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MAGYAR MÚZEUMOK KINCSEI III.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Győr ▪ Janus Pannonius Múzeum Zsolnay gyűjtemény, Pécs

A Magyar Posta alkalmi bélyegeken
mutatja be hazánk múzeumainak
gyűjteményeit. A sorozat 2015. évi
címletein a győri Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum és a
pécsi Janus Pannonius Múzeum
Zsolnay gyűjtemény féltett kincsei
közül látható néhány. A bélyegek
négycímletű
kisív
formátumban
jelentek meg. Az újdonságok Tanai
Csaba Taca és Fűzi István fotóinak
felhasználásával Baticz Barnabás
grafikusművész tervei alapján a
Pénzjegynyomda Zrt-ben készültek.
Július 3-tól kaphatók a készlet
függvényében az első napi postákon,
valamint
a
Filapostán,
de
megrendelhetők a Magyar Posta
internetes áruházából is.
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Győr ● A 200 évvel ezelőtt született múzeum alapító-névadója,
Rómer Flóris (1815-1889) győri bencés szerzetesként 1857-ben hirdette meg a múzeum alapításának gondolatát,
mert felismerte, hogy az iskolai oktatásban a „régiségeket” is jól lehet alkalmazni. Erőfeszítéseit siker koronázta,
1859. május 6-án az építészeti emlékek kutatására és fenntartására ügyelő Császári-Királyi Középponti
Bizottmány rendelkezése a múzeumot hivatalosan is megalapította. Méltó utódai jelentősen fejlesztették a
gyűjteményt, és a múzeumot Rómer Flórisról nevezték el. A múzeum gyűjteményei, kiállítóhelyei ajándékozások
és vásárlások révén jelentősen gyarapodtak az idők folyamán. 2013. február elsejével pedig, a régi-új névvel, 11
kiállítóhellyel, megyei hatókörű városi múzeumként jött létre a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. Az
intézmény feladatai között a látogató, a látogatóvá „nevelés”, az értékek közvetítése, a helyi kultúra megőrzése és
bemutatása fontos szerepet kapott. Az új szlogen is ezt tükrözi: „nyitott, színes, eleven”. Forrás: romer.hu
Janus Pannonius Múzeum Zsolnay gyűjtemény, Pécs ● Pécsett a Káptalan utca 2. szám alatt található a Janus
Pannonius Múzeum Zsolnay gyűjteményét bemutató állandó kiállítás, amely 2007-ben nyílt meg. A kiállításban –
többek között – nyomon követhető a Zsolnay építészeti kerámia fejlődése a historizáló díszítményektől a
nagyszabású egyedi munkákig. Zsolnay Vilmos találmánya, a pirogránit tette lehetővé az épületek homlokzatának
színpompás kialakítását. A gyűjteményt a pécsi Városi Múzeum Zsolnay kollekciója alapozta meg, amely történeti
áttekintést ad a díszmű gyártásról, és amely 1907-ben Zsolnay Miklós ajándékaként került a gyűjteménybe. A
Zsolnay család 1928-ban alapított múzeumot Zsolnay Vilmos születésének 100. évfordulója alkalmából. A gyárat
1853-ban alapította Zsolnay Miklós pécsi kereskedő, Ignác fia számára. Az akkor még pár emberrel működő kis
manufaktúrát 150 évvel ezelőtt, 1865-ben vette át, majd vitte sikerre Zsolnay Vilmos, aki a kezdeti években a
technológia fejlesztésével és anyagkísérletekkel foglalkozott. Forrás: pecsimuzeumok.hu
MÚZEUMOK  Megrendelési kód: Rómer: 2015250010111 (bélyeg); 2015250060112 (FDC); 2015251040011 (kisív);
Zsolnay: 2015250010211 (bélyeg); 2015250060212 (FDC); 2015252040011 (kisív)  Megjelenés: 2015. július 3. 
Össznévérték: 470 Ft  Példányszám: 54.000 kisív (Rómer); 60.000 kisív (Zsolnay) (A 200 Ft-os címlet belföldi
elsőbbségi 50g-os, míg a 270 Ft-os bélyeg belföldi elsőbbségi 100-g-os levél tarifának felel meg megjelenéskor.)  A kisív
vágási mérete 100 x 138 mm, a bélyegek perforálási mérete: 40 x 30 mm  Gyártó: Pénzjegynyomda Zrt.  Fotóművész:
Tanai Csaba Taca (Rómer); Fűzi István (Zsolnay)  Tervezőművész: Baticz Barnabás

