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MÁZÁN MÁTYÁS 
1938-2005 

Életének hatvanhatodik évében váratlanul 
hunyt el kitűnő történész kollégánk, a Mun
kácsy Mihály Múzeum történeti osztályá
nak vezetője, Mázán Mátyás. A tanár úr 
személyében egyszersmind a városunk iránt 
mélyen elkötelezett, egész életében a köz 
javára fáradozó, kiváló személyiséget tisz
telhettük mi, múzeumiak, akárcsak sok-sok 
békéscsabai ismerőse, tanítványa és barátja. 

Jóllehet, a muzeológia iránti erőteljes 
vonzódása városszerte ismert volt, a mú
zeumnál a kilencvenes évek elejétől ka
matoztathatta hely történészi felkészültségét. 
Helyismeretét, amelyet egész életén át gya
rapított, utolsó aktív évtizedének bizonyult 
múzeumi pályaszakaszában váltotta tettek

ké, a város történeti távlatú eseményeit karnyújtásnyira hozó hiteles múzeumi tár
latok sorává. Kevesen ismerték az övéhez fogható alapossággal Békéscsaba múltját 
és jelenét. 

Békéscsabán született feltörekvő szlovák iparoscsalád egyetlen sarjaként. Ál
talános és középiskolai tanulmányait szülőhelyén, Békéscsabán végezte. A békés
csabai fiúgimnázium diákjaként érzékeny tehetsége korán megmutatkozott. Az isko
la falai között nemzetiségi származását büszkén vállaló ifjúvá serdülvén, 1956 nya
rán érettségizett. 

Középiskolai éveiben gyakori látogatója és szorgos olvasója volt a békéscsa
bai könyvtárnak. Olthatatlan tudásszomjával, nyitottságával, az eseményekre reagá
ló, szókimondó bátorságával felkeltette az ott szolgáló kiváló író-könyvtáros, Féja 
Géza figyelmét. Az író az élénk észjárású, műveltségét módszeresen gyarapító, in
telligens ifjút barátságába fogadta, és tanácsaival segítette. A Viharsarok írója mű
veinek a társadalmi igazságosságért harcba hívó üzenete és Féja személyes hatása 
kétségkívül hozzájárultak a bölcsésznek készülő fiatalember társadalomszemléleté
nek elmélyüléséhez, szociális érzékenységének kialakulásához. 
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Grin Igor 

Bizonyos, hogy ez a fontos találkozás pályaválasztását is megkönnyítette. Az 
érettségi évében nyert felvételt a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsé
szettudományi Karára. Amint arra rövid Önéletrajzában visszaemlékezik, '56 októ
berének eseményei mélyen megérintették. Mégis, a személyét egész életében oly
annyira jellemző kritikai attitűd és tisztánlátásra törekvés megóvta a sodró esemé
nyek közvetlen megtapasztalásától. 

1961-ben szerezte meg magyar-történelem szakos középiskolai tanári okle
velét. Évekkel később - immáron békéscsabai gyakorló pedagógusként - levelező 
hallgatóként az orosz nyelv és irodalom szakot is elvégezte, amiben szlovák szár
mazása, szláv anyanyelve is nagyban segítette. A magyar és a szlovák kultúrában 
egyaránt alapos tájékozottsággal bíró, tudós középiskolai tanárként nagy hatással 
volt tanítványaira. 

Jóllehet szakdolgozatát irodalomból írta, vonzalma egész életében erősebb 
volt másik szakága, a történelem iránt. A diplomázó hallgató választása valószínű
leg Gyóni Géza békéscsabai kötődései okán esett a költő munkásságára. 

Szülővárosába kerülvén fontos törekvésévé vált a város helytörténetének és 
néprajzának kutatása, a feltáró munka tanítványaival való megszerettetése. Nem 
utolsó sorban professzora, Bálint Sándor hatásának köszönhető, hogy a csabai nép
élet számos fontos tárgyi dokumentumát magában foglaló, jelentős gyűjteményt ho
zott létre önmaga örömére és az utókor számára. A város múzeumához való kötő
dését jól érzékelteti, hogy folyamatosan számon tartotta annak történeti-néprajzi 
vonatkozású rendezvényeit, kiállításait. Nem felejthető, hogy - a szlovák városala
pítók előtt tisztelegve - dr. Tábori György megyei múzeumigazgatóval karöltve 
társszerzőséget vállalt a példamutatóan gazdag berendezésű szlovák tájház létreho
zásában. 

Szavát nem csak kulturális ügyek szolgálatában emelte fel. Fontos közéleti 
szerepvállalását jelzi, hogy 1975 és 1990 között Békéscsaba népe által megválasztott 
képviselőként, a Városi Tanács tagjaként tizenöt éven át szolgálta szeretett városát. 

Aki közvetlen közelről figyelhette Mázán tanár úr tanácstagi munkáját, 
őszintén csodálhatta bátor felszólalásait, amelyekkel választói érdekeinek és bizal
mának kívánt megfelelni. Magas mércét állított fel önmaga számára: nyelvileg csi
szolt, kristályos tisztaságú érvekkel alátámasztott állásfoglalásait, döntéseit szigorú 
etikai értékrendjének, elveinek megfeleltetve hozta meg, nem nagyon törődve a 
személyéhez intézett időnkénti rosszallásokkal. 

Ez jellemezte magatartását akkor is, amikor - a rendszerváltozást közvetle
nül megelőzően - élete legnagyobb kihívásával kellett szembenéznie, amikor Bé
késcsaba Város Tanácsa tanácselnökké választotta meg. A város érdekében tett vál
lalása megbízatási idejét, az átmenet komoly nehézségekkel, súlyos gondokkal ter
hes tizennégy hónapját elkötelezett helytállással, kemény munkával fordította szere
tett szülővárosa javára. Vezetőként empátiával és szeretettel bánt munkatársaival, 
az ügyhöz illő céltudatossággal és alázattal szolgált. Sok-sok megyeszékhelyi tanár 
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Mázán Mátyás. 1938-2005 

számára marad emlékezetes az 1989. évi pedagógusnapon hozzájuk intézett köszön
tő és a hűséges szolgálatot megköszönő, mélyen emberi, személyes hangvételű ta
nácselnöki levél. 

Korlátlannak tűnő, méretlenül áradó energiájából nem csak közigazgatási, 
gazdasági ügyekre futotta: figyelmét nem kerülte el a békéscsabai múzeumnak a 
vállalt feladatrendszerrel nagyobb összehangoltságot kívánó költségvetési helyzete 
sem. Kultúrapártoló tanácselnökként több alkalommal soron kívüli pénzzel segítette 
egy-egy jelentősebb szerzemény közgyűjteménybe kerülését. Pontosan érzékelte azt 
is, hogy milyen fontos hozadéka van a tudományosan megalapozott, hiteles tárgy
együttesekre épülő múzeumi tárlatnak: hogy erősítheti a városhoz való tartozás ér
zését, a csabaiság tudatát, ezáltal az elszakadást csökkentő erővé válhat. Amikor a 
városban számba jöhető épületek csekély száma ellenére találtatott egy alkalmasnak 
tetsző helyszín, habozás nélkül felkarolta a múzeumiak idevágó kezdeményezését, 
sőt gazdag személyes tapasztalatain alapuló tanácsaival is segítette az új múzeum 
épületét tervező építészek munkáját. 

Az igazságnak tartozunk azzal, ha leírjuk: a rendszerváltók jobbító szándéka 
és városszépítő hevülete nem minden esetben társult a türelem erényével. Ezzel is 
magyarázható, hogy - nem ismervén pontosan az elődök szándékát - a szerény lép
tékű, de nemes ügy szolgálatába állítani kívánt épületet - kevéssel annak múzeum
má alakítását követően - az új városvezetés banki hasznosításúvá tette. 

Bátran kijelenthető: az embert próbáló időkben Mázán Mátyás tanácselnök úr 
felnőtt önként vállalt feladatához, és emelt fővel adhatta át hivatalát az őt követő 
polgármesternek. 

Jó sorsa ezután a Munkácsy Mihály Múzeumba vezette őt, ahol tehetségével, 
a pályamódosulását jellemző derűs és szorgalmas munkával jelentős szakmai sike
reket ért el. Először történész muzeológusként, majd 1996-tól az intézmény Törté
neti Osztályának vezetőjeként kamatoztatta kapcsolati tőkéjét, szakmai műveltségét, 
kreativitását, s adta számos tanújelét kutatói és muzeológusi vénájának. Fontos és 
megkerülhetetlen feladatának tartotta a történeti gyűjtemény mielőbbi, alapos meg
ismerését, mert világosan látta, hogy a nyilvántartott muzeális tárgyakban rejlő is
meretanyag megszerzése szilárd alapot ad muzeológusi pályájához, és iránytűként 
szolgálja majd szenvedéllyel végzett gyűjteményfejlesztő munkáját. 

A kilencvenes években kifejtett mindennapi gyűjtői tevékenysége híven tük
rözi a Békéscsabai Múzeum-Egyesület évszázaddal korábban lefektetett, több vo
natkozásban máig érvényes alapszabályának alapos ismeretét, betűjének és szelle
mének tiszteletben tartását. Mély hittel és korszerű szemlélettel munkálkodott a tör
téneti gyűjtemény hiátusainak felszámolásáért, a Békéscsaba múltjának, néphagyo
mányainak, művelődéstörténetének hiteles foglalatát adó várostörténeti tárlat felté
teleinek megteremtéséért, mert hitt abban, hogy megvalósulhat ez a nagy fontossá
gú állandó kiállítás. 
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Grin Igor 

A város történetét tettekkel író ősök előtt tisztelegve, egymásra épülő, emlé
kezetes történeti tárlatok sorával mutatta be Békés megye és Békéscsaba múltjának 
egy-egy fontos fejezetét, a magyar történelemben, kultúrában is nyomot hagyó 
személyiségeit. 

A rendszerváltás éveiben Mázán kolléga urat a múzeumi kollektíva a Közal
kalmazotti Tanács elnökének választotta meg. Ebbéli minőségében elévülhetetlen 
érdemeket szerzett a múzeum belső rendjének megszilárdítása érdekében vállalt tet
teivel. Nagy személyes bátorságot tanúsítván, a legméltóbb módon bizonyította mú
zeumőri elhivatottságát. 

Klasszikus példákon nevelkedett, eredetiséget fel-felcsillantó, komplex szem
lélete, szakmai igényessége, nem utolsó sorban emberi kvalitása, szilárd jelleme és 
bátorsága példaképül szolgálhat aktív életének utolsó állomáshelye, a Munkácsy 
Mihály Múzeum valamennyi munkatársa számára. 

Korai, váratlan halálára visszatekintve fájdalom tölti el a derűs, kedves alak
jára emlékezők szívét. Távoztával komoly veszteség érte Békéscsaba közéletét, kul
turális szféráját. 

Mázán Mátyás kollégánk és barátunk emlékét hálával és szeretettel őrizzük 
meg! 

Grin Igor 
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