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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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Néprajzi kutatótábor az 
Ung-vidéken 


