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A tablók listája:
1. Sopianae a római korban
2. A pécsi világörökségr l
3. A világörökségi helyszín kutatástörténete I.
4. A világörökségi helyszín kutatástörténete II.
5. Kés római temetkezési szokások
6. A temet i épületek típusai
7. Az ókereszténységr l
8. Cella Trichora I. – Az 1922. és 1955. évi régészeti kutatásról
9. Cella Trichora II. – Háromdimenziós rekonstrukció
10. Cella Trichora I. - A 2013. évi feltárásról
11. Cella Trichora I. - A 2014. évi régészeti kutatásról 1.
12. Cella Trichora I. - A 2014. évi régészeti kutatásról 2.
13. A Cella Trichora I. az els középkori székesegyház?
14. A Cella Trichora I. - Építéstörténet
15. A Rózsakertben végzett 2010 – 2011. évi régészeti kutatásról
16. Cella Trichora a Rózsakertben – Római kor
17. A Cella Trichora a Rózsakertben - Középkor és hódoltság kor
18. Ókeresztény szimbólumok
19. A középkori kályhákról
20. Plakát
21. Magyarázó tábla a fali poszterhez (AZ ókeresztény temet látképe Kr. u. 400 körül)
Vitrinek*
I. vitrin
Méret: Négyszög alaprajzú; Hossz: 1,30 m; Szélesség: 0,25 m; Magasság (üveges rész): 1,04
m (0,70 m magas zárt lábazat; 0,11 m zárt fedél)
Tárgyak:
1. Terra sigillata chiara mécses, discusán Krisztus-monogrammal
Ismeretlen lel hely: (Ráth-gy. / Kiss-gy. [?]);MNM RR. 10/1951.226 m tárgy másolata
2. Sztaurogramot formázó bronz lámpafüggeszt elem
Ismeretlen lel hely, Ráth-gy.; MNM RR. 1/1874.635.
3. Keretelt Krisztus-monogramot formázó, áttört lámpafüggeszt elem
Lel hely: Pécs, Dóm tér IV. számú sírkamránál; JPM Gyarapodási Napló 134.2000.
4. Keretelt Krisztus-monogramot formázó, áttört lámpafüggeszt elem
Ismeretlen lel hely, Ráth-gy.; MNM RR. 1/1874.636.
5. Keretelt Krisztus-monogramot formázó, áttört lámpafüggeszt elem
Ismeretlen lel hely / Bonyhád vidéke ?; MNM RR. 1/1903. m tárgy másolata
6. Terra sigillata chiara mécses discus töredéke retrográd Krisztus-monogrammal
Lel hely: Komárom-Sz ny környéke; MNM RR. 59/1883.1. - Kiegészített

*

A kiállított tárgyak egy része a Janus Pannonius Múzeum gy jteményébe tartozik, a Pécs, Janus Pannonius utca
10. (Rózsakert) 2010-2011. évi feltárásából, és Baranya megyében talált ókeresztény vonatkozású tárgyakból
állt. Mivel a kiállítás ókeresztény vonatkozású, a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönöztünk ókeresztény
vonatkozású tárgyakat a kiállítás színvonalát növelend .

II. vitrin
Méret: Négyszög alaprajzú; Hossz: 1,30 m; Szélesség: 0,25 m; Magasság (üveges rész): 1,04
m (0,70 m magas zárt lábazat; 0,11 m zárt fedél)
Tárgyak:
1. Csontkorong (calculus), bekarcolt Krisztus-monogrammal (?)
Lel hely: Százhalombatta-Dunafüred; MNM RR. 1953.44.6.
2. Bronz huzalgy r Krisztus-monogrammal
Lel hely: Magyaregregy: JPM 1533
3. Bronz huzalgy r Krisztus-monogrammal (szárai között pöttyökkel)
Ismeretlen lel hely; MNM RR. 10/1951.236.
4. Bronz huzalgy r vésett hajóval kombinált Iota-Chivel
Lel hely: Somogysimonyi, tévesen: Sárszentl rinc; MNM RR. 47/1906.55. = 1991.10.16.
5. Aranyozott bronz lemezes hagymagombos fibula, zárólemezen: Krisztus-monogram
Lel hely: Pécs, Jókai utca 17-19.; JPM Gyarapodási Napló 13.1.2016.
6. Aranyozott bronz lemezes hagymagombos fibula, zárólemezen: Sztaurogram
Lel hely: Ságvár-Töml chegy, 1937/7. sír; MNM RR. 10/1937.1.
7. Aranyozott bronz lemezes hagymagombos fibula, t tartó felületén Krisztusmonogramokkal
Lel hely: Ságvár-Töml chegy, 1937/20. sír; MNM RR. 10/1937.1.
8. Aranyozott bronz lemezes hagymagombos fibula, kengyelén Krisztus-monogramokkal (?)
Lel hely: Dunaújváros-Öreghegy, 1912/98. sír; MNM RR. 100/1912.175. ?

III. vitrin
Méret: Háromszög alaprajzú; Oldalhossz: 0,84 m; Magasság (üveges rész): 1,15 m (0,70 m
magas zárt lábazat; 0,11 m zárt fedél)
Tárgyak:
Falazótégla karcolattal: Krisztus-monogram/Sztaurogrammal kombinált névmonogram (?)
Lel hely: Ságvár-Töml chegy (1939/203. sír); Az MNM RR. 9/1939.28. ltsz. m tárgy
másolata

IV. vitrin
Méret: Háromszög alaprajzú; Oldalhossz: 0,84 m; Magasság (üveges rész): 1,15 m (0,70 m
magas zárt lábazat; 0,11 m zárt fedél)
Tárgyak:
• Sisak rekonstrukció orrvéd lemezen: Krisztus-monogram
Lel hely: (Kapospula) Dombóvár-Alsóhetény; MNM
• Aranyozott bronz sisakdísz Krisztus-monogrammal
Lel hely: Kaposvár környéke (?);Az MNM RR. 83.3.1. ltsz. tárgy másolata

V. vitrin
Méret: Négyszög alaprajzú; Hossz: 1,30 m; Szélesség: 0,25 m; Magasság (üveges rész): 1,04
m (0,70 m magas zárt lábazat; 0,11 m zárt fedél)
Tárgyak:
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Fels sor:
• Téglakonzol töredék
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.7.2017 (Gyarapodási napló)
• Kékpettyes üvegpohár
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.34.2017 (Gyarapodási napló)
• Csontnyel vaskés
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.33.2017 (Gyarapodási napló)
• Bronz csat, propeller alakú övveret, szíjveret
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.14.2017 (Gyarapodási napló)
• Hagymafejes fibula
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.19.2017 (Gyarapodási napló)
• Téglakonzol töredék
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.5.2017 (Gyarapodási napló)
Alsó sor:
• Állatlábnyomos tégla
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.9.2017 (Gyarapodási napló)
• Állatlábnyomos tégla
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.10.2017 (Gyarapodási napló)
• Téglakonzol
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.35.2017 (Gyarapodási napló)

VI. vitrin
Fels sor:
• Háromszög alakú kályhacsempe
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.36.2017 (Gyarapodási napló)
• Kályhaszem
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.3.2017 (Gyarapodási napló)
• Kályhaszem töredék
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 1.3.2017 (Gyarapodási napló)
• Kályhaszem töredék
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.2.2017 (Gyarapodási napló)
• Kályhaszem töredék
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.2.2017 (Gyarapodási napló)
• Kályhaszem töredék
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 2.2.2017 (Gyarapodási napló)
Alsó sor:
• Kályhaszem
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 4.1.2017 (Gyarapodási napló)
• Kályhaszem
Lel hely: Pécs, Kossuth tér; JPM 2.1.2017 (Gyarapodási napló)
• Kályhaszem
Lel hely: Pécs, Kossuth tér; JPM 2.2.2017 (Gyarapodási napló)
• Kályhaszem
Lel hely: Pécs, Kossuth tér; JPM 2.4.2017 (Gyarapodási napló)
• Kályhaszem
Lel hely: Pécs, Kossuth tér; JPM 2.5.2017 (Gyarapodási napló)
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• Kályhaszem
Lel hely: Pécs, Kossuth tér; JPM 2.6.2017 (Gyarapodási napló)
• Kályhaszem
Lel hely: Pécs, Kossuth tér; JPM 2.7.2017 (Gyarapodási napló)
• Kályhaszem
Lel hely: Pécs, Kossuth tér; JPM 2.9.2017 (Gyarapodási napló)

VII. vitrin
• Vas csákány
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.32.2017 (Gyarapodási napló)
• Vas kapa
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.31.2017 (Gyarapodási napló)
• Fen k
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.29.2017 (Gyarapodási napló)
• Palakorong
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.30.2017 (Gyarapodási napló)
• Palakorong
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.30.2017 (Gyarapodási napló)
• Faragott csont (késnyél)
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.17.2017 (Gyarapodási napló)
• Gy sz
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.25.2017 (Gyarapodási napló)
• Gy sz
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.26.2017 (Gyarapodási napló)
• T
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.20.2017 (Gyarapodási napló)
• Fülbevaló
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.22.2017 (Gyarapodási napló)
• Denár
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.23.2017 (Gyarapodási napló)
• Gy r
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.18.2017 (Gyarapodási napló)
• Gy r
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.21.2017 (Gyarapodási napló)
• Kályhacsempe töredék
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 2.8.2017 (Gyarapodási napló)
• Kályhaszem
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.1.2017 (Gyarapodási napló)
• Kályhacsempe töredék
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.4.2017 (Gyarapodási napló)
• Kályhacsempe töredék
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.13.2017 (Gyarapodási napló)
• Kályhacsempe töredék
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 3.12.2017 (Gyarapodási napló)
• Kályhacsempe töredék
Lel hely: Pécs, Janus Pannonius utca 10. (Rózsakert); JPM 2.3.2017 (Gyarapodási napló)
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Óriásplakát
A kiállítóhelyt l északra helyezkedik el a kés római ókeresztény temet , a II. számú Cella
Trichora lényegében a Csontváry Múzeum szomszédságában található. A kiállítóhely
fekvéséb l adódóan a terem északi falán egy óriás poszter (7,80x2,50 méter) került
elhelyezésre, amely a kiállítóhelyr l mutatta a Kr. u. 400 körüli temet látképét.
Televíziók
A kiállítótérben két TV készülék került elhelyezésre:
Az egyiken a II. számú Cella Trichora háromdimenziós rekonstrukciós modellje és az ásatási
fotókból összerakott háromdimenziós rommodell volt megjelenítve úgy, hogy a két modell
egymás mellett, azonos méretben és látószögben volt mozgatható.
A másik készüléken a II. számú Cella Trichora feltárásán készült, az épületet és a feltárást
bemutató, fotókból összef zött videó és egy, a cella trichora „építését” bemutató animációs
film került bemutatásra.
Fali téglák
T1
Krisztus-monogramos tégla másolata
Lel hely: Dombóvár; Másolat (K.14.)

T2
Tet fed tégla, a felületére rajzolt, keresztet cipel alakkal
Lel hely: Gerulata (Magyar Nemzeti Múzeum; másolat)
Cella Trichora modell
A múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz szétszedhet , M 1:25 méretarányú modell készült. Ez
a kiállításban került elhelyezésre, így a látogatók is láthatták, használhatták.
A kiállítás szöveg és képanyagának egy része a Janus Pannonius Múzeum internetes oldalán
is elérhet az alábbi linken:
http://jpm.hu/trichorakiallitas2017/
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Látogatószám
Korszakokon átível történelem
id szaki kiállítás - Csontváry
Múzeum
Csak a Trichora kiállítás
Kombinált jegy (Csontváry kiállítás;
Egyiptomos kiállítás; Trichora kiállítás)
Csak a Csontváry kiállítás
Összesen havonként
Összes látogató
Összesb l diák
Összes diák
Összesb l külföldi
Összes külföldi

Augusztus Szeptember

Október

November

December

Január

85

20

66

3

23

7

226

103

234

62

110

13

2483
311

1907
123

1498
300

985
65

895
133

630
20

59

42

67

952
168
6
6

El adások a kiállításban (3 alkalom)

23

Helyszíni vezetés az I. számú Cella
Trichorában (8 alkalom)

98

Múzeumpedagógiai foglalkozások (8
alkalom)

A kiállítás jegybevétele: 313 600 Ft

132

52

SAJTÓANYAG
A, Sajtómegjelenések
Museum.hu
Korszakokon átível történelem
Két római temet épület – 1300 év történelem Pécs múltjából
http://www.museum.hu/kiallitas/17588/Korszakokon_ativelo_tortenelem
____________________________
Port.hu
Korszakokon átível történelem
https://port.hu/esemeny/kiallitas/korszakokon-ativelo-tortenelem/event-3533652
____________________________
ILove Pécs
Korszakokon átível történelem – Cella Trichora épületek Sopianae északi temet jében
http://www.pecsone.hu/program/305/korszakokon-ativelo-toertenelem-cella-trichora-epueleteksopianae-eszaki-temetojeben
____________________________
PécsMa (2017. 08. 04.)
Feltárulnak Pécs eddig rejtett csodái
https://www.pecsma.hu/kultura/feltarulnak-pecs-eddig-rejtett-csodai/
___________________________
Szabad Pécs (2017. 08. 05.)
Római temet épületek a JPM új kiállításán
http://szabadpecs.hu/item/872-romai-temetoepuletek-a-jpm-uj-kiallitasan
____________________________
Pécsi Hírhatár (2017. 08. 10.)
Korszakokon átível történelem
http://www.pecsi-hirhatar.hu/hirek/korszakokon-ativelo-tortenelem
____________________________
Pécsiprogramok.hu
I. számú Cella Trichora – 1100 év történelem Pécs múl - Pécs, Szent István tér, a Cella Trichora
épületében
http://pecsiprogramok.hu/program.php?id=20379
___________________________
Magyar Kurír (2017. 08. 06.)
Kiállításon mutatják be két pécsi Cella Trichora feltárásának legújabb eredményeit
https://www.magyarkurir.hu/hirek/kiallitason-mutatjak-be-pecsi-cella-trichorak-feltarasanak-legujabberedmenyeit
___________________________
Magyar Kurír (2017. 09. 25.)
Kivételesen látogatható a pécsi cella trichora
https://www.magyarkurir.hu/hirek/kivetelesen-latogathato-pecsi-cella-trichora
____________________________
M5 Kulturális Híradó (2017. 09. 01.)
https://www.mediaklikk.hu/video/kultura-osszefoglalo-2017-09-01-i-adas/
https://nava.hu/id/3184573/
____________________________
Baranyanet
Jelent s kedvezménnyel látogatható az egyiptomi kiállítás október végéig

http://www.baranyanet.hu/cikkek/jelentos-kedvezmennyel-latogathato-az-egyiptomi-kiallitas-oktobervegeig-23141
____________________________
Bama.hu (2017. 10. 28.)
Januárig látogatható az egyiptomi és a Cella Trichora-kiállítás
https://www.bama.hu/kultura/helyi-kultura/januarig-latogathato-az-egyiptomi-es-cella-trichora-kiallitas1159865/
____________________________
Katolikus Krónika (2017. 10. 29.)
https://www.mediaklikk.hu/video/katolikus-kronika-2017-10-29-i-adas/
____________________________
Pécsi Napilap.hu (2017. 12. 08.)
Barlangtól a királyi palotáig a pécsi Csontváry Múzeumban
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Barlangtol_a_kiralyi_palotaig_a_pecsi_Csontvary_Muzeumban/20854
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B, Közzétett sajtóanyag

Két római temet épület – 1300 év történelem Pécs múltjából
Kiemelked en fontos témát helyez középpontba a Janus Pannonius Múzeum új,
Korszakokon átível történelem cím id szaki kiállítása, amely a Csontváry
Múzeumban (Pécs, Janus Pannonius utca 11.) nyílik meg augusztus 10-én.
A látogatók b két hónapon keresztül Pécs UNESCO világörökségi címet visel ókeresztény
temet együttesének két háromkaréjos épületénél (cella trichora) végzett kutatások legújabb
eredményeit ismerhetik meg tablók, tárgyak, rekonstrukciós ábrák, el adások,
tárlatvezetések és múzeumpedagógiai foglalkozások által. A kiállítás címe onnan ered,
hogy a két római korban emelt épületnek van Karoling-kori, Árpád-kori, kés középkori és
hódoltság kori története is, azaz valamilyen formában több korszakon át
használták/felhasználták azokat.
Pécs legrégibb és legértékesebb kulturális öröksége Sopianae kés római kori ókeresztény
temet je, amely a 2000 óta az UNESCO világörökség részét képezi. A kultúrtörténeti kincs
min sítést azzal az indokkal érdemelte ki, hogy a feltárt lelet együttes építészetében és
falfestészetében rendkívül sokoldalúan és összetetten szemlélteti a Római Birodalom északi
és nyugati provinciáinak korai keresztény temetkezési építészetét és m vészetét. Eleddig
mintegy harminc kisebb nagyobb temet i építmény, épület ismert. A legnagyobb a Cella
Septichora, a két második legnagyobb a két Cella Trichora (háromapszisos temet i épület).
Az egykori Rózsakert vendégl területén (Janus Pannonius utca 10.) található II. számú Cella
Trichora 2010–2011-ben lett feltárva, az I. számú Cella Trichora épületénél (a székesegyház
nyugati oldala el tt) pedig 2013–2014-ben folyt kutatómunka.
Tudományos szempontból jelent s eredmények, interaktivitás, látványos vizuális
elemek, egyedi leletanyag
1

A kutatások legfontosabb tudományos hozadéka: Érthet vé vált a római temet b l középkori
püspöki központtá válás folyamata, felértékel dött a Karoling-kor (9. század) jelent sége.
Ezenkívül sokkal közelebb jutottunk az els középkori székesegyház meghatározásához.
Az I. számú Cella Trichora fölött ma ugyan véd épület áll, de a nagyközönség el tt nincs
megnyitva, a II. számú Cella Trichorát pedig a feltárás után vissza kellett temetni, azaz egyik
épület sem látható a nagyközönség számára. A tervezett tablókiállítás és a vizuális elemek
pótolják – még ha csak képek és modellek formájában is – a láthatóság hiányát.
A kiállítás f célja a két épületnél végzett kutatások eredményeinek bemutatása, amely
tablók, interaktív felületek, el adások, tárlatvezetések keretében történik meg. A kiállított
tárgyak két csoportból állnak: egyrészt a feltárások során el került leletanyag, másrészt a
Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött emlékek, amely a kés római kor ókeresztény
vonatkozású anyagi kultúrájába engednek bepillantást. Ez a gy jtemény ilyen összetételben
csak itt és most tekinthet meg. A befogadást és az ismeretek feldolgozását érdekes,
látványos vizuális elemek, így például nemcsak nézhet , hanem manuálisan mozgatható
modellek teszik könnyebbé és szórakoztatóbbá.
Múzeumpedagógia, el adások, tárlatvezetés
A tárlathoz (melynek egyes elemei interneten is elérhet k lesznek) 2017 szeptemberében és
októberében el adássorozat, helyszíni szakmai vezetések (I. számú Cella Trichora) és
múzeumpedagógiai foglalkozások is társulnak. Ezekr l a jpm.hu/trichorakiallitas2017
honlapon lehet b vebb információkat megtudni.
A Korszakokon átível történelem – Cella Trichora épületek Sopianae északi temet jében
cím kiállítás augusztus 10-én 11 órakor nyitja meg kapuit az érdekl d k el tt. A tárlat
október 31-éig látogatható a Csontváry Múzeumban (Janus Pannonius u. 11.) keddt l
vasárnapig 10 és 18 óra között (hétf szünnap).
Janus Pannonius Múzeum
Sajtóközlemény – Pécs, 2017. december 7.

Adventi családi nap a Csontváry Múzeumban
Interaktív és kézm ves foglalkozás, mesél muzeológusok, valamint a Csontváry-, az
egyiptomi és a Cella Trichora-kiállításban tartandó tárlatvezetés várja az érdekl d ket
az év utolsó múzeumi családi napján december 16-án 10 és 14 óra között. A Csontvárykiállítás épületében megrendezett (Janus Pannonius u. 11.) eseményen a szervez k finom
falatokkal (kalács, aprósütemények), teával, és kellemes zenével is kedveskednek.
Segít istenek, védelmez állatok – e címet viseli az els interaktív, 6-12 év közöttieknek
ajánlott foglalkozás (10:00), amelynek a Kincsek a Nílus partjáról cím kiállítás ad helyet.
Ugyanekkor (10:00) kezd dik a szakmai tárlatvezetés a Korszakokon átível történelem
cím kiállításban, ahol 11:00 órától Állatok és növények a keresztény vallásban címmel
kezd dik interaktív foglalkozás (szintén 6-12 év közöttieknek).
11:00 órakor a Csontváry-kiállításban, 12:30-kor a Kincsek a Nílus partjáról cím
kiállításban lesz tárlatvezetés.
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Hol volt, hol nem volt… Összesen három alkalommal (10:30, 11:30, 13:00) muzeológusok
olvasnak karácsonyi mesét. Emellett vagy eközben a gyerekek egy kézm ves foglalkozás
keretében (12:00–13:30) hazavihet karácsonyi díszeket készíthetnek.
Az adventi rendezvény 13:30-tól a Janus Pannonius Múzeum feny fájának közös díszítésével
zárul. A helyszínen berendezett 19. századi polgári enteri rben mindenkinek lehet sége lesz
korabeli ruhákban fotózkodni.
A családi napra a belép egy f re 500, családok számára mindössze 1000 forintba kerül.
Janus Pannonius Múzeum
Sajtóközlemény – Pécs, 2017. október 27.

Januárig látogatható az egyiptomi és a Cella Trichora-kiállítás
A kiemelt érdekl désre való tekintettel a Janus Pannonius Múzeum meghosszabbítja a
Kincsek a Nílus partjáról, valamint a Korszakokon átível történelem cím tárlata
látogatási idejét 2018 januárjáig.
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A Korszakokon átível történelem cím tárlat (Csontváry Múzeum) látogatói b két hónapon
keresztül Pécs UNESCO világörökségi címet visel ókeresztény temet együttesének két
háromkaréjos épületénél (cella trichora) végzett kutatások legújabb eredményeit ismerhetik
meg tablók, tárgyak, rekonstrukciós ábrák, el adások, tárlatvezetések és múzeumpedagógiai
foglalkozások által.
A meghosszabbítás értelmében a Kincsek a Nílus partjáról 2018. január 15-éig, a
Korszakokon átível történelem 2018. január 31-éig látogatható hétf kivételével naponta
10 és 18 óra között.
Janus Pannonius Múzeum
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Kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok
a, El adások a kiállításban, annak egy résztémájáról
b, Helyszíni vezetés az I. számú Cella Trichorában
c, Múzeumpedagógia (Ld. alább, külön fejezetként)
a,
Helyszín: Csontváry Múzeum, a „Korszakokon átível történelem” kiállításban
Az el adások id pontja: 2017. szeptember 29-t l 2017. október 26-ig csütörtökönként 16 óra
30 perct l kezd d en.
Az el adások:
• Az ókeresztény szimbólumokról
El adó: Dr. Nagy Levente PTE Régészet Tanszék, tanszékvezet
Id pont: szeptember 29.
Hogyan készül a háromdimenziós épület rekonstrukció? A Cella Trichora
épületmodell és a temet látkép készítésének kulisszatitkai
El adó: dr. Pozsárkó Csaba régész, 3D modellez és Tóth Zsolt régész
Id pont: október 5.
•

1300 év történelem a táncparkett alatt (Beszámoló a Rózsakertben végzett 2010-2011.
évi régészeti kutatásokról)
El adó: Tóth Zsolt régész
Id pont: október 12.
•

Az I. számú Cella Trichora volt Pécs els középkori székesegyháza? (Beszámoló az I.
számú Cella Trichoránál végzett 2013-2014. évi régészeti kutatásokról)
El adó: Tóth Zsolt régész
Id pont: október 26. (Betegség miatt elmaradt.)
•

b,
A nagyközönség által nem látogatható I. számú Cella Trichorában (a székesegyház nyugati
oldala el tt) tettünk látogatást délutánonként.
Id pont: szeptember 25–28-ig és október 16-20-ig.
A vezetés minden alkalommal 16.30 órakor kezd dött.
A vezetést tartotta: Tóth Zsolt régész.
A program a Pécsi Egyházmegye Keresztény Örökség Kutatóintézet és Janus Pannonius
Múzeum közös szervezésében valósult meg. Az el adások másrészt a Múzeumok szi
fesztiválja programsorozatának a részét is képezte.
A tervezett program célközönsége:
A tervezett program rövid leírása:

középiskolás kortól felfelé, Pécs múltja iránt
érdekl d knek
A Pécsi Egyházmegye ingatlanán található I.
számú Cella Trichorát véd épület veszi körül (a
székesegyház nyugati oldala el tt), de a
nagyközönség számára nem látogatható. A
helyszíni vezetés célja, hogy a laikusok is
megtekinthessék Pécs eme egyik legjelent sebb
kulturális emlékét szakmai vezetés keretében. A
program a „Korszakokon árível történelem
4

Egyéb megjegyzés:

Megvalósítandó program helyszíne:

Cella Trichora épületek Sopianae északi
temet jében” id szaki kiállításhoz kapcsolódik.
díjmentes program; A program a Pécsi
Egyházmegye Keresztény Örökség Kutatóintézet
és
Janus
Pannonius
Múzeum
közös
szervezésében valósult meg.
Pécs, Dóm tér és a Cella Trichora I. épületében

Múzeumpedagógia
A foglalkozásokat Gardánfalviné Kovács Magdolna restaurátor – múzeumpedagógus tartotta,
segítségére volt Majdán Mira kulturális közmunkás és Gardánfalvi László.
A program rövid ismertetése, célkit zések 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 ket.
Célunk volt, hogy minden korosztálynak lehet séget adjuk az élményszer
múzeumlátogatásra.
Külön figyelmet fordítottunk arra, hogy a játékok, tevékenységek alkalmasak legyenek arra,
hogy párbeszédet alkossanak a kiállítással, érthet legyen abban az esetben is, ha bármely
akadályozottságú látogató érkezik.
A múzeumpedagógiai program a pécsi UNESCO világörökség részletesebb megismerését
segítette el , játékosan fejlesztette a részvev k vizuális képességeit, a kulturális örökség
jelent ségére hívta fel a figyelmet, annak megóvására nevelt.
A kiállításban a b séges információk elsajátítása mellett célunk volt, hogy olyan szórakozva
tanulást biztosítsunk, amely pozitív élményt ad a látogató számára. Ennek érdekében a
következ múzeumpedagógiai programokat terveztük:
1. „A felfedez régész”. A Cella Trichora alapjának kicsinyített mása (M 1:25)
szelvényben földel borítva a falfelületeket. Ennek vezetéssel történ kibontása,
értelmezése a régész instrukciója alapján, majd a Cella Trichora épület építése
elemekb l mintakép alapján.
2. Puzzle. Az I. számú Cella Trichora háromdimenziós rekonstrukciós ábrájának
darabokból való összeillesztése.
A kiállítás struktúrája alkalmas volt arra, hogy adaptív vezetéseket tartsunk különböz
csoportok számára. A pedagógiai módszerek széles skáláját tudtuk alkalmazni.
A vezetések mellett aktív tevékenység alatt ismeretek átadására volt lehet ség.
Rendelkezésünkre állt a Cella Trichora szétszedhet makettje. A makett alapja, annak
szerkezete jól kivehet volt és imitálhattuk azt, mintha mi ásatásunk során került volna el .
A kibontott alapra építettük fel az épületet közösen, közben rengeteg információt adtunk át,
nem csak ehhez az egy épülethez kapcsolódóan. A makett anyaga lehet vé tette, hogy az
építkezés érzését átéljük. A játék során különböz megfigyeléseket tettünk, szelektáltunk,
különbségeket kerestünk, fogalmakat tisztáztunk.
A program kapcsán felépíthettük puzzle segítségével is az építményt.
A felsorolt eszközök szolgálták a kiállítás megértését és a játszva tanulást is.
A tapasztalataim bebizonyították, hogy fáradozásunk nem volt hiába való mert az autista
gyerekekt l kezdve az építészmérnökökön át mindenki nagyon élvezte a programot.
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Foglalkozások helye:
Pécs, Janus Pannonius utca 11. – Csontváry Múzeum, a Korszakokon átível történelem
kiállításban.
Résztvev k
Múzeumpedagógia
Dátum
2017.10.05
2017.10.02
2017.10.24
2017.10.26
2017.11.02

Résztvev k
Diák Kísér
11
21
3
19
3
23
3
21
3

Iskola

Megjegyzés

Pécsi Tudományegyetem

Módszertani óra és bemutató óra

Éltes Mátyás Iskola

Hátrányos helyzet , sajátos nevelést
igényl gyerekek számára

2017.10.26

19

2

2017.10.27

26

2

Pollack Mihály Szakgimnázium

2017.11.14

26

2

Pécsi M vészeti Gimnázium és
Szakgimnázium

Tehetséggondozás, Arany János
program
Komplex régészeti bemutató óra és
vezetés a kiállításban
Komplex régészeti bemutató óra és
vezetés a kiállításban

A múzeumpedagógiai programokon összesen 184 f vett részt, 166 f diák és 18 f kísér .
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Értékelés
A kiállítás megvalósításának szándékát az alábbi szempontok vezérelték:
• Komplett múzeumos kínálat volt megvalósítható: tárgyi leletanyag kiállítása,
tablókiállítás, múzeumpedagógia, szöveges kiadvány, el adások, vezetés, multimédia,
interaktív tartalom. – Így életkor, érdekl dés és m veltség szerint bárki találhat
magának programot.
• A tablókiállítás önállóan is életképes, vándorkiállításként máshol is bemutatható.
• Tudományos vetület: Fontos új eredmények, nemcsak Pécs történetét illet en.
Karoling-kor jelent ségének felismerése a középkori fejl dés szempontjából. Pl. az
elért eredmények új megközelítésbe helyezik a Szent István kori egyházszervezést is.
• A pécsi székesegyházak kérdését (munkahipotézis szintjén) sikerült tisztázni. (Három
székesegyházként m köd épülettel is számolhatunk a középkorban (id ben egymás
után).
• Érdekes, látványos vizuális elemek: óriás poszter, nemcsak nézhet , hanem
manuálisan mozgatható modellek.
• Kiemelked a kiállított ókeresztény vonatkozású tárgyi leletanyag, egyedi pécsi
leletekkel. Ilyen összetételben csak itt látható. Központban a krisztogram.
• Kapcsolat er sítése más intézményekkel (Els sorban a Pécsi Egyházmegyével, de a
ZsÖK-kel is)
• Webes megjelenés, interneten elérhet ismeretanyag
• Kincs utáni kutatás régészeti nyomai a Rózsakertben feltárt cella trichoránál
A kiállítás 2017.08.10 – 2018.01.31. id szakban volt megtekinthet a Janus Pannonius
Múzeum Csontváry Múzeumában. Eredetileg az id szaki kiállításoknak helyet adó Múzeum
Galériában terveztük megvalósítani. Marketing szempontok miatt került át a Csontváry
Múzeum épületébe: Itt az állandó kiállítás mellett a szintén id szaki egyiptomi kiállítás is
helyet kapott, így az épületben három különböz kiállítást tudtunk kínálni a látogatóknak.
Eredetileg két és fél hónapra terveztük a kiállítást, de mivel a helyén az intézmény nem
tervezett más kiállítást, rendezvényt és a Nemzeti Múzeum is beleegyezett az onnan
kölcsönzött tárgyak kölcsönzésének meghosszabbításába, ezért három hónappal
meghosszabbítottuk a nyitva tartást.
A rendelkezésemre bocsátott statisztika szerint 952 látogató látta a kiállítást. A múzeumos
foglalkozásokon 184 f vett részt. A látogatószám alakulása mutatja a turisztikai szezonhoz
való igazodást. A leger sebb hónapnak számító augusztushoz képest fokozatosan csökkent a
látogatószám. Az októberi „megugrás” a múzeumpedagógiai foglalkozásoknak köszönhet .
A kiállítás helyszínének áthelyezésével egyrészt az egy helyen jelentkez kínálatot szerettük
volna b víteni, másrészt ennek el nyeit kihasználni. Azt reméltük, hogy aki bejön megnézni a
Csontváry állandó kiállítást és a szintén húzókiállításnak szánt egyiptomi kiállítást az megnézi
majd a „Korszakokon átível történelem” id szaki kiállítást is. Ezt a dolgot még
kedvezményes árú kombinált jegyvásárlás lehet ségével is igyekeztünk ösztönözni. Ez az
elgondolás a gyakorlatban korlátozottan érvényesült, ugyanis a látogatóknak mindössze 11
százaléka vett kombinált jegyet a három kiállításra, a többség els sorban a Csontváry képekre
volt kíváncsi. A látogatók 20 százaléka vett csak a „Korszakokon átível történelem”
kiállításra jegyet, azaz a másik kett kiállítást nem nézte meg. Ezek a látogatók a
múzeumpedagógiai foglalkozások résztvev i. Rajtuk kívül ez alapján lényegében mindenki
megtekintette a másik kett kiállítást is.
A több mint 300 000 forintos jegybevétel az NKA támogatással együtt majdnem
nullszaldóssá tette a kiállítást.

Magam részér l nem az anyagi bevétel termelést, hanem az ismeretterjesztést tartottam
els dleges szempontnak, ezért az egész kiállítási anyagot (annak egy részét - tablók és képek)
elérhet vé tettük a Janus Pannonius Múzeum internetes oldalán. A kiállítás linkjére mutató
QR kód által pedig az arra alkalmas mobiltelefonokon is elérhet lett a kiállítás. Az oldal
látogatottságáról nem áll rendelkezésre statisztika.
Együttm ködési megállapodást kötöttünk a Pécsi Egyházmegyével és a Zsolnay
Örökségkezel Kht-val. A megállapodás további kedvezményeket biztosított egy második és
harmadik kiállítóhely (Cella Septichora Látogatóközpont, székesegyház, dzsámi)
megtekintésére. Ehhez információs táblák is készültek és szóróanyagot is rendelkezésre
bocsátottunk a partnereknek. Az eredmény negatív, ugyanis a statisztika szerint nem vették
igénybe a látogatók ezt a lehet séget. Szóbeli visszajelzések alapján tudom, hogy voltak ilyen
látogatók. A statisztika nem tökéletes. Összességében mégis alacsony a százalékos aránya. Ez
egyrészt azzal magyarázható, hogy egy napra talán túl sok lett volna a látnivalóból, másrészt
talán nem megfelel en propagálták a társintézmények.
A kiállítás látogatottságáról szerzett tapasztalatok az alábbiak szerint összegezhet k:
• Van egy sz k réteg (néhány tíz f ), amely kiállítás jellegét l függetlenül minden
kiállítás megnyitón jelen van.
• A kiállítás témája iránt leginkább érdekl d k, 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 fizet
látogatók egy nagyobb része nem pécsi és baranyai illet ség lehetett. (Külön
statisztika nincs err l.)
• El bbi pont alapján kevés pécsi és baranyai érdekl dik annyira lakóhelyéhez köthet
új kulturális „termék” iránt, hogy arra id t és pénzt szánjon és felkeresse a kiállítást.
• Az iskolás csoportok és osztályok száma is alacsony volt, leginkább ismer sök által
vezetett iskolások látták a kiállítást.
• A széleskör propaganda és a többszöri média megjelenés ellenére kevés volt a
szervezetten, csoportosan érkez k száma.
• A látogatók kevéssé fogékonyak az új, ismeretlen iránt, az ismert, bejáratott
kiállításokat keresik. Pécs esetében a Csontváry kiállítás és a Zsolnay kiállítás. A
tapasztalatok alapján az id szaki kiállításokra kevéssé fogékonyak a látogatók. Még
akkor is, ha anyagilag nem is kerülne sokba. (A kombinált teljes árú jegyet a három
kiállításra 1500 forintért kínáltuk.)
Általános tapasztalatok:
Az iskolás korosztály alapvet en csak irányítottan vesz rész klasszikus múzeumos kiállításon,
alapvet en interneten és mobiltelefonon keresztül „érdekl dik”. 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 f
tárlataiig (Csontváry- és Zsolnay kiállítás) jut el kultúrprogram részeként. (A statisztika
alapján ilyen látogatók nem voltak a kiállításban.)
Pozitívum, hogy legalább múzeumpedagógiai program részeként nagyszámú diák került aktív
kapcsolatba a kiállítással. Ez leginkább a múzeumpedagógus személyes kapcsolatainak
köszönhet .
Rendkívül negatív dolognak érzem, hogy a jelent s szabadid vel és mozgástérrel rendelkez
f iskolások/egyetemisták érdekl dése lényegében a nullával volt egyenl . „Ami nem
kötelez , amiért nem jár kredit az nem is fontos” mentalitás jellemz . A klasszikus kiállítások
iránti érdekl dés hiányát alapvet en „korosztály specifikusnak” is érzem. Az irányítottság
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nélküli érdekl dés hiányát a kulturális „termékek” iránt általában és hosszútávon is nagyon
negatív jelenségnek érzem. A leend értelmiség „elbutulásának/elbutításának egyik jelensége,
amelynek tovagy r z hatásai is vannak/lesznek.
Pécsett csak egy meglehet sen sz k réteg érdekl dik (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 t nik, hogy
az ókeresztény emlékek iránti érdekl dés passzív, a médiából származó információszerzésre
korlátozódik általában. Ez bizonyos szintig a lokálpatriotizmus hiányát is igazolja.
A szervezett turistacsoportok általában elkerülik a Káptalan utcát (múzeumutcát) és a
Csontváry Múzeumot is, ahol a kiállítás is volt. Azok általában a székesegyház/Dóm tér –
Janus Pannonius utca – Széchenyi tér tengelyen mozognak a belvárosban. Az itteni
kiállításoknál turistaszezonban és általában hétvégeken lehet jelent sebb látogatószámmal
számolni. Az érmes id szaki kiállítás alapvet en a szezonon kívül esett, így a hely adta
lehet ségek pozitív hozadékában csak kismértékben részesült.
A komplex kínálatot (majdnem) sikerült megvalósítani: * A bemutatott tárgyi lelet együttesek
és az azokhoz kapcsolódó tablók mellett, múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartottunk
folyamatosan. Ezenkívül el adássorozat keretében is bemutattuk a kiállítást (három el adás).
Emellett az amúgy nem látogatható I. számú Cella Trichorában nyolc alkalommal tartottunk
helyszíni vezetést.
Összegezve: Megítélésem szerint sikerült egy szemléletes, érdekes, magas szakmai
színvonalú kiállítást összeállítani, amely komplett kínálatot nyújtott.
AZ új kutatási eredményeket sikerült beemelni a köztudatba. Két alkalommal a televízióba is
bekerült a kiállítás. A TV5 és a Duna TV forgatott a helyszínen.
Az érdekl dést mutatja, hogy a kiállítás vezetéseinek hatására a városi turisztikai szervezet
által szervezett vezetésen (I. számú Cella Trichora) is rengetegen (mintegy 60 f ) vettek részt
fizet s program részeként. (A kiállítás ideje alatt a trichora látogatást ingyenesen
biztosítottuk.)
Pécs, 2018. február 12.

Tóth Zsolt
régész, a kiállítás kurátora

*

A szöveges kiadvány anyagi okok miatt nem jelent meg. Err l tájékztattuk az NKA-t még 2017. év szén.
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Fotók*

*

A teljes fotódokumentáció terjedelmi okok miatt nem kerülhetett feltöltésre a szakmai beszámolóban, így csak
a mellékelt fotók reprezentációs érték ek.
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