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dr. Ujvári Jenő 1939–2016 

Kissrác voltam, amikor megismertem. A Megyeri úti páratlan számú házainak a piac oldalán 

laktak az unokatestvérei, tanító képzősként sokat járt Szabóéknál. No nemcsak ottani ismeret-

ségünk volt, apáink közel egy időben jártak a pécsi Püspöki Tanítóképzőbe és mindketten 

Széky Pali bácsi cserkészcsapatában csiszolódtak. Jenő vékonydongájú, jó arcú magas fiú volt. 

A piactér szellemétől eltérően sohasem káromkodott, az eltelt hatvan valahány évben sem hal-

lottam tőle trágár szavakat, kifejezéseket. A tanítóképző befejezte után őt ritkábban láttam, 

egyetemista lett Debrecenben. 

Három szakon járt a civis város egyetemére. Földrajz, történelem és az akkoriban alakult 

népművelés szakokra. Volt csoporttársai mesélték, ragyogó spirálfüzete volt, egyik felének 

borítójára az volt írva, hogy földrajzi morzsák, a másik oldalra, történelmi cseppek. A népmű-

velés füzetéről nem hallottam legendát. Ragyogó memóriája és kiváló tájákozódó képessége 

volt. A dolgok és jelenségek közötti összefüggéseket hihetetlen gyorsan felfogta, megértette. 

Ritka képesség, mindkét fő szakján ragyogóan alkalmazta. A népművelés szakon akkor már 

Durkó Mátyás szelleme és szellemi irányúltsága szabta meg a fő irányokat. Nagyszerű és kor-

szerű tematikát hozott Durkó létre, s az ottani szellem, megfelelt Jenő mentalitásának, érdek-

lődésének. 

Diplomával a kezében első munkahelye a Somogy megyei Tanács Művelődési Osztálya 

volt. Hamar megkedvelték, fontos feladatokat bíztak rá, s ő sikerrel teljesítette azokat. Anek-
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dota lett a boglári Vizi színpadból, ahol a kaposvári jó hírű néptáncegyüttes lépett föl. A szín-

padot megépítették, úszott a vízen, kipányvázták. Kivilágították a zenekar rázendített, a tánco-

sok ropták, de a déli szél elindította a színpadot északra. A közönségnek a dolog nagyon tet-

szett, a zenekarnak és a táncosoknak, különösen Jenőnek a produkció felelősének kevésbé. A 

színpadot visszahúzták, rögzítették és a szépszámú közönség vastapsának nem akart vége sza-

kadni. Nem úszott el a produkció és a siker sem. 

Kaposvár után Pécs következett. A városi tanács Művelődési Osztályán a Népművelési 

csoportban lett előadó. Nagyszerű csapatba került. Főnöke, Váradi Géza nyitott agyú, européer 

volt, munkatársa Komlódi Jóska, később Éberling Laci nagyszerű partnerei voltak. Ujvári Jenő 

Pécs közművelődésében, kulturális életében jelentős egyéniség lett. Sziporkázó humora, visz-

szafogott viselkedése mindenütt elismerést aratott. 

A tanácsi környezetből a Megyei Pártbizottságra helyezték át. Megtalálta a helyét, kiváló 

beszédeket írt az aktuális titkároknak, elsőtitkárnak, Szobájában cigaretta füstfelhő mélyén írt 

és írt. Jókat, okosakat. Végül is a főnökei azt mondták el, amit ő akart, hogy elmondjanak!  

A Pozsgai Imre vezette Művelődési Minisztériumban elkészült a Közművelődési párthatá-

rozat alapanyaga, majd annak alapján a Parlament megalkotta a Közművelődési Törvényt. 

Nagy lépés volt az, a sokszínű intézményhálózat szabadabban kezdett működni, és az egyre 

nyitottabb lett az irányítás. A kultur(művelődési) házak piramis-szerű irányításban működtek, 

nemcsak állami, hanem nagy létszámú szakszervezeti intézmények is voltak. Valamennyi ága-

zati szakszervezetnek volt „saját” intézményrendszere, a belügyi, honvédelmi szervezetek, a 

vasút, a posta és minden jelentősebb létszámú gazdasági szervezet fenntartott és működtetett 

művelődési házakat. Az ifjúsági klubok alakultak hol pinceklubként, hol padlásklubként. Mű-

ködtek, egyre jelentősebb szerepet vívtak ki maguknak a kulturális életben. Szerepük lett a 

szabadidő normális és tartalmas eltöltésében is. 

Ujvári Jenő pontosan felmérte, hogy a negylétszámú intézményekhez nagylétszámú kikép-

zett szakembergárdára lesz szükség. A budapesti és debreceni egyetemi szintű, valamint a 

szombathelyi főiskolai képzés nem tudja a szükségleteket kielégíteni. Nagyszerű tempóban, a 

kiváló kapcsolatrendszerének a felhasználásával az akkori Pécsi Tanárképző Főiskolán meg-

alapította a Közművelődési Szakcsoportot. Kis létszámú, főfoglalkozású szakembereket gyűj-

tött maga köré. Kiváló szakemberek voltak. Hertelendy Henni nagyszerű néptáncos, Kígyós 

Sándor a sikeres népművelő és egyre jelentősebb szobrász voltak az  első csapatban. Az óra-

adók: Andrásfalvi Bertalan, Tóth Tíbor, Schenk János, Bánréti Zoltán, Littkei József, 

Gelencsér János, Szittár Éva, Éberling László és e sorok írója Koltai Dénes voltak. Jó csapat 

volt. Jenő nagyszerűen összeállította a gárdát és hagyott minket dolgozni. A hallgatók rajong-

tak érte: megtalálta velük a hangot, idősebb barát tudott lenni, miközben a teljesítmény -köve-

telményekről nem mondott le. 

1983 őszén a Megyei Tanács a Janus Pannonius Múzeum igazgatójának nevezte ki. Nagy 

intézmény, közvetítőhely és tudományos műhely. Aczél György kedvenc vidéki intézménye. 

Felelősségteljes bonyolult munka. Jenő teljesítménye látványos volt. Vezetése alatt Nemes 
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Endre, Martin Ferenc, Amerigo Tot állandó tárlatai jöttek létre. Megalkották a „Schaár Erzsébet 

utcát”, Létrehozták a Várostörténeti Múzeumot, és szenzáció lett az Ókeresztény Mauzóleum. 

1996-tól Pécs alpolgármestere, majd a Pécs/Sopiane Örökség Kht. igazgatója lett. Nagy-

szerű irányításával jött létre a Cella Septihora Látogatóközpont és része volt nagyrészt abban, 

hogy Pécs ókeresztény temetője felkerült az UNESCO világörökség listájára.  

Eredményes munkáját a kitüntetések sokasága fémjelzi. Közben az egyetemi munkáját sem 

hagyta abba, sikeres oktatója maradt a közművelődési szakemberképzésnek. Irányításával jött 

létre az 1908-as Szabadtanítási Konferencia centenáriumi ülése 

Ujvári Jenő halála veszteség mindenki számára, akinek fontos volt maga az ember, fontos 

volt az a szellemi teljesítmény, amit életében létrehozott. Nagyszerű ember, megbízható jó 

barát volt. Az életmű létezik, a szellem termékei működnek. A magyar-horvát kapcsolat, ami 

fontos volt Jenőnek, erősödik. Jó volt vele egy időben élni, vele dolgozni, beszélgetni, álmo-

dozni, ötleteket megvalósítani. 

 

 

 


