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A k n A i  t A M Á S

eMLÉkeiM HÁrS ÉvÁrÓL

Szétnyitottam a Martynéktól kapott ócska vaságyat, szétterítettem a hajtásba begyűrődött 
ágyneműt, levettem a nappali ruhámat, pizsamát húztam, ráfeküdtem a nyikorgó fém-
szerkezetre. Léptékzavar, léptékzavar – dünnyögtem, amikor oldalra fordultam. fejem 
ekkor az íróasztal legalsó fiókjainak magasságába került, lapjának sötét alulnézete elta-
karta a behemót ágat-bogot. elefántcsontszínű és aranyos hullámvonalakkal díszített volt 
felettem a méretes lámpatest. Pálmalevél-fodrok, kézzel festett kék és rózsaszínű fajansz-
girlandok közé ültetve pislákoltak benne a villanykörték. Ma is kint van a Zsolnay 
Múzeum állandó kiállításán, a földszinti első teremben. Áttört kerámiatálcák, gömbök, 
fémbe foglalt golyóbisok. Akkor sem illett a hatalmas csillár a keresztboltozathoz, amit a 
város legrégebbi házában szoktak megcsodálni. A káptalan utca 2-ben. 

Az íróasztal és a könyvespolc közötti méteres „passzázsban” szoktam aludni. Az utca 
felől nézve az ablakból nem látszottam, még akkor sem, ha az íróasztali lámpát magam 
mellé állítottam, hogy olvassak. Barátaim jóindulatúan figyelmeztettek azonban arra, 
hogy ne nagyon világítsak este, mert ez nem lakóház, nem szálloda. Baj lesz majd, ha 
megtudják, hogy itt dekkolok. kezdetben azonban nem volt ekkora kényelemben részem. 
Az első napokra Pinczehelyi Sanyi, a grafikai restaurátor és menyasszonya, koppány 
Mária (Dudi) szereztek nekem egy felfújható gumimatracot. De azt is a kettős ajtó mögé 
kellett tenni napközben. Ügyfeleink többsége ugyan szempillantás alatt felfogta és értette 
volna a szükségállapotra utaló jelet, én nem akartam, hogy megsejtsék: a múzeumi mun-
kaszobában húzódom meg éjszakánként. elég, ha tudja ezt Besenyei Margitka, a ma ki-
lencvenéves gondnok és takarítónő, aki bizony reggel hat körül jött rendet tenni, télen 
hamarabb, akkor előbb kihamuzta, majd begyújtotta a cserépkályhát. Addigra nekem már 
szalonképesnek kellett lennem. irdatlanul hideg volt télen a félig nyitott folyosón lévő 
wC és a ház egyetlen mosdókagylója. A gumimatraccal nehéz volt együtt elrakni a lepe-
dőt és a takarót, a fehér huzatba bújtatott kispárnát. De boldogultam. ez a lakhatás nem 
került pénzbe. Hárs Éva megengedte.

1970. március 20-tól 1982. augusztus 15-ig dolgoztam művészettörténész muzeológus-
ként a Baranya megyei Múzeumok igazgatóságán, a pécsi janus Pannonius Múzeumban. 
e tizenkét év alatt mindvégig dr. Hárs Éva volt az igazgató. Művészettörténész és közéle-
ti ember, aki egy viszonylag hosszan tartó, izgalmas történeti korszakon át irányította az 
időközben egyre differenciáltabbá váló megyei hatókörű szervezetet. A múzeumok funk-
cióváltásának máig tartó vitái közepette erélyesen irányította a pécsi múzeum művészeti 
gyűjteményeit, tevékenyen vállalta a Művészettörténeti osztály és a formálódó Modern 
Magyar képtár muzeológiai és közművelődési szerepének kialakítását. Hárs Éva jóval az 
én Pécsre kerülésem előtt – már 1955-től – az itteni művészettörténeti gyűjtemény egye-
düli gondozója volt. A néprajzos Dankó imrét követően 1969-ben lett múzeumigazgató, 
ami mintegy előjelezte, hogy a hagyománnyal ellentétben ezúttal egy erős „új érdek” ér-
vényesítése is színezi az addigi – a régészet, néprajz, helytörténet meghatározta – intéz-
ményi örökséget. 1970-ben Hárs Éva vett fel engem is az akkor már romváry ferenc által 
irányított Művészettörténeti osztályra, amely a Zsolnay Múzeum földszintjén a kerámia-
raktár és a Helytörténeti osztály között rendelkezett két munkaszobával. Hárs Éva mun-
kássága, annak látható és olvasható eredményei határozottan befolyásoltak a szándékom-
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ban, hogy – ha egyáltalán bekövetkezhet ez a fordulat – a pécsi múzeumban kezdjem 
művészettörténészi ténykedésemet.

A pesti ernst Múzeum földcsuszamlásként emlékezetes, de képzőművészeti vércsere-
ként is emlegethető, a fiatal képzőművészek vi., Stúdió 66 című kiállításának évében, 
1966-ban láttuk a siklósi vár emeletén a pécsi múzeum képtárának kiállítását. A szó leg-
szorosabb értelmében sokkoló volt az élmény. olyan műveket mutattak be, melyeknek 
alkotói közül csak Martyn ferencről hallottunk, pécsi diáktársaim, varga Zsuzsa és 
Pilaszanovich irén emlegették őt. (jómagam képet egyébként nemigen ismertem akkor 
még tőle.) A többiekről úgyszólván senki nem hallott. De olyan munkákat láttunk, ame-
lyeket akkor magabiztosan soroltunk a legnagyobb kortárs európai és tengerentúli eszmé-
nyeink mellé, már amennyire erről a hozzánk becsempészett nyugati könyvek és művé-
szeti lapok gyér információi alapján egyáltalán tudhattunk. Martyn ferenc, kolbe Mihály, 
Lantos ferenc, Bizse jános, erdős jános, Simon Béla, kelle Sándor és mások festményeit 
az idegen folyóiratokból fogyatékosan megismert Mathieu, riopelle, a CoBrA csoport, a 
konstruktivisták alkotásmódjához hasonlítgattuk. Siklóson talán egy mindannyiunkban 
ott lévő álom megvalósulása bűvölt el bennünket. Megtestesült előttünk valamiféle sza-
badság, bizonyítékokat láttunk a „másként is lehet” gyakorlatára. Arra, hogy az adott 
rendszer mellett léteznek más rendszerek is, és hogy ezek nem csapdák, nem ellenségesek 
és nem egészségtelenek – mint ahogy állították róluk. Az időszak hangulatára jellemző, 
hogy ekkortájt utasította az elmebetegség dokumentációi közé újra a Csontváry-képeket 
Bernáth Aurél. De ekkor jelent meg róla németh Lajos új szellemű munkája is. itt, Siklóson 
egy szempillantás alatt határoztam el, hogy minden körülmények között igyekszem 
Pécsre kerülni, a múzeum művészeti gyűjteményéért dolgozni. ebben a szándékomban 
már a kezdet kezdetén sokat segített Hárs Éva, romváry ferenc és egyetemi évfolyamtár-
sam, barátom, Csenkey Éva, aki 1969-től az akkor már megizmosodott Siklós-villányi 
Művésztelep vezetője volt. 

felvillanyozott mindaz, amiről akkor Pécsett, Siklóson, Szigetváron tudomást szerezhet-
tem, láthattam. Mindez a pécsi janus Pannonius Múzeum érdekterületén történt. Lelkesen 
levelezni kezdtem romváry ferenccel, aki a múzeum Művészettörténeti osztályának vezeté-
sét készült átvenni Hárs Évától. nagyon érdekelt, hogy miképpen tudnék Pécsre kerülni. 
Biztattak valamennyien, de a múzeumban 1968 körül nem volt állás, amit betölthettem volna, 
türelmet kértek, én pedig friss diplomával a kezemben Dunapatajon éltem a családommal. A 
dunapataji községi könyvtár egy szál alkalmazottja voltam. Senki előtt nem rejtettem véka 
alá a tervemet, hogy amint csak lehet, Pécsre fogok menni. vincze károly tanácselnökkel igen 
jó viszonyban voltam, aki mindezt tudomásul vette, de arra kért, hogy ameddig csak tudok, 
maradjak. Élvezetes munka volt a könyvtároskodás, közben tanítottam az általános iskolában 
is, másodállásban voltam kollégiumi nevelőtanár, olykor vezettem a művelődési házat, de 
legfőként: rengeteget olvastam. Családom idegenkedése ellenére döntöttem. Pécset már nem 
kellett nekem bemutatni. jól ismertem, többször jártam ott, elragadónak találtam. Már ismer-
tem a múzeumi kollégákat is, Hárs Évától olvastam is cikkeket. Csenkey Éva évfolyamtársam 
1970-ben a Baranyai Alkotótelepek vezetője volt, óriási programot valósított meg, a 
szimpozion-mozgalom keretei között lendületbe hozva az egész magyar iparművészetet, 
szobrászatot. Bennem már a hatvanas évek közepe óta élt a gondolat: ha modern művészetek-
kel szeretnék foglalkozni, akkor azt a pécsi múzeum kötelékében szeretném tenni. Miért? 
Mert a dunapataji kodály Művelődési Ház könyvtárosaként Havas Lujza jóvoltából kaptam 
egy megbízást a Corvina kiadótól, hogy rippl-rónairól írjak egy kis könyvet. Patajon egyéb-
ként 1968 és 1970 között képzőművészettel két ízben volt dolgom. egyszer rendezhettem egy 
kiállítást Pálffy gusztáv kecskeméti szobrászművésznek és egyszer egy faragó józsef nevű 
kiskunfélegyházi fafaragónak. És kifestettem persze egy óriási pannóval a művház auláját. 
(2013 telén tüntették el, annak leromlottsága miatt. előtte tisztességgel kérdezték tőlem, mi 
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evvel kapcsolatban a javaslatom. tüntessék el, mondtam én is.) Pataj történetéből vett képek 
voltak itt. Szabadidős foglalatosságként, 1969 nyarán jókedvemből jött létre az opus. 
Éjszakánként Pastyik istván – aki akkor a Pataji Múzeumot vezette – bejött zongorázni a 
művházba, én meg felállványoztam az előcsarnokot, festettem. Ő rahmanyinovot szeretett 
játszani, én meg historizáltam a falon a magam kandinszkijból, kleeből, kondorból, 
kernstokból és konkoly gyulából összegyúrt modoraival. festettem egy rakás táblaképet is, 
ezeket elosztogattam. Próbáltam együttműködni a szentendrei Szabadtéri néprajzi 
Múzeummal, amit akkor még csak szerveztek, és kecskés Péteréknek próbáltam jellegzetes 
19. századi pataji parasztházakat, gazdasági épületeket felhajtani. Sikerrel. Lenyűgözött a te-
mető is, ahol egészen sajátságos, hegedű alakú, fából készített református sírjelek voltak. A 
Pécsi Műhely-es Szijártó kálmánnal például begyűjtöttünk a hetvenes évek közepén egy tu-
cat gyönyörű fejfát, és bevittük azokat a Pataji Múzeumba. többször beszéltem itt úgyneve-
zett „társadalmi temetésen”, az akkori tanácselnök igen hálás volt nekem ezért. nem tudtam, 
mit teszek, de még egykori vörös katonát is temettem. ez, abban a faluban, ahol Szamuely 
tibor tizenöt parasztembert felakasztatott, nem volt nyerő döntés.

ezeket a történeteket, emlékeket aztán már kedves pataji öreg parasztok mesélték 
gyimesi úr kocsmájában, ahol honos voltam. ettük a hírneves pacalpörköltet, ittuk a pálin-
kát és a sört. Szégyenkeztem, lapítottam. Helyénvalónak gondolom ezt ma is. Akkoriban 
mindannyian sokat hallgattunk. foglalkoztatóim – hogy csekélynek tetsző munkateljesít-
ményeim a többi tanácsi alkalmazottal egyenértékűek legyenek – elláttak ebadóval, kutyaol-
tással, népszámlálással stb. kapcsolatos feladatokkal. eltelt az idő. A dunapataji 
könyvtároskodás diszfunkciói valamelyest nyugtalanítottak. De ne legyek elégedetlen, any-
nyit életemben nem olvastam, mint ott. nyáron a parasztok nem járnak könyvtárba. napi 
három-négy olvasó. Sietős öregasszonyok, diákok, és enyém a világ. Mindent elolvastam, és 
nem is volt rossz az a könyvtár, gyakorlatilag azt vettem meg a vehetőből, amit akartam. És 
amit akartam, az itt amúgy is hiányzott. Most van ott egy elég jó művészeti kézikönyvtár. 
Beke László, eisler jános, győrffy Miklós, az egykori évfolyamtársak látogatásai, előadásai, 
a történész Pastyik istvánnal folytatott beszélgetések egyre inkább arra intettek, hogy tanult 
szakmám felé kell fordulnom. A kis önképzőkör, amit pataji tanár kollégáimmal, Schaád 
józseffel, Bonifert Domokossal, juhász istvánnal, Schramm karcsival működtettünk, tőlem 
elsősorban a művészeti-művelődéstörténeti jártasságot várta el. nekem pedig fel kellett is-
mernem, hogy igényeim és szándékaim nem állnak arányban a felkészülésre adott lehetősé-
geimmel, a megújulás formájának és helyének keresése elkerülhetetlen volt a részemről. 
Budapest? Pécs? Pécstől többet vártam, reméltem, mint Pesttől. Miért? nem sírok vissza 
egyetlen elmúlt napot sem, de mostanában igen gyakran eszembe jut a város művelődési 
életének az a hetvenes évekre értett, néhány igen sűrű éve, amely szerencsésen egybeesett 
pécsi életem első periódusával. nem a személyes vonatkozások, hanem a kor és a minősége 
az érdekes természetesen, amelyek csak keveseket hagytak érintetlenül.

ennek hátterében már természetesen ott volt Hárs Éva művészettörténész. 1970 janu-
árjában írt romváry ferenc Dunapatajra, jelezte, hogy kezd aktuálissá válni az új muzeo-
lógus felvétele, utazzak Pécsre, beszéljünk. január közepén Baján keresztül – busszal, vo-
nattal – érkeztem. romváry nagyon kedvesen meghívott hozzájuk vacsorára – alhattam is 
náluk –, és meghívta Hárs Évát meg a férjét, Sarkadi györgyöt is. Alaposan kikérdeztek, 
beszéltettek, én pedig lelkesülten vázoltam a magam Pécsett megvalósulandó fél évszáza-
dát. kati, romváry felesége és Sárika, a nagynénje pompás vacsorával kínáltak, megis-
merkedtem a gyerekekkel, ferivel és Attilával is. este tízig beszélgettünk, lefekvés előtt 
még biztatott romváry, hogy „ebből lesz majd valami…”. Hajnalban kétségekkel telve, 
nyugtalanul visszautaztam Patajra. február közepén telefonált, elmondta, hogy március-
tól megvan a státusz, de vannak bőséggel részletkérdések is, amelyekről még szólnunk 
kell. februárban újra utaztam, Hárs Évával akkor személyesen nem találkoztam, de azt 
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megtudtam, hogy mennyi lesz a fizetésem, azt is, hogy abból albérletre nem futja, hogy a 
pataji lakásunkat nem tudjuk feladni, nyugtalanított a döntésem kiváltotta családi hangu-
lat is, amelyben lehetetlennek látszott a pécsi albérletbe költözés. Megszületett azonban a 
döntés: hétfőn jövök, szombaton megyek, Hárs Éva megengedte, hogy a múzeumi szo-
bánkban töltsem az éjszakákat.

1970-ben kezdtem el dolgozni tehát a pécsi múzeum művészeti gyűjteményében. Azt hi-
szem – és ahogy a kort felidéző dokumentációkat fellapozom, talán nem megalapozatlanul –, 
hogy színvonalas, néha kifejezetten elegáns akciókban vehettem részt. ezek hátterében folya-
matosan rátalálok Hárs Éva segítő kezére. talán megesett a szíve rajtam. A mindig magabiztos, 
lehengerlő beszédkészséggel rendelkező romváry mellett engem bizonyosan igen gyámolta-
lannak talált. De segített, ahol csak tudott. Látta, hogy valamiféle hatékony munkamegosztást 
kellene kialakítani a művészettörténeti osztályon, de nem találta a módját. Sokakkal megis-
mertetett. Művészekkel, politikusokkal, tanácsi elöljárókkal. Ő mutatta be nekem Hallama 
erzsébetet, akire ma is megrendülten emlékszem. A Dunántúli Napló kulturális rovatának ve-
zetőjeként biztosította műbírálataim rendszeres megjelenését az újságban. Hárs Éva ajánlott 
be a laphoz. Írtam ide újonnan felállított szobrokról, írtam kiállításokról és művészekről, mű-
emlékekről. volt hely rá, szükség volt rá. Élet vett körül. Az expanzió időszaka volt ez Pécsett 
is a vizuális művészetekben, és Hárs Éva a művészek társadalmában is előkelő helyet foglalt 
el. A város művészeti életében meghatározó szerepet vállalt az 1957-ben a pécsi múzeum kere-
tén belül létesített Modern Magyar képtár mint XX. századi önálló közgyűjtemény, elsőként a 
vidéki Magyarországon. Hárs Éva formálta hosszú időn át. tartotta a hátát a Mozgás ’70 című 
kiállításért, amely az akkor tűrt és tiltott kategóriába sorolt alkotóknak teremtett fórumot, és 
elsőként mutatta be múzeumi környezetben az új-avantgárd magyar művészetet. Múzeum-
igazgatóként eminens szereplője volt a Csontváry-életmű megszerzése (megmentése) nyo-
mán 1973-ban létrejövő Csontváry Múzeumnak. elképzelhetetlen, hogy a társasházakká át-
alakított kanonoki épületeket a múzeumigazgató Hárs Éva nélkül sikerülhetett volna 
múzeumokká változtatni. ismeretes, hogy a Zsolnay Múzeum tőszomszédságában Csontváry 
mellett victor vasarely, Martyn ferenc, endre nemes, Schaár erzsébet és Amerigo tot gyűjte-
ménye is otthont kapott, mint az is, hogy az ő igazgatói szobájában körvonalazódott az új 
Modern Magyar képtár és a Dóm Múzeum gondolata is. 

Hárs Éva vitt el Martynékhoz is 1970 tavaszán. feri bácsi és klára asszony még a toldi 
utcában laktak ekkor (Martyn emléktáblájának avatásakor, 1996-ban ott találkoztam utol-
jára vele). igyekeztem befogadni a város mindendíjas főművészének eligazításait a helyi 
értelmiségi közösség labirintusában. A művészetről általában és a festészet technikai kér-
déseiről mondottakat is, amelyek közül némelyekről akkor még meglehetősen bizonyta-
lan fogalmaim voltak. Az Abstraction-Créationról például. Bennem akkor rengeteg ellen-
állás volt a „helyi tényezőkkel” szemben. tapasztalatom róluk semmi, előítéletem annál 
több. Hárs Éva beajánlott Martynhoz, aztán kaláris és feri bácsi maga is gyakran felhív-
tak magukhoz. nagyképű, de melankolikus, mindent befogadó fiatalember voltam, talán 
szerettek. tájékozatlanságom olykor derűt keltett bennük, rengeteg idegen szót használ-
tam, amikor okoskodni kezdtem, ezt is meg lehetett mosolyogni. néha, ha tovább marad-
tam, adtak a vacsorájukból. A túrót és zöldhagymát, friss kenyeret falusi ismerőseiktől 
kapták, ebből kínáltak. A művészet sorsát elővizionáló, nagyralátó muzeológiai terveim-
ben viszont ők is találtak érdekes mozzanatokat. A fiatal művészek-művészjelöltek, föld-
alatti vállalkozások pesti és pécsi alakjairól, eseményeiről és szerveződéseiről első kézből 
tudtam tájékoztatni a város díszpolgárát, nagy művészét. egyetemista koromban majd-
nem minden izgalmas eseményen, bulin részt vettem, kiterjedt levelezésem volt az akkor 
is igaz útját kereső művészvilággal. Hárs Éva, a múzeumigazgató ezt minden bizonnyal 
értékelte is. Személyesen még nem ismertem, de cikkeit olvastam, a bátor és a hatvanas 
években szokatlan intellektuális alkatú megnyilatkozások Martyn akkori egyetlen szá-
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mottevő monográfusa részéről igaz örömömre voltak. Akkor még nem készült el a hatal-
mas szakmai értékű oeuvre-katalógussal. 

kezdetben kizárólag Hárs Évának köszönhettem, hogy szinte lubickoltam az érdekes 
feladatok sokaságában. De ő küzdött azért is, hogy kapjunk egy tanácsi lakást, ami két év 
várakozás után bekövetkezett. Az intenzív szakmai levelezésből, alkalmi, utcai találkozá-
sok élményéből, telefonokból nem vonhattam le más következtetést, mint azt, hogy a dol-
gunkat jól csináljuk. Hogy én is jó helyen vagyok. Sokan irigyeltek azért pesti kollégáim 
közül, hogy Pécsett, az itteni múzeumban dolgozom. Mert igazán jelentékeny dolgok 
megteremtésében vehettem részt. nagyon jól éreztem magam, mondhatom, életfenntartó 
értékekhez jutottam. 

Úgy tűnt számomra, hogy a pesti politikai szigor és kritikus éleslátás helyett itt a meg-
értés, a segítés, a támogatás uralkodik. van nagyvonalúság és van büszkeség is 1970 körül 
a városi és megyei hivatalnokokban. járnak előadásokra, kiállításokra, hangversenyekre. 
Érdekli őket az, amiért felelősséget vállaltak. Az egyértelmű politikai szándékok ellenére 
is tisztelet övezte a gondolkodó értelmiségit, aki könyvet ír, képet fest, és elfogadható, 
olykor még támogatható is a művelt európai vagy a hagyomány megújításáért fáradozó 
fenegyerek. Számon vannak tartva, ami persze ellenőrzést is jelent, de a szakmai lehetősé-
gek biztosítását is. Ha meg kell testesíteni a modern művészetet, akkor arra igazán jó, el-
fogadható és támogatható az a Martyn ferenc, akinek Hárs Évával együtt élenjáró szerepe 
volt a Modern Magyar képtár létrehozásában. 

Hárs Éva bízott meg avval, hogy a Modern Magyar képtárat bemutató kötetbe egy sor 
művészről, alkotásról írhassak. Azt is látta, hogy a múzeum a szakmai-tudományos minő-
sítések, a publikációk terén nemigen jeleskedik, a tudományos munka hatékonysága ér-
dekében javasolta, hogy jelentkezzek aspiránsnak a tudományos Minősítő Bizottságnál. 
Bizonyos, hogy felvételemet előkészítette fülep ferenc szakosztályi elnöknél, aki a pécsi 
római kori emlékek kutatója volt. Így aztán három éven át akadémiai ösztöndíjjal dolgoz-
hattam a doktori értekezésemen, és emiatt a múzeumi osztály meggyengült az egyik 
munkatárs átmeneti távozásával. romváry ferenc visszaemlékezés-kötetében egyértel-
mű rosszallással emlékezik vissza erre a periódusra, majd amikor újra visszakerültem az 
osztályra, már teljességgel átalakult a korábban barátinak tekinthető kapcsolatunk. A 
munkamegosztást, a módszereket, szakmai célokat és magatartásokat illetően parázs vi-
táink voltak, amelyeket Hárs Éva úgy orvosolt, hogy kinevezett az önálló kiállításrendező 
csoport vezetőjének. A hetvenes évek végétől gyakorlatilag elszakadtam a művészettörté-
neti gyűjteménytől, de remek kollégákkal a muzeológiai programok gyakorlati megvaló-
sításáról azért gondoskodhattunk. ennek a kiállításrendező csoportnak a regényes törté-
netében Hárs Éva mindannyiunkért aggódó nevelőnőként szerepel, mert mi tagadás, 
Pázmány Andrással, varga Péterrel, kálmándy ferenccel, Halász károllyal és az ott meg-
forduló „szabad művészekkel” elkövettünk némely dévajságokat. egymás között 
„Anyunak” hívtuk. Martyn ferenc megvédett bennünket az igazgatónő rendteremtő szi-
gorától. gyakran lejött hozzánk, hiszen akkori műhelyünk a sétatéri műteremházának 
udvarában volt. nézte, ahogy malacot sütünk, sóletet főzünk, iszogatunk. Hozott olykor 
egy palack Martinit, maga is kortyolt belőle. Mintha szerette volna hallani bárdolatlan 
diskurzusainkat, a szemtelenkedéseinket, nyers ítéleteinket. Örvendett, amikor szak-
mányba gyártottuk neki a Hangyák emlékművét, a sokszorosított grafikai mappákat. 
Miközben megnyitókat szerveztünk, vitrineket pucoltunk megyeszerte, ládákat gyártot-
tunk a sűrűsödő külföldi kiállításokhoz. ez az időszak egészen 1982-ig tartott: Hárs Éva jó 
döntésnek találta, hogy ebben az évben kristó gyula történész rektor meghívására elfo-
gadtam a szegedi egyetem katedráját. Hárs Éva fogadott muzeológussá, és tizenkét év 
után, nyugdíjba vonulása előtt egy évvel ő is bocsátott el a múzeum kötelékéből.


