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A tablók listája:  
 

1. Numizmatika tárgyköre, alapfogalmak  
2. A pénz fejlődése, a pénzverés technikája, fejlődése  
3. Pénz, érem, kincs fogalom magyarázat, éremlelet, kincslelet fogalma  
4. A római kori pénzrendszer és változásai  
5. A középkori magyar pénzrendszer és változásai  
6. „Pénz” a fém érmek előtt – Hogyan kereskedtek az őskorban?  
7. Baranya megye a vaskorban – Az első érempénzek  
8. Pécs római koráról röviden, római kori éremleletek Pécsett és Baranya megyében  
9. Pécs középkori történetéről röviden, középkori éremleletek Pécsett és Baranya 

megyében  
10. Pécs hódoltság koráról röviden, hódoltság kori éremleletek Pécsett és Baranya 

megyében  
11. A Pécs, Jókai utca 17-19. 2013-2014. évi feltárásról, az éremlelet lelő körülményei, az 

éremleletről  
12. A Pécs, Cella Septichora és környéke 2005-2006. évi feltárásról, az éremlelet lelő 

körülményei, az éremleletről  
13. A Pécs, Kossuth tér 2008-2009. évi feltárásról, az éremlelet lelő körülményei, az 

éremleletről  
14. A régészeti munkáról 1. Áttekintés  
15. A régészeti munkáról 2. Terepi munka 1. Az ásatás  
16. A régészeti munkáról 3. Terepi munka 2. Nem roncsoló módszerek  
17. A régészeti munkáról 4. A feldolgozás folyamata  
18. Bronzkori depoleletek  
19. Plakát  
20. Miről mesél a római pénz? (előlapi- és hátlapi ábrázolások római pénzeken) 
21. Miről mesél a középkori pénz? 
22. Verőtő készítés folyamata képekben 
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A tárlók listája:  
 

1. Neolitikum, rézkor 
2. Máriakéméndi depó (bronzkor) 
3. Mároki depó (bronzkor) 
4. Dunaszekcső (kelta); Pécs, Jókai utca 17-19. (kora római); Pécs, Jókai utca 17-19. 

(késő római) 
5. Pécs, Postapalota (késő római); Márok (késő római) 
6. Himesháza; Kővágószőlős; Máriakéménd 
7. Fazekasboda (hódoltság kor); Babarc (hódoltság kor – tallér) 
8. Pécs, Kioszk mellett (Árpád kor – denár); Babarc (hódoltság kor – denár) 
9. Mohács (késő középkor – denár); Pogány (hódoltság kor); Pécs, Kossuth tér 

(hódoltság kor) 
 
A vitrin: 2 darab korsó (Mohács) 
B vitrin: réz korsó (Babarc); korsó (Fazekasboda); korsó (Himesháza); kályhaszem 
(Kővágószőlős) 
C vitrin: modern sajtoló szerkezetek, modern verőtövek  
 
 
 
 
 
 
 
A kiállítás szöveg és képanyaga a Janus Pannonius Múzeum internetes oldalán is elérhető az 
alábbi linken: 
http://jpm.hu/eremkiallitas2016/ 
 
 
 
 
 
 
 
A kiállított tárgyi leletegyüttesek katalógusszerű részletes ismertetését a nyomtatott kiadvány 
tartalmazza. 
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Látogatószám 
 

Érem- és kincsleletek Baranya megyében  Március Április Május 
Teljes árú jegyet vásárlók 39 53 67 
Kedvezményes árú belépőjegyet vásárlók 58 45 137 
Ingyenes látogatók 144 148 158 
Összesen 241 246 364 
Összesből diák 76 45 181 
Külföldi látogatók 1 4 16 

      

Összesen 851 

      

Megnyitó 103 
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SAJTÓANYAG  
 
A, Sajtómegjelenések 
 
Több száz kilónyi érem a múzeumban - Interaktív tárlat nyílik a pénzleletekből 
Pannon TV, Híradó, 2016. március 11. 
(Bejátszás – előtte felkonf. – indul: 3’50”) 
http://pannonkronika.hu/videogaleria/hirado-68189 
 

Érme- és kincsleletekből nyílik kiállítás Pécsett 
magyaridok.hu, 2016. március 13.  
http://magyaridok.hu/kultura/erme-es-kincsleletekbol-nyilik-kiallitas-pecsett-458869/ 
 

Ötvenöt kilogrammot nyom a bronzkori kincslelet 
Pécsi Hírhatár, 2016. március 16.  
http://www.pecsi-hirhatar.hu/index_cikk.php?hh=otvenot-kilogrammot-nyom-a-bronzkori-
kincslelet 
 

Másfél milliárdos múzeumfelújítás indul 
PécsMa, 2016. március 17. 
http://www.pecsma.hu/kultura/masfel-milliardos-muzeumfelujitas-indul/ 
 

Alkalmi pénzverde nyílik a szombaton a múzeumban, bárki kipróbálhatja a 
verőtövet 
Pécsi Újság.hu, 2016. április 19. 
http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/alkalmi-penzverde-nyilik-a-szombaton-a-
muzeumban-barki-kiprobalhaja-a-verotovet 
 

Alkalmi pénzverde nyílik a múzeumban 
Baranyanet , 2016. április 19. 
http://www.baranyanet.hu/cikkek/alkalmi-penzverde-nyilik-a-muzeumban-22284 
 

Bronzkori „pénzek” és kincsek nyomában 
Programguru, 2016. április 
http://programguru.hu/kultur-naplo/item/3772-bronzkori-penzek-es-kincsek-
nyomaban.html#.V44X0tSLSt8 
 

Baranya kincsei a mélyből 
Bóly TV (honlap), 2016. április 21. 
http://bolytv.hu/hirek/85/hir.htm/page:10 
 

A történelem pénztárnoka 
Bama.hu, 2016. május 1. 
http://www.bama.hu/baranya/kultura/a-tortenelem-penztarnoka-662950 
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Pénzt is verhetünk a pécsi Múzeumok Majálisán 
Pécsi STOP, 2016. május 10. 
http://www.pecsistop.hu/tartalom/cikk/penzt-is-verhetunk-a-pecsi-muzeumok-majalisan 
 

Katalógus jelent meg a kiállított baranyai kincsekről 
Pécsi Újság.hu, 2016. május 24. 
http://www.pecsiujsag.hu/popup/printing.php?curl=helyi-hireink&aurl=katalogus-jelent-
meg-a-kiallitott-baranyai-kincsekrol 

 
Régészeti kulisszatitkokba tekinthetünk a hétvégén 
Pécsi STOP, 2016. május 25. 
http://www.pecsistop.hu/tartalom/cikk/regeszeti-kulisszatitkokba-tekinthetunk-a-hetvegen 
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B, Közzétett sajtóanyag 
 

Sajtóközlemény – Pécs, 2016. március 8. 
 

„Nagyító alatt a pénz” 
Érem- és kincsleletek Baranya megyében 

 
Pécs és Baranya megye területén az elmúlt évtizedekben számos értékes éremlelet 
került elő a régészeti kutatások során. Ezeket eddig tematikusan még sohasem 
mutatták be a nagyközönségnek. Többek között e hiány pótlására valósult meg a 
„Nagyító alatt a pénz” – Érem- és kincsleletek Baranya megyében című időszaki 
kiállítás, amelynek megnyitója március 16-án 16 órakor lesz a JPM Múzeum 
Galériában (Pécs, Káptalan u. 4.).  
 
A bemutatott anyag a neolitikum időszakától kalauzolja végig a látogatót a 17. 
század végéig a Baranya megye földjéből előkerült kincseken.  
 
55 kilogramm a legnagyobb őskori leletegyüttes  
 
Látható a tárlaton a megye legnagyobb bronzkori kincslelete (Márok), amely 
önmagában 55 kilogrammot nyom, és több mint 600 bronztárgyból tevődik össze. 
Szemügyre vehetjük a megye legkorábbi érempénzeit Dunaszekcsőről, amelyeket a 
késő vaskorban a kelták vertek. Megismerkedhetünk a római pénzekkel, 
éremleletekkel. A kiállítás második fele olyan éremleletek mustrája, amelyek kivétel 
nélkül a középkori és kora újkori magyar történelem valamilyen háborús 
eseményéhez kapcsolódnak, javarészt a hódoltság kor időszakához. Látható lesz a 
megye eddig ismert legnagyobb darabszámú éremlelete is, amely Mohácson került 
elő, földbe kerülése pedig a mohácsi csatával hozható összefüggésbe. 
 
A tárgyi anyag bemutatása mellett a kiállítás részét képezi 21 darab tabló is, amelyek 
a bemutatott tárgyi leletanyag ismertetése mellett bepillantást engednek a régészeti 
munka rejtelmeibe, háttérinformációkat szolgáltatnak az egyes történeti 
korszakokról, a pénz és a pénzverés fejlődéséről, valamint a pénzhez kapcsolódó 
érdekességekről. 
 
Múzeumpedagógia értékbecsléssel, pénzveréssel  
 
A kiállítás hiánypótló, hiszen az eddig feltárt leletanyagot tematikusan még sohasem 
mutatták be a nagyközönségnek. A tárlathoz múzeumpedagógiai foglalkozások, 
szöveges kiadvány és előadások is kapcsolódónak, így életkor és érdeklődés szerint 
bárki megtalálhatja a számára leginkább érdekes programot. A 8-18 éves korúaknak 
szánt múzeumpedagógiai foglalkozás során a részvevők megtudhatják, hogy a több 
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ezer érem hogyan került a múzeumba, közösen megbecsülhetik, melyik pénz 
mennyit érhetett, valamint kipróbálhatják a pénzverést (az érmét haza is vihetik).  A 
foglalkozásokra Gardánfalviné Kovács Magdolna restaurátor-múzeumpedagógusnál 
lehet jelentkezni a 06-70-325-50-79-es telefonszámon.  
 
Tematikus, érdekes előadások –  
Gazdag információs tartalom a múzeum honlapján 
 
A kiállításhoz a témához kapcsolódó előadássorozat is társul. Az előadások 
áprilisban és májusban lesznek, a részletes program március végétől a 
jpm.hu/eremkiallitas2016 oldalon érhető el, amelyen az érdeklődő nagyon részletes 
anyagot talál. A megtekinthető anyag a kiállítás tablóin megjelenő tartalom online 
változata. 
 
A tárlat március 16-ától május 31-éig tekinthető meg a JPM Múzeum Galériában 
(Pécs, Káptalan u. 4.), keddtől vasárnapig 10-18 óra között.  
 

Janus Pannonius Múzeum 
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Sajtóközlemény – Pécs, 2016. április 4. 
 

Bronzkori „pénzek” és kincsek nyomában 
 
Érdekes, izgalmas témákat boncolgató ismeretterjesztő sorozat indul a Nagyító 
alatt a pénz – Érem- és kincsleletek Baranya megyében című kiállításhoz 
kapcsolódóan. Elsőként – április 9-én 16.30-kor – Bronzkori kincsek Baranya 
megyében címmel tart előadást Gáti Csilla régész (JPM) a Múzeum Galériában 
(Pécs, Káptalan u. 4.). A belépés ingyenes. 
 
Az őskorban az érempénz megjelenése előtt is használtak különböző értékmérő- és 
fizető eszközöket az árucsere során, amelyek egyben a vagyonfelhalmozás 
lehetőségét is biztosították. Fémből vert érempénzt a Kárpát-medencében csak az 
őskor végén, a késő vaskorban használtak először a kelták. Felmerül a kérdés: 
Hogyan kereskedtek az őskorban ez előtt? Az előadásban választ kapunk a kérdésre. 
 
Az értékképző javakat igyekeztek fennmaradó anyagokból készíteni, hogy az értékét 
hosszú időn keresztül biztosítsa, azt felhalmozhassák. Így alakultak ki a kincsleletek, 
depók. A bronzkor folyamán (Kr.e. 3–2. évezred) kezdett kialakulni a hosszú távon is 
értéket képviselő tárgyak használata. Bronzból készültek már ruhadíszek, ékszerek, 
kardok, balták, sarlók, azonban ezek igazán nagyarányú felhasználása csak a 
bronzkor késői időszakában (Kr.e. 1300-800) történt meg. Ekkor jelentek meg a 
rengeteg bronztárgyat tartalmazó elrejtett bronzkincsek. Aki részt vesz az április 9-i 
előadáson, megtudhatja, miért történt mindez? 
 
A sorozat következő előadásai szintén a JPM Múzeum Galériában lesznek: 
2016. 04. 23., 16.30 
Nagy Balázs: Római kori és Árpád-kori éremleletek Baranya megyében 
 
2016. 05. 07., 16.30 
Nagy Balázs: Hódoltság kori éremleletek Baranya megyében 

 
Janus Pannonius Múzeum 
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Sajtóközlemény – Pécs, 2016. április 18. 
 

Alkalmi pénzverde nyílik a múzeumban 
 

Római kori és Árpád-kori, Baranya megyében fellelt éremleletekről tart előadást 
Nagy Balázs régész-numizmata április 23-án 16.30-kor  a JPM Múzeum Galériában 
(Pécs, Káptalan utca 4.). A prezentáció végén a résztvevők kipróbálhatják az 
érempénz verését valódi verőtővel. 
 
Miért fontosak az érem- és kincsleletek a történelem és a régészet számára? A 
régészeti tárgyi leletek közül az érmeket lehet a legpontosabban datálni: év, néhány 
évtizednyi pontossággal. A tezaurált vagy elrejtett leletek egy része történeti, 
háborús események kapcsán maradt a földben. A verési dátumok alapján meg lehet 
mondani, hogy az adott lelet (legkorábban) mikor került a földbe.  
 
Pécs és Baranya megye területét Kr.u. 1. század végétől az 5. század első harmadáig 
tartó római kori története során több súlyos háborús pusztítás érte, amelyet a Római 
Birodalommal szomszédos barbár népekkel fennálló konfliktusok okoztak. A 
„Nagyító alatt a pénz” – Érem- és kincsleletek Baranya megyében című kiállításban 
szereplő éremleletek is ezen események tárgyi bizonyítékai. Melyek ezek és milyen 
eseményekhez kapcsolódnak? Megtudhatjuk a következő előadáson, amelyen 
emellett betekintést nyerhetünk a római kori pénzrendszer, a pénzeken szereplő 
feliratok és ábrázolások rejtelmeibe.  
 
Pécs és Baranya megye középkori fejlődésében az egyetlen nagyobb törést a török 
hódításig a tatárjárás okozta (1241-1242). A régészeti megfigyelések alapján a megye 
területe és Pécs városa is súlyos pusztításokat szenvedett ekkor. A háborús 
fenyegetés szenzációs tárgyi bizonyítéka a pécsi Szent István téren 2005-ben előkerült 
éremlelet. Miért? Erre is fény derül április 23-án 16.30-kor a Múzeum Galériában. 
 
A prezentáció végén a résztvevők kipróbálhatják az érempénz verését valódi 
verőtővel. 

Janus Pannonius Múzeum 
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Sajtóközlemény – Pécs, 2016. május 2. 
 

Érdekességek, titkok a hódoltság kori éremleletekről 
 
Meghatározó időszak volt hazánk történelmében a török hódoltság kora. Hol és milyen 
éremleletek kerültek elő Baranya megyében? Hogyan rejtették el vész esetén az 
értékeket? Megtudhatjuk azon az előadáson, amelyet Nagy Balázs tart 2016. május 7-én 
16.30-kor a JPM Múzeum Galériában (Pécs, Káptalan utca 4.) a Nagyító alatt a pénz” – 
Érem- és kincsleletek Baranya megyében című kiállításhoz kapcsolódóan. 
 
Az 1526. évi mohácsi csatavesztés előrevetítette a középkori Magyar Királyság további 
sorsát. Pécs elfoglalása 1543-ban történt meg, a törökök a hatalmukat a Dél-Dunántúlon 
Szigetvár 1566. évi elfoglalásával szilárdították meg. Pécs és a Dél-Dunántúl 1686-ig volt az 
Oszmán Birodalom fennhatósága alatt. 
 
A Baranya megye területén előkerült hódoltság kori éremleletek a korszak háborús 
eseményeihez kapcsolódnak. A megye háborús érintettségét jól tükrözi a korszakból származó 
éremleletek rendkívül magas száma: összesen 43 leletegyüttes. Összehasonlításképp: a több 
mint kétszer hosszabb ideig tartó római korból mindössze 8 éremlelet ismert. 
  
Hol és milyen leletek kerültek elő? Hogyan rejtették el vész esetén az értékeket? Hol került 
elő és hány darab éremből áll a megye legnagyobb éremlelete? Megtudhatjuk az előadáson. 
  
Az előadás végén a résztvevők ez alkalommal is kipróbálhatják az érempénz verést valódi 
verőtővel! 
 

Janus Pannonius Múzeum 
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Sajtóközlemény – Pécs, 2016. május 19. 
 

Középpontban az érem- és kincsleletek –  
megjelent a kiállítási katalógus  

 
Számos érdeklődőt vonzott megnyitása óta a „Nagyító alatt a pénz” – Érem- és 
kincsleletek Baranya megyében című időszaki tárlat a Múzeum Galériában (Pécs, 
Káptalan u. 4.). Nemrég megjelent a kiállítás katalógusa, amely az érdeklődőknek 
segít eligazodni Baranya megye érem- és kincsleleteinek történetében.  
 
Pécs város és Baranya megye területéről máig 75 kincs-, illetve éremlelet ismert a 
bronzkor és a kora újkor közötti időszakokból, amelyek tematikus bemutatása 
korábban még sohasem történt meg. Ezért is egyedülálló a „Nagyító alatt a pénz” 
című tárlat. 
 
A minap megjelent kiadványban a kiállításhoz kapcsolódóan, történeti keretek közé 
ágyazva, katalógusszerűen szerepelnek az eddig Baranya megye területén előkerült 
érem- és kincsleletek a késő bronzkor időszakától a 18. század elejéig. Az 56 oldalas 
katalógus – mely az első ilyen jellegű, összefoglaló munka – számos illusztrációval, 
tárgyfotóval rendkívül izgalmas képzeletbeli történelmi utazást tesz lehetővé a letűnt 
századok hagyatékában.  
 
A kiadványt forgatva nemcsak a történelmi korokról kapunk rövid áttekintő 
összegzést, hanem az egyes leletegyüttesekről is megtudhatunk eddig nem vagy 
kevéssé ismert kulisszatitkokat.  
 
A „Nagyító alatt a pénz” című kiállítás a hónap végéig még várja a látogatókat kedd 
és vasárnap között 10-18 óráig. A kiadvány 1200 Ft-os áron megvásárolható a 
helyszínen (Pécs, Káptalan utca 4. – Múzeum Galéria) május 31-éig. 
 

Janus Pannonius Múzeum 
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A kiállítás bevételei (jegybevétel; kiadvány) 
 
Belépőjegyekből: 91457 Ft 
 
Kiadvány (katalógus): 5300 Ft 
 
Összesen:  nettó 96757 Ft 
 
 
 
Kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok 
 
Szakmai vezetés a kiállításban, amelyhez a pénzverés kipróbálásának lehetősége társult (ld. 
sajtóanyag): 

- 2016.04.09. (Gáti Csilla régész: őskor) 
- 2016.04.23. (Nagy Balázs numizmata – régész: római kor és Árpád-kor) 
- 2016.05.07. (Nagy Balázs numizmata – régész: hódoltság kor) 

 
Ingyenes tárlatlátogatás a Pécsi Tudományegyetem összes polgárának, amelyhez a vezetést a 
PTE BTK Régészet Tanszék hallgatói szolgáltatták előzetes betanítás után.  
 
Félárú tárlatlátogatás szakmai vezetéssel azon települések lakóinak, ahonnan kiállított lelet 
együttes származik. Előzetesen az önkormányzatokat tájékoztattuk ezen lehetőségről. 
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Múzeumpedagógia 
 

A program rövid ismertetése 
• Pénzverés: A pénzverést ki lehetett próbálni kifejezetten a pedagógiai program 

számára készített, fém verőtő párral, amelynek alsó része egy fatuskóra volt ráerősítve. 
Az érempénz alapjául alumínium lapka szolgált. A pénzverés hasonló módon történt, 
mint a valóságban: kalapáccsal rá kellett ütni a felső verőtőre. A verőtövekbe egy 
római kori érme két oldalának ábrázolása volt belevésve. 

• Mini ásatás: A kiállítás témájához kapcsolódó alapkérdés a régész szerepe, komplex 
munkája a feltárástól a feldolgozásig. Külön hangsúlyozva a tudatos munkát, szemben 
a kincskereséssel. Ennek megértését szolgálta a következő tevékenység sor: Imitáltunk 
egy régészeti feltárást, aminek segítségével az érdeklődők (elsősorban gyerek 
csoportok) adott szempontok szerint végezhettek „ásatást” az előkészített 
„szelvényben”,  ahol leselejtezett cserepekből álló lelet együttes volt elrejtve. A 
következő egység a leletek feldolgozásával foglalkozott: milyen anyagból készült, 
milyen technikával, hogy kell tisztítani stb.  

• Erszény készítés: A pénzhez hozzá kapcsolódik annak „tárolása”, amelynek az 
eszköze az erszény. A gyerekek saját maguk készíthették el egyszerű erszényüket. 

 
 
Célkitűzések megvalósításának értékelése  
A múzeumpedagógiai program hosszú távú célja az volt, hogy a látogatók a témával alapos és 
sokoldalú ismerethez jussanak, kíváncsiságuk további tudás, információ megszerzésére 
ösztönözze őket. Fontos szempontnak tartottuk, hogy minden korosztálynak lehetőséget adjuk 
az élményszerű múzeumlátogatásra, élményszerű programhoz jusson. A program 
összeállításánál fontos szempont volt, hogy adaptív legyen. Külön figyelmet fordítottunk arra, 
hogy a játékok, tevékenységek alkalmasak legyenek arra, hogy párbeszédet alkossanak a 
kiállítással. Annak megértését segítséggel, abban az esetben is, ha bármely akadályozottságú 
látogató érkezik. A tevékenység során elkészített tárgyakat a foglalkozáson részt vevő 
elvihette magával.  
A megvalósított programpontok eleget tettek az előzetes elképzeléseknek: Életkor és értelmi 
képesség szerint az érdeklődők széles spektruma vehetett részt a foglalkozásokon. Voltak 
szellemileg csökkent képességűek éppúgy, mint középiskolások. Sőt a felnőttek legalább 
olyan lelkesedéssel próbálták ki a pénzverést, mint a gyerekek. Az aktív cselekedet (nem csak 
nézem, csinálom is) élményszerűvé tette a foglalkozásokat, a pozitív élmény sokkal mélyebb 
bevésődést eredményezett.  
A kiállítás tablói úgy lettek elhelyezve, hogy a múzeumpedagógiában is hasznosítható tablók 
a foglalkozások termében legyenek bemutatva: régészek munkája, pénzfejlődés…, ezek 
háttéranyagul szolgáltak a múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz, szemléltető eszközül 
szolgáltak. A múzeumpedagógiai foglalkozások szoros összhangban álltak a kiállítással. Pl. a 
falon ott volt az elméleti ábra a pénzverésről, néhány méterre attól ki is lehetett azt próbálni. 
A tablókon fotókkal szemléltetve volt, hogyan dolgoznak a régészek. Egyszerűsített formában 
utánozni lehetett azt.  
 
 
Foglalkozások helye: 
Pécs, Káptalan utca 4. északi épület (Múzeum Galéria) nyugati terem (a kiállítás egyik terme 
– ld. alaprajz). 
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Résztvevők száma: 
 
Dátum Iskola Létszám 
Március  2-es Gyakorló Isk. 31 
 Ciszterci Rend  29 
Április Ciszterci Rend 29 
 PTE 11 
 Éltes Mátyás Iskola 16 
 1-es Gyakorló Isk. 32 
Május Éltes Mátyás Iskola 22 
 Éltes Mátyás Iskola   2 
 Éltes Mátyás Iskola 10 
 Éltes Mátyás Iskola   8 
 Szászvári Iskola 34 
 Hajnóczy Kollégium 23 
 Éltes Mátyás Kollégisták 21 
 Éltes EGYMI 20 
 JPM dolgozók 27 
 Szent Mór Iskola 23 
Összesen  338 
 
A múzeumpedagógiai programokon összesen 338 fő vett részt. 
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Értékelés 
 
A kiállítás megvalósításának szándékát az alábbi szempontok vezérelték: 

• Érem- és kincsleleteket tematikusan bemutató kiállítást még nem rendezett a múzeum, 
így hiánypótló. 

• Gazdag, sok érem- és kincslelet van a megyében, eddig 75 ismert. Szerencsés módon 
az utóbbi időszakban több ásatáson került elő, szakszerűen lett feltárva, így 
tudományos értéke is jóval nagyobb. – A leletek többsége régi és valamilyen 
földmunka (szántás, kapálás…) során került elő. 

• A laikusok számára érdekes. A tapasztalatok szerint a laikusokat a régészetben a 
kincsek – értékes dolgok és a sírok, csontvázak érdeklik a leginkább. 

• Komplett múzeumos kínálat: tárgyi leletanyag kiállítása, tablókiállítás, 
múzeumpedagógia, szöveges kiadvány, előadások, internetes megjelenés. – Így 
életkor, érdeklődés és műveltség szerint bárki találhatott magának programot. 

• A tablókiállítás önállóan is életképes, vándorkiállításként a megye több pontjára 
elkerül. 

• Tanító szándék: A régészek nem kincskeresők, habár néha kincseket is találnak… 
Tehát, ami látható az nem a régészeti munka fő csapásiránya, lényege. A régészeti 
munkáról a tablókon van szó, a múzped. része is. 

• Tudományos vetület: A kiadványban összefoglaló, összegzés a lelet együttesekről, 
rávilágítva a történeti háttérre. 

• Kapcsolat erősítése más intézményekkel 
• Webes megjelenés, interneten elérhető ismeretanyag 

 
 
A kiállítás 2016.03.16 – 2016.05.31. időszakban volt megtekinthető, azaz kettő és fél hónapig. 
Eredetileg négy hónapot terveztünk, de a kiállítás előtt egy másik időszaki kiállításnak kellett 
helyet adni. A május utáni meghosszabbítás pedig egy újabb időszaki kiállítás miatt nem volt 
lehetséges. Összességében így is eleget tettünk a pályázati kiírásnak. 
A lehetséges látogatók számát a pályázati anyagban 5000 főre becsültük (4 hónapos 
időszakra). A két és fél hónap alatt a megnyitóval együtt 954 fő látta a kiállítást a statisztika 
szerint. Ez négy hónapra vetítve 1526 fő. Az össz látogatószámmal ennek ellenére elégedettek 
vagyunk. Hosszabb ideig tartó megtekinthetőség esetén lett volna idő a kiállítás felfutására és 
beleesett volna a turisztikai főszezonba, azaz a látogatószám meredek emelkedésével lehetett 
volna számolni. A látogatószám alakulása azért így is mutatja a „turisztikai szezonhoz való 
igazodást”. Az előszezonnak számító májusban már jóval több fizető látogató érkezett, mint a 
szezon előtti március és április folyamán. 
Magam részéről nem az anyagi bevétel termelést, hanem az ismeretterjesztést tartottam 
elsődleges szempontnak, ezért az egész kiállítási anyagot (tablók és képek) elérhetővé tettük a 
Janus Pannonius Múzeum internetes oldalán. A kiállítás linkjére mutató QR kód által pedig az 
arra alkalmas mobiltelefonokon is elérhető lett a kiállítás. Az oldal látogatottságáról nem áll 
rendelkezésre statisztika. 
A szokásos diák, nyugdíjas kedvezményeken felül ingyenes megtekinthetőséget is lehetővé 
tettünk a pécsi egyetemi polgárok számára. Ez az akció negatív tapasztalatokkal zárult, 
ugyanis összesen két csoport érkezett (az egyik dolgozókból, a másik hallgatókból állt). 
Legalább a történelem és régészet szakos bölcsész szakokról komoly érdeklődést reméltünk.  
A másik kedvezményes lehetőséggel is kevesen éltek. (Félárú jegy azon települések lakóinak, 
ahonnan kiállított leletanyag származik.) Mindössze Máriakéméndről érkezett egy nagyszámú 
csoport. (Azt nem tudjuk, hogy más település lakóihoz eljutott-e a lehetőség híre, ugyanis az 
önkormányzatokat tájékoztattuk.) 
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A kiállítás látogatottságáról szerzett tapasztalatok az alábbiak szerint összegezhetők: 
• Van egy szűk réteg (néhány tíz fő), amely kiállítás jellegétől függetlenül minden 

kiállítás megnyitón jelen van. 
• A kiállítás témája iránt leginkább érdeklődők, szakmabeliek, vagy ahhoz közel állók 

már a megnyitón megnézik a kiállítást. A kiállításhoz kapcsolódó programokon is 
jelen vannak többnyire. 

• A látogatószám alakulása a turisztikai szezonhoz igazodott. Ez alapján a fizető 
látogatók egy nagyobb része nem pécsi és baranyai illetőségű lehetett. (Külön 
statisztika nincs erről.)  

• Előbbi pont alapján kevés pécsi és baranyai érdeklődik annyira lakóhelyéhez köthető 
új kulturális „termék” iránt, hogy arra időt és pénzt szánjon és felkeresse a kiállítást.  

• A külföldiek csekély száma egyértelműen a turisztikai előszezonnak tudható be. 
• Az iskolás csoportok és osztályok száma is alacsony volt, leginkább ismerősök által 

vezetett iskolások látták a kiállítást.  
• A fizető látogatók többsége hétvégén látta a kiállítást. 
• A széleskörű propaganda és a többszöri média megjelenés ellenére kevés volt a 

szervezetten, csoportosan érkezők száma. 
• A fizető látogatók nagy része a „Múzeum utcát – Káptalan utca) végigjáró egyéni 

vagy családos látogató volt.  
 
Általános tapasztalatok: 
Az iskolás korosztály alapvetően csak irányítottan vesz rész klasszikus múzeumos kiállításon, 
alapvetően interneten és mobiltelefonon keresztül „érdeklődik”. Ezen megfontolásból is 
készült QR kód a kiállítás online verziójához. Az osztálykirándulásokon, ha van 
múzeumlátogatás, akkor az iskolás a napi program keretében Pécsett legtöbbször a JPM fő 
tárlataiig (Csontváry- és Zsolnay kiállítás) jut el kultúrprogram részeként.  
Pozitívum, hogy legalább múzeumpedagógiai program részeként nagyszámú diák került aktív 
kapcsolatba a kiállítással. Ez leginkább a múzeumpedagógus személyes kapcsolatainak 
köszönhető.  
Rendkívül negatív dolognak érzem, hogy a jelentős szabadidővel és mozgástérrel rendelkező 
főiskolások/egyetemisták érdeklődése szinte a nullával volt egyenlő az ingyenes 
tárlatlátogatás lehetőségének ellenére. „Ami nem kötelező, amiért nem jár kredit az nem is 
fontos” mentalitás jellemző. A klasszikus kiállítások iránti érdeklődés hiányát alapvetően 
„korosztály specifikusnak” is érzem. Az irányítottság nélküli érdeklődés hiányát a kulturális 
„termékek” iránt általában és hosszútávon is nagyon negatív jelenségnek érzem. A leendő 
értelmiség „elbutulásának/elbutításának egyik jelensége, amelynek tovagyűrűző hatásai is 
vannak/lesznek.  
Pécsett csak egy meglehetősen szűk réteg érdeklődik (és hajlandó fizetni érte) az új kulturális 
„termékek” iránt. Ez egy általános jelenség. Egyre kevesebb a klasszikus rendszeres 
múzeumlátogató. Kultúrprogramként az ingyenes koncertek aratnak sikert. Úgy tűnik, hogy 
az érmek és kincsek iránti érdeklődés passzív, a médiából származó információszerzésre 
korlátozódik általában. Ez bizonyos szintig a lokálpatriotizmus hiányát is igazolja. 
A szervezett turistacsoportok általában elkerülik a Káptalan utcát, ahol a kiállítás is volt. Azok 
általában a székesegyház/Dóm tér – Janus Pannonius utca – Széchenyi tér tengelyen 
mozognak a belvárosban. A Káptalan utca – Papnövelde utca a „Múzeumutca” Pécsett 
számos különböző kiállítással. A családos, egyéni (nem szervezett) turisták erőszeretettel 
látogatják. (A szomszédban van a székesegyház és a Cella Septichora Látogatóközpont.) Az 
itteni kiállításoknál turistaszezonban és általában hétvégeken lehet jelentősebb 
látogatószámmal számolni. Az érmes időszaki kiállítás alapvetően a szezonon kívül esett, így 
a hely adta lehetőségek pozitív hozadékában csak kismértékben részesült. 
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A komplex kínálatot sikerült megvalósítani: A bemutatott tárgyi lelet együttesek és az 
azokhoz kapcsolódó tablók mellett, múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartottunk 
folyamatosan. Ezenkívül előadássorozat keretében is bemutattuk a kiállítást (három előadás). 
A kiállításhoz kapcsolódó katalógus sajnos csak május közepére készült el, így csak 
részlegesen tudott a kiállításhoz kapcsolódni. Utóbbi jelentősége abban áll, hogy ezen 
munkában összegyűjtve katalógusszerűen szerepel az összes ismert régészeti korú érem- és 
kincslelet Baranya megyéből. Külön ki kell emelnem az éremverést. Minden meghirdetett 
programhoz hozzátársítottuk a pénzverés kipróbálásának a lehetőségét. Nagy volt a sikere. 
JPM saját költségén internetes elérhetőséget készíttetett a kiállításhoz, ahol az általános 
információkon kívül a tablók szövege és képanyaga érhető el. 
A kiállítás megvalósítása külső szakértők bevonásával történt a minél magasabb szakmai 
színvonalat szem előtt tartva. Torbágyi Melinda (MNM Éremtár vezetője és Nagy Balázs 
numizmata – régész volt segítségünkre a megvalósításban. 
Pozitív hozadéka volt a kiállításnak, hogy több ezer érem újra restaurálásra került a kiállítás 
előtt, valamint több ezer éremről készült külön fotó dokumentáció. 
A katalógus megjelentetése külön kutatómunkát is igényelt. (Alapvetően ezért a késői 
megjelenés.) A kiállításnak így van tudományos hozadéka is. Az összeállított katalógus és a 
hozzá kapcsolódó történeti háttéranyag további kutatások és feldolgozások kiindulópontja 
lehet. 
 
Összegezve: Megítélésem szerint sikerült egy szemléletes, érdekes, magas szakmai 
színvonalú kiállítást összeállítani, amely komplett kínálatot nyújtott. A várthoz képest 
alacsonyabb látogatószám pedig a nyitva tartás rövidségével és a turistaszezonon kívüli 
kiállítási időszakkal magyarázható alapvetően. 
A kiállítás eredményességét jelzi, hogy az egyik megyei hatókörű múzeum a következő évre 
el akarja kérni a komplett kiállítást. (Az egyeztetések jelenleg folynak a két intézmény 
között.) 
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Fotók* 
 

 
 
 

 
                                                 
* A teljes fotódokumentáció terjedelmi okok miatt nem kerülhetett feltöltésre, így csak a mellékelt fotók 
reprezentációs értékűek. 
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