
Föld alatti bányászati 
kiállítóhely Pécsett 

A Pécs alatti pincerendszer bányászati célú hasznosításának új lehetőségét teremtette meg az i 
termékeny együttműködés, amely Pécs város tanácsa és a mecseki bányavállalatok - a Bányászati 
Aknamélyítő Vállalat, a Mecseki Ércbányászati Vállalat és a Mecseki Szénbányák - között kialakult. Mái 
korábban terv született egy, a pécsi belváros egy része alatt húzódó pincesor bányászati bemutatóhellyé 
történő kialakítására. A kellő feltárás és biztosítás után az 1981. évi bányásznap előtt került átadásra a 
föld alatti bemutatóhely egy részlete, amely színvonalas kialakításával Dévényi Sándor tervei alapján, Bocz 
Gyula szobrászművész erre az alkalomra készült alkotásával előrevetíti a föld alatti kiállítóhely további, 
hasonlóan érdekes és szemléletes megvalósítását a 350-400 méter hosszúságú pincerendszerben. 

A most megnyitott kiállítási részben - újszerűen megoldott tárlókban-gazdag ásvány- és kőzetgyűj-
teményben gyönyörködhetnek a látogatók. A különböző helyről származó ásványok és kőzetek rendezé-
sét és kiválasztását Major Géza (Mecseki Szénbányák) és Koch László (Mecseki Ércbányászati V.) 
főgeológusok nagy körültekintéssel és gonddal végezték. 

A pécsi bányászati gyűjtemény föld alatti beinutatórészlegét 1981. szeptember 5-én Komlódi Józsefné, 
Pécs város tanácsának elnökhelyettese nyitotta meg. Tóka Jenő, a Mecseki Ércbányászati Vállalat 
vezérigazgatója méltatva az eseményt, az elkotó ember és a bányászat kapcsolatát, a bányászat és a 
közművelődés lényegi összefüggéseire utalt. A föld alatti kiállítás sokak összefogott munkájával készült el. 
A bányavállalatok dolgozói, a pécsi bányászati gyűjtemény vezetője, Ari Bálint és Bezérédy Győző a Janus 
Pannonius Múzeum osztályvezetőjének és a Pécs város tanácsának segítsége nagyban hozzájárult az új 
létesítmény megvalósulásához. A föld alatti kiállítórészleg első látnivalóját - a tervek szerint - 1982-ben 
követi a további részek berendezése. 

Hazai és szlovákiai magyar kutatók tollából a Honismeretben megjelent beszámolók azt jelzik, hogy a 
honismereti, néprajzi kutatómunka a szlovákiai magyarok körében az utóbbi években fellendült. Ám a 
híradások azt mutatják, hogy e munka elsősorban Nyugat-Szlovákiában és a palóc vidékeken folyik. A 
kelet-szlovákiai, Kassa-vidéki, zempléni, bodrogközi, ungi magyarság e hírek között alig szerepel. Ezt - s a 
korábbi kutatások hiányosságait - tükrözik a Vétessék ki szóló szívem és a Rozmaringkoszorú című 
nagyszerű kötetek is. Nemcsak a népköltészeti kutatások, hanem a tárgyi néprajzi emlékek felmérése sem 
kezdődött meg itt, nem beszélve a társadalomnéprajzi, szociográfiai felmérésekről. Csupán a Magyar 
Néprajzi Atlasz kutatópontjairól, s egy-két szórványos adatgyűjtésről van tudomásunk, magyarországi 
kutatók munkáiról. Ez annál meglepőbb, mert erről a vidékről, a ma Nagykaposhoz tartozó Kiskaposról 
származik jeles folklorista elődünk, Erdélyi János, akinek nevét Nagykaposon emlékkő és emléktábla őrzi. 
Kelet-Szlovákia múzeumaiban a magyar nemzetiségű lakosság kutatásával egyetlen muzeológus szakember 
sem foglalkozik, a magyarul tudó etnográfusok száma is kevés. A sokkal kedvezőbb helyzetben levő 
Nyugat-Szlovákiától viszont nagyon távol esik ez a vidék. 

Ezt a helyzetet mérte fel a CSEMADOK terebesi (Trebisov) járási bizottsága, s már néhány év óta 
igyekszik fellendíteni a keretei között működő Néprajzi Munkabizottság tevékenységét, minél több helyi 
önkéntes gyűjtőt bekapcsolni a honismereti mozgalomba. A már beindult helyi mozgalom helyes szakmai 
orientálásához, módszertani tanácsadáshoz, s a kutatás fellendítéséhez kérték magyarországi szakemberek 
segítségét. 

Az Ung-vidék községei többségében a terebesi járáshoz tartoznak. Ezek: Szirénfalva, Nagyszelmenc, 
Dobóruszka, Budaháza, Vaj kóc, Mátyóc, Veskóc, Mocsár, Nyarád, Kelecsény, Csicser, Bés, Iske, Vaján, 
Kérész, Mokcsa, Mogyorós, és Nagy kapós. Csupán néhány északi település: Ungpálóc, Bajánháza, Tegenye, 
Magasrév tartozik a nagymihályi (Michalovce) járáshoz. E községek is részben magyar lakosságúak. Arra 
nyilvánvalóan semmi lehetőség nem volt, hogy ezt a sok községet a munka során egyforma alapossággal 
kutassuk, sőt egyáltalán végigjárjuk. Az egyhetesre tervezett gyűjtés kutatópontjaiként két községet vá-
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asztottunk ki: Szirénfalvát (Ptruksa) és Csicseri (Cicarovce). Szirénfalva a Latorcához közel fekszik^ 
akossága református és görögkatolikus, kis lélekszámú, tipikus halászfalu. A majdnem kétszer akkora 
Isicser életét már inkább a földművelés és az állattartás határozta meg. A „Csicseri borsót" viszont nem 
smerik. A református, római és görög katolikus felekezet nagyjából egyenlő arányban van a községben, 
nindegyiknek anyaegyháza van, szemben a Szirénfatvával, akik a nagyszelmenci (Vel'ké Slemence)paró-
ciához tartoznak. A rendelkezésre álló időbe ennek a két községnek alapos felmérése fért bele. A jövőben 
még egy valamikori kisnemesi községet (pL Mogyorós, Mokcsa, Vajkóc, Veskóc) kell megvizsgálni, s akkor 
minden jellegzetes falutípus képviselve van. 

A gyűjtőmunkára 1981. szeptember 4. és szeptember 13. között került sor. Szálláshelyünk Szirénfal-
>án volt, innen jártunk át Csicserbe. 

Célkitűzésünk az volt, hogy lehetőség szerint mindkét község életéről átfogó képet kapjunk. Az így 
slőre kijelölt témák viszont csak a legfontosabb kérdéskörökre vonatkozhattak. A vidék életét nagymér-
tékben meghatározó Latorca szerepét, az ártéri gazdálkodás emlékeit Bellon Tibor (Karcag) kutatta. Nem 
tért ki viszont a halászatra részletesen, mert azt Varga László (Nagykapos) már részben feldolgozta. A 
paraszti földművelést Kotics József (Debrecen) gyűjtötte, a mindkét községre jellemző nagyarányú állat-
tartással pedig Magyari Márta (Debrecen) foglalkozott. Figyelme elsősorban a paraszti állattartásra irá-
nyult, mert legeltető, pásztorkodó állattartással szintén Varga László foglalkozik. Az egész Ung-vidéken az 
1940-50-es évekig élt a kender- és lentermelés, s erre alapozva a szövés-fonás. E témákat Zomborka Márta 
(Debrecen) gyűjtötte. Nóvák László (Nagykőrös) a két község településével, népi építészetével, foglal-
kozott, de vizsgálta a temetői sújeleket, fejfákat, s a temetkezés egész hagyománykörét. A táplálkozást 
Bődi Erzsébet gyűjtötte. Szirénfalvának és Csicsernek a környező községekkel, közeli és távoli települé-
sekkel és tájegységekkel fenntartott házassági kapcsolatait, s az egyéb migrációs formákat (vásár, munka-
erő-vándorlás, búcsú stb.) Nagy Molnár Miklós (Debrecen) vizsgálta. Ennek alapján is kiderült, hogy a 
Nagykaposi járás viszonylag erősen elkülönült az egykori Zemplén vármegyéhez tartozó Bodrogköztől, 
kapcsolatainak szálai a mai Kárpátalja községeihez, Ungvárhoz fűzték. Aratási munkákra hegyvidéki ruszin 
kepéseket fogadott. Ungvárral, valamint a reformátusok Sárospatakkal fenntartott kapcsolatai a vidéket 
sok vonatkozásban viszonylag hamar polgárosulttá tették. Tóth Judit (Kiskunfélegyháza) a két község 
társadalmát elemezte. Vizsgálta még a református vallásos néphagyományt, a református népi kultusz-
formákat. Erről általában is nagyon keveset tudunk. Meglepő volt viszont, hogy pl. Csicserben a reformá-
tusok és a római katolikusok — a kevés vegyes házasság ellenére — mily nagy egyetértésben élnek, egymás 
szertartásait is látogatják. A katolikus vallás hatása pedig mindkét helyen viszonylag erős a református 
gyülekezetre. Molnár Ágnes (Debrecen) az emberi élet fordulóihoz (keresztelő-születés, esküvő-lakodalom, 
halál-temetkezés) fűződő szakásokat, hiedelmeket gyűjtötte. Több kiválóan verselő, lakodalmi rigmusait 
maga író vőféllyel találkozott Szirénfalván (pl. Demes Lajos, Jakab János). Barna Gábor (Debrecen) a jeles 
napok, ünnepek hagyományait, valamint a római katolikus vallásos népéletet vizsgálta. Sikerült fényké-
pezőgéppel is megörökíteni pl. a ma már nagyon rika ostyasütést, s lejegyezni a karácsonyi ostyahordás 
szokását, a betlemezés és a névnapköszöntés addig ismeretlen helyi változatait. Bartha Elek (Debrecen) a 
görög katolikus vallásos hagyományok kutatása során megállapította, hogy e jellegzetes szokásrétegből 
hiányoznak a ruszin eredetű elemek. Közel áll viszont e hagyomány a római katolikusság gyakorlatához, 
kevés archaikus elemet tartalmaz. A szokáskör egésze az Ung-vidéki görög katolikus lakosság magyar 
eredetére mutat. E kutatáshoz kapcsolódva gyűjti a vidék gyermekfolklórját, gyermekjátékait Géczi Lajos 
(Nagykapos), bekapcsolva a munkába a helyi tanulókat is. 

A napi gyűjtések után este megbeszéltük munkánk tapasztalatait, s ekkor találkoztunk vendég-
látóinkkal, helybeli szakemberekkel, érdeklődőkkel. Ripcsu Rudolf, a CSEMADOK járási bizottságának 
titkára beszámolt a szervezet sokirányú működéséről, amelynek csak egy része a néprajzi gyűjtőmunka 
szervezése és irányítása. Géczi Lajos gimnáziumi tanár Erdélyi Jánosról beszélt, kiemelve neves elődünk 
életének helyi vonatkozásait. Galgóczi Tibor, a vendéglátó termelőszövetkezet elnöke a vidék népmű-
vészetének, pásztorművészetének legjobb ismerője és egyúttal művelője is. Szarufaragásaival több jelentős 
szlovákiai kiállításon vett már részt. Nemcsak faragja, hanem gyűjti is a pásztorművészet emlékeit. E 
témakörről tartott nekünk is előadást. (Lásd még: Honismeret, 1981. 6. sz. 42-44 . old.) 

Kutatótáborunk végén mindannyian rövid beszámolót tartottunk a nagykaposi Erdélyi János klubban 
gyűjtésünk eredményeiről, s megkoszorúztuk Erdélyi Jánosnak a református templom falán levő emlék-
tábláját. 

Vendéglátóink - a CSEMADOK mellett - a csicseri és szirénfalvi Nemzeti Bizottság és a községekben 
működő termelőszövetkezetek voltak. A gyűjtőtábor fő szervezője Varga László, a Néprajzi Munkabi-
zottság vezetője volt, de rajta kívül is külön köszönettel tartozunk Pásztor Istvánnak és Balogh Sándornak, 
a Nemzeti Bizottságok vezetőinek (tanácselnökök), Galgóczi Tibornak, a Nagykaposi Egyesített Földmű-
ves Szövetkezet elnökének, Illés Benjáminnak és feleségének, háziasszonyunknak, Jakab Andornak, a 
CSEMADOK szirénfalvi községi bizottsága elnökének és pénztárosának, Jakab Jánosnak, aki házába foga-
dott bennünket, a csicseri CSEMADOK-elnöknek Bajusz Jánosnak és családjának. Nemcsak megható 
figyelmességgel láttak vendégül bennünket, hanem munkánkat nagy helyismeretük alapján nagymértékben 
elősegítették. i 
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