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Tisztelt Olvasó, Kedves Barátaim! 
 
Ez a tavasz a pályázatok jegyében telt. A Tengertánc II. pályázat megnyugtató 
végeredménnyel zárult. 50 MFt-ot ítéltek oda a pályázó tájházaknak, 
különbözı programok, infrastruktúra fejlesztéseik, beszerzendı eszközeik 
finanszírozására. Az elnökség regionális képviselıi havonta áttekintik a 
pályázatok megvalósításának helyzetét és ez alapján tájékoztatjuk a kiírót az 
esetleges problémákról. 
 
Rendben lezajlottak a Tájházi Mőhely elsı féléves programjai, a résztvevı 
pozitívan ítélték meg ezek eredményességét. 
 
Sikeresen pályáztunk az Észak-Magyarországi Régió tájházainak közös 
prospektus-kiadására.  Reméljük, hogy ez a sikeres kísérlet kedvet csinál a 
többi régióban is, és jövıre több – ilyen célú – pályázatot adhatunk be. 
 
Jól szervezett, tartalmas regionális találkozók zajlottak le Nagytótfaluban és 
Orfőn, kiváló elıadásokkal, tájházi látogatásokkal, kapcsolatteremtı 
beszélgetésekkel. 
 
A Szövetséghez beérkezett meghívók arról tanúskodnak, hogy egyre több 
tájházban szerveznek speciális, gasztronómiai, hagyományırzı programokat, 
kiállításokat. 
 
A Szövetség anyagi helyzete az év elején konszolidálódni látszott, azonban a 
Nemzeti Civil Alapprogramhoz benyújtott 2005-évi második körös 
pályázatunkon mindössze  200 eFt támogatásban részesültünk (a normatív 
1.237 eFt helyett), így a múlt évi költségeinket a továbbiakban már nem 
tudjuk külsı forrásból kiegyenlíteni. 
 
Az NKA viszont kedvezıen bírálta el az Borsodi Tájházzal közösen 
benyújtott pályázatunkat a Tájházi Hírlevél kiadására, így ebben az évben is 
megjelentethetjük mind a négy lapszámot. 
 
Készülünk a IV. Országos Találkozóra, bízunk benne, hogy sokan 
jelentkeznek és részt vesznek mind a magyarországi, mind a határon túli 
(érmelléki) kiránduláson.  
 
A hosszúpályi személyes találkozásunkig, kellemes nyarat, sok tájház-
látogatót kívánunk! 
 
Jósvafı, 2006. június 29.       Szablyár Péter 
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MEGHÍVÓ 
Tájházi Mőhely 2006/2. – 2006. április 7. 

 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége Dél-Dunántúli regionális 
szervezete tisztelettel meghívja a Tájházi Mőhely soron következı 

képzési napjára Nagytótfaluba, melynek témája: 
 

A tájházak pedagógiai hasznosításának lehetıségei  
és megvalósult formái 

Program 
 

9.45 Regisztráció 
 
10.00-10.10 A mőhelyprogram résztvevıit köszönti Afentáler József 

polgármester 
10.10-10.40  Csesznák Éva: Fedezd fel, próbáld ki, éld át!  
10.40-11.10 Dr. Balázs Kovács Sándor: Tájházak Tolnában az 

oktatás szolgálatában 
11.10-11.40  Spanics Katalin: Örököltük, örökítjük 
11.40-12.10 Dr. Simor Ferencné: Magyarország felfedezése a déli 

végeken 
12.10-12.40  Simor Eszter: Kincseinkbıl kincseket 
12.40-13.15  Ebéd 
13.15-14.30  A tájház megtekintése Dr. Simor Ferencné vezetésével 
 
15:00- Kásádon a tájházat bemutatja Verbanácz Pál tájház 

vezetı 
 
16.00   A siklósi várban vezetést tart dr. Simor Ferenc 
 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége Dél-Dunántúli Regionális szervezete, 
a nagytótfalui Polgármesteri Hivatal , a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a 

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának közös továbbképzési programja 
 

A továbbképzés helyszíne: Nagytótfalu, Kossuth u. 45. 
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Tájházi Mőhely Nagytótfaluban  
(2006. április 7.) 

 
Az ez évi második képzési napon – amely Kapitány Orsolya elnökségi 
tagunk és a Simor család kitőnı és gondos szervezésében zajlott le – 37 fı 
regisztrált hallgató vett részt. A Polgármesteri Hivatal tanácstermében 
Afentáler József  polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd rövid 
tájékoztatást tartott a település multjáról, jelenérıl és jövıjérıl. A szakmai 
elıadások sorát Csesznák Éva „Fedezd fel, próbáld ki, éld át” címő vetített 
képes elıadása nyitotta meg, átfogó keresztmetszetet adva a szentendrei 
Szabadtéri Néprajzi Múzeumban végzett múzeumpedagógiai tevékenységrıl, 
annak tapasztalatairól. 
 
Balázs Kovács Sándor néprajzkutató  (Szekszárd – Wosinszky Mór 
Múzeum) személyes tapasztalatai alapján mutatta be a Tolna-megyei tájház 
oktatásban-nevelésben elfoglalt szerepét, a kiemelkedı munkát végzı 
tájházakat. Spanics Katalin a somogyszobi Vilma-háza kézmőves-tájházban 
folyó munkát mutatta be egy video-film narrált levetítésével. 
 
Dr Simor Ferencné áttekintést adott a Dráva szög néprajzi hagyományairól, 
ezek megırzésérıl és a Család által alapított nagytótfalui tájházról és 
iskolatörténeti győjteményrıl. 
 
Simor Eszter „Kincseinkbıl kincseket” címmel a nagytótfalui tájházban 
folyó kézmőves táborokról és programokról adott áttekintést. 
 
Szablyár Péter rövid tájékoztatást adott a Tengertánc pályázat elsı 
fordulójának eredményérıl, a Tájházi Mőhely következı képzési napjáról 
(Szokolya, április 22.), a Tisztújító Közgyőlésrıl és a IV. Országos Találkozó 
elıkészületeirıl, helyszínérıl. 
 
A tájházban felszolgált kitőnı ebéd után a résztvevık két csoportra osztva 
megtekintették a nagytótfalu tájházat, majd Kásádra utaztak, ahol Verbenácz 
Pál bemutatta a tájházat. Innen  Siklósra utaztunk, ahol Dr. Simor Ferenc 
tartott egy minden részletre kiterjedı vezetést a Várban, ismertetve annak, a 
településnek és környékének történelmét, nevezetességeit. 
 
A résztvevık hasznos ismeretekkel gazdagodva vettek búcsút egymástól. 
Külön örömünkre szolgált, hogy a képzési napon résztvettek a Drávaszög 
határon túli területérıl is, így Kopács, Csúza, Eszék képviselıi. Többen 
jelezték belépési szándékukat a Szövetségbe. Örömmel köszöntöttük 
sorainkban Dr. Gaál Attila igazgató urat (Tolna megyei Múzaumok 
Igazgatósága) és Nagy Ferenc József nyugalmazott minisztert. 
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Képek a nagytótfalui Tájházi mőhelyrıl 
 

 
 

Polgármesteri köszöntı 
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Dr Simor Ferencné….. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Simor Eszter 
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Tájházi Mőhely továbbképzési programja a szokolyai Kacár 
tanyán  

(2006. április 22.) 
 
 

Az idei harmadik  programon 14 fı vett részt (hárman Szlovákiából). A 
Lénárt István által létrehozott tanyán 5-600 fı részvételével kezdıdött meg a 
Szent György napi sokadalom. Végh József helytörténész ismertette az 
állatok  tavaszi legelıkre való elsı kihajtásának néprajzi vonatkozásait, a 
szokásokat, hiedelmeket. 
 
Szablyár Péter a Tájházszövetség nevében köszöntötte a megjelenteket. 
Kiemelte a hagyományok, mint a közösségi magatartásformák nem örökletes 
programjának jelentıségét, a megtanulás-elsajátítás folyamatának fontosságát, 
ennek jelenlegi társadalmi átértékelıdését. Méltatta a tanyát és a mai 
programot létrehozó Lénárt István hagyományırzı tevékenységét, a ha-
gyományok megtanulás-elsajátítás folyamatában , a kézzel fogható ismeret-
szerzés terén kidolgozott programjait. 
 

A megjelentek ezt követıen végiglátogatták a program keretében kézmőves 
foglalkozást tartó mestereket (kosárfonás, korongozás, fafaragás, vályogvetés, 
bırös, kemenceépítés, stb), a vásári sokadalomban kiállító és árusító 
iparosokat. 
 

Megtekintették a népi zenekarok, tánccsoportok, hagyományırzı csoportok 
és népi zenekarok bemutatóit, a tanya épületeit, mőhelyeit. 
 
A nap során tapasztaltakat Papp Ágnes, az ócsai tájház vezetıje 
„Megelevenedı hagyományok” címő – az ócsai tájházban szerzett több, mint 
egy évtizedes tapasztalatokat összegzı elıadását követıen értékelték és 
foglalták össze. Ennek keretében Lénárt István tanyagazda is ismertette 
tapasztalatait, az általa szervezett programok fogadtatását, ezek fejlıdését, a 
látogatói igények alapján kialakított változatait. 
 

A kitőnı idıjárás, a pompás környezet, a kellemes társaság, az árnyékos jurta 
sátorban elfogyasztott ebéd, a házigazdák és a település lakóinak szívélyes 
vendéglátása valamennyiünk számára emlékezetessé tette ezt a napot. 
A résztvevık szerint számos hasznosítható információt, tapasztalatot 
szereztek. 
 
A programot szervezı és minden részletre odafigyelı lebonyolítását töretlen 
optimizmussal és ügyszeretettel végzı Lénárt István és felesége minden 
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elismerést megérdemel, teljesítményük példa értékő és követendı! 
Köszönjük! 

 
Kacár-tanyai kaleidoszkóp 
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 Dél-Alföldi Regionális Találkozó – Gyomaendrıd 
(2006. április 28-29) 

 
A Magyarországi Tájházak Szövetsége Dél-Alföldi Regionális Szervezete 
az Endrıdi Tájház és Helytörténeti Győjteménnyel együttmőködve a 
Gyomaendrıdi Múzeumi Napok keretében 2006. április 28-án az endrıdi 
Közösségi Házban rendezte meg regionális találkozóját. 
 
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a résztvevıket, kiemelve a 
helytörténeti kutatások jelentıségét egy település életében. Szablyár Péter 
megnyitójában rövid áttekintést adott a Tájházszövetség eddigi munkájáról, a 
2005-ös év legfontosabb történéseirıl, a pályázatokkal tanulságokról és az ez 
évi programokról. Bíztatta a jelenlévıket, hogy lépjenek be a Szövetségbe, 
ismerjék meg közös munkánkat. 
Andó György (BMMI igazgatóhelyettes) a szlovák nemzetiségi tájházakról és 
a mőködtetésüket támogató LEGÁTUM KHT-ról tartott nagy érdeklıdéssel 
kísért elıadást. 
Dr. Füzes Endre elnökünk a győjtemények feltárásának témáját kiszélesítve 
átfogó képet adott a tájházak tárgyi emlékeinek győjtésérıl, szelektálásáról, 
kiállításáról, ennek mőhelyfogásairól. 
 
Fuchszné Benák Katalin régióképviselı „Győjtemények, tájházak a Dél-
Alföldön” címmel tartott személyes hangvételő éttekintést a régióról. 
 
A HÍDFİ Vendéglıben elfogyasztott kitőnı közös ebéd után Batári 
Zsuzsanna (SZNM) a tájházak hiteles berendezésérıl, a házakban 
bonyolítható programokról tartott rendszerezı gondolatokat sugalló elıadást. 
 
Szonda István – az endrıdi tájház győjteményvezetıje – referátumában 
áttekintette a tájházak szerepét a szaktudományi képzésben, néhány konkrét 
javaslatot és ajánlást is megfogalmazva a Szövetség és az oktatási 
intézmények együttmőködésének bıvítésére. 
 
A fórum befejezéseként jelenlévık átvonultak a Vidovszky Béla Városi 
Képtárba, ahol Dr. Vitéz Ferenc fıiskolai docens nyitotta meg É. Kovács 
László gömörszılısi festımővész „Gömöri Örökség” címő kiállítását. 
 
Este a tájház udvarán fehér asztal mellett – egy kitőnı vacsora kíséretében – 
folytatódott a program, ahol alkalmuk volt a résztvevıknek új szakmai 
kapcsolatok kialakítására, a régiek elmélyítésére. 
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A program április 29-én (szombaton) az Endrıdi tájházban folytatódott, ahol 
Gulyás András régész (Tessedik Sámuel Múzeum, Szarvas) a felújított 
régészeti kiállítást, Dr. Zakar Péter történész a „Háborus emlékek” és Dr. 
Cservenyák László (igazgató, Szatmári Múzeum) a „Lóvontatású 
mezıgazdasági eszközök” c. kiállítást nyitotta meg. 
 
A résztvevevık innen lovas felvonulás kíséretében a Sajt- és Túrófesztivál 
megtekintésére indultak, majd egy közös ebéddel zárult a délelıtti program. 
 
Délután a III. Gyomaendrıdi Tudományos Néprajzi Konferenciával 
folytatódott a program. 
 
 

 
 

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntıje 
 

 
 

Fuchszné Benák Katalin régióképviselı elıadása 
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Szemelvények az elhangzott elıadásokból  
 

Tájházak és helytörténeti győjtemények szerepe a 
szaktudományos képzés vérkeringésében 

Szonda István – tájházvezetı, Gyomaendrıd 
 

 
 

A tájházak és helytörténeti győjtemények hasznosításának egy eddig kevésbé 
kiaknázott lehetıségérıl szólók, melynek bemutatásában elsısorban saját 
tapasztalataimra támaszkodom. 
E kevésbé népszerő és speciális hasznosítás során a kiállítóhely részt vehet a 
nyári múzeumi gyakorlatok szervezésében. A tájházakba és helytörténeti 
győjteményekbe ellátogató néprajzos hallgatók a győjtemények 
áttanulmányozásával olyan gyakorlati tárgyismeretre tehetnek szert, amelyre 
az egyetemi elméleti oktatásban kevés lehetıségük nyílik. 
Most tekintsük át, hogy a tájházak és helytörténeti győjtemények funkciói 
hogyan segíthetik a leendı kutatói nemzedék szélesebb körő múzeumi 
ismereteit. 
a.) A helyi közösség identitástudatának erısítése a tájházak és helytörténeti 
kiállítóhelyek révén:  
A tájházak és helytörténeti győjtemények győjtıterületük révén a település 
vagy mikro régió tárgyi és szellemi hagyatékának győjtıbázisai. Az adott 
település múltjának ırzıi és továbbadói, a lakosság identitástudatának 
erısítıi. A személyes kötıdésen keresztül a helyi közösség magáénak érzi a 
kiállítóhelyet.  
Az ilyen kis kiállítóhelyekre kerülı ifjú szakember gyakran szembetalálkozik 
azzal a problémával, hogy az adott népi mőemlékhez tartozó enteriırök, 
illetve tematikus kiállítások úgynevezett „kacatgyőjtemény” hatását keltik. Ez 
sok esetben az adakozók olyan szándékának a megnyilvánulásából adódik, 
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hogy a beadott tárgyat (tárgyakat) az adományozó mindenképpen látni akarja 
a kiállítótérben. Nem könnyő feladat megértetni az adományozóval, hogy az 
általa éppen beadott tárgy nem illik a jelenlegi kiállításba. Ügyelni kell a 
győjteménykezelınek arra az ilyen esetekben, hogy adakozó kedv nehogy 
eltőnjön; és diplomatikus megoldásokkal vezesse rá az adományozót a 
probléma megértésére.  
A múzeumi szakmai gyakorlatokon a hallgatókkal minden esetben 
kimegyünk tárgygyőjtésre, illetve begyőjtjük a felajánlásokat. Az ilyen kis 
kirándulások mindig tanulságosak, hiszen lehetıség nyílik arra, hogy a 
hallgató részt vállaljon a helyi lakossággal való kapcsolatteremtésben. Sok 
esetben a felajánlott tárgyakon kívül egyéb érdekes és hasznos információval 
gazdagodunk, ha a felajánlót megkeressük a lakásán. A kutató mindig nyitott 
szemmel jár és egy-egy ilyen, látogatáson megfigyeli az építészeti, 
lakásberendezési, gazdálkodási típusok mai, erre a térségre jellemzı 
variánsait. 
b.) Látogatók fogadása, tárlatvezetés: 
A múzeumi gyakorlatok idejére természetesen nem zárnak be a kiállítóhelyek, 
így a látogatói csoportok fogadásában és tárlatvezetésekben elıször 
megfigyelıként majd résztvevıként szerepelhetnek a hallgatók. A 
megszerzett tudás megfelelı átadásakor tanulja meg igazán az ember felmérni 
azt, hogy mennyire tudja érthetıen átadni azt a laikus közönségnek. Mennyire 
tudja figyelembe venni a hallgatóság életkori sajátosságait, vagy a témában 
való jártasságát. 
c.) Leltározás-tárgyismeret-tárgykezelés: 
A múzeumi gyakorlatok jelentıs részét természetesen a folyamatos 
nyilvántartási munkálatok teszik ki. Sajnos a tájházaink és helytörténeti 
győjteményeink egy jelentıs része nem rendelkezik hivatalos leltári 
nyilvántartással, illetve sok esetben még mőködési engedéllyel sem. Így az 
összegyőjtött tárgyak megtarthatósága labilissá válhat. Elég egy szeszélyes 
településvezetés és a le nem védett győjtemény az „ebek harmincadjára” jut. 
Ennek elsıdleges megakadályozása a szakszerő nyilvántartásba vétellel 
megoldható. Az egyetemi hallgatók szakszerő irányítással gyorsan 
elvégezhetik egy-egy kis győjtemény leltározását.  
A tájházak fenntartásának gyakorlati problémáival ismerkedhetnek meg a 
táborokban. A meszelés, tapasztás, mázolás stb. módjával és gyakorlati 
bemutatóiban való részvétellel olyan ismeretekre tehetnek szert a hallgatók, 
melyek az egyetemi padokban nem sajátíthatók el.  
d.) A tájház, mint szakdolgozati téma: 
A kis múzeumi győjteményekben múzeumi gyakorlatot töltı hallgatók 
gyakran választják szakdolgozati témájuknak az ott megismert témák egyikét. 
Az ilyen témaválasztások mindenképpen jók a győjteménynek, mert a 
településen végzett kutatás segít feltárni a győjtött tárgyi és szellemi értékek 
mélyebb megismerését. A szakdolgozati kutatások sok esetben 
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meghatározzák a kutató kutatási témáját - és további kutatásokat végezhet a 
településen. 
e.) A tájházak és helytörténeti győjtemények mikro kutatói bázisok: 
A múzeumi gyakorlatok révén megismert térség vizsgálata jó alkalmat 
teremthet a késıbbiekben a tudományos rendezvények (konferenciák, 
elıadások) színterének kialakításában és katalizátorként mőködhetnek a 
mikro régió tudományos életében. 
Nem utolsó sorban kell megemlítenem, hogy a tájházakhoz és helytörténeti 
győjteményekhez kapcsolódhatnak az egyetemekkel karöltve szervezett. nyári 
egyetemek. 
Összegezve: A tájházak és helytörténeti győjtemények speciális hasznosítását 
jelentik az egyetemi szaktáborok révén folyó gyakorlati oktatásban való részt 
vállalásai. A kis múzeumi kiállítóhelyek mőködésének megismerésével a 
hallgatók kamatoztatni tudják az egyetemen megszerzett elméleti tudásukat, 
illetve olyan gyakorlati ismeretekre tehetnek szert, amelyek segíthetnek a 
késıbbi muzeológiai munkájukban. A kis győjtemények haszna ezekben a 
táborokban elsısorban a szakszerő nyilvántartás megteremtése, illetve a 
győjtemény gyarapításának lehetısége.  

 

 
 

Birkanyírás bemutató a tájház udvarán
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LEGATUM Kht. a szlovák nemzetiségi tájházak szolgálatában 
- Andó György - 

 
Jelenleg Magyarországon mintegy 350-400 tájház létezik, bátran állíthatjuk, 
hogy ez a nagy szám európai mércével is óriási szám. Ha utánaszámolunk, a 
hazai települések számához viszonyítjuk, kiderül Magyarország majd minden 
tizedik településén található egy a helyi népi kultúrát bemutató kiállítóhely, 
melynek elnevezése tájház, vagy falumúzeum. Hazánkban a nemzetiségek 
által lakott településeken is számos az adott nemzetiség népi kultúráját 
bemutató kiállítóhely, tájház létezik, a magyarországi nemzetiségek közül a 
tájházalapításban kiváltképp a hazai németség és a szlovákság jeleskedik. A 
magyarországi szlovákság tájházainak száma mintegy 40, melyek hazánk 
majd minden második megyéjében elszórtan megtalálhatók, legkiváltképp, 
legkoncentráltabban Békés megyében. 
 
Az Országos Szlovák Önkormányzat a honi szlovákság érdekeinek 
védelmében létrejött, választott testülete 2003. december 12. 67/2003 (XII.10) 
sz. határozata alapján létrehozta saját, - a már mőködık mellett (Ludové 
noviny – a magyarországi szlovákság hetilapja, Magyarországi Szlovákok 
Kutatóintézete), - intézményi hálózatát (Szlovák Dokumentációs Központ, 
Szlovák Óvodai Módszertani Központ, Vertigo Szlovák Színház, Szlovák 
Közmővelıdési Központ stb.), melyek közül hetedikként jött létre a Legatum 
Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Közhasznú Társaság.  
 
A Társaság fı feladata a helyi szlovák önkormányzatok fenntartásában 
mőködı szlovák nemzetiségi tájházak üzemeltetése kezelése. Központi 
intézményként a szlovák tájházak szakmai patronálása mellett a helyi szlovák 
önkormányzatok fenntartásában mőködı falumúzeumok és győjtemények 
üzemeltetését, fejlesztését, állagmegóvását támogatja.  
A Társaság a honi szlovák nemzetiség népi értékeit bemutató tájházakat és 
győjteményeket is egyaránt felkarolja, szakmai, materiális segítséget nyújtva 
fenntartásukhoz, állagmegóvásukhoz.  
 
Magyarországi tájházakat tömörítı szervezet a Társaság alapítását 
megelızıen is létezett. A 2002-ben létrehozott Magyarországi Tájházak 
Szövetsége Alapszabályában meghatározza az Egyesület céljait, továbbá az 
Egyesület által vállalt érdekképviseltek körét tájházak. Az Alapszabályuk 
egyértelmően definiálja a tájház fogalmát: „a népi építészet szempontjából 
jelentıs, esetleg népi mőemlékeknek minısített épületekben berendezett 
lakásbelsıket (esetleg mőhelyeket, kezdetlegesebb ipari létesítményeket) 
bemutató muzeális intézmény.”. Ezzel szemben az egy évvel késıbb alapított 
Legatum Kht. felvállalja a helyi néprajzi-történeti, nem feltétlenül népi 
építészet szempontjából jelentıs épületekben elhelyezett győjtemények 
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támogatását is, úgy, hogy két kritériumnak kell megfelelnie a győjtemény a 
nemzetiségi jelleggel bírjon valamint fenntartója vagy tulajdonosa helyi 
szlovák önkormányzat legyen.  
 
Egy település népi értékeit bemutató kiállítóhely, mely az adott település 
jellegzetes népi épületében kap helyet legtöbb esetben tájház elnevezést 
kapta. A Társaság véleménye szerint az ilyen jellegő kiállítóhelyek 
elnevezése kapcsán kialakult polémiában egyetért Dr. Krupa András tájház 
elnevezésekre vonatkozó okfejtésével, melyet a Tájházak, győjtemények, 
falumúzeumok A magyarországi szlovák településeken 1997-ben kiadott 
könyvében publikál: „ A magyarországi szlovákok által lakott települések 
tájházainak tárgyi és folklóranyaga elsısorban lokális jellegő. Ezért 
pontosabb lenne, ha helyi néprajzi (helytörténeti-honismereti) házaknak 
neveznék ıket.” 
 
A Legatum Kht. Gazdasági társaságként mőködik, közhasznú tevékenysége 
az Alapító Okirat értelmében meghatározott: 
 -kulturális tevékenység 
 -kulturális örökség megóvása 
 -a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon 
túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. A Társaság által nyújtott 
szolgáltatás az Alapító Okiratban meghatározott célok és tevékenységek 
szerint az alábbiak: mőkincsek restaurálása, hirdetés, tájházak üzemeltetése, 
filmgyártás, könyvkiadás, ismeretterjesztés stb. 
 
Problémák a szlovák tájházak mőködésével kapcsolatban 
Ahogyan már bevezetınkben említettük, Magyarországon mintegy 350 - 400 
tájház létezik, ezek közül mőködési engedéllyel jó ha a fele rendelkezik. A 
magyarországi szlovák tájházak száma mintegy 40. Mőködési engedélyek itt 
is problémát okoznak. A Tájházszövetség segítséget nyújt egy komplett 
adatbázis létrehozására, engedélyek megszerzéséhez, nyilvántartások 
elkészítéséhez.  
A tájházak döntı többsége települési tulajdonban, helyi szlovák kisebbségi 
önkormányzatok fenntartásában van. Nagy erıfeszítés az önkormányzatoknak 
fenntartani az épületet és a benne lévı értékes győjteményt. Riasztó legtöbb 
esetben nincs, az épület felújításra szorul, nincs állandó nyitva tartás, nincs 
honorálva a gondnok. Legtöbb helyen a cél érdekében önzetlenül végzik 
dolgukat. Kiadványok elszórtan léteznek. 
A Társaság a magyarországi szlovák tájházak mőködtetésével, fenntartásával 
kapcsolatban felmerülı gondokat, problémákat az alábbi hét pontban 
fogalmazta meg: 
 
A/ Tulajdon, fenntartás 
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Az ez idáig mőködı magyarországi tájházak: 
1, Helyi, települési önkormányzat tulajdonában helyi szlovák kisebbségi 
önkormányzat fenntartásában 
2, Helyi szlovák kisebbségi önkormányzat tulajdonában, fenntartásában 
3, Megyei múzeum tulajdonában, fenntartásában – szlovák kisebbségi 
önkormányzat mőködik a településen 
B/ Mőködési engedélyek 
C/ Épület és a benne található győjtemény fenntartása, állagmegóvása 
D/ Kiállítóhelyként való mőködtetés (nyitva tartás, belépı stb.) 
E/ Riasztóberendezés 
F/ Gondnok, honorálása, bérezése 
G/ Kiadványok 
 
 
A Társaság mőködése 
 
I. Mőködési feltételek, infrastruktúra kiépítése 
A Társaság 2003. évi alapítását követıen mőködését 2004-ben kezdte meg, a 
tájház-fenntartók részérıl érkezett felvetések, problémák megoldására, 
mőködtetésükkel kapcsolatos gondok kiküszöbölése céljából. A Társaság 
székhelye az Országos Szlovák Önkormányzat épületében kapott helyet. Az 
iroda mőködtetéséhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása után 
kezdte meg hivatalos mőködését, már a kezdetben igen nagy forgalmat 
lebonyolítva. A tájházfenntartók, tájházalapítók jogi -, szakmai-muzeológiai -, 
tulajdoni -, állagvédelmi - és más területeket érintı problémával, gonddal 
fordultak a Társasághoz. 
Elsı lépésként kiépült a magyarországi szlovák tájházakra vonatkozó 
adatbázis, melynek fejlesztése, bıvítése folyamatosan zajlik. Fontos volt 
tisztázni a tájházak, magángyőjtemények, közgyőjtemények számát, néprajzi 
tárgyi anyag jellegét számát, fenntartók, tulajdonosok kilétét. Személyes 
látogatások kapcsán sor került helyzetfelmérésekre, ellenırzésekre: 
leltárkönyvek, tárgylisták megléte, tárgyi anyag állaga, riasztórendszerek 
megléte, épület állagának megtekintése zajlott.  
A Társaság számára kifejezetten hasznos, hogy Ando György ügyvezetı a 
Tájházszövetség elnökségi tagja, így a magyarországi szlovák tájházak 
szorosan, organikusan beépülnek az összmagyarországi ún. tájház-rendszerbe. 
Az engedélyek, szakmai munka színvonala, leltározás megléte kikényszeríti, 
hogy ezen intézmények együttmőködjenek a bázismúzeumokkal vagy a 
megyei múzeumok néprajzi osztályaival. A Társaságnak mőködése érdekében 
– a tájházak saját telephelyként mőködteti, ennek érdekében segítséget nyújt 
alapvetı felújítási munkálatokhoz, rekonstrukciókhoz, gondnoki, teremıri 
hálózat kiépítéséhez. 
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II.  Szlovák Tájházvezetık Országos Konferenciája 
Az Országos Szlovák Önkormányzat, tekintettel a szlovák nemzetiség 
nagyszámú kiállítóhelyeire való tekintettel éves rendszerességgel 
megszervezte a Szlovák Tájházvezetık Országos Konferenciáját, minden 
évben más-más magyarországi szlovák tájházzal rendelkezı helységben. A 
Legatum Kht. megalakulását követıen a konferenciák megszervezését, 
megrendezését magára vállalta. A konferenciák a fenntartásban, 
mőködtetésben felmerülı eredmények, gondok ismertetése mellett szakmai 
mőhely szerepét töltik be. Szakmai segítséget a szlovák tájházaknak neves 
szakemberek nyújtanak, példaként említhetjük meg a Szügy községben 
lezajlott országos találkozót, melynek témája a Látogatóbarát tájházak (A 
kulturális marketing szerepe a tájházaknál) volt. 
A konferenciák zárásaként, minden évben, elfogadásra kerül a Társaság adott 
évi szakmai programja, mely meghatározza a támogatandó területeket. 2004. 
évre ez a terület „Pusztuló értékeink”, 2005-re „Értékek védelem nélkül” volt. 
 
 
III. A Társaság által nyújtott anyagi támogatások 
2004-ben 12 magyarországi szlovák tájház anyagi támogatására nyílt 
lehetıség, az elızı évben megtartott országos konferencián meghatározott 
célokra. A tájházak felújítását szolgáló felhalmozási támogatásban, ill. 
gondnokok bérezésének hozzájárulásában részesültek az alábbi 
tájházak:Békéscsaba, Dunaegyháza, Felsıpetény, Kesztölc, Oroszlány, 
Piliscsév, Pilisszentkereszt, Répáshuta, Szügy, Tardos, Tótkomlós, Vanyarc 
 
2005-ben a Társaság 10 telephelye biztonsági rendszerének kiépítését 
támogatta jelentıs összeggel: Dunaegyháza, Ecser, Kesztölc, 
Pilisszentkereszt, Répáshuta, Sámsonháza, Tardos, Tatabánya-Bánhida, 
Terény, Tótkomlós. Két tájház éves közüzemi díját, továbbá 8 tájház 
gondnokainak bérét fedezte a Társaság. 
 
 
IV. Önálló telephely mőködtetése 
A magyarországi szlovákság települései hazánk területén elszórtan 
helyezkednek el, gyakran beékelıdve más etnikumú települések közé. A népi 
tárgyak győjtése, tájházalapítás egy adott településen a közös történelmi múlt, 
az etnikai hovatartozás tárgyiasított büszke emléke. A tájházak, győjtemények 
„mindenekelıtt a népi mőveltség emléktárgyainak, kisebb részben folklór 
(fıként mővészeti) anyagának megmentését szolgáló helyi intézmények, 
amelyek a helyi szlovák közösség, a szlovák nemzetiség egésze és a magyar, 
valamint más etnikumú érdeklıdı látogatók számára rendszeresen 
hozzáférhetıvé teszik mindezeket, s ezáltal fejlesztik, fokozzák a szlovák 
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nemzetiség önazonosságtudatát, s tudatosítják a népi mővelıdés etnikumközi 
kölcsönhatásait.” A mai nagyszámú tájházalapítás, győjtemények létrehozása 
ellentétben a XX. század 70-es éveiben központi támogatásokból létrejövı ún. 
„egy megye tíz tájház mozgalommal” – helyi, települési kezdeményezésben 
megy végbe. Minden település, s nem csak nemzetiségi, be szeretné mutatni 
az összegyőjtött tárgyakon keresztül kiállítás formájában a település, az adott 
etnikum a kulturális értékeit, s a még fellelhetı hagyamányokat. 
Tájházalapítási szándékkal több szlovák telpülés is már ez idáig felkereste a 
Társaságot. 
2005-ben a Társaság, mérlegelve a helyi szlovák önkormányzatok 
tájházalapítási szándékait, megvásárolta a Sátoraljaújhely-Rudabányácska 
helyi népi építészeti hagyományokat megırzı ingatlant, melyen még ezen 
évben elkezdıdtek a felújítási munkálatok, a felújítás befejezése 2006-ra 
várható. Az ingatlan megvásárlását az épület mőemléki jellege mellett 
kedvezıen befolyásolta, hogy a településen mőködik a magyarországi 
szlovákság hét kulturális centrumából az egyik.  
 
 
V. Egységes leporelló, tájékoztató készítése  
Jelentıs a társaság kiadványozási tevékenysége, minden magyarországi 
szlovák tájházhoz, falumúzeumhoz, kiállítóhelyhez kapcsolódó, az adott 
település történelmét, a helyi győjteményt bemutató – továbbá – hasznos 
információkat tartalmazó (elérhetıség, nyitva tartás, megközelítés stb.) színes 
többoldalas kiadvány megjelentetése van folyamatban. A leporellóhoz, egy 
betétlap is tartozik, melyen az adott település egy - egy legjellemzıbb 
tradicionális kulináris termékét mutatja be (pl. Békéscsabán a híres csabai 
kolbász „titkos” receptjét, elkészítésének módját adja a közre a kiadvány) 
magyar, ill. az adott település tájnyelvén, egyszerősített fonetikai 
transzkripcióval lejegyzett módon. Az így elkészített kiadványok hasznos 
tájékoztatóként funkcionálva külön – külön is használhatók, vagy – egy elıre 
elkészített keményfedeles mappában – győjthetık is, képet adva a 
magyarországi szlovák népi építészet, néprajzi értékek, rövid 
településtörténet, gasztronómiai hagyományok és turisztikai látnivalókról. 
 
A magyarországi szlovák tájházakat bemutató leporellók közül ez idáig az 
alábbiak jelentek meg 5 - 5 000 példányban. 
 
Békéscsabai Szlovák Tájház    (Csabai kolbász) 
Csabai tanya és Gabonatörténeti Kiállítóhely (Cigánka) 
Tótkomlósi Szlovák Tájház    (Gızön fıtt tészta) 
Tótkomlósi Tanyamúzeum    (Birkakáposzta) 
Kiskırösi Szlovák Tájház    (Hólabda) 
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VI. Hasznosítási tanulmány 
A Társaság legfıbb célja, hogy a Magyarországon található szlovák 
tájházakat, falumúzeumokat, győjteményeket a kor követelményeinek 
megfelelıen tudja mőködtetni, a szakmai turisztikai igényeknek megfelelıen. 
Ennek érdekében meg kell teremteni e kiállítóhelyek szoros szakmai 
hálózatát, egységes arculatát, természetesen figyelembe véve a helyi 
sajátosságokat.  
 
A Társaság megbízásából 2006 közepére várható ff. kulturális manager által 
készített magyarországi szlovák tájházakra, falumúzeumokra és 
győjteményekre vonatkozó Hasznosítási tanulmány, mely segítséget nyújt e 
kiállítóhelyek rejtett kulturális életébe beintegrálható értékeinek feltárásába és 
ezek közzébocsátására kulturális, gasztronómiai rendezvények, 
csereprogramok lebonyolításával. 
 
 
A Legatum Kht. mőködése során ez idáig. az alábbi kiállítóhelyeknek nyújtott 
segítséget: Albertirsa, Békéscsaba, Dunaegyháza, Ecser, Felsıpetény, 
Kesztölc, Kiskörös, Piliscsév, Pilisszentkereszt, Pilisszentlélek, Répáshuta, 
Sámsonháza, Sárisáp, Sátoraljaújhely-Rudabányácska, Szügy, Oroszlány, 
İsagárd, Tardos, Tatabánya-Bánhida, Terény, Tótkomlós, Vanyarc. 
 
További kiállítóhelyek: Bánk, Bokor, Bükkszentkereszt, Galgaguta, 
Kondoros, Mátraszentimre, Nagytarcsa, Péteri, Pitvaros, Répáshuta, Szarvas... 
 

 
Legatum Kht. 

Legatum Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Közhasznú Társaság 
Verejnoprospešná spoločnosť služieb a zúžitkovania nehnuteľností 

(1114 Budapest, Fadrusz u 11/A) 
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É. Kovács László gömörszılısi festımővész, a Gömörszılısi néprajzi 
győjtemény és tájházak megalapítójának „Gömöri Örökség” címő kiállítását 

a rendezvény ideje alatt Vitéz Ferenc nyitotta meg a Vidovszky Béla 
Galériában. Ezen hangzott el az alábbi megnyitó beszéd: 

 
 

É. KOVÁCS LÁSZLÓ 
KIÁLLÍTÁSA GYOMAENDRİDÖN 

- Vitéz Ferenc -  
 

 
 
 

Alig százan lakják ma, a kistelepülések tragikus elnéptelenedésének 
idıszakában a történelmi Gömör megye egyik aprócska, Trianonon innen 
maradt falvát, a szlovák határtól két kilométerre fekvı Gömörszılıst. Az 
egykori megye nevét Magyarországon csupán ez a „törpefalu” ırzi. 

Gömör megyében egykor 260 települést tartottak nyilván, 1920 után pedig 
mindössze 21 település maradt Magyarországon. Ennek a magyarországi 
„Gömörországnak” az egyik legkisebb települése Gömörszılıs, amely 
úgynevezett „zsákfalu”. Azt is mondhatnánk, hogy innen már nem vezet út 
sehová, ám ide vezet egy fontos út. 

Fontos annak, aki lelkében is ırzi Petıfi Sándor útirajzainak és leveleinek 
üzenetét, mely szerint honunk egyik legszebb vidéke ez a tájék. Fontos annak, 
aki szinte ösztönös vállalásként ragaszkodik a jelenben is élı múlthoz. S hogy 
máig jelentıs állomás maradhatott, abban nem kevés szerepe van É. Kovács 
Lászlónak. Nyolcvanhárom évesen is ı (és családja) a falu szellemiségének 
megırzıje, mozgatója. Az elkorhadt emlékekbıl élı múltat, jelent és 
reményteli jövendıt „kovácsolt”. 

É. Kovács László festımővésszel elıször csak 2003-ban találkozhattam. 
Akkor volt nyolcvan esztendıs, és az alkotó munkáiból Debrecenben 
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rendeztek kiállítást. Ujváry Zoltán néprajzkutató professzor kért fel a tárlat 
ajánlására, tudván, hogy foglalkozom a folklór motívumok, illetve a népélet 
eseményeinek képzımővészeti megjelenítésének vizsgálatával. Annál is 
inkább izgatott a feladat, mert elıtte már a kezembe került É. Kovács László 
több néprajzi és honismereti munkája – például az erdei emberekrıl vagy 
Tompa Mihály alakjának néphagyománybeli továbbélésérıl. 

Ezeket a könyveket a kutató a saját képeivel illusztrálta. A népélettel 
kapcsolatos rajzos, képi dokumentációk sorában a néprajzkutatók népéleti 
rajzait is meg kell említeni, melyek a fényképnél jóval többet árulnak el az 
esemény és az abban jelenlévı emberek karakterérıl, személyiségérıl. Hiszen 
nemcsak rögzítik az eseményt, annak egy sajátos pillanatát, hanem a sőrítı, 
olykor dramatizáló láttatásból adódóan, kiemelik a fontos jegyeket. 

A jól megkomponált rajzok sokszor a részletezı leírást tehetik 
szükségtelenné. A leírásnál gyakran alkalmasabb a jelenség általános 
jellemzésére az illusztráció. A néprajztudomány szívesen használja fel az 
archív képanyagot is egy-egy tárgyalt jelenség szemléltetésére, ám ezek csak 
esetlegesen tartalmaznak olyan mozzanatokat, melyek maradéktalanul 
alkalmasak a bemutatott tárgy érzékeltetésére. 

Kiadás alatt van É. Kovács László honismereti kutató, festımővész 
munkásságáról írt monográfiám. Erre is alapozva beszélek mővészetérıl.  

„Olyan szépek és finomak É. Kovács László festményei, mint Tompa 
Mihály virágregéi.” Ujváry Zoltán néprajzkutató professzor fogalmazta e 
hasonlatot földijérıl, még 1995-ben, a Putnokon rendezett kiállítását ajánlva. 
S ez a fenti hasonlat kettıs aktualitású. É. Kovács László volt ugyanis a 
Tompa Mihály Emlékbizottság megalapítója, amely a térség kulturális 
életében kiemelkedı szerepet töltött be. Szintén a mőködésüknek volt 
köszönhetı a Tompa Mihály Emlékmúzeum létrehozása. Másrészt Tompa 
Mihály, a hagyománymővelı, mint maga is hagyományalany, szintén 
meghatározó eleme a kiállító mővész munkásságának. A maga illusztrálta 
kötetben mutatta be, hogyan él Tompa – a halálát követı 130 év elteltével – 
„e szomorú sorsú, hányatott utóélető ember a gömöri nép halványuló 
emlékezetében”.  

A gömörszılısi mővész – egyben jeles néprajzgyőjtı, helytörténeti kutató 
– az idén márciusban töltötte be nyolcvanharmadik születésnapját. Önálló 
kiállítás keretében elıször 1975-ben mutatkozott be a nagyközönség elıtt.  

É. Kovács László festészetének egyik leginkább meghatározó eleme az 
öröm, annak ellenére, hogy inkább leíró jellegő tájképeiben a meditáció, a 
nosztalgia, az emlékezés megemelı szomorúsága van jelen. Avagy Tompa 
Mihály költıi karakterét visszaidézve: a panasz helyett a megindultság szólal 
meg a kiállító mővész festıi munkáin. 

Egy sárospataki katalógusból való a következı idézet: „É. Kovács László 
életútjának szinte minden állomása szülıföldjéhez és Sárospatakhoz kötıdik. 
Itt vált belıle széles látókörő értelmiségi, múltját keresı falukutató, érzékeny 
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mővész.” Intellektuális érzékenységő, a humánum filozófiáját, eszmeiségét 
testesíti meg. Sorsot faggató, a hétköznapok profán és ünnepi pillanatait 
ábrázoló, a karaktereket, a helyzeteket, a természeti és épített környezetet, a 
szokásokat vagy egyszerően: a népéletet ábrázoló képzımővész. 

„Témám a falu, a határ, az erdı, a mezı, a népélet – írta másfél évtizede, 
összegezvén tematikáját, mővészi-emberi vonzódásait. – A késı ısz és a tél 
lágy színeit szeretem. Gömör tájait, lankák övezte apró falucskámat ilyen 
hangulatban, de a hagyománytisztelet követelte hitelességgel kívánom 
láttatni. Stílus szerinti követıje nem nagyon vagyok senkinek.” 

Ez a vallomás természetes ıszinteségbıl fakadt. Nem tagadható a szülıföld 
iránti bölcs rajongás. A gyökerek megtartó erejébe vetett hit már-már 
panteisztikus elragadtatással társul, ám két egyedi vonás is jelen van.  

A kettı egyike az általa is említett évszakos vonzódás. Hiszen 
természetábrázolására inkább a csönd, a puha báj, a természet neszelı, de 
egyszerre buja titkainak kutatása lesz a jellemzı, az elmúlásnak, mint az új 
élet kihordásának, izgalma érzıdik festményeibıl. 

A másik fontos vonalat a humor jelöli ki, amely fıleg az anekdota 
illusztrációkban, a szájhagyomány festıi átfogalmazásában ölt testet. Ám nem 
kell konkrét szituáció a képi történet és helyzet értelmezéséhez. A 
pasztellképek, az akvarell festmények, a rajzok önmagukban is élnek. 

Horpácsi Sándor két évtizeddel ezelıtt írt É. Kovács László vállalásairól. 
Riportja így kezdıdött: „Jó tudni, hogy még (ma is) vannak kovász-emberek, 
akiknek a hite, ügyszeretete, áldozatkészsége, példája közösségeket teremt, 
tart meg és össze, akiknek a kisugárzása másokat is bátorít, cselekvésre 
ösztönöz.” – „Amikor errıl, a kistelepülésekrıl, azok ellehetetlenülésérıl 
szól, hangja felforrósodik, mert jogos indulat főti. Elmondja, hogy ez a nép (a 
falué) mindenkor helytállt, pedig szinte ötévenként kényszerült életmód 
változtatásra (földosztás, tsz – bejáró munkás, új szakma tanulása, 
beilleszkedés). Ezek a parasztemberek soha nem kértek, nem kunyeráltak. 
Tették, amit parancsoltak. Még akkor is, ha nem mindig értettek egyet a 
fentrıl jövı verdikttel. Értéket teremtettek, s most nem tudnak belenyugodni 
abba, hogy ezeket az értékeket pusztulni látják.” 

N. Kósa Judit 2004 ıszén írt cikket Gömörszılıs néprajzi győjteményérıl, 
amely egy évvel korábban ünnepelte negyedszázados jubileumát. Kiemelte, 
hogy a kisgaléria, a szabadtéri tárlat és a néprajzi győjtemény által felépített 
múzeum-együttes úgy kapta meg az Év Múzeuma elismerést, hogy sem 
állami, sem pedig önkormányzati támogatást nem kap. A cikkben a 
következıket olvassuk: „A néprajzi tárlat két helyiség mindössze, ott 
igyekeznek felvillantani a rendezık mindazt, ami a kis falu múltjából ma még 
tudható, s ami a hagyományos életformából megırzıdött. A kívülállónak 
sokkal többet mondanak a falra kitett fotográfiák, az egykorvolt pásztorokat, a 
munka után hazagyalogló kaszásokat, kapáló asszonyokat mutató, elképesztı 
erejő fekete-fehér képek. De a helybelieknek ez a tárgyözön maga a 
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nagybetős Múlt, a nagyszülık mindennapjai. Ajándék volt mindahány. A 
köszönı tábla felirata szerint tizenegy keleméri és tizenöt gömörszılısi család 
adta össze annak idején a néprajzi tárlat anyagát. Azért, hogy megmaradjon. 
Ma már az is látható, hogy jó gazdára bízták.” 

Jó gazdája É. Kovács László a képzımővészetnek is. Nemcsak gazdája 
azonban, hanem újraalkotója egyben. Németh László kritikai ars poétikájában 
úgy fogalmazott, hogy a mővész nem teremt új világot, csupán a meglévı 
világ elemeit állítja új rendbe. A mővész itt nemcsak dokumentál – megırzi 
az eredeti rendet –, hanem kommentál, tehát képi-lírai magyarázatokat főz az 
életeseményhez úgy, hogy nem marad benne az elbeszélés populáris zsáner-
csapdájában, továbbá az önkifejezéssel együtt újraértelmez. Az egyén és a 
közösség kommunikációja vizuális kifejezési nyelvet kap.  

É. Kovács László rajzai és pasztellképei arról tanúskodnak, hogy a 
szülıföld szeretetének vizuális megtestesülései nemcsak esztétikumot, hanem 
erkölcsöt és filozófiát is üzennek számunkra. Paul Gauguin szerint minden jó 
mőalkotás egyenlı egy jó cselekedettel. 

É. Kovács László itt látható jó cselekedetei arra a klasszikus kérdésre is 
választ adnak, amely kérdést magunknak is fel kell tennünk a képek elıtt: 
„Honnan jöttél, hová mész, ki vagy…”  
 

Az ember csak… 
(É. Kovács Lászlónak ajánlva) 

 
 
Az ember csak mindig 
keres valamit. Ami nincs. 
Az ember önmaga vágyának 
a legnagyobb bilincs. 
 
Éhes a szeretetre, és koldul 
nyomorún is, ha kell, 
elrekedt a bőnben, s mégis 
a messzi fényrıl énekel.  
 
Az ember olyan, hogy ha kell, 
megalkuszik az idıvel. 
Tudja, hogy alulmarad,s ha meghal, 
mégis csak emelt fıvel 
 
mondja ki az utolsó igent, 
hogy jó lett volna még valamit… 
Valamit, ami nem fáj senkinek, 
és senki élıt el nem vakít. 

Beleszédül végül az erdıbe 
az ember. A fák közé. 
S mohák tövében megérzi majd, 
hogy semmi sem lett övé. 
 
Mert minden a fáké, a moháké, 
s a madarak ellopott éneke 
lett csak a hajnalok kopott, 
mohálló s fény-ringó ígérete. 
 
Az ember csak mindig keres 
valamit, ami volt, de nincs. 
Az ember önmaga vágyának 
a legnagyobb bilincs.  
 
Az ember szeretne lenni fa, 
mert nem tud lenni ember. 
S ha ember tudna lenni mégis, 
embernek lenni nem mer. 
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Beleszédül végül a fák közé, 
a párás mohát szagolja, 
úgy tesz, mintha e világon 
semmi nem lenne büszke dolga. 
 
Csókol füveket, magas erdıt 
imád a fukar végtelenben. 
Arra gondol, hogy élni nála 
senki sem tudna szebben.  
 
Az ember lehántja a fát, 
figyeli a kakukk énekét, 
megszámolni akarja az idıt, 
és nem számolja meg az életét. 
 
Nem számolja a szeretetet, 
hogy kit felejtett el szeretni, 
megnyugszik a mohos fák között, 
mert szeretne mindent elfeledni. 

 
De a fák nem felejtenek. 
Vaskos törzs-erükben ırzik az idıt. 
Megszámlálhatatlan minden 
csók, mi a rügyekbe nıtt. 
 
Levelek pattannak deres, 
komisz és kemény tavasszal. 
Felvértezik a lelket is, jobban, 
mint edzett acéllal s a vassal. 
 
Az ember csak mindig 
keres valamit, ami nincs, de volt. 
Az ember önmaga vágyának 
otthont és álmokat koholt. 
 
Szeretne lenni erdı. 
Szeretne lenni egy tölgy csupán. 
Szeretne lenni egy levél 
a tölgyfa homlokán. 
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Kibıvített Elnökségi ülés Gyömrın 
 

Gyömrı Város Polgármesteri Hivatala szíves meghívásának eleget téve a 
kibıvített elnökségi ülést 2006. május  12-én Gyömrın tartottuk a Negresco 
Étterem teraszán. Kimentette magát: Danter Izabella, Jakabné Heller Anna, 
Kapitány Orsolya. 
Dr. Füzes Endre elnök köszöntötte a megjelenteket. A település polgármestere 
nevében Volcz Zoltánné – az Önkormányzat oktatási referense köszöntötte a 
tanácskozást. 
Harmadik napirendi pontként Kozmáné Bódi Ildikó megbízásából Horváth 
László tett szóbeli kiegészítést a IV. Országos találkozó írásban kiküldött 
elızetes programtervéhez. Azt ezt követı hozzászólások alapján az alábbi 
határozat született (2006/2-1.): 

- A szóbejöhetı szálláshelyek körét bıvíteni kell, lehetıséget teremtve a 
jelentkezık igény szerinti választásához. A távolabbi szálláshelyekre 
történı eljutáshoz autóbuszos eljutás lehetıségét biztosítani kell. 

- A részvételi díjat 3000 Ft-ban célszerő meghatározni, megjelölve, hogy 
ez mit tartalmaz; 

- A szeptember 22-i délutáni ülésszakon lehetıséget kell biztosítani a 
Tengertánc pályázaton nyertes tájházak 10 perc idıtartamú 
bemutatkozására, erre a tájházakat fel kell kérni; 

- A Találkozó elsı körlevelét a szervezık május 30-ig eljuttatják 
Szablyár Péternek postázás céljából, hogy a visszajelentkezések idıben 
összegezhetık legyenek. 

Negyedik napirendi pontként Szablyár Péter szervezeti kérdésekrıl 
tájékoztatta a jelenlévıket. Tagfelvételi kérelmekkel kapcsolatban az alábbi 
határozat született (2006/2-2.): 
Egyéni tagként a Szövetség tagja lett : Nagy Tibor (Csökmı), Dr Szőcs Judit 
(Csongrád), Péter Tibor (Jánd), Tóth Gáborné Bogár Éva (Szekszárd), 
Nagyné Sallai Erzsébet (Túrkeve),  Dr Tóthné Baraksó Ágnes (Tiszadob), 
Czompó Zsuzsanna (Lovasberény). 
Jogi tagja lett a Szövetségnek: Mecseknádasdi Tájház, Seregélyesi Tájház, Dr 
Riedl Ferenc Helytörténeti Győjtemény Budaırs, Vecsési Tájház, 
Szederkényi Tájház, Piliscsévi Falumúzeum, Szabadszállási Tájház.  
 
Ötödik napirendi pontként – megvitatva az írásos elıterjesztésben 
foglaltakat – Dr. Bereczki Ibolya, Dr. Füzes Endre és Szablyár Péter szóbeli 
kiegészítését követıen 2006/2-3. számú határozatként elfogadták a 
Tengertánc-II. pályázat monitorozásával kapcsolatos programot az 
elıterjesztés szerinti személyi bontásban és feladat-tartalommal. A 
Békéscsabai Tájház monitorozó személye Andó György helyett Dr. Füzes 
Endre lesz. 
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A hatodik napirendi pont keretében a Tájházi mőhely elsı féléves képzési 
napjairól tartott tájékoztatók a jelenlévık elfogadták (2006/2-4.). A II. félév 
programját május 31-ig összeállítják és a Tájházi Hírlevélben közzéteszik. 
A hetedik napirendi pont keretében a Szövetség gazdálkodásának 
helyzetérıl elızetesen kiküldött tájékoztatót tudomásul vették (2006/2-5.). 
A nyolcadik napirendi pont keretében – az „Év tájháza” pályázat bíráló 
bizottsága összetételében az alábbiakban állapodtak meg (2006/2-6.): vezetıje 
Dr. Füzes Endre, tagjai: Dr. Bereczki Ibolya, Szablyár Péter + a pályázatot 
benyújtó régiót képviselı elnökségi tag. 
A kilencedik napirendi pont keretében Szablyár Péter tájékoztatott a 
Szövetség pályázatainak helyzetérıl. A NCA pályázatok még mindig 
„kuratóriumi döntés alatt” státuszúak, az NKÖM mőködési támogatási 
pályázat döntése sem ismert. 
A tizedik napirendi pont keretében Szablyár Péter tájékoztatta jelenlévıket, 
hogy a Szövetség a Múzeumok majálisán május 21-én a 13-as standon jelenik 
meg, Tábori Katalin váci keramikus társaságában. A standon Kovács Edina és 
Szablyár Péter lesz. Néhány tájháztól szerény mennyiségő szóróanyag már 
érkezett (Orfő-Serényi Ákos, Bátai tájház, Ócsai tájház, Gyömrıi tájház). A 
szövetségi tagokat feltüntetı – korábban készült térképet kiállítjuk. 
Az egyebek napirendi pont keretében Szablyár Péter ismertette a Dr. Danter 
Izabella által megküldött „Hagyományok és értékek IV.” címő nagymegyeri 
szeminárium programját, amely július 23-án lesz. Dr. Bereczki Ibolya 
tájékoztatást adott a nyitás elıtt álló észak-magyarországi mezıváros 
tájegységrıl, amelynek ünnepélyes felavatása május 27-én lesz. 
Az elnökségi ülést kitőnı ebéd és gyömrıi városnézés követte. 
 
 
 

 
 

Gyülekezı az elnökségi ülésre a Gyömrıi tó partján
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MÚZEUMOK  MAJÁLISA  
 

Ebben az esztendıben csak egy nap – május 21. vasárnap – vehettünk részt a 
Múzeumok Majálisán. A 75-ös standon, egy elég forgalmas helyen – a 
fılépcsıtıl balra -  ütöttünk tanyát Tábori Katalin váci fazekas társaságában. 
A standon Kovács Edina elnökségi tagunkkal teljesítettünk szolgálatott 8-
18.30-ig.  A bátai-, fertıhomoki-, ócsai-, gyömrıi-, orfői-, vörsi és a jósvafıi 
tájházak, valamint az Aggteleki- és Balatoni nemzeti Parkok prospektusait,  
szórólapjait, valamint a Szövetség elérhetıségeit tartalmazó kártyát  
vihették magukkal a látogatók. 
 
Sokan hiányoltak ismét egy olyan Magyarország térképet, amelyen a tájházak  
helye és fı adatai megtalálhatók lennének. Önálló, nagy standdal vett részt  
a tardi és a turai tájház (egyik sem tagja a Szövetségnek). Szomszédunk az  
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum volt, akikkel jól 
együttmőködtünk.  
Jövıre igyekszünk 2 napos részvételt kiharcolni. Köszönet az anyagokat 
küldı tájházaknak. 
 

 
 

Erzsi Néni Tardról a Szövetség sátra elıtt
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Az orfői találkozón elhangzott elıadásokból 
 

Somogy megye győjteményei és tájházai 
- Kapitány Orsolya - 

 
 

 
 

Somogy megye győjteményei és tájházai 
 
AA  ggyyőőjjtteemméénnyyeekk  ffaajjttááii::  

magángyőjtemények,  
egyházi győjtemények, 
oktatási intézmények, civil szervezetek, egyesületek 
győjteményei,  
közgyőjtemények. 

A magángyőjtemények egyéni ambícióból születtek és születnek ma 
is, a tulajdonjog megtartásával.  
Az egyházi győjtemények a hitélet gyakorlásának kellékeibıl és 
különbözı adományokból jöttek létre, melynek tulajdonosa az egyház. 
Oktatási intézmények győjteményeinek tulajdonjoga az iskolát, illetve 
a fenntartó önkormányzatot, egyházat illeti meg. Az egyesületek, civil 
szervezıdések győjteményei felett a tulajdonjogot a szervezet 
gyakorolja.  
Magyarország legnagyobb közgyőjteményeinek a gyökerei azok a 
magángyőj-temények voltak, melyek tulajdonjogáról a tulajdonos vagy 
utódai lemondtak a nagyobb közösség (állam) számára. 
A tulajdonjogról való lemondás történhetett és történhet ma is 
ajándékozással vagy pénzbeli megváltással. 
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A 20. század második felében jelentıs számú iskolai győjtemény született 
és több civil szervezıdés (honismereti egyesület) is feladatául tőzte ki a 
tárgyi emlékek mentését.  Ezek közül néhány szintén alapja lett egy-egy 
múzeumi közgyőjtemény-nek. 

Magángyőjtemények 
 

18. században a magángyőjtemények tulajdonosai fınemesek és 
nemesek voltak. A kastélyok, kúriák értékes könyv, kép, fegyver és 
éremgyőjteményeket ıriztek. A kastélyok bútorai is felértek egy-egy 
győjteménnyel. 
 
Az 1830-as évektıl a felvilágosult polgárság köreibıl is kerültek ki 
győjtık (pl. Storno Ferenc festı, restaurátor, építész), akik jelentıs pénzt 
fordítottak győjteményeik gyarapítására.  

Múzeum születése 
A kultúra és mővészetpártoló nemesség soraiból a 19. század elején 
kitőnt gr. Széchényi Ferenc (1754-1820), (1798-tól Somogy vármegye 
fıispánja), aki 1802-ben felajánlotta magángyőjteményét egy 
felállítandó magyar nemzeti győjtemény számára. A felajánlott (11884 
db nyomtatvány, 1150 kézirat, 142 db térkép, rézmetszetek, 2029 
nemesi címer, 2655 db érem, stb.) győjteményt az országgyőlés 1807-
ben elfogadta és bemutatásra sor került a pesti pálos kolostorban. 

Festetics Julianna követte férje példáját, és 1808-ban felajánlotta 
ásványgyőjteményét a Nemzeti Múzeumnak megalapozva ezzel a 
Természet Tárat.  
 
Újabb győjtemények 
 

Az 1832/36-os országgyőlés megszavazta a Jankovich-győjtemény 
(Jankovich Miklós történész, bibligráfus, tudományszervezı) 
megvásárlását.  
A győjtemény  63.000 db könyvbıl,  

1266 db ötvöstárgyból  
174 db fegyverbıl 
7000 db érembıl állt.  

Jankovich Miklós ezen kívül még félmillió forintot ajánlott fel az új 
múzeumépület felállítására, úgy, hogy az nem az adózó népet 
terhelte, hanem „egyedül a nemesi rendre fog felosztatni és attól lész 
beszedendı”.  
 
A nemzet múzeumának épülete 1846-ban készült el Pollack Mihály tervei 
alapján.  
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AA  NNeemmzzeettii  MMúúzzeeuumm  NNéépprraajjzzii  GGyyőőjjtteemméénnyyee  
 
A néprajzi győjtemény megalapozójának Reguly Antal nyelvészt 
tekintjük, aki 1847-ben Finnországban, Lappföldön, illetve a vogulok, 
osztjákok és a cseremiszek között győjtött tárgyi és népköltési 
győjteményét a Nemzeti Múzeumnak adományozta.  
A kiegyezés után gyorsan fejlıdött a nemzet múzeuma, fokozatosan 
alakultak ki az egyes győjteményrészek. 
1870-ben Xantus János egy osztrák-magyar távolkeleti expedícióból 
(Kína, Japán, Ceylon, Indonéz szigetvilág stb.) 2500 darabból álló 
győjteménnyel tért haza.  
Az anyag kiállításon történı bemutatása után 1872-ben Xantus Jánost 
a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának vezetıjévé nevezték 
ki. Ezt az idıpontot tekintjük a Néprajzi Múzeum születésének. Az 
ország elsı múzeumába a távoli népek tárgyi anyaga szépen 
gyarapodott. A magyar népi kultúra elsı tárgyait az 1885-ös Budapesti 
Világkiállítás és a Millenniumra felállított magyar falu berendezési 
tárgyai adták.  

Vidéki múzeumok születése 

A folyószabályozások, vasútépítések nagy mennyiségben ontották a 
régészeti leleteket. Az archeológia a nagybirtokosok, tanárok, papok 
és elıjárók passziója lett.  Országszerte Régészeti Társulatok 
alakultak.  

Somogy megye győjteményei 

Somogyban, 1877-ben megalakult a „Somogyvármegyei Régészeti és 
Történelmi Társulat”, melynek célja volt „Somogy megye múltjának 
kincseit felkeresni és megırizni.” A társulat elnökének Sárközy Titusz 
kisasszondi földbirtokost választották. A nehéz kezdés után 
hamarosan 1880-ban az elsı választott vezetıség lemondott. Az 
elnöki feladatot Kacskovics Sándor mocsoládi földbirtokos, titkárit 
Melhard Gyula kaposvári fıgimnáziumi hittanár vállalta. 
A társulat taglétszáma 145 fı volt. Alig 5 éves mőködés után a társulat 
1902-ben megszőnt. Rövid életét személyi és anyagi problémákra 
lehetett visszavezetni. 
 
A megszőnéskor felvett jegyzıkönyv 1589 db tárgyat (375 db különbözı 
korokból származó lelet, 1154 db érem és 60 db könyv) vett számba. 

1902 és 1907 között semmiféle muzeális egyesület nem volt a 
megyében. A győjteményt a kaposvári fıgimnázium ırizte. 
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1907-ben egy múzeumi egyesület alakításának gondolata vetıdött fel 
„a közmővelı-dés iránt érzékkel és szeretettel bíró vezetı férfiakban”. 

Egyesület alakulása 
1909. január 31-én alakult meg a „Somogymegyei Múzeum 
Egyesület”, elnökének gr. Somssich Gézát választották. Az egyesület 
átvette a fıgimnáziumtól az 1902-ben megszőnt „Somogyvármegyei 
Régészeti és Történelmi Társulat” anyagát és ezzel megindult a 
tudatos győjteményépítés. Gr. Somssich Géza javaslatára a múzeum 
rendezése négy osztályra elkülönítve történt: 
 
I. régészeti és történeti 
II. numizmatikai 
III. bibliográfiai 
IV. néprajzi és népmővészeti 
Az egyesület vezetıi legfontosabbnak tekintették a néprajzi győjtés 
megindítását. 1914. február 28-án tartott közgyőlés kimondta a 
néprajzi és népmővészeti tárgyak győjtésének megkezdését. A 
feladattal- a közben alelnökké megválasztott- Gönczi Ferencet, 
Somogy megye királyi tanfelügyelıjét bízták meg. Gönczi 1914-1917 
között 1500 db tárgyat győjtött a hivatalos iskolalátogatásai során.  
A több ezerre duzzadt győjtemény elhelyezése komoly gondot jelentett 
az egyesületnek. Egy kultúrpalota megépítését tervezték, amihez a 
földbirtokosok jelentıs adományokkal járultak volna hozzá, de a terv 
állami támogatottság hiánya miatt sohasem valósulhatott meg.  
1923-tól Gönczi Ferenc, már nyugdíjas tanfelügyelıként és az 
egyesület ügyvezetı alelnökeként hatalmas néprajzi tárgygyőjtésbe 
kezdett, amihez a pénzügyi feltételeket a minisztérium, a város és az 
egyéni támogatók biztosították. 
1923-24-ben 81 községet járt be, 1593 db tárgyat győjtött, amibıl 53 
db volt vétel, a többi ajándék. A kaposvári múzeum 
győjteményfejlesztéséhez magángyőjtık is hozzájárultak. Rippl-Rónai 
József testvére Ödön 1355 db-ból álló győjteményét (976 db festmény, 
rajz, 56 db szobor, 13 db dombormő, 7 db fegyver, 90 db faragott bot 
stb.) 1920-ban végrendeletileg a múzeumra hagyta. Az összegyőjtött 
anyag rendezése, szakszerő nyilvántartásba vétele egyre sürgetıbbé 
vált.  
1926-27-ben a leltározás megindítása elıtt Gönczi Ferenc 
tanulmányozta a Nemzeti Múzeum nyilvántartását. A beérkezett 
tárgyakat gyarapodási naplóba vezette (fıleltár), ahol leltárszámot 
kapott a tárgy, illetve beírta a nevét, darabszámát, értékét vagy 
vételárát, az eladó vagy ajándékozó nevét. Ezt követıen szakleltárba 
vezetve bıvebb leírást kapott a tárgy és rajz is készült róla. Az egyes 
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tárgyakról kartonok is készültek, ahol a bıvebb leíráson mellett színes 
tusrajz is szerepelt a tárgyakról. 
 
1927-1932 között 8 ezer tárgyról 16 ezer rajz készült. Kezdetben csak 
Gönczi Ferenc rajzolt, majd Tarján Antal, illetve Kovács Jenı J. 
festımővész  segítette a munkát. 

Somogy elsı múzeumának megnyitása 

1932-re a leltározott és rendszerezett 9000 győjteményi tárgyról teljes 
áttekintése volt Gönczinek. 1927-1933-ig a városházán volt az anyag, 
majd a megyeházára költöztették. 1934. május 6-án az egyesület 
díszközgyőlését követıen a megyeháza 2. emeletén gr. Széchenyi 
István nevét viselı múzeumot nyitottak. 
1936-ban a „Somogymegyei Múzeum Egyesület” győjteményi anyagát 
a vallás és közoktatásügyi miniszter közgyőjteménnyé nyilvánította. A 
múzeum vezetıje 1948-ig (haláláig) Gönczi Ferenc volt. 
Az állami tulajdonba került győjteményt 1949-1972 között Takáts 
Gyula költı, tanár vezette. Régész szakember az intézményhez 1961-
ben került. Ettıl az idıszaktól számítjuk Kaposváron a tudományos 
élet megindulását. 1963-ban szakvégzett néprajzos is állást kapott az 
intézményben.  A múzeumi szervezethez ekkor 6 kiállítóhely tartozott. 
(Zala, Somogytúr, Balatonszárszó, Siófok, Balatonszemes, Nikla). 
1972-tıl Bakay Kornél vette át a múzeum vezetését, aki a múzeum 
belsı terét (ma levéltár) korszerősítette, új, tudományos alapokon 
nyugvó állandó kiállítást hozott létre munkatársai segítségével és 
útjára indította a múzeum évkönyvét Somogyi Múzeumok 
Közleményei címmel. Bakay Kornél távozása után (1976) az 
intézmény élén több vezetı (5) állt, jelenleg dr. Winkler Ferenc 
néprajzkutató a megyei múzeumigazgató. Ma a kaposvári Rippl-Rónai 
Múzeumban 5 tudományterület képviselteti magát. A tárgyi 
győjtemény állománya meghaladja a 600 ezer darabot. Legnagyobb 
darabszámmal a régészet van jelen. A többi szakterület kevesebb, de 
igen értékes örökséget ıriz a megye és a benne élı emberek 
múltjáról, természeti környezetérıl. Az intézmény fotógyőjteményének 
tételszáma meghaladja a 200.000, az adattári anyag 30.000 lapnyi 
terjedelmő.  
Napjainkban 8 kiállítóhely tartozik a megyei múzeum kezelésébe, 
melyek a következık: 
 
Rippl-Rónai József Emlékmúzeum (Kaposvár, Róma-hegy) 
Kunffy Lajos Emlékmúzeum (Somogytúr) 
Zichy Mihály Emlékmúzeum (Zala) 
József Attila Emlémúzeum (Balatonszárszó) 
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Szabadtéri Néprajzi Győjtemény (Szenna) 
Horvát Nemzetiségi Tájház (Lakócsa) 
Berzsenyi Dániel Emlékmúzeum (Nikla) 
Noszlopy Kúria (Újvárfalva) 

Vidéki győjtemények a megyében 
 

Marcaliban 1972-ben, Csurgón 1975-ben, Barcson 1979-ben, 
Siófokon 1987-ben, Nagyatádon 1996-ban a település várossá 
nyilvánítása alkalmából adták át a múzeumot. Fonyódon csupán két 
éve van múzeum, Wellich Antal turkológus egykori villájában. A 
marcali múzeum alapja az a  gimnáziumi győjtemény volt, amit az 
1960-as évek elejétıl Gál József történelem szakos tanár irányításával 
hoztak létre a diákok. Ma a törzsgyőjtemény 5000 db néprajzi és 1200 
db helytörténeti jellegő tárgyból áll, amit 25000 lapterjedelmő adattár 
és a 4000 db fotó egészít ki. A múzeum két szakemberrel és négy 
kisegítı munkatárssal mőködik. Az intézmény fenntartója a város. 
Csurgón és Barcson a helyi honismereti szakkör győjteménye volt a 
múzeum alapja. Nagyatádon a kollégiumi diákok győjtımunkájának 
köszönhetı, hogy a településen ma múzeum mőködik. Siófokon 1987-
ben adták át a Kálmán Imre Emlékmúzeumot. Kezdetben a tárgyi 
győjteménye csupán néhány relikviából állt.  Napjainkra az 
emlékmúzeum 300 db-os képzımővészeti győjteménnyel rendelkezik. 
E múzeumok fenntartói, mőködtetıi és tulajdonosai az illetékes városi 
önkormányzatok. A megye legifjabb múzeuma a fonyódi, mely létét az 
1988-ban alakult Múzeumi Egyesület győjtımunkájának köszönheti. A 
múzeumi épület felújításához támogatást nyert a város önkormányzata 
a Széchenyi Terv pályázaton. Az épület önkormányzati tulajdonban 
van, a 6-700 darabos fıleg néprajzi tárgyakból álló győjteménye a 
Múzeumi Egyesület tulajdonában maradt. 

Somogy megye tájházai  
Somogy megye tájházait az a néprajzi, mőemlékvédelmi koncepció 
hívta életre, mely az 1960-as évek elején, a településeken még 
fellelhetı 19. században épült népi építészeti emlékek felmérésére, 
dokumentálására, némelyek helyben, vagy áttelepítéssel 
(skanzenben) történı megırzésére irányult. 
1974-ben a megyei pártbizottság határozatot hozott a megyei múzeum 
fejlesztésére, a hálózat bıvítésére, korszerősítésére. A kiállítóhelyek 
bıvítése között szerepeltek tájházak is. Ennek a múzeumfejlesztési 
idıszaknak az emlékét ırzi Somogyban 9 tájház és két szabadtéri 
győjtemény.  
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Az elsı tájházat 1977-ben Zamárdiban adták át, de még ebben az 
évben Buzsákon is megnyitottak egy teljes portát a SIOTOUR 
(Somogy Megyei Idegenforgalmi Hivatal) gondozásában. Zamárdiban 
a tájház berendezésének 95 %-át a megyei múzeum törzsanyagába 
1973-ban bekerült zamárdi iskolagyőjtemény adta. A tájház 1991-ben 
a megyei múzeum gondozásából kikerült, tulajdonosa a Kincstári 
Vagyoni Igazgatóság, kezelıje a helyi önkormányzat lett. A kiállított 
tárgyakat a megyei múzeum tartós letét formájában kölcsönzi a helyi 
önkormányzatnak.   
Buzsákon a ház berendezéséhez a SIOTOUR jelentıs mennyiségő 
tárgyat vásárolt a faluban, amit a Rippl-Rónai Múzeum és a NIT 
győjtemény (ma Magyar Népi Iparmővészeti Múzeum) néhány 
darabbal egészített ki.  
A SIOTOUR megszőnése után a tájház a helyi önkormányzat 
tulajdonába került, fenntartásáról gondoskodik. Az 1977 óta üzemelı 
kiállítás felújításra szorul. 
1978-ban adták át Szennában a Szabadtéri Néprajzi Győjteményt az 
elsı porta megnyitásával. Az áttelepített lakóházak, szılıbeli 
építmények berendezési tárgyai a Rippl-Rónai Múzeum néprajzi 
törzsgyőjteményéhez tartoznak.   
A szabadtéri győjteményben több tulajdonos van jelen:  
1. Somogy Megye Önkormányzata 
2. Református Egyház 
3. Szenna Község Önkormányzata 
Fenntartója Somogy Megye Önkormányzata, mőködtetıje a Somogy 

Megyei 
Múzeumok Igazgatósága. 
Szennában van egy helyben megırzött talpasház is, ami szintén 
tájház szerepet tölt be. Az 1978-ban átadott épület hosszú évekig a 
megyei múzeum kezelésében volt, múzeumi nyilvántartásban szereplı 
tárgyakkal berendezve. 1991-ben az épület átkerült a Kincstár 
tulajdonába és egy helybeli vállalkozó próbálta meg a mőködtetni. 
Jelenleg egy újabb vállalkozó próbálkozik a tájház beindításával.  
1979-ben további egységekkel gyarapodott a tájházak sora. 
Balatonszentgyörgyön a SIOTOUR, Vörsön a Természetvédelmi 
Felügyelıség gondozásában került felújításra egy-egy épület.        
A balatonszentgyörgyi házat hosszú éveken keresztül a csurgói és a 
kaposvári múzeum törzsgyőjteményébıl kölcsönzött tárgyakkal 
rendezték be. Jelenleg a Kincstár tulajdonában lévı épületet a helyi 
önkormányzat mőködteti, berendezését a faluban összegyőjtött 
tárgyak biztosítják. A tárgyak tulajdonviszonya rendezetlen. Az épület 
jó állapotban van, de a jelenlegi kiállítás alkalmatlan a nyilvános 
bemutatásra.   
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A vörsi tájház szoba, konyha és kamra berendezését a helyiek 
adogatták össze, tulajdonviszonyuk szintén rendezetlen.    
Ma ez az épület is Kincstári tulajdonban van, mőködtetıje a Balatoni 
Nemzeti Park Igazgatósága.  
Szántódpuszta –Szennához hasonlóan- szintén különleges helyet 
foglal el a megye épített örökségeinek sorában. Szakemberek 
bevonásával a SIOTOUR felújította a puszta egykori épületeit, majd 
idegenforgalmi és kulturális központként hasznosította. A tihanyi 
apátság egykori gazdasági központjában cselédek éltek és dolgoztak. 
A felújított gazdasági épületek, cselédlakások és a gazdaságot irányító 
gazdatiszt kúria-a megyében egyedülállóan - mutatják be az egykori 
nagybirtokrendszer mőködését.       
A SIOTOUR megszőnése óta nagy gondot jelent a fenntartása és 
mőködtetése. Jelenleg a Keszthelyi Kastélymúzeum Kht. mőködteti, 
de jövıjének kijelölése a kulturális tárca feladata.  
Karádon 1982-ben adták át a tájházat, mely 1991-ig a megyei 
múzeumhoz tartozott. Ezt követıen a tájház a helyi önkormányzat 
tulajdonába került és felújította az épületet. A berendezési tárgyakat 
és a helyi hímzéskultúrát bemutató kiállítás anyagát a kaposvári 
múzeum letét formájában kölcsönzi a mőködtetınek. 
A múzeumi hálózat kiépítésének részeként 1986-ban nyílt meg a 
lakócsai tájház. A Dráva mentén élı horvát nemzetiség lakás és 
életkörülményeit bemutató kiállítás anyagát a Dráva Múzeum 
győjteményi anyaga szolgáltatta.  
Az elmúlt két évtized alatt e tájház esetében a tulajdoni viszonyok 
megváltoztak. A telek, és a rajta álló lakó és pajtaépület tulajdonán a 
helyi önkormányzat és  a megyei önkormányzat osztozkodik. 
Az 1991-es megyei múzeumi szervezet karcsúsítását követıen a 
barcsi Dráva Múzeum a város fenntartásába került, vele együtt a 
győjtemény nagy része is kivéve a tájházban kiállított tárgyakat. Az 
elmúlt években sajnos elhanyagolttá vált a tájház és környezete. 2005-
ben tárgyalások kezdıdtek a tájház átadására a helyi önkormányzat 
részére, illetve a Dráva Múzeum nyilvántartásában szereplı tárgyak 
átadására a városnak. A tárgyalások még nem fejezıdtek be.   
Somogyban két tájházat kell még számba vennünk, melyek közül az 
egyik Istvándiban, a másik Péterhidán áll. Az istvándi ház kincstári 
tulajdonban van, a péterhidai a helyi önkormányzaté. 
Istvándiban az épület évek óta üres, állaga egyre jobban romlik. 
Hasznosítására eddig nem találtak megfelelı jelentkezıt. 
Péterhidán a ház és a telek gondozott, csupán megfelelı kiállítás és 
színvonalas  programok hiányoznak belıle. 
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A győjtemények nyilvántartásba vételének tapasztalatai Decsen 

és Bátaszéken 
- Balázs Kovács Sándor -  

 
 

 A múzeumok sajátosan kettıs profilú – tudományos és közmővelıdési 
– intézmények. Nem csupán továbbítói (mint pl. a könyvtárak), hanem 
feladatszerő feldolgozó tevékenységük révén „megteremtıi” is egyben az 
ismeretanyagnak, amellyel a tudományt gazdagítják, illetıleg a kutatási  
eredmények közkinccsé tételével (kiállítások, kiadványok, stb.) a 
közmővelıdést szolgálják. 
 Egy tájház berendezéséhez több száz, egyes házak esetében ezres 
nagyságrendő tárgy szükséges. (Decs kb. 400 db, Báta kb. 2400 db, Bátaszék 
kb. 1300 db, Dombóvár kb. 2600 db) Ezeknek egy része ajándékként kerül a 
győjteménybe, egy része pedig – ha van rá anyagi fedezet – vásárlás útján. 
Mindkét esetben elengedhetetlenül fontos, hogy a tárgy tulajdonjoga tisztázott 
legyen, nehogy késıbb problémák merüljenek fel vele kapcsolatban. Ezért 
ajánlatos egy ajándékozási szerzıdés megírása minden alkalommal, ha egy 
tárgy a tájházba kerül: ezen fel kell tüntetni az ajándékozó és az átvevı 
adatait, a tárgy nevét és  darabszámát, illetve azt, hogy az ajándékozó a 
tulajdonát képezı tárgyról lemond. 
 A múzeumi kutatómunka, de lényegében minden múzeumi tevékenység 
alapja a győjtemény. Az a győjtemény, amelynek minden egyes darabja egy-
egy láncszem a történelmi múlt hiteles feltárásához. A muzeális emlékek 
valamilyen formában kifejezıi az adott kor kultúrájának, forrásértékő tárgyi 
bizonyítékok a  tudományos kutatás számára. Nem győjthetı be, de nem is 
tekinthetı muzeális értékőnek minden, ami régi, ezért már a jellemzı tárgy 
kiválasztásánál, de még inkább a begyőjtést követı meghatározásnál nagyon 
fontos szerepe van a muzeologiai szakismeretnek, a tárgy eredetiségét, 
rendeltetését, stb. hitelesítı szakszerő leírásnak. Ez a tevékenység már része a 
nyilvántartásnak, ez már önmagában tágabb fogalom, mint a közhasznú 
„leltár” vagy jegyzékbe foglalás szó. A  tárgy jellemzı adatait rögzítı 
nyilvántartás adja a hitelességet, s alapozza meg egyben a késıbbi 
tudományos, vagy közmővelıdési célú hasznosságot. A nyilvántartások 
vezetése tudományos felkészültséget igénylı feladat, amelyet a vonatkozó 
múzeumi szabályok szerint csak szakképzett muzeológus, illetve a megkívánt 
szakismerettel rendelkezı dolgozó végezhet. 
 A múzeumi nyilvántartás a tárgyak tudományos hiteleségének, és a 
tulajdon védelmének biztosítását egyaránt szolgálja. A nyilvántartás nem 
adminisztratív jellegő tárgyfelsorolás, hanem tudományos igényő 
meghatározási és rendszerezési munka. A győjtemények értéke és 
hasznosíthatósága szorosan összefügg a nyilvántartás megbizhatóságával és 
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szakszerőségével. A muzeális tárgyak a szakmai meghatározás révén válnak a 
történetkutatás számára forrásértékővé, ezért a múzeumoknak különös gondot 
kell fordítani a nyilvántartások szakszerőségére és megbizhatóságára. A 
muzeológus szakmai ismerete és gondos adatrögzítı munkája jelentısen 
befolyásolhatja, hogy a késıbbi idıben milyen mértékben lesz a tárgy 
hasznosítható. A legtöbb adat általában a tárgy begyőjtésekor (a lelıhely, 
funkció, használati mód, stb. ismeretében) rögzíthetı, de a lehetıségek s az 
adatrögzítési formák eltérıek. Gyakori, hogy kétségtelenül muzeális értékek 
pontos meghatározása, vagy lényeges részadatainak felderítése hosszadalmas 
kutatómunkát igényel. A szaknyilvántartási munka lényegesebb 
részletkérdéseirıl beszélünk, szólni kell néhány szót általában a leltározásról 
és a múzeumokban használt leltárkönyvekrıl (nyilvántartásokról). Abból kell 
kiindulni, hogy a múzeumoknak csak olyan muzeális értékeket lehet tárolni, 
amelyek ottlétét valamilyen hivatalos feljegyzés (leltár, nyilvántartás) 
igazolja. 
 A múzeumi leltár: okirat. A nyilvántartások egyik része a megszerzett 
muzeális értékek adatainak bejegyzésére (leltárba vételére), másik része a már 
szakleltározott (vagy megszerzendı, leltározandó) tárgyak belsı s külsı 
mozgásának figyelemmel-kísérésére szolgál.  
 A leltározás az a folyamat, amely mindenképpen szükséges ahhoz, 
hogy egy győjtemény  hivatalosan is győjteménnyé válhasson. A leltározás 
alapvetı kellékei közé tartozik az adatlap, a mérıszalag és a leltárkönyv. Ha 
mindez megvan, már csak a kellı kitartás és elszántság kell ahhoz, hogy siker 
koronázza a tevékenységünket. Ha azonban ez sem elég, nyugodtan 
forduljunk az idısebbekhez, akik kellı információval tudják a munkát 
segíteni. A legszerencsésebb az, hogyha már a tárgy begyőjtésekor kitérünk 
azokra a kérdésekre, amelyek késıbb felmerülhetnek. Ha mindezt elızetesen 
felírjuk, és módszeresen megkérdezzük minden tárgynál, nem lesz 
nehézségünk abban, hogy az adatlap  különbözı rubrikáit kitöltsük. A 
következı kérdéseket kell feltenni: 
 
Ki készítette a tárgyat? 
Mikor készült a tárgy? 
Hol készült a tárgy? 
Milyen technikával, milyen anyagból készült a tárgy? 
Hogyan használták a tárgyat? 
Mire használták a tárgyat? (Ebben benne foglaltatik az is, hogy mikor és kik 
használták azt a bizonyos tárgyat.) 
Hol tárolták a tárgyat? 
 
 Az adatlapokon (kartonon) a következı információknak kell 
szerepelnie: az adott lapon beleltározott tárgy leltári számának, darab-
számának, esetlegesen gyarapodási számának, illetve ha ez utóbbi van, akkor 
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a sorszámának. A megnevezéskor fel kell tüntetni a tárgy irodalmi nevét, 
amelynek megtalálásában segítenek a szakkönyvek, és e mellett a tárgy 
lokális, adott településen használt elnevezését. Erre példa a tepsi – tepszi 
szóalak, amelyet a Dél-Dunántúlon is használnak, vagy a Sárközben a 
fejtekercs – févó.  
 A következı néhány adat nagyon fontos, nélkülük nem ellenırizhetı a 
tárgy utólagosan. Ide tartozik az anyag feltüntetése, amelynél meg kell 
próbálni minél közelebbi meghatározást adni: ha fából van a tárgy, állapítsuk 
meg, hogy puhafáról vagy keményfáról van szó, de még jobb, hogyha a 
fafajtát is meg tudjuk nevezni. A technika megjelölésénél a következı 
terminológiák adhatnak útbaigazítást: faragott, vésett, gyalult, festett, gyári, 
öntött, préselt, hímzett, kovácsolt, házi szıttes, vesszıfonás stb., illetve a 
mesterség megadásával is utalhatunk a készítés mikéntjére: asztalos, kádár, 
bognár, kovács stb. 
 A méreteknél ügyelni kell arra, hogy mindig a legnagyobb hosszúságot, 
szélességet, magasságot stb. mérjük. Bizonyos tárgyaknál egyes plusz adatok 
is szükségesek: ilyen például egy díszes lepedınél vagy párnavégnél a mustra 
– a díszítés – szélességének megmérése, illetve más tárgyaknál lényeges 
méretek  feltüntetése, amely szintén fontos; ezeknek az adatoknak, 
információknak birtokában tudjuk visszaellenırizni a tárgyakat lopás, betörés 
esetén. 
 Miután rendelkezünk ezekkel az információkkal, nekifoghatunk a 
tényleges leírásnak, ami a legnehezebb része a feladatnak. Ebben ki kell 
térnünk a tárgy formájára – ezt érdemes geometriai kifejezésekkel leírni: 
gömb, hasáb, gúla, henger, kúp stb. Ha nem sikerül egy forma megadásával 
lefedni az alakját, akkor alulról fölfelé haladva írjuk le a formát, például egy 
cserépfazék esetében: széles-fenekő, felfelé szélesedı, öblös edény széles 
nyakkal. Ugyanígy ki kell térni a  hozzávetıleges méretére – kismérető, 
közepes, nagymérető – színére, díszítésére, a díszítés technikájára, a gyári 
termékek esetében a gyári jelzésre, illetve a tárgy részeinek jellemzésére: íves 
fül, szegecsekkel szegett abroncs stb. 
 A továbbiakban fel kell tüntetni, mit tudunk meg a tárgy készítésérıl, 
készítési idejérıl és készítıjérıl, a használatról, a tárolás mikéntjérıl. A 
késıbbiekben ezek az információk nagyon sokat jelenthetnek a tárgyak 
elrendezésekor. 
 Segítség gyanánt nézzük a leltárkönyv fejlécét, azokat a rublikákat, 
amelyeket ki kell tölteni a leltárkönyv megírásakor. Ezek a következık: leltári 
szám, megnevezés, darabszám, leírás használat/ tartalom, kor, keletkezés/ 
készítés helye, készítı/alkotó neve, használat helye, használat ideje, anyag, 
technika, méretek/terjedelem, állapot, lelıhely /győjtıhely, a megszerzés 
módja, a megszerzés ideje, győjtı/feltáró, átadó neve, átadó adatai, vételár, 
adattári szám, leltározó/feldolgozó neve, státusza (a tárgy kiállításban van 
vagy raktáron), megjegyzések. 
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 Ha már beleltároztuk a tárgyainkat, azok leltári számot kapnak, mely 
több számcsoportból áll. Az elsı a leltározás naptári évét jelzi, a második a 
beleltározott tárgycsoportot, míg a harmadik a tárgycsoporton belüli 
sorszámot. Ezután még kaphat alszámot is a tárgy, abban az esetben, ha több 
darabból áll, ilyen például egy főszertartó, amelynek minden egyes darabja 
együvé tartozik, vagy pedig egy pár csizma két darabja. Az 2006.23.2-es 
leltári szám azt jelenti, hogy 2006-ban leltároztuk be a tárgyat, amely a 23. 
tárgycsoport második darabja. 
 A leltári számot tussal írjuk fel a tárgyra; miután letisztítottuk és 
lefújtuk lakkal a szám helyét, felfestjük a számot, és újabb lakkréteggel 
bevonjuk, hogy tartós maradjon. A textiliák esetében egy textilszalagra 
alkoholos filccel felírjuk a számot, majd egy-két öltéssel felvarrjuk a keskeny 
csíkot egy kevésbé látható helyre, mint például a textilia visszáján egy sarok. 
Vesszıbıl vag szalmából font, gyékénybıl kötött tárgyaknál alumínium 
lapocskába ütött számokat drótozunk a tárgyra. 
 Általános szabályként elmondható, hogy minden esetben kevésbé 
látható helyre kell írni a számot, arra azonban ügyelni kell, hogy hogyan lesz 
kiállítva a tárgy: egy szőrıtál esetében nem megfelelı az, ha a tárgy fenekén 
tüntetjük fel a leltári számot, mivel a szőrıtálat általában a falra szokták 
akasztani, zájukkal befelé. Egy tárgytípusnál érdemes a számot ugyanarra a 
helyre írni, mivel ez késıbb megkönnyíti az esetleges keresést. 
 A szaknyilvántartás tárgya maga a muzeális érték, amelynek különbözı 
darabjait a tárgy jellegének, vagy hovatartozásának megfelelıen különbözı 
tudományágakhoz /győjteménycsoportokhoz sorolnak az adott múzeum 
profilja, vagy győjteményi rendszere szerint. A muzeális értékek összessége 
adja a törzsgyőjteményt. Szaknyilvántartásának eszközei a szakleltárak és a 
tudományos leírókartonok. Mind a szakleltárkönyv, mind pedig a tudományos 
leírókarton a tudományos igényő szaknyilvántartás eszköze. Gazdasági, vagy 
tulajdonvédelmi szempontból a leltárkönyvnek van, a leírókartonnak 
egyáltalán nincs jelentısége. Az utóbbi kizárólag tudományos célú 
nyilvántartás. A nyilvántartás eszköze továbbá az un. gyarapodási napló, 
amely az új szerzeményi anyag elsıdleges nyilvántartására, valamint az ún. 
szekrénykataszter rendszerő nyilvántartás a  tömegességük, vagy kezelésük 
sajátossága miatt egyedi leltározás alá nem vonható rendszerezett, 
meghatározott szakanyag nyilvántartására szolgál.  
 Általános érvényő rendelkezések szerint a szakleltárban a teljes 
múzeumi törzsanyagnak szerepelni kell oly módon, hogy: a még nem 
meghatározott (nem azonosított) tárgyakat a gyarapodási naplóban kell beírni. 
A meghatározott tárgyakat a szakleltárkönyvben, vagy – egyes meghatározott 
esetekben – a szekrény-kataszterrendszerő nyilvántartásban kell 
nyilvántartani. A törzsgyőjtemény nyilvántartási formái között az adatfelvétel 
részletességét illetıen különbség van. Abból következıen, hogy a múzeum 
tulajdonába került muzeális anyagot – tulajdonvédelmi célból is – 
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haladéktalanul valamiféle nyilvántartásba kell venni, rendszeresítették a 
gyarapodási naplót,  Gyarapodási napló vezetése nem kötelezı, amennyiben a 
beérkezı új anyag azonnal szakleltározható. A gyarapodási naplózásnak 
elsısorban akkor van különös szerepe, ha azonnal meg nem határozható 
tárgyak, vagy egyszerre nagy mennyiségő anyag kerül a múzeumba, 
feldolgozása huzamosabb ideig tart. Ilyenkor (elsıdleges nyilvántartásként) 
megengedett a nem egyedi, hanem e célra rendszeresített tételes (több tárgy 
egy tételben) nyilvántartása a gyarapodási naplóban. Megjegyzendı, hogy bár 
nem kötelezı, a múzeumok többsége minden új szerzeményt kivétel nélkül 
bejegyez a gyarapodási naplóba, mert megkönnyíti a szerzeményezések 
egészének folyamatos áttekintését. A gyarapodási napló lényegében nem más, 
mint a beérkezı új szerzemények iktatókönyve, egyben a legegyszerőbb 
nyilvántartás eszköze, amelyben a leltározatlan tárgyak a szakleltározás 
megtörténtéig is ellenırizhetıen szerepelnek. A tárgyak (vagy tételek) a 
gyarapodási naplóban a beérkezés sorrendjében számot (Gy. sz. rövidítés és 
sorszám) kapnak. A számot a tárgyon (vagy tárgy mellett) is elhelyezik. A 
gyarapodási számot addig viseli a tárgy, amíg a szakleltározás meg nem 
történik, s azzal egyidejőleg a végleges szakleltári számát megkapja. A 
visszakeresések megkönnyítése céljából a gyarapodási naplóba a végleges 
leltári számot, a szakleltárkönyvbe pedig a gyarapodási naplószámot is 
bejegyzik. A beérkezı tárgyakra vonatkozó részletesebb feljegyzéseket a 
múzeum adattári győjteményében helyezik el, amelynek nyilvántartási 
számára a naplóban utalni kell. A betelt gyarapodási naplókat megırzés 
céljából szintn a múzeum adattárában helyezik el. 
 
A muzeális értékek szaknyilvántartása 
 
 A múzeulógus feladata, hogy a közgyőjteményi tulajdonná vált 
muzeális értéket (a gyarapodási napló adataiból kiindulva vagy közvetlenül) 
egyedileg meghatározza, s a tárgy adatait a megfelelı győjteményi 
szakleltárkönyvbe bevezeti. A kisebb győjteménnyel rendelkezı múzeumok a 
teljes tárgyi anyagukat a vegyes bejegyzésre alkalmas általános 
szakleltárkönyvbe leltározzák. 
 A szakleltárak vezetésének általános érvényő szabályaihoz tartozik a 
folyamatos vezetés kötelezettsége, tehát sorokat üresen hagyni, leltári 
számokat késıbb leltározandó tárgyak számára elıre bejegyezni nem szabad. 
Nagy gondot kell fordítani a lapok tisztaságára, s a beírások olvashatóságára. 
A fontosabb adatokat tartalmazó rovatok kitöltésénél sorozatos ismétlıdés 
esetén sem szabad ismétlı jelet használni (pl. leltári szám, tárgy 
megnevezése, funkciója, anyag és technika, méretek, stb.) Egyes rovatoknál 
megengedett, hogy a sorozatosan ismétlıdı bejegyzéseket – az azonos 
szövegő kezdı és zárósor között húzott – függıleges összekötı vonallal 
jelezzék, de (ha a bejegyzés több lapon keresztül ismétlıdik) minden lap felsı 
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és legalsó sorában teljes szövegő bejegyzésnek kell lennie, ez esetben is (pl. 
győjtıhely, tárgy kora, állapota, megszerzés idıpontja, stb.) 
 A szakleltárkönyvek rovataiba bizonytalan adatokat bejegyezni nem 
szabad. A leltározást követı idıpontban megállapított hiteles adatokat a 
korábban kitöltetlenül hagyott rovatba pótlólag jegyzik be a bejegyzésre 
jogosult személy aláírásával. 
 A szakleltárkönyveket minden naptári év végén zárlattal látják el, 
melynek szövegében az évi gyarapodás darabszámát feltüntetik. 
 
A szekrénykataszter 
 
 Sajátos külön esete a tömeges, egyedileg alig, vagy egyáltalán nem 
nyilvántartható tárgyak csoportjainak a szekrénykataszterszerően történı 
nyilvántartása. Ezt a nyilvántartási módot többnyire a felügyeleti szerv 
engedélyezheti. A szekrénykataszterként történı múzeumi nyilvántartás 
értelemszerően alakulhat ki; szem elıtt tartva a múzeumi anyag sajátos 
kezelési és tárolási igényét; de mindenesetre olyan módszer szerint kell 
történnie, hogy a tulajdonvédelem elvei, szempontjai is teljes mértékben 
érvényesüljenek. 
 A szekrénykataszter lényege az, hogy a sokszor nagyobb tömegő 
tárgycsoportokat állandó számsorrenddel ellátott doboz, stb. tárolási 
egységekben kell kezelni. Kataszteri nyilvántartólapok segítségével kell a 
tárolásra szolgáló bútor, polc, szekrény számát nyilvántartani és abban 
minden tárolási egységet külön rovatonként feltüntetni, a tárgyak darabszámát 
ezekben a rovatokban folyamatosan kell vezetni, - illetve + elıjeles számmal. 
 
Tudományos leírókartonok 
 
 A múzeumok a szakleltározott tárgyakról külön is készítenek 
tudományos leírókartont. Alapszabály, hogy minden olyan tárgyról, amelynek 
önálló leltári száma van, külön leírókartont kell készíteni. A rendszeresített 
leírókartonok szabvány formában készültek, kitöltésüket ugyancsak megfelelı 
szakismerettel rendelkezı muzeológus végezheti. A leírókarton a 
szakleltárkönyvi adatok felhasználásával készül, de a tárgy részletesebb 
leírását adja kiegészítve a tárgyra vonatkozó fontosabb szakirodalom 
felsorolásával és a tárgy fotójával, vagy azonosításhoz (biztonságos 
felismeréshez) alkalmas rajzával.  A leírókartonokat írógéppel töltik ki.  
A nyilvántartási munka gyakorlata 
 A múzeumi nyilvántartási munka folyamatát elvileg három szakaszra 
bonthatjuk: 

� a szerzeményezés (győjtés, vásárlás, stb.) során végzett 
adatfelvétel, mint elıkészítési szakasz, 

� a megszerzett muzeális érték tudományos meghatározása, 
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szaknyilvántartásba való vétele, mint feldolgozási szakasz, 
� a törzsgyőjteménybe került érték raktári elhelyezése, 

mutatózások elvégzése, mint a szakanyagban való informálódás 
biztosításának munkafázisa. 

Az egymáshoz kapcsolódó három szakasz a munkafolyamat egészeként a 
muzeális érték útján kíséri végig a szerzeményezéstıl (felderítéstıl) a raktári 
elhelyezéséig.  
 
A szakleltári számrendszer 
 
 A leltári szám három vagy négy egymástól ponttal elválasztott 
számcsoportból áll. A pontnak a leltári számban elválasztó szerepe van, tehát 
az ezres érték jelölésére nem lehet használni. A leltári szám elsı 
számcsoportja: az évszám, a tárgy leltározási éve (régebben az évszám két 
utolsó tagja, ma a teljes évszám) A múzeumban lévı régi leltározatlan 
muzeális anyag leltározásánál szintén a leltározás éve adja meg a leltári szám 
elsı számcsoportját. Régi anyag leltározásánál a leltárkönyv „megjegyzés” 
rovatában kell feltüntetni a tárgy múzeumba kerülésének évét. Ha a tárgy 
megszerzésének pontos ideje nem ismeretes, a rovatot üresen kell hagyni. A 
leltári szám második számcsoportja a tételszám. Ez minden évben 1-el 
kezdıdik és a természetes számsor szerint folytatódik. Az egy jegybıl álló 
tételszámot eléje helyezett 0 számjeggyel kihangsúlyozni nem szabad. Egy 
tételszámon egy vagy több tárgyat lehet leltározni. Több tárgy szerepelhet egy 
tételszámon, ha a tárgyak egy egységnek összetartozó darabjai, ha a tárgyak 
egykor összetartoztak, ha a tárgyak lelet-, vagy győjtési körülményeiknél 
fogva egymás körét meghatározzák, vagy magyarázzák. A leltári szám 
harmadik számcsoportja a sorszám. A sorszámot akkor is ki kell írni, ha csak 
egy darab tartozik a leltári tételhez. Ha több darabot leltározunk egy leltári 
számon, a sorszám az együttesen kezelt tárgyak összetartozását jelzi. A 
leltározott tárgyak, illetıleg egy tárgy össze nem épült részei között 
összefüggések világosabbá tétele érdekében a leltári számban egy negyedik 
számcsoportot is lehet alkalmazni. A negyedik számcsoport használata a több 
darabból álló tárgy valamennyi tartozékának külön-küön való megjelöését, az 
egyes eltérı darabok méreteik, leírásának a eltárkönyvben és a leírókartonon 
(az azonosítás elısegítését célzó) elkülönített közlését teszi lehetıvé. 
A szakleltárkönyv rovatai  

� Leltári szám 
� A tárgy neve, funkciója: a meghatározás célja, hogy a rövid 

megfogalmazás is tartalmazza a jellemzı jegyeket, amelyek 
segítségével a tárgy azonosítása megtörténhet. A néprajzi 
tárgyaknál a tárgy köznyelvi (az irodalomban általában 
használatos) nevét és (ha biztosan ismert) a győjtıhelyen 
használatban lévı nyelvjárási, népi alakját (utóbbi idézıjelben) 



Tájházi Hírlevél – 2006. 2. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 

tüntetik fel. A tárgy nevének nyelvjárási formája egyedül nem 
szerepelhet a rovatban. 

� Darabszám: leltárkönyvi bejegyzésénél a teljesen azonos tárgyak 
mennyiségét jelölik.   

� Anyag és technika: A tárgy anyagát tömören, pontosan kell 
meghatározni, hogy azonosítás leírókarton nélkül is lehetséges 
legyen. Kıbıl készült tárgynál – ha megállapítható – a kı 
fajtáját, fa tárgyaknál a fa fajtáját is meg kell adni. 

� Méretek: a muzeális tárgy legjellemzıbb – azonosításra 
alkalmas – méreteit centiméterekben kifejezve, de miliméteres 
pontossággal kell megadni a tárgy jellegétıl függıen három, de 
legalább két dimenzióban. Gömbalaknál: átmérı. Méréseknél 
miden esetben a tárgyak legnagyobb méreteit adjuk (legnagyobb 
magasság, szélesség). Az azonos alakú, vagy típusú tárgyaknál a 
mérést mindig a tárgyak azonos helyein kell végezni. A méretek 
rövidített jelzése és a feltüntetések sorrendje: 
 magasság = m 
 szájátmérı = szá 
  talpátmérı = tá 
  fenékátmérı = fá 
  cseréptöredék legnagyobb falvastagsága = V 
         legnagyobb átmérı (húrszerően) = Á 
      Kerámia tárgyaknál az edények magasságát, száj- és 

talpátmérıjét.  
      Kisebb tárgyak esetében a mérések technikai lebonyolítása a kellı 
pontosság biztosítása érdekében tolómérce (subler) segítségével történik. Ha a 
tárgy két, vagy több részes, valamennyi rész méretei szükségesek. Mőszaki 
tárgyaknál a súlyadatok és egyéb méretadatok a tárgy jellegéhez igazodóan 
(nagygépek esetében pl. méter, tonna). Jelölik továbbá az egyéb jellemzı 
mőszaki adatokat is, mint pl. lóerı, feszültség, modelleknél méretarány, stb. 
Hosszméreteknél általában az adott iparágban használatos mérettőrések az 
irányadók. Fontosabb kis méreteknél mikrométerrel végzik a mérést. 

� Készítı, készítımőhely: néprajzi anyagnál a készítı neve és 
címe, vagy a készítı etnikumának (pl. cigánykovács, magyar 
hímzés, stb.) jelölése szükséges. 

� Lelıhely, győjtıhely: feltüntetése az érvényben levı 
helységnévtár adatai szerint történik. Községnevek után a megye 
nevét is fel kell tüntetni. A községek nevéhez kötve 
szerepeltetjük a puszták, majorok, dőlık, földrajzi tereptárgyak 
(pl. hegyek, völgyek) a nevezését. Belterületi lelıhely esetében 
meg kell jelölni az utcanevet, házszámot, vagy helyrajzi számot 
is. A lelıhely, győjtıhely megjelölésénél fel kell tüntetni a helyi 
elnevezéseket. Általános szempont a muzeológus meghatározási 
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munkájához az a követelmény, hogy a tárgy hitelességét a lehetı 
legnagyobb pontossággal igazolja. Gondolni kell arra, hogy pl. 
egy adott tárgy lelıhelye, használatának helye különbözı lehet, s 
ezt a különbözıséget a leltárkönyvek rovatainak kitöltésénél 
(pontos rovatcím hiányában is) értelemszerően rögzíteni kell. 

� A készítés idıpontja (a tárgy kora): Azoknál a tárgyaknál, 
amelyeknél a készítés ideje, vagy a tárgy kora pontosan 
megállapítható (pl. évszámos  faragványok, meghatározott 
eseményhez köthetı tárgyak), a pontos évszámot adjuk. 

� A tárgy állapota: A bejegyzés a tárgy múzeumba kerülésekor, 
illetve a meghatározáskor tapasztalható állapotára vonatkozik. 
Ennek megfelelıen pl. ép, töredékes, törött, hiányos, 
szakadozott, rosdás, szúette, stb. Restaurálás utáni állapot 
rögzítése esetében pl. kiegészített, forrasztott, konzervált, stb. 

� Megszerzés módja és ideje: A rovatcím egyes leltárkönyvekben 
bontva szerepel. Kitöltésénél az értelemszerő meghatározás 
szerint a bejegyzés pl. győjtés, vétel, ajándék stb. lehet. 

� A győjtı, eladó, ajándékozó, stb. neve, címe: Múzeumi 
alkalmazott esetében csak a név, egyéb esetben a foglalkozás és 
pontos lakcímet is be kell jegyezni. 

� A megszerzés idıpontja: a tárgy múzeumba kerülésének 
tényleges idejét kell feltüntetni. Régi leltározalan tárgyak 
leltározásának, ha a megszerzés idejét nem lehet megállapítani, a 
rovatot üresen kell hagyni. 

� Vételár: A rovatot kizárólag vásárlás esetén kell kitölteni a 
ténylegesen kifizetett vételár összegének beírásával. A 
szakleltárkönyvekbe a muzeális tárgyak becsült anyagi értékét 
bejegyezni nem szabad. 

� A tárgyelhelyezése (raktározási helye): A győjtemény nevét kell 
bejegyezni, amelybe a tárgy került, valamint a tárgy 
elhelyezésére vonatkozó további rövid közléseket. 

� Adattári szám: A muzeális tárgyra vonatkozó írásos anyag 
(feljegyzések, stb.) adattári, győjteményi, nyilvántartási száma 
kerül e rovatba. 

1 Leltározó neve: A leltárkönyvi bejegyzés hitelességéért felelıs 
személy neve kerül e rovatba. 

       Megjegyzések: A rovat olyan fontos bejegyzésekre használható, 
amelyek  a felsoroltak egyikébe sem férnek be (pl. régi leltári szám, 
selejtezési számra való hivatkozás, revízió, stb.) 
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A tájház mőködtetése egyéni vállalkozásban 
- Serényi Ákos -  

 

 
 

Egy szerencsés kisebb múló betegség gátol abban, hogy csak úgy fejbıl 
beszéljek hozzátok, mint az elıbbi ékesszólók, ezért leírtam ami hirtelen 
eszembe jutott. Talán nem is lesz 20 perc, mint a kapott intervallum, de 
érzéseim benne vannak. 
 
Serényi Ákos vagyok, az orfüi Tájház üzemeltetıje, vállalkozó, a Kemencés 
Udvar és a Muskátli vendéglı tulajdonosa. 
 
Csak a népmővészettel és néprajzzal való múltamról beszélek Nektek, mert a 
többi tevékenységem próbálkozás, ugródeszka, illetve zsákutca volt. 
 
Nagyapai, illetve apai örökségrıl van szó, ugyanis a nagyapám 
faesztergálással, apám pedig, a népmővészettel foglalkozott, a népmővészet 
mestere. 
 
Édesapám nyomdokain, az akkori népmővészeket magába tömörítı Budapesti 
Népmővészeti Szövetkezetben kezdtem pályafutásomat, ahol minden az 
akkori tisztességgel és munkával elérhetı javat és címet sikerült 
megszereznem. 
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Elvégeztem az 5 éves Népmővészeti Akadémiát, fafaragó Népi Iparmővész 
lettem. Elértem a Kiváló Dolgozó címet és a Szövetkezet vezetıségi tagjává 
választottak.. 
 
Egy idı után rájöttem, hogy a szövetkezeti forma nem az én világom, 
szabadságra, önállóságra vágytam, és elhagyva a Szövetkezetet, szabad 
szellemi foglalkozásúként folytattam életemet. 
 
Ez annak idején nem egy általánosan elfogadott formáció volt, de a 
hatóságokkal való kisebb hadakozás után rendbejöttek a dolgaim. Ma sem 
bántam meg, ebben az idıszakban tanultam meg életben maradni, minden 
rezdülésre odafigyelni. 
 
Volt egy idıszak az ország életében, ami egy elszegényesedéshez vezetett, a 
népmővészetbıl csak megélni lehetett, fejlıdni nem, de akkor már a 
népmővészettel párhuzamosan a vendéglátással is foglalkoztam. Késıbb a 
Szövetkezet megszőnése igazolta megérzésemet. 
 
Abbahagytam a népmővészetet, de nem szakadtam el, a vendéglım is egy 
néprajzi környezet, valamint a Tájház és Kemencés Udvar együttese, egy 
kialakulóban lévı néprajzi bemutatóhely gyökereinek kialakulását sejteti. 
 
Tipikus esete annak, amikor a vállalkozónál a vállalkozás tartalma 
megegyezik azzal a kitőzött céllal, mely a tájházak mőködését is jellemzi, 
kinyitni, megmutatni, vendégül látni. 
 
Ez egy szerencsés egybeesés, jó hogy nem Tüzép telepem van. 
 
A Tájház épületének megszerzése nem volt egyszerő dolog, de csak a 
falubeliek egy részénél ütközött ellenállásba, a képviselıtestület és 
Polgármesterasszony együttes akarattal állt elképzelésem mellé. 
 
Megállapodást kötöttünk 10 évre, a kizárólagos használatra, olyan, a mindkét 
fél számára elınyös szerzıdéssel, hogy térítésmentesen a rendelkezésemre 
bocsátják az épületet, viszont a teljes üzemeltetési költség engem terhel, tehát 
egy teljes nyári szezonban nyitva tartó tájház, az Orfüi Önkormányzatnak 
nem kerül semmibe. 
 
Nekem meg van Tájházam, amit csak azok szeretnének, akiknek nincs bajuk, 
vagy olyanok, akiknek komoly bajuk van, mivel tájházat szeretnének. 
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Orfün volt már tájház a szemben lévı parasztházban, de a rendszerváltás 
idején a rendırségnek nem találtak más helyet, megszőnt, anyaga a Múzeum 
néprajzi osztályához került. Sajnálatos módon, kevesebb anyagot sikerült 
most vissza szerezni mint ami annak idején elkerült. 
 
Az egy nagy szerencse, hogy a nyugalom adott, nem fenyegeti a létet politika, 
anyagiak, más érdekeltség, beszakadó tetı. 
 
A nehézség ott kezdıdik, hogy felmerülnek olyan kérdések, melyek csak a 
gyakorlatban jönnek elı. 
 
Nem sikerül helyretenni magamban, hogy egy tájházat üzemeltetı vállalkozó, 
kicsoda is tulajdonképpen? 
 
Népi építész? Tervezı? 
Pályázatíró? 
Néprajzkutató? 
Múzeológus? 
Restaurátor? 
Győjtı? 
Múzeumpedagógus? 
Marketinges? 
Közgazdász? 
Rendezvényszervezı? 
 
Egyik sem, hisz semmi ilyen szakképesítése nincs. 
 
Ellenırzi ezt valaki? Tovább képzi valaki? Segít neki valaki? 
 
Igen, ı segít magán, mert a vállalkozó körülveszi magát olyan 
szakemberekkel, akikkel elképzeli, megtervezi a környezetét, pályázatot ír, 
hogy az anyagiakat elıteremtse, járja a községeket, olvas, utána olvas, győjt, 
rendbe teszi, beleltározza, programokat szervez különbözı érdeklıdésőeknek 
és korúaknak, hirdet, plakátol, médiát értesít, oszt szoroz, hogy rá ne fizessen. 
 
Ettıl vállalkozó. Csendes cselédje az ország kultúrájának. 
 
Nem fizet rá, mert akikkel körülveszi magát, látják elszántságát, segítik, nem 
hagyják, hogy belekeseredjen, egy közösséget alkotnak, ami becsülendı és 
már ezért megéri. 
 
Sikerei ellenére tovább romlik a helyzete, mert egyes pályázatokból kizárják,- 
ı nem non profit, van pénze. 
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A tájház üzemeltetı vállalkozó úgy pályázik, a tájházakra kiírt pályázaton, 
hogy az Önkormányzat nevében ír egy pályázatot a Serény Bt üzemeltetéső 
tájházra, melynek a B.M Múzeumigazgatóság a felügyeleti szerve. 
 
Ha nem nyer a pályázaton, mit tesz a vállalkozó?  
Befektet, beleteszi a pénzét.  
Kiébe? Kinek? Az Önkormányzatnak? A Múzeumnak?  
 
Megmondhatom, a lelkiismeretének.  
 
Dacol és megmutatja azoknak, akik észre sem vették, hogy a tájegység 
győjtése elmaradt, akik munkaköri kötelezettségük ellenére nem kezelik ezt a 
kérdést ma sem felelısségteljesen, akik így szegényes kiállítást adnak annak, 
aki helyettük tesz, ahonnan egy bábut nem lehet szerezni ahhoz, hogy 
megmutassam azt, ami nekem nem munkaköri kötelességem. 
 
A Mecsek-Hegyhát mostohagyereke a magyar néprajznak. 
Marika néni szerint nincs is Mecsek Hegyhát, azt csak kitalálták.” Akkor ezek 
honnan valók Marika néni, kérdeztem a győjtés során, hát aszongya mifelénk 
mindenfelé ilyenek vótak, de arra nem mondták azt, hogy a Mecsek-
Hegyhátrú van.” 
 
Majdnem el is hittem neki, hogy nincs is Hegyhát. 
 
A mai nap sincs késı a mentésre, csak sokkal nehezebb a helyzetünk, mint 
elıdeinknek. 
Ezek a tárgyak 2006 év május hó második felében győjtıdtek. Ahhoz, hogy a 
győjteménybe helyezhetıek legyenek egyszeri szakértésre van szükség, 
amiért a Múzeum pénzt kér. 
 
Miért kér pénzt? Ki fizesse?  
 
A vállalkozó tárgyának szakértését fizesse az Önkormányzat? Vagy ha már a 
vállalkozó győjtötte szakértesse ı, ha az a mániája, hogy a saját győjtéső 
tárgyát be szeretné illeszteni a Múzeumi anyagba. 
 
Nem hiszem, hogy tovább kell főznöm a vállalkozó hátrányos helyzetének 
latolgatását, egy réteg megítélésének helytelenségét, rendelkezések, pályázati 
kiírások diszkriminatív voltát. 
 
Megadom azt a lehetıséget mindenkinek, hogy eldönthesse, illetve 
véleménye lehessen az elhangzottakról, de én azt érzem, hogy mindenki, aki 
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tájházat üzemeltet automatikusan vállalkozóvá válik, mert különben nem lesz 
Tájháza. 
Egyet nem szabad elfelejteni, ez egy speciális múzeumi tevékenység, ami 
jelenleg sok vállalkozó jóakaratán és beruházásán is múlik, 
intézményesítésének, koordinációjának fontossága nagyon idıszerő. 
 
Ehhez kérem a Tájház Szövetség további segítségét. 
 
Örömök és sikerek is övezik munkámat, így kerekedik ki az a kép, amit itt 
láthattok, mert sikerül rendet tartani, egyre elırébb lépni. 
 
Amit én a Tájházban mint vállalkozó, üzemeltetı megtehetek, szabad 
akaratomból teszem, az önkormányzat már látja építı szándékomat, így a 
Tengertánc pályázaton nyert támogatást saját elképzelésemre fordíthatom, a 
Tájház főtését szeretném megoldani oly módon, hogy egy konyhaenteriır 
megvalósításával a konyhai kemence hulladék hıjével fogjuk főteni a 
tájházat. 
 
Evvel a beruházással lehetıség nyílik egy új közösségformáló hely 
létrehozására, megnyílik a fonó, mely téli összejövetelekre ad lehetıséget, a 
Tájház télen is élni fog, belakott lesz. 
Az épület, amiben a Tájház található, ritkaságszámba megy, egy templommal 
egytengelyő tornácos parasztház. 
 
Sikerült a templomajtót is kinyittatni, mivel templomunk védıszentje Szent 
Márton, így része lehetünk annak a turisztikai útvonalnak, melyre a Szent 
Márton templomok megtekintését főzték fel. Az ehhez szükséges bélyegzést 
alkalmazottunk látja el, valamint ı harangoz délben, mely ugyan csak régóta 
nem volt a faluban. 
 
A közeljövıben lovas megállóhelyet alakítunk ki a templom elıtti téren, a 
lovas túrizmus erısödésével számíthatunk az igényes lovas túrák beindítására, 
ahol megállóhely lehetünk. 
 
Egész évi tevékenységünk nem titkolt szándéka Orfü turizmusának segítése és 
kiszolgálása, a minıségi turizmus fejlesztése. 
A Tájház mőködtetése egyéni vállalkozásban sok munkával járó, felemelı és 
leromboló érzésekkel teli, örömet és keserőségeket adó önbizalmat igénylı, 
de erkölcsi elismeréseket hozó pénztárcát nem kímélı szórakozás, pontosan 
olyan, mint maga az élet, ahol csak sejteni lehet a végkifejletet, de egy biztos 
benne, ami az élet célja is, az az értékteremtés. 
 
Ezt nektek akiknek Tájházból van a szíve, nem kell mondanom. 
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Dél-Dunántúli idegenforgalmi kiadványok 
 

Az Orfőn megrendezett IV. Regionális Tájház találkozón a házigazdák és a 
térségbıl érkezett tájházképviselık igen színvonalas kiadványokkal 
kedveskedtek a megjelenteknek. Ezekbıl ismertetünk néhányat: 
 

• A Mecsek-Hegyhát Önkormányzati Társulás 30 oldalas, jó minıségő, 
színes kiadványa a kistérség településeinek (Magyarhertelend, Barátúr, 
Orfő, Sikonda, Bodolyabér, Liget, magyarszék, Mecsekpölöskı, 
Oroszló és Mánfa nevezetességeit és vendégforgalmi szolgáltatásait 
foglalja össze. 

• Mecsek-hegyhát üdülıkörzet turisztikai zsebtérképe kedvcsinálónak és 
a helyszínen történı tájékozódáshoz egyaránt alkalmas. 

• A Sárközi barangolások címő – A4 formátumú – színes kiadvány 
Alsónyék, Báta, Decs, İcsény, Pörböly és Sárpilis nevezetességeit 
tematikus oldalakon tárja az olvasó elé, bemutatva a terület tájházait is.  

• A „Sárközi tájház Decs” címő, A4 méretőbıl hajtogatott leporelló a 
tájházat, az igényelhetı foglalkozásokat mutatja be, kellıen kiemelve 
az elérhetıségeket. 

• Az orfői Muskátli vendéglırıl, a Kemencés Udvarról vendéglátó 
gazdánk megismert figyelmességével és ügyszeretetével összeállított 
prospektust, képeslapot kaptunk. 

• Az orfői Malom-múzeum 1/3 A4 mérető színes szórólapja minden 
lényeges információt tartalmaz errıl a különleges népi-építészeti 
emlékrıl. 

• A „Tolna megye gyöngyszemei” címő A4-es hajtogatott leporelló a 
decsi Babamúzeum, a szekszárdi Bogár tanya néprajzi 
magángyőjtemény, a szekszárdi Mézeskalácsmőzeum, a Sióagárd-
Leányvár-Pincefalu és a faddi Mesegaléria látnivalóit mutatja be, 
ízléses, tömör formában. 

 

 
 

Látogatóban az orfői malomban
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Új idıszaki kiállítás nyílt az Ócsai tájházban 
 

Példaértékő kiállítás nyílt az ócsai tájházban a mosás történetérıl, eszközeírıl. 
Ezt a témát máshol is érdemes feldolgozni, kiállítani, hiszen az eszközök sok 
tájháznál rendelkezésre állnak. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Részletek a kiállítássról
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„Múzeumok éjszakája” tájházakban 

2006. június 24. 
 

A kiskırösi Petıfi Szülıháza és Emlékmúzeum a „Múzeumok éjszakája” 
országos rendezvénysorozat keretében néprajzi hitelességő „kiskırösi szlovák 
lakodalmas”-t rendezett, amelynek fı helyszíne a kiskırösi szlovák tájház 
volt. A vendégvárás – a vılegényes háznál – a tájházban volt, ahonnan az 
esküvıi menet átvonult a menyasszonyos házhoz (Petıfi Múzeum), itt történt 
a kikérés. Ezt követıen az Emlékmúzeum kisgalériáján Romsics Imre, a 
kalocsai Viski Károly Múzeum igazgatója megnyitotta a „Magyarországi 
szlovák menyasszonyi viseletek a XX. század elején” c. kiállítást, amelyet 
Király Katalin, a Szlovák Közmővelıdési Központ igazgatója mutatott be. 
 
A lakodalmas menet ezt követıen visszasétált a tájházba, ahol elıször a 
menyasszony tréfás próbatételei következtek, majd az est fénypontja: a 
lakodalmi vacsora, menyasszony- és vılegénytánc. Az este a felkontyolással 
és menyecsketánccal zárult. A „násznép” jóltartásáról egy kitőnıen 
szervezett, lelkes csapat gondoskodott. 
 
Összességében: a kiskırösi rendezvény kiváló példája volt a tájházak élıvé 
tételének, a hagyományápolás és átörökítés hiteles megvalósításának. Bár a 
résztvevık legaktívabb csoportja az idısebb generációból került ki, már 
érzékelhetı volt az a fiatalabb-kora középkorú csapat, amelyik képes lesz  a 
staféta átvételére. 
 
Gratulálunk a szervezıknek, kiemelten Kispálné Dr. Lucza Ilonának, Filus 
Erikának és valamennyi segítıjüknek. 
 
 

 
 

Kiskırösi pillanatok 
 
 
 

 

 
Mezıkövesden Majnár Márti is 

(jobbról a második) matyó 
ruhába bújt 
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NEGYEDIK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ – HOSSZÚPÁLYI 
 

A IV. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ HELYSZÍNE, HOSSZÚPÁLYI 
 

 Az egykori Nyírpály elsı okleveles említése, 1219 óta igen gyakran 
cserélt gazdát. volt a Váradi Káptalan, az Ákos nembeli Csirék és Pocsajiak, a 
Debreceni család, a Cudarok, az Eödönfiek, majd a Zichyek birtoka. Késıbbi 
közigazgatási beosztása sem egyenes vonalú. A XIX. században még Bihar 
vármegye sárréti járásához tartozott, majd 1904-ben már a derecskei járáshoz, 
1926-ban a székelyhídi, majd nagylétai járáshoz, az 1950-es közigazgatási 
reform óta pedig Debrecen van rá egyre erısebb vonzó hatással. 
 Romantikus stílusú mőemlék református templomát 1870-re építette fel 
Kocsi Sámuel debreceni építımester, az 1807-ben épült, de 1867-ben 
lebontott elızı templom tornyának meghagyásával. A régi torony azonban 
alacsonynak bizonyult az új templomhoz, így 1897-ben megmagasították. 
Belsı tere teknıboltozatok, orgonáját Jónás István építette 1884-ben. 
 A római katolikus egyház 1737-ben térhetett vissza a reformációt 
követıen, 1833–36 között építették fel klasszicista templomukat a 
Szeplıtelenül Fogantatott Szőz Mária tiszteletére. Fıoltárát Sárdi János 
erdélyi festı készítette. a templom elıtti kıkeresztet 1890-ben állították. 
 A Zichy-család a XVIII–XIX. század fordulóján építtette földszintes, 
késı barokk stílusú U-alaprajzú kúriáját, mely többszöri átalakítás után ma a 
Bem József Mővelıdési Háznak, illetve a Polgármesteri Hivatal kiköltözése 
után a községi könyvtárnak ad otthont, várva eredeti fényének, de legalábbis 
formájának visszaállítását, szakszerő rekonstruálását.  
 1870–72-ben épült – eredetileg lóistálló számára – a késıbb magtárrá 
alakított csehsüveg-boltozatos, hatalmas épület a kúria tıszomszédságában, 
amely ugyancsak mőemlék. 
  Hosszúpályiban igen alapos, több évtizedes helytörténeti, 
valamint néprajzi győjtımunka elızte meg az állandó kiállítóhely létrejöttét, 
amely éppen húsz esztendeje, 1986. április 18-án nyitotta meg kapuit. 
Kezdeményezıje Bıdi István helytörténeti kutató – tanár, iskolaigazgató, 
könyvtárvezetı, valamint több ízben községi elöljáró is – volt, aki már a 70-es 
években indítványozta a MAB-nál a tájház épületének védelmét és felújítását, 
melynek eredményeként 1986-ra el is készült a helyreállítás.  
 1880 körül épült a háromosztatú ház vályogból, elıl-hátul 
csonkakontyos nádfedéllel. Függılegesen deszkázott oromzatát főrészelt 
dísző deszkák szegélyezik, tornácát egyszerő faoszlopok tartják, mellvédje 
„babafejes” díszítéső, mely megoldás tornácokon nem jellemzı, jelen esetben 
is téves rekonstrukció eredménye. Korrigálása igen egyszerően kivitelezhetı, 
hiszen a lécmellvédek általános formájára szerencsére még számtalan példa 
fellelhetı a településen és a környéken egyaránt: a lécezés külsı oldalán alul-
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fölül deszkapárkányt, tetejére pedig deszkakönyöklıt kell tenni, mely utóbbit 
lényegében a felsı párnafa tartja. Teljesen helyénvaló ellenben ugyanez a 
lécezés a kerítés elıkerti részén, ami így áttörtségével sejtetni tudja a mögötte 
lévı ház teljes arányait. Fedeles kiskapuját a legelterjedtebb, a két 
szembeforduló kígyó motívumából leegyszerősödött deszkaív díszíti. Szabad 
kéményes konyhájából főthetı mindkét szobájának búbos kemencéje, de ezek 
mellett külön tőzhelyet is építettek. A füst közvetlenül a deszkakéménybe 
áramlik. Ezen építészeti elemek hiteles helyreállítása tette indokolttá az épület 
mőemléki védelmét, noha bizonyos aránybeli eltérések (fıként a tetıszerkezet 
magassága) is felfedezhetık.  
 A lakóházat követı, ugyancsak nádfedeles gazdasági épület kétosztatú: 
kamra, istálló. Ajtai fölött téglából kirakott boltív, melynek piros színőre 
történt kihúzása kissé direkt, eredetileg minden ilyen a fallal homogén, fehér 
meszelést kapott. Mindkét gazdasági helyiség a talpfás faoszlopokon álló 
tornácról nyílik, amelynek végében, az istálló kis ablaka alatt gabonás hombár 
áll. Ezt az épületet egy deszkafalú, elıl nyitott kocsiszín követi, majd egy 
újonnan, téglából épült, hódfarkú cseréppel fedett kettesosztású, sátortetıs 
épület következik, melynek egyik fele kétszintes baromfiól, másik oldalában 
pedig árnyékszék van kialakítva. A telek felsı részét egy keresztben álló 
téglalábas, léces ólasgóré – melynek kettesosztású korlátja a kert felé fordul –, 
illetve léckerítés és kapu zárja. A góréval átellenben deszkakávájú gémeskút 
található, mely mezsgyén való elhelyezkedése is utal a porta korábbi 
hosszanti megosztására. Elıtte, egészen az utcai kerítésig az egykori bihari 
portákról elmaradhatatlan egy sor szılı lugasa húzódik. A kiskaputól a tornác 
verécéjéig téglajárdán juthatunk el. A lakóházat az elmúlt év, 2005 során 
felújították: kijavították, kimeszelték falait, újrafestették a nyílászárókat, 
kicserélték mindhárom helyiség és a tornác tapasztott földpadlóját, továbbá 
megjavították a tetı nádazását is. Emellett téglából vízvetıket raktak ki 
körben a falak lábazatánál, a további esıvíz-elvezetést pedig kavicságy 
kialakításával biztosították. 
 Az 1986-ban megnyitott kiállítás a lakóház mindhárom helyiségét, 
valamint a kamrát és az istállót érintette, ezt állították vissza a ház múlt évi 
felújítása után is. A sorosan elrendezett lakószoba, valamint a 
szabadkéményes, berakott tőzhelyes konyha teljes enteriır, az „alsó ház” 
pedig még az alapító által összeállított vitrines helytörténeti kiállításnak ad 
helyet. Némi finomítás után az enteriırök hitelessége igen kiváló lehet, 
mindenképpen fel kell hívni a figyelmet a konyha „tárgysorozataira”, tehát a 
több darabos vasaló- és mozsárkészletre: elegendı lenne egyet-egyet a 
kiállításban hagyni belılük, hiszen a berendezés úgy válna valóban hiteles 
enteriırré, ha mindenbıl annyi lenne kiállítva, ahányat valóban használtak 
egy háztartásban. A kamra berendezése szinte teljes, minden idıszakosan 
használt háztartási és feldolgozóeszköz, berendezés megtalálható benne. Az 
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istállóban megtalálható a jászol, mellette az állattartás néhány eszköze, 
valamint itt vannak elhelyezve a kerti és a kisebb földmővelı szerszámok is.  
  Akkor a községi tanács kezelésében állt, késıbb az önkormányzat 
közvetlen fenntartásában mőködött, jelenleg a Bem József Mővelıdési Ház 
intézményi része. Muzeológiai szempontú rendezése folyamatban van, az 
intézmény 2005 ıszén bízott meg néprajzos szakembert a munka 
elvégzésével. A 20 éves fennállás megünneplése 2006 szeptemberében 
esedékes, a hivatalos megemlékezésre a Magyarországi Tájházak Szövetsége 
negyedik országos találkozójának alkalmával kerül majd sor, melyre 
valamennyi kedves tag és nem tag tájház-fenntartót, tájház-barátot és 
érdeklıdıt nagy szeretettel hívnak és várnak a házigazdák. 
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BIHAR TÁJHÁZAI 
- Kolozsvári István - 

 
 

Álmosd – Kölcsey Ferenc Emlékház. 
(Mőemlék) Kölcsey u. 11. 
 
 Az álmosdi birtokokkal is 
rendelkezı Kölcsey család klasszicista 
kúriája a XVIII. század végén épült fel. 
A vertfalú, kontyolt nádfedelő ház 
eredetileg egy-, jelenleg kétmenetes, 
háromosztatú ház eredeti felosztása 
klasszikus: szoba-konyha-szoba, ehhez 
ragasztottak külsı kamrát, mely alatt 
nagy, mély borospincét alakítottak ki. 
Késıbb a hátsó szobát összeépítették a 
kamrával, ma pedig a falaik össze 

vannak nyitva, itt került elhelyezésre a község könyvtára. A boltíves lopott tornáca 
lényegében maga a pitvar, ugyanis innen nyílik a konyha és jobbra, illetve balra a két 
szoba is. Szabadkéményes konyhájából főthetı mindkét szoba nagy boglyakemencéje. A 
szobákból késıbb – a kis kamrával egy idıben és azonos mélységben – egy-egy kisebb 
helyiséget választottak le. Az elsı szoba hátsó helyisége feltehetıen Kölcsey könyvtárának 
adhatott helyet a költı itt tartózkodása idején. A pincelejárat közvetlenül az udvar felıl 
nyílik, az eresz alatt áll az Érmellékre jellemzı nagy tölgyfa rácsos ajtó. Ezen keresztül 
mehetünk le a ház alapvonalán kifelé is túlnyúló téglaboltozatos pincébe, ahol a ház 
mögött egykor hosszan elnyúló szılıtábla termését dolgozták fel és tárolták. Ez a terület 
ma már más telkek kertjeihez tartozik, lényegében egy másfél méteres terület követi már 
csupán az épületet e porta részeként. Az mindenesetre elmondható, hogy e kúria is a 
Szilágyságra, illetve az Érmellékre egykoron jellemzı gazda- és kisnemesi háztípus egyik 
legjellegzetesebb fennmaradt példánya. 
 A ház fala kívül-belül pelyvás sárral tapasztott, az ablakok körül az e sárból 
kialakított, arányosan lapos, a klasszicizáló provinciális építkezésnél jellegzetes domború 
párkánydíszek láthatók, az épület hátsó falán pedig a tapasztásba mélyített, nagymérető 
karcolt - vagy nyomott – tulipánok ékesítik a kis, hatos osztású ablakok közötti 
szakaszokat. A bélelt, borított ácstokokban álló vésett ajtószárnyak részben eredetiek, 
részben rekonstrukciók. Falai fehérre meszeltek, famennyezete sötétre festett.  
  A helyreállítási munkákat 1968-ban, Letényi Árpád építész, Hajdú-Bihar megye 
elsı fıépítésze, a Hajdú-Bihar Megyei Mőemléki Albizottság egyik alapítója irányításával 
végezték el, melynek befejezése után költözött az épületbe a már említett könyvtár, a többi 
helyiségben pedig 1968. október 13-a óta Kölcsey Ferenc emlékkiállítása látható, aki 1812 
és 1815 között élt e ház falai között. Az épületen szinte évente végeznek kisebb 
felújításokat, valamint a tetıt és a tüzelıberendezéseket – melyek a beépített 
cserépkályhákkal máig egyedüliként látják el a ház főtését – is folyamatosan karbantartják.
 Új állandó kiállítását – melyet a Petıfi Irodalmi Múzeum és a Hajdú-Bihar Megyei 
Múzeumok Igazgatóságának Irodalmi Osztálya (közismert nevén a Debreceni Irodalmi 
Múzeum) munkatársai dolgozták ki és valósították meg – 2006. január 28-án nyílt meg. Az 
irodalomtörténeti kiállításon túl megújult a konyha enteriırként való rekonstrukciójával 
kialakított néprajzi kiállítás is. Maga az ingatlan a település önkormányzatának 
tulajdonában van, a kiállított tárgyak pedig a megyei múzeum leltárában szerepelnek. Ezt 
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megelızıen a kiállítás és az épület kisebb felújítására a költı születésének 200. évfordulója 
alkalmával került sor 1990-ben. A korábbi történeti kiállítás sajnos már ez alkalommal 
kikerült az átfogó bemutatóból.  
 Az 1968-as megnyitásra elkészült a pincében egy az Érmellék szılı- és 
borkultúráját bemutató állandó kiállítás is, melyet Varga Gyula etnográfus, a Déri Múzeum 
munkatársa rendezett be. Ezt azonban idıközben a pince rossz szellızése, nedvesedése, és 
az ennek okán történt penészesedés miatt le kellett bontani. Van még néhány hordó, dézsa 
a pincében, de a kiállítás felújítása külön kiemelkedı értéke volna a háznak.  
 1975-ben avatták fel az udvaron a Marton László szobrászmővész által, süttıi 
mészkıbıl készített, magas mőkı talapzaton álló Kölcsey-mellszobrot. Eredeti gémeskútja 
egészen 2005-ig megvolt, ám ágasfája annyira elkorhadt, hogy ki kellett venni. Helybıl, 
egy álmosdi portáról pótolták, az „új” kútágas felállítását 2006 tavaszára tervezik. 
 Az emlékház saját önálló kiadványokkal nem rendelkezik, képes ismertetı füzetük 
volt ugyan, de már évekkel ezelıtt elfogyott. Ennek bıvített, már az új kiállítást is 
magában foglaló utánnyomása ugyancsak sürgetı feladat. Emellett a fehérgyarmati 
székhelyő Kölcsey Társaság kiadványait (Társasági Füzetek – ezek között is kiemelten a 
11. számú Kölcsey Ferenc álmosdi évei címő, Hamar Péter szerkesztésében 1999-ben 
megjelent számot), és a Kölcseyrıl, illetve az álmosdi házról készült képeslapokat kell 
megemlíteni, melyeket az emlékházban is árusítanak. 
 A megyei múzeum fennhatósága mellett a ház fölötti kimagasló helyi gondoskodás 
is érezteti áldásos hatását a – 1975. december 31. óta saját mőködési engedéllyel is 
rendelkezı – múzeumi kiállítóhely közmővelıdési életében. A központi megemlékezések 
mellett ugyanis a látogatóknak egy általános „gondnoki kapunyitás” helyett alapos, 
élményszerő vezetésben van részük, melyeket egy kiváló nyugdíjas házaspár, a jelenlegi 
gondnok, Nagy Sándor felesége végeznek. Emellett szoktak – mind helyi, mind a 
környékrıl vagy akár messzebbrıl is érkezı – iskolás csoportok, illetve felnıttek részére 
rendhagyó irodalomórákat tartani, melyeken a kiállításokat is felhasználva megismertetik 
az érdeklıdıket Kölcsey általános munkásságán túl álmosdi éveivel, sıt magával Álmosd 
községgel és vidékével is. 
 

۩ 

 
Álmosd – Mucsi Mihály 
Kovácsmőhelye  
(Helyi védettségő) Rákóczi u. 2. 
 
 A Kölcsey-házhoz hasonlóan 
ugyancsak a XVIII. század végén épült 
az a kovácsmőhely, mely tökéletesen 
helyreállított, részben rekonstruált 
formában áll ma Álmosdon. A ház 
tulajdonosa Hajdú-Bihar megye 
Önkormányzata, a mőhely tárgyai 
ugyancsak a megyei múzeum 
leltárában szerepelnek. Ahogy a falon 
lévı tábla tájékoztat minket, hogy e 

falak – illetve elıdeik – között dolgozott Mucsi Mihály (1909–1979), „mezıgazdasági és 
lóvasaló kovács”. Álmosdon több kovácsmőhely is elpusztult már, van, amelyiknek csak 
az egykori behajtó emlékeztet a létére. E mőhely megmentését, illetıleg feltámasztását a 
megyei Mőemléki Albizottság (a továbbiakban MAB) elnöke, Angyal László András 
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közbenjárásával, László Gábor építész üzemmérnök tervei alapján és közvetlen vezetésével 
hajtották végre, mely munka 1981-re fejezıdött be. A sarokporta Rákóczi utca felıli 
oldalán húzódó mőhely külsı munkatere, a patkolószín, valamint magának a mőhelynek a 
bejárata az udvari oldalon van, ahová a „koporsófedeles” kiskapun át juthatunk be. A 
nagykapu, ahol a patkoltatni, vasaltatni érkezık tudtak szekereikkel együtt is befordulni, a 
porta magántulajdonban maradt részéhez tartozik, így a valódi funkció rekonstruálása csak 
a képzeletben lehetséges. (Szerencsés volna a jövıben a lakóházat is megvásárolni és 
hasonlóképpen rendbehozni, berendezni, így hitelesebb képet adni egy néhai 
kovácsportáról, illetve egy falusi mesterember és családjának életmódjáról.)  
 A mőhely épülete vályogfalú, két apró ablakszeme az utcára, egy pedig a 
szomszédos telekre néz. Ezeken át – fekvése folytán – szinte napkeltétıl napnyugtáig 
folyamatosan elegendı napfényt kapott a munkatér. Födémgerendáin tapasztott nádfödém 
húzódik, héjazata cserepes, aminek a korai tőzvédelmi elıírások életbelépése az oka.  
 A kovácsmester szerszámkészlete, hála a gondos örökösöknek, teljes egészében 
fennmaradt, és a Déri Múzeum birtokába került. A mőhely helyreállítását követıen dr. 
Varga Gyula irányításával rendezték be, létrehozva ezzel a megye elsı állandó kézmőipari 
kiállítóhelyét. Megmaradt és bemutatásra került a mőhely valamennyi rögzített tartozéka (a 
fújtató, a tönkıre erısített szarvasüllı, az ajtóval szemben a munkaasztal, a bejáraton belül 
a jobb sarokban az állványos kézifúró, a szerszámfogas, a fali akasztó, illetve a fali 
fogóállvány). Ezen kívül megtalálhatóak a mozgatható berendezési tárgyak: rögtön az 
ajtón belül a vasaló- vagy patkolószék, a vizes köszörő, a lóca, illetve a kalapácsok és 
üllıbetétek tárolására szolgáló rámaszék. Az eredeti helyükön elhelyezve pedig 
megláthatjuk az összes kéziszerszámot: a különféle kézikalapácsokat, a tőzifogókat, az 
üllıbetéteket, 1-1 simító, lyukasztó domborító és erezı nyeles szerszámot, a 
nyelesgömbölyítıket, a nyelesvágókat, több doboz – különbözı mérető – patkó-, illetve 
kovácsszeget, külön pedig a patkolószerszámokat. 
 Mind az épület, mind pedig a kiállított tárgyak általános állapota megkívánná már a 
felújítást, valamint az alapos tisztítást. Remélhetıleg ez nem is várat sokat magára, 
bizodalmunk már csak azért is erıs lehet, mert a kiállítóhely gondnokságát ugyanaz a 
házaspár látja el, mint a Kölcsey-házét. Nem is beszélve arról, hogy ugyancsak mőködési 
engedéllyel, a megyei múzeumi szervezet tagjaként mőködik, így a felelısségvállalás talán 
biztosabb, szakértı kezekben van.  
 

۩ 
 

Bakonszeg – Bessenyei György 
Emlékház. 
(Mőemlék) Hunyadi u. 103. 
 
 A XVIII. század végén épült 
kisnemesi lakóház igen egyszerő 
építészeti formákat hordoz. 
Háromosztatú, tapasztott és fehérre 
meszelt falú vályogház, mely 
faoszlopos oldaltornácának homlokzati 
végét beépítették. Náddal héjalt teteje 
elıl csonka-, hátul egészen kontyos, 
csonkakontya alatt deszkázott oromzat 
és vízvetı található. Rácz Zoltán 

megállapítása szerint az „épület érdekes példája annak, hogy nemesi házakon is használták 
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az egyszerőbb, szegényesebb eszközöket.”1 Szabad tőzhelyes konyhájának kéményét 
késıbb lefedték úgy, hogy csak annyi rés maradt, hogy a pitvar hátsó falához tapasztott 
középpadka füstjét felvezesse a deszkakéménybe. Szobájában rekonstruálva áll egy igen 
kis mérető búbos kemence, sárpadkával, ennek kürtıje ma már másik kéményhez van 
kötve. Konyhájának hátsó falán két kis szellızıablak van. A födém gerendái és deszkázata 
sötét barnára mázolt, falai fehérre meszeltek. Padlója eredetileg földes, késıbb 
deszkapallóra cserélték. A pitvar kismérető ablaka mutatja az ablakok eredeti nagyságát, a 
szobák 2+1 szemes elosztású, nagyobb mérető ablakai már a XIX–XX. század 
fordulójának újításai. Néhány éve újabb szerkezeti felújításon esett át az épület, mely során 
megerısítették falait, födémét, újranádazták, illetve megújult fonott sövénykerítése is, 
melyben a mellékutca felıli oldalon deszkakapuk állnak. 
 A ház hátsó falán olvasható emléktábla tanúsága szerint e házban élte utolsó 
huszonnégy évét Bessenyei György (1747–1811) a magyar felvilágosodás egyik 
vezéralakja, Mária Terézia testıre, író, költı, filozófus, mővelıdés-politikus, a „Bihari 
remete”. Egykori lakóháza 1975 óta mőködési engedéllyel rendelkezı kiállítóhely, 
konyhájának falán tablók, a szobákban pedig néhány berendezési tárgy tájékoztatja a 
látogatót Bessenyei György életérıl, illetve kora körülményeirıl. A kiállított tárgyak 
mennyisége és összetétele azonban igen visszafogott (három leltározott tárgy a Debreceni 
Irodalmi Múzeum, hat néprajzi tárgy pedig a Déri Múzeum győjteményébıl való). 
 A megyei MAB kezdeményezésére készítette el Kurucz Imre berettyóújfalui 
szobrászmővész Bessenyei mellszobrát, mely az emlékház udvarán, a kapuval szemközt 
áll, így fogadva az idelátogatót.  
 A gondnoki teendıket a helyi önkormányzat által megbízott személy látja el, 
rendszeres közmővelıdési munka nem folyik a kiállítóhelyen, információs, tájékoztató 
kiadvány sem készült még róla. 
 

۩ 
 

Bakonszeg – Tájház 
(Helyileg védett, mőemléki védelme 
folyamatban) Hunyadi u. 138. 
 
 Már 1989-ben megszületett a 
szándék Bakonszegen tájház 
alapítására. Az akkori községi tanács 
két portát választott ki, melyek közül 
az egyiket anyagi gondok miatt eladni 
kényszerült. A Bessenyei-házzal 
szemközt, a Hunyadi u. 138. szám alatt 
álló ház tulajdonosával egyfajta 
eltartási szerzıdést kötöttek, melynek 

eredményeként három éve, a tulajdonos otthonba vonulása óta az Önkormányzat 
rendelkezik a házzal és annak berendezésével.  
 A ház építésének idején (1880) már sárréti viszonylatban is ritka kétosztatú 
(lakószoba – pitvar) vályogfalú ház szarkalábas-faoszlopos tornácának középsı részén 
utólagosan alakítottak ki kamrát, pótolva a hiányzó „harmadik osztatot”. Ez az eljárás az 
egész vidéken elterjedt volt, háromosztatú házak esetében is elıfordult (ahogy például a 
késıbbiekben Pocsaj tájházánál is látni fogjuk.) általában valamelyik végét falazták körbe 
                                                           
1 RÁCZ Zoltán: Bessenyei György lakóháza. In: ANGYAL László András (szerk.): Hajdú-Bihar évszázadai. 
Debrecen, 2000. 213. Vö. VARGA Gy. 1989. 80. 
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e céllal a tornácnak, itt meghagyták a szoba oldalsó ablakát, valamint hátul a bejárati ajtó 
mellett a padfeljárót, így a kamra középre került. Effajta kéthelységes lakóházat is már 
csak a legszegényebbek (cselédek, zsellérek) építettek maguknak a XIX. század végén. 
Nádfedeles, nyeregtetıs, deszkaoromzatú kialakítása már teljesen sárréti jellegzetesség. 
Gerendás, husángos mennyezete alul tapasztott, meszelt. Pitvarának égszínkékre meszelt 
mennyezete, melyet az 50-es években, a szabadkémény elpadlásolásával alakítottak ki, ma 
már ritkaságszámba megy. Ekkor, a sípkémény kialakításakor bontották el hatalmas búbos 
kemencéjét is. Ugyancsak különleges értéke a borított ácstokos ajtó faragott verécéje. 
Mindkét helyisége fölpadlós.  
 A gazdasági épületek közül a hozzátoldott („ragasztott”), új cserép héjazatú hátsó 
kamrával, külön álló félszer-tetejő, utólagosan hullámpala-fedéssel ellátott kettes ól áll – 
valamennyi igen rossz állapotban. Még a néhány évvel ezelıtt készült fotók is sokkal jobb 
állapotokról tanúskodnak, az utóbbi évek azonban sok nyomot hagytak az épületek állagán. 
Az udvar másik felében, a pitvarajtó magasságában deszka kávájú, téglával kirakott kút 
található, utcafrontján álló deszkapalló-kerítése szintén roggyant.  
 A porta mőemléki védési eljárás alatt áll. Felújítása a KÖH anyagi és szakmai 
támogatásával történik. A jellemzı építészeti elemek rekonstrukciója után remélhetıleg a 
zsellérház berendezése is szakszerő keretek között történik majd.  
 

۩ 

 
Biharnagybajom – Szőcs Sándor 
Emlékház. (Mőemlék) Petıfi u. 4. 
 
 Szőcs Sándor (1905–1982), a 
Sárrét tudósa az anyai ágon, a Nemes 
famíliától örökölt kisnemesi 
lakóházának teljes történetét 
felderítette. Tıle tudjuk, hogy hogyan 
aprózódtak el a XVII–XVIII. 
században még többholdas kisnemesi 
telkek, és hogyan épültek át, bıvültek 
ki általában e porták házai, kúriái. 
 A „templomnyi idıt megélt 
ház” alapjait még 1755-ben rakták le. 

Az 1600 négyszögöles telek két részre oszlott, mely az utcára merılegesen ketté volt 
kerítve. Egyik felén a lakóház állt a kerttel, másikon a gazdasági épületek és udvar. Az 
1755-ben épült lakóház háromosztatú volt (kisház–pitar–nagyház), mely udvari oldalán 
„darulábas” tornác („ház eleje”) húzódott végig. A kisház búbos kemencéje, melyet a 
konyha felıl lehet főteni ma is áll. A nagyház főtésére valószínőleg kályha szolgált, mely 
csöve a szabadkéménybe csatlakozhatott. Mester- és keresztgerendái tapasztott nádfödémet 
tartottak. Jelentıs átalakításon 1906-ban esett át a lakóház, amikor megszüntették a 
szabadkéményt, s széles cilinderkémény került a helyébe, melyhez a padlástéren keresztül 
még egy fekvı kémény csatlakozott a nagyház felıl. Az oszlopos ház elejét befalazták, a 
pitar szélességében a falat kitolták annak síkjába, így a bejárás onnan lett biztosított. A 
nagyház után még egy szoba épült egyenes vonalban, mely a „végsı szoba” nevet kapta. 
Ennek végébe ajtót vágtak és vendégereszes tornácot, „házvíget” építettek, melyet késıbb 
beüvegeztek. Ekkor épült a pitar elé a négy oszlopon álló kiugró is, ami eredetileg cserepes 
volt és deszka mellvéd vette körül. A végsı szoba oldalába, a kiskamra végébe egy külsı 
bejáratú kamrát építettek, mely Szőcs Sándor „könyves kamrájaként” funkcionált.  
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 A gazdasági udvaron 1896-ban történt nagy átalakulás, lebontottak két kisebb 
istállót, helyébe nagy kétrészes épült, közepén padlásfeljáróval. Az udvar másik oldalán 
szín állott, melyhez többrészes disznóól csatlakozott.2 
 A portán a mai állapotokat az 1980-as évek végén kezdték el kialakítani. Az épület 
1977 óta mőemlék, Szőcs Sándor haláláig, 1982-ig lakta. Ezt követıen hosszas tortúra 
kezdıdött, fıként az ingatlan hanyag kezelése folytán. Szőcs Sándor személyes tárgyainak 
java része szétszóródott, illetve a megyei múzeumi szervezet bizonyos alegységeibe került 
(elsısorban a püspökladányi Karacs Ferenc Múzeumba, szellemi, illetve tudományos 
örökségének dokumentumai pedig teljes egészében oda, illetve a karcagi Györffy István 
Nagykun Múzeumba) a ház bizonytalan állapota miatt. A végsı mőemléki helyreállításra 
1994-ben került sor az önkormányzat és a mővelıdési ház akkori vezetésének 
kezdeményezésére. Ekkor nádazták újra a házat – a kiugró résszel együtt –, mely munka 
elvégzése napjainkra ismét szükségessé vált. A végsıház végében sincs már üveges 
veranda, ismét ablak zárja a falat.  
  A porta oldalában lévı kettes istállóhoz az utca felıli részen kovácsmőhely épült, a 
másik végében pedig kocsiszín és kisebb ólak következnek. A lakóház mögött a 
vendégfogadást kiszolgáló kettes árnyékszéket húztak fel, elıtte vízcsap. A gazdasági 
épületek raktárként funkcionálnak (hagyományırzı táborok, foglalkozások kellékei stb.). 
Az idelátogató gyerekcsoportoknak kínálnak programlehetıségeket táborokon kívül is. Az 
épületsor – pontosan az istállók – elıtt, eredeti helyén áll a gémeskút, melynek 
betongyőrőjét eltakarva eredetibb hangulatúvá lehetne változtatni a rekonstruált, kipótolt 
épületek összképét is. 
 A ház helyreállítása után most a berendezés jelenti azt a problémát, amelytıl még 
mindig nem válhat igazi emlékházzá. A berendezés 2000-ben készült el jelenlegi 
formájában, ami a fenntartók szerint is szükségmegoldásnak tekinthetı csupán. A 
kemencés szoba a helyi gyékényfonók munkáiból rendezett kiállításnak ad helyet, a pitvar 
falán körben Szőcs Sándornak a porta és az épület korábbi állapotait bemutató alaprajzairól 
készült másolatok kerültek elhelyezésre. A konyha enteriır-kiállítás: a kenyérsütés és a 
mosás hagyományos tárgyai vannak kiemelt tárgyegyüttesként kiállítva. 
 A nagyház egy idıs néni hozományának tárgyaiból készült kiállítás (tornyos ágyak, 
kelengyeláda, stb.), Szőcs Sándor egykori dolgozószobájának jelenlegi berendezése pedig 
az egykori jegyzı, Dr. Darabos Pál feleségének hagyatéka (szobaberendezés). 
 Jelen helyzetben fel kell idéznünk Bellon Tibor 1973-ban, Szőcs Sándorról és 
házáról papírra vetett sorait: „…azon munkálkodott, hogy ezt a tájat, a Sárréten élı népet 
tegye halhatatlanná azáltal, hogy néprajzi munkáiban megörökítette. Szolgálatának 
maradandósága mellett szép jutalom lehetne, ha ezt a >>templomnyi idıt megért házat<< 
mőemlékként megtarthatnánk, élı tanújaként a múltnak.”3 Nos, látjuk, hogy –bár ez 
bekövetkezett, a ház mőemlék lett – ez sajnos nem elegendı. Egykori lakójának csak úgy 
tudnánk méltó emléket állítani, ha a múzeumi raktárak mélyérıl visszajuttatnánk 
valamennyi hagyatékát az ısi falak közé, amiket pedig már nem tudunk felderíteni, a még 

emlékezı utódok segítségével az azokhoz minél 
közelebbi tárgyakkal igyekeznénk pótolni. 

 
 
Biharnagybajom – Kovácsmőhely-múzeum. 
(Mőemléki környezet része) Petıfi u. 4. 
 

                                                           
2 BELLON T. 1973. 110–115. 
3 BELLON T. 1973. 116. 
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 Ahogyan arról a fentiekben már szó volt, a Szőcs Sándor-háztól – az utcafrontról 
tekintve – balra hosszú, részben felújított, részben rekonstruált, részben pedig teljesen új 
gazdasági épületsor áll. Az utcafront felé esik a kovácsmőhely, amely új építéső és 
kialakítású. Nem teljesen az utcára nyílik. A többi helyiségben ólak, istálló, kocsiszín.  
 A kovácsmőhely felépítésére azért került sor, mert Nemes Antal kovácsmester – aki 
már magát is „kovácsmúzeum-alapítóként” tüntette fel – felajánlotta mőhelyének 
tartozékait a község számára, valóban közgyőjteményi céllal. Ennek megfelelıen halála 
után át is került hagyatéka az újonnan felépült mőhelybe, de sajnos a szerszámkészlet nem 
teljes, és még ez is teljesen rendezetlen. Bár azt kell mondjuk, hogy egy kisnemesi portán 
kissé kontrasztosan mutat egy kovácsmőhely, de a kijelölt mőemléki környezet, ezáltal a 
teljesen védett státus indokolttá teszi, hogy a kovácsmőhely helyben kerüljön megırzésre, 
pótlásra, feldolgozásra és bemutatásra. 
 

۩ 
 
Biharugra – Szabó Pál Irodalmi 
Emlékház. Szabó Pál u. 46. 
 
 Bemutatott kiállítóhelyeink 
közül ez az egyetlen, amely ez egykori 
Csonka-Bihar vármegye ma Békés 
megyéhez tartozó területén van. 
 Szabó Pál (1893-1970) 
Biharugrán született szegényparaszti 
családban, s itt töltötte gyermek- és 
ifjúkorát. Legfontosabb, életrajzi 
fogantatású regényeinek témája az 
ugrai táj és az ugrai emberek élete. Az 

emlékházat az író szülıházában, 1987-ben alapították a „magyar parasztság sorsának 
leghitelesebb ábrázolója” tiszteletére. A kiállításon az író egykori dolgozószobája és 
könyvtára látható, eredeti berendezésével és értékes könyvgyőjteményével. Szobra a 
biharugrai könyvtár elıtt áll, sírját egy faragatlan sziklatömb jelzi a Bölönyi utcai 
temetıben, a Harsány felé vezetı út mellett.  
 Az emlékház portája már elsı ránézésre nagyban különbözik a többi paraszti 
portától. Mind az udvar, mind pedig az L-alakú lakóház eltér külsı képében az itt 
megszokott, hasonló korú társaikétól. A többször is átépített, kibıvített házat elsısorban 
szokatlanul nagy, kétszárnyú, hatos osztású ablakai teszik rendhagyóvá. Ez az utcával 
párhuzamos szárny összesen öt ablakát jelenti, ezeket az író fokozott fényigénye miatt 
alakították így. Ugyancsak utólagos bıvítés eredménye a kiugró, féltetıs bejárati rész is, 
mely gyakorlatilag a dolgozószobája volt. (Egyébként maga Szabó Pál is nagy „mestere” 
volt a toldozgatásoknak, hiszen 1909-ben édesanyja kımővesinasnak adta, majd az I. 
világháborút követıen, a 20-as években egy ideig szintén a kımővesmunka volt egyetlen 
megélhetése.) Az épület hátsó, téglaoszlopos tornácos szárnya már jóval archaikusabb 
képet mutat. Itt található egy kisebb szoba, a konyha, a padlásfeljáró és egy kis kamra. Az 
épület – külön udvaron elkerítve – kisebb ólak követik. „Disznóól, akol ott van az udvar 
végében, a kert kerítésénél, a tájon szokásos anyagból mindkettı. Deszka az ól oldala, 
cserép a teteje. Tél elıtt be szokták ezt rakni leveles kóróval. Ami felfogja a szelet, 
hideget, s bent tartja a meleget…” – írja önéletrajzában.4 

                                                           
4 SZABÓ Pál: Minden kör bezárul. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1967. 70. 
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 Amint arra már utaltam, nem csak a ház, hanem a kert is külön említést érdemel, 
hisz sőrő vegetációja az író kertész-tevékenységének eredménye. Errıl szintén 
önéletírásában papírra vetett szavai tanúskodnak a leghitelesebben: „Az utcaajtótól a házig 
téglajárda volt lerakva, s a járda mellett kelet felıl egy sor szılılugas. Mathiász Jánosné és 
Szılıskertek királynıje. A harmincas évek közepén telepítettem én ezt, saját magam 
forgattam meg neki nyolcvan centire a földet. Pompás, szép lugas, sehol sem láttam 
hasonlót Bihar megyében. S ezzel végképp megszüntettem a régi, sivatagos udvart. A 
lugasos kert virágot és zöldségféléket is termett, meg aztán ribizlit, egrest, földiepret.”5 
 A külsın túl ugyancsak eltért a parasztitól – természetesen – a berendezés is, mely 
már a politikus és író polgári életkörülményeit tárja elénk. Az emlékkiállítás lényegében 
valódi „in situ”, hiszen mindent abban az állapotában látunk, ahogyan az író halálakor 
maradt, csupán néhány „rendezett” emléktárgy, tabló található benne. Ebben nem kis 
szerepe van lányának (írói nevén Bertalan Ágnes), aki a Békés Megyei Múzeumok 
Igazgatósága kezelésében lévı emlékház gondnoki teendıit látja el úgy, hogy közben – ma 
már csak idıszakosan – itt is lakik, így személyesen fogadja az idelátogatót, és idézi fel 
elıtte egészen elevenen egy parasztból lett író mindennapjait, érzéseit, cselekedeteit. 
 

۩ 

 
Csökmı – Tájház (Helyi védettség 
alatt) Alkotmány u. 1. 
 
 Csökmı mőemlékvédelmi 
szempontból igen hátrányos helyzető 
településnek mondható, hiszen jelenleg 
egyetlen központilag védett mőemléke 
sincs regisztrálva. Impozáns 
községházájának egésze, 
neoklasszicista külsejő református 
templomának pedig belsı kiképzése, 
bútorzata viszonylag kései, a XX. 
század elsı évtizedeiben készült, a kor 

kései eklekticizmusára jellemzı stílus-keveredésekkel, ezáltal egyelıre csak helyi 
védettségre számíthatnak. Népi építészeti emlékeikkel sajnos még ezeknél is kevésbe 
gondosan bánik a köz, pedig e tekintetben igen sok rejtett kinccsel rendelkezik a falu. 
Egyik legkiemelkedıbbnek kell tekinteti a régi bíróházat, melyet 1949-ben államosítottak, 
majd egy párttitkár” szolgálati lakásává” tettek. A ház talán ennek – gondolok itt arra, hogy 
a szegénység és a tehetség hiánya „konzerválhat” is bizonyos dolgokat – köszönheti, hogy 
a teljes porta, a melléképületekkel, illetve a lakóház összes tartozékával együtt szinte 
érintetlenül megmaradt. Az épületet ma is ez a tulajdonos lakja. 
 Az, hogy Csökmın tájház jöhetett létre, szintén nem közösségi, hanem 
magánkezdeményezés és -befektetés eredménye. A helyi Nagy-család még évekkel ezelıtt 
az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta a szülıi-nagyszülıi örökségként birtokába 
került ingatlant azzal a szándékkal, hogy a község közösségi célra hasznosítsa azt – 
lényegében ık már ekkor is tájházra gondoltak. Az újdonsült tulajdonos tehetetlensége és 
nemtörıdömsége folytán azonban a család úgy döntött, hogy visszavásárolja (!) a portát és 
a házat. Ez 2004-ben meg is történt, ezt követıen pedig rögtön hozzáláttak a felújításhoz, 
valamint a tárgygyőjtéshez. A tulajdonosok segítséget kértek mőemlékvédelmi 

                                                           
5 Uo. 74. 
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szakemberektıl is, melyet korábban már az önkormányzat is megtett, így pontos felmérés 
és rekonstrukciós terv készült a helyszínrıl. Az elmondások alapján kora 100-150 év lehet.  
 A lakóház háromosztatú, a hagyományos alföldi típust követve pitvarából nyílik a 
két egykori szoba. Vályogfalai, valamint mestergerendás tapasztott pórfödéme fehérre 
meszelt, felsı szobájának hasábkemencéje – a fedeles kéményekkel együtt – már a 
rekonstrukció eredménye. Mindkét szoba kemencéje a pitvarból volt főthetı, ma még csak 
ez a hasáb alakú áll, a hátsó szoba boglyakemencéjének helyreállítása a jövı feladatainak 
egyike (vakon ugyan, de e kemence szája és ajtaja is megvan még a pitvarban). Különleges 
érdekessége és értéke a háznak a hátsó szoba felıli ajtó és kemenceszáj közötti szokatlanul 
nagy, „földig érı”, deszkaajtós falitéka. A falkutatások eredménye azt mutatja, hogy a ház 
már zárt füstelvezetéssel épült, sem szabadkémény, sem pedig tüzelıpadkák nyomára nem 
bukkantak. Mindhárom helyiségben helyreállításra került a tapasztott földpadló. 
„Kakasülıs”-szarufás tetıszerkezetén ma hornyolt cserépfedés van, a nádfedés 
rekonstrukciója még szintén a jövıbeni tervek része. Oromzata mindkét végén deszkázott. 
Tornácának faoszlopai tetején a Sárrétre oly jellemzı kifőrészelt díszek vannak, padlója, 
illetve a kiskapuhoz vezetı járda téglaborítást kapott. Ezeket külön is meg kell említenünk, 
ugyanis a szilárd burkolatoknak ez az egyetlen megengedhetı formája, hiszen a többi nem 
teszi lehetıvé sem a belsı talaj, sem pedig a falak egészséges vízelvezetését, 
párologtatását.  
 A lakóház jeles felújítása mellett meg kell emlékeznünk a melléképületekrıl is. 
Jelenleg egy négyosztatú, vendégereszes, deszkakorlátos, cserepes ólépület áll porta hátsó 
mezsgyéjén. Ennek állapota igen rossz, de nem menthetetlen. Ennek végében egy új 
félereszes szín készült, ami átmenetileg a kerti és nagyobb mezıgazdasági eszközök 
bemutatására szolgál. A paraszti porta teljes helyreállításakor a többi épületet egészen újjá 
kell építeni: léces kukoricagóré, istálló, boglyaalakú gabonatárolók, valamint a jelenlegi 
vaskerítés helyére deszkapalló- illetve léckerítés. 
 A kiállítási tárgyak mindegyike helybıl győlt össze, sıt néhány tárgyat a szeghalmi 
Sárréti Múzeumból is sikerült „visszaszármaztatni”. A berendezés a századforduló utáni, 
kissé már polgárosult életformát tükrözi – akár szándékosan, akár a győjtés adta 
lehetıségekhez igazodva, de arányaiban hitelesen. A felsı szoba és a konyha berendezése 
teljes enteriır, a hátsó szoba még ebben is ideiglenességet mutat, itt most kamrabeliek és 
néhány impozánsabb különálló bútordarab látható.  
 Bihar egyetlen „magán tájházának” fenntartói a jövıben a település közösségi 
rendezvényei számára is nyitva tartják a tájház kapuit, az erre való igényt megmutatta a 
2005 augusztusában tartott megnyitóünnepség résztvevıinek sokasága is.  
 

۩ 

 
Derecske – Tájház (Mőemlék) 
Nyárfa u. 30. 
 
 A – remélhetıleg – leendı 
derecskei tájház azon kevesek közé 
tartozik, melyeknek – hangsúlyoznunk, 
kell, hogy szakemberek által történt – 
kiválasztása és helyreállítása objektív, 
valódi jellemzıségen alapuló döntés 
volt. Leírását Pataky Emıke 
mőemlékvédelmi szakmérnök, területi 
népi mőemléki felügyelı készítette el 
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ekkor: „Lakóháza 1824-ben épült, háromosztatú, >>kanfaros<<, nádtetıs, oldaltornácos 
módos gazdaház. A tornácon vaskos tömbfaoszlopok állnak. Ez a régi derecskei típus. 
Kettıs pitvarajtajának külsı szárnya – a veréce – faragott, egyedülálló különlegesség. A 
„kisházban” búbos kemence, a „nagyházban” lemeszelve század eleji virágos festés van. 
Kerítésben álló katonaháza hajdú-bihari jellegzetesség. Még megvan a szabadkéménye és a 
romos búbos kemencéje. Lécdíszes, fakönyöklıs tornácáról nagy magtár nyílik. A teljes 
eredeti porta a gazdasági épületekkel együtt (pelyvás szín, ólak, pincés kamra, ólas 
kukoricagóré és istálló) – bár öt éve lakatlanul – de még fenn áll. (…) Megmentése fontos 
és sürgıs, hiszen ez a katonaházas porta Hajdú-Bihar utolsó ilyen típusú mőemléke.”6 
 Lakóháza a Bihari-síkság régi stílusú épületeinek hiteles példánya, katonaháza 
pedig – tudniillik a település a XVIII. században kötelezı katonai beszállásoló központ 
volt – valódi – Pataky Emıke megállapítását tovább szőkítve – derecskei jellegzetesség, 
mint miden ilyet, ezt is központi elıírásoknak megfelelıen kellett megépíteni: a 
kéthelyiséges épület egyik – tüzelıberendezéssel ellátott – helyisége a katona, a másik – 
lényegében istálló – pedig a lovak számára készült.7 Mindezeket figyelembe véve 
megmentése és tájházként való kialakítása valóban indokolt. 
 Elıször 1999-ben majd a következı években több ízben az Alföldön jelentıs 
károkat okozott a települések épületállományában is. A tájegységre jellemzı hagyományos 
építési technikával készült, föld falú népi lakóépületek közül ekkor számos komoly károkat 
szenvedett. Közéjük tartozik e mőemlékegyüttes is. 2000 szeptemberében került sor a 
károk felmérésére és a szükséges helyreállítási munkák meghatározására, melyhez 
segítséget nyújtott a Debreceni Ybl Miklós Mőszaki Fıiskola hallgatóinak 1997-ben 
készített felmérése. 2002-re az épületek állapota annyira leromlott, hogy a felújítás 
megkezdését nem lehetett tovább halogatni, így a kezelıi jogokat gyakorló Kincstári 
Vagyonigazgatóság meghívásos pályázatot írt ki a tervek elkészítésére. A munkák 
elsıdleges célja a belvíz által károsodott épületek helyreállítása lehetıség szerint olyan 
szerkezeti megoldások alkalmazásával, amelyek hosszú idıre biztosítják a házak jó 
mőszaki állapotát. A problémák okának felderítése érdekében mindenképpen szükség volt 
az épületek alapos felmérésére, a hibák feltárására. Az így felszínre került ismeretek 
alapján lehetıvé vált az épületek építési periódusainak meghatározása, az egykori egységes 
építészeti megjelenés visszaállítása, az elpusztult pelyvás kamra, gémes kút, kerítés és 
kapu rekonstrukciója. Múzeumi hasznosítást a lakóház, katonaház, „pincés kamra”, ólas 
kukoricagóré a helyreállítást követıen nyer, az egykori pelyvás kamra rekonstruált 
épületében gondnoki szoba és a tájház vendégforgalmát kiszolgáló vizesblokk kap majd 
helyet. 
 E munkákból jelenleg elkészült a katonaház, a góré, a kút, a leendı kiszolgáló 
épület, valamint a kerítés és a kapu teljes helyreállítása, ugyancsak befejezési szakaszban 
van a lakóház felújítása is. A többi gazdasági épület sajnos olyan állapotba került – több 
teljesen összedılt –, hogy esetükben teljes rekonstrukcióra lesz szükség.  
 Tudomásunk szerint a város önkormányzata idıszakosan félállásban alkalmazott 
egy néprajzos muzeológust a berendezési tárgyak győjtı-, kiállító és nyilvántartómunka 
elvégzésére, de az ı szerzıdésének lejártával ez elakadt. Remélhetıleg ilyen szakszerő és 
nagymértékő felújítást követıen ez a munkafolyamat is befejezésre kerül, hiszen Derecske 
részérıl városként is, „kistérségi központként” is legalább illı feladat volna egy komplex 
múzeumi egység létrehozása és fenntartása.  
 

۩ 
 
                                                           
6 PATAKY Emıke: Derecske, Nyárfa u. 30. – gazdaház katonaházzal. In: SISA B. (szerk.) 1999. 66. 
7 VARGA Gy. 1989. 79. 



Tájházi Hírlevél – 2006. 2. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 

Furta – „Tájház” 
Templom u. 2.  
 
 Mind körülményeit, mind 
státusát tekintve rendhagyó 
győjteményrıl van szó, ezért is érdekes 
és fontos említést tenni róla. Furtán 
évekkel ezelıtt fogtak – szakköri 
kereteken belül – helytörténeti és 
néprajz ismeretek és tárgyak 
győjtésébe. Az elsı, puhatolózó 
kérdésekre a várakozásokkal 
ellentétben elég sok, jelentıs helyi 
értéket képviselı tárgyat ajánlottak fel 

az iskolának, ekkor született meg a szándék, hogy állandó helytörténeti győjtemény lesz 
belıle. A győjtés célja eredetileg az volt, hogy a tárgyakat szemléltetıeszközként beépítik 
a tanórákba, többek között a rajzórákba. Fokozatos gyarapodással egész tárgyegyüttesek 
győltek össze – többek között a kenyérsütés eszközei, a szılészet és borászat tárgyi 
kellékei, mezıgazdasági eszközök, textíliák, bútorok, egész falvédı-sorozat, fényképek, a 
furtai hímzés darabjai. A tekintélyes tárgymennyiség elhelyezésére álladandó helyet kellett 
biztosítani, mi több, kiállítóhelyrıl is kellett gondoskodni.  
 A kétosztatú kis ház az 1920-as években épült furtai református népiskola 
iskolaszolga-lakásaként épült, bár az emlékezet szerint soha nem lakta senki. Használták 
iskolai raktárként, illetve szertárként egyaránt. éppen ezért, hogy még egy zárt helyiséget 
nyerjenek boltíves, kerekoszlopos tornácát be is üvegezték. Ebbéli funkciója az új 
iskolaépület elkészültekor és birtokbavételekor szőnt meg. Így ez volt az egyetlen olyan 
hely, ahol a győjteményi anyagot elrendezhették. Elıször enteriırkiállításra gondoltak a 
létrehozók, ám a tárgyak mennyisége és összetétele ezt nem tette lehetıvé, csak raktárszerő 
berendezésre volt mód. Emellett itt tartották a különbözı foglalkozásokat (egy ideig még 
úttörıháznak is otthont adott). Az épület kb. három évvel ezelıtt állt utoljára rendezett 
formában, 2004 tavaszán romlott le véglegesen az állapota. A fenntartó önkormányzat az 
elsı pályázatot már 2001-ben beadta, azóta is folyamatosan, de sikertelenül próbálkoznak 
az épületre – az iskolaépülettel egyetemben – felújítási támogatást szerezni. A Román 
István, zsákai építész által elkészített felújítási terv egyébként még akkor elkészült, és 
készen áll ma is a megvalósításra, ám statikai állapota olyan ütemben romlik, hogy egyre 
kevesebb az esély a megmentésére. Nád-léc vázú stukatóros födéme a beázások miatt több 
helyen beomlott, régi szalagcserepei porladnak, töredezettek, mindez az oka annak is, hogy 
az egyház nem igényelte vissza. 
 A tárgyakat idıközben letisztították, összecsomagolták és biztonságba helyezték, a 
„Tájház”-at jelzı táblát pedig levették a kapuról. Az iskolaigazgató elmondása szerint 
tervezik egy valódi lakóház tájházként való kialakítását, de ennek ellenére nem szeretnének 
lemondani az egykori iskolaépületekrıl, melyek értékes elemei a településképnek, és 

hozzátehetjük, hogy az egész 
környéknek is, hisz ilyen jellegő egykori 
egyházi épületegyüttest már alig 
találhatunk bárhol is.  
 

۩ 
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Geszt – Arany János Emlékház (Mőemléki környezet része) 
Tisza-kastély parkja. 
 
 Építészeti szempontból – történetesen az építkezést meghatározó tényezıket 
figyelembe véve – nem tekinthetı szokványos népi építészeti emléknek ez a kis kerti lak, 
mely a Tisza-család ısi fészkeként számon tartott geszti kastély parkjában áll.  
 Az 1761 után véglegesen itt letelepedı Tiszák a kamarától udvarházat nem 
örököltek, lakásról maguknak kellett gondoskodniuk. Az utca sorában álló, de a 
templomhoz közel elhelyezkedı épületek között a vármegyének volt egy kicsinyke háza, 
amelyben a strázsamester lakott. Azt Tisza László elfoglalta, „ott állott, hol most az udvari 
épületeknek északi oldala van” – írta Nagy Sámuel 1827-ben. A kastély megépülésekor ezt 
lebontották, helye az udvar részévé vált, majd az udvari konyhát építették oda. Késıbb az 
új földesúr két taxás telket is megszerzett, amelyek jobb oldali szomszédai voltak, és azok 
egyikén felépítette a kastélyt, mely – mivel a késıbbiekben is csak igen csekély mértékben 
építették át – ma is a XVIII. század második felében épült vidéki, nemesi, de puritán lakói 
ízlésének megfelelı, egyszerő kúriák hangulatát idézi. A másikon az angolkertet alakította 
ki. Valamikor a század második felében még egy telket foglaltak el, a Zsoldos családtól, 
amelyen a tiszttartó háza állt. Az épületegyüttes és a park tizenöt hektár területet foglalt el. 
A XVIII– XIX. század fordulóján s az azt követı években létesített angolparkot egy már 
akkor is létezı erdıfoltból alakították ki, meghagyva az eredeti faállomány kocsányos 
tölgyeit, kıriseit és juharfaféléit.8 
 A parkban álló házikó eredeti funkciójára csak következtethetünk. Az köztudott, 
hogy a barokk, majd az angol – és az ezeket követı késıbbi – tájképkertekhez mindenkor 
tartozott egy „hősölı” hely, mely hegyvidéken lehetett többnyire mőbarlang, grotta, itt, az 
Alföldön pedig – a földfalú házak kedvezı élettani sajátságait figyelembe véve – népi 
lakóházakat imitáló építmények.9 Ez lehetett a geszti Tisza-kastély parkjában álló „kerti 
lak” eredeti rendeltetése is, mígnem – rövid idıre ugyan – lakóházzá vált, vagyis Arany 
János 1851-ben néhány hónapig, mialatt az ifjú, a poétika iránt igen fogékony Tisza 
Domokosnak tanította e nemes tudomány fortélyait. Akkori hangulatához éppen illett ez a 
szerény hajlék, és az azt elrejtı zöldrengeteg, hiszen nem sokkal azelıtt, a szabadságharc 
leverése után szinte teljes magányba vonult vissza Nagyszalontára, ahonnan egykori 
iskolatársa, hívta át e szolgálatra, kisegítve ezzel az anyagi nehézségekbıl is régi barátját.  
 A II. világháború alatt mind a kastély, mind pedig a park súlyosan megrongálódott, 
a kis kerti ház pedig elpusztult. Az 1950-es évekbeli államosítás óta a kastély a település 
általános iskolájának ad otthont, így az ennek megfelelı átalakítások nyomán belsı tere 
szinte felismerhetetlenül átalakult, kívülrıl pedig – mintha nem is lenne az épület része – 
egyre inkább elenyésznek valamikori felületei. A napjainkra szintén csak romjaiban 
megmaradt park fáinak jelentıs részét a helybeliek az 1944. év végi és azt követı zavaros 
idıkben kivágták: építkezésekhez használták, vagy eltüzelték. A kis kerti lak a sokat 
emlegetett 1960-as, 70-es évek kezdeményezései folytán, társadalmi összefogással 1971-re 
született újjá, ekkor vált lényegében kis emlékmúzeummá. Az épület vályogfalú, kontyolt 
nádfedelő, egyetlen helyiségébe egy ajtó és két kisebb ablak nyílik. Ahogyan arról 
Mészöly Géza rajza tanúskodik, az eredeti lak teteje magasabb, hegyesebb volt, ablakait 
pedig kívülrıl egyszerő, ácsmunkájú spaletták zárták – igazolva a romantikus indíttatású 
                                                           
8 Ld. KERESKÉNYI Miklós – K. CSEH Edit: Geszt. (Szerk.: ERDMANN Gyula) Száz magyar falu 
könyvesháza. Budapest, é. n. (2000) 
9 A kérdéssel kapcsolatban részletes tájékoztatást nyújt a Mőemlékvédelem folyóirat XLVII. évfolyama 
(2003) 3. – tematikus – számának néhány tanulmánya: ALFÖLDY Gábor: Történeti kertjeink védelmének 
aktuális kérdései. 153–169; KISS József: Kastélyparkok, történeti-tájépítészeti helyreállítások 
részletkérdéseirıl. 181–185; GOODCHILD, Peter: Történeti kertek és parkok értékelése – az angol elmélet. 
213–218. 
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építést. Az arányaiban kissé tévesen kivitelezett, de mindenképpen dicséretes újjáépítés 
eredménye építészeti szempontból kevéssé, kultúrtörténeti értékét tekintve azonban annál 
jelentısebb gyöngyszeme a Maradék-Biharország gazdag múltját és kultúráját ırzı és 
bemutató kiállítóhelyeknek.  
 

۩ 

 
Hencida – Kovácsmőhely 
(Magántulajdon) 
 
 A furtai kiállítóhelyhez 
hasonlóan a hencidai kovácsmőhelyhez 
is hozzá kell ragasztanunk – 
remélhetıleg csak átmenetileg – az 
„egykori” jelzıt. A faluszélen álló 
mőhely – lakóházával együtt – a XIX. 
század második felében épülhetett, 
azóta is a Bunyik család 
leszármazottainak tulajdonában van. A 
csonkakontyos, de már cserepes, 
vályogfalú, beüvegezett tornácú lakóház 

a fıút felé néz, udvarának bejárata viszont a kis zug oldalán van, melynek sarkán a porta 
áll. A kovácsmőhely a szép arányú, ácsolt betétes kiskapu és deszka-nagykapu jobb 
oldalán épült fel, a patkolószín és a mőhelybejárat – az álmosdi mőhelyhez hasonlóan – az 
udvarra néz. A kis saroktelek lényegében így két részre oszlik, melynek tengelyét a kapu 
vonala jelenti. A nagykapun betérık jobbra tudtak a mőhely felé fordulni, bal oldalt, a ház 
elıtt pedig kiskert volt. Határvonalként a még meglévı kút, és egykori pompázatosságát 
még ma, elburjánzott állapotában is mutató szılılugas adta. 
 A mőhely még meglévı eredeti ajtaján belépve szemközt a munkateret két részre 
választó félfal bal oldalán, lényegében a sarokban áll – és pusztul – a kismérető bırfújtató, 
jobb oldalán pedig a beépített tőztér, a falra erısített szikrafogóval. Mellette, a jobb 
sarokban szintén megvan még az eredeti munkaasztal. Nagyjából ennyi, ami az összes 
tartozék közül megmaradt a helyiségben. A falon egy fényképekkel illusztrált tábla hirdeti, 
hogy a néhai Bunyik Ágoston, Bunyik Lajos és Bunyik László egykori mőhelyében járunk. 
Ma már népi építészeti jellegzetességnek számít a mőhely tetejét borító cementcserép, 
melyet a környéken több faluban is készítettek, a legközelebb pedig a pocsaji Mózer-féle 
fa- és építıanyag-telepen. 
 A tulajdonosok falajánlása nyomán, a községi önkormányzat megkeresésére a 
Bihari Múzeum munkatársai a mőhely összes tartozékát, szerszámát a 90-es években 
megtisztították, konzerválták, lehetıségeik szerint restaurálták is, a falu elöljárósága pedig 
megtette ugyanezt az épülettel, így az megnyílhatott a látogatók elıtt. Rendszeres látogatók 
voltak itt a Bihari Honismereti Tábor csoportjai is, de utoljára 1995-ben jártak itt. Azóta a 
szakemberek figyelme elterelıdött a kiállítóhelyrıl, a múlt év, 2005 nyarán kellett 
szembesülnünk az újból áldatlanná vált helyzettel. Arról tájékozódhattunk, hogy az utolsó 
kovácsmester özvegye 2003-ban lányához költözött, melyet követıen állandósultak a 
betörések, dúlások mind a lakóházban, mind pedig a mőhelyben, ezért az örökösök a 
kiállított tárgyak közül, amit csak mozdítani tudtak, biztonságba helyeztek – számunkra 
ismeretlen helyen. (Nem tudjuk, ez mikor történt, annyi viszont bizonyos, hogy a kéktúra-
útvonaljelzéssel is ellátott mőhelyet a legfrissebb, tehát a 2000 utáni turisztikai kiadványok 
már nem jegyzik.) Ma már csak a belsı ajtót kinyitva, a vasrácson át bekukucskálva 
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láthatjuk, hogy az épület gyakorlatilag lomtár, a berakott tárgyak között felfedezhetünk 
egy-két jelentısebb mérető néprajzi tárgyat is (ácsolt gabonás hombár, gyékénytiloló stb.). 
 Reményünk és javaslatunk a község számára nem lehet más, mint amit Álmosd 
kapcsán is elmondtunk: az egész portát kompletten kellene megmenteni és bemutatni az 
utókornak. Így ránézésre is reálisnak tartható egy XX. század eleji állapot rekonstruálása. 
 Miután három kovácsmőhelyt is sorra vettünk, indokolt nyomatékot adni e 
mesterség bemutatása fontosságának, hiszen a tsz-rendszer kiépülésétıl, illetve a 
mezıgazdaság gépesítésétıl kezdıdıen lényegében visszavonulóban van a mezıgazdasági 
és a patkolókovács munkája. Akik pedig ma is folytatják, új eljárásokat, technológiai 
folyamatokat, korszerő eszközöket alkalmaznak, melyek egyre inkább kiszorítják a 
hagyományos kovácsolást. Az alapmőveletek és legfontosabb szerszámok azonban 
évszázadok óta változatlanok, mivel a modern eszközökkel nem – vagy csak részben – 
helyettesíthetık. A kovácsmesterség kutatásának, a még élı emlékezet lejegyzésének, 
valamint a gyakorolt eljárások és eszközkészletek számbavételének és lehetıség szerinti 
bemutatásának tehát ma is nagy jelentısége van. 
 Hencida kapcsán meg kell említenünk egy, az egykori református iskola épületében 
szintén a 90-es évek elején rendezett néprajzi, helytörténeti, iskolatörténeti kiállítást, ami 
ellenben még mőködik. Célszer volna e két kiállítóhely tulajdonviszonyainak rendezése, 
mőködtetésüknek összehangolása, hiszen csak egy út választja el ıket egymástól. 
 

۩ 

 
Hosszúpályi – Tájház (Mőemlék) 
Nagy u. 13. 
 
 Hosszúpályiban igen alapos, 
több évtizedes helytörténeti, valamint 
néprajzi győjtımunka elızte meg az 
állandó kiállítóhely létrejöttét, amely 
éppen húsz esztendeje, 1986. április 
18-án nyitotta meg kapuit. 
Kezdeményezıje Bıdi István 
helytörténeti kutató – tanár, 
iskolaigazgató, könyvtárvezetı, 
valamint több ízben községi elöljáró is 
– volt, aki már a 70-es években 

indítványozta a MAB-nál a tájház épületének védelmét és felújítását, melynek 
eredményeként 1986-ra el is készült a helyreállítás.  
 1880 körül épült a háromosztatú ház vályogból, elıl-hátul csonkakontyos 
nádfedéllel. Függılegesen deszkázott oromzatát főrészelt dísző deszkák szegélyezik, 
tornácát egyszerő faoszlopok tartják, mellvédje „babafejes” díszítéső, mely megoldás 
tornácokon nem jellemzı, jelen esetben is téves rekonstrukció eredménye. Korrigálása igen 
egyszerően kivitelezhetı, hiszen a lécmellvédek általános formájára szerencsére még 
számtalan példa fellelhetı a településen és a környéken egyaránt: a lécezés külsı oldalán 
alul-fölül deszkapárkányt, tetejére pedig deszkakönyöklıt kell tenni, mely utóbbit 
lényegében a felsı párnafa tartja. Teljesen helyénvaló ellenben ugyanez a lécezés a kerítés 
elıkerti részén, ami így áttörtségével sejtetni tudja a mögötte lévı ház teljes arányait. 
Fedeles kiskapuját a legelterjedtebb, a két szembeforduló kígyó motívumából 
leegyszerősödött deszkaív díszíti. Szabad kéményes konyhájából főthetı mindkét 
szobájának búbos kemencéje, de ezek mellett külön tőzhelyet is építettek. A füst 
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közvetlenül a deszkakéménybe áramlik. Ezen építészeti elemek hiteles helyreállítása tette 
indokolttá az épület mőemléki védelmét, noha bizonyos aránybeli eltérések (fıként a 
tetıszerkezet magassága) is felfedezhetık.  
 A lakóházat követı, ugyancsak nádfedeles gazdasági épület kétosztatú: kamra, 
istálló. Ajtai fölött téglából kirakott boltív, melynek piros színőre történt kihúzása kissé 
direkt, eredetileg minden ilyen a fallal homogén, fehér meszelést kapott. Mindkét 
gazdasági helyiség a talpfás faoszlopokon álló tornácról nyílik, amelynek végében, az 
istálló kis ablaka alatt gabonás hombár áll. Ezt az épületet egy deszkafalú, elıl nyitott 
kocsiszín követi, majd egy újonnan, téglából épült, hódfarkú cseréppel fedett kettesosztású, 
sátortetıs épület következik, melynek egyik fele kétszintes baromfiól, másik oldalában 
pedig árnyékszék van kialakítva. A telek felsı részét egy keresztben álló téglalábas, léces 
ólasgóré – melynek kettesosztású korlátja a kert felé fordul –, illetve léckerítés és kapu 
zárja. A góréval átellenben deszkakávájú gémeskút található, mely mezsgyén való 
elhelyezkedése is utal a porta korábbi hosszanti megosztására. Elıtte, egészen az utcai 
kerítésig az egykori bihari portákról elmaradhatatlan egy sor szılı lugasa húzódik. A 
kiskaputól a tornác verécéjéig téglajárdán juthatunk el. A lakóházat az elmúlt év, 2005 
során felújították: kijavították, kimeszelték falait, újrafestették a nyílászárókat, kicserélték 
mindhárom helyiség és a tornác tapasztott földpadlóját, továbbá megjavították a tetı 
nádazását is. Emellett téglából vízvetıket raktak ki körben a falak lábazatánál, a további 
esıvíz-elvezetést pedig kavicságy kialakításával biztosították. 
 Az 1986-ban megnyitott kiállítás a lakóház mindhárom helyiségét, valamint a 
kamrát és az istállót érintette, ezt állították vissza a ház múlt évi felújítása után is. A 
sorosan elrendezett lakószoba, valamint a szabadkéményes, berakott tőzhelyes konyha 
teljes enteriır, az „alsó ház” pedig még az alapító által összeállított vitrines helytörténeti 
kiállításnak ad helyet. Némi finomítás után az enteriırök hitelessége igen kiváló lehet, 
mindenképpen fel kell hívni a figyelmet a konyha „tárgysorozataira”, tehát a több darabos 
vasaló- és mozsárkészletre: elegendı lenne egyet-egyet a kiállításban hagyni belılük, 
hiszen a berendezés úgy válna valóban hiteles enteriırré, ha mindenbıl annyi lenne 
kiállítva, ahányat valóban használtak egy háztartásban. A kamra berendezése szinte teljes, 
minden idıszakosan használt háztartási és feldolgozóeszköz, berendezés megtalálható 
benne. Az istállóban megtalálható a jászol, mellette az állattartás néhány eszköze, valamint 
itt vannak elhelyezve a kerti és a kisebb földmővelı szerszámok is.  
  Akkor a községi tanács kezelésében állt, késıbb az önkormányzat közvetlen 
fenntartásában mőködött, jelenleg a Bem József Mővelıdési Ház intézményi része. 
Muzeológiai szempontú rendezése folyamatban van, az intézmény 2005 ıszén bízott meg 
néprajzos szakembert a munka elvégzésével. A 20 éves fennállás megünneplése 2006 
szeptemberében esedékes, a hivatalos megemlékezésekre a Magyarországi Tájházak 
Szövetsége negyedik, itt megrendezendı országos találkozójának alkalmával kerül majd 
sor. 

 
۩ 

 
Kismarja – Tájház (Helyi védettségő) 
 
 Tájházaink közül a kismarjai 
képviseli egyedül a bihari 
nagygazdaházak széles körét, mely 
tény még kiemelkedıbbé teszi 
elkészültének értékét. Emellett az is 
rendhagyó – sajnálatosan –, hogy a 
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helyi kezdeményezéső tájházak, és portájuk történetének felkutatására ilyen alapossággal 
kerüljön sor, mint jelen esetben. Éppen ezért indokoltnak tartjuk – mintegy példaként is – 
közrebocsátani azt a történeti összefoglalást, melyet az idelátogatók is elolvashatnak 
beléptükkor: „A porta több mint 300 éven át a Sajó család tulajdona volt. A Sajó család 
neve Kismarjában elıször 1675-ben bukkan fel. Ekkor Sajó János már fıbíró, tehát 
valószínőleg több évtizeddel korábban, a hagyomány szerint Erdélybıl jöttek a 
>>városba<<. 1700 elıtt még hozzá tartozott a szomszédos telek, nyugat felıl pedig egészen 
az ekkor még vízzel telt érig ért, ahonnan csónakon lehetett átmenni a még lakatlan Sziget-
kertbe. A telek mintegy két holdat tett ki. Az 1700-as évek elején már két-, késıbb 8-10 
ágra szakadt a család. Ezt a portát1704-tıl II., majd III. (1746-1798) és (1774-?) Í. Sajó 
János örökölte, akinek azonban 1847-tıl már osztozni kellett a telken legfiatalabb 
testvérével, Í. Sajó Sándorral, aki ekkor kötött házasságot Hıgye Sárával. Ekkor a telket 
hosszanti irányban két részre osztották. A most látható ház valószínőleg az ı idejében 
épült. Ettıl kezdve még három Sajó Sándor örökölte a portát. II. Sajó Sándor1848-ban 
született, s 1875-ben vette feleségül Nagy Esztert. Fiuk, III. Sajó Sándor 1878-ban 
született, s 1902-ben vette feleségül Halász Máriát. Nekik két gyerekük volt: IV. Sajó 
Sándor (1903-1974), aki 1926-ban vette feleségül a gáborjáni Varga Ilonkát (1910–1994), 
és Sajó Mária (1905-1984), aki 1923-ban feleségül ment a gáborjáni Varga Gyulához 
(1899-1974). Varga Gyula 1923-ban Kismarjába költözött, így a Sajó portát ismét felezni 
kellett. Az ısi ház Sajó Sándornak maradt, s a telek nyugati felén Varga Gyula egy teljesen 
új portát épített fel. Ezt a telekrészt 1960-ban a Bocskai Termelıszövetkezet vette meg, 
akitıl a közelmúltban a kismarjai önkormányzat tulajdonába került. Az ısi portán álló öreg 
házat 1994-ben Dr. Varga Gyula örökölte, aki 1924-ben maga is ebben a házban született. 
A házat tıle a helyi önkormányzat 2000. június 30-án megvásárolta és felújította.  
 A jelenlegi, az 1840-es években épült házat egy régebbi, kisebb, talán a 18. század 
második felében készült ház alapjaira építették. Eredetileg a ház falai döngölt agyagból 
készültek, melyet a többszöri felújítás során itt-ott téglával kiegészítettek. Az eredeti ház 
még nádtetıs volt, de már a jelenlegi klasszicista stílusú épület, a ma is meglévı 
ácsszerkezettel cseréptetıt kapott. Ekkor épült a boltozott kémény is, de a konyhában az 
elsı világháború elıtt még nyílt tüzelıberendezés, majd egészen az 1950-es évekig 
beépített vályog tőzhely volt. A jelenlegi kemence 1940 körül épült. Az ház eredeti 
beosztása két szoba, konyha, kamara, pince volt. A nagyszobát az 1950-es években főtési 
takarékosság miatt választották el.” 
 A külsejében klasszicista kiképzéső, téglatornácos ház lakórészének leírása szinte 
teljes, de hangot kell adnunk néhány apró észrevételnek. A felsıszoba kettéválasztásakor 
nem csupán egy falbetét megépítése történt, hanem a helyiség eredeti gerendás 
mennyezetét stukatóros födémre váltották. A négy lakóhelyiségen kívül a házhoz tartozik 
még – egyvégtében – egy nagy magtárhelyiség, melybıl egy kisebb kamra és a 
padlásfeljáró nyílnak, valamint a ház végében a téglával kiboltozott pincelejárat. Sajnálatos 
módon a ház végénél a jelenlegi porta is véget ér, ugyanis a többi részét a szomszédos – 
ugyancsak az önkormányzat tulajdonában álló napközi-otthonhoz csatolták át. Így nincs 
lehetıség a teljes gazdaporta rekonstrukciójára, mely megvalósulásával Kismarja tájháza 
valóban egyedülálló lenne Biharban a nagygazda-életmód bemutatásában. 
 Berendezését, kiállítását tekintve azonban már inkább falumúzeumnak tekinthetjük, 
mint tájháznak, hiszen a nagyszoba – az 1940–50-es évek világát idézı – és a konyha 
egészen egységes enteriırje mellett a kis „csonkaszobában” a falu történetének néhány 
dokumentuma, illetve nagy szülötteinek emlékkiállítása látható, a hátsószobában pedig egy 
nagy, mőködtethetı szövıszék mellett néhány reprezentatív bútordarab, illetve helyi 
képzımővészeti alkotások kerültek elhelyezésre. A magtárban egykori munkaeszközök, 
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szerszámok, háztartási kellékek sorjáznak a lehetıségek szerint elhelyezve, be kell 
vallanunk, ezek közül többnek a hiányzó gazdasági épületekben volna a helyük.  
 Kismarján több lehetıség is kínálkozik még tárgygyőjtésre, az adakozókedv szinte 
töretlen, talán szorgalmazni kellene a porta teljes újjáépítését, valódi egységének 
rekonstruálását,  
 

۩ 

 
Létavértes – Szılıspajta (Mőemlék) 
Nagyléta-Mosontakert 
 
 Az Érmellék településeinek 
XVIII–XIX. századi határtérképein 
már jól kivehetjük a kisebb-nagyobb 
kerítéssel mind a beltelkektıl, mind 
pedig a határ többi részétıl jól 
elkülönített zártkerteket. Az így 
elkerített, szılıvel beültetett zártkertek 
elnevezése vidékünkön „hegy” vagy 
„szılıskert”.10 A garággyával, 
sövénykerítéssel jól elkülönített kertek 
a rajtuk álló szılıbeli építményekkel, a 

szılıspajtákkal egész – faluszerő – házsorokat alkottak, melyek épületei az egykori 
lakóház-építés gyakorlatát és képét idézik fel elıttünk, megırizve több archaikus építészeti 
technikát és megoldást a lakótér-kialakítás, a tüzelıberendezések és a füstelvezetés 
tekintetében éppúgy, mint anyagfelhasználásban és szerkezet-alkalmazásban. Ezen túl 
természetesen egy gazdálkodási szisztéma megtestesítıi, így az is látszik, hogy az épületek 
elsıdlegesen nem az emberi lakás, hanem a kertbeli munkaeszközök tárolására 
használatosak, a tulajdonos itt tartózkodását többnyire csupán néhány a faluból „kikopott” 
bútordarab szolgálta. Mindezenáltal egy olyan sajátos életmód hő tükrei, mely bemutatása 
fontos és jelentıs feladata néprajzi muzeológiánknak. Ez esetben a helyben történı 
megırzésre még nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, hiszen itt az épületet körülvevı 
kertnek még nagyobb a jelentısége, mint falubeli lakóházaink esetében, úgy is 
mondhatnánk, hogy itt „nem a háznak van kertje, hanem a kertnek van háza”. Így 
lehetıség nyílik az érmelléki szılı- és bortermelı gazda technikai körülményeinek 
bemutatásán túl a termesztett növényvilág életben tartására is, mely egyébként minden 
egyéb tájház esetében is nagy hangsúlyt kellene, hogy kapjon. A szılıtermesztés 
fajtagazdagságán túl az érmelléki kertekben jelentıs volt a szılısorok közé, illetve 
végében helyet kapott szilva-, alma-, kajszi- és ıszibarack-, körte- és diófajták, valamint a 
pöszméte, a ribizli, a cseresznye és a meggy, illetve a jellegzetes képet nyújtó lopótök és 
tojástök, melyeket nem ritkán a fákra futtattak fel. A lopótök szerves része volt a 
borászatnak, hiszen lopó készült belıle, a tojástök – melynek neve ugyancsak beszédes – 
tojástartó kupujkók készítésére szolgált.11 
 Ezen igényeket felismerve a Mőemlékvédelmi Hivatal 1996-ban már a létavértesi 
Kossuth-kertben védetté nyilvánított és helyreállított egy 1896-ban épült, kétosztatú, 
vályogfalú, nádtetıs, szabadkéményes, fatornácos szılıspajtát, melyben a tervek szerint a 
település önkormányzata szılészeti múzeumot rendezett volna be. Ennek hasznosítási 
iránya késıbb aztán igen messzire került a múzeumi kiállítóhelytıl, ám a Hivatal terveitıl 
                                                           
10 VARGA Gy. 1976. 7–8. 
11 VARGA Gy. 1976. 16–17. 
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nem tágítva a mosontakerti Átok-dőlıben e célra egy másik pajta kiválasztását 
kezdeményezte. Ez a terület építészetileg igen látványos, talán még hitelesebb képet nyújt, 
mint a Kossuth-kert. Az újonnan kiválasztott épület ugyancsak kétosztatú, vályogfalú, tört 
tornáca szintén faoszlopos, nádazott fedele kontyolt. Eredeti ácstokos és ácsbetétes ajtai, 
valamint apró, keresztosztású ablakai a legkorábbi idıkbıl megmaradt példányok közé 
sorolják. A dőlıút felé nézı „ház” után következik a kamra, a tornácról pedig pincelejárata 
nyílik, mely az épület hosszában végignyúló borospincébe vezet. A kert külön értéke, hogy 
a fentebb említett növényfajták is igen szép számban megvannak még benne. A múzeumi 
kiállítóhely kialakítása remélhetıleg nem várat sokat magára, mely – az álmosdi emlékház 
pincéje kiállításának lebontása miatt is – az egyetlen érmelléki szılészeti kiállítás lenne 
napjainkban.  
 

۩ 

 
Nagyrábé – Tájház 
Nádasrét utca 
 
 A mővelıdési ház 1963-as 
létrehozásakor annak igazgatója egyik 
legfontosabb jövıbeli tevékenységéül 
a néprajzi értékek megırzését tőzte ki. 
1965-ben adtak ki egy felhívást, 
melynek eredményeként a helyi 
lakosok több száz tárgyat vittek be a 
mővelıdési házba. Ezt követıen épült 
fel – Szőcs Sándor tervei alapján – az 
intézmény udvarán egy nagyrábéi 

középparaszti lakóház mintájára, annak kibontott építıanyagait is felhasználva az ezek 
bemutatására szánt épület. Sokáig nem felelt meg sem az építészeti, sem pedig a 
muzeológiai követelményeknek, így végleges átadására csak 1993-ban, a hiányosságok és 
hibák korrigálása után kerülhetett sor. A ház berendezésében a debreceni Déri Múzeum 
munkatársai – elsısorban Varga Gyula – vettek részt. Mivel a tárgyak azóta is 
folyamatosan győlnek, a kamra helyiség raktárként való kialakítása vált szükségessé. 
Kiállításként a pitvar és a szoba enteriırjét alakították ki. 
 A vályogfalú, nádfedele, egyszerő nyeregtetıs lakóház padlásterének mindkét végét 
napsugaras mintázatú, főrészelt díszítéső deszkaoromzat zárja. A szoba egyetlen ablakán 
zsaluzott spaletta biztosítja a sötétítést és a szigetelést. A faoszlopos, deszkaámbitusos 
tornác a pitvar végéig húzódik, ezt követıen a kamra kiszélesedett fala töri meg azt. Bár az 
épület kivitelezése igen szakszerőnek tőnik, belsı megoldásait tekintve itt-ott 
megkérdıjelezhetı a „használhatóság”. Történetesen a tüzelıberendezések – kiváltképp a 
konyha berakott tőzhelyeinek – rekonstrukciója tőnik csupán formainak, 
mőködésképtelennek. A két kiállító-helyiség berendezése igen gazdag, és ha 
megoldódnának a raktározás problémái, nagyon is fontos volna a kamra enteriırszerő 
kialakítása is. A komplex életmódkiállítás megvalósításának viszont nagy gátja, hogy a 
gazdasági épületek, illetve egy teljes porta bemutatása az áttelepítés, vagyis egy 
közintézmény udvarán történt újraépítés folytán nem kivitelezhetı.  
 2003-ban épült fel egy új, szegényparaszti lakóház, egy helyi épület másolataként. 
Ennek építészeti megoldásai még inkább bizonytalanná teszik a hitelesség kérdésére 
adható válaszokat, ám ezzel a fenntartónak nem kiállítóhely kialakítása a célja, így ettıl 
akár el is tekinthetünk. Berendezése még folyamatban van: új bútorokkal berendezve 
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gyerekcsoportok és más érdeklıdık számára, kézmőves foglalkozások tartására alkalmas 
alkotóházat kívánnak benne kialakítani. A kezdeményezı és a finanszírozó mindkét 
esetben a helyi önkormányzat. 
 

۩ 
 

Pocsaj – Tájház (Mőemléki védelme 
folyamatban) Árpád u. 103. 
 
 Pocsaj községben elsı 
alkalommal az 1970-es évek derekán 
kezdett néhány lelkes, a hagyományos 
paraszti életmód és annak tárgyi 
eszközei iránt elkötelezett helyi 
pedagógus győjtımunkába, mely elsı 
sorban e tárgyakra, valamint a 
település és lakóinak történetérıl 
számot adó dokumentumokra, 
emlékekre irányult. Öt év alatt közel 
300 tételes együttes jött létre, mely 

zömmel néprajzi tárgy volt (a természeti és paraszti gazdálkodás eszközei, bútorok, 
berendezési tárgyak, a háztartás eszközei, szakrális kisemlékek stb.)A győjteménybıl 
idıszakosan tematikus kiállításokat rendeztek az 1988-ig mőködı Mővelıdési Házban. 
Miután ezt véglegesen bezárták, hivatalosan megszőnt a pocsaji közmővelıdés intézményi 
formája, illetve az életveszélyessé vált épület eladásával állandó helyszíne sem maradt. Így 
az idıszaki kiállítások helye, s egyben a győjtemény raktárépülete is megszőnt. Ekkor az 
általános iskola egy üresen álló raktárába kerültek át a tárgyak, de mondanom sem kell, 
ennek állapota és minısége a legkevésbé sem felelt meg a mőtárgyvédelmi 
szempontoknak. Ekkor kezdett el érlelıdni egy végleges kiállítóhely, falumúzeum vagy 
tájház létrehozásának a gondolata, mely helyet adhatna az összegyőjtött tárgyaknak, mi 
több, hiteles, „eredeti” környezetben tudnák bemutatni azokat. Ez a kezdeményezés éveken 
keresztül – az akkori helyi elöljárók hozzáállása folytán – eredménytelen maradt, így az 
összegyőjtött tárgyak végleg a raktár mélyére kerültek.  
 2002-ben megújult a település önkormányzatának személyi összetétele, új vezetık, 
új képviselık léptek hivatalba, akik közül többen – az új polgármester támogatásával – 
aktív közmővelıdési munkába kezdtek. Több rendszeresített rendezvény, a 
hagyományápolásra irányuló tevékenység megszervezése mellet ismét felmerült egy 
állandó néprajzi és/vagy helytörténeti kiállítás létrehozása is. 2004 januárjában vásárolta 
meg az Árpád utca 103. szám alatti 1856-os építéső lakóházat és portáját az Önkormányzat 
azzal a határozott céllal, hogy abból tájházat alakít ki. Ezt a döntést több szándék is 
befolyásolta. Ezek egyike természetesen a 70-es években elkezdett, majd félbemaradt 
értékmentı és hagyományápoló munka felelevenítése, folytatása, valamint hogy Pocsaj 
múltjának tárgyiasult értékei helyben kerüljenek megırzésre és bemutatásra.  
 A vertfalú, nádfedeles, háromosztatú lakóház nyári konyhájával, góréjával, 
kerítéseivel jelenleg felújítás alatt áll, ezek mellett egy kétosztatú hidasól kerül áttelepítésre 
a Rákóczi utcából, majd az épületek berendezése után állandó kiállításként az 1940-es évek 
életmódját bemutató enteriır fogadja a látogatókat. E korszakolást a lakóház jelenlegi 
építészeti megoldásai, illetve a nyári konyha 1942-es építési dátuma teszi kizárólagosan 
lehetségessé. Ugyancsak ekkor került a konyha eredeti szabadkéménye helyére sípkémény, 
valamint ekkor kapott a helyiség stukatóros síkfödémet. Egy évvel késıbb választották le a 
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faoszlopos tornác végébıl a kis kórópatics-falú kamrát, illetve zárták le vályogfallal a 
tornác utcafrontra nézı végét. Jelenleg legfontosabb feladat az 1990-es években egyszerő 
nyeregtetıvé alakított tetıszerkezet rekonstrukciója, „visszakontyolása”, az elsıszobai 
kemence sárpadkájának kiegészítése, illetve az ehhez „ragasztott” berakott tőzhely 
helyreállítása, majd a ház berendezése, ami a század elsı felének szegényparaszti 
életmódját lesz hivatott bemutatni. A fenntartó és a kialakításban résztvevık szándékai és 
elıirányzata szerint a tájház 2006. októberében nyithatja meg kapuját, központi mőemléki 
védelme a KÖH debreceni munkatársainak, elsısorban Pataky Emıkének a jóvoltából 
jelenleg már folyamatban van, várhatóan az építészeti rekonstrukciók elvégzése után válik 
véglegessé. 
 

۩ 
 

Szentpéterszeg – Tájház (Mőemlék) 
Dózsa György u. 1. 
 
 Csak az abc-sorrend soroltatta 
ismertetéseink végére a szentpéterszegi 
zsellérházat, hiszen Bihar tájházai 
közül az egyik legrendezettebb, 
kiállítását tekintve pedig leghitelesebb 
kiállítóhelyrıl van szó.  
 Utolsó tulajdonosának 
elhunytakor, 1992-ben az akkori 
faluház-igazgató javaslatára az 
önkormányzat megvásárolta és 
rendbehozta az épületet. Ekkor 

felhívást tettek közzé a faluban, mely nyomán szép számmal győltek össze már rég 
feledésbe merült használati tárgyak a helybeliek padlásairól, kamráiból a győjtemény 
részére. Az adományok beérkezése azóta is folyamatosan történik. A tárgyak győjtésében 
és a ház berendezésében több ízben részt vettek a Bihari Honismereti Táborok néprajzi 
szakcsoportjának tagjai is. A csonkakontyos, faoszlopos tornácos, háromosztatú 
zsellérházat 1996-ban nyilvánították központilag védett mőemlékké. 
 Az elsı szoba párhuzamos elrendezéső, a jobb oldalon két ágy, egyetlen utcafronti 
ablaka alatt komód, fölötte tükör, baloldalon két szekrény, a háromosztatú ház hátsó 
szobája Nagyrábéhoz hasonlóan raktárként funkcionál. Talpfás faoszlopos tornácáról 
nyílik a pitvar, illetve konyha, amely berakott sárpadkájával és tőzhelyeivel szintén hiteles 
képet mutat. A házhoz toldva épült épületrészben kapott helyet a keresztosztású kamra, 
melynek tornácán kerekes kukoricadaráló áll. 
 A melléképületek számára már összegyőjtötte az önkormányzat az építıanyagokat, 
az egykori épületek mintájára kívánják rekonstruálni valamennyit. Egy cementcseréppel 
fedett négyosztatú ól ma is áll, ezt követné majd a szénásszín.  
 A szentpéterszegi tájház mind berendezésében, mind általános állapotát tekintve a 
térség, sıt a megye – mint ahogy már megfogalmaztuk – legrendezettebb tájházai közé 
sorolható, a hosszú távú tervek, illetve a folyamatos bıvítés, a róla való gondoskodás 
tekintetében pedig példaadó is lehet mindannyiunk számára. 
 

 
A találkozó egyik kirándulása terveink szerint az érmelléki tájházakat is 
felkeresi: 
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Részlet a gálospetri tájházból
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ISMÉT „ÉV  TÁJHÁZA” PÁLYÁZAT 
 

Pályázati felhívás 
az „Év tájháza” cím elnyerésére 

 
A Magyarországi Tájházak Szövetsége – alapítóinak szándékát szem elıtt 
tartva - a hazai tájház-mozgalom népszerősítése, értékeinek szélesebb körő 
megismertetése és a győjteményeket létrehozó, ápoló, gyarapító személyek 
áldozatos tevékenységének elismertetése érdekében meghirdeti az „Év 
tájháza” cím elnyerésére kiírt pályázatát. 
 
A pályázaton részt vehet a Szövetség mindazon tagja, aki 2005. évben 
mőködési engedéllyel rendelkezett, fenntartótól függetlenül. 
 

A folytonosság és esélyegyenlıség biztosítása érdekében a pályázatok tény-
adatait a 2005. év mutatói alapján kell összeállítani, de a beérkezett 
pályázatok elbírálásában meghatározó jelentısége lesz a pályázó helyszíneket 
bejáró bizottsági tagok közvetlen tapasztalatainak is. 
 

A pályázati őrlapot – lehetıleg nyomtatott betővel v. géppel kitöltve –  
 

2006. augusztus 15-ig 
 

kérjük visszaküldeni zárt csomagolásban, a pályázó intézmény nevének fel-
tüntetésével a Tájház Szövetség címére. (3758 Jósvafı, Dózsa György utca 
3.). 
 

A kiírásnak nem megfelelı, hiányos, vagy határidı lejárta után érkezett 
pályázatokat a bíráló bizottság nem vesz figyelembe, azokat nem ırzi meg és 
nem küldi vissza. 
 

A pályázattal kapcsolatos további információ a 06-30-531-9444 számon 
kapható Szablyár Pétertıl. 
Az „Év tájháza” kitüntetı cím évente egy tájháznak adományozható, amely 
100 000 Ft pénzösszegbıl és egy – a Szövetség emblémáját és az „Év tájháza 
2006.” feliratot tartalmazó - táblából áll, amelyet a gyıztes házában 
kihelyezhet. 
 

A díj átadására minden évben a Szövetség által szervezett Országos Tájházi 
Találkozó alkalmával – ez évben Hosszúpályiban - kerül sor. 
 

A régi szlogent idézve: „a részvétel és nem a gyızelem a fontos”. Emeljük 
ezzel is szeretett intézményeink rangját. Várjuk pályázataikat! 
 
2006. március 24.        Elnökség 



Tájházi Hírlevél – 2006. 2. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 

 

„Év tájháza” 
pályázati adatlap (a 2005-évi tény adatok alapján töltendı ki) 

 
 

1. A tájház neve: 
2. A tájház címe: 
3. Fenntartója (önkormányzat, múzeum, egyesület, egyéb civil szervezet, 

magánszemély, egyéb……………………………….) 
4. Éves költségvetése és annak fıbb elemei: 

 
 
 
 

5. 2005-ben végzett felújítások értéke (eFt): 
6. 2005-ben végzett beruházás értéke (eFt): 
7. Látogatószám és annak megoszlása (felnıtt, gyermek, kedvezményes) 
8. Jegybevétel :   eFt 
9. Kiállítások (állandó, idıszakos) bemutatása (max 2 A4 oldal) 
10. A tájház szerepe a település kulturális, közösségi életében (max. 1A4 

oldal) 
11. A tájház szerepe a településen folyó hagyományırzı, helyismereti 

tevékenységben (max. 1 A4 oldal) 
12. A tájházban kapható magyar nyelvő kiadványok (szórólap, prospektus, 

levelezılap, TKM füzet, stb;.ezekbıl 1-1 pld-t kérünk mellékelni); 
 
 

13. A tájházban kapható idegen nyelvő kiadványok (mint 12. pontnál) 
 
 

14. A tájházban árusított ajándék- és élménymegırzı tárgyak 
 
 

15. A tájházban tartott rendezvények bemutatása (max. 2A4 oldal); 
16. Évente rendszeresen ismétlıdı rendezvények: 

 
 

17. A leltárba vett tételek száma: 
18. 2005-évi gyarapodás mértéke: 
19. A tájház vendégkönyvének legtartalmasabb beírása 

 
 

20. A tájház legnagyobb erıssége, legemlékezetesebb része: 
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21. A tájház legsürgısebben fejlesztendı területe (állományvédelem, maga 
az épület, kiállítások, melléképületek, idegen-nyelvő tájékoztatás,  stb) 

22. Infrastruktúra kiépítettsége, állapota (WC-mosdó, ruhatár, tájékoztató 
táblák, idegen-nyelvő feliratok, akadálymentesítés, vagyonvédelem) 

 
 

23. Van-e honlapjuk (ennek egy kinyomtatott példányát kérjük mellékelni); 
24. Milyen pályázaton vettek részt 2005-ben, milyen eredményt értek el, 

mire fordították az elnyert összeget? 
 

25. A ház bemutatása, leírása (max. 3  A4 oldal) 
 

26. A pályázattal kapcsolatban kereshetı személy: 
 

Neve: 
Címe: 
Beosztása: 
Telefonszáma: 
E-mail címe 
 
 
 

……………………….2006.  ……hó ……-n. 
 
 
 
         . . . . . . . . . . . . . . . . . 
         a pályázó képviselıje 
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T a r t a l o m 
 

Tájházi Mőhely 2006/2. – 2006. április 7. Nagytótfalu 
 

Tájházi Mőhely továbbképzési programja a szokolyai Kacár tanyán  
(2006. április 22.) 

 

Dél-Alföldi Regionális Találkozó – Gyomaendrıd 
(2006. április 28-29) 

 

Tájházak és helytörténeti győjtemények szerepe a szaktudományos képzés 
vérkeringésében 

Szonda István – tájházvezetı, Gyomaendrıd 
 

LEGATUM Kht. a szlovák nemzetiségi tájházak szolgálatában 
- Andó György - 

 

É. KOVÁCS LÁSZLÓ 
KIÁLLÍTÁSA GYOMAENDRİDÖN 

- Vitéz Ferenc -  
 

Kibıvített Elnökségi ülés Gyömrın 
 

MÚZEUMOK  MAJÁLISA 
 

Az orfői találkozón elhangzott elıadásokból 
Somogy megye győjteményei és tájházai 

- Kapitány Orsolya – 
A győjtemények nyilvántartásba vételének tapasztalatai Decsen és Bátaszéken 

- Balázs Kovács Sándor -  
A tájház mőködtetése egyéni vállalkozásban 

- Serényi Ákos – 
  

Új idıszaki kiállítás nyílt az Ócsai tájházban 
 

„Múzeumok éjszakája” tájházakban 
2006. június 24. 

 

NEGYEDIK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ – HOSSZÚPÁLYI 
 

A IV. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ HELYSZÍNE, HOSSZÚPÁLYI 
 

BIHAR TÁJHÁZAI 
- Kolozsvári István - 

 
ISMÉT „ÉV  TÁJHÁZA” PÁLYÁZAT 
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Jegyzetek
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