
„Egy lepke száll a csönd fölött.
Egy lepke száll a bronzkor óta.
Minden égen és délkörön,
száll, míg kigyúl, s elég a rózsa.
Száll, amíg megáll minden óra,
száll, hogy már megvakult a Nap,
száll, száll az elmerült időben.
A mozdulatlan múlt alatt.”

Makay Ida:
Egy lepke száll

A tinktúrapréstől a számszeríjig…
TÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYEK

494. A Várostörténeti Múzeum épülete, ahol Baranya kincseit 
csodálhatjuk meg.

A Várostörténeti Múzeum 18. századi, hangulatos épülete Pécs 
legrégibb ipari műemléke, tímárház volt egykor. Állandó tör-
téneti kiállítása igen gazdag tárgyi, képi és dokumentum-mű-
tárgyegyüttest mutat be a török alóli felszabadulástól (1686) 
az 1950-ig terjedő időszakig. Sok enteriőr, makett színesíti a 
tárlatot, megcsodálható itt több korból származó szobabelső 
s az 1940-es éveknek sehol máshol nem látható tárgyakkal, 
relikviákkal emléket állító kiállítás. Emellett a múzeum igen 
jelentős képeslapgyűjteménye is nyitva áll a kutatók előtt.

493. Szivarszipka rövid szopókával • Faragott tajték, neoro-
kokó ízlésű női büszt 19. század közepe •  Származás: vétel 
Gallwitz Györgytől, 1968 • Mérete: sz.: 7 cm, m.: 13,4 cm

254 255



495. Pécsi polgári lovassági zászló • (1757)   
A városi levéltár letétje 1904/454, később átvétel a mú-
zeum gyűjteményébe • Ekrü színű kétoldalas zászlólap, 
olajtechnikával festett, méret: 147 × 176 cm   
Restaurálás: Szalay Zoltán, Millei Ilona, 2001–2003

ZÁSZLÓGYŰJTEMÉNY 
A tárgyegyüttes közel ötszáz darabból áll, a zászlók, zász-
lótöredékek, lobogók a gyűjtemény egyötödét alkotják. Na-
gyobbik részét – részben a zászlókhoz tartozó – zászlósza-
lagok adják, melyek az adott kor elvárásainak, szokásainak, 
a hivatali és civil társadalmi igényeknek megfelelve, nagyrészt 
a heraldika szabályai szerint készültek. Többnyire kvalitásos 
mestermunkák. A zászlók mint iparművészeti tárgyak általá-
ban nem jelennek meg a köztudatban és a szakirodalomban, 
viszont a 18–19. század igényes iparművészete a zászlókon is 
meglátta a díszítésre alkalmas felületeket. A gyűjtemény része 
az egykori szigetvári Zrínyi Miklós Múzeum katonai, egyleti, 
a harkányi Bolgár Múzeum hadizászlói is. 

A gyűjteményt az 1904-ben megnyílt Pécsi Városi Mú-
zeum első állandó kiállítására gyűjtött, majd bemutatott 
városi zászlók alapozták meg. A tárgycsoportban szere-
pelnek egyebek mellett hadizászló-töredékek,  a török hó-
doltság utáni újjáéledő vármegyék nemesi közösségeinek 
zászlói, egyleti, egyesületi zászlók, zászlószalagok. 

496

497 498

495 499. A 26. honvédzászló töredéke (1848–1849)    
     A városi levéltár letétje, 1904/486 • Vászonra olajjal  
festett, előlapon a magyar címer kerettöredéke, hátlapon 
a Madonna köpenyének festett darabja. A töredék meg-
egyezést mutat a Görgei-hadtest egy alakulata zászlójának 
ezen részével. (A Hadtörténeti Múzeum HTM 3/Zl szá-
mú zászlója.) • Lelőhely: Pécs, Ráth Mátyás (1829–1913)  
honvéd hadnagy ajándéka • Mérete: 17 × 7 cm

499

500

501

496. Pécsi Városi Múzeum, történeti emlékek kiállítása 
• 1930-as évek • Feltételezhetően a Pécsi Városi  
Múzeum anyagából • Üvegnegatív, méret: 6 × 6 cm

497. Pécsi szabad kir. város Német Gyalogos  
Vadászcsapat zászlója • (1827)   
    A városi levéltár letétje, 1904/458, letétje,  
1904/458, később átvétel a múzeum gyűjteményébe 
• Ekrü színű, kétoldalas zászlólap, olaj- és arany-
technikával festett, méret: 113 × 105 cm   
Restaurálás: Virág Lajosné, 1980

498. A zászlóhoz tartozó zászlószalag • (1827)   
Lelőhely: Pécs • Zöld színű, kétszárú, gazdagon hím-
zett szalag, mérete: 118 × 12 cm

500. Baranya vármegye nemeseinek zászlója • (1738)  
A Baranya Megyei Levéltár átadása, 1971. JPM-irattár, 
625/71. • Zöld színű, kétoldalas, fecskefarok formájú, 
olaj- és aranytechnikával festett, hímzett • Mérete: 
330 × 118 cm • Restaurálás: Virág Lajosné 1975 • 
Újrarestaurálás: Millei Ilona, Czakó Ferenc, 1997

501. Pécs, a megyeháza tanácsterme, az ablakmélyedé-
sekben a zászlókkal • (1930-as évek)   
Zsabokorszky Jenő, mérnök-fényképész műintéze-
téből, Pécs Fotó, méret: 18 × 24 cm
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502. Baranya vármegye zászlója a Berényi-címerrel • (1741) 
A Baranya Megyei Levéltár átadása, 1971. JPM-irattár, 
625/71. • Zöld színű, kétoldalas, olaj- és aranytech-
nikával festett, mérete: 186 × 100 cm • Restaurálás: 
Millei Ilona, 1980

503. Baranya vármegye inszurgenseinek zászlója (1744)
A Baranya Megyei Levéltár átadása, 1971. JPM-irat-
tár, 625/71. • Zöld színű, kétoldalas, olaj- és arany-
technikával festett, mérete: 143 × 97 cm   
Restaurálás: Virág Lajosné, 1976

504. Baranya vármegyei bandériumok zászlója (1800) 
A Baranya Megyei Levéltár átadása, 1971. JPM-
irattár, 625/71 • Zöld színű, olajjal festett, kétoldalas 
zászlólap, mérete: 140 × 132 cm • Zászlócsúcs  
mérete: 32 cm • Zászlórúd mérete: 274 cm  
Konzerválás: Millei Ilona, 2010

502

503

504

505. Nemzeti színű zászló (1930-as évek)   
A Baranya Megyei Levéltár átadása, 1971. JPM-irattár, 
625/71.(Átadási jegyzékben a megye hivatalos zászlójaként 
jelölve.) Nemzeti színű brokát, paszománnyal keretezett 
kép, olajjal festett, egyoldalas zászlólap, mérete: 135 × 110 
Zászlócsúcs mérete: 45 cm. Zászlórúd mérete: 303 cm

505
506

508 509

507

510

506. A Gutenberg-zászló doboza • (1910)   
A Pécsi Szikra Nyomda Szakszervezeti Bizottságának 
letétje, majd ajándéka, 1962 • Festett, zárható fado-
boz, fedélen „PGD1910” monogram • Mérete:  
114 × 43,5 × 13 cm • Zászlórúd, három tagból álló, 
mérete: 111-111-102 cm • Zászlócsúcs mérete: 46 × 17 cm 

507. Pécsi Gutenberg-zászló • (1910)   
A Pécsi Szikra Nyomda Szakszervezeti Bizottságá-
nak letétje, majd ajándéka, 1962 • Fekete-ekrü- 
világoskék-sárga-bordó színű selyemszatén zászlólap 
• mérete: 82 × 62 cm

508. Zászlószalag, a Pécsi Dalárda 10 éves   
fennállására (1872)     
A Pécsi Dalárda zászlójának (1862) szalagja • Nem-
zeti színű, kétszárú, szalag rojttal, hímzése: fémszálas 
magashímzés • Mérete: 280 × 26 cm

509. Zászlószalag, a Pécsi Polgári Daloskör 20 éves 
jubileumára • (1904)    
A Pécsi Dalárda zászlójának (1862) egyik szalagja 
• Nemzeti színű, kétszárú szalag rojttal, hímzése: 
fémszálas magashímzés • Mérete: 280 × 26 cm  
Restaurálás: Galambos Monika, 2001

510. Zászlószalag, Mecsek Egyesület • (1891)   
A Magyar Természetjárók Egyesülete (MTE) 
Budapesti Osztálya ajándéka • A Pécsi Városi 
Múzeum törzsanyagaként került leltárba, mint 
zászlódísz, 1953-ban • Kék moaré, kétszárú szalag 
rojttal, fémszálas és selyemfonalhímzéssel   
Mérete: 208 × 20 cm • Restaurálás: Millei Ilona, 
Galambos Monika, 2002–2003
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A gyűjtemény igazán vegyes kollekció, a klasszikus numizma-
tika teljes keresztmetszetét adja. Az érmek és plakettek között 
megtalálhatók a klasszikus darabok – például Mária Terézia, I. 
Ferencz József eseményekhez köthető, gyönyörűen kivitelezett 
emlékérmei – és modern korunk szériában legyártott példá-
nyai is. A  gyűjtemény tartalmaz egy I. világháborús katonai 
sapkajelvény-kollekciót, amely – a patrióta jelvényeken kívül 
– nagyszámú, katonai alakulatok által kiadott jelvényanyagot 
is magában foglal. A katonai témájú jelvények, kitűzők mel-
lett a civil élet, a társadalmi- politikai mozgalmak, a sport, az 
egészségügy, a különféle egyesületek, ifjúsági mozgalmak jelvé-
nyei és érmei is gazdagítják a gyűjteményt. 

A papírpénzek között megtalálhatók az OMB által kibocsá-
tott államjegyek, az 1848– 49-es ún. Kossuth-bankók, az 1849-
ben megjelent szükségpénzek, valamint az Amerikában kibo-
csátott Kossuth 1, 2 és 5 forint címletű utalványok is. 

Egységes és érdekes anyagcsoportot alkotnak a Pécsett 
1919–20-ban kibocsátott szükségpénzek. A pénztárjegyek 
teljes sorozatán kívül a gyűjteménybe került a korabeli pró-
banyomatok, az elkészítés során létrejött fázisnyomatok széles 
választéka, valamint a nyomásnál használt ólomklisék is. 1919-
ben a hamis 100 koronás városi pénztárjegyek megjelenése in-
dokolta egy új címlet kibocsátását: Pécs város tervpályázatot 
hirdetett az új pénztárjegy megtervezésére, és a beérkező pá-
lyaművekből a nyertes rajzok is az osztály numizmatikai gyűj-
teményét gyarapítják.

ÉREM, PLAKETT ÉS 
PECSÉTGYŰJTEMÉNY-
NUMIZMATIKA

512. Zsolnay Miklós-plakett •  Vert ezüst • Mintázta: 
Beck Ö. Fülöp, 1907  •  Származás:  Mattyasovszky 
Zsolnay Tibor ajándéka, 1965 •  Méret: 87 × 60 mm

511. A Pécsi Gutenberg Dalkör elnökének jelvénye 
Származása ismeretlen, a múzeumi törzsanyag része 
Méret: 44 × 137 mm
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513. A Pécsi Dalárda 50 éves jubileumi érme • Öntött 
ezüst • mintázta: Szamosi Soós Vilmos, 1912  • Szár-
mazás: Sajgó Endréné ajándéka, 1966 • Méret: 80 mm

514. A Ruepprecht testvérek kiállításiérem-tablója, 
üvegezett keretben, két eredeti darab kivételével 
egyoldalas galvanoplasztikai másolatokkal • Szárma-
zás: ismeretlen; a törzsanyag része • Méret: 98 × 82 cm 
Gyarapodási szám: 357/1934
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517. Pécs 100 koronás pénztárjegy tervezete • Az 1919. 
december 27-én kiírt pályázatra „Kék – sárga” jeligével 
Gábor Jenő  festőművész nyújtotta be  •  Származás: 
Városi Múzeumból • 1926 • Méret: 48 × 33 mm

515

516

515. Dunagőzhajózási Társaság  (DGT) első pécsi Borbála- 
érme Öntöttvas •  1891 •  Származás: ismeretlen; a törzs- 
anyag része •  Méret: 73 mm

516. A DGT emlékérme • Hegedűs Sándor kereskedelmi   
miniszter pécsi látogatásának alkalmából készült • Öntöttvas 
Származás: ismeretlen; a törzsanyag része •  Méret:  71 mm
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KÖZSÉGI PECSÉTNYOMÓK 
A községi pecséteket a feudális korban használták a közigaz-
gatás legalsó szintjén álló falusi elöljárók. Helybeli, uradalmi 
kovácsmesterek vagy vándorkovácsok készítették, vésték a raj-
zolatokat. Baranya megye több mint 350 települése 1606-tól, az 
első ismert viaszpecsét megjelenésétől 1850-ig használata őket, 
nemritkán évszázadokon keresztül. Feliratukból az írástudók 
olvasták ki a település nevét és státuszát, az írástudatlan job-
bágyok viszont a pecsétkép alapján ismerték fel a falujuk vagy 
földesuruk által hitelesített iratokat. A pecsétnyomók feliratán 
a SIGILLUM (pecsét) szó mellett a település neve és gyakran 
jogállása olvasható. Az egyszerű beazonosítás érdekében a fal-
vakra jellemző tárgyat, növényt, szentet stb. ábrázoltak a pe-
csétrajzokon. A pecsétek azonosítása nem mindig volt egyértel-
mű, hiszen a falvak többségére a földművelés volt a jellemző, 
ezért a pecsétek viaszlenyomatain gyakran szerepelt eke, cso-
roszlya, sarló vagy búzakalász.

518. Oyto (ma Old) község pecsétnyomója • M.: 6 cm, × 2,5 cm
519. Siklós város pecsétnyomója • M.: 9,5 cm, × 3,2 cm
520. Szentgyörgy (ma Baranyaszentgyörgy)  község  pecsét-

nyomója • M.: 6 cm, × 2,5 cm
521. Nyomja község pecsétnyomója • M.: 5,5 cm, × 2,7 cm

520521
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519

518

519

520 521
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522. Baranya vármegye főispánjának pecsétnyomója • M.: 7 cm × 3,5 cm
523. Gerényes község pecsétnyomója • M.: 4,2 cm × 2,3 cm
524. Maróc (Hegyhátmaróc) község pecsétnyomója • M.: 3,7 × 3,2 cm
525. Regenye község pecsétnyomója • M.: 4 cm × 2,5 cm
526. Sárok község pecsétnyomója • M: 4,5 cm × 2,7 cm

522

523

525 526

524

522

523

524

525

526
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A kollekció nagy részben támadófegyvereket tartalmaz, emellett 
néhány darab a védőfegyverek körébe tartozik. Jó részüket hadi 
célra használták, de található a kollekcióban több olyan fegyver 
is, amelyeket a civil életben önvédelemre, vadászatra, díszöltözet 
részeként, dekorációs célra vagy emléktárgyként  tartottak.

Más megközelítésben a támadófegyverek között beszélhe-
tünk a gyűjteménybe került ütő- és sújtófegyverek (buzogány, 
harci csákány), a szúró- és vágófegyverek (kard, szablya, tőr, 
handzsár, alabárd), illetve a tűzfegyverek és a hozzájuk tarto-
zó tárgyak (puska, trombon, pisztoly, lőportartó, töltővessző, 
ágyúgolyók) csoportjáról.

Fontos megemlíteni azt is, hogy egykori tulajdonosaik a be-
csben tartott fegyvereket – a technológia korszerűbbé válását 
vagy a harcmodor változását követve – sok esetben később 
átalakíttatták. Erre példaként említhetjük a múzeumi gyűj-
teményből azt a 15. században készült kardot, amelyet a 16. 
században szablyává alakítottak.

A legkorábbi fegyver a 15. században készült kard: vércsa-
tornás, széles pengével, egyenes keresztvassal, levágott sarkú 
téglalapot formázó markolatgombbal. A korai fegyverek kö-
zül kiemelkedik a vadászatra, céllövészetre használt nyíllövő 
számszeríj, amely csontberakással díszített, 1600 körüli mun-
ka. A pisztolyok és puskák között több balkáni típus is talál-
ható, a jellegzetes formájú darabok egyik fő díszítési módja 
a gyöngyház berakás. Néhány török puska különlegesen szép 
munka, ágyazatukat csontlemezekkel, fémberakással díszí-
tették. A dragonyosok részére rendszeresített lovassági kard 
a gyűjteményben található szúró- és vágófegyverek tetszetős 
darabja. A gyűjteményben néhány lőportartó is található, tes-
tük vasból, szaruból, csontból készült, díszítésük változatos 
képet mutat az egyszerű, bordázott felülettől a plasztikus 
faragású, dús rokokó mintázatig.  

HADTÖRTÉNETI EMLÉKEK, 
FEGYVERGYŰJTEMÉNY

527. Kard • Hüvelykgyűrűs, dupla hárítókengyeles mar-
kolatkosárral, csillag alakú csiszárjegyes pengével 
17. század  •  Származás: vétel a BÁV-tól, 1966  
Méret: h.: 111,3 cm, penge h.: 93,5 cm, penge sz.: 3,8 cm

528. Reneszánsz számszeríj •  Származás: ajándék  
Andrássy  Mihálytól • 1945 előtt • Méret: teljes  
hosszúság: 71,5 cm, ívhossz: 76 cm
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529. Tengerésztiszti díszkard • Kardbojttal, pengén elmo-
sódott SOLINGE(N) és W & S… jelzett • 19. század 
Származás ismeretlen; törzsanyag része • Méret: teljes   
h.: 86 cm, penge h.: 72 cm, sz.: 2,6 cm, hüvely h.: 74 cm

530. Osztrák–német ún. dragonyoskard •  Pengén királyfej 
alakú csiszárjeggyel • 17. század •  Származás: magát 
megnevezni nem akaró szigetvári állatorvos ajándéka, 1966 
• Méret: h.: 97,2 cm, penge h.: 84 cm, penge sz.: 4 cm

531.   Szablya, ún. karabella Genuai csiszárjegyes pengével 
17. század •  Származás: ajándék egy magát megnevez-
ni nemakaró szigetvári állatorvostól,  1960  •  Méret: 
h.: 98 cm, penge  h.: 85,5 cm,  penge sz.: 3,3 cm

530

529

531
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533. Török puska spanyol kovás lakatszerkezettel, dús 
csont-illetve fémberakással • 18. század • Szárma-
zás: vétel Magaziener Zoltántól • 1960 • Méret:  
h.: 137 cm, cső h.: 105,6 cm, űrméret: 16,8 mm

534. Lőportartó • Szarvasagancsból, vésett díszű  
Származás: a Hadtörténeti Múzeum adománya, 
1966 •  Méret: m.:  22,5 cm, h.: 20 cm

535. Lőportartó • Szaru,  sárgaréz  •  18. század 
Származás: vétel Serényi Lászlónétól •  1963  
Méret: sz.: 10 cm, m.: 21 cm, v.: 4 cm

536. Lőportartó • Vasból (olasz munka?) • 16. század 
vége  – 17.  század Származás: a Hadtörténeti  
Múzeum adománya, 1966 • Méret: m.: 14,1 cm, 
talp sz.: 6,3 cm, h.: 11,5 cm

532. Balkáni puska • Spanyol kovás lakatszerkezettel, damasz-
kolt és tausírozott csővel, sárgaréz lemez és gyöngyház 
berakású ágyazattal • 18. század • Származása: a Hadtör-
téneti Múzeum adománya, 1966 • Méret: teljes h.: 138,2 
cm, cső h.: 103,8 cm, űrméret: 18 mm

532

533

536

535

534

537. Lőportartó • Csontból, vadászjelenet-ábrázolással  
17. század • Származás: vétel, 1958 • Méret: m.: 25,5 cm,  
h.: 10,7 cm, sz.: 3,2 cm

533

534
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538

539

541

540

538. Vadászpisztoly • Dörzskerekes elsütőszerkezettel, töltő-
vesszővel, fa ágyazat csontberakással • 17. század • Szár-
mazás: vétel a BÁV-tól, 1966 • Méret: teljes h.:  69,5 cm, 
cső h.: 50 cm, űrméret: 13 mm, töltővessző h.: 45,2 cm

539. Balkáni pisztoly  •  Kovás lakatszerkezettel, gyöngy-
ház és  fémdrót berakásos ágyazattal • 18. század • 
Származás: vétel Fehér Istvántól, 1959 • Méret: h.: 
40,7 cm, cső h.: 22,9 cm, űrméret: 15,8 mm

540. Pisztoly •  Kovás lakatszerkezettel,  sátorlemezen, 
lakatlemezen haditrófeadísz, illetve vadászjelenet, 
csövön  COMA jelzet •  Készült:  Spanyolország, 
Ripoll, 1730 körül Származás ismeretlen; a tör-
zsanyag része •  Méret: teljes h.: 41,5 cm, cső h.: 
26,4 cm, űrméret: 15 mm

538

541

541. Pisztoly  • Kovás lakatszerkezettel, lakatlemezen vésett 
felirat: *MI* BAIGVERA, az ágyazat dús nemesfém 
berakásos ornamentikával, ezüstlemez borítású markolat-
gombbal, töltővesszővel • 18. század • Származás: vétel 
Almássy Dénestől, 1960; Almássy szerint a fegyver dédap-
jáé, báró Wesselényi Miklósé volt • Méret: teljes h.: 42 cm, 
cső h.: 27,5 cm, űrméret: 14,5 mm, töltővessző h.: 13, cm
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A nemesfém (illetve réz, bronz) alapanyagokból, ötvöstechnoló-
giák alkalmazásával készült művek legtöbbször ún. kompozitda-
rabok, vagyis olyan tárgyak, amelyekhez többféle alapanyagot is 
felhasználtak, létrehozásukhoz sok esetben többféle iparág mes-
tereinek munkájára volt szükség. 

Zászlórudakat díszítő fémmunkák, szablyák ékköves hüve-
lye, díszes markolata, tűzfegyverek míves applikációkkal ellátott 
faágyazata, markolata, díszdobozok fémveretei, sétapálca ezüst 
markolatgombja, illatszeres üvegek fedele, tajtékpipák áttört 
„szikrafogó” kupakjai, öltözetek kiegészítő részeként apróbb ék-
szerek – gyűrű, övcsat, bross –, díszmagyar ékszerkészlet, alkalmi 
serlegek, kupák, tálcák, evőeszközök, kínálóedénykék, cigaretta-
tárcák, gyufatartók, óratokok, óraszámlapok, óramutatók, emlé-
kérmek, jelvények tartoznak e körbe.

ÖTVÖSMŰVEK

542. Díszfegyver •  Szablya, hüvellyel, aranyozott ezüst 
részein türkiz-, igazgyöngy berakással •  Vétel dr. 
Horváth Istvántól  1965-ben •  Méret: szablya h.: 95 
cm, penge sz.: 3,5 cm, hüvely h.:  82 cm, sz.: 5,2 cm 
A Történeti gyűjteményből

542

543

543. Díszmagyar ékszerkészlet • Tokkal, aranyozott ezüst-, 
türkiz és gyöngyház berakással • Vétel dr. Horváth 
Istvántól 1965-ben • Ötvösjegyek: W. L. mesterjegy, 
oroszlánfejes és Diana fejes hivataljegy • 20. század eleje 
Doboz mérete: 71 × 32 cm

544. Kalpag darutollas forgóval • Méret: á.: 5,8 cm,  
a csüngődísszel h.: 9,5 cm

545. Mente részlete a mentekötővel, mentegom-
bokkal Méret: h.: 40 cm, boglárátmérő: 5,7 cm, 
gombátmérő: 2,1 cm
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544

545

547546

546. Fedeles díszserleg, jelzet nélkül • Trébelt ezüst, címe-
rábrázolással és vésett felirattal, 1860-as évek • Származás: 
ismeretlen Méret: m.: 41,5 cm, szá.: 12,3 cm

547. Fedeles díszkupa • 1872–1882 között készült bécsi mun-
ka, mestere feltehetően Joseph Lustig • Ezüst, belül 
aranyozott, fémnyomással készült, vésett, öntött, appli-
kált díszítményekkel •  Származás: ismeretlen • Mérete: 
magasság: 32 cm, talpátmérő: 14,7 cm



„A Mecsek hegység területén az 1700-as évek közepétől is-
mert a feketekőszén előfordulása. Kitermelése még a 18. szá-
zadban megkezdődött, és egyre nagyobb intenzitással folyt. 
Az Első Dunagőzhajózási Társaság (DGT) 1852-től 100 éven 
át nagyipari módszerekkel termelte, forgalmazta és haszno-
sította a Mecsek kokszolásra is alkalmas szenét. A DGT már 
a 19. század utolsó negyedétől őrizte a bányamunka jellegze-
tes használati eszközeit és dokumentumait. A gyűjteményét 
használva rendszeres kiállítója volt a helyi (1888), a millenni-
umi (1896) és a párizsi (1900) kiállításoknak. A múlt emléke-
inek gyűjtéséről és megőrzéséről 1945 után a mecseki bányá-
szatban dolgozó vállalatok (…) gondoskodtak. A vállalatok a 
DGT egykori székházában (…) 1977-ben hozták létre a Pécsi 
Bányászati Gyűjteményt, amely 1982-től Mecseki Bányászati 
Múzeum névvel működött. Az alapító bányászati vállalatok 
felszámolása, illetve a „DGT-székház” értékesítése 1993-ban 
az állandó kiállítás megszüntetését eredményezte. A Mecse-
ki Bányászati Múzeum feladatait és gyűjteményeit 2004-től 
a soproni Központi Bányászati Múzeum vette át, és Mecseki 
Bányászati Gyűjtemény néven működtette.” (A Mecseki Bá-
nyászati Kiállítás forgatókönyvéből, szerző: dr. Kovácsné 
Bircher Erzsébet igazgató, soproni Központi Bányászati 
Múzeum.)

A gyűjteményi kiállítás a Bányakapitányság épületéből 
2010-ben átkerült Pécs belvárosába, a földalatti kiállítás kö-
zelébe. A Janus Pannonius Múzeum 2014-ben vette át a gyűj-
teményt, és üzemelteti a kiállításokat.

„A mecseki szénbányászat 250 éven át Pécs város és a dél-du-
nántúli térség legnagyobb vállalkozása volt, amely a DGT 
időszakában 4-6 ezer főnek, 1950-2000 között 13-16 000 főnek 
adott munkát. Infrastruktúrájával biztosította Pécs és Kom-
ló város kiépítését, lakásállományuk bővítését, a városok be-
kapcsolódását az országos közlekedési hálózatokba. Szociális 
ellátórendszerek működtetésével segítette a térség keres-
kedelmi, egészségügyi, sport- és kulturális életét.” (Juhász 
József: A mecseki szénbányászat fejlődési ciklusai, in: Ipa-
rosok és bányászok a Mecsekalján. Gazdaságtörténeti ta-
nulmányok, Pécs, 2002.)

A soproni Központi Bányászati Múzeumból átkerült kol-
lekció jelentős ásvány- és kőzetgyűjteményt, a feketekőszén- 
és uránérctermelés során használt eszközöket, szerszámo-
kat, műszereket, munkagépeket, berendezéseket, illetve 
képzőművészeti alkotásokat is tartalmaz. 

NEHÉZIPAR, GYÁRIPAR
BÁNYÁSZAT

548548. Szent Borbála-szobor  •  Mázas kerámia,  Zsolnay  
-gyár, Pécs • a szobor alkotója Sikorski Lívia • Szárma-
zás: átvétel a soproni Központi Bányászati Múzeumból, 
2014 • Méret: 26 × 20 × 70 cm

551

550 549

549. Fotó, a DGT pécsbányatelepi, Gróf Széchenyi 
István aknája, 1928 • Származás: ajándék Takács 
Istvánnétól, 1986 Méret: 9 × 13,7 cm

550. Bányász-díszegyenruha, zubbony • 1930-as évek 
• Származás: Pécs, „Bányatröszt”, 1963 • Méret: h.: 
65,5 cm, vállsz.: 37 cm

551. Neuhöfer & Sohn teodolit • Bécs, 19. század vége 
Származás: átvétel a soproni Központi Bányászati 
Múzeumból, 2014 • Méret: 25,5 × 21 × 31 cm
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553

554

552. Kesztyűgyártó szerszámok, eszközök • Kiállításrészlet, Pécs
553. A Hamerli J. Kesztyűgyár emblémája az 1880-as évekből

554. Stepp varrógép •  1900-as évek •  Származás: hiva-
talos  átadás, KÖH, 2006  •  Méret: munkaasztal:  
43 × 79 cm,  varrógép •  m.: 26 cm, lábazat m.: 74 cm

A Janus Pannonius Múzeum számos ipartörténeti hagyatékot 
őriz. Ezek között a Pécs város gazdasági életében meghatá-
rozó szerepet játszó – a polgárosodás korában kibontakozó 
és európai hírűvé váló s a Zsolnay, Angster, Littke, Hamerli, 
Höffler családok nevével fémjelzett – vállalkozások értékes 
anyaga is megtalálható. A múzeumi gyűjteményből kiemelke-
dik sokrétűségével, nagy számával is a Zsolnay-hagyaték mel-
lett a Hamerli/Hunor gyártörténeti, ipartörténeti kollekció. 

A 2005. augusztus 18-án védetté nyilvánított gyűjteményt 
2006-ban a Magyar Állam megvásárolta, őrzőhelyéül a Bara-
nya Megyei Múzeumok Igazgatóságát (ma Janus Pannonius 
Múzeum) jelölték meg. A kiállítás anyaga ezután még 2009 
végéig látogatható volt a siklósi várban. Napjainkban a pécsi 
múzeum gondozza a jeles gyűjteményt, az érdeklődők a leg-
szebb darabokból válogatott kollekciót kiállítások keretében 
tekinthetik meg. A gyűjtemény két nagy csoportra osztható.

A kesztyűgyártás történetét bemutató együttesben elsősor-
ban az 1861-ben alapított Hamerli J. Kesztyűgyárhoz kötődő 
darabok képviseltetik magukat, amelyeket az államosítás utá-
ni, szocialista korszak gazdag tárgycsoportja egészít ki.

A másik nagy egységet a divattörténeti kollekció alkotja, 
amely alkalmas arra, hogy a kesztyűk csodás világát „viseleti 
környezetben” tárja az érdeklődők elé. Ennek részei a külön-
féle női és férfi öltözeti darabok, a divatlapok s a viseletkie-
gészítők a táskától a legyezőig. A híres pécsi kesztyűgyárban 
1861 és 1948 között, vagyis a Hamerli család vállalkozásának 
időszakában a számítások szerint körülbelül 15 millió pár 
kesztyű készült, amelyek tervezése is a gyárban történt. 

A kollekció igen értékes ipartörténeti dokumentumai a két 
világháború közti korszakból származó modellkönyvek is. 
A gyűjtemény becses részei többek között a pécsi gyárban 
a kesztyűkészítés során használt különböző eszközök és spe-
ciális gépek. A múzeum jelenkori kesztyűkkel is gazdagodva 
igyekszik a jövő generációk számára megőrizni a világhírű 
pécsi kesztyűgyártás tárgyi emlékeit.

HAMERLI/HUNOR KESZTYŰ-
GYÁRI GYŰJTEMÉNY
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555. Hamerli János (1840–1895) • a kesztyűgyár-alapító  
(az eredeti  fotó Sey Gábor tulajdona)

556. A Hamerli J. Kesztyűgyár emblémája az 1930-as évekből

557. Divatkesztyűk a  Hamerli J. Kesztyűgyárból 
1930-as évek • Származás: hivatalos átadás, KÖH, 2006 
(h.:31 cm), (h.: 29 cm), (h.: 28 cm),  (h.: 34,5 cm)

555

556

557

558

559

560
561

558. Bőrkesztyű (francia munka)  és lorgnon a gyűjtemény-
ből • 19–20. század fordulója • Származás: hivatalos 
átadás,  KÖH, 2006 •  Méret: h.: 30 cm, nyél h.: 17 cm, 
szemüveg: 10 × 2,8 cm

559. Glaszékesztyű, kesztyűtágító eszköz és tartódobozuk 
Francia műhely, 20. század eleje •  Származás: hivatalos 
átadás, KÖH, 2006 •  Méret: kesztyű h.: 26,5 cm, tágító 
h.: 17 cm, tok: 33,5 × 7,5 × 4 cm

560. Tarsolytáskák a gyűjteményből •  19–20. század 
fordulója • Származás: hivatalos átadás,  KÖH, 2006 
Méret: 15 × 21 cm, 26 × 11 cm

561. Selyemszatén legyező • (19–20. század fordulója) 
és táncrend (1912) • Származás: hivatalos átadás, 
KÖH, 2006 • h.: 27 cm, legnagyobb szélesség 
nyitva: 49 cm, 13,8 × 7,5 cm
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Az 1950-es években kezdődött s évtizedeken át folytatott gyűj-
tőmunka során létrejött kollekció kiemelkedő darabjai a híres 
pécsi Sipőcz (egykor Szerecsen) Patikában kaptak helyet az 
1990-ben nyílt kiállításon. A sokrétű gyűjteményben nemcsak 
tárgyak, de iratok, aprónyomtatványok és könyvészeti anyag is 
található. A tárgyi emlékek csoportjában a legkorábbi darabok 
között említhetők az 1644-es, illetve 1716-os évszámmal jelzett 
mozsarak, méregmérleg, vörösréz kannák, gyógyfüves dobozok 
a 18. századból, drogvágó, tinktúraprés a 19. század elejéről, va-
lamint állványedények a 19. század első feléből. 

Az irgalmas rend „Gránátalma” Patikájából porcelán áll-
ványedények, folyadék- és porüvegek, fatégelyek, a Szerecsen 
Patikából folyadéküvegek, porcelán állványedények, nyeles 
„serpenyők”, rézmozsár, pénztárkönyv, manuális; a szigetvári 
„Magyar Koronához” címzett gyógyszertárból 17–19. századi 
szakkönyvek, fa-, porcelán- és üvegtégelyek, görebek, tapaszfő-
ző edények, mozsarak, mérlegsúlyok, pasztillakészítő eszközök 
gazdagítják a gyűjteményt. A gyógyszerkészítés alapanyagai kö-
zött fontos szerepet töltöttek be a gyógynövények. A növényi 
hatóanyagok gyógyszerként való előállításához használt tár-
gyak között említhetjük a fából készült gyógyfüves dobozokat, 
a drogvágót, a tinktúra- és herbáriaprést is. Jelentősek azok 
a becses emlékek (orvosi, gyógyszerészi oklevelek) is, amelyek 
neves gyógyszerészek személyéhez kötődnek. 

GYÓGYSZERÉSZET-
ÉS ORVOSTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY

562

562. Porüveg • 19. század • Származás: ajándék, Gyógyszertári 
Központ, Pécs, 1953 • Méret: 10,5 cm, m.: 23 cm

563. Homeopátiás házi gyógyszerkészlet •  19–20. század 
fordulója •  Származás: ismeretlen • Méret: 20,4 × 8,8 cm
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564

565

567566

564. Szakkönyv: Amplissime Magistratus, Domini, 
Domini Colendissimi • 18. század • Származás: ajándék 
Salamon Bélától, 1961 • Méret: 32 × 21 cm

565. Tűsterilizáló  •  Származás: ismeretlen  •  Méret: talpát-
mérő: 13,5 cm, m.: 11 cm

566. Folyadéküveg • 19. század • Származás: volt irgal-
mas rendi gyógyszertár, 1953 •  Méret: sz.: 7,5 cm, 
h.: 10,5 cm, m.: 22 cm

567. Gőzfejlesztő készülék • 19–20. század fordulója 
Származás: ismeretlen • Méret: m.: 24 cm, á.: 12 cm

569. Gyógyszeres doboz • 20. század első harmada 
Származás: ajándék, Nagy József, Pécs • Méret: m.: 4 cm

570. Reumagyógyító készülék • 19. század • Származás: 
vétel, Martinek Ferencné, Pécs • Méret: h.: 26 cm

571. Klistély (allövetbelövő) • 19. század •  Származás 
ismeretlen • Méret: h.: 27 cm

568

570
569

571

568. A gyógynövény-feldolgozás 18–19. századi emlékei 
a JPM gyűjteményéből     
Tinktúraprés • 19. század eleje • Származás: ajándék  
a Gyógyszertári Vállalattól, 1960 • Méret: 20,5 × 55 × 70 cm 
Drogvágó • 19. század • Származás: „a volt Sipőcz-féle 
gyógyszertárból” • 1953 • Méret: 44 × 73 × 15,5 cm 
Gyógyfüves doboz • 19. század közepe • Származás: 
ajándék a Gyógyszertári Vállalattól • 1960 • Méret:  
m.: 13 cm, átmérő: 23,5 cm     
Állványedények • 19. század • Származás: a Gyógyszertári 
Központ ajándéka • 1958 • Méret a) m.: 16,5 cm, á.: 9 cm, 
méret b) m.: 11,5 cm, á.: 6,5 cm
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DOHÁNYZÁSTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY
A dohányzás történetéhez kapcsolódó tárgyak gyűjtése az 1960-
as években kezdődött, amikor döntés született a Baranya me-
gyei zselici kisközségben, Ibafán „pipamúzeum” létrehozásá-
ról. A főként a pipázás, a szivarozás és a különféle dohányzási 
kellékek köréből származó rekvizitumok ma is az ibafai kiál-
lítóhelyen tekinthetők meg. 

Kezdetben főként vásárlás útján kerültek Pécsről, Baranya 
megyéből és az ország más részeiből a dohányzás múltját feli-
déző tárgyak e gyűjteménybe. A tárgyegyüttes családi hagya-
tékok darabjaival, ajándékozással is gyarapodott, majd a kol-
lekció a szivarozás és a cigarettázás emlékeivel egészült ki.  Jeles 
darabok például a szépen faragott tajtékpipák, a tömbösítési 
eljárással készült ún. „hamis tajték”-pipák, a porcelánpipák 
s a különféle fapipák, amelyek között szerepel a nevezetes (egy-
házi tulajdonú) „ibafai fapipa” múzeumi gyűjteményi másolata 
is. Egyedi darab a nagy méretű, esztergályozott, fa „társas pipa”, 
különlegesség a fémből készült kínai vízipipa, illetve a kicsiny 
fejű ópiumpipa, a mikrofotót rejtő szivarszipka s néhány törté-
nelmi személyiséghez köthető pipa: Deák Ferenc (1803–1876) és 
gróf Károlyi Mihály (1875–1955) pipája a kollekció egyedi példá-
nyai. A Kálóczy Attila trafikos, gyűjtő hagyatékából múzeumba 
került kollekció főként 19. század végi és 20. századi cigaretta 
(papírszivarka vagy szivarka)- és szivartermékeket, valamint kü-
lönféle dohányzási kellékeket tartalmaz. Az 1906-ban alapított 
Pécsi Dohánygyár  szivarka-, szivarkadohány-, pipadohányter-
mékei mellett sok gyártmány származik a Budapest-Lágymá-
nyosi, az Egri és a Debreceni Dohánygyárból is. 

572. Cifrarezű fapipa •  19. század • Származás: Pap Tibor 
ajándéka • Méret: h.:12 cm, sz.: 3,3 cm

573. Az „ibafai fapipa” fejrésze •  Másolat  • Faragott fa 
Származás: Múzeumi  Központi  Műtárgymásoló   
Műhely,  Bp.,  1968 • Méret: sz.: 18 cm, m.: 17 cm

574. Balkáni rézapplikációs fapipa fejrésze • 19. század 
Származás: vétel a BÁV-tól, 1968 • Méret: h.: 6 cm, sz.: 8 cm

572

573

574

575. Pipatórium tajtékpipákkal • Fa, tajték, ezüst, alpakka, 
szaru •  19. század második fele • Származás:  az állvány 
dr. Jakab Gábor ajándéka, 1999 • Pipaállvány mérete: 
sz.: 33 cm, m.: 53 cm
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577

578

576. Szivarszipka rövid szopókával • Faragott tajték, 
neorokokó ízlésű női büszt •  19. század közepe 
Származás: vétel Gallwitz Györgytől, 1968 • Mérete: 
sz.: 7 cm, m.: 13,4 cm

577. Szivarszipka  •  Tajték, szőlőindás áttört faragással  
19. század közepe •  Származás: vétel a BÁV-tól 
Mérete: sz.: 8 cm, m.: 7,5 cm

578. Pipa alakú szipka mikrofotóval, tajték (a fara-
gott alakos díszítés sérült) •  19. század második 
fele •  Származás: ismeretlen •  H.: 5,5 cm, sz.: 4,5 cm 
fotóméret: 1,0 × 1,2 mm

579. Medve alakú dohánytartó •  Mázas kerámia • Kisvaszar 
19. század második fele • Származás: Szinger Frigyes 
ajándéka, 1910 • Méret: m.: 23 cm, sz.: 19 cm
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580

580. Szivarkadobozok az 1930-as évekből • Kálóczy- 
gyűjtemény, vétel Kálóczy Lindától, 2008 • Méretek:  
7 × 6,7 × 1,4 cm, 12,7 × 9 × 4,2 cm, 14,5 × 12,5 × 3,8 cm, 
14,7 × 6,7 × 5,1 cm, 9 × 8 × 1,7 cm
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581. Deák Ferenc tajtékpipája •  Meggyfa szárral, faragása 
kopott • Származás: Korbély Jánosnétól, 1969 • Mérete: 
sz.:  10 cm, m.: 11,5 cm

582.   Fehér, ún. körmös tajtékpipa • Ezüstözött rézkupakkal 
és nyakgyűrűvel, esztergályozott szárral • 19. század 
közepe • Származás: vétel Gallwitz Györgytől, 1968  
Mérete: sz.: 10 cm, m.: 5,7 cm

583. Öntöttvas dohánytartó  •  Klasszicizáló leveles 
mintával • 19. század eleje • Származás: vétel a BÁV-
tól, 1968 • Mérete: á.:16,5 cm, m.: 20 cm

584. Ún. hamis tajték (bécsi tajték) pipafej • 19. század 
második fele • Származás: vétel  Agárdi Edétől, 
1968  • Méret: h.: 9 cm, sz.: 10 cm

581

583

584

582

A több tízezer darabot számláló, rendkívül értékes fotógyűj-
temény a kutatók által legkeresettebb muzeális anyagcsoport. 
A fényképgyűjtemény megalapozása az 1891-ben alakult Me-
csek Egyesülethez kapcsolódik. A Pécs-baranyai Múzeumi 
Egyesület is tevékeny részt vállalt a gyűjtésben, az 1910-es évek 
végétől kezdve pedig az amatőr fényképészek is egyre több jó mi-
nőségű városképet ajándékoztak a múzeumnak. A későbbiekben 
vásárlással, adományozás útján, sok esetben családi hagyatékok 
révén is gazdagodott a kollekció, amely számos fényképalbumot 
is tartalmaz, a legrégebbi 1860-ból származik. A gyűjtemény 
témák szerinti felosztásában beszélhetünk portrékról, csoport-
képekről, eseményfotókról, városképekről, a gazdasági élet, va-
lamint a kultúra, oktatás köréből származó felvételekről, illetve 
a társadalmi mozgalmak, egyesületek, pártok tevékenységéhez 
köthető fotográfiákról. A legkorábbi fényképek portréfelvételek, 
ugyanakkor a gyűjtemény jelentős része helyi épületekről, város-
képekről készült. A 19. századi fényképek főleg Pécs belvárosát, 
valamint a város fölött elhelyezkedő tettyei romokat mutatják 
be. Az archív fotográfiák kollekciójában rangos helyet foglal el 
a Pécsett működő hivatásos fényképészek hagyatéka. 

FOTÓGYŰJTEMÉNY

586

585

585. Dr. Juhász László ügyvéd portréja • (Az ő gyűjtemé-
nye képezte az 1899-ben alapított Pécsi Városi Múzeum 
törzsanyagát) • 19–20. század fordulója • Chromotípia 
Bekerülés: 1903-ban • Méret: 18,5 × 14 cm

586. Czapf Károlyné sz. Pulszky Anna portréja  
Dagerrotípia, üvegezett, bársonyborítású tokban  
1850-es évek eleje • Származás: vétel Veres Endrénétől, 
1977 • Méret: kép: 9 × 7,5 cm, tok: 10,7 × 9,1 × 1,3 cm
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587

588

575

576

587. Bayer Henrik fotográfus a műtermében, sztereo- 
fényképezőgéppel • 19. század vége • Származás: isme-
retlen • Méret: 32 × 22,5 cm

588. Kétalakos gyermekportré •  Zelesny Károly felvétele, 
a hátlapon cégjelzése • 19–20. század fordulója • Szárma-
zás: Vétel Stenge Flórától, 1978 • Méret: 16,5 × 10,7 cm

589. Pécs, a Széchenyi tér a dzsámival és a Szenthárom-
ság-emlékművel • Sztereofotó • 1907 • Származás: 
Molik János ajándéka, 1973 • Méret: fotó: 7,5 ×   
7,5 cm, karton: 9 × 18 cm

590. Ferenc József 1891. évi látogatása alkalmából az ural-
kodó fogadása Pécsett, a Széchenyi téren • Származás: 
ismeretlen • Méret: fotó:27,6 × 41 cm, karton: 31,4 × 45 cm

300 301



591. Csoportkép a hajón • Eilingsfeld Johann felvétele –  
negatív, kontakt és tasak • 1914 • Származás: vétel  
Eilingsfeld Jánosnétól, 1975 • Méret: 9 × 13 cm

592. Pécs, a Széchenyi tér a városháza újonnan elké-
szült épületével • 1907–1913 között • Származás: 
ismeretlen Méret: 9,7 × 15,3 cm

593. Sebesültek átrakása a kórházhajóra • Eilingsfeld 
Johann felvétele • 1915 • Származás: vétel Eilingsfeld 
Jánosnétól, 1975 • Méret: 9 × 13 cm

592

593
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A Janus Pannonius Múzeum a 18–20. század időszakából Pécs 
város, Baranya megye történetének jelentős dokumentumait 
őrzi, de emellett a megyehatárokon is jócskán túlmutató törté-
neti források is jelen vannak a gyűjteményben. Az iratok között 
alapvetően megkülönböztethetjük a hivatali és a magániratokat. 
A hivatali iratok között szerepelnek például közigazgatási intéz-
mények, különféle gazdasági szervezetek, oktatási és kulturális 
intézmények iratai, míg a magániratok között pécsi, baranyai 
kötődésű személyek, családok magánlevelezésétől a naplófel-
jegyzéseken át a személyes okiratokig igen sokféle forrás találha-
tó a gyűjteményben. Az iratok legkorábbi csoportjában jelentős 
helyet foglalnak el a céhek történetének forrásai: mesterlevelek, 
remeklőlevelek, inasfelszabadító levelek, vándorkönyvek, ké-
relmezőlevelek, kimutatások, jegyzőkönyvi kivonatok mellett 
a múzeum őrzi a pécsi Tobakos céh jegyzőkönyvét, a Fésüs céh le-
génykönyvét és a Magyar Szabó Céh számadási jegyzőkönyvét is. 

A muzeális értékű nyomtatványok több esetben családi ha-
gyatékok vagy valamely hivatali anyagcsoport részeként jelen-
nek meg. A 19–20. században a mindennapi életben rendkívül 
sokféle nyomtatványt használtak, a gyűjtemény is tükrözi ezt 
a sokféleséget. Kiemelhetjük például a kiskereskedelmi szá-
molócédulákat, a díszes fejlécű grafikával nyomtatott szám-
lákat, a plakátokat, röplapokat vagy a különféle események 
alkalmából készült meghívókat, belépőjegyeket, a tájékozta-
tó anyagokat („szórólapok”, hirdetmények, programleírások 
stb.), de e körbe tartoznak a divatlapok vagy az igen dekoratív 
kivitelű báli táncrendek is.

IRAT- ÉS NYOMTATVÁNY-
GYŰJTEMÉNY, 

595. Divatlap, Divat Újság Bp., 1897. jún. • Származás: 
ajándék 1917 v. 1921 körül • Méret: 24,7 × 34,3 cm

594. Táncrend • 19. század vége • Származás: vétel 
Kozmács Győzőnétől, 1980 • Méret: 11 × 8 cm
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596. Számla • Zsolnay Vilmos Árucsarnoka Pécsett  •  1865 Szár-
mazás: vétel dr. Boros Istvántól, 1982 •  Méret: 27 × 22 cm

597. Reklámlap • Schönwald Imre órás, ékszerész • Pécs, 
19–20. század fordulója • Származás: vétel dr. Hegedűs 
Bélánétól, 1979 • Méret: 9,9 × 13,5 cm

598. Reklámlap • Ruppert Lajos Divatáruháza • Pécs,           
1930-as évek   •  Származás: vétel Márkus Józseftől, 
1974 • Méret: 9 × 13 cm

599. Reklámlap, hátoldalán naptárral • 1904 • Származás: 
ajándék Szabó Gyulától, 1964 • Méret: 7,3 × 11,5 cm

600. Számolócédula • Littke József pezsgőgyáros • Pécs, 
1896 Származás: ismeretlen • Méret: 7,5 × 14,5 cm

597

598 599 600
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601

603

604

602

601. Mohács privilegizált mezőváros Csizmadia Céhének 
1830.január 16-án Mészáros Antal számára kiállí-
tott, magyar nyelvű felszabadító segédlevele  
Lelőhely: Mohács Méret: 48 × 38,5 cm

603. A pécsi szabócéh által Csáki Ferenc részére kiállított 
inasfelszabadító levél Pécs városképének korabeli áb-
rázolásával • 1832 • Származás: vétel Schmidt Gábortól, 
1983 • Méret: 39 × 52,5 cm

602. Johann Breita részére a pécsi szabócéh által  
kiadott mesterlevél • 1857 • Származás: átadás  
a Baranya Megyei Levéltárból • Méret: 39 × 53 cm

604. Zvansky Károly cukrászlegény vándorkönyvének 
belső címoldala Vándorlegény-ábrázolással • 1850 
Bezerédy Győző gyűjtése, 1975 • Méret: 18 × 11 cm
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A múzeum több ezer darabos képeslevelezőlap-gyűjteménye 
megidézi a készítési korukban jellegzetes pécsi utcaképeket, 
helyszíneket, Baranya megyei településeket, de s távoli országok 
városait, tájait is dokumentálja. Találhatók a kollekcióban ün-
nepekhez kötődő üdvözlőlapok, a múltban lezajlott különféle 
eseményeket megörökítő alkalmi képeslapok, a háborús idő-
szakokban keletkezett, a politikai propaganda céljával készített 
kiadványok, reklámfelületként működő lapok s híres műalkotá-
sokról készült reprodukciók is. 

A képes levelezőlap előfutárai a még borítékban továbbítha-
tó, kis méretű üdvözlőkártyák és az illusztráció nélküli nyílt, 
postai levelezőlapok voltak. Magyarországon, Ausztriában, Né-
metországban 1869-ben készültek az első levelezőlapok, amelyek 
az üzenetek olcsóbb továbbítását tették lehetővé. Az első lapok 
címoldalára csak a postacímzés kerülhetett, a rövidke szöveg szá-
mára így a képoldalon hagytak helyet. Változás a 19–20. század 
fordulóján következett be, a címoldal kettéválasztásával.

A gyűjtők érdeklődését kielégítve különféle meghökkentő 
technikákkal, anyagokból is készültek lapok (például hajtincs-, 
madártoll-, csipke-, virágszirom-applikációk, fakéreg, bőr-, se-
lyem-, fémalapra készült képeslapok). Az illusztrátorok közt ne-
ves képzőművészek (például Oskar Kokoschka, Salvador Dalí, 
Alfons Mucha) és fotográfusok munkáival is találkozhatunk. 

A múzeumi gyűjtemény is tartalmaz különleges technikákkal 
készült képes levelezőlapokat. Ezek között említjük a dombor-
nyomású, a növénypreparátumos, illetve „élő virágos”, a moz-
gatható képes, a csillámporral beszórt, az ún. átvilágítós, a fémle-
mezre nyomott, a sok kis képecskéből álló leporellóval applikált 
vagy éppen a megszokottól eltérő méretű képeslapokat is. 

A képeslapok sorozatokat is alkothatnak.  Közkedveltek vol-
tak például Philip Boileau (1863–1917) kanadai származású neves 
portréfestő képeslap-illusztrációi, American Girl című sorozata 
116 darabot számlál. De népszerűek voltak 1900–1914 között az 
ún. nagybetűs képeslapok is: az ábécé betűivel készült sorozatból 
válogatva volt, aki kedvese nevét „betűzte ki” az egymás után 
postára adott lapokkal.

KÉPESLEVELEZŐLAP-
GYŰJTEMÉNY

606

605. Plakát, naptárral  • Pannonia Sörgyár  •  Pécs, 1951 
Származás: Szabó Gyulától • Méret: 82 × 117,5 cm

606. Mozgatható képes levelezőlap •  Az arckifejezés 
változtatását papírtárcsa forgatásával érték el • 1892 
Származás: vétel dr. Csonka Takács Lászlótól, 1987 
Méret: 14 × 9,2 cm
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607

609

608

607. Képes levelezőlap • Pécs város panorámája 1914-ben • 
Származás: ismeretlen • Méret: 9 × 56,5cm

608. Alkalmi képes levelezőlap •  A Borászati pavilon  
az 1907. évi Pécsi Országos Kiállításon, 1907  • Szárma-
zás: ajándék Haksch Ernőtől, 1969 • Méret: 9 × 14 cm

609. Képes levelezőlap Harkányfürdőről, kihajtható 
leporelló-képsorozattal • 1920–1930-as évek 
Származás: Keszthelyi Károly ajándéka, 1982 
Méret: 9 × 13,8 cm

610. Képes levelezőlap • A kedvelt üdülő- és kúrahely, Kar-
lsbad, 1913 • Származás: vétel dr. Hegedűs Bélánétól, 
1979 • Méret: 9 × 14 cm

612

611
610

613

611. Növény preparátumos képeslap • 20. század eleje
612. Ún. átvilágítós képeslap, ráeső és áteső fényben • 1899 

Származás: vétel Halmos Olgától, 1980 • Méret: 14 × 9 cm
613. Képes levelezőlap • Fürdőélet a Balatonon • 1909  

Származás: vétel Tóth Lászlótól, 1970 • Méret: 9 × 14 cm
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614. Képes levelezőlap  •  Pécs  – Havihegy látképe, 1930-
as évek Zsabokorszky Jenő felvétele •  Származás: 
ajándék Haksch Ernőtől, 1969 • Méret: 9 × 14 cm

615. Képes levelezőlap •  Pécs, Király utca, 1914 • Származás: 
ismeretlen • Méret: 8,5 × 13,7 cm
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A Janus Pannonius Múzeum jelentős kártyagyűjteménnyel ren-
delkezik. Ennek első darabjait – 19. századi tarokk- és jóskártyá-
kat – pécsi családok adományoztak a múzeumnak. Később gyer-
mekkártyákkal egészült ki a gyűjtemény, melynek legjelentősebb 
részét a legnevesebb hazai szakértő, Zsoldos Benő (1905–1991) 
kártyakollekciója képezi.

Az egykor fogadóként is működő régi tímárházat a Janus Pan-
nonius Múzeum Történeti Osztályának épületévé alakították át 
az 1980-as években. Az épületkutatás során a 19. század közepé-
ről származó, valószínűleg a hatóság által megcsonkított soproni 
kártyalapok kerültek elő a padló alól. Bezerédy Győző osztály-
vezető, aki maga is gyűjtötte a játékkártyákat, Zsoldos Benő  vé-
leményét kérte ki a leletről. Így került kapcsolatba a múzeum az 
ország akkori legnagyobb, csaknem 300 kártyacsomagot tartal-
mazó gyűjteményének tulajdonosával.

A Janus Pannonius Múzeum 1985-ben vásárolta meg a Zsol-
dos-gyűjteményt, mely nemzetközi viszonylatban nem nagy, 
kimagasló ritkaságok nincsenek benne, azonban a hosszú, terv-
szerű gyűjtés eredményeképp tér- és időbeli korlátok nélkül 
ad átfogó képet a játékkártyák világáról. Saját gyűjteményéhez 
készített katalógusát Zsoldos Benő a Janus Pannonius Múze-
um Évkönyvében, 1988-ban tette közzé. Tanulmányát ezekkel 
a mondatokkal vezette be: „A kártyagrafika az alkalmazott kis-
grafika egyik ága, amely iránt nálunk nincs meg a kellő érdek-
lődés. A kártyajáték népszerű ugyan, de a kártyát mint játékesz-
közt általában csak árucikknek tekintik. Ezzel szemben a kártya 
kultúrtörténeti dokumentum is, régi idők műveltségének őrzője, 
a művészeti, társadalmi, politikai élet kifejezője. A kártyalapok 
mindenkor követték a kor ízlését, szokásait, művészeti stílusát; 
rajtuk a történelem nagy eseményei is tükröződnek.”

JÁTÉKKÁRTYA -
GYŰJTEMÉNY

616

616. Trappola • Sorozatjel: olasz • Készítés ideje: 1810–1820 
Készítő: Andreas Schiwel, Pozsony • Technika: famet-
szet, sablonszínezés • Lapméret: 138 × 60 mm • Lap-
szám: 36 • Nyilvántartási szám: 59.202.1-36 (Képző- és 
Iparművészeti Osztály)

616
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617. Mitológiai tarokk • Sorozatjel: francia • Készítés ideje: 
1830–1850 • Készítő: Joseph Schneider, Pest, Kiskereszt 
utca 520. • Technika: fametszet, sablonszínezés • Lap-
méret: 100 × 50 mm • Lapszám: 37 (42-ből)

618. Néprajzi tarokk (Concordia tarokk) • Sorozatjel: fran-
cia • Készítés ideje: 1865–1870 • Készítő: Giergl István, 
Pest • Technika: litográfia Lapméret: 105 × 60 mm  
Lapszám: 9 (42-ből)
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619. Vetőkártya •  Készítés ideje: 1900 körül • Készítő: 
Ferdinand  Piatnik & Söhne, Bécs •  Technika: 
litográfia Lapméret: 84 × 52 mm • Lapszám: 32

620. Tarot Dalí • Sorozatjel: spanyol • Készítés ideje: 2004 
Készítő: Königsfurt Verlag, Németország • Technika: 
nyomdatechnika • Lapméret: 140 × 73 mm • Lapszám: 78
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621. Fekete Péter kártyajáték magyar népviseletekkel 
Készítés ideje: 1940 körül • Készítő: ismeretlen • Techni-
ka: ofszet • Lapméret: 70 × 100 mm Lapszám: 26 (33-ból)

622. Magyar kártya (Tell-kártya), osztrák típus  
Sorozatjel: német • Készítés ideje: 1900 körül • Készítő: 
Ferdinand Piatnik & Söhne, Bécs • Technika: litográfia 
Lapméret: 105 × 62 mm • Lapszám: 32
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623. Bécsi tarokk (Industrie und Glück) • Sorozatjel: fran-
cia • Készítés ideje: 1870–1890 • Készítő: Carl Titze & 
Schinkay, Bécs Technika: litográfia • Lapméret: 115 × 67 mm 
Lapszám: 41 (42-ből)

624. Guerre Mondial (Világháború) • Sorozatjel: francia 
Készítés  ideje: 1919 körül  •  Készítő: Brepols S. A. 
Turnhout, Belgium •  Technika: litográfia •  Lapmé-
ret: 89 × 57 mm •  Lapszám: 37 •   Nyilvántartási szám: 
Zsoldos-kártyagyűjtemény, 272
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625. Hana-karuta (virágkártya) • Készítés ideje: 1970 
körül Készítő: Nintendo Playing Card Co. Ltd., 
Kiotó, Japán • Technika: nyomdatechnika • Lapmé-
ret: 54 × 33 mm • Lapszám: 48  Nyilvántartási szám: 
Zsoldos-kártyagyűjtemény, 322

626. Pénzkártya •  Készítés ideje: 1970 körül •  Készítő: 
Guan Huat Company, Hongkong Technika: nyom-
datechnika • Lapméret: 105 × 19 mm • Lapszám: 120 
Nyilvántartási szám: Zsoldos kártyagyűjtemény, 151
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627. Dazsavatara  •  Készítés ideje: 1970 körül •  Készítő: 
madrasi kártyafestő, India • Technika: kézi festés, lakko-
zás • Lapméret: 100 mm • Lapszám: 120 • Nyilvántartási 
szám: Zsoldos kártya gyűjtemény, 329

628. Miniatűr kártya •  Sorozatjel: német • Készítés  
ideje: 1860 körül • Készítő: Mayer és Wilner, Pest  
Technika: rézmetszet, kézi és sablonszínezés •  Lapmé-
ret: 27 × 19 mm Lapszám: 31 (32-ből) • Nyilvántartási 
szám: Zsoldos-kártyagyűjtemény, 331
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