladták a helyi erõket, mind többet vállalt magára a feladatokból a megye. A
pécsi Janus Pannonius Múzeum mûvészettörténészei az indulástól kezdve kivet-
ték a részüket a létrehozandó alkotótelep munkájából, ötletadás, kapcsolatok létre-
hozása, szervezés és szakmai tanácsadás formájában, továbbá katalógus szer-
kesztésével és kiadásával, valamint a kiválasztott anyag múzeumi õrzésének
vállalásával. Ez utóbbi döntés, mint utóbb fényesen bebizonyosodott, rendkívül
fontosnak bizonyult, a mostani „gazdaváltással” a Siklóson maradt tárgyak sorsa
enyhén szólva nem megnyugtató.

A kezdeti lelkesedésen túlmenõen azonban a megnövekedett feladatok ellá-
tása új erõ bevonását tette szükségessé. A kezdeti idõben Horváth Sándor kera-
mikus volt a mûhelyvezetõ, aki azonban a mûvészi munkát és a mûvésztelep veze-
tését a maga részérõl nem tartotta összeegyeztethetõnek. Tovább már nem
lehetett úgymond társadalmi munkában, lobogó lelkesedéssel Pécsrõl szervezni
és irányítani Siklóson, Villányban a két nyári mûvésztelepet és a két épület fenntar-
tását, mûhelyek kialakítását levezényelni. Így került 1970-ben Pécsre, múzeumi
közvetítéssel, Csenkey Éva mûvészettörténész, aki a pécsi illetõségû, Baranya
Megyei Tanács más jellegû munkakörén túlmenõen, múzeumi és közmûvelõdési
elõadóként is tevékenykedve, mintegy részfeladatként végezte a kialakítandó Sik-
lósi Alkotótelepek szervezését és ügyintézését. Napközben Pécs, délután és este
Siklós. Csenkey azonban azért hagyta ott Budapestet és települt le Baranyában,
hogy létrehozza a szervezeti kereteket, megteremtse a feltételrendszerét annak,
hogy a szobrász és a kerámia szimpozion állandósuljon és országos színvonalon,
nemzetközi jelleggel mûködhessék.

Az évenkénti átcsoportosítások, különbözõ intézményekhez történõ csato-
lások után 1973-ban a Baranya Megyei és a Siklósi Nagyközségi Tanács önálló in-
tézményt hozott létre, az 1968 óta fennálló Szobrász Alkotótelep és Kerámia
Szimpozion szervezeti egyesítésével. Ekkor Csenkey Évát nevezték ki a Siklósi Al-
kotótelepek Irodája vezetõjének. 1973-ban négy, egészéves fõállásban dolgozó
alkalmazottja volt a Siklósi Alkotótelepeknek. 1979-ben már tíz fõállású alkalmazott
végezte a megsokasodott munkát. A kerámia szimpozion mûhelye is évrõl-évre
gyarapodott. Csenkey után 1979-tõl kezdõdõen Éliás Imre volt az intézmény veze-
tõje, Csenkey Éva mûvészeti vezetõ lett.

1970-ben a volt ferences kolostor épületében és tágabb környezetében, a
várfalakon megkezdõdtek a mûemléki feltárások, a Baranya Megyei Tanács és az
Országos Mûemléki Felügyelõség közös költségére. 1975-re befejezõdött a kolos-
torhoz tartozó ún. Perényi-kert helyreállítása. A siklósi kórház kolostorépületben lévõ
nõvérszállásának fokozatos kiürítése, az épület teljes szabaddá tétele a megye áldo-
zatvállalásának köszönhetõen indult be. A tényleges mûemléki helyreállítással
egyidõben a mûhely és a szálláshelyek kialakítására, mely jelentõs szerkezeti be-
avatkozással is járt (barokk tetõzet elbontása, födémcsere, tetõtéri lakószobák kiala-
kítása), 1975 után kerülhetett sor. A munkálatok hosszan elhúzódtak, az átépítés
alatt a szakmai munka „zavartalanul” folytatódott, az Alkotótelep vezetése mindig ta-
lált megoldást arra, hogy a folyamatosság ne szenvedjen csorbát. Szerencsés körül-
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ménynek tudható be – az akkori szempontok szerint legalábbis – az a tény, hogy a
telekkönyvi tulajdonjog az államosítások idején Baranya megye Tanácsának javára
dõlt el. 1981-ben, a kezdõdõ átalakítási munkálatok miatt a kolostor melletti volt isko-
laépületben tartották meg a szimpoziont. Az Égetés a szabadban elnevezésû prog-
ram keretében a hátsó udvaron kötélíves, gáztüzelésû fûrészporos és kokszos ke-
mence, valamint fatüzelésû és gáztüzeléses raku-kemence és mexikói primitív
kemence épült. 1983-ban fejezõdött be a mûemlék épület teljes felújítása és végre
elkezdõdhetett a technikai felszerelés és berendezés kiépítése a Mûvészeti Alap
hathatós támogatásával. Így a nyári, szezonális mûvésztelepi formáról a fogadóké-
pesség biztosításával az egész éves mûködtetésre sikerült áttérni. Az évközi mû-
ködtetés költségeit átvállalta a Baranya Megyei Tanácstól a Mûvészeti Alap, míg a
nyári szimpozion költségét a megye finanszírozta. 1984. május 15-én került sor az
újjáépült és korszerûen berendezett Siklósi Kerámia Alkotóház hivatalos átadására.
Az építkezések befejeztével Csenkey Éva kényszerûen megvált az intézménytõl, õt
egy év múlva követte Éliás Imre. 1984-tõl kezdõdõen rövid idõre Havasi János jo-
gász, újságíró vette át az irányítást, akit 1987-ben Komor István közgazdász köve-
tett a vezetõi székben. Komor 1997-ben lett a közhasznú társaság ügyvezetõ igaz-
gatója. 1997-tõl Pál Zoltán szobrász, már mint kisebbségi tulajdonos az ügyvezetõ
igazgató, Komor pedig gazdasági ügyintézõ. Megalakult ugyanis a Baranyai Megyei
Önkormányzat 75%-os, Komor István, Pál Zoltán és Pécs Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának kisebbségi tulajdonlásával a Baranyai Alkotótelepek Kht. 2003-tól
Váczy Réka a Kht ügyvezetõ igazgatója.

A rendszerváltás után gyökeresen megváltozott az élet Siklóson. Zsugoro-
dó fenntartási fedezet mellett megszûnt az éves mûködtetés, sajátos privatizáci-
ós folyamat kezdõdött meg. A kerámiamûvészet egészét magába foglaló szimpo-
zion-mozgalom helyébe speciális csoportosulások léptek. A kollektív érdek
helyébe a szûkebb csoportok érdekszövetsége lépett, saját önigazgatással, egy-
séges fellépéssel.

1991 végén tizennégy mûvész a Magyar Képzõ- és Iparmûvészek Szövet-
ségén belül – deklarációjuk szerint – egy hatékonyan, az eseményekre gyorsan re-
agálni képes csoportot hozott létre, melynek alkotóit a személyes szimpátián túl, a
hasonló értékrend, értékítélet, kvalitás köt össze. A TERRA Csoport elnevezés uta-
lás a földre, mely agyagként mesterségük õsi, elemi anyaga. A kerámiaszobrászo-
kat tömörítõ csoport alapító magva a következõ: Benkõ Ilona, Fekete László, Fusz
György, Füzesi Zsuzsa, Geszler Mária, Horváth László, Kungl György, néhai
Lammel Ilona, Molnár Sándor, Nagy Márta, Schrammel Imre, Szekeres Károly, Ta-
más Ákos és Vásárhelyi Emese.

1993-ban Dobány Sándor kezdeményezésére, tizenegy mûvész összefogá-
sával egy újabb csoportosulás jött létre, a DeForma Csoport, 1994-ben annak ala-
pítványi formája, a DeForma Képzõmûvészeti és Iparmûvészeti Alapítvány, rövi-
den DeForma Alapítvány. Deklarációjuk szerint célul tûzték maguk elé a tágabban
vett környezetkultúra fejlesztését, alakítását, különös tekintettel a mindennapi élet
tárgyaira, eszközeire. Tevékenységét döntõen a porcelán-, a kerámia- és az üveg-
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mûvészet irányában folytatva, kapcsolatot keresve más területekkel is. Kutatja a
kortárs iparmûvészet határterületeit, keresi kapcsolódási lehetõségeit. Az volt a
cél, hogy az Alapítvány vállalt feladatát elsõsorban szimpozionok szervezésével,
lebonyolításával, kiállítások rendezésével kívánják teljesíteni. A DeForma Csoport
alapító tagjai: Babos Pálma, Bedécs Mónika, Benedek Olga, Dobány Sándor, Fa-
ragó Tünde, Hajdu Zsófia, Kádasi Éva, Lázár Zsuzsa, Nagy Márta, Tihanyi Zsuzsa
és Turcsányi Judit. 1992-tõl kezdõdõen a TERRA Csoport, majd a DeForma Alapít-
vány rendezett Siklóson a központi támogatás csökkenése, majd megszûnése kö-
vetkeztében elhaló szimpozion helyett szimpozion jellegû speciális kurzusokat,
Ivóedény, Sótartó stb. elnevezésû programokkal. Ez a formáció a mûvészeti sza-
badiskola irányába vezetett, mely a pécsi egyetemmel való közös együttmûködés
jegyében csírájában alakulóban volt már.

Ugyanis 1990-ben fogalmazódott meg Bencsik Istvánban, Keserü Ilonában
és Rétfalvi Sándorban, a Janus Pannonius Tudományegyetem mûvész tanáraiban
az egyetemi posztgraduális képzés iránti igény, egy leendõ mesteriskola létesíté-
sének a terve. Mivel 1990 után a Mûvészeti Alap addigi támogatása megszûnt, az
egészéves mûködtetés fedezetének hiányában a szimpozion puszta léte vált kér-
désessé. 1992-ben egyelõre átmeneti jelleggel beindult az egyetemen belüli mes-
terképzés, így az Alkotótelepek és az egyetem számára kölcsönösen kapóra jött
annak lehetõsége, hogy Siklóst és Villányt bekapcsolják a képzésbe. Kezdetben
térítésmentesen használhatták a képzésben részt vevõk a siklósi és a villányi alko-
tótelep infrastruktúráját. A kerámiakurzust Schrammel Imre vezette. E program ke-
retében Keserü Ilona fémjelezte festõképzés is mûködött Siklóson, míg a villányi
szobrászkurzus irányítója Bencsik István volt. 1994-ben megjelent a doktori kép-
zést szabályozó törvény, végrehajtási utasítás azonban ezt nem követte és nem
volt forrásmegjelölés sem. A mesteriskolát támogató alapítvány erejéhez mérten fi-
nanszírozta a doktori programot, s az eszközállományt is fejlesztette Siklóson. Az
Alkotótelepeknek azonban egyre csökkent a támogatottsága, így kénytelen volt
emelni a hozzájárulási kvótát. Míg a korábbi idõben, a hetvenes-nyolcvanas évek-
ben mindent az Alkotótelepek Igazgatósága fedezett, ösztöndíjat is biztosított a
Mûvészeti Alap és a Baranya Megyei Tanács által biztosított költségvetési keret
terhére, addig a kilencvenes években az önállóan mûködõ mûvészcsoportok anya-
gilag is hozzájárulást fizettek. A Kht. idõszakától, 1997-tõl kezdõdõen minden költ-
séget a résztvevõknek kell vállalnia. 1996-ban az egyedüli fenntartó Baranya Me-
gyei Önkormányzat ugyanis 30 millióról 10 millióra apasztotta a fenntartási
költségeket. 2000-ben a Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Kara megkapta és
birtokba vette Pécsett a volt Istenkúti iskola épületét, így kényszerûen megszûnt
Siklóson az egyetemi szintû kerámiaképzés, Villányban a szobrászképzés.

2002-ben, miután a Pécsi Tudományegyetem korábban már kivonult a kö-
zös mûködtetésbõl, s a Baranya Megyei Önkormányzat is csak a puszta fenntartási
költségeket fedezi. 2003-ig már csupán a fenntartást biztosító két fõállású
alkalmazottja – Komor István és Pál Zoltán – volt a Baranyai Alkotótelepeknek.
2003-tól csupán egy fõ, Váczy Réka személyében.
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A Siklósi Kerámia Szimpozion fennállásának három évtizede alatt az élvo-
nalbeli hazai keramikusok mellett nemzetközi rangú keramikusok is nagy számban
vettek részt. A mûfaj sajátosságából adódóan rendkívül sok mûtárgy értékû kerá-
mia született Siklóson. A mûvésztelep alapításában és folyamatos fenntartásában
tanácsadóként, szervezõként tevékenyen vették ki részüket a pécsi múzeum mun-
katársai. Az Országos Kerámia Biennálé kiállításain szereplõ kiemelkedõ alkotáso-
kat a múzeum célzott vásárlás és ajándékozás révén megszerezte, megalapozva
ezzel a ma már országos jelentõségû, több ezres modernkerámia-gyûjteményét.
Kézenfekvõnek és biztonságos megoldásnak látszott, hogy a siklósi anyag legran-
gosabb válogatása is a pécsi gyûjtemény részévé váljon. Siklóson a maga nemé-
ben is jelentõs tanulmánygyûjtemény maradt, mely a siklósi nyári mûvésztelep
mindenkori alkotóinak nyújtott kellõ támpontot az elõdök munkásságát illetõen. A
pécsi múzeum tízezres nagyságrendû Zsolnay-kerámia anyaga mellett is számot-
tevõ kortárskerámia-gyûjteménye e kettõs forrásnak köszönhetõen magas szinten
reprezentálja a modern magyar kerámiamûvészetet, egyúttal nemzetközi össze-
hasonlítást biztosítva a siklósi nemzetközi anyag együttes jelenlevésével. A Siklósi
Kerámia Szimpozion anyagának múzeumba kerülése, melynek tételes átvétele a
„gazdátlanság” idõszakában erõsen felgyorsult, és így megmentõdött a szétszóra-
tástól, éves bontásban a következõ:

1970. 126 tétel (a ’69-es és a ’70-es szimpozion anyagából)
1972.   64 tétel (a ’71-es szimpozion anyagából)
1974.   75 tétel (a ’72-es és a ’73-as szimpozion anyagából)
1990. 150 tétel
1994.   26 tétel (a ’90-es és a ’93-as szimpozion anyagából)
1995.     5 tétel
1999. 546 tétel (a raktári anyag nagy része)
2001. 565 tétel (a raktári anyag másik része)
2003.     6 tétel

összesen: 1563 tétel

SIKLÓSI ALKOTÓTELEPEK-BARANYAI ALKOTÓTELEPEK VEZETÕI:
Horváth Sándor 1969–70 között mûhelyvezetõ
Csenkey Éva 1970–72 között megyei szervezõ; 1973–79-ig intézményvezetõ;
1979–83-ig mûvészeti vezetõ
Éliás Imre 1978-tól a nemzetközi dokumentáció alkalmazottja; 1979–84-ig intéz-
ményvezetõ
Havasi János 1984–85 között intézményvezetõ
Komor István 1985–97 között intézményvezetõ, 1997-ben a Baranyai Alkotótele-
pek Kht. vezetõje
Pál Zoltán 1997–2003 között a Kht. vezetõje
Váczy Réka 2003-tól a Kht. vezetõje
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A KHT. FELÜGYELÕ BIZOTTSÁGÁNAK TAGJAI:
Bencsik István, Fábos Pál, Gonda Tibor 1997–2003 között
Bencsik István, Fábos Pál, Meixner András 2003-tól

IDÕREND
1969. július 28. – augusztus 20.
Kerámiatábor (I. Kerámia Szimpozion)
Fenntartó: Baranya Megyei Tanács V. B.
Rendezõ szervek: Baranya Megyei Tanács V. B., Siklósi Tanács V. B., Mûvelõ-
désügyi Minisztérium, Magyar Képzõmûvészek Szövetsége
Résztvevõk: Benkõ Ilona – Borsody László – Fürtös György – Gazder Antal – Hor-
váth Sándor – Lõrincz Gyõzõ – Molnár Imre – Müller Magda – Nádor Judit – Pál Er-
zsébet – Pattantyús József – Schrammel Imre – Szávoszt Katalin – Szekeres
Károly – Török János
Kiadvány: Kerámia Symposion. Siklós, 1969. A JPM mûvészeti kiadványai 2. Be-
vezetõ: Dvorszky Hedvig (szöveg: angol–magyar)

1970. július 15. – augusztus 22.
II. (elsõ nemzetközi) Kerámia Szimpozion
Fenntartó: Baranya Megyei Tanács V. B.
Rendezõ szervek: Baranya Megyei Tanács V. B. Mûvelõdési Osztály, Mûvelõdés-
ügyi Minisztérium, Magyar Képzõ- és Iparmûvészek Szövetsége
Résztvevõk: Cybinska, Krystina (lengyel) – Csekovszky Árpád – Enger, Leif Helge
(norvég) – Fürtös György – Garányi József – Gobyte-Daunoravicene, Danuté (litván)
– Horváth Sándor – Kajander, Katharina Margareta (finn) – Kakabadze, Alde (grúz) –
Liljefors, Anders (svéd) – Lõrincz Gyõzõ – Majoros János – Molnár Imre – Nádor Ju-
dit – Schrammel Imre – Šerák, Václav (cseh)– Spurey, Gerda (osztrák) – Spurey,
Kurt (osztrák) – Szekeres Károly – Uyanik, Mehmet (török) – Vasa, Olli (finn)
Kiadvány: Kerámia Symposion / Ceramic Symposium. Siklós, 1970. A JPM kép-
zõmûvészeti kiadványai 3. Bevezetõ: Hárs Éva (szöveg: angol–magyar)

1971. július 19. – augusztus 21.
III. Kerámia Szimpozion
Program: Kézmûves edény
Fenntartó: Baranya Megyei Tanács V. B.
Rendezõ szervek: Baranya Megyei Tanács V. B. Mûvelõdési Osztály, Siklós
Nagyközség Tanácsa V. B.
Szervezõ: Siklósi Alkotótelepek Irodája
Résztvevõk: Ambrus Éva – Bükki Béla – Csemán Ilona – Duray Lilla – Fürtös
György – Horváth Magda – Horváth Sándor – Lõrincz Gyõzõ – Márközi Mária –
Molnár Imre – Müller Magda – Szonntag Éva – Surányi Anna – Szekeres Károly –
Várdeák Ildikó – Zákány Eszter
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Kiadvány: Kerámia Symposion. Siklós, 1971. A JPM mûvészeti kiadványai 10. Be-
vezetõ: anoním

1972. július 28. – szeptember 2.
IV. Kerámia Szimpozion
Fenntartó: Baranya Megyei Tanács V. B.
Rendezõ szervek: Baranya Megyei Tanács V. B. Mûvelõdési Osztály, Siklós
nagyközség Tanácsa V. B., Finomkerámiaipari Mûvek
Szervezõ: Siklósi Alkotótelepek Irodája
Szakmai tanácsadók: Fürtös György keramikus, Garányi József keramikus, Hárs
Éva mûvészettörténész, Majoros János keramikus.
Résztvevõk: Balczó Edit – Bükki Béla – G. Csabai Mária – Fürtös György – Gádor
István – Garányi József – Gazder Antal – Kovács Éva – Laborcz Mónika – Majoros
Hédi – Majoros János – Nádor Judit – Németh János – Pattantyús József –
Pázmándy Antal – Simó Ágoston – Várdeák Ildikó – Végvári Gyula – Zákány Eszter
Kiadvány: Kerámia Symposion. Siklós, 1972. A JPM mûvészeti kiadványai 19. Be-
vezetõ: Gádor István

1973. június 26. – augusztus 31.
V. (második nemzetközi) Kerámia Szimpozion
Fenntartó: Baranya Megyei Tanács V. B.
Rendezõ szervek: Baranya Megyei Tanács V. B. Mûvelõdési Osztály, Magyar
Képzõ- és Iparmûvészek Szövetsége, Finomkerámiaipari Mûvek.
Szervezõ: Siklósi Nagyközségi Tanács V. B. Siklósi Alkotótelepek Irodája
A szimpozion társadalmi vezetõségének tagjai: Farkas Tivadar (MSZMP), Für-
tös György keramikus, Garányi József keramikus, Hárs Éva mûvészettörténész,
Sikota Gyõzõ mûvészettörténész
Résztvevõk: Adonomis, Juosa (litván) – Altenburg, Franz Josep (osztrák) – G.
Csabai Mária – Fabini, Wilhelm (román) – Gádor István – Garányi József – Janáky
Viktor – Kalmár Magda (jugoszláviai) – Krajtsovits Margit – Van Lith, Jean Paul
(francia) – Lucietti, Giuseppe (olasz) – Majoros János – Minya Mária – Pázmándy
Antal – Semsey Gabriella – G. Staindl Katalin – Szczypczinska-Krajewska, Janina
(lengyel) – Tehnik, Lubor (cseh) – Togyerás József (jugoszláviai) – Török János –
Winquist, Peter (finn) – Wittich-Grosskurt, Ulli (kelet-német) – Zgudtrzachocka,
Krystina (lengyel)
Kiadvány: Kerámia Szimpozium 1973 + 74 / Ceramics Symposium 1973 + 74 Sik-
lós/Hungary. V. Kerámia Szimpozion, Siklós, 1973. június 26. – augusztus 31. / V.
Ceramics Symposium, Siklós, june 26 – august 31. 1973. Siklósi Szimpozion Kiad-
ványok 8. (közös 1973-74-es katalógus. Siklósi szimpozion kiadványok 8.) Beve-
zetõ: Csenkey Éva, Ulli Wittich-Grosskurth (szöveg: magyar–angol)
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1974. július 1. – augusztus 10.
VI. (harmadik nemzetközi) Kerámia Szimpozion
Fenntartó: Baranya Megyei Tanács V. B.
Rendezõ szervek: Baranya Megyei Tanács V. B. Mûvelõdési Osztály, Magyar
Képzõ- és Iparmûvészek Szövetsége, Finomkerámiaipari Mûvek.
Szervezõ: Siklósi Alkotótelepek Irodája
A szimpozion társadalmi vezetõségének tagjai: Bencsik István szobrász, Bocz
Gyula szobrász, Farkas Tivadar (MSZMP), Fürtös György keramikus, Garányi Jó-
zsef keramikus, Hárs Éva mûvészettörténész, Majoros János keramikus, Sárosi
Mátyás tanácselnök, Sikota Gõzõ mûvészettörténész, ifj. Szabó István szobrász,
Vígh Tamás szobrász
Mûhelyvezetõ: Probstner János
Résztvevõk: Ambrus Éva – Baleva, Szaska (bolgár) – Benkõ Ilona – Cervenkova,
Hana (cseh) – Colacoglu, Hamiye (török) – Eõry Miklós – Gálócsy Edit – Kocsofan,
Nyikolaj (moldáv) – Moják Aranka (jugoszláviai) – Sängerlaub, Marika (kelet-né-
met) – Sztajkova, Ruzsa (bolgár) – Sujetova-Kostic, Marina (jugoszláv)
Kiadvány: Kerámia Szimpozium 1973 + 74 / Ceramics Symposium 1973 + 74 Sik-
lós/Hungary. VI. Kerámia Szimpozion, Siklós, 1974. július 1. – augusztus 10. / VI.
Ceramics Symposium, Siklós, july 1. – august 10. 1974. (közös 1973–1974-es ka-
talógus) Siklósi szimpozion kiadványok 8. Bevezetõ: Csenkey Éva (szöveg: ma-
gyar–angol)

1975. Mûemléki feltárás és átépítés miatt szünetel a mûhelymunka.

1976. július 19. – augusztus 29.
VII. Kerámia Szimpozion
Program: Kerámia a kertben I.
Fenntartó: Baranya Megyei Tanács V. B.
Rendezõ szervek: Baranya Megyei Tanács V. B. Mûvelõdési Osztály, Magyar
Képzõ- és Iparmûvészek Szövetsége, Finomkerámiaipari Mûvek
Szervezõ: Siklósi Alkotótelepek Irodája
A szimpozion mûvészeti tanácsa: Bencsik István szobrász, Garányi József kera-
mikus, Lantos Ferenc festõ, Majoros János keramikus, Török János keramikus.
Mûhelyvezetõ: Simó Ágoston
Résztvevõk: Bükki Béla – Gerle Margit – Kecskeméti Sándor – Koller Éva – Ko-
vács Gyula – J. Móker Zsuzsanna – Müller Magda – Pannonhalmi Zsuzsa –
Pázmándi Antal – Polgár Ildikó

1977. június 14. – augusztus 14.
VIII. Kerámia Szimpozion
Program: Kerámia a kertben II.
Fenntartó: Baranya Megyei Tanács V. B.
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Rendezõ szervek: Baranya Megyei Tanács V. B. Mûvelõdési Osztály, Magyar
Képzõ- és Iparmûvészek Szövetsége, Finomkerámiaipari Mûvek
Szervezõ: Siklósi Alkotótelepek Irodája
A szimpozion mûvészeti tanácsa: Bencsik István szobrász, Garányi József kera-
mikus, Lantos Ferenc festõ, Majoros János keramikus, Török János keramikus
Mûhelyvezetõ: Simó Ágoston
Résztvevõk: Gerle Margit – Kecskeméti Sándor – Kovács Gyula – Lõrincz Gyõzõ
– Mojzes Marianna – J. Móker Zsuzsanna – Orbán Katalin – Polgár Ildikó – Sarkan-
tyú Judit – Tóvölgyi Katalin – Tuza László
Kiadvány: Kerámia a kertben I–II. Kerámia Szimpozion VII–VIII. Siklós, 1976-1977. /
Ceramics in the garden I–II. Ceramics Symposium VII–VIII. Siklós, 1976-1977. (kö-
zös 1976-1977-es katalógus) Siklósi szimpozion kiadványok IV. Bevezetõ: Rideg
Gábor (szöveg: magyar–angol)

1978. június 15. – augusztus 15.
IX. Nemzetközi Kerámia Szimpozion
Program: Kerámia a városban
Fenntartó: Baranya Megyei Tanács V. B.
Rendezõ szervek: Baranya Megyei Tanács V. B. Mûvelõdési Osztály – Magyar
Képzõ- és Iparmûvészek Szövetsége – Finomkerámiaipari Mûvek
Szervezõ: Siklósi Alkotótelep
A szimpozion mûvészeti tanácsa: Bencsik István szobrász, Csontos László
szobrász, Garányi József keramikus, Majoros János keramikus.
Résztvevõk: Lõrincz Gyõzõ – Orbán Katalin – Orosz Mária – Polgár Ildikó –
Radova, Šarka (cseh) – Stryjecki, Ryszard (lengyel) – Szemereki Teréz –
Zavadzky Éva
Kiadvány: Kerámia a városban – Ceramics in town. (I.) Siklósi szimpozion kiad-
ványok V.
Bevezetõ: Rideg Gábor. (szöveg: magyar–angol)

1979. június 25. – augusztus 25.
X. Nemzetközi Kerámia Szimpozion
Program: Kerámia a városban
Fenntartó: Baranya Megyei Tanács V. B. Mûvelõdési Osztály, Magyar Képzõ- és
Iparmûvészek Szövetsége, Finomkerámiaipari Mûvek
Rendezõ szervek: Baranya Megyei Tanács V. B. Mûvelõdési Osztály
Szervezõ: Siklósi Alkotótelepek
Résztvevõk: Antal András – Lugossy László (romániai) – Jáger Margit – Füzesi
Zsuzsa – Koncz Béla
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1980 – 1984 között építkezés folyik
közben
1981. Kecskemét, július 1. – július 15. – Siklós, július 15. – július 31.
XI. (negyedik nemzetközi) Kerámia Szimpozion
Program: Égetés a szabadban
Fenntartó: Baranya Megyei Tanács V. B.
Rendezõ szervek: Bács-Kiskun Megyei Tanács V. B. Mûvelõdési Osztály, Bara-
nya Megyei Tanács V. B. Mûvelõdési Osztály, Magyar Képzõ- és Iparmûvészek
Szövetsége
Szervezõ: Kecskeméti Kerámia Stúdió, Siklósi Alkotótelepek
A szimpozion szakmai irányítója: Schrammel Imre
Technikai munkatársak: Fusz György, Kádasi Éva, Molnár Sándor, Turi Anna
Résztvevõk: Antal András – Davison, David (USA) – Davison, Kendra (USA) –
Horváth László – Kecskeméti Sándor – Kisfalusi Márta – Richter, Friedrich (ke-
let-német) – Schrammel Imre – Szalai László – Szekeres Károly – Terebess Gábor
– Tóvölgyi Katalin – Vehring, Fritz (nyugat-német) – Vehring, Vera (nyugat-német)
- Weiss, Gustav (nyugat-berlini)
Kiadvány: Égetés a szabadban. Nemzetközi Kerámia Szimpozion. Kecskemét –
Siklós. 1981. július 1–31. Siklósi Szimpozion Kiadványok 10. Sorozatszerkesztõ:
Csenkey Éva. Bevezetõ: Csenkey Éva, Molnárné Luca Zsuzsanna

1984. május 15. – június 30.
XII. Kerámia Szimpozion
Fenntartó: Baranya Megyei Tanács V. B. Mûvelõdési Osztály, Magyar Képzõ- és
Iparmûvészek Szövetsége, A Magyar Népköztársaság Mûvészeti Alapja
Szervezõ: Siklósi Alkotótelepek
Résztvevõk: Kerezsi Gyöngyi – Krawczun Halina – J. Móker Zsuzsanna – Szalai
László – Fenesi Péter (jugoszláviai)

1985. június 1. – július 30.
XIII. (ötödik nemzetközi) Kerámia Szimpozion
Fenntartó: Baranya Megyei Tanács V. B., A Magyar Népköztársaság Mûvészeti
Alapja
Szervezõ: Baranyai Alkotótelepek
Résztvevõk: Christensen, Kari (norvég) – Enke, Mario (kelet-német) – Fusz
György – Ijuin, Mariko (japán) – Keményffy Gábor – Lammel Ilona – Lázár Zsuzsa –
Martinsson, Hjördis (svéd) – Popescu, Mircea (román) – Prus, Mira (nyugat-német)
– Rieger, Armin (kelet-német) – Schrammel Imre – Tsuboi, Asuka (japán) –
Vepvadze, Otar (grúz)
Kiadvány: Nemzetközi Kerámia Szimpozion / International Ceramic Symposium.
Siklós, 1985. Bevezetõ: Schrammel Imre (szöveg: magyar–angol)
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– Kerámia. Ceramics 1985. Mûvészeti szimpozionok eredményei. The Achievements
of Art Symposia. Budapest, Mûcsarnok, 1985. július 12. – augusztus 18. Elõszó: Feuer
Gábor Tanulmány: Csenkey Éva (szöveg: magyar-angol)

1986. október 1. – október 31.
XIV. Kerámia Szimpozion
Program: A sómázas kerámia technológia lehetõségei az edénygyártásban és a
szobrászatban.
Fenntartó: Baranya Megyei Tanács V. B. Mûvelõdésügyi Osztály, A Magyar Nép-
köztársaság Mûvészeti Alapja
Szervezõ: Baranyai Alkotótelepek
Résztvevõk: Beke Györgyi – Benkõ Ilona – Krajtsovits Margit – J. Móker Zsuzsan-
na – Orosz Mária – Paulikovics Iván – Péter Ágnes – Schrammel Imre – Szekeres
Károly – Szöllõssy Enikõ – Várnagy Ildikó
Kiadvány: Kerámia szimpozion, 1986. Sómáz I. / Salt-glaze I. Ceramics symposium,
1986. Siklósi szimpozion kiadványok XII. Bevezetõ: Komor István (szöveg: ma-
gyar–angol)

1987. június 15. – július 31.
XV. (hatodik nemzetközi) Kerámia Szimpozion
Fenntartó: Baranya Megyei Tanács V. B. Mûvelõdésügyi Osztály, Magyar Nép-
köztársaság Mûvészeti Alapja
Szervezõ: Baranyai Alkotótelepek Siklósi Alkotóház, Pécs
Résztvevõk: Andaluz, Eduardo (spanyol) – Elistratova, Irina (grúz) – Geszler Mária
– Hajdú Zsófia – Krajtsovits Margit – Krüger, Peter (kelet-német) – Langerova, Ivica
(szlovák) – Lammel Ilona – Ligeti Erika – J. Móker Zsuzsanna – Molnár Sándor –
Schmitt-Fassbinder, Ingrid (nyugat-német) – Suzuki, Aisaku (japán) – Rotenberg,
Marta (argentín)
Kiadvány: Kerámia szimpozium, Siklós, 1987. / Ceramics symposium, Siklós,
Hungary 1987. Bevezetõ: Komor István (szöveg: magyar–angol)

1988. október 15. – november 15.
XVI. (XIV) Kerámia Szimpozion
Program: Kerámia és építészet
Fenntartó: Baranya Megyei Tanács V. B., Magyar Népköztársaság Mûvészeti
Alapja
Szervezõ: Baranyai Alkotótelepek
Résztvevõk: Ambrus Éva – Beke Gyöngyi – Füzesi Zsuzsa – Gerle Margit –
Keményffy Gábor – Krawczun Halina – Lammel Ilona – J. Móker Zsuzsanna –
Orosz Mária – Péter Ágnes – Sinkovits Erzsébet (jugoszláviai) – Schrammel Imre –
Szöllõssy Enikõ
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1989. június 1. – július 14.
XVII. (hetedik nemzetközi) Kerámia Szimpozion
Fenntartó: Baranya Megyei Tanács V. B., Magyar Népköztársaság Mûvészeti
Alapja
Szervezõ: Baranyai Alkotótelepek
Résztvevõk: Füzesi Zsuzsa – Hajdu Zsófia – Heimer, Astrid (norvég) – Hill, Simon
(görög) – Jegodzienski, Harald (nyugat-német) – Kavagucsi, Jun (japán) – Lammel
Ilona – Manning, Leslie (kanadai) – Márton Károly – Niblett, Christine (spanyol) –
Roberts, Ann (kanadai) – Schmitt-Fassbinder, Ingrid (nyugat-német) – Schrammel
Imre – Stehr, Barbara (nyugat-német)

1990. július 1. – július 31.
XVIII. (nyolcadik nemzetközi) Kerámia Szimpozion
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat
Szervezõ: Baranyai Alkotótelepek
Résztvevõk: Christensen, Kari (norvég) – Füzesi Zsuzsa – Karivirta, Eija (finn) –
Lehmann, Klaus (nyugat-német) – Mintzberg, Yvette (amerikai magyar) – Schmidt,
Lou (svájci) – Schrammel Imre – Sures, Jack (kanadai) – Vehring, Fritz (nyugat-né-
met) – Vehring, Vera (nyugat-német) – Voyatzoglou, Maria (görög)

1991. május 1. – május 30.
XIX. (kilencedik nemzetközi) Kerámia Szimpozion
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat
Szervezõ: Baranyai Alkotótelepek
Résztvevõk: Balázs Péter – Benedek Olga – Benkõ Ilona – Füzesi Zsuzsa – Husz
Ágnes – Krajtsovits Margit – Krawczun Halina – Lammel Ilona – Lázár Zsuzsa –
Major Judit – Molnár Sándor – Nagy Márta – van Rheeden, Beatrijs (holland) – Sze-
keres Károly – Szemereki Teréz – Szili Borbála

1992. június 14. – július 12.
XX. (tizedik nemzetközi) Kerámia Szimpozion
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat
Szervezõ: Baranyai Alkotótelepek
A Baranyai Alkotótelepek mûvészeti tanácsa: Farkas Ádám – Fürtös György –
Füzesi Zsuzsa – Komor István – Schrammel Imre – Várkonyi György
Megbízott szakértõk: Bencsik István – Keserü Ilona – Molnár Sándor
Résztvevõk: Benkõ Ilona – Csontos Katalin – Friendland, Maud (izraeli) – Füzesi
Zsuzsa – Halmos Ferenc – Hefez, Magdaléna (izraeli) – Huang, Nilfs (dán) – Kungl
György – Lammel Ilona – Nagy Márta – Pandit, S. Primula (indiai) – Szekeres
Károly – Vásárhelyi Emese

112

ROMVÁRY FERENC

112
PSz_2004-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2004-03_Osz\2004-03_osz_10.vp
Tuesday, February 12, 2013 9:37:52 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



1993. június 27. – július 24. illetve július 25. – augusztus 15.
I. DeForma (nemzetközi) Porcelán Szimpozion
Program: Ivóedény
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat
Rendezõ szervek: DeForma Csoport, DeForma Alapítvány
Szervezõ: Sárkány József
Résztvevõk: Babos Pálma – Bedécs Mónika – Benedek Olga – Dobány Sándor –
Dujardin, Cecile (osztrák) – Faragó Tünde – Hajdu Zsófia – Kádasi Éva – Lázár
Zsuzsa – Nagy Márta – Rataitz, Judith (osztrák) – Tihanyi Zsuzsa – Turcsányi Zsu-
zsa
Kiadvány: közös katalógus: Szimpozionok 1993–1995. Bevezetõ: Sárkány József
(szöveg: angol–német–magyar)
I. TERRA (nemzetközi) Kerámia Szimpozion
Program: Kerámia szobrászat
Rendezõ szervek: TERRA Csoport
Szervezõ: Füzesi Zsuzsa
Jellege: fizetõ kurzus
Résztvevõk: Altenburg, Franz Josef (osztrák) – Benkõ Ilona – Fekete László –
Fusz György – Füzesi Zsuzsa – Geszler Mária – Horváth László – Kitzler, Martin
(osztrák) – Kungl György – Lammel Ilona – Molnár Sándor – Nagy Márta –
Nepo-Stieldorf, Gabriella (osztrák) – Schrammel Imre – Schrammel, Lilo (osztrák)
– Szekeres Károly – Tamás Ákos – Tshachler-Nagy, Gerhild (osztrák) – Vásárhelyi
Emese – Werdenich-Maranda, Eva (osztrák)

1994. február illetve június – július
II. DeForma Porcelán Szimpozion
Program: asztali tárgy
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat
Rendezõ szervek: DeForma Alapítvány
Szervezõ: Sárkány József
Résztvevõk: Babos Pálma – Bedécs Mónika – Benedek Olga – Boda Péter –
Dobány Sándor – Faragó Tünde – Hajdu Zsófia – Kádasi Éva – Turcsányi Judit –
Vida Judit
Kiadvány: közös katalógus: Szimpozionok 1993-1995. Bevezetõ: Sárkány József
(szöveg: angol–német–magyar)

III. DeForma Porcelán Szimpozion
Program: asztali tárgy
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat
Rendezõ szervek: DeForma Alapítvány
Szervezõ: Sárkány József
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Résztvevõk: Babos Pálma – Bedécs Mónika – Benedek Olga – Dobány Sándor –
Faragó Tünde – Hajdu Zsófia – Kádasi Éva – Nagy Márta – Turcsányi Judit
Kiadvány: közös katalógus: Szimpozionok 1993–1995 Bevezetõ: Sárkány József
(szöveg: angol–német–magyar)
– de FORma, 1994. Bevezetõ: Csenkey Éva. A Budapest Galéria kiadványa

1996. június 1.– június 30.
IV. DeForma (nemzetközi) Kerámia és Porcelán Szimpozion
Program: A sótartó I.
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat
Rendezõ szervek: DeForma Alapítvány
Szervezõ: Sárkány József
Résztvevõk: Füzesi Zsuzsa – Kádasi Éva – Laanmaa, Kersti (észt) – Lammel Ilo-
na – J. Móker Zsuzsanna – Molnár Sándor – Nagy Márta – Szinvai Pál – West,
Katherina (ír). A résztvevõkön kívül a siklósi kiállításon szerepelt még: Bacsó Anna
– Bakos Ildikó – Berkovics Péter – Csala Zsuzsa – Fekete László – Fürtös György –
Karsai Zsófia – Matusik Katalin – Polyák János.
Kiadvány: Hommage à Benvenuto Cellini. A sótartó – The salt-cellar. Das
Salzgefäß. Pécs, 1996. Bevezetõ: Sárkány József (szöveg: magyar–angol–né-
met)

1997. június – július
V. DeForma Kerámia és Porcelán Szimpozion
Program: A sótartó II.
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat
Rendezõ szervek: DeForma Alapítvány
Szervezõ: Sárkány József
Résztvevõk: Fusz György – Horváth László – Kalmár János – Kungl György –
Lammel Ilona – Molnár Sándor – Nagy Márta

1998. június 21. – július 26.
VI. DeForma (nemzetközi) Kerámia és Porcelán Szimpozion
Program: Erotika
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat
Rendezõ szervek: DeForma Alapítvány
Szervezõ: Sárkány József
Résztvevõk: Bofill, Maria (spanyol) – Fusz György – Füzesi Zsuzsa – Kádasi Éva
– Kungl György – Lammel Ilona – Molnár Sándor – Nagy Márta – Weihs, Peter
(osztrák) – Zwölfer, Martina (osztrák)
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1999. július 4. – július 31.
VII. DeForma (nemzetközi) Kerámia és Porcelán Szimpozion
Program: Erotika
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat
Rendezõ szervek: DeForma Alapítvány
Szervezõ: Sárkány József
Résztvevõk: Altenburg, Franz Josef (osztrák) – Brandt, Jochen (német) – Füzesi
Zsuzsa – Kádasi Éva – Kungl György – Lehmann, Klaus (német) – Lutnyk, Petra
(osztrák) – Molnár Sándor – Schrammel. Lilo (osztrák) – Szalai László – Zeit,
Friedericke (német)

2000. július 1. – július 24.
VIII. DeForma (nemzetközi) Kerámia és Porcelán Szimpozion
Program: Edény és szobor I.
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat
Rendezõ szervek: DeForma Csoport, DeForma Alapítvány
Szervezõ: Sárkány József
Résztvevõk: Dobány Sándor – Fürtös György – Háber Szilvia – Hlusicka, Jiøi
(cseh) – Kádasi Éva – Molnár Sándor – Nagy Márta – van Rheeden, Beatrijs (hol-
land) – Várbíró Kinga Evelin

2001. június 10. – június 30.
IX. DeForma (nemzetközi) Kerámia és Porcelán Szimpozion
Program: Edény és szobor II.
Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat
Rendezõ szervek: DeForma Csoport, DeForma Alapítvány
Szervezõ: Sárkány József
Résztvevõk: Chorafas, Theodora (görög) – Geszler Mária – Kádasi Éva – Kecske-
méti Sándor – Palowsky, Gabriel (lengyel) – Molnár Sándor – Nagy Márta – Otani,
Shinji (japán) – Wells, Meri (walesi)

2002. június 16. – július 7.
X. DeForma (nemzetközi) Kerámia és Porcelán Szimpozion
Program: Hattyúdal I.
Rendezõ szervek: DeForma Képzõ- és Iparmûvészeti Alapítvány
Szervezõ: Sárkány József
Résztvevõk: Chrzaszcz, Barbara (lengyel) – Fusz György – Geszler Mária –
Kádasi Éva – Kalman, Karin (észt) – Králl Borbála – Molnár Sándor – Nagy Márta –
Pázmándi Antal – Polyák János – Turunen, Eva (finn) – Vilippus, Annika (észt)
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2003. június 15. – július 6.
XI. DeForma (nemzetközi) Kerámia és Porcelán Szimpozion
Program: Hattyúdal II.
Rendezõ szervek: DeForma Képzõ- és Iparmûvészeti Alapítvány
Szervezõ: Sárkány József
Résztvevõk: Baráz Tamás – Erõs Apolka – Fekete László – Füzesi Zsuzsanna –
Kádasi Éva – Molnár Sándor – Nagy Márta – Zeit, Friderike (német)

2004. május 31. – június 24.
Kerámia Szimpózium
Program: Kapcsolódás
Szevezõ: Váczy Réka
Résztvevõk: Ágoston Árpád (Erdély) – Balázs Péter – Boda Péter –
Heckenberger, Elke (német) – Fekete László – Gyurica Gabriella – Kincses Ágota
– Major Judit
Kiadvány: Kerámia szimpóziumok / Ceramics symposia. Kerámia Alkotóház, Sik-
lós. Siklós Ceramic Artists' House, 2004. Elõszó: Gádor István (1973). Bevezetõ:
Sárkány József (szöveg: magyar–angol)
2004. július 25. – augusztus 15.
XII. DeForma (nemzetközi) Kerámia és Porcelán Szimpozion
Program: Szobor.
Rendezõ szervek: DeForma Képzõ- és Iparmûvészeti Alapítvány
Szervezõ: Sárkány József
Résztvevõk: Bofill, Maria (spanyol) – Fusz György – Kádasi Éva – Molnár Sándor
– Nagy Márta – Pázmándi Antal – Teder, Annika (észt)

IRODALOM:
A Siklósi Kerámia Szimpozion / Szimpozium katalógusai.
A TERRA Csoport katalógusai.
A DeForma Csoport katalógusai.
Dvorszky Hedvig: Modern kerámia. A siklósi kisérlet. In: Valóság, 1970/1. 89–93.p.
Dvorszky Hedvig: Siklós, kerámia szimpozion. In: Ipari Mûvészet, 1970/4. 37–39.p.
Koczogh Ákos: A siklósi kerámia szimpozion. In: Múzsák, Múzeumi Magazin.
1970/4. 10–11.p.
Láncz Sándor: Nemzetközi kerámia szimpozion Siklóson. In: Mûvészet, 1971/2.
37–38.p.
Schrammel Imre: Siklósi szimpozionok. In: Ipari Forma, 1971.
Dvorszky Hedvig: A kísérletezés lehetõsége. In: Mûvészet, 1972/10-11. 34–36.p.
Hárs Éva: A pécsi képzõmûvészet kistükre, 14. In: Jelenkor, 1972/3. 288.p.
Pilaszanovich Irén: Nemzetközi Kerámia Szimpozion, Siklós, 1974. In: Ipari Mûvé-
szet, 1974/6. 25–26.p.
Keramia Symposion Siklós – Internationalni Simposijum Keramike Siklós. Kiállítási
katalógus. Csenkey Éva (összeáll. és bev.). Szabadka, 1974. A kiállítást rendezte:
Romváry Ferenc. Szabadka, Belgrád.
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Csenkey Éva: Kerámia és szobrász alkotótelepek. In: Baranyai Mûvelõdés,
1975/II. 148–150.p.
Koczogh Ákos: Kerámia, porcelán, üveg. Képzõmûvészeti Alap Kiadó, Budapest,
1975. passim
Csenkey Éva: A siklósi szobrász alkotótelep és szimpozion 10 éve. In: Baranyai
Mûvelõdés, 1977/II. 77–89.p.
Alkotótelepek nemzetközi tanácskozása Siklóson. In: Mûvészet ’77 Évkönyv. Cor-
vina Kiadó, Budapest, 1978. 14–15.p.
Koós Judith: Plasztikák a kertben. VII. kerámia szimpozion (1976) In: Magyar Épí-
tõmûvészet, 1977/4. 54–55.p.
P. Szûcs Julianna: A senki földjén. Jegyzetek a 7. siklósi kerámia szimpozion záró
kiállításához. In: Mûvészet, 1977/1. 11–15.p.; továbbá: In: Mûvészet ’77 Évkönyv,
Corvina Kiadó, Budapest, 1978. 16–19.p.
P. Szûcs Julianna: A kellemetlenné vált kellemes. Kerámia ’78. In: Mûvészet,
1978/11. 10–13.p. Továbbá: In: Mûvészet ’78 Évkönyv. Corvina Kiadó, Budapest,
1979. 266–269.p.
P. Szûcs Julianna: Az utak kettéválnak. Jegyzetek a siklósi kerámia szimpozionról.
In: Mûvészet, 1978/3. 2–7.p.
Csenkey Éva: Tízéves a Siklósi Kerámia Szimpozion. In: Baranyai Mûvelõdés.
1979/IV. 57–71.p.
Anders B. Liljefors (1923–1970) Emlékkiállítás. Memorial Exhibition, 1981. Siklós.
kiállítási katalógus. Csenkey Éva (szerk.), Schrammel Imre (bev.). Siklós, 1981.
Siklósi szimpozion kiadványok 9.
Csenkey Éva: A kemenceépítõ szimpozionról. Beszélgetés Schrammel Imrével. In:
Mûvészet, 1982/2. 7–9.p.
Dvorszky Hedvig: Gondok és lehetõségek a mai magyar kerámiában. In: Mûvé-
szet, 1982/9. 8–11.p.
Schrammel Imre: Levél egy amerikai keramikushoz (D. Davidson) In: Mûvészet,
1982/9. 1–2.p.
Pogány Gábor: Kerámia, most. In: Mûvészet, 1983/2. 23–29.p.
Rideg Gábor: Kerámia szimpózium Siklóson. In: Mûvészet, 1987/4. 8–13.p.
Conny Mix: Internationales Keramik. Symposium Siklós/Ungarn. In: Kunst und
Handwerk, 1988/1. 17–19.p.
A TERRA Csoport, Siklós, 1994. A Baranyai Alkotótelepek magyar–angol nyelvû
kiadványa. Sárkány József (bev.)
A magyar kerámiamûvészet I. Alkotók, adatok 1945–1998. Lovag Zsuzsa (bev.),
Keszthelyi Katalin (elõszó), Csenkey Éva (tanulmány), Keszthelyi Katalin és
Laczkó Ibolya (szerk.). Magyar Keramikusok Társasága – Képzõ- és Iparmûvésze-
ti Lektorátus. Budapest, 1999.
TERRA. Eleven ceramoc artists from Hungary. 2000. angol nyelvû kiállítási kataló-
gus. Sárkány József (bev.)
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TÜSKÉS TIBOR

MÉSZÖLY MIKLÓS

Hosszabb idõt nem töltött Pécsett, mégis írói pályája minden bizonnyal máskép-
pen alakult volna a város irodalmi élete nélkül. Szülõföldjének Szekszárdot mondhatta:
itt látta meg a napot 1921-ben Molnár Miklós néven, s késõbb íróként is szívesen vonult
el dolgozni a szekszárdi szõlõhegyen a Porkoláb-völgy valamelyik tanyájára, de a város,
az urbs élményét és az íróvá válás örömét Pécs adta meg neki.

1963 végén a Jelenkor szerkesztõsége három kérdéssel fordult a folyóirat mun-
katársaihoz, azokhoz, akik valaha Pécsett éltek vagy innét származtak el. Az egyik
kérdés így hangzott: Milyen személyes emlékek fûzik Pécshez és Baranyához? A
megkérdezett tizenhét író közül Mészöly Miklós – többek között – ezt válaszolta: „Ne-
hezen lettem íróvá; és Pécs nélkül talán még nehezebben sikerült volna.”

Iskoláit szülõvárosában végzi. A gimnáziumi évekbõl két fiatal tanárára emlék-
szik szívesen. Az egyik Párizsról és Genfrõl mesélt nekik, a másik viszont „még a ma-
tematika- és fizikaórákba is bele tudott lopni egy kis irodalmat s zenét”. 1939-ben tesz
érettségi vizsgát, majd Pesten jogi diplomát szerez. Ezek már háborús évek. A jogvég-
zett szekszárdi ügyvédbojtárnak SAS-behívót kézbesít a postás. Alakulatával nyugat-
ra sodródik, és hosszú bolyongás, számtalan kaland után talál végre haza. Tanúja a
németek kitelepítésének, majd a Kisgazda Párt kiadásában megjelenõ szekszárdi he-
tilap, a Tolna megyei Kis Újság felelõs szerkesztõje 1948. szeptemberéig.

Még 1943-at mutatja a naptár, amikor Molnár Miklós kapcsolatot keres a Pé-
csett megjelenõ irodalmi és mûvészeti folyóirattal, a Sorsunkkal, és elküldi egyik
novelláját a lapnak. Legnagyobb meglepetésére az írást Várkonyi Nándor elfogad-
ja közlésre, és az elbeszélés (Bridge és a nyúl) megjelenik a folyóirat 1943. évi ápri-
lisi számában. Az írás fölött a szerzõ neve még így szerepel: Molnár Miklós.

A háború után ismét jelentkezik a Sorsunknál. Újabb elbeszélését, a Fekete
madárt a lap 1947. évi áprilisi száma közli. Vezetéknevét itt már a nagyanyjától örö-
költ Mészöly névre változtatja. Várkonyi a szerkesztés munkájába is bevonja: amikor
a Sorsunk szerkesztõsége „vidéki szerkesztõkkel” bõvül, a lap szekszárdi szerkesz-
tõje Mészöly Miklós lesz. (Címe: Széchenyi u. 46.) A Sorsunkban további két novel-
lája (Papur, Koldustánc), valamint három – Hunyady József, Bóka László és Evelyn
Waugh mûveirõl szóló – kritikája lát napvilágot. A Janus Pannonius Társaság öröké-
be lépõ Batsányi János Társaság jelenteti meg – a társaság könyvtára szépirodalmi
sorozata ötödik darabjaként – Mészöly Miklós elsõ novelláskötetét. Az öt novellát tar-
talmazó Vadvizek 1948 februárjában hagyja el a nyomdát. A bekövetkezett politikai
változások miatt a kötet nem keltett nagyobb figyelmet: a Diáriumban Rajnai László,
a Magyarokban Vajda Endre írt róla rövid recenziót. Amikor 1975-ben összeállítja
harminc év novellatermésének legjavát, a Sorsunkban megjelent korai írásai közül
kettõt beválogat a gyûjteménybe.
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A Sorsunk örökébe egymást követõen két folyóirat lépett Pécsett azonos
címmel. Mészöly Miklós az „elsõ” Dunántúlnak is, a „második” Dunántúlnak is mun-
katársa volt. A „második” Dunántúl közölte 1954-ben Sziklák alatt címû novelláját.
(Az írást késõbb 1949-re keltezte.) Az írásnak nemcsak a címe rímelt Tatay Sán-
dornak a Sorsunk utolsó (1948. 4.) számában publikált Ház a sziklák alatt címû el-
beszélésére (késõbb nagysikerû film készült az elbeszélésbõl), hanem maga a no-
vella tartalma is megidézi Tatay badacsonyi környezetét, a bazaltoszlopok alatt
meghúzódó, a Balatonra kilátást kínáló házát, a szõlõhegyet, sõt a Tatay-el-
beszélés hõseit is. Mészöly Miklós novellája így kezdõdik:

„Ültem a tanya elõtt és bámészkodtam. Szép. Kis idõ telt el így. Ez volt az
elsõ reggel, melyet az omladozó présházban töltöttem. Jobb híján béreltem ki ezt a
denevérfészket, s csak most kezdtem barátkozni a vidékkel. Közben azon tûnõd-
tem: hát valóban ennyi csak? Szép? […]

Tanyám alig ötven méternyire feküdt a sziklaoldaltól, s most egyszerre megnõtt.
A széljárta bazaltoszlopok, csipkés kiugrók, mint az egyensúly remeklései, éppen a fe-
jem fölött sötétlettek. Árnyékuk a kõkerítésig elõrekúszott. A sziklaoldalból gyökércso-
mók, torz bokrok és fák hajoltak ki a levegõbe. Szélcsend volt, meg se rezzentek.”

Kissé hosszabban idéztünk a novellából, hogy érzékeltessük Mészöly Mik-
lós prózájának sajátosságait, alapvonását: pontos, tárgyias, filmszerû jellegét, at-
moszférateremtõ erejét. Késõbb metaforikusabbá, áttételesebbé, többértelmûvé
vált ez a stílus, de sajátos realizmusát mindvégig megõrizte. „Modernsége” a fiata-
lok körében számos követõre talált, valóságos „iskolát” teremtett.

Újabb novelláskötete hosszú várakozás, csaknem tízévi szünet után, 1957-
ben jelent meg. A Sötét jeleket, melyben Pécsett közölt két írása is megtalálható, így
ajánlotta a kiadó: „Mészöly Miklós a szó nemes értelmében nyugtalanító író. Törté-
neteinek hangulata kevéssé magyarázható. Az atmoszféra legalább annyira jellemzi
írásait, mint a reális cselekmény […] Bármihez nyúl, veszélyeztetettség légkörét idé-
zi föl. Mégsem pesszimista. A bukásban is az ember tiszta arcát keresi.”

Hogy Mészöly Miklós valóban „nyugtalanító”, a „veszélyeztetettség légkörét”
fölidézõ író, azt szerkesztõként, írásainak közlõjeként magam is megtapasztaltam.
1959 és 1964 között, öt év alatt, amíg a Jelenkort szerkesztettem, tíz alkalommal jelent
meg a folyóiratban: három elbeszélése, részlet Az atléta halála címû regénybõl, két al-
kalommal naplójegyzete, hozzászólás a Táj és történelem címû körkérdéshez, két
részletben Az ablakmosó címû burleszk-tragédia, valamint a darab ürügyén írt esszé.
Igazi nyugtalanságot és veszélyt, valóságos irodalompolitikai földrengést ez a dráma
és a hozzá fûzött magyarázat váltott ki a hatalom részérõl. 1963 decemberében Pándi
Pál az Élet és Irodalomban A tagadás tagadása címmel két újságoldalt betöltõ cikkben
rontott a szerzõnek és mûvének, és támadta a folyóiratot. Egy, ugyanebben az idõben
született bizalmas följegyzésben, melyet az MSZMP levéltára õrzött meg az utókor-
nak, „a Jelenkornál jelentkezõ hibák gyökereirõl” a következõ olvasható: „Nem veszik
észre, hogy miközben azt hangoztatják, hogy a provincializmus ellen harcolnak, a leg-
provinciálisabbak, büszkék, hogy a magyar Ionescót Mészöly Miklóst közlik. (Ionesco
biztosan nem ambicionálja, hogy a francia Mészöly legyen.)”
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Eltávolításom után hat év telt el, amikor Mészöly Miklós neve ismét szerzõ-
ként szerepelt a folyóiratban. (Közben Rajnai László Az atléta haláláról, én pedig a
Jelentés öt egérrõl címû novelláskötetérõl írtam a lapban.) A hetvenes években az-
tán Mészöly Miklós ismét gyakori – és az irodalompolitika által a „tûrt” kategóriába
sorolt – szerzõje lesz a Jelenkornak.

Aztán azt is megértük, hogy Az ablakmosót a Pécsi Nemzeti Színház
1988-ban – a szerzõ jelenlétében – bemutatja.

A rendszerváltozással minden akadály elhárul Mészöly Miklós mûveinek ki-
adása és írói mûvészetének méltó megbecsülése elõl. 1990-ben Kossuth-díjjal
tüntetik ki. Thomka Beáta monográfiát ír róla. Könyvei – A pille magánya 1989-ben
éppen pécsi kiadónál – rendre-sorra megjelennek.
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Mészöly Miklós 2002-ben hunyt el Budapesten.
A Jelenkor 2002. évi januári számának teljes terjedelmét Mészöly Miklós

munkásságának szentelte: tanulmányok, levéldokumentumok, visszaemlékezé-
sek rajzolják meg, elemzik és értékelik írói munkásságát.

Mészöly Miklós

Mit jelent nekem Pécs?

Tizennégy éves koromban jártam elõször Pécsett. Székesegyház, színház,
koncert, képkiállítások – az elsõ urbs volt, amely megérintett; s utána a sürgetõ
honvágy, hogy magamba forduljak. Hónapokig éltem a város emlékébõl. […] A
Don Quijoté-ból egyetlen mondatot írtam ki magamnak: „Az út mindig jobb, mint a
fogadók”. Aztán váratlanul a Sorsunk szólt közbe: közölték az egyik novellámat. És
ez megzavart. Különösen az elsõ kefelevonat: egyszerre volt büszkeség és rette-
net. Átélni, hogy a nyomtatás vetkõztetõbb, mint az elsõ összefekvés; napfényre
dobja a bujkáló hibát is – és még paraván sincs, ami mögé bújni lehetne. Ha csak a
szerkesztõ biztatása és meleg embersége mögé nem. Azt viszont maradéktalanul
megkaptuk Várkonyi Nándor személyében. Hosszabb ideig csak levélen keresztül
ismertem, de így is személyes baráttá tudott lenni. Baráttá, aki a szó pliniusi értel-
mében „életünk tanújává” szegõdött, és folyton feladatokkal furdalta a lelkiismere-
tünket. S szinte „taktikus” bizalommal kényszerített rá, hogy a képességet és hiva-
tást igyekezzünk kibogozni magunkból. Egy nap még azzal is megfélemlített, hogy
meghívott a Janus Pannonius Társaság tagjai közé, s megbízott a folyóirat szek-
szárdi szerkesztésével. Az ilyen lökésektõl mindenesetre megpróbál az ember föl-
felé esni – már csak betyárbecsületbõl is. Mert mi lesz, ha csalódnak benne? […]

Pécsben éppen ezt szerettem mindig: a nyitott ablakait. Azt, hogy öböl tud
lenni; küld és visszahív. Nyugtalan otthontalanságomban ezért vonzódom ma is
hozzá. Ez a város még az aszályos esztendõk után is mindig az elsõk között volt –
ha nem éppen az elsõ – az újrakezdésben, a támogatásban és megértésben, az el-
fogultságokat feladó tiszta arányérzék gyakorlásában. S ennek a szuggesztiója
nemcsak a szûkebben vett baranyai tájban van meg, hanem az egész Dunántúl-
ban s mintegy fókuszban, Pécs kulturális hagyományaiban. Dunántúl csakugyan
urbs-ot kapott és talált itt, aminek a szellemi sugárzása nélkül egész nemzeti kultú-
ránk kevésbé válhatott volna európaivá; mert Pécs mindig arra ösztönzött, hogy
egyetemes nyelvre fordítsa le a „kuriózumot”. Janus Pannoniusnak, aki kora mû-
veltségének legmagasabb szintjén latinul írta magyar ihletésû verseit, valójában
azok is adósai, akik úgy érzik, hogy sohasem érintette meg õket mûvészetünknek
ez a világa. De az irodalom hatástörvényei legalább olyan bonyolultak, mint egy
tájé; sokszor úgy vagyunk a szülöttei, hogy a rejtettebb kapcsolat nem is tudatoso-
dik bennünk.
Jelenkor, 1964. 1. sz. – Részlet
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T. MÉREY KLÁRA

BABICS ANDRÁS
az MTA Dunántúli Tudományos Intézetének

történész igazgatója

Az elõdök életútjának bemutatása a múltból érkezõ hiteles izenetek egyik
legfontosabbika, amely nem csak az embert hozza közel az olvasóhoz, hanem a
kort is, amelyben élt.

Babics András történész volt, s nem én vagyok az egyedüli magyar törté-
nész, aki számára mindig a példaképet jelentette. Egy 1988-ban rendezett emlék-
ülésen Szita László mondotta róla: „Õ volt és maradt a hitelességre törekvésben,
az objektivitásra irányulásban, a tudománnyal szembeni alázatosságban a min-
taképem.” Babics András legjellemzõbb tulajdonságait foglalta össze ebben a
mondatban.

Abban, hogy valaki ilyen tudóssá és emberré formálódjék, az életpályának bizo-
nyosan nagy szerepe van. Egy visszaemlékezésben az életút bemutatása a legbizto-
sabb iránytû. Az irattárak, személyi dossziék sokasága, hozzátartozók és barátok em-
lékezete sok mindent megõrzött, de olykor torzított is. A jelenlegi áttekintésünk három,
saját kezûleg írott életrajzának adatain alapult: az egyik dátum nélküli, valószínûleg
1948-ban készült, a másik 1952-ben,s a harmadik 1966-ban kelt.

A Somogy megyei Komlósd községben született 1906. január 20-án. Apja
Babics Sándor, anyja Rácz Julianna. Szegényparaszti család volt az övé, s nagyon
nehéz idõszakban éltek. A szülei, fiatal házaspárként, a Somogy megyei Komlós-
don a néhány holdnyi „hozomány” befektetésével bizományi vegyesbolt megnyitá-
sával próbálkoztak, de ez hamar tönkrement ezen a kislélekszámú településen.
Ezért a Rinya-parti Görgetegre költöztek át, de itt sem tudtak biztos megélhetést ta-
lálni. Innen a Dráva-parti Barcsra települt át a család, ahol az apa a Takarékpénz-
tárnál kapott hivatalszolgai állást. Jóakarói aztán a közeli Istvándiban, a Hangya
Szövetkezetnél helyezték el. Utóbb, amikor õ már a fronton teljesített szolgálatot, a
családnak sikerült visszakerülnie Görgetegre, ahol 1917 óta folyamatosan laktak.
A frontról hazatérõ apa a Hangya Szövetkezetnél dolgozva megtakarított annyi
pénzt, hogy pár hold földet vásárolhatott, és ezen gazdálkodott. Közben idõsebb fia
e falu tejszállító csarnokának tejkezelõje lett. A jó eszû kisebbik fiú hat elemit vég-
zett falun, majd a budapesti rokonok, akik a Wekerle-telepen laktak, és gyári mun-
kásként dolgoztak, magukhoz vették. A kispesti Deák Ferenc reálgimnáziumban
végezte el a középiskola 8 osztályát, 1919 és 1927 között. Tanulmányait minden
évben jeles eredménnyel zárta, s közben osztály- és iskolatársai közül többeket
instruált, „diák-tanítóként” korrepetált, ezzel könnyítve sorsán. Egyik helyen pénzt,
másutt kosztot adtak ezért. „A Wekerle-telepen töltött nyolc év rendkívül mély nyo-
mokat hagyott bennem”, írta az évszám nélküli életrajzában. „Egy társas munkás-
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ház 2 szoba-konyhás lakásában tizenhárman éltünk, és a tanulásra kedvezõ he-
lyet otthon sehol sem találtam. Tanulószobám kora tavasztól õszig a szabad ég
alatt volt.”

1927-ben a pécsi Erzsébet Tudományegyetem bölcsészettudományi karának
hallgatója lett, s ott történelmet, földrajzot, pedagógiát és filozófiát tanult. Középisko-
lai tanári oklevelet szerzett és doktori diplomát magyar és egyetemes történelembõl,
továbbá diplomatikából. „Az egyetemi öt esztendõ alig mutatott javulást a középisko-
lás évek életviszonyaihoz viszonyítottan” – írta részletes életrajzában. Az ún. „prole-
tár kollégiumban”, a Nagy Lajos Kollégiumban lakott tizenketted magával egy szobá-
ban, „nagy nélkülözések közepette”. Folytatta az instruálást és pályamunkákat írt,
tandíjmentességet szerzett és küzdött a menzakedvezményekért. 1930–31-ben egy
másik kollégiumban gazdasági hivatali munkát vállalt, amiért kosztot, pincelakást és
havi 25 pengõt kapott. Ezt azonban nem tudta „élvezni”, mert az 1929-ben kirobbant

123

BABICS ANDRÁS

123
PSz_2004-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2004-03_Osz\2004-03_osz_10.vp
Tuesday, February 12, 2013 9:37:54 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



gazdasági világválság kis falvakra is kiható következményeként a Nagyatádi Taka-
rékpénztár elárvereztette a szülõk görgetegi „kis birtokát” (szomorúan írta, hogy ezt
részben az õ taníttatási költségei is okozták), így a havi 25 pengõs „jövedelemmel”
õket segélyezte. Mindezt betetõzte az akkoriban végzett diplomások reménytelen
helyzete, az elhelyezkedés kilátástalansága. 1933-ban havi 50 pengõ, koszt és la-
kás fizetségért Miskolcra ment el nevelõnek egy közjegyzõi családhoz. A szülõk köz-
ben napszámmunkából tartották fent magukat. 1934-ben végre állami kinevezést ka-
pott, az állástalan diplomások, ún. ÁDOB-os „beosztásba került”. A pécsi egyetem
magyar történelmi tanszékéhez kapott beosztást, amivel havi 76 pengõ „fizetés” járt.
Ebben a minõségben – mint írja – „teljesen bizonytalan, státuson kívüli” helyzetben
élt 1938 közepéig, mint ÁDOB-os illetményû, fizetetlen tanársegéd.

Ezekben az években folytatta azokat az elmélyült levéltári kutatásokat, ame-
lyeknek eredményeként születtek meg – a már megjelenésükkor is elismeréssel foga-
dott, majd a kutatók által is gyakran hivatkozott – munkái Pécs város kamarai igazgatá-
sáról (1686–1703) és Pécs város szabad királyi rangra emelésének ( 1703–1780)
történetérõl. Ezeket egészítette ki Radonay Mátyás pécsi püspök kinevezésérõl írott
finom elemzése. Mindhárom munka 1937-ben jelent meg.

1938 közepén végül „fõiskolai képesítésû gyakornok” lett az Erzsébet Tudo-
mányegyetemen, továbbra is a rendszeresített állományon kívül.

Hét teljes évig volt státuson kívül, amíg 34 éves korában kinevezték intézeti
tanárnak a Pécsrõl Kolozsvárra áthelyezett egyetem történeti tanszékére. Itt, mint
azt a kolozsvári egyetem egy másik tagjától, Incze Miklóstól sikerült megtudnom,
Tóth László nyilvános rendes egyetemi tanár vezetése alatt álló Történeti Intézet-
be jegyezték be intézeti tanárként, ami a mai docens megfelelõje.

1940-ben megnõsült. Felesége dr. Ponesz Aranka 1940–42-ben a kolozs-
vári egyetemi könyvtárban dolgozott, „berendelt tanárként” szerepelt az iratokban.
Pozsonyban született, majd a családja Kõszegre költözött, és így õ magával hozta
e határterület õsi mûveltségét s annak mély gyökerû hagyományait. Éles eszû és
nagyon mûvelt nõ volt, hozzá mindenben illõ társ. Két lányuk született: Anna és Ju-
lianna, akiket nagyon szerettek.

Kolozsvári tartózkodását mindig szép emlékként emlegette. Amikor már
nyugdíjban volt, s intézete a Regionális Kutatások központjának bázisintézete lett,
felkereste õt egy régi tanítványa, Erdei Aranka, aki akkor az Intézet egyik „telep-
helyének”, Békéscsabának volt megbecsült történész munkatársa. Több mint har-
minc év után Pécsett tett látogatásának elsõ állomásaként a hajdani mesterét, ta-
nárát kereste fel. Bizonyosan többen is õrizték a régi tanítványok közül alapos,
mindenre kiterjedõ oktatásának emlékét, de ez ennek a szerény tudósnak mindig
rejtett titka maradt.

1944 nyarát Pécsett töltötték, amit mindig is otthonuknak tekintettek. Ekkor
megkereste õt Szabó Pál Zoltán, aki még a pécsi egyetemrõl ismerte, és történész
munkatársnak hívta az elõzõ évben megalakult Dunántúli Tudományos Intézetbe.
Babics András ekkor áthelyezését kérte a kolozsvári egyetemrõl Pécsre, az akkor
még csak egy igazgatóval és egy segéderõvel mûködõ tudományos intézetbe.
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A Dunántúli Tudományos Intézet elsõ történész tagjaként mindenben támo-
gatta Szabó Pál Zoltán törekvéseit. Amikor a háború lezárulta után az irodalmár
munkatárs elhagyta Pécset, õ a helyén maradt és segített az Intézet új profiljának ki-
alakításában. Ekkor tért át az addigi igen alapos, helyhez kötõdõ történeti problémák
vizsgálatáról elõbb a pécsi, majd területileg terjeszkedve a mecseki, a komlói stb. bá-
nyászat történetének feltárására. Óriási munkát fektetett az addig meglehetõsen
elhanyagolt szakterület teljes és sokoldalú múltjának megismerésébe és megismer-
tetésébe. A Pécs-vidéki kõszénbányák és munkásaik gazdaság- és társadalomtör-
ténetének feldolgozása neki köszönhetõ, s e mûvei nemcsak a történettudomány
számára hoztak újat. Az az alapos és sokszínû munka, amelyet a „terep” megisme-
rése érdekében bányabejárásokkal kezdett, majd bányászati és geológiai szakköny-
vek áttanulmányozásával folytatott, s végül a teljes levéltári anyag feldolgozásával
fejezett be, nem csak a „szûkebb szakma” területén számított hézagpótlóan újnak.
Lelkiismeretes és szorgalmas kutatásai nyomán feltárultak azok a gazdaság- és
technikatörténeti „apróságok” is, amelyek még ma is segíthetik a mûszaki szakem-
berek munkáját. Megírta többek között a mecseki ásványi kincsek utáni kutatás múlt-
ját, rámutatva arra, hogy hol lehet és érdemes ásványi kincset keresni a Mecsekben.

Ebbõl az idõszakból már vannak emlékképeim, hiszen 1952 nyarától már én
is a Dunántúli Tudományos Intézetben dolgoztam, mint történész. Nagyon élénken
emlékezem arra, amikor Babics András könyvének megjelenése után elmesélte
nekünk, Ruzsás Lajosnak és nekem, hogy egy bányamérnökkel utazott Buda-
pestre. Az ismeretlen útitárs lelkesen mesélte neki, hogy milyen érdekes könyvet
olvasott a napokban a pécsi bányák történetérõl. És ez neki, a bányamérnöknek
milyen nagy segítséget ad majd a jövõbeli munkájához! Még most is elõttem van a
„fõnök” arca, az az öröm, amely eltöltötte, amikor ismeretlenül és ismeretlentõl tud-
ta meg, hogy a legfõbb célt: a múlt eredményeinek átültetését a jelenbe és
útmutatását a jövõbe, ezzel a munkájával sikerült elérnie.

Ezzel az 1952-ben megjelent könyvével megbecsülést szerzett szakmai kö-
rökben is önmagának és az Intézetnek, amelyben és amelyért dolgozott. Még ez év-
ben munkássága elismeréseként megkapta a történettudomány kandidátusa címet.

Babics András azonban nemcsak felkészült és szorgalmas tudós volt, ha-
nem közéleti ember is. Feladatának tekintette a történész közélet megteremtését.
Az õ szervezõ munkája nyomán alakult meg Pécsett a Magyar Történelmi Társulat
Dél-Dunántúli Csoportja, e Társulat elsõ vidéki szervezete 1953-ban. Nagyon szor-
galmazta azt, hogy ennek elnöke a tanítómestere Holub József professzor legyen,
de ezt politikai okokból nem sikerült elérnie. Így õ lett e csoport elsõ elnöke, s ma-
radt az a nyugdíjba vonulásáig. E tisztébõl is származóan számos rendezvény és
kiadvány fûzõdik nevéhez.

Szabó Pál Zoltán 1965-ben bekövetkezett halála után õ lett a Dunántúli Tu-
dományos Intézet igazgatója. Mindig az volt a vágya, hogy ebbõl az intézetbõl való-
di tudományos mûhely legyen, s ne a politika kiszolgálója, amelyre idõnként a mun-
katársait felhasználták (szakvélemények írásával, elõadások tartatásával stb.).
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Igazgatói ténykedésének egyike az volt, hogy felvette a kapcsolatot az újvi-
déki Hungarológiai Intézettel. A közös rendezvények egyidejûleg megható találko-
zások is voltak, ahol színvonalas elõadások hangzottak el, mindkét felet érdeklõ és
érintõ témákból.

Felkarolta a fiatal, tehetséges kutatókat. Aspiránsai nemcsak okos, a tudo-
mányban eligazító vezetõt, hanem atyai jó barátot is leltek benne. Ugyanakkor se-
gítette az idõsebb, s valamiképpen a pálya szélére szorult kutatókat is. Kiadási le-
hetõséget keresett és talált egykori tanárának, Holub Józsefnek és elõmozdította
azt, hogy Veress Endre hagyatéka értõ kezekbe, a MTA kézirattárába kerüljön.

Ötletgazdag volt, de amellett nagyon szerény. Az általa szerkesztett kötetek
nagy része elõadások füzérébõl született, amely rendezvények témáját rendsze-
rint õ találta ki. Kedves mondása volt, hogy a vidéki történész olyan, mint a cirku-
szos: nemcsak õ tervezi, szervezi és tartja meg az elõadást, de neki kell a közön-
ségrõl is gondoskodnia!

A tudós mellett – talán éppen nehéz élete miatt – megvolt benne a közösségi
ember minden pozitív tulajdonsága. A tanácsi apparátus kezdete óta tagja volt a
Városi Tanácsnak, s ezen belül több turnusban a Népmûvelési Állandó Bizottság-
nak. Ez nem lehetett könnyû feladat számára, hiszen nem lévén párttag, mindig tá-
vol tartotta magát a napi politikától. Ma már nem tudhatjuk, hogy kiegyensúlyozott
nyugalmával mennyi helytelen döntést akadályozott meg és mennyi jót tehetett az
általa mindig nagyon tisztelt „közjó” elõmozdítása érdekében.

Az volt az álma, hogy az általa és az Intézet kollektívája által kutatott és feltárt
eredményeket az életben, a gyakorlatban is hasznosítsák. Óriási tudományos mun-
kássága is ezt a célt szolgálta. S ezt kívánta elérni a nyugdíjba vonulása elõtt létreho-
zott nagy, intézetfejlesztési komplex tervvel is. E tervnek az volt a lényege, hogy amit
a történettudomány és az akkor már egy fõvel képviselt (Andrásfalvy Bertalan) nép-
rajztudomány intézeti kutatója a múlt tapasztalataként, a földrajztudomány itteni kép-
viselõi a múlt és jelen átalakulását, annak tendenciáit feltárva a tudomány asztalára
tesznek, annak tanulságai és tapasztalatai nyomán a közgazdaság- és a jogtudo-
mány, továbbá a szociológia tudományának az Intézetben alkalmazandó új munka-
társai már közvetlenül a jelen törekvéseit szolgálva törekedjenek a legjobb eredmé-
nyek, a „közjó” megvalósítására.

Ezt a tervet elfogadták, de ennek megvalósítását már másra bízták. Amikor
1971-ben nyugdíjba ment, lezárt magában egy korszakot. A „pihenés” elsõ évei-
ben még megszervezett és sínre tett egy regionális konferencia-sorozatot, négy
megye (Zala, Baranya, Somogy, Tolna) tájkutató konferenciáit, vitaüléseit. Az elsõ
ilyen megbeszélésre 1973-ban Zalakaroson került sor. Alapgondolata a helytörté-
netírás tudományos feladatának meghatározása volt. Az elõadásokat magába fog-
laló kötetet õ szerkesztette. Ezt követõen azonban már egyre lazábbá váltak az
ezirányba mutató közösségi szálak. Az Intézet arcának puritán vonásai eltûntek.
Az egykori, néhány szobából álló, de nagyon intenzíven dolgozó tudományos
mûhely külsejében is átalakult. A hajdani Matessa Árvaház épülete az utód Bihari
Ottó jogász professzor vezetése alatt vált a tudományhoz külsejében is méltó
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munkahellyé. Ez a sok tudomány képviselõje által mûködõ intézet, amelyet pedig õ
álmodott meg, idegenné vált számára.

A tudományhoz azonban hû maradt. A Baranya megyei Levéltár révén jutott
megbízatásos munkához. Feleségével pedig elkészítették a Kárpát-medence kõ-
szénbányászatának teljes bibliográfiáját.

Az utolsó éveiben az eltemetett irodalmi és zenei kérdések kerültek érdeklõ-
désének központjába és festett, festett. Csodás színek és tájak jelentek meg képe-
in. Alkotó szelleme nem pihent, noha szeretett felesége halála nagyon megviselte.
1984. szeptember 12-én hunyta le szemét, õszinte gyászba borítva ezzel család-
ját, barátait és nagyszámú tisztelõit.

Akik ismerték éber és munkára, alkotásra mindig kész szellemét, azok sokat
megõriztek különleges egyéniségébõl, amely a szeretett családjával teljesedett ki.
Emlékszem arra, amikor vacsorára hívott minket a férjemmel. Sokáig emlegettük
ennek az étkezésnek remek hangulatát. Most is elõttem van a kitûnõ rácos ponty,
amely Aranka konyhamûvészetét dicsérte. Rajtunk kívül ott ült a vacsoraasztalnál
Petrovich Ede, a Káptalani Levéltár tudós õrzõje, és Lefkovics Ernõ, az 1921-
ben Jugoszláviába emigrált, majd onnan a háború után visszatért kommunista ve-
zér. Az a végtelen emberszeretet és tolerancia, amely belõle sugárzott, derûssé
tette körülötte a levegõt.

Volt még egy érdekes, nem mindennapi tulajdonsága, iróniával keveredõ hu-
morérzéke, amely úgy hiszem sok kellemetlen helyzetben szolgált neki támaszul.
Nehéz idõket élt meg, s ezt humorérzék nélkül bizonyosan nem tudta volna ilyen
nyugalommal és derûvel átélni. Ebben apámra hasonlított, majdnem azonos típusú
tréfák születtek mindkettõjük élete során. S mivel mindketten Somogy megyei falu-
ban születtek, ezt magamban „somogyi humornak” neveztem el. Eltette például az
emberi primitívségnek olyan dokumentumait, mint azt a zenei plakátot, amely Bach
Máténak passiója meghallgatására toborzott hallgatókat. Egy másik plakát pedig va-
lamelyik zeneóriásunk „hallhatatlan” (két l-lel!) szimfóniáját propagálta.

Az egyik ilyen kis tréfájának én is áldozatául estem. 1953. január 25-én, Pál
fordulása napján beküldött igazgatómhoz, Szabó Pál Zoltánhoz névnapi jókívánság-
okkal. Sohasem felejtem el az igazgatóm arcát, aki persze június 30-án tartotta a
névnapját, és akkor éppen nem a damaszkuszi úton járt. Ha nem az apám iskolájába
jártam volna a humor útján, bizony nehezen viseltem volna el az iróniának ezt a fur-
csa, és esetenként veszélyes megnyilvánulását. Szerencsére az igazgatómnak fej-
lett volt a humorérzéke és az emberismerete, s rögtön tudta, hogy honnan fúj a szél,
amikor elmondtam, hogy a fõnököm küldött be, hogy jókívánságainkat tolmácsoljam.

S élénken emlékszem még arra a jelenetre, amikor egy reggelen egy kis ver-
sikét találtunk az intézet bejáratánál levõ asztalon. Bandi bácsi elõzõ este felsza-
ladt az Intézetbe, amelyhez kulcsa volt, hogy egy fontos adatnak utánanézzen a
könyvtárban. Azonban, amint ezt a versikében elõadta, valaki elvitte a könyvtár kul-
csát a zsebében „sétálni”. „S mivel méreggel itt jóllaktam, hazamentem, ahol a
mama várt csuzpájzzal vacsorára.” Ez a töredékes kis idézet nem adhatja vissza
ennek a ritmussal teli kis versikének igazi hangulatát.
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Komoly költeményei is voltak, melyeket megõriztek az õt tisztelõ munkatár-
sai. S a festészetének is voltak elõzményei. Gál Júliának, aki sokat gépelt neki, el-
mondta, hogy egyetemista korában Martyn Ferenccel együtt jártak ki a természet-
be festeni, megörökítve a mecseki táj csodás szépségeit.

Babics András nemcsak tudós volt, hanem mûvész is, aki minden szenvedé-
sével és problémájával együtt élte át a 20. század egyik legnehezebb szakaszát.
Megérdemli azt, hogy emléke tovább éljen, nemcsak a családja és barátai, hanem
az általa annyira szeretett Pécs város polgárainak szívében is.

MÜVEINEK VÁLOGATOTT JEGYZÉKE:
Önálló kiadványok:
A kamarai igazgatás Pécs városában 1686–1703. Pécs, 1937.
Pécs város szabad királyi rangra emelésének története 1703–1780. Sopron, 1937.
A Pécs-vidéki kõszénbányászat története. Budapest, 1952.
A vasérckutatás története a Mecsek hegységben. A pécsi Akadémiai Napok elõ-
adása. 1955. szeptember 30–október 1. Pécs, 1955.
A komlói kõszénbányászat története. Pécs, 1958.
Az észak-mecseki kõszénbányászat története. Budapest, 1967.
Tanulmányok:
Die ersten deutschen Ansiedler Fünfkirchens nach der türkischen Herrschaft. In:
Südostdeutsche Forschungen 2. München. Schich, 1937. 59–74. p. In: Ferdinand
Hengl: Das Deutschtum in Fünfkirchen. 1687–1750. Pécs, 2000. VII–XXVI. p.
A barnakõszén kutatása és bányászatának története a Mecsek hegységben és
környékén. In: Az MTA Dunántúli Tudományos Intézetének évkönyve, 1958. Buda-
pest, 1959. 179–227.p.
A bányászati nyersanyagkutatás és a bányamûvelés története a Keleti Mecsek
északnyugati (Magyaregregy-Kárász–Vékény) területén. In: Az MTA Dunántúli Tu-
dományos Intézete. Értekezések, 1960. Budapest, 1961. 107–148 p.
A Pécs-vidéki kõszénbányászat története a legújabb korban.1945–1960. In: Tanul-
mányok Baranya és Pécs történetéhez 1944–1960. Pécs, 1961. 253–371.p.
A pécsi kõszénbányászat a feudalizmus korában In: Az MTA Dunántúli Tudomá-
nyos Intézete. Értekezések, 1961–1962. Budapest, 1963. 237–277.p.
A kõszénkokszolás magyarországi fejlõdéstörténetének összehasonlító vázlata
1.rész. A kezdettõl a XX. század fordulójáig. In: Az MTA Dunántuli Tudományos In-
tézete. Értekezések, 1967–1968. Budapest, 1968. 149–206.p.
A mecseki bányászat pécsi és baranyai levéltárakban található forrásai. In: Bara-
nyai Helytörténetírás 1969. Pécs, 1969. 157–170.p.
Berks M. Péter, az elsõ pécsi bányakapitány, és a mecseki szénmedence bányá-
szatának kezdete. In: Baranyai Helytörténetírás 1982. Pécs, 1983. 295–318.p.
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A SZENT BERTALAN SZOBORRÓL

A feladat kettõs probléma megoldásának szükségét diktálta számomra.
1. – Kellõ alázattal alárendelhessem a szobrot annak a 21. századi építészeti gon-
dolatnak, ami megjeleníteni kívánja a középkori Szent Bertalan templom apszisá-
nak maradványait s annak fókuszában a legmodernebb eszközökkel harangtor-
nyot állít. Ily módon attributumként jelenik meg a képzõmûvészeti alkotás abban a
rendszerben, ami összeköti, a nézõ számára egyértelmûsíti az idõ kontinuitását.
2. – Bertalan apostol életútjának története még a hívõ katolikusok tudatában is ke-
véssé ismert, holott Pécs régi katolikus hagyományaiban jelentõs szerepet játszott
(tímárok és a szõlõhegyek védõszentje). Sokféle népi hagyomány él Szent Berta-
lannal kapcsolatosan. Egy dolgot tudunk biztosan, hogy vértanú halált halt Kr. u.
70-ben Nagy Örményországban mégpedig rendkívüli módon. Elevenen lenyúzták
a bõrét, majd keresztre feszítették és a fejét vették.

A történet horrorisztikus jellege tette a szobrász számára különösen proble-
matikussá az ábrázolás módját.

Az építészeti gondolat rendszerében az attributumként megjelenõ szobor,
egyértelmûen figurális ábrázolást kíván, sõt még azt is, hogy ha egy mód van rá a
harangokkal együtt egy plasztikai jelenségként mûködjön. Így a szobrászi gondol-
kodás rendszerét a harangokat tartó három függõleges láb, a különbözõ méretû
három harang és a szoborkép együttese határozta meg.

A szobor tartalmi lényegét szintén a hozzá kapcsolódó attributumok határoz-
zák meg. A kígyó motívum Szent Bertalan tevékenységének fontos momentumára
utal (ördögûzés) a kereszt jelzésszerû ábrázolása (keresztrefeszítés), és a legfon-
tosabb, a figura egyik felének lecsupaszított tömbszerû szimbolikája (bõrének le-
nyúzása). A figura 140 cm, tehát egy kisméretû plasztika, de a kígyó téri kiemelke-
désével és a kereszt méretével együtt a látvány szempontjából meghatározó méret
215 cm.

A harangok nyugalmi állapotában a kompozíció egy nyugodt, arányaiban
emberi léptékû látványt ad, egy szobrászati jelenségként. Amikor a harangok el-
mozdulnak (harangozás), akkor az egységes szoborkép látvány elszakad egymás-
tól, uralkodó szerepet a harangok és tartói veszik át, s a harangokkal (zenei ha-
rang) együtt tiszta irracionális életet élnek.

Rétfalvi Sándor

129

RÉTFALVI SÁNDOR

129
PSz_2004-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2004-03_Osz\2004-03_osz_10.vp
Tuesday, February 12, 2013 9:37:55 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



130

HARANGTORONY – SZENT BERTALAN SZOBOR

130
PSz_2004-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2004-03_Osz\2004-03_osz_10.vp
Tuesday, February 12, 2013 9:37:55 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



131

HARANGTORONY – SZENT BERTALAN SZOBOR

131
PSz_2004-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2004-03_Osz\2004-03_osz_10.vp
Tuesday, February 12, 2013 9:37:56 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



MI MOTIVÁLTA A TERVEZÕT?

A pécsi Széchenyi téri Belvárosi Katolikus Plébánia Templom egyházközsé-
ge harangszóra vágyott.

Érthetõ azon a téren, ahol Hunyadi János szobra idézi meg a törökkori pápai
parancsszót, minden délben Európa-szerte zúgjanak a harangok, törökverõ Hu-
nyadira emlékezve.

A toronyállítás nem egyszerû feladat, hiszen profán egy dzsámihoz, akkor is
ha az ma katolikus templom. Dzsámihoz minaret tartozik, de furcsa lenne harang-
szót hallani belõle.

Gázim Kászim pasa dzsámija a Szent Bertalan templom köveibõl épült.
Gosztonyi Gyula 1939-ben feltárta és megtalálta a templom szentélyének alapfala-
it. Ülõpad magasságban rekonstruálva felidézzük, hitelesítjük a középkor kincses
világának hiányzó templomát.

A tér semleges, nagyon egyszerû, szinte eszköztelen tornyot tûr el.
Három harang, három karcsú acéloszlop között, amely szoborszerûen áll õrt

a dzsámitól északkeletre Szent Bertalan szobrával. Mozgó, mobil szobor, amely
képes hidraulikusan toronnyá magasodni.

Technikailag 13 méter mély, 2 méter átmérõjû akna rejti a torony acélszerke-
zetét, amelyet 5 tonna erejû hidraulika emel fel 13 méter magasra. Az akna készíté-
se, megalkotása a hajdan volt mecseki bányászkodás utolsó mohikánjainak, Kiefer
Péter és csapatának munkáját dicséri.

A toronyállítás, harangöntés, szoborállítás emberpróbáló, közösségi tett õs-
idõktõl fogva. Szimbolikus erejû, kifejezi a település, a város összefogását, védel-
mez, õrködik, riaszt, ünnepel, gyászol, útbaigazít, találkahely, idõtlenséget sugá-
roz, gyõzelmet hirdet, büszkeségre sarkall, megbámultatja magát, csodát tevõ
hatalom, látványosság, mementó, a hely szimbolikus jelképe, mindenkié. Ott lakó-
ké, látogatóké, koldusoké, invalidusoké, hadvezéreké, szent életûeké, börtönbõl
szabadultak új reménye. Anyáké, hívõké, nem hívõké, most születõké, jelt adóké,
tüzet oltóké, a messzelátó embereké. A miénk.

Feledhetetlen, megrázó, felemelõ élmény tornyot kitalálni, építeni. Hitet adó
munka, próbája mesterségbeli tudásnak, a lélek erejének, a képzelet mindenható-
ságának.

„A képzelet köti össze az idõbelit az idõtlennel, épp ezért tartalmai felemá-
sak: idõbeli, változó megjelenési módjuk és idõtlen változatlan lényegük van. A
képzelet tartalmainak: egy vallási fogalomnak, erkölcsi törvénynek, mûvészi alko-
tásnak megjelenési módja változik, elõbb utóbb el is pusztul: lényege nem-keletke-
zett és nem-múló.

A változásokat, mítoszokat, jóslási módszereket az emberi képzelet teremti,
akár a mûalkotásokat. Ami nem jelenti érvénytelenségüket. Sõt: érvényüket jelenti.
Mert a képzelet, ellentétben az érzelemmel és értelemmel, nem az idõbeli világ
esetlegessége szerint mûködik, hanem az idõtlenek törvénye szerint.” (Weöres
Sándor: A teremtõ képzelet)
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Számunkra a toronyállítás sorsszerû is lett. Párhuzamosan megszületett
több évtizedes munkánk eredménye: egyeteme lett a pécsi építészképzésnek.
Professzorok, tanársegédek, doktoranduszok összehajló feje, csillogó szeme, a
közös alkotás sodra pattintotta ki a mozgó, változó, toronnyá magasodó alkotás
gondolati szikráját, hogy lángra lobbantsa a pécsi hívõk, a megrendelõk szívét.
Kele Pál apátplébánostól kezdve a püspökön keresztül a hívõk szeretete, óvó,
védõ féltése, néha aggodalma vezérelte munkánkat. Megindította a harangozás
klasszikus mesterének, Gulácsi Jánosnak is a fantáziáját, sosem volt és láthatatlan
harangmozgatást álmodott meg.

Az óriás multi vállalat még a meglévõ tradicionális, veretes mûszaki tudású,
egyedit alkotó mérnöke és csapata pillanatok alatt megoldotta a látványosságot
adó, liftezõ acélszerkezet mozgatását.

Rétfalvi Sándor szobrászmûvész Szent Bertalan szobra jelentõs alkotás: a
térben pontot kijelölni iszonyú nehéz, talán megoldhatatlan?

„Egyetlen pont sem fér el a térben. A tér csak az érzékek részére tûnik határ-
talannak, tulajdonképpen szûkebb, mint a pont.

Ami határtalan: kiterjedéstelen: ami kiterjedéstelen, abban a végtelen nagy-
ság és végtelen kicsinység ugyanaz.

Isten nemcsak végtelen nagy, de végtelen kicsiny is: nincs az a parány,
melyben teljes mivoltában benne ne rejlene.

Isten és a mindenség egyetlen ponton belül van.” (Weöres Sándor: Tér és
pont)

Ez a pont Szent Bertalan mártír szobra, a megnyúzott, szenvedõ ember kín-
ját legyõzõ szobra. Pont.

A süllyedõ és felmagasodó szobortorony mozgása, a harangok zúgása to-
ronyzenét sugallt számunkra. Kircsi László a fémszobor-torony kalapács-ütéses,
csilingelõ, kovácsmûhelyek tüzét idézõ friss tempójú zenéjét földmorajlás-szerû
gregorián ének idõtlenséget hirdetõ basszusa kíséri, hogy a torony végsõ magas-
ságba jutásáig ismét a csillogó fémzene fejezze be a 65 másodperces emelkedés
kíséretét, helyt adva immáron a fenséges harangzúgásnak, reggel, délben, este.

A megvalósulást, a tervezést, a szoborállítást, a kivitelezést Kukai Tibor ko-
ordinálta, szervezte, mozgatta a sokszor öntörvényû alkotók seregét.

Az egyházközség elnökeként Mészáros János segítette munkánkat.
Búcsúképpen: a világon nincs hálásabb dolog, ha a búcsú köszönettel járhat.

Köszönjük a hitet, a bizalmat munkánk iránt. Mindenkinek: a tíz forintot adónak, a püs-
pöknek, a bányásznak, a tõkésnek, a polgármesternek, a mestereknek, a kérges kezû
hegesztõnek, a növényt ültetõnek, kõmûvesnek, a kisírt szemû özvegynek, izmos
sportolónak, araszépségû lánynak, templomba járó öreg nénikéknek, okos mérnök-
nek, éles ásójú cigány kubikusnak, horvát lakatosnak, aki õzve beszélt magyarul, ve-
zérigazgatónak, forró bronzot öntõnek, elektronika titkos tudójának, tûzpirosat festõ-
nek, régésznek, múltat õrzõnek, jövõt álmodónak, hívõknek... a békét hozóknak... az
egyszívû pécsieknek... a Pécset imádóknak... a hazának... ANYÁNKNAK.

Bachman Zoltán

133

BACHMAN ZOLTÁN

133
PSz_2004-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2004-03_Osz\2004-03_osz_10.vp
Tuesday, February 12, 2013 9:37:56 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



BÁNYÁSZ TORONYZENE AZ ÁGOSTON TÉREN

2004. szeptembertõl toronyzene csendül fel az Ágoston téri római katolikus
templom tornyából.

Hazánk egyik legrégibb, és történetében leggazdagabb bányavidéke talán
legszegényebb a fennmaradt tárgyi emlékekben és a bányászéletet bemutató le-
hetõségek vonatkozásában. A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány pótolni igyekszik
e hiányokat. Nincs azonban kellõ fennmaradt tárgyi emlék-anyagunk, hogy igazán
méltó, figyelmet felkeltõ emléket tudnánk állítani annak a mecseki bányászatnak,
amely két évszázadon át meghatározó ereje volt Pécs és a régió fejlõdésének.

Van azonban lehetõség új (szellemi) alkotással pótolni a tárgyak hiányát, és
egyedülálló módon emléket állítani a napi kenyérért a föld alatt sokszor embertelen
körülmények között dolgozó bányászoknak: Kezdeményeztük, hogy a mecseki
szén- és urán medence valamennyi hajdani bányász településén (városban, falú-
ban, kolónián), ahonnan elõdeink nap mint nap munkába indultak, a valamikori mû-
szakkezdés idõpontjában csendüljön fel tiszteletadó toronyzene.

Tiszteletadás ez bányász szakmánk és nehéz, áldozatos munkát végzett
elõdeink számára!

Immár egy éve szól a toronyzene a pécsbányai, a szabolcsi, a kõvágó-
szõlõsi római katolikus templom és a komlói városháza tornyából, ez év júniusától
pedig Somogyon is. Most szeptemberben a bakonyai, a vasasi és az Ágoston téri
templomok tornyaiban csendül fel a toronyzene. Az Ágoston téri plébánia és kör-
nyéke jelentette a szénbányászat kezdeti idõszakában az elsõ kapcsolatot a város
és a „Kolónia” között.

Minden nap mind a nyolc helyen ugyanaz a zene hallható az egykori 14 órai
mûszakváltás idõpontjában (és közkívánatra megismételve18 órakor).

A hétköznap elhangzó zenemû két rövidebb és egy hosszabb részbõl álló
kompozíció, mindhárom rész önálló mondanivalóval: Az elsõ rész a hajdani mun-
kába hívó jel (a klopfolás, a klopacska) néhány üteme. A mára már szinte elfele-
dett ütemet az utolsó pillanatban sikerült a feledéstõl megmenteni, és a toronyze-
nén keresztül megörökíteni. Egy harangjáték átmenetet követõen a harmadik rész
a Tisztelet a bányász szaknak... kezdetû régi bányászdal feldolgozása. Vasárnap
a bányász himnusz néhány taktusa hallható. Mindezeket zeneszámmá Kircsi
László zeneszerzõ komponálta.

Az automata vezérlésû zenélõ óra berendezést kézi vezérléssel is elláttuk
azért, hogy a teljes Bányász himnusz és az ismertetett kompozíciók bármikor
megszólalhassanak, illetve a berendezés szükség esetén szüneteltethetõ legyen.

A zenélõ óraberendezések megvalósítását a Pécsi Bányásztörténeti Alapít-
vány szervezte, és részben finanszírozta is. Az Ágoston téri a PannonPower Hol-
ding Rt. támogatásával valósulhatott meg. A zenei feldolgozások, és a kialakított
több települést érintõ toronyzenei rendszer az Alapítvány szellemi tulajdonát képe-
zi, azon változtatni csak hozzájárulásával lehet.
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A zenélõ órák templomtornyokban való elhelyezése Mayer Mihály megyés-
püspök úr hozzájárulásával, az illetékes egyházközségek engedélyével történt. A
berendezéseket a Gulácsi és Fia Elektromechanikai Kft. telepítette. Az ünnepélyes
üzembe helyezést követõen az elkészült berendezések – elõzetes megállapodás
alapján – az illetékes önkormányzatok tulajdonába kerülnek.

A harangjátékra feldolgozott dallam, a bányászok egyik legünnepélyesebb
dala Közép-Európában a 19–20. században bányász himnuszként is közismert
Der Bergmannsstand sei hoch geehret... kezdetû õsi német bányászdal. Szöve-
gének elsõ lejegyzése 1870-bõl ismert. Magyarul elõször 1900-ban a selmeci Bá-
nyászati Akadémia palotájának felavatásán énekelte az ifjúság. A ma ismert ma-
gyar átirat Révay Károly 1912-ben készült fordítása:

Tisztelet a bányász szaknak,
Jó szerencse, áldás lengje át,
Bár ha napfényt oda lenn nem kapnak,
Hõn imádják mégis a hazát.
Zordon bércek bányász gyermekének
Szeretettel nyújtanak kezet.
Éljen soká, éljen soká,
Éljen soká, éljen soká,
Éljen soká a bányász szak!
A harangjátékon szereplõ mai Bányász himnuszunk elsõ részét Szerdahelyi

József és Vahot Imre A bányarém címû regényes daljátékából (1858) vették. A má-
sodik része a 19. század óta ismert Schon wieder tönt vom Thurme (Schachte)
her... tarnowitzi népi bányászdal dallama. Magyar nyelvû elsõ két sora 1900-ban egy
akadémikus emléklapján olvasható elõször: Szerencse fel! Szerencse le! Teljes
szövege magyar nyelvû nótáskönyvben elõször 1911-ben ismert Révay Károly mun-
kája nyomán. Magyar bányászhimnuszként való elfogadása 30–40 éves folyamat
eredménye.

Szerencse fel! Szerencse le!
Ilyen a bányász élete.
Váratlan vész rohanja meg,
Mint bérctetõt a fergeteg.
Nem kincs után sóvárgok én,
Bányász kislányt óhajtok én.
Bányász kislányt óhajt szívem,
Ki szívemben bányász legyen.
És hogyha majd a föld ölében végóránkat éljük,
Isten kezében életünk, Õ megsegít, reméljük.
S Te kisleány ne bánkódjál, bányásznak halni szép halál.
Egekbe szállani fel! Fel! Szerencse fel! Szerencse fel!
Szerencse fel!
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Az Ágoston téri toronyzene ünnepélyes bekapcsolása, a zenélõ óra felszen-
telése szeptember 3-án 17 órakor történt. A PannonPower Holding Rt. anyagi tá-
mogatásával megvalósult zenélõ berendezést a támogató nevében kis ünnepség
keretében Balázs László bányavezetõ, az Országos Magyar Bányászati és Kohá-
szati Egyesület Mecseki Csoportjának elnöke adta át, majd Mayer Mihály megyés-
püspök imát mondva áldotta meg a bányász toronyzenét:

Segítségünk az Úr nevében!
Aki az eget és a földet alkotta.
Uram hallgasd meg könyörgésünket!
És kiáltásunk jusson eléd!
Könyörögjünk!
Áraszd bõséges áldásodat és kegyelmedet Urunk erre e harangjátékra,

amely a nehéz, verejtékes és veszélyes bányamunkára emlékeztet bennün-
ket. Évtizedeken át sok pécsi és Pécs-környéki családnak adott kenyeret és
megélhetést a szén és uránbánya. A harangjátékot hallva gondoljunk azokra
is, akik bányaomlás vagy metánrobbanás, vagy más veszélyekben vesztették
életüket. Nyugodjanak õk a Te békédben!

Áldj meg bennünket is Urunk, hogy minden munkánkat a Te akaratod
szerint végezzük, Tõled várva az érte járó jutalmat is.

Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Ámen
Jelképezze az elhangzó toronyzene, hogy az utódok, közel negyed évezred

kemény bányász élet után, az elõdök anyagi alkotásaira és emberi értékeire épít-
ve, a bányász múltról nem megfeledkezve folytatják bányászat utáni új életüket.

Pécs, 2004. szeptember
Szirtes Béla

136

SZIRTES BÉLA

136
PSz_2004-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2004-03_Osz\2004-03_osz_10.vp
Tuesday, February 12, 2013 9:37:56 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



GÁBOR JENÕ SÍREMLÉKÉNEK AVATÁSÁN*

Több mint három és fél évtizede temettük Gábor Jenõt, egy verõfényes koraõszi
napon, 1968 szeptemberében. Ma is fülembe cseng Macus görcsös zokogása, amint
kezünket megragadva, a rövidke pécsi újrakezdés elmúltát fájlalva, szinte vádlón hajto-
gatta, Éva, Feri, pedig Jenci hogy bízott bennetek! Mintegy ránk vetítve a váratlan, hirte-
len jött halál összes ódiumát, a szülõvárosba történõ hazatalálás szûkre szabott idejét,
az újrakezdés reményének rövid teljesülését, és a hátramaradottra ráterülõ végtelen
magányt. Aztán magam elõtt látom a sírásba fúlt búcsúbeszédet mondó Vándor Gyulát,
Gábor Jenõ utolsó még élõ, hajdan volt tanártársát a fõreálból, a Széchenyibõl.

Emlékezni gyûltünk itt most össze a síremlék felújítása alkalmából. Roko-
nok, barátok, ismerõsök, mûvészetének tisztelõi, halálának napján, szeptember
1-jén, amely a véletlennek köszönhetõen egybeesik Pécs város napjával. Nem árt
emlékezni, emlékeztetni, mert az utókor emlékezete ugyancsak véges. Bár a Mo-
dern Magyar Képtár méltóképpen, mûvészi rangjának megfelelõen vállalta a mû-
vész életmûvének bemutatását, jó szemû galériatulajdonosok és mûgyûjtõk nagy-
ra értékelik munkásságát, s bár 1993 óta utolsó pécsi lakhelyén, a Szent István tér
– Esze Tamás utca sarokházának falán emlékét kõbe vésett emléktábla örökíti
meg, van még pótolni valója a hálás, de olykor feledékeny utókornak.

1966-ban még személyesen vehetett részt pécsi kiállításán, de 1971-ben
már emlékkiállítással tisztelgett a múzeum Gábor Jenõ mûvészete elõtt. A köztu-
datban azonban nem igazán tudatosult, hogy életmûve milyen nagy jelentõségû.

Jóllehet, a sors elõre nem látható, olykor kifürkészhetetlen akaratából két év-
tizedes pécsi munkásságát megszakította a tanári hivatásából fakadó kényszerû
helyváltoztatás. Az Erzsébet Tudományegyetem gyakorló iskolájával együtt 1941-
ben ugyanis Szegedre helyezték, onnan azonban 1947-ben az újjászületés remé-
nyében költözött a mûvészeti élet centralizált központjába, a fõvárosba.

Gábor Jenõ tõsgyökeres pécsi, itt született 1893-ban. Középiskolás korában
Arnhold Nándor rajztanár irányításával érlelõdött benne életre szólóan a mûvészet
iránti szoros kötõdése. 1915-ben a Képzõmûvészeti Fõiskolán szerzett rajztanári
diplomát, majd Liptószentmiklóson, Gyergyószentmiklóson, Szakolcán és Kör-
möcbányán volt a korabeli gyakorlatnak megfelelõen Nagy-Magyarország egy-
mástól, de legfõképpen Pécstõl távoli városkáiban középiskolai tanár. Az össze-
omlás hozta haza Pécsre. Itthon a szerencse melléje szegõdött, állást kapott a
fõreálban. Tanára volt többek között Breuer Marcellnek, majd késõbb Gyarmathy
Tihamérnak és Lantos Ferencnek.

A világégés és Trianon után Gábor Jenõ egykori tanítványai és fiatal mûvész-
társai kényszerûségbõl az emigrációt választották, és a hagyományos mûvészkép-
zõk helyett a Bauhaus mûhelyeiben végezték mûvészeti stúdiumaikat. Õk, mármint
a késõbb szakmai körökben pécsi bauhausosokként aposztrofált Breuer Marcell,
Forbát Alfréd, Johann Hugó, Molnár Farkas, Stefán Henrik és Weidinger Imre a nem-
zetközi mûvészeti élet nagy áramába sorolódtak, de kezdetben még nyaranta haza-
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látogattak. Az egzisztenciális biztonságban lévõ, Pécsett maradó tanárukkal, idõ-
sebb mûvésztársukkal és barátjukkal fenntartották a kapcsolatot, s kölcsönösen,
oda-vissza hatottak egymásra. Gábor Jenõ így Pécsett szinte elsõ kézbõl kapott in-
formációt arról, túl az európai folyóiratok rendszeres tanulmányozásán, hogy mi tör-
ténik a nagyvilágban. Tanárként biztos egzisztenciával rendelkezõ, fix fizetésû
lévén, nem kényszerült a vidéki festõk szokásos megalkuvó, mindennapi kompro-
misszumaira, tudatosan készülhetett magasabb mûvészi céljainak elérésére. Hoz-
zásegítették ehhez külföldön tett, 1926-os és 1937-es párizsi, valamint 1931-es ber-
lini tanulmányútjának közvetlen, élményszerû tapasztalásai. Mindezek hatására
mûvészete megújult, és a friss ösztönzéseket alkotó módon magába olvasztotta.

Nem elhanyagolható az sem, hogy az egyetem Pozsonyból Pécsre telepítése
nagy szellemi pezsgést eredményezett a városban, különösen vonatkozik ez az iro-
dalmi élet kiteljesedésére. A Krónika címû szépirodalmi folyóirat, a Raith Tivadar szer-
kesztésében megjelenõ Magyar Írás, alcíme szerint az új mûvészet folyóiratának linó-
leummetszet borítói a húszas évek elsõ felében ez irányú gyümölcsözõ kapcsolataira
szolgál ékes bizonyítékul. A Pécsi Képzõmûvészek és Mûbarátok Társasága, mely je-
lentõs társadalmi hátszéllel tevékenykedve nívós kiállítási programokat bonyolított,
széleskörû képzõmûvészeti tájékozódást nyújtott az itt élõ mûvészek számára.

Saját munkásságában õ maga három korszakot különbözetett meg, a pé-
csit, a szegedit és a pestit, mi mindezek ellenére szoros kötõdésének okán pécsi
mûvészként tartjuk számon.

Pécsi korszaka 1920-tól 1941-ig tartott. „E korszakom lényege az impresszio-
nizmustól távolálló, plasztikus formaábrázolás, kubisztikus szellemben. Szinte szo-
borszerûen formáltam meg figuráimat és mozgalmas kompozíciókba sûrítettem azo-
kat”, vallotta munkásságáról. Folytatva az idézetet: „Nagy, leegyszerûsített, de
nagyon kifejezõ figurákat festeni! Expresszív, markáns arcokat, méltóságteljes vagy
dinamikus mozdulatokat, kifejezõ kezeket! Tompított, meszes színekkel, melyek
összeolvadnak a fal síkjával!” Másutt ezt írja: „Minden képemet nagyon gondos elõ-
készítés elõzte meg. Elõször jött néhány, leggyakrabban tollal cirkált téma, ötlet,
képterv, melyet aztán továbbfejlesztettem, végül kis méretben színesen elkészítet-
tem. Ezután a képterv egyes figuráit rajzoltam meg külön-külön, néha fejbõl, de leg-
gyakrabban modell után. Nagy gonddal elemeztem a drapériát és a ruhakendõt is.
Végezetül jöhetett a nagyméretû, immár végleges kivitel. Néhány nagyobb képem-
hez készült terv önálló képnek számít.”

Érdemes felidézni a Párizsból hazatelepült mûvésztárs, Martyn Ferenc
1940-ben megfogalmazott gondolatait is. Gábor Jenõ „létrehozott egy élõ, egyéni,
a nemzet nagyobb életébe kapcsolódó festõi mûvet, és ránk köszönt környezete
'couleur locale'-ával… ama bölcsek közül való, akinek élete csupa finom melódia
és egyensúly, aki észszerû nyugodtsággal termel, halad és mindenkor makacsul
küzd az igazi festészetért.”

1941-tõl 1947-ig tartott szegedi korszaka. A dimbes-dombos tájról síkvidék-
re csöppent mûvész nehezen tudott az új környezetbe illeszkedni. Megpróbált
ugyan az ottani élettel, a vízzel együtt lélegzõ ember sajátos lelkivilágával azono-
sulni. Érdeklõdéssel fordult a halászok, a hajósok, a Tisza „vizenjáróinak” életéhez.

138

ROMVÁRY FERENC

138
PSz_2004-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2004-03_Osz\2004-03_osz_10.vp
Tuesday, February 12, 2013 9:37:57 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



Festõi elõadásmódja itt oldottabb, fellazultabb, leíró jellegûbb lett. A vizen tükrözõ-
dõ fények problémája, a látványhoz való szorosabb kötõdés azonban elbizonytala-
nította, megzavarta kialakult konstruktív festõi szemléletét. Szegeden mindvégig
társtalan maradt, nem tudott igazából gyökeret ereszteni.

1947 telén került fel Budapestre. Elsõ kiállítását Rabinovszky Máriusz nyitot-
ta meg, két pályadíjat is nyert, hamarosan rátalált régi önmagára, újra kibontakoz-
tatta saját énjét. Illusztrációi jelentek meg napilapokban, de a hivatalos mûvészet-
politika számára õ nem létezett. A túlélést segítette a Kassák Lajos nevével
fémjelzett „kitaszítottaknak” az óbudai Malomtó teraszán heti rendszerességgel
történõ találkozója, melyen többek között Bolmányi Ferenc, Freytag Zoltán, Gábor
Jenõ, Gyarmathy Tihamér, Kassák Lajos és Klie Zoltán vett részt. E szellemi kör je-
lentette számára is a túlélés reményét.

1966-ban települt haza szülõvárosába, fiatalos hévvel rendezte meg pécsi
kiállítását, s örömmel vette a fiatal képzõmûvészek baráti közeledését. Sokan talán
nem is tudják, hogy az akkor alakuló Pécsi Mûhely elsõ, egyébként betiltott kiállítá-
sán Gábor Jenõ is részt vett. Az õ fiatalok melletti kiállása eredményezte azt, hogy
a tiltást végül is feloldották.

Gazdag életmûvének javát még életében a pécsi múzeumra hagyta, halála
után pedig hû társa, Macus kiegészítette ezt az ajándékozást újabb válogatott anyag-
gal. De csodálatosan nagy ez az életmû, és az õ szerencséje, hogy számtalan sok kép
van magántulajdonban. Ez ugyanis annak egyik záloga, hogy Gábor Jenõ mûvészete
ismertté váljék és elfoglalja az õt megilletõ helyet a magyar képzõmûvészetben.

Ez a mai nap is ékes bizonyítéka annak, hogy Gábor Jenõ mûvészetét az utó-
kor számon tartja és megbecsüli. Köszönet jár tehát mindazoknak, a családnak, az
örökösöknek, a mûgyûjtõknek és mûbarátoknak, hogy az emberként is kiváló mû-
vészt az õt megilletõ módon tisztelik meg e mementó felújításával, és nem utolsó
sorban nem kevés anyagiakkal ehhez hozzá is járultak. Szellemi tartozásunkat rójuk
le ezen új, az eredeti hasonmásával azonos, sötétszürke gránitból készült emlékjel
avatásával, és a sír újraszentelésével a pécsi köztemetõ III-as parcellájában.

Drága Jenõ bátyám! Végezetül engedd meg, hogy e száraznak ható szak-
mai emlékezés után megköszönjem Neked a bizalmat, barátságodat, amellyel
megtiszteltél, magadhoz közel engedtél. Soha nem felejtem azt, hogy szinte na-
ponta megálltál múzeumi ablakomnál, bejöttél hozzám és én veled mûvészetekrõl
beszélgethettem. Rengeteget tanultam Tõled, mindenekelõtt a mûvészet iránti alá-
zatot, hitet és emberséget, s engem, a jóval fiatalabbat is magával ragadott a te if-
jonti lelkesedésed. Aki nem ismerhette, annak elmondom, Gábor Jenõ halk szavú,
szeretetteljes ember és szerethetõ, rendkívül színes egyéniség volt.

És köszönöm drága Macus azt a sok-sok szeretetet, amellyel a Te imádott Jen-
cikédet egy életen keresztül elárasztottad. Mindenben segítetted, sok-sok lemondás-
sal, türelemmel és végtelen önzetlenséggel. Mert Ti ketten egyek voltatok, mindketten
egyaránt részesei vagytok egy nagyszerû és rendkívül gazdag életmûnek.

Nyugodjatok hát békében!
Romváry Ferenc
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ARANYROVÁST VÉSÕ ÖREGEMBER
In memoriam Bükkösdi László (1939–2004)

„Kiszállok, nem bírom, elegem van” – mondta egy halk szia után az ezerrel
tomboló kánikulában, Széchenyi téri irodája felé araszolgatva, majd minden erejét
összeszedve rám rivallt: „nehogy leálljunk, mert nem tudok elindulni”. A kelleténél
tán idegesebben vontam kérdõre: mi a frásznak mászkál ebben a hõségben, majd
nyugtatni próbáltam: igaza van, ha kiszáll egy kicsit a melóból, csak lemegy a
gasztrofesztivál valahogy nélküle is. „Nem innen” – kapaszkodott meg hivatala be-
járati ajtajában –, „az életbõl szállok ki” - mondta és a mindig élénk tekintete fátyo-
los, fáradt, elesett lett. Talán ez volt az elsõ pillanat, amikor komolyan elhittem,
hogy baj van. Tudtam persze, hogy beteg. Szívmûtéte óta egyre gyakrabban kellett
hosszabb-rövidebb idõre, ilyen-olyan kezelésre befeküdnie a kórházba, azt is ész-
revettem, hogy néha igen rosszul néz ki, de a szemében mindig volt egy cinkos vil-
lanás. Olyan iróniával tudott mesélni megpróbáltatásairól, hogy az embernek rö-
högnie kellett a legelképesztõbb helyzetekben is. Miközben egyik kezére infúzió,
másikra meg tán véradó vezeték volt kötve, a nõvérke formás idomaira hívta fel a fi-
gyelmünket, és száraz vörösbort rendelt nem túl hidegen. Komolyan arra gondol-
tam, ezt az egészet csak azért csinálja, mert a gyógyítás kapcsán még nem bír
olyan jártassággal, mint a mûvészetek, a gasztronómia, vagy a szexológia terén.
Márpedig megszoktuk, hogy tõle kérdezhetünk bármit, mint jóságos és türelmes
nagyapó nem hagy kételyek közt vergõdni bennünket.

Meg aztán – kár is tagadni – Büki hipochonder volt. Közel harminc esztende-
je, amikor a Perczel utcai rendezvényirodában munkatársa lehettem, mély sóhajok
kíséretében ecsetelte, hogy õ milyen öreg és bizony már nincs sok hátra. Megré-
mültem. Micsoda igazságtalanság: ereje teljében lévõ, igen népszerû, elismert férfi
és ilyen nagy beteg. Terminusokat jelölt meg, amiket õ már nem fog megérni.

Ahogy példának okáért a Kávéházban rendelt, Csehov-jelenetbe kívánko-
zik. Ezerféle árnyalatban produkált sóhajok közepette végigszenvedte a fõúr által –
megszokott rituálé szerint – felsorolt éteksort, mely többnyire a kiskocsonyával
kezdõdött és melynek végén lemondó gesztussal kísérve többnyire a kiskocsonya
rendeltetett meg. A Kávéházban különösen jó volt vele ülni. A város színe-java
megfordult ott és az asztalához, ha csak egy mondat erejéig is, de mindenki oda-
jött. Csudás történeteknek lehettem hallgatója. Arról nem is beszélve, hogy minden
bámész ismerõs láthatta, hogy az ember gyereke a Bükkösdi társaságához tarto-
zik. Általában mindenkihez volt egy-egy jó szava. Varázsának talán ez volt a fõ oka.
Mûveltsége, tájékozottsága mellett ezért lehetett õ a legendás Csõ, az organizátor,
a közösségteremtõ, aki köré olyan mûvészcsoport szervezõdött, melynek tagja volt
– a teljesség igénye nélkül – Fürtös Ilona és Fürtös György, Erdõs János,
Galambosi László, Makay Ida, Kampis Péter, Hevesi Bandi. Színészek, zenészek
és az Eck-féle Pécsi Balett névsorát is sorolhatnám.

Büki és családja a Pálosokkal szemben lévõ társasházban lakott. Legendák
keringtek a garázsáról, melyben Erdõs János rendezte be mûtermét. E jeles bérle-
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ményben találkozott a társaság. A színháziaknak is útba esett a tettyei színészház
felé baktatva. Volt egy- és kétforintos pohár, a nyelet ital nagyságától függõen. A
szellem pallérozása közepette könnyen kiszáradt a torok. Kézdy György egy idõ-
ben folyvást azzal nyúzta Erdõst, hogy fessen neki egy képet. „Jó, csapott le a szí-
nészre Büki, kapsz képet a Jánostól, ha megcsinálod a Karinthy-estedet.” Egy villa-
nás alatt két értékes mûvészi produktum létrejöttét tette lehetõvé.

Népmûvelõ volt. A szónak még le nem járatott, el nem csépelt értelmében.
Ahogy harminc évesen az Útközben címû antológiában írja: „Népmûvelõ vagyok,
hivatali beosztásomtól, munkahelyeimtõl függetlenül, mint ahogy sokan ezek elle-
nére sem azok.”

Az ember lelkét-szellemét gazdagító értékek teremtését, közvetítését tekin-
tette feladatának. Élénken el tudom képzelni, hogy abban az idõben, amikor se-
gédmunkás volt a zöldségeseknél, amit Karfiol-trösztnek hívott, ugrásszerûen
megnövekedett a Brechtet és fõleg az Állítsátok meg Arturo Uit címû drámát ismerõ
kofák száma, és biztos, hogy akkor voltak a legtöbben azon uránbányászok, akik
hallottak Pákolitz Istvánról és Csorba Gyõzõrõl, amikor egy Bükkösdi László nevû,
jókötésû csillés is kollégájuk volt.

Erdõs János és Kós Lajos társaságában alapítója volt a Bóbita Bábszínház-
nak. Késõbb a meszesi József Attila Mûvelõdési Házat változtatta kulturális cent-
rummá a peremvidéken. A Pécsi Nemzeti Színház mûvészeti fõtitkáraként a hata-
lom csapdái között lavírozva óvta az értékes darabokat, egyengette a tehetségek
útját.

Alapítóként húsz esztendeig rendezett, szerkesztett az MTV Pécsi Körzeti
Stúdiójában. Nagy bánatára egy sötét napon sötét erõk kiszórták az összes,
celluloidszalagra készített munkáját. A fiatalon meghalt Güth Csöpire emlékezett
volna a róla készített filmmel. Nem tehette. Különösen szenvedett, ha nála fiatalabb
barátot veszített el.

És most ezüstfejû botjára támaszkodva elment õ is. Az Öregember. Örökül
hagyva gondolatait, tetteit, tárcáit, kritikáit, több nyelvre lefordított bábdarabjait, re-
ceptjeit, a Fantáziaomlet a’ la Büki ízét.

Aranyrovásként, kitörölhetetlenül lelkünkbe vésve önmagát.

Juhász László
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BEZERÉDY GYÕZÕ HELYTÖRTÉNÉSZ BIBLIOGRÁFIÁJA
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93–104.p.
– Baranya megye a feudális korban. II. rész. A JPM Évkönyve 34. 1989. Pécs, 1990.
147–158.p.
– Baranya megye a feudális korban. III. rész. A JPM Évkönyve 33. 1990. Pécs, 1919.
113–129.p.
– Pecsétnyomók Baranya megye közgyûjteményeiben. Történeti Múzeumi Közlemé-
nyek 1987–1988. Pecséttan. 1988. 25–35.p.
– Dunaszekcsõ és Sellye vára a pecséteken. A török elleni visszafoglaló háborúk törté-
netébõl. 1686–1688. Pécs, 1989. 220–242.p.
– Tolna megye településeinek pecsétjei a feudalizmus végén. Tolna megyei levéltári fü-
zetek 2. Szekszárd, 1991. 97–120.p.
– Patapoklosi története. Pécs, 1991. 20 oldal
– A pécsi Széchenyi tér a múzeumban levõ levelezõlapokon A JPM Évkönyve 36. 1991.
Pécs, 1992. 149–163.p.
– A pécsi Stock-ház története. A JPM Évkönyve 37. 1992. Pécs, 1993. 133–142.p.
– Somogy megye mezõvárosi és községi pecsétjei 1768–1856. V. Hajmás–Juta. So-
mogy megye múltjából. Kaposvár, 1996. 93–112.p.
– A pécsi vásárok 150 éves története. A termékbemutatótól a nemzetközi vásárig. A pé-
csi vásárok 1846–1937. Pécs, 1996. 17–52.p.
– Németnek Bécs, magyarnak Pécs. Évszázadok krónikásai a városról. Pécs, 1997.
150 oldal
– Somogy megye mezõvárosi és községi pecsétjei 1768–1856. VI. Kadarkút–(Ma-
gyar)lukafa. Somogy megye múltjából. Kaposvár, 1997. 111–144.p.
– Kölked története. Kölked, 1997. 84 oldal
– Dencsháza. Fejezetek egy falu életébõl... Dencsháza, 1998. 100 oldal
– Mohács az 1848/49-es események idején. A JPM Évkönyve, 1996–97. Pécs, 1998.
63–70.p.
– Pécs elsõ ábrázolása a város 16. századi pecsétjén. Pécsi Szemle 1998. tavasz–nyár
2–5.p.
– A török kiûzése után Babarc. In: A település története a római kortól a XX: század vé-
géig. Babarc, 1998. 78–103.p.
– Gróf Bethlen István pécsi tartózkodása dr. Nikolits Mihály fõispán visszaemlékezése
alapján. Pécsi Szemle 1999. tavasz 74–79.p.
– Pécs Várostörténeti Múzeum. TKM Kiskönyvtára 599. Budapest, 1999.
– Hosszúhetény. Száz megyei falu könyvesháza. Budapest, 2000. 150 oldal
– A szénbányászat szerepe Pécs 19. századi fejlõdésében. Pécsi Szemle 2000. tél
69–73.p.
– A Zidina környék. Nyomozás a pécsi dominikána kolostor helyérõl. Pécsi Szemle
2002 nyár 4–12 p.
– Pécs az 1878-ik évi mozgósítások idején. Pécsi Szemle 2003 nyár 26–29.p.
– A pécsi piac a középkorban és a török alatt. Pécsi Szemle 2003 õsz 18–25.p.
– Omer pasa és báró Puchner Antal levélváltása 1849-ben. Pécsi Szemle 2003 tél
2–5.p.
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Száz éve Pécsett…     1904-ben
július 8. Vármegyei közgyûlés.

25. A megszûnt Munkácsy Mihály utcai posta- és távíróhivatal az új postapalotában
kezdte meg mûködését.

augusztus 5. Havihegyi búcsú.
18. Katonai ünnepség és tiszthelyettesek avatása a Honvéd Hadapródiskolában.

13–15. Országos dalosverseny.
22. Városi közgyûlés.

szeptember 4. Népünnepély a Tettyén.
Madarász Viktor festõmûvész kiállítása a Nemzeti Szalonban.

7. Megnyílt az új Balaton kávéház (a Széchényi téri volt Központi kávéház helyén).
12. Rendkívüli vármegyei közgyûlés a jegyzõi állások ügyében.

Hetvenöt éve Pécsett…     1929-ben
július 6. Megnyílt a Kõrösi és Nagy úri és nõi divatház.

7. Gyermekünnepély a Tettyén.
11. Városi közgyûlés.
15. Rendkívüli vármegyei közgyûlés az új Baranya megyei választókerületek ügyében.
28. Országos plakátmûvészeti kiállítás nyílt a Pannoniában.

augusztus 5. Havihegyi búcsú.
7. Bethlen Istvánné: A szürke ruha címû színmûvének bemutatója

a szerzõ jelenlétében.
13. Meghalt Buzássy Ábel ciszterci szerzetes, 40 éven át a Nagy Lajos

Gimnázium tanára, majd igazgatója.
18. Dunántúli állatorvosok közgyûlése.
20. Szent István napját, a szerb megszállás alóli felszabadulást és a

nemzeti hadsereg bevonulását ünnepelte a város.
22. Városi közgyûlés.
31. Rendkívüli városi közgyûlés többek közt a törvényhatósági bizottság

örökös tagságáról.
szeptember 7–10. Az Országos Orvosszövetség Kongresszusa.

8. A Pécs-baranyai Automobil Club motoros pálya- és ügyességi
versenye a lóversenypályán.

22. A Pécsi Keresztényszocialista Egyesület 25 éves jubileumi ünnepsége.
22–27. Pécsi villamos- és gáznapok a Nõegyletben.

29. Pécsi leventenap.

Ötven éve Pécsett… 1954-ben
július 2. Pécsi írók szerzõi estje a Magyar Írók Szövetsége pécsi csoportjának

helyiségében. A mûsort a Petõfi Rádió is közvetítette.
4. Opera- és operettdalok a Szabadtéri Színpad mûsorán, Honthy Hanna

és Simándy József közremûködésével.
10. Csehov halálának 50. évfordulója alkalmából emlékestet tartottak a

Magyar–Szovjet Társaság kerthelyiségében.
25. Jótékonysági hangverseny a színházban az árvízkárosultak javára.
30. Rúzsás Lajos: A pécsi Zsolnay gyár története címû könyv

bemutatója a gyár kultúrotthonában.
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augusztus 10. Rudnay Gyula festõmûvész képeibõl nyílt kiállítás a Magyar–Szovjet
Társaság székházában.

13. Mohácsi Regõs Ferenc grafikáiból és a Rajzpedagógusok Pécsi
Mûvésztelepe alkotóinak munkáiból nyílt kiállítás a Nevelõk Házában.

20. Strauss–Lehár–Kálmán Imre-operettest a Szabadtéri Színpadon.
Repülõnap az Alkotmány-ünnep tiszteletére.

20–21. Pécsi ünnepi vásár.
27–28. Bányavillamossági tanácskozás.

29. Baranya megye állattartása régen és ma címmel kiállítás nyílt a
Janus Pannonius Múzeum Rákóczi úti kiállítótermében.

szeptember 1. Új helyen kezdte meg mûködését a gyógypedagógiai iskola (Kulich Gyula utca 1.)
5. IV. Bányásznap.

15. Épülõ Korea címmel nyílt kiállítás a Magyar–Szovjet Társaság székházában.

Huszonöt éve Pécsett…     1979-ben
július 2. Felavatták a Pécsi Kesztyûgyár új bõrruházati gyáregységét.

5–7. A Magyar Immunológiai Társaság X. kongresszusa a POTE-n.
7. Felavatták a Bikali Állami Gazdaság halbisztróját és éttermét a József

Attila utca és a Szabadság út sarkán.
9. Elekes Zsuzsanna orgonahangversenye a Székesegyházban a Tours-i Fúvósötös

közremûködésével.
A megye közoktatási helyzetérõl tárgyalt a Baranya Megyei Tanács V. B. ülése.

11. Beiktatták tisztségébe a POTE új rektorát, Flerkó Bélát. Ez alkalomból
Pécsre látogatott Schulteisz Emil egészségügyi miniszter.

12–16. Magyar–NDK barátsági hét, melynek keretében Schwerin mutatkozott be.
13–22. VII. Pécsi Ipari Vásár.
13–31. Pécsi Nyári Színház. A nyitóelõadáson Verdi Requiemjét mutatta be a

Pécsi Balett a Szabadtéri Táncszínen.
13. Martyn Ferenc grafikáiból (Színház-téri Galéria), Eck Imre festményeibõl

(Nevelõk Háza) és a Színház ’79 fotópályázat képeibõl
(Pécsi  Nemzeti Színház) nyílt kiállítás

14. Michel de Ghelderode: A nagy halál balladája címû bohózatának
bemutatója a Barbakán várárokban.

15. A VI. Országos Kisplasztikai Biennáléval nyílt meg a Pécsi Galéria
Széchenyi téri kiállítóterme.

18. Bulgakov: Álszentek összeesküvése címû tragikomédiájának bemutatója a Tettyén.
Megnyílt a XI. Nemzetközi Zenei Tábor.

20. Balettest ’79 – a Pécsi Balett bemutatója a Szabadtéri Táncszínen.
22. III. Pécsi Cserépvásár a Sétatéren.
23. Fellegi Ádám zongoraestje a Csontváry Múzeum udvarán.
25. A zenei tábor szovjet mûvészeinek hangversenye a Reneszánsz Kõtárban.
25. Maszkok, bábok, emberek – az Állami Bábszínház Stúdiójának elõadása

a Csontvári Múzeum udvarán.
27. Megnyílt a XXI. Nyári Egyetem.

28–29. XII. Mecsek Kupa nemzetközi körrepülõ és rádióirányítású modellezõverseny.
31. Balett-gála a Szabadtéri Táncszínen.

augusztus 3. Maurer Dóra képzõmûvész képkiállításának megnyitója a Színház-téri Galériában.
2. Megnyílt Martyn Ferenc állandó kiállítása a Káptalan utcai Martyn-házban.
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augusztus 14. A szegedi Molnár Dixieland estje a Minaret-udvarban.
17. Felavatták az új Gyógyszertári Központot.
23. Japán gyermekkórus hangversenye a Minaret-udvarban.
24. Finn, jugoszláv, lengyel és NDK-beli képzõmûvészek munkáiból nyílt

kiállítás a Pécsi Galériában.
24–26. Gáz- és kõolajipari konferencia a POTE-n.
28–30. III. Vállalati pénzügyi konferencia a POTE-n.
29–30. Országos hõszolgáltatási konferencia a Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolán.

31. A cigánylakosság helyzetérõl ülésezett Pécs Város Tanácsának
Végrehajtó Bizottsága.

31. Megkezdõdött a XX. Mecsek Kupa nemzetközi kerékpáros verseny.
szeptember 1–2. Bányásznapi randevú ’79 – rendezvények.

II. Pannonia Pepsi Kupa teniszverseny
2. II. Pannonia Kupa nemzetközi atlétikai verseny.
4. Nemzetközi gyermeksebészeti konferencia a PAB-székházban.

7–8. Érsebészeti tudományos ülés a POTE-n.
7. Frank Magda (Párizs) szobrászmûvész kiállításának megnyitója a

Pécsi Galériában.
9. A Magyar Állami Népi Együttes Ecseri lakodalmas címû estje a

Pécsi Nemzeti Színházban.
10–11. Az ipari és fogyasztási szövetkezetek vezetõinek országos konferenciája

az Ifjúsági Házban.
11. A Lengyel Néphadsereg Központi Mûvészegyüttesének mûsora a

Pécsi Nemzeti Színházban.
Megkezdõdött a nemzetközi szén- és gázkitörésekkel foglalkozó
tanácskozás a Technika Házában.

16. XI. Mecsek autós hegyi verseny.
Varázsláda címmel három új mesejáték bemutatója a Bóbita Bábszínházban.
Rádióirányítású autómodellezõk országos bajnoksága.

17. Pákolitz István szerzõi estje – 60. születésnapja alkalmából – a
Doktor Sándor Mûvelõdési Házban.

19. Német–magyar könyvkiállítás nyílt a Jelenkor szerkesztõségében.
20. Boglár József festõmûvész kiállításának megnyitója a Képcsarnokban.
24. Gergely Ferenc orgonahangversenye a Székesegyházban.
25. A nem tanácsi szervekkel való együttmûködésrõl, a vásárcsarnok és

piacok rendjérõl ülésezett Pécs Város Tanácsának Végrehajtó Bizottsága.
26. A lakóházak felújításáról ülésezett a Baranya Megyei Tanács V. B.
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2004. SZEPTEMBER 1. PÉCS VÁROS NAPJA
Ünnepi ülést tartott a város önkormányzatának képviselõtestülete a Pécsi Nem-

zeti Színházban, melynek keretében kitüntetések átadására került sor.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 349/2004. (06.24.) sz.

határozata alapján
Takács Gyula

úrnak, nyugalmazott megyei tanácselnök-helyettesnek, Pécs mûvelõdési, egész-
ségügyi, mûemlékvédelmi és sportéletének fejlesztéséért, a város értékeinek

megõrzéséért, a nemzetiségek felkarolásáért, életmûvéért a
PÉCS VÁROS DÍSZPOLGÁRA

kitüntetõ címet és az ezzel járó 200 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Balikó Tamás úrnak, színésznek, rendezõnek, a Pécsi Nemzeti
Színház igazgatójának, több mint húsz éves, kiemelkedõ színészi és rendezõi

mûvészi tevékenységéért, eredményes színházigazgatói munkásságáért a
PRO CIVITATE EMLÉKÉREM

kitüntetést, és az ezzel járó 200 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Pálné dr. Kovács Ilona asszonynak, az MTA Regionális Kutatások
Központja Dunántúli Tudományos Intézete igazgatójának a közigazgatás területi
problémái, a helyi politikai viszonyok, az önkormányzati rendszer és a területfej-
lesztés irányítási összefüggéseinek terén végzett komplex, eredményes tudomá-

nyos kutatásainak elismeréseként a
PRO CIVITATE EMLÉKÉREM

kitüntetést, és az ezzel járó 200 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Simonovics Ferenc úr részére Pécs városáért, lakóterületéért vég-
zett kiemelkedõ közösségi munkájáért – posztumusz – a

PRO CIVITATE emlékérem
kitüntetést, és az ezzel járó 200 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés dr. Cserép Attila úrnak, rendõr ezredesnek, a Pécsi Rendõrkapi-
tányság vezetõjének több évtizedes, kiemelkedõ színvonalon elvégzett rendõri,

vezetõi munkájának elismeréseként a
PRO COMMUNITATE EMLÉKÉREM

kitüntetést, és az ezzel járó 160 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Durucz István úrnak, a Pollack Mihály Mûszaki Szakközépiskola és
Szakiskola igazgatójának, több évtizedes kiemelkedõ tanári és igazgatói tevé-

kenysége, az intézmény fejlesztésében elért elévülhetetlen érdemei elismerése-
ként a

PRO COMMUNITATE EMLÉKÉREM
kitüntetést, és az ezzel járó 160 000 Ft jutalmat adományozza.
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A Közgyûlés a Pannon Volán Rt. Bartók Béla Férfikar részére a pécsi zenei
életben elgoglalt több évtizedes meghatározó szerepének, a kórus jelentõs hazai
és nemzetközi sikereinek, az Európai és Világ Borfesztiválok létrehozásának el-

ismeréseként,  a város kulturális életének színesebbé tételéért a
PRO COMMUNITATE EMLÉKÉREM

kitüntetést, és az ezzel járó 640 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Rovó Attila úrnak, diszkótánc-mûvészi, táncpedagógiai, koreográ-
fusi, együttes-szervezõi munkájának elismeréseként

VÁROSHÁZA EMLÉKÉREM
kitüntetést, és az ezzel járó 100 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés dr. Tolnai Márta asszonynak, a Polgármesteri Hivatal Közgazda-
sági Fõosztálya vezetõjének az önkormányzat költségvetésének, gazdálkodásá-
nak modernizálásáért végzett komplex fejlesztési munkájának elismeréseként a

VÁROSHÁZA EMLÉKÉREM
kitüntetést, és az ezzel járó 100 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés dr. Vajda János úrnak, az Egyesített Egészségügyi Intézmények
igazgató-fõorvosának, évtizedeken keresztül végzett magas színvonalú szakor-

vosi, szakrendelés-vezetõi tevékenysége, eredményes igazgató-fõorvosi munká-
ja, valamint a digitális képalkotással mûködõ röntgen- tüdõgondozói-ellátás beve-

zetése terén elért eredményeinek elismeréseként a
VÁROSHÁZA EMLÉKÉREM

kitüntetést, és az ezzel járó 100 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Zalay Buda úrnak, a Polgármesteri Hivatal nyugalmazott fõosztály-
vezetõ-helyettesének a pécsi zöldterületek fejlesztésében és gondozásában vég-

zett munkájának elismeréseként a
VÁROSHÁZA EMLÉKÉREM

kitüntetést, és az ezzel járó 100 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Unger Pálma –N. Szabó Sándor mûvészházaspárnak a húsz
éves, sikerekben gazdag pécsi gyermekszínjátszás létrehozásának, mûvészi ve-

zetésének terén nyújtott kiemelkedõ munkájuk elismeréseként a
PÉCS VÁROS KÖZMÛVELÕDÉSI DÍJA

kitüntetést, és az ezzel járó 60 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Bertalan János úrnak, az Apáczai Nevelési Központ nyugalmazott
általános igazgatóhelyettesének, eseményekben és eredményekben gazdag pe-

dagógusi, intézményvezetõi munkájának, pedagógusi éeltútjának elismeréseként a
PÉCS VÁROS OKTATÁSI DÍJA

kitüntetést, és az ezzel járó 60 000 Ft jutalmat adományozza.

148

ROMVÁRY FERENC

148
PSz_2004-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2004-03_Osz\2004-03_osz_10.vp
Tuesday, February 12, 2013 9:37:58 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



A Közgyûlés a pécsi Kispál és a Borz együttesnek a magyar alternatív zenei
életben elért sikereik, egyéni kifejezésmódjuk, új értelmezési és hangzásviláguk

és szöveg-centrikus zeneszámaik gondolatiságának elismeréseként, a
PÉCS VÁROS MÛVÉSZETI DÍJA

kitüntetést, és az ezzel járó 60 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Nyilas László úrnak, a Pécs TV Kft. felelõs-szerkesztõjének a vá-
ros sportéletéért, s annak a médiában történõ megismertetéséért végzett több

évtizedes kiemelkedõ munkájának elismeréseként a
PÉCS VÁROS TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJA

kitüntetést, és az ezzel járó 60 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Bata László úrnak, a Pécsi Közlekedési Rt. forgalmi és kereskedel-
mi igazgatójának a pécsi autóbusz-közlekedés különbözõ területein végzett több

mint 30 éves kiemelkedõ munkájának elismeréseként a
PÉCS VÁROS MÛSZAKI DÍJA

kitüntetést, és az ezzel járó 60 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Josef Mitterhuber úrnak a pécsi szociális ellátás önzetlen, folya-
matos támogatásáért, a közösségek életének segítéséért a

PÉCS VÁROS SZOCIÁLIS DÍJA
kitüntetést, és az ezzel járó 60 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés dr. Virág Lászlóné asszonynak, több mint négy évtizedes közigaz-
gatásban eltöltött kiemelkedõ szakmai munkája elismeréseként a

PÉCS VÁROS KÖZSZOLGÁLATI DÍJA
kitüntetést, és az ezzel járó 60 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés dr. Faragó László úrnak, az MTA Regionális Kutatások Központja
Dunántúli Tudományos Intézete tudományos fõmunkatársának a területfejlesz-

tés, területpolitika, területi tervezés, programozás terén végzett tudományos
munkásságának, s az elért eredmények pécsi gyakorlati bevezetése terén vég-

zett munkájának elismeréseként a
PÉCS VÁROS TUDOMÁNYOS DÍJA

kitüntetést, és az ezzel járó 60 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Szekeres Istvánné asszonynak, a Nyugdíjas Egyesület tiszteletbeli
elnökének, több évtizedes, fáradhatatlan közösségi munkájának elismeréseként a

PÉCS VÁROS HUMANITÁRIUS DÍJA
kitüntetést, és az ezzel járó 60 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés a Cigány Kulturális és Közmûvelõdési Egyesület részére a ci-
gányság kulturális gyökereinek, hagyományainak feltárásában, s azok ápolásá-

ban, 15 éve végzett munkája elismeréseként a
PÉCS VÁROS KISEBBSÉGI DÍJA

kitüntetést, és az ezzel járó 60 000 Ft jutalmat adományozza.
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PÉCS VÁROS DÍSZPOLGÁRA TAKÁCS GYULA

1929-ben született Hajdúdorogon, és 75 éves korában érte a megtiszteltetés
a város részérõl, mely fogadott fiának munkásságát ezen legmagasabb kitüntetés-
sel ismerte el.

A Fényes Szelek forradalmi hevülete röptette Pécsre a debreceni gyökerû
Takács Gyulát, a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészkarán
szerzett friss magyar–történelem szakos diplomával, 1951-ben.

A mozgalom elõször a szakérettségisek tanításával bízta meg, onnan került
1954-ben a Baranya Megyei Tanácsra, ahol kezdetben oktatási, majd mûvelõdési
osztályvezetõ, 1966-tól 1990-ig általános elnökhelyettes lett. Pécs szerencsés vá-
lasztásnak bizonyult, mert itt az ötvenes évek másként íródtak, köszönhetõen a hely-
beli vezetõk karakán hozzáállásának. Rappai Gyula elsõ titkár és Palkó Sándor me-
gyei tanácselnök humánus légkört teremtettek, és ez kedvezett mindazoknak, akik
jobbra vágytak, kezdeményezõk, tevékenyek és fogékonyak voltak az újra. Pécsrõl
irigy rosszakarói mindig azt mondották, könnyû a pécsieknek, mert Aczél György vá-
rosa, Aczél sok mindent megenged Pécsnek. Lehet, hogy ez így volt, és ez bizonyá-
ra számos elõnyt is jelenthetett, de az eredmények mégis csak itt helyben születtek
meg. Kellett hozzá Takács Gyula szívós munkálkodása, az emberként kiváló és ve-
zetõként elhivatott Palkó Sándor támogatása, Rappai Gyula egyetértõ engedékeny-
sége. S kellett hozzá a tanácsi apparátus sok-sok munkatársának melléállása, a mú-
zeum, a színház, a mûvészvilág, a tudomány és a közmûvelõdés, a pécsi értelmiség
számos képviselõjének kitartó mindennapi serény munkája.

Takács Gyula irányításával sorra valósultak meg azok a kulturális életben el-
ért nagyszerû eredmények, amelyek Pécset a kiváltságos helyzetben lévõ város
hírébe hozták, amellyel kiérdemelte az ’egyenlõk közt az elsõ’ valós nimbuszát.

Pécs fél évszázadának története közvetlen vagy közvetve sok szállal köthe-
tõ Takács Gyula tevékenységéhez. Mûvelõdési osztályvezetõként, tanácselnök
helyettesként döntési helyzetben volt, szûrõként tevékenykedett, s ahol volt jó ötlet
és volt a kivitelezéséhez szándék és nem utolsó sorban volt hozzá kitartás, ott az
eredmények sem maradhattak el. Takács Gyula minden valamirevaló javaslatot tá-
mogatott. Õt idézve, „Nekünk az igazgatásban az lehetett a szerepünk, hogy a fel-
ismert értékek alapján segítsük, támogassuk törekvéseiket.”

Ez a dicséretes vezetõi magatartás és a munkásságában megnyilvánuló
sokoldalúság a díszpolgári elõterjesztés hivatkozásában is megfogalmazódik:
„Pécs mûvelõdési, egészségügyi, mûemlékvédelmi és sportéletének fejlesztésé-
ért, a város értékeinek megõrzéséért, a nemzetiségek felkarolásáért, a város érté-
keinek megõrzéséért” kapta e megtisztelõ kitüntetést.

Pécsett 1957-ben Modern Magyar Képtárat avattak, 1960-ban megalakult a
Pécsi Balett. Árnyékot vet azonban erre a korszakra a Jelenkor megregulázása.

Pécs úttörõ szerepet vállalt a kulturális decentralizáció terén, ennek eredmé-
nyeként több hatáskör, intézmény került a területi és helyi igazgatáshoz, többek
közt a színház, a múzeum, a levéltár, a könyvtár, a szimfonikus zenekar.
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Pécs-Baranya ’kulturális forradalma’ tulajdonképpen a Baranyai Vasárna-
pok rendezvénysorozattal vette kezdetét. Siklóson Fúvószenekari Fesztivállal,
Pécsváradon Leányvásárral, Mohácson Busójárással, a Zrínyi Emlékünnepség
keretében rendezett, elõbb a siklósi várban, majd Szigetváron bemutatott Magyar
Történelmi Festészet címû nagyszabású kiállítással. S ennek kapcsán szinte a
semmibõl teremtõdött Siklóson, a várban a XVII–XIX. századi bútorok címû kiállí-
tás. A legfõbb hozadéka azonban az volt e rendezvénysornak, hogy a megye veze-
tõi felmérhették, kire számíthatnak, ki mennyire terhelhetõ munkával, feladattal az
elkövetkezendõkben, megszabva ezzel a kulturális fejlesztések fõ csapásirányát.

A Pécshez és Baranyához kapcsolódó események és évfordulók megün-
neplése nagy tömegeket megmozgató rendezvények révén vált országos jelentõ-
ségûvé: 1966-ban ünnepeltük Szigetvár elestének 400 éves, 1967-ben a középkori
egyetem 600 éves, 1972-ben Janus Pannonius halálának 500 éves, 1976-ban a
mohácsi csata 450. évfordulóját. Az évfordulóknak köszönhetõen jött létre a Mohá-
csi Emlékpark, megjelent Janus Pannonius teljes költõi életmûve. Ekkor jött létre
Siklóson a kerámia és Villányban a szobrász mûvésztelep és szimpozion, ennek
következtében honosodtak meg az olyan mûvészi rendezvények, mint az Orszá-
gos Kerámia Biennálé, az Országos Kisplasztikai Biennálé, valamint a Magyar Já-
tékfilmszemle. Baranyának a modern kerámia terén vállalt vezetõ szerepe ered-
ményezte a Gádor István-gyûjtemény megszerzését és állandó kiállítását a siklósi
várban. A Pécsi Galéria is neki köszönheti létét. Takács Gyula messzemenõkig tá-
mogatta a régészeti kutatásokat, a sírkamrák, a mauzóleum, a középkori pécsi
egyetem épületegyüttese, az Aranyos Mária-kápolna, a mohácsi csatatér feltárá-
sát, a törökkori emlékek, a középkori várak és templomok kutatását, népi mûemlé-
kek megmentését. A képtár fejlesztésének nagy támogatója volt. Aktív segítésével
jött létre a 20. század modern képzõmûvészeti együttese, és az ország akkor
egyetlen kortárs gyûjteménye. Nem épült Pécsett Mûvelõdési Ház, a csak kisvá-
rosban indokolt csodapalota, de fokozatosan kialakult a „múzeum-utca”. Az élet-
mû-kiállításoknak helyet adó káptalani épületek mûemléki feltárás után megújulva
fogadhatták be Csontváry Kosztka Tivadar, Victor Vasarely, Martyn Ferenc, Endre
Nemes, Amerigo Tot életmû-kiállítását és önálló posztmodern épületben Schaár
Erzsébet Utca címû monumentális szobormûvét. Szorgalmazta köztéri szobrok fel-
állítását, támogatta a megyei monográfiák, a községi krónikák létrejöttét.

Irigylésre méltó lehetõségeket kínált Pécs–Baranya Takács Gyulának, fel-
adatot, sok-sok munkát és törõdést. És Takács Gyula élt a kihívással, a felkínált le-
hetõséggel. Befogadta a jó ötleteket és hagyta dolgozni az arra hivatottakat. Soha-
sem tolta magát elõtérbe, mindig szerényen a háttérben maradt. Irigylésre méltó az
életmû, mely részérõl sok-sok munkát és törõdést igényelt. Köszönet érte az elis-
merést jelzõ díszpolgári kitüntetés. Méltó embert jutalmazott Pécs városa, mely sa-
ját vallomása szerint is második szülõföldje.

Romváry Ferenc
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kamara (40) • Pécsi Távfûtõ Kft. • Pécs Város Oktatási Bizottsága (114) • Pécsi Városi Könyvtár • Pécsi Vízmû Rt. • PTE
Egyetemi Könyvtár • PTE BTK Filozófia-Politológia Szakkönyvtár • PTE BTK-TTK Könyvtár • PTE Pollack Mihály Mûszaki
Fõiskola Könyvtára • PTE Társadalomtudományi Szakkönyvtár • PTE Mûvészeti Kari Könyvtár • Radnóti Miklós Közgaz-
dasági Szakközépiskola • SZIGSZ Pécsi Gyermekotthon • Teleki Blanka Kollégium

Félkövérrel szedve az új befizetõk
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