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Harminc éves a Gyömrői Tájház

Kányádi Sándor: Előhang

A tájház udvarán, Rakó István és felesége (született Mikes Julianna) 
lakodalmi csoportképe az 1930-as évekből

vannak vidékek gyönyörű 
tájak ahol a keserű 
számban édessé ízesül 
vannak vidékek legbelül 
szavak sarjadnak rétjein 
gyopárként sziklás bércein 
szavak kapaszkodnak szavak 
véremmel rokon a patak 
szívemben csörgedez csobog 
télen hogy védjem befagyok 
páncélom alatt cincogat 
jeget-pengető hangokat 
tavaszok nyarak őszeim 

maradékaim s őseim 
vannak vidékek viselem 
akár a bőrt a testemen 
meggyötörten is gyönyörű 
tájak ahol a keserű 
számban édessé ízesül 
vannak vidékek legbelül

1982
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 Hajnal van. Toll helyett a gép billentyűit ragadva magamhoz írok lázasan. Ezzel 
a lelkülettel sokan lehettek így e napon, éppen 30 éve.  Az id. Pál Mihály Hagyo-
mányőrző és Művészeti Kör tagjainak szervezésével és még sok áldozatos gyömrői 
ember munkájának köszönhetően, 1983. október 15-én nyitotta meg kapuit a táj-
ház. Az 1840-es években épült lakóház, a benne található néprajzi és helytörténeti 
gyűjtemény, a település egyetlen múzeuma. A tájház múltjára gondolva önkénte-
lenül is elém tódulnak az elmúlt 10 év történései mellett az idősektől hallott emlé-
kek. Az épület és a gyűjtemény jelentősebb állomásainak áttekintésével, tisztelettel 
adózom név nélkül is azoknak, akik az elmúlt években ezen épületen és kiállításain, 
azok bemutatásán dolgoztak. 
 Az épület és berendezése a 19-20. század fordulójának jellegzetes gyömrői háza 
a főszögi falurészben, a gr. Teleki utca 46. szám alatt. Az épület állagának javítása és 
a gyűjtemény védelmének érdekében az elmúlt évtizedekben jelentős változások 
történtek. 1995-ben készült el a faoszlopos tornác. 2003-ban az épület felújítására 
hosszú távú fejlesztési koncepció készült. Ennek keretében 2008-ban az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium „Tájházak a közösségért” pályázat, valamint az Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával elkészült az épület teljes felújítása, a tetőszerkezet 
cseréje, a villamoshálózat felújítása és a tárgyak tisztítása, digitális leltárba vétele, 
illetve részben restaurálása. 2009-ben az OKM „Vendégváró tájházak” pályázat 
keretében a meglévő pince felett vizesblokk épült. 2011-ben az NKA Műemléki 
Kollégiuma és az önkormányzat támogatásával a tájház kerítésének teljes cseréje 
történt meg. A megújult épületben számos új időszaki kiállítás valósult meg, köz-
tük talán az egyik legkiemelkedőbb, a „Kossuth hagyomány Gyömrőn és vonzás-
körzetében” elnevezésű, amit 2010-ben múzeumpedagógiai programok is kísértek.  
A tájházi programok közül a Kulturális Örökség Napjai, a Tájházi Libahajtó igazi 
hagyománnyá nőtték ki magukat. 
 Az elmúlt években fontos és elengedhetetlen volt az épület megújítása, de 
még fontosabbak a benne megvalósuló kiállítások, programok és találkozások. 
Remélem, hogy a múlt ezen értékei fennmaradnak és továbbélnek egy alkotó kö-
zösség révén, akik őseik iránti szeretetből és tiszteletből továbbadják az itt össze-
gyűjtött tudást. 

 Kedves Alkotók! Köszönet és hála a közösség nevében is! 
 Kedves Fenntartók! Köszönjük a támogatást és a segítő kezeket! 
 Kívánok még további szép tavaszt, nyarat, őszt és telet a tájház falai között! 

Bajnóczy-Kovács Edina 
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A GyömrőiTájház (Fotó: Kováts Gábor)

A GyömrőiTájház (Fotó: Bajnóczy-Kovács Edina)
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Kosárfonás a tájház kézműves programján (Fotó: Kováts Gábor)

Tisztaszoba a GyömrőiTájházban (Fotó: Bajnóczy-Kovács Edina)
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A Cinkotai Tájház újkori krónikája (folytatás) 
Átváltozások, amikor elhal a remény… 

„…mindennapi életünk szerves részét képezi a nagyszüleinktől örökölt, ránk hagyomá-
nyozott kultúránk, tapasztalatok és értékek felbecsülhetetlen tárháza. Ezt a kincset csak 
akkor tudjuk érdemben használni, ha tudjuk, mikor, mit, miért és hogyan kell csele-
kednünk ahhoz, hogy felelősségteljesen éljünk abban a közösségben és társadalomban, 
amelyikbe beleszülettünk.” (Kallós Zoltán, Kossuth díjas, Magyar Örökség díjas és több 
jelentős díj tulajdonosa, néprajzkutató, népzenegyűjtő. A Magyar Néprajzi Társaság 
tagja, a Magyar Művészeti Akadémia fő tagja).
 Mint ismeretes a XVI. kerületi Cinkotai Tájház működtetése ez idáig a Batthyány Ilona 
Általános Iskola feladatkörébe tartozott, azonban az új oktatási törvény életbelépésével 
ezt a munkát nem tudja vállalni. Az Intézmény további működtetését a XVI. kerületi Pol-
gármesteri Hivatal vette át, amely működtetést oly módon oldott meg, hogy pályázatot 
hirdetett a Tájház üzemeltetésére, amelyet a Varázsműhely Művészeti Alapítvány nyert meg.  
A házat az új vezetés szellemében immár Cinkotai Néprajzi Élménytár és Tájház néven 
kell említenünk. A Cinkotai Tájház újkori történetében nem sok idő telt el, máris be-
bizonyosodott, hogy az érte való aggodalmak, az előrevetített féltő gondolatok nem 

A Cinkotai Tájház muskátlis díszben a megnyitó ünnepségen, 2008. (Fotó: Borka Elly)
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voltak teljesen alaptalanok. A Batthyány Ilona iskola kebelén belül öt éven át színvona-
lasan működő Cinkotai Tájház kilépett szimbolikusan a saját kapuján, és az értékköz-
vetítés fontos bázisává vált. No, de lássuk miféle „élmények tára” várja a „változáson” 
átesett intézményben az újonnan megérkezőt?

A törvények ellenében
 A faluközösségek összetartó erejét legjobban a gyökerek, a helyi szokásrend, a 
helyi folklór, a népművészet századok alatt szinte észrevétlenül kialakult tulajdon-
ságai alakítják. A népviselet, a helyi textilek; a hímzés, a szövés, a hagyományos 
használati tárgyak, a helyi mesterek által készített cserépedények, a faragott vagy 
festett bútorok, a dalok és a táncok éppúgy jellemzői egy tájnak, mint a természeti 
környezet vagy az építészeti arculat. A 16.kerület.ittlakunk.hu internetes portálon 
olvasható a Tájház beharangozott programja: „A Varázsműhely Művészeti Alapít-
vány néprajzi tábort szervez augusztus 26–30 között 6–14 éves kor közötti gye-
rekek számára a Cinkotai Néprajzi Élménytár és Tájházban. A programok között 
kürtöskalács sütés, kuglófsütő korongozása, bőrműves foglalkozás, tarisznya szö-
vés, kuglóf sütés is szerepel, de a táborlakók fényképezkedhetnek korabeli ruhákban, 
biciklizhetnek a Naplás-tónál, részt vehetnek a táncházban is. A tábort a szülők-

Wallaszky Pál emlékünnepély, látogatók a Cinkotai Tájházban 
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kel közös ünnepi mulatság zárja. (…) Jelentkezni Sz. Mátéfi Erikánál lehet a 06-
30/305-9294-es telefonszámon, vagy a cinkotaitajhaz@gmail.com e-mail címen, 
ahol a néprajzi kiállítással kapcsolatban is kaphatnak információkat az érdeklődők”. 
Ezt máskülönben, másutt maga Sz. Mátéfi Erika, a Tájház vezetője is megerősítet-
te: „Több tábort is rendeztünk. Ezek gazdag programjából csak a legnépszerűbbet 
emelném ki: néprajzos szakemberek felügyelete mellett népviseletbe öltöztek a gyerekek, 
és erről gyönyörű, régi hatású fotók készültek.” Ennél a pontnál teljesen elbizony-
talanodtam. Kedves főmuzeológus (népi viselet- és népi textil gyűjteményvezető) 
ismerősömet kerestem fel ezért levélben – s bemásolva a programot is – kértem 
népviselet tárgyában szakszerű tanácsát. Idézem magamat: „Ez úton kérném ki a 
tanácsodat. Úgy tudom, egy-egy múzeumi intézményben (ld. Skanzen, vagy Gö-
döllői Kastély) lehet fényképezkedni korhű népviseletben, vagy bármely jellegű 
utánzatban, de nem eredeti, korabeli ruhákban. (A korhű és a korabeli között nagy 
különbség van). Ha még archiválás céljából történne, vagy oktatási rendszerbe 
építve, még meg is érteném, de hogy egy néprajzi gyűjtemény bármely darabjában, 
amely a Tájház egészével egységet alkotva kulturális örökségvédelem alatt áll, holmi 
’táborlakók’ ily módon sorozatban fényképezkedhetnek, aligha tudom elképzelni. 
Még abban az esetben sem, ha mindez ’néprajzos szakemberek’ felügyelete mellett 

A Cinkotai Tájház felzászlózott homlokzata
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történik is meg. (…) A Tájház alapját képező néprajzi gyűjtemény létrejötte 1961-
ig datálható vissza, s 2008-ig, a Tájház megvalósulásáig a Batthyány Ilona Általános 
Iskola légópincéjében berendezett iskolamúzeumban, temperált körülmények és 
gondos kezek között, védetten kerültek elhelyezésre, úgy a  népviseletek, és egyéb 
népi textilek, hímzések is. Valóban jól gondolom, hogy egy múzeumi intézmény-
ben lévő, eredetileg kiállítási tárgyként funkcionáló korabeli népviseletet (ruhát, 
vagy más tárgyat) semmilyen célból, semmiféle módon, látogató magára nem ölt-
het? Ha a működtetőnek a jövőben ilyesféle tervei vannak, inkább áldozzon rá, és 
készíttessen másolatokat?” 
 A válasz hamarosan megérkezett: „Igazad van, a muzeális tárgyak megőrzésre 
valók, és nem arra, hogy a fogdosástól, felöltöztetésektől pusztulásra legyenek ítélve. Ná-
lunk (ahol a textil- és viseletgyűjtemény több tízezer tárgyból áll), szóba sem jöhet 
az, hogy ebből beöltöztetési célra egyetlen darabot is rendelkezésre bocsátanánk 
bárkinek, hiszen a múzeumi törvény értelmében a tárgyakat mindenképpen meg kell 
óvni a rongálódástól. Egyébként már hozzánk is futott be ilyen kérés, de persze hiá-
ba. Nálunk a beöltöztetéses program úgy valósul meg, hogy egyrészt rekonsrtuált 
darabokat bocsátunk a gyerekek rendelkezésére, másrészt pedig kifejezetten ilyen 
célra kerülnek beszerzésre olyan régebbi darabok, amelyek a gyűjteményben több-
szöri példányban már megvannak. Erről a muzeológus dönt, de ekkor kell a tulajdo-
nos hozzájárulása, vagyis beleegyezése abba, hogy nem közgyűjteménybe, megőrzésre 
kerül a felajánlott tárgya. Ha jól értem, amit írtál, akkor pl. Csupor Istvánt is kihagy-
ták a döntésből, aki úgy tudom, nagyon szívén viselte a múzeum ügyét. Ki lehet az 
a néprajzos viszont, aki felügyeli a beöltözést? Tehát mindenképpen mellettetek 
állok, és lehet rám hivatkozni is, ha szükséges.” (Tényleg, ki lehet az a néprajzos 
„szakember”, aki felügyeli a beöltözést?) 

A dolgok valósága 
 Az igazság a dolgok valóságát mondja el. Azonban sokan úgy vélik, hogy csak az 
általuk ismert igazság a tökéletes. A remény egyre halványul, és nem valószínű, hogy 
valaha is megtaláljuk a közös hangot. Különösen az Önkormányzat hivatalos lapjá-
ban (2013. augusztus 15-én) megjelent furcsa reagálás következtében: „Éles támadás 
érte az Önkormányzatot a közelmúltban a Tájházzal kapcsolatban. Az egyik kerületi 
újságban megjelent cikk ugyanis a számtalan csúsztatás mellett azt is vizionálja, hogy 
veszélybe kerülhetnek azok az értékes bútorok és muzeális értékű tárgyak, amelyeket 
nagyrészt Cinkota lakói adományoztak a példaértékű helytörténeti gyűjtemény szá-
mára. Mivel szerettük volna kideríteni az igazságot, ezért dr. Csomor Ervin alpolgár-
mester tájékoztatását kértük az üggyel kapcsolatban”. Ez a felvezetés számomra sokkal 
inkább úgy tűnik, hogy az újságíró nem az igazságot, hanem szubjektív hangzattal, 
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egyoldalúan csak a Polgármesteri Hi-
vatal igazát keresi. Persze a kenyéradó 
gazdájának kezébe hogyan is marhat-
na bele? Fogalmam nincs róla, hogy 
ezek a frázisszintű, újabban divatos, a 
médiában egyre gyakrabban fellelhető, 
visszafelé fordított mondatok mit akar-
nak jelenteni, milyen üzenetet kíván-
nak közölni. Vagy éppenséggel milyen 
asszociációkból születtek meg. Mert 
mi kerületi polgárok bizony bíztunk, 
hogy azok a gyönyörű, pingált bútorok 
a bérbeadás során nem amortizálód-
nak majd le. S valamelyik „fesztiváli 
hangulatban” egyetlen népi tárgyra, 
egyetlenegy karcolás sem kerül. S ami-
kor még nem is ismertük a pályázat 
nyertesének a kilétét, mégis ismeretle-
nül drukkoltunk neki azért, hogy min-
den vonatkozó szabály és kötelezvény 
betartása mellett, kifogástalanul tudja 
majd működtetni a házat. S reméltük, hogy a Tájház „nemcsak épületében, gyűjtemé-
nyében és berendezésében, hanem szellemiségében is megmarad hosszú távon”. Az 
alpolgármester a riportban nem cáfol, hanem övön alul üt, élből támad. Mert mi lehet 
annál rosszabb, hogy a hozzá eljuttatott levelekre nem ad választ, első kézből tudom, 
mivel a Tájházzal kapcsolatos aggályaimra, a korábbi munkatársak, valamint a létre-
hozók mélységes megbántása okán küldött személyes levelemre, – (milyen gyalázatos 
eljárás ez?) – nem válaszolt, és talán azt sem sejti, hogy valójában a cinkotai faluközös-
séget, a kerület lakóit tekinti úgymond „mondvacsinált problémákat gyártó” ellenfél-
nek. Kíváncsi lennék a fentiek után az újságíró, hogyan reagálna, és az alpolgármester 
úr hogyan nyilatkozna ma. Vajon még mindig úgy gondolnák, hogy csupán vizionálás 
volt az, hogy „veszélybe kerülhetnek azok az értékes bútorok és muzeális értékű tár-
gyak, a régi szép népviseletek, amelyeket nagyrészt Cinkota lakói adományoztak a 
példaértékű helytörténeti gyűjtemény számára”? Iskola példája annak, hogyan lehet 
a féltést támadásnak, a jóindulatú feltevést csúsztatásnak értelmezni. 
 A tények önmagukért beszélnek. S biza’ tények nélkül nem lehet újságírás, az 
újság írása. Egy tájház működtetése nem történhet kényre-kedvre. Törvények (úgy, 
mint múzeumi-, oktatási-, kulturális) írja elő üzemeltetését. A szakmai felügyelet 

A Tájház megviselt zászlói, 2013. 
(Fotó: Borka Elly)
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segíti, egyes esetekben ellenőrzi, a törvények sokasága pedig szabályozza a meg-
felelést. Semmilyen jogcímen, senki nem rúghatja fel egy muzeális intézmény mű-
ködtetésére vonatkozó egyetlen rendelkezést sem. Akkor sem, ha az, az élménytár 
jelző alatt van jegyezve. Sz. Mátéfi Erika, a Tájház vezetője pedig így szólal meg: 
„Családi és egyéb rendezvények céljaira természetesen csak a hátsó épületet, és a 
tetővel ellátott közösségi teret adjuk ki, a néprajzi gyűjteményt tartalmazó helyisé-
geket nem, így az állandó kiállítási darabokat senkitől nem kell félteni”. Mire véljük 
ezt is, milyen hátsó épületre gondol? Ha csak nem a mosdóhelyiségre. A Tájház un. 
hosszúház (ezt néprajzosként illene tudnia) és nincs hátsó épülete, legfeljebb hátsó 
gazdasági helyiségei. Így az istálló, a kamra, a pince berendezése, azaz a paraszti 
gazdálkodást prezentáló kiállítási tárgyak is szerves részét képezik az állandó kiállí-
tásnak. Mint ahogyan a népviseletek is ide tartoznak. 

„Mert ahhoz lélek kell…” 
 Ám a visszásságoknak egyáltalán nincs még vége… Javaslom a kerület vezetésé-
nek, és a tájház működtetőjének, hogy szerezzék be a tájházi oktatási csomag vonat-
kozó anyagát, és vegyék belőle számba azt a néhány feladatot, amelyeket egy tájház 
fenntartása során – a működés szervezeti formájától, a feladatot végző iskolai vég-
zettségétől függetlenül – el kell végezni. Emeljünk ki belőle most csak egy példát:  
A tájház környezetével (udvar, kert, előkert, kerítések) kapcsolatos elvégzendő feladatok 
és azok időbeli- és fontossági sorrendjének meghatározása, költségbecslés. Nem kell fel-
tétlenül belépnünk a házba, csupán kis masinánkkal a nyakunkban el kell sétálnunk 
a Tájház előtt, hogy megbizonyosodjunk arról, mi történik valójában ott. A fényké-
pezőgépben a következő elképesztő „élménytári látványosság” hívódik elő: a kert, 
az udvar maga. Az enyészet martaléka. A szervezők általában kevesen gondolnak 
arra, hogy a környezet, a kert éppen úgy hozzá tartozik egy tájházhoz, mint a tiszta-
szoba, vagy a nyári konyha. Gondolni kell arra is, hogy a rendezvények alkalmával 
szükség van egy nagyobb füves területre, ahol fogadhatók a látogatók. De itt nem 
erről van szó. Itt egy már meglévő, tájjellegű, öt éven át lelkiismeretesen gondozott, 
pompás virágoskertet, és udvart hagytak tönkre menni, mintha nem is lenne gazdá-
ja. Sárba tiporva ezzel sok ember áldozatos munkáját, szakmai hozzáértését. 
 A korábbi időkben a gyűjtemény gondozója Gyimesi Editke a Tájház körül a 
falusi kert kialakítására, ápolására is figyelmet fordított. Az egynyári virágokból 
(cinkotai lévén a legtöbb magot, vagy tövet a saját otthoni kertjéből hozta) főleg 
az egyszerűen szaporítható fajtákat ültette, s gyomlálta rendületlenül mellőlük a 
gazt. A szakszerűen karbantartott intézményben szépen gyarapodtak az odaillő 
növények: a körömvirág, a lepkevirág, a büdöske (szebb nevén a bársonyvirág), a 
legényvirág, s hogy ne maradjon ki az edényben tartott virág sem, meg kell említeni 
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a mindenki által legkedveltebb virágnak tartott muskátlit is. A füvesített udvar, a 
karbantartó-gondnok jóvoltából – ahogyan az illik – smaragdzöldben várta a lá-
togatókat. „Mert ahhoz lélek kell…” – így mondja a cinkotai idős néni is, a szép 
időkre emlékezvén. S fejcsóválva, mintha csak a helybéliek gondolatában olvasna, 
úgy ad helyt a méltatlankodásnak, a mostani mostoha bánásmód miatt. 
 Már a „váltás körüli szélcsendben” – a több mint fél éves kényszerű szünet alatt 
– a Tájházban a pusztulás nyomaival szembesültünk, melynek megakadályozásá-
ra a Polgármesteri Hivatal részéről láthatóan egyetlen kísérletet sem tettek meg. 
A pályáztatás alkalmával a Tájházban bejárás is történt, tehát a pályázat nyertese 
nem hivatkozhat arra, hogy nem állt módjában felmérni az állapotokat, sajnálja, 
ő így vette át. A Cinkotára oly jellemző falusias környezetben, a szép, rendezett 
porták között még élesebb a kontraszt. A Tájház valaha füves udvarán ma elsár-
gult fűcsomók meredeznek, a letarolt kertben egy-két tavalyi, magától elszóródott 
magból kikelt legényrózsa árválkodik csak. Érzi ő, hogy egyedül magára számíthat. 
A bazsarózsa is elfeküdve szenved a vízhiánytól. A gimnázium felőli oldalon egy 
odabiggyesztett ronda, tájidegen drótkerítéses ketrec, egy fekete kutya búslako-
dik odabenn. Máskor kiengedve haragosan a kiskaput tépi, marja. (Fura, mintha a  

A Cinkotai Tájház letarolt virágoskertje, 2013. (Fotó: Borka Elly)
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látogatók elriasztására lenne tartva? Különben a ház, riasztóval van felszerelve).  
Az EU zászló és (szégyen) a piros-fehér-zöld lobogó is napégetten, összeguban-
colódva lóg a homlokzaton. Még ha a fűnyírás, a locsolás megoldott is lenne, a 
gondozásnak nem szabadna csupán ebben az alaptevékenységben kimerülnie. A lé-
lekkel, női szívvel végzett folyamatos csinosítgatásnak, szépítésnek is hozzá kellene 
tartoznia a Tájház életéhez. Annyi szent, akármilyen vonzó gyerektábort hirdettek 
itt meg, a gyerekemet, unokámat semmi pénzért ide be nem adnám. (Már csak a 
mérges kutya miatt se). Ugyan milyen „élményt” adnának neki? Milyen „művelő-
désben” lenne része? Ahol eleink meggyalázása, a hagyomány teljes lerombolása 
van teljességgel előnyben! 

Felemás tulajdonviszony 
 A XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 96/2008. iktatószámú jegyzőköny-
vére egy internetes csatangolás alkalmával lettem figyelmes, mely tárgya: javas-
lat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi zárszámadására. 
E jegyzőkönyv alábbi pontja szerint: „Az Önkormányzat szerződést kötött a 
Cinkotai Tájházért Alapítvány tulajdonában álló Cinkotai Néprajzi Gyűjtemény 
egy részét képező műtárgyak restaurálására.” A bejegyzés több okból is elgon-
dolkodtatott. Miért? A Cinkotai Tájházért Alapítvány annak idején tizenhárom 
alapító taggal jött létre a Tájház létesítése, a hagyományok, ezen belül a kisebb-
ségi hagyományok ápolása, gyűjtése, bemutatása, illetve a lokálpatriotizmus 
erősítése céljából. Az alapítók közt található a Cinkotáért Közhasznú Egyesü-
let, a Cinkotai Gazdakör, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, az iskola kép-
viselői, és több magánszemély.  Az alapító magánszemélyek jelentős összeggel, 
a jogi személyek valamivel több pénzbeli adománnyal járultak hozzá a nemes 
ügyhöz, a Tájház megvalósulásához, de bármilyen csekély támogatás segíthetett.  
Az Alapítványhoz a későbbiekben is csatlakozhatott bárki.
 Információk szerint az Alapítványt a Cinkotai Tájház kipályázatása során 
semmiféle jogi procedúrába nem vonták be, úgy az alapító tőke, a pénzbeli hozzá-
járulások, vagy az adományok átszármaztatásának tekintetében sem. Úgy tudni, 
átadás átvétel címen kétoldalú nyilatkozat sem fogalmazódott meg. A tagokat a 
Polgármesteri Hivatal részéről egyeztető tárgyalásra nem hívták meg, és az Ala-
pítvány sem hívta össze a kuratóriumát. A Cinkotai Tájházért Alapítvány tehát 
vélhetően megmaradt eredeti szerepvállalásában. S itt merül fel a legfőbb kérdés. 
Amennyiben, ha a Cinkotai Néprajzi Gyűjtemény, azaz a Tájházban elhelyezett 
néprajzi tárgy együttes tulajdonlási joga még mindig a Cinkotai Tájházért Ala-
pítványé (amely a gyűjtés kezdeteitől előzőekben a Batthyány Ilona Iskola joga 
volt), és, ha az Alapítvány részéről, semmilyen hozzájárulás, engedélyeztetés nem 
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történt meg, akkor a Varázsműhely, hogyan rendelkezhet a gyűjtemény felett? 
Valamint ilyen felállásban, hogyan lehet jogszerű a Polgármesteri Hivatal kipá-
lyáztatása? (Másfelől nem csupán az Alapítvány, több érintett sem lett a döntésről 
megkérdezve). 
 Kanyarodjunk itt vissza Dr. Bereczki Ibolya: „Tájházak Magyarországon” c. 
anyagához: „Az épületállomány szakszerű megőrzése mellett mindenekelőtt el-
engedhetetlenek az egyértelműen tisztázott tulajdonosi és kezelői viszonyok a fenn-
tartó részéről, biztosítani kell a fenntartás jogszabályban és a muzeális intézmé-
nyi működési engedélyben előírt feltételeit.” Amely új megvilágításba helyezi a 
Tájház jelenlegi körülményeit. A Cinkotai Tájház (legalábbis a pályázati kiírás 
dokumentuma szerint) Budapest Főváros XVI. kerületi Polgármesteri Hivatala 
vagyonkezelésében és a Budapest Főváros XVI. Önkormányzat tulajdonában 
áll. A Cinkotai Néprajzi Gyűjtemény (az idézett jegyzőkönyv tanúsága szerint) 
a Cinkotai Tájházért Alapítványé. Az elmúlt nyolc hónapban (úgy látszik) senki-
nek nem tűnt fel ez az öszvér módi, felemás tulajdonlás. Ráadásul a Tájházat egy 
harmadik fél, a Varázsműhely, mint bérlő működteti. Hogyan is van ez? Ebben 
a faramuci összefüggésben a Tájházért, a közvagyonért, a károkért (s, ki tudja 
miért még) ezek után – alapjaiban – ki vállalja majd fel a felelősséget? S mennyit 

A Cinkotai Tájház udvarának kiégett fűpázsitja, 2013. (Fotó: Gyimesi Mihály)
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ér az Önkormányzat (egy tollvonással odavetett) módosított Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzata? Ezen felül a logika, az ésszerűség is úgy követelné meg, hogy a 
Varázsműhellyel történt frigy helyén, a Tájház működtetésével egyenes ágon in-
kább a gyűjtemény legfőbb gondviselőjét, a Cinkotai Tájházért Alapítványt kel-
lett volna megbízni. (Megfelelt volna ugyanis minden feltételnek, a pályáztatás 
kanyargója nélkül is. S talán a régi dolgozóktól sem kellett volna megválni). 
 Többünk aggódása fogalmazódik meg. Félő az is, hogy a nem tisztázott viszo-
nyokban a gyűjtemény útja nem lesz nyomon követhető, s az óriási eszmei értéket 
képviselő tárgy együttes az ebek harmincadjára kerül. Óh pardon! Biztosan megint 
valami víziókat, mondvacsinált problémákat kergetünk! Kovács Péter polgármes-
ter úr jegyezte meg a tavaszi Képviselőtestületi Ülésen: „Elnézését kérem, egy ki-
egészítésem lenne, hát én nem szeretném, ha a régi kerékvágásban menne tovább. 
Szerintem jobb lenne, hogyha sokkal jobban kihasználva működne ez a Tájház, 
mint korábban.” Erre csak egy válasz lehetséges: No comment!

Végezetül 
 Figyelmébe ajánlom dr. Csomor Ervin úrnak, mint az intézményhálózatok fel-
ügyeletével, a kultúra, az oktatás, és egyéb jogi természetű problémák kezelésével 
megbízott alpolgármesternek, Kovács Péter polgármester úrnak, a XVI. Kerületi 
Újság újságírójának, valamint a főszerkesztőjének, nem tudom mikor jártak arra 
utoljára, ha eddig nem tették meg, látogassanak el a Tájházba. Tekintsék meg az 
udvart, a kertet, az uralkodó állapotokat. Tekintsenek végig, amíg egyben megvan-
nak, a szobabelsőkön, a paraszti gazdálkodás tárgyain, a népviselet darabjain, ame-
lyek nélkül nem jöhetett volna létre a Tájház, és gondolkodjanak el rajtuk. Ezután 
tegyék meg azt, amit már rég meg kellett volna tenniük. Kövessék meg a cinkotai 
faluközösséget, a kerület lokálpatriótáit, köszönjék meg az eddigi munkát, és hoz-
zák helyre a helyrehozni valókat. A nagyváros peremén, a múlt ölelésében végre 
valóban hadd nyugodjak meg.

Borka Elly
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„20 éves a Kismarosi Falumúzeum – Sváb Muzeális Gyűjtemény
(Fontosabb események 1993–2013 között)” c. jubileumi kiállítás

Ebben az évben ünnepeljük a Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény állandó kiál-
lítása megnyitásának 20. évfordulóját. Ezzel kapcsolatban 2013. október 4-én nyi-
tottuk meg a Kismarosi Művelődési Házban a „20 éves a Kismarosi Falumúzeum 
– Sváb Muzeális Gyűjtemény (Fontosabb események 1993-2013 között)” c. jubile-
umi kiállítást (amely november 6-ig tekinthető meg).

 A kiállítás megnyitóját összekapcsoltuk a 20 éves jubileumunkat megünneplő 
megemlékezéssel, amelyen ünnepi beszédet Poldauf Gábor, Kismaros polgármes-
tere mondott. A szakmai megnyitót pedig Csukovits Anita néprajzos muzeológus, 
szakmai tanácsadónk tartotta. Ünnepi hozzászólók voltak a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Kismaros, a Kismarosi Nyugdíjas Klub és a Vilcsek Gyula Általános 
Iskola vezetői. Több német és magyar nyelvű műsorszámmal közreműködött még a 
Nachtigall Hagyományőrző Kórus.
 A volt kismarosi népiskola 1900-as évek elejéről származó épületében talál-
ható a Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény (korábban: Falumúzeum). 1993-
tól állandó kiállítás mutatja be a falu 19. századi,  és az azóta eltelt időszak éle-

A jubileumi kiállítás megnyitója, 2013. október 4. (Fotó: Muth Magda)
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tére jellemző tárgyakat, iratokat, képeket stb. A kiállításon láthatjuk elődeink 
praktikus háztartási eszközeit, függönyöket, csipkéket, baba-kelengyéket, csip-
kés ágyneműt, konyhai falvédőket. Rekonstruáltunk egy sváb női népviseleti 
ruhát is.
 A mélyen hívő, katolikus vallású kismarosiak által 1827-ben megépített temp-
lomból származó ereklyékből és az egyéni adományozóink régi kegytárgyaiból 
bemutatunk pl. gótbetűs német nyelvű imakönyveket, öreg miséző és ministráns-
ruhákat, régi templomi zászlókat, feszületeket, stb. Kiállítottunk még régi tanköny-
veket, német és magyar nyelvű bizonyítványokat, kottákat is.
 Bemutatjuk őseink régi mezőgazdasági, szőlészeti és borászati szerszámait, esz-
közeit. A XIX. században megkezdődött iparosodás kőműves, ács, asztalos és kádár 
szakmáinak munkaeszközeiből is kiállítottunk néhányat.
 A nagyrészt digitalizált fotógyűjteményünk tablóinak főbb témakörei: óvodai 
és iskolai csoportképek, egyházi rendezvények, cserkészek élete, a földművelés 
múltja és jelene, szőlészet és borászat, esküvői képek, kismarosi családok, stb. 
Nagyméretű, lapozható tabló-együtteseink fotóin bemutatunk még esküvői ké-
peket az 1920-as évektől napjainkig, továbbá régi kismarosi bálványos szőlőpré-
seket és borpincéket.

Az állandó kiállítás részlete (Fotó: Muth Magda)
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 A működési engedéllyel rendelkező Muzeális Gyűjteményben (amelyet a 
Kismarosi Falumúzeum Alapítvány gondoz) az „Arcok, tárgyak Kismaros múltjából” 
c. néprajzi és helytörténeti állandó kiállítás anyagának folyamatos gondozása mel-
lett időszaki kiállításokat is rendezünk. Jelentős műtárgy-restaurálási feladatokat 
valósítunk meg külső múzeumi szakemberek bevonásával.
 Kismaros közel 300 éves történetét, néprajzát, kulturális, vallási és zenei hagyo-
mányait 1995-ben (a község Önkormányzatával közösen) a „Tanulmányok Kismaros 
történetéből” c. könyvben, 2000-ben pedig a „Kismaros betelepült őslakossága val-
lási és köznapi életének bemutatása” c. dupla hang-CD-n mutattuk be.
 Évente száznál több iskolai és egyéb látogatócsoportot, valamint egyéni látoga-
tókat fogadunk díjtalan belépéssel és tárlatvezetéssel. A helyi általános iskola tanu-
lóinak rendszeresen múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartunk.
 Kutatószolgálatot működtetünk, néprajzi és helytörténeti kutatók valamint fel-
sőfokú tanintézetek hallgatóinak.

Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény
dr. Dabóczi Ákos gyűjteményvezető
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A XI. Országos Tájháztalálkozó Decsen

2013. október 3–6 között, a sárközi Decsen került megrendezésre a XI. Országos 
Tájháztalálkozó. A rendezvény a „Tárgyi örökség-szellemi örökség tájházi környe-
zetben. A szellemi kulturális örökség a Sárköz népművészetének tükrében” címet 
kapta. A helyszín kiválasztása is tudatos volt, hisz a „A Sárköz népművészete: szö-
vés, hímzés, gyöngyfűzés, viselet” megnevezéssel 2012. szeptemberében felkerült 
az UNESCO szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékére. A sárközi települések 
szellemi kulturális örökségük számbavétele és megőrzése során természetesen szá-
moltak tájházaikban található, megőrzött hagyomány elemeikkel is, ezért Decs jó 
terepnek bizonyult a címben kiválasztott téma megtárgyalására.
 A konferenciára közel száz érdeklődő jött el, határainkon belülről és kívülről is 
például: Érmellékről, Szabadkáról. Október 3-án a szekszárdi Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeumba vártuk vendégeinket, itt gyülekeztünk, majd a múzeum néprajzi 
kiállítását megtekintve, mintegy bevezetőként a másnapi előadásokhoz a Babits 
Mihály Kulturális Központban betértünk „Az időutazás a Sárközben” címmel meg-
rendezett időszaki kiállításba. Este vacsorával és baráti találkozóval fejeztük be az 
első napot a Mészáros Borházban.

Az Év Tájháza díj átadása (Fotó: Kapitány Orsolya)
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 A tudományos program pénteken, október 4-én zajlott Decsen a Faluházban. 
A regisztráció után az ünnepélyes megnyitó keretében köszöntőt mondott dr. 
Réthelyi Miklós az UNESCO Nemzeti Bizottságának elnöke, a rendezvény fő-
védnöke, Baloghné Medgyesi Zsuzsanna, Decs Nagyközség alpolgármestere és 
dr. Bereczki Ibolya a Magyarországi Tájházak Szövetségének elnöke. A köszöntők 
után került sor az „Év Tájháza” díj átadására, melyet Cigánd város polgármestere 
vett át. A Bodrogköz egyetlen városának vezetője büszkén mutatta az oklevelet és 
a kitüntető címet hirdető fatáblát, mely a helytörténeti gyűjteményüknek helyet 
adó épületre kerül. – „A miénk nemcsak egy falumúzeum kulcsos nénivel. Hét-
főtől vasárnapig, reggel nyolctól este nyolcig nyitva van, mindig nagy benne a jö-
vés-menés. Két nagy kemencénk van, abban készül az apróbéles, melyet olajban, 
eredetileg zsírban sütünk, és szilvalekvárral vagy kapros túróval töltünk” – mond-
ta a polgármester. Az apróbélesből hoztak is magukkal a cigándiak. Nem is keve-
set, mégis hamar elfogyott. Oláh Krisztián elmondta, nagyon szeretnék, ha ez az 
étel a hungarikunok sorát gyarapítaná. A polgármester köszönetében felajánlotta, 
hogy helyszínt biztosít a „vándorrendezvény” következő, 2014. évi alkalmának, 
vagyis a XII. Országos Tájháztalálkozónak.

Dr. Balázs Kovács Sándor tárlatvezetést tart a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum állandó kiállításában (Fotó: Kapitány Orsolya)
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 A településnek egyébként nem ez az első országos díja az idei évben, a Magyar 
Népművelők Szövetségétől már megkapták a város kategóriában a Közművelődés-
ért díjat. Cigánd egyébként a Tisza jobb partján van, az ország leghátrányosabb 
helyzetű térségében. Az itt élők elsősorban mezőgazdaságból éltek, és élnek ma is, 
gazdagok sohasem voltak. Ellentétben a gazdagságot hirdető, díszes sárközi népvi-
selettel, a cigándi kifejezetten egyszerű. Az „Év Tájháza” címet a korábbi években 
Tolna megyéből a Bátai és a Nagymányoki Tájház is megkapta.
 A szakmai konferencia első előadását dr. Csonka-Takács Eszter, a Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságának vezetője tartotta. Té-
mája a tájházaknak a helyi szellemi kulturális örökség feltárásában és megőrzésében 
betöltött szerepe volt. Ehhez kapcsolódva dr. Bereczki Ibolya először tette közzé a 
Tájházszövetség azon kezdeményezését, mely szerint az évtizedek óta a Világörök-
ség várományosi listáján szereplő „Magyarországi tájházak hálózata” mellett a „tájházi 
módszer”, vagyis a népi építészeti, tárgyi és szellemi örökség hiteles falusi kiállító-
helyeken való megőrzése, és a hozzájuk kapcsolódó tudás közösségi keretek között 
történő továbbadása nemzetközileg is egyedülálló, s mint ilyen, érdemes arra, hogy 
felkerüljön a Szellemi Kulturális Örökség „jó gyakorlatainak” listájára. A következő 

Vacsora a Mészáros Borházban (Fotó: Kapitány Orsolya)
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előadó, Beke Márton, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési Főosz-
tályának vezetője arról beszélt, hogy a tájházak nemcsak örökségtárként működnek, 
hanem a közösségi művelődés fontos szinterei is. Egy tájházat önmagában a gyűjte-
mény, vagy az ennek helyet adó épület még nehezen tenné igazi értékké. Kell egy 
közösség is, amely használja, gondozza, mögötte áll, életet lehel belé.
 Az idei találkozó helyszíne nem véletlenül lett a Sárköz és Decs, melynek közössé-
ge igazi példát jelent a népművészeti hagyományok őrzésére és ápolására. A további 
előadások éppen ezért a népművészetről szóltak. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
muzeológusa, dr. Balázs Kovács Sándor a Sárköz néprajzával ismertette meg a hall-
gatóságot: beszélt a sárközi népi kultúra gazdasági alapjairól, a sárközi népművészet 
felelevenítéséért folytatott száz esztendős törekvésekről. Nemrégiben egy különle-
ges tárgy, egy 1938-ban készült terítő került vissza az örökösöktől Argentínából, a 
Wosinsky Mór Megyei Múzeum Néprajzi Gyűjteményébe, majd kiállításra, készítési 
helyére, a Decsi Tájházba. Ebben az esetben nem csak ez a tény a fontos, hanem a 
tárgy története is. Ismerjük a terítő tervezőjének és készítőinek nevét, élettörténetét.  
Ez pedig segít az identitás megőrzésében, hiszen az utódok olyan tárggyal kerülhet-
nek kapcsolatba, amelyet dédanyjuk tartott a kezében. A szellemi kulturális örökség-
nek ez volna a lényege.

A szakmai kirándulás első helyszínén, a Bogár-tanyán 
(Fotó: Kapitány Orsolya)
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 A következő előadó Berecz Lászlóné, a Matyó Népművészeti Egyesület elnöke 
volt, aki előadásában a „Matyó örökség elemeiről, a hímzés, viselet, folklór tovább-
éléséről és a megőrzés módszereiről beszélt. A matyó népművészet 2012 decem-
berében került fel „Az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív 
listására.” A matyó népművészet után ismét a sárközi népművészet került előtérbe. 
Decsi Kiss Jánosné, a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület titkára szeretettel be-
szélt a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékére 2012-ben felkerült Sárköz 
népművészetéről, a sárközi identitás meghatározó elemeiről: szövésről, hímzésről, 
gyöngyfűzésről, viseletről. Kiemelte az Egyesület feladatát az örökségelemek meg-
őrzésében. Ezt számos bemutató, kiállítás, tábor és kézműves foglalkozás szolgálja. 
Balogh Imréné Jánosi Erzsébet, a Bátai Tájház vezetője előadásában egy római ka-
tolikus vallásos hagyományra, a Szent Vér csodájára és történetére hívta fel a figyel-
met, hisz ez is hozzátartozik a sárköziek szellemi örökségéhez.
 A szakmai előadások után a konferencia közel száz fős hallgatósága megtekin-
tette a helyi Babamúzeumot, valamint a Decsi Tájházat. A Babamúzeum bemu-
tatja a sárközi emberek viseletét életképekben a születéstől az elmúlásig. Tulaj-
donosa Farkas Lászlóné Pál Bözsi, a Népművészet Mestere. A Decsi Tájház egy 
régi, fehérre meszelt, vertfalú, tornácos, a 19. század közepén emelt házban ka-
pott helyet, amely a Sárköz hagyományos lakásberendezését mutatja be. Faragott 
és festett bútorokkal, szőttesekkel berendezett tisztaszoba, mázatlan és mázas 
kerámia-edényekkel ellátott szabadkéményes konyha, a lakószobában az ablak 
mellett pedig egy szövőszék is látható. Kiemelkedő darabja a gyűjteménynek az 
Argentínából hazakerült fekete alapon fehér főkötőhímzéssel készített, nagymé-
retű terítő. A tájház udvarán hagyományőrző műsor várta az érdeklődőket, akik 
be is kapcsolódhattak a táncba. 
 A konferenciaterembe visszatérve folytatódott a szakmai program. Előbb a 
buzsáki, cigándi tájházak sikeres pályázatairól esett szó, majd dr. Bereczki Ibolya az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, a települési önkormányza-
tok által fenntartott muzeális intézmények kiállításainak megújítására irányuló tá-
mogatásra hívta fel a figyelmet. A beszámolók után Hegedüsné Majnár Márta ügy-
vezető elnök levetítette az idén első alkalommal megrendezett „Tájházak Napjáról” 
készített video anyagot. A vacsora előtt sárközi népviseleti bemutató és a Csillagró-
zsa Hagyományőrző Néptáncegyüttes műsora szórakoztatta a résztvevőket.
 Szombaton szakmai kirándulással folytatódott a találkozó. A környéken levő táj-
házak szeretettel fogadták a résztvevőket, akik személyesen is megtapasztalhatták a 
sárközi vendégszeretetet. Az első állomás a szekszárdi Bogár-tanya volt, ahol Tóth 
Gáborné Bogár Éva családi örökségén keresztül mutatta be a Sárköz viseletkultúrá-
ját. Bogár István 1923. május 18-án született Őcsényben. 1943-ban Sárpilisre került 
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kántortanítónak, ekkortól kezdve végzett kutatásokat a település és a Sárköz lakóinak 
néprajzáról, népszokásairól. Hatalmas mennyiségű anyagot gyűjtött a sárközi embe-
rek mindennapjairól, tánckultúrájáról, népdalairól. 1967-ben alapította a „Bogár ta-
nya” néven ismertté vált néprajzi gyűjteményt. A tanya – ami a Sárközben présházat 
jelent – kiváló szekszárdi borokkal marasztalta vendégeit. A borkóstoló után Őcsény 
következett, ahol Csapai János magán tájháza udvarán egy viseletbe öltöztetéssel 
kápráztatta el a résztvevőket. Az épület mai formáját az 1880-as évek elején nyerte 
el, Deák István jómódú őcsényi református gazda idején. Az első szobában a nép-
művészet újravirágzásának idejéből a tisztaszoba látható, a konyhában a konyhai esz-
közök. A lakószobában a párhuzamos polgári elrendezésnek megfelelő szobabelső.  
A kamrában a mindennapokban használt eszközök vannak kiállítva. A hátsó kony-
hában a szövés eszközei tekinthetők meg. Az istállóban az állattartáshoz szükséges és 
a szőlőműveléshez, borászathoz használt eszközöket, szerszámokat, a színaljában a 
földműveléshez való gépeket helyezték el.
 A következő állomás Báta volt, melynek tájháza gazdag textilgyűjteményéről és az 
állandó hímes tojás kiállításáról híres. A tájház állandó kiállításon mutatja be a Duna 
szabályozását követő időszakban kialakult paraszti portát, életmódot, népviseletet, 

Az országos találkozó résztvevői a bátai Hálaszház udvarán (Fotó: Kapitány Orsolya)
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népművészetet. A tájház leggazdagabb 
anyaga a textilgyűjtemény: a bátai re-
formátus és római katolikus lakosság 
viseletének teljes skáláját láthattuk, 
úgy a nőit, mint a férfit. A viseleti dara-
bok mellett igen értékesek a lakástex-
tíliák, szőttesek, a hímzések, a csipkék. 
Gazdag az egyházi élettel, népi vallásos 
gyakorlattal kapcsolatos emlékanyag 
is. Valamint, ami igen ritka egy tájház 
gyűjteményében a kéziratos források: 
népiskolai füzetek, tankönyvek, bizo-
nyítványok, végrendeletek, hagyatéki 
leltárak. A gasztroélménynek is beillő 
halászlé ebéd elfogyasztása után a bátai 
Halászház következett, ahol a halászat 
eszközeit: varsát, dobóhálót, pitityet, 
kukucskát, kecét, millinget és sok 
egyéb szerszámot, valamit a halászat-
ból élő emberek lakóházának beren-
dezését, életkörülményeit ismerhettük meg. A Halászház épülete egy emberöltővel 
korábbi, mint a tájház, ideális helyszín a vízből élők életmódjának a bemutatására, 
ezért itt rendezték be a halászati állandó kiállítást. Az udvaron a fűzfa alatt áll a nádból 
épített halászkunyhó, mellette a ladik és egy méhes. Különálló épület a „kis ház” vagy 
nyári konyha, melyben a kenyérsütő kemence van. A portát az utca felől vesszőből 
font sövénykerítés és a deszkakapu határolja.
 A tanulmányi kirándulás utolsó állomása Bátaszék volt. Az anyagi jólétet su-
galló, módos német parasztház 2000 júniusától ad helyet a Bátaszéken élő három 
legnagyobb népcsoport tárgyi emlékeinek. A homlokzatot jellegzetes, gazdag stuk-
kódíszítés borítja, és ugyancsak eredeti a gangról az utcára nyíló, faragott díszítésű, 
fából készült kiskapu, valamint az ajtók is. A lakóépülethez teljes hosszában széles, 
lapozott gang csatlakozik, melynek henger alakú oszlopai tartják a tetőszerkezetet.
 Az épület jól tükrözi az egykor benne lakók életmódját: a lakóhelyiségek mögött 
található présház és az épület alatt végighúzódó pince a szőlőtermesztésre, borter-
melésre utal. A lakóépület végében kapott helyet az intenzív állattartás elengedhe-
tetlen feltételéül szolgáló istálló és fészer. A hátsó udvarban eredeti kukoricagórét 
láthatunk. Az oldalsó épület a gazdálkodásból kiöregedett idős házaspár lakóhelyé-
ül szolgált. A főépület négy helyiségében kapott helyet a néprajzi gyűjtemény.

Őcsényi ünnepi lányviselet az 1910-es évekből 
(Fotó: Kapitány Orsolya)
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 Az utcafronton a németek tisztaszobája látható: az egykori ünnepi ruházatot a 
régi bútorokkal berendezett szobában, a gyönyörű viseletekbe öltöztetett bábukon 
szemlélhetik meg a látogatók. Korabeli fotók, könyvek tanúskodnak a múlt esemé-
nyeiről. E helyiséget a bátaszéki német hagyomány szerint berendezett konyha kö-
veti, csodálatos kézzel hímzett terítőkkel, függönyökkel, eredeti konyhai bútorok-
kal, eszközökkel. A harmadik szobában található a székely kiállítás, a negyedikben a 
felvidékiek tárlata tekinthető meg. 
 A Bátaszéki Tájház négy helyiségében (három szoba és egy konyha) a tele-
pülésen élő három népcsoport (német, bukovinai székely és felvidéki magyar) 
népi kultúrájának tárgyi emlékeit mutatják be. Tárgyi emlékeik jól megférnek 
egymás mellett.
 Az első német telepes családok 1718-ban érkeztek Bátaszékre. Az 1946-ban 
kezdődő kitelepítésekig Bátaszék lakossága zömében németajkú volt. 
 Bukovinából, elsősorban Józseffalváról menekült székely családok találtak 
Bátaszéken új otthonra 1945-ben. Az éveken keresztül tartó vándorlásaik során is 
megőrzött gazdag emlékanyag legszembetűnőbb tárgyai: a hozományul szolgáló 
vetett ágyak, a konyhai eszközöket tároló polc és Székely Albert híres faórája. Szá-
mos szőtt és hímzett kézimunka dicséri az egykor élt „fehérnép” keze munkáját. 
Fotók és iratok sokasága ad ízelítőt a letűnt korok emlékeiből.
 A Felvidék 16 településéről kerültek Bátaszékre magyar családok 1947–1948-
ban. Az ő tárgyi hagyatékuk tekinthető meg a harmadik szobában – mely ízelítőt 
ad a lakószoba és a konyha berendezéséből is. Itt található a gyűjtemény egyik 
legrégibb bútordarabja: egy ruhás láda, melyben kézzel szőtt ingek, „gatyák” kap-
tak helyet. Az ünnepi ruhákat szépen felöltöztetett bábukon tervezzük bemutatni.  
A függönyök, terítők, ágyneműk egyedi, kézzel készített darabok.
 A találkozó jó hangulatú esti beszélgetéssel ért véget.

Balázs Kovács Sándor
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Eldőlt: Cigánd az Év Tájháza

A Magyarországi Tájházak Szövetsége a hazai tájház-mozgalom népszerűsítése, 
értékeinek szélesebb körű megismertetése és a gyűjteményeket ápoló szemé-
lyek áldozatos tevékenységének elismerése céljával évről-évre meghirdeti az „Év 
Tájháza” pályázatot. 
 A 2012. évi pályázatok értékelésekor igen nehéz feladata volt az értékelő bi-
zottságnak, hiszen négy kiváló tájház adta be tartalmas pályázatát, amely min-
den esetben egy szakmailag hiteles és közösségileg érvényes kulturális intézmény 
működését vázolta fel számunkra. A Decsi Tájház a népművészet megőrzésében, az 
Edelényi Tájház a kiterjedt gyűjteményi munkában, a Felpéci Tájház az önkéntes-
ség szervezésében, míg a Cigándi Falumúzeum az élénk közönségkapcsolatban 
emelkedik ki a tájházak sorából.
 A négy pályázó közül – helyszíni bejárásaink közvetlen tapasztalatai alapján – 
végül a Cigándi Falumúzeumot választottuk a 2012. év tájházának. Választásunk-
ban döntő volt, hogy a kitüntető cím majdani birtokosa az épület népi építészeti és 
a gyűjtemény örökségi értéke mellett, rendelkezzen a helyi közösség legszélesebb 
támogatásával is. 
 Cigándon igazi oktatóközpontként működik a falumúzeum, amely az elmúlt 
években – a tárgyi, szellemi és társadalmi tudásátadás által – a hagyományápolás 
bodrogközi bázisintézményévé vált. 
 A falumúzeum által szervezett rendezvények, fesztiválok, táborok, játszóházak 
– és a TÁMOP-program keretében megvalósult – kézműves szakkörök mind-
mind a lokális identitás erősítését és a nemzeti kulturális örökség fenntartását 
szolgálják. 
 A Cigándi Falumúzeum 2012-ben kiterjesztette közönségkapcsolati tevékeny-
ségét régiója több településére, sőt egy határon átnyúló pályázaton is eredményesen 
szerepelt, vagyis nemzetközi szintre emelte ismeretátadási programját.
 Mindezekért a Cigándi Falumúzeum méltán érdemli meg az „Év Tájháza” címet, 
melyhez a Tájházszövetség elnöksége és minden tagja gratulál, és további kitartó 
munkát kíván a díjazottnak!

Bihari-Horváth László
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Tájház találkozó a kúriában

Bács-Kiskun Megyei Tájház találkozót rendezett a Halasi Civil Ház (Halasi Média 
és Kultúra Kft.) október 18-án a kiskunhalasi Végh-kúriában. A rendezvényt Bányai 
Gábor, a Megyei Közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő nyitotta meg. Mint el-
mondta, a hazai tájház hálózat nem csupán a népi kultúra őrzőhelye, hanem fontos 
turisztikai bázisa is Magyarországnak.
 A rendezvény célja az volt, hogy a megyei tájházasok ismerkedjenek meg egy-
mással, és közben szakmai előadásokat hallgassanak. Ezek során tájékozódhattak 
dr. Szonda István néprajzkutató révén a Tájházszövetség eddigi munkájáról és a pá-
lyázati lehetőségekről. Bihari-Horváth László muzeológus pedig a Múzeumi Szak-
szolgálat tevékenységéről, és az ebben rejlő fejlesztési módokról számolt be.
 Kiskunhalason kívül Bajaszentistván, Császártöltés, Kiskőrös, Kiskunmajsa, 
Madaras, Tiszaalpár és Tompa tájházai képviseltették magukat és mutatkozhattak 
be a fórumon.

Végső István

Dr. Szonda István és Bihari-Horváth László előadók a tájházi fórumon (Fotó: Végső István)



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

30

Berger Józsefné előadása (Fotó: Végső István)

Bihari-Horváth László előadása a Múzeumi Szakszolgálatról (Fotó: Végső István)
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Tájháztalálkozós élmények Mecseknádasdtól Decsig egy „külsős” 
szemüvegén keresztül

Egész életemben hálás vagyok gimnáziumi osztálytársamnak és barátnőmnek, Pataki 
Ibolyának, amiért engedtem hosszas rábeszélésének és elmentem a számomra első, 
valójában már az ötödik Tájháztalálkozóra, Mecseknádasdra. Itt olyan jól éreztem ma-
gam, annyira megtetszett a társaság, az ügy, amiért dolgoznak, hogy itt is ragadtam. 
 Évről-évre ünnepnapnak számít és nagyon várt az a néhány nap, amelyet az 
ország valamelyik, általában Szegedtől távol eső, szegletében tölthetek el. A feltöl-
tődés, az aktív pihenés és a tanulás napjai ezek, amelyek után könnyebb a szürke 
napokat megélni.
 Sokat gondolkodtam már azon, vajon mitől is olyan jó ez a csapat?
 Nyilvánvalóan, mint minden, az emberektől, akiket én magamban (talán nem 
haragszik meg senki érte, mert a legjobb értelemben gondolom) „szent őrülteknek” 
nevezek. Másképp talán nem is lehet végezni ezt a munkát, csak avval a lelkese-
déssel, elhivatottsággal, ahogyan teszik a dolgukat. Az, ahogyan próbálják fellelni, 
megmenteni, megőrizni és továbbadni a múlt egy-egy darabkáját, tiszteletet paran-
csol és a lehető legtöbb támogatást érdemli.
 A „jóság” másik kulcsa a hozzáértés, a tudás és a tudás átadásának képessége. Ta-
nár szakosként mindig nagyon fontosnak tartottam, hogy kik, hol és mire tanítják 
a következő generációkat. Ez itt nagyon rendben van, úgy látom és szerintem óriási 
nevelőereje lehet/van annak, hogy pl. az unokák a nagyszüleik tárgyai, eszközei kö-
zött tanulhatnak a múltról, népszokásokról, vagy egyszerűen készítenek egy finom 
süteményt a dédmama receptje alapján.
 A harmadik pedig az, hogy civil szervezet, politikamentes és így nem lehet kí-
vülről elrontani.
 Mit adott nekem az elmúlt hét Tájháztalálkozó?
 Elsősorban sok csodálatos emberi kapcsolatot, barátságokat. Az első két talál-
kozón még alig ismertem valakit és a Nyíregyháza-sóstói találkozón (ahol Ibolya 
társaságát nélkülöznöm kellett, sajnos), kissé remegő gyomorral vártam a vacsorát, 
hogy egyáltalán szóba áll-e velem majd valaki, kivel ülhetek egy asztalhoz. Aztán 
kinyílt az ajtó és többen nagy örömmel üdvözöltek és utána már azért voltam zavar-
ban, hogy tényleg kivel is üljek le, nehogy nehezteljen valaki. Azóta ez mind elmúlt 
és egyre több a jó ismerős, a barát és elmúltak a félelmeim. Érdekes dolog azt látni, 
hogy ebben a körben milyen más viselkedési normák érvényesek. Természetes do-
log a nyíltság, az őszinteség, nem minősül „lopásnak”, az, ha valaki egy itt korábban 
hallott jó gyakorlatot megpróbál eltanulni, létezik humor (ami nélkül nem lenne 
szabad élni, szerintem) és még hosszasan sorolhatnám…
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 A találkozók tanulmányútjain olyan fantasztikus helyekre juthattam el, amelyek 
egyszerűen elvarázsoltak és csak sajnálni tudom, hogy sok ember még a létezésük-
ről sem tud.
 Mindenhol a hely legjobb ismerői, csodálatos Bözsi nénik, Jóska bácsik mesél-
nek és kitüntetés számomra, hogy meghallgathatom Őket. Sokszor éreztem már 
gombócot a torkomban attól, hogy vajon a következő generációknak ki fog majd 
mesélni, lesz-e még miről mesélni?
 Minden kiránduláson érzékelni lehetett a vidéki emberek nagyszerűségét, a 
hamisítatlan, szeretetteljes vendéglátást (az isteni, hízókúrának is beillő fogásokról 
nem beszélve). A mecseknádasdi találkozóban nagy és maghatározó élmény volt 
a házigazdánk személye. Egy borpince fölé építette a házát és a felette levő három 
szinten a Találkozó vendégeit szállásolta el. A pince becsületkasszával működött, 
reggelente a kéréseinknek megfelelően hozta a friss, reggelire való csemegéket, hoz-
zá midig volt kedves szó is. 
 Még valami, ami igazi, ritka kincs manapság, az összefogni tudás képessége. Ezt 
is el kellene már tanulni, hogy máshol is gyakrabban éljenek vele, mert csak ez vihet 
előre. Erre a legutolsó példa a decsi találkozón a Sárköz településeinek összefogása 
a tájegységük érdekében, de ide tartozik a Fertő tó körüli falvak polgármestereinek 
egysége a kerékpárút megépítésében a tó körül, tekintet nélkül arra, hogy magyar 
vagy osztrák oldalon van-e.
 Gyönyörű és nagyon gazdag országunk van, talán nem eléggé ismert. Minden 
találkozón felfigyeltem valami új, megnézésre érdemes helyre, gyűjteményre, ahová 
belátható időn belül szeretnék eljutni. Szó szerint kitágult az ország, sőt a határok is, 
hiszen a fertőszéplaki találkozón még a szomszédba, a „sógorokhoz” is eljutottunk, 
megtekinteni egy mini skanzent.
 Említhetném még a Nyírség csodálatos Árpád kori templomait, de a sor nagyon 
hosszú.
 
 Úgy búcsúztunk a decsi találkozó végén, hogy már tudjuk merre visz az utunk 
2014-ben. Én már most nagy várakozással, kíváncsisággal és sok szeretettel né-
zek elébe a Bodrogközben megbúvó, Cigándon megrendelkezésre kerülő XII. 
Tájháztalálkozónak.
 
 Nálam az éves ünnepnapok száma kettővel több a naptárban, ezek az éves Talál-
kozó napjai. Remélem, még nagyon sokáig így lesz!

Laskayné Bíró Anna



33

Tájházi Hírlevél • 2013. 3. szám

A tallósi Maticza-malom

Tallós községtől kb. 2 km-re a Kis-Duna és a Szárazpatak által közrezárt sziget lá-
bánál fekszik festői környezetben a cölöpös Maticza-malom. Poros, hepehupás, au-
tóval nehezen járható határi út vezet hozzá. A malom utolsó tulajdonosa, Maticza 
János 1994-ig családjával a malom melletti folyópartrészen lakott. Még édesapja 
idejében, 1929-ben a házuk leégett – később újraépítették –, s a malomról őrzött 
iratok is a tűz martalékai lettek. Csupán néhány irat maradt meg, melyek a malom-
ban voltak egy fiókba téve. A malom történetével kapcsolatos adatok nagy részét 
Maticza János bocsátotta rendelkezésemre. Tőle tudom, hogy a malom eredetileg 
egy kissé lejjebb, a vizek összefolyása alatt állt és hajómalom volt, melyet az öreg-
apa, az ugyancsak Maticza János (1842–1920) 1893-ban alakított át cölöpösre. 
Erre azért volt szükség, mert a hajómalmok működését az 1880-as években rende-
let tiltotta meg, mivel nagyban akadályozták a hajóforgalmat.
 A malommal kapcsolatban fontos adatokat tartalmaz a Maticza család birtoká-
ban levő, id. Maticza Jánosnak címzett 1893. évi szeptember hó 1-én Pozsony vár-
megye alispánja által kiadott Engedély okirat, amely részletesen leírja a malom át-
helyezésének, megépítésének és működtetésének feltételeit, tartalmazza a műszaki 
leírást, a helyszínrajzot, a hossz-és keresztszelvényeket.

A tallósi Maticza-malom (Fotó: Németh Tibor, 2009)
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 Az 1911. szeptember 25-i dátummal ellátott Műszaki leírás Maticza János lábas 
malmának vízhasználati tervezetéhez című okiratban már a malom áthelyezéséről 
olvashatunk. Ezt a tervezetet Nagymihály Pál okl. mérnök, kir. törvényszéki állandó 
hites szakértő Pozsonyban működő Magánmérnöki és Építési Irodája készítette el.
 Maticza János halála után a malom tulajdonjoga fiára, Maticza Istvánra (1884–
1959) szállt. Az új tulajdonos szintén szerette a vizet, a malmot, s ezt a szeretetet 
mintegy örökségként adta tovább legidősebb fiának, a nagyapával azonos nevű 
Maticza Jánosnak (1920–2007).
 A 20. század első felében a Kis-Duna vizén számos malom volt. A Maticza-
malom közelében is működtek további malmok. A folyó bal partján állt az aggerdei 
Csenkei-malom (később Szilvási-malom, amely 1945-ig fűrészmalomként műkö-
dött), a Magyarics-malom (később Kázmér-malom), a Légrádi-malom, a patonyi 
rév közelében pedig a Jancsiné-malom. A csallóközi oldalon a Maticza-malom leg-
közelebbi felső szomszédja Szelle Vince (majd öröklés útján Szelle Gyula) lábas 
malma volt, mely 1936-ban szűnt meg működni. Tőle feljebb, közvetlen a patonyi 
kompnál a Takács-malom állt. A Maticza-malomtól délre Tallóshoz tartozott Brell 
Ignác lábas malma a Paperdőben, amelyet később a Kukan vett meg és az első vi-
lágháború előtt szűnt meg. A Kis-Duna Itatónak nevezett szakasza alatti Kányásban 
ugyancsak Tallóshoz tartozott a Pogrányi-malom és a Varga-malom.

A malomház
 A tallósi lábasmalom leírását az 1975-ben a malom utolsó tulajdonosa közre-
működésével végzett kutatásaim alapján közlöm. A malom belső elrendezésében 
a műemléképületté való nyilvánítása után és a kiállítóhelyként való felújítása so-
rán apróbb változásokat figyelhetünk meg. A malomház 880×405 cm alapterületű 
deszkaépítmény. Magassága 4 m, ebből a tetőmagasság 2 m. A nyeregtető támasz-
tott szarufás szerkezete zsindellyel fedett. Az építmény padlózata a folyó medrébe 
vert akácfa cölöpökön nyugszik. A cölöpök a víz folyásának irányában hármas sor-
ban futnak, s kb. 18–21 van belőlük. A malomház folyó felőli részén további 16–18 
cölöpöt láthatunk az előbbiekkel hasonló módon elhelyezve, felül keresztben és 
hosszanti irányban gerendákkal egybekötve. A malom épületét a folyó partján álló 
fák törzséhez eredetileg biztosítóláncokkal kötötték ki.
 A malomházhoz a folyópartról egy deszkából készült malomhídon lehetett eljutni, 
amelyet a part felé mindinkább rövidülő kettős cölöpsor tart. Ma a korláttal ellátott híd 
22 m hosszú és 90 cm széles. A malom működéséig ezen a hídon hordták fel az őrlendő 
gabonát a malomba. A híd bal lábánál volt kikötve a csónak, amely szükség esetén a 
folyón való átkelésre szolgált. A híd és a malomház találkozásánál jobb oldalt eredetileg 
egy kb. fejmagasságig érő létra volt, amelyen keresztül el lehetett jutni a szigetre. 
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 A híd egyik vége a parton, a másik vége a malomház kétrészes ajtaja előtt kö-
tődik az épülethez. A bejárati ajtónyílás a malomépület hosszabbik oldalának első 
harmadában van. Az ajtónyílás szélessége 1 m; az alsó ajtórész 95 cm, a felső pedig 
105 cm magas. Az alsó ajtót belső retesszel lehet csukni, a felsőt pedig kulccsal. Ha 
a molnár bent dolgozott a malomban, a felső részt mindig nyitva hagyta, míg az alsó 
részt bereteszelte maga után. A malom így szabadon szellőzhetett, nem volt bent 
sötét, rossz idő esetén pedig nem vert be az eső. Ha mind a két ajtórész zárva volt, 
azt mondták, hogy a malom gazdátlan.
 A malomházon eredetileg – a pihenőhelyiség ablakát nem számítva – csak két 
ablak volt. Az egyikhez a kőpadot jobb oldalon megkerülve juthattunk. Ez a folyóra 
nézett. Szélessége 56 cm, teteje körívszerű, legkisebb magassága 55 cm, a legna-
gyobb pedig 60 cm. A padlózattól mindössze 95 cm magasságban kezdődik, éppen 
ezért egyúttal a vízikerékhez vezető kijáratként is szolgál. A malomház másik ab-
laka, amely 40 cm szélesség és 20 cm magasság volt, kb. fejmagasságban a bejárati 
falon, az ajtótól balra helyezkedett el. Az ablak melletti sarokban egy polc húzódott 
meg, rajta különböző szerszámokat tartottak.
 A malomházba belépve elsőként a „kőpad” tűnik elénk, amely nem más, mint 
egy 260 cm hosszúságú és 120 cm szélességű, 8 cm vastagságú deszkából készített 
állvány, a padlózattól 115 cm magasságban. A kőpad két részre oszlik. A 140 cm 
hosszúságú első, üresen álló térsége a molnár fő munkahelye. Egy kis, négy desz-
kafokkal ellátott létra van hozzátámasztva, ezen lehet rá felmenni. Míg a malom 
működött, az átvételnél mázsán lemért gabonát 25 literes „sajtárokba” szétöntö-
getve ide rakták fel. Itt történt a malomkövek élesítése is. A belső tértől a padlás-
teret nagyrészt deszkamennyezet zárja el, csupán a kőpad feletti rész nyitott. S így 
a kőpadon álló személy derékmagasságában kezdődő padlástér hozzáférhető. Itt a 
malomhoz szükséges pótalkatrészeket és szerszámokat (ékek, a kalapácsok, sziták 
stb.) helyezték el, A kőpad jobb oldali, 120 cm hosszúságú részét a vörösfenyőből 
készült hordószerű „kaloda” vagy „kéreg” foglalja el, melyet két vasabroncs tart 
össze. A kaloda felső sugara 46 cm, alsó sugara 53 cm, magassága 52 cm. A felső 
kör alakú záró deszka közepén 15 cm átmérőjű lyuk van, ezen keresztül ömlik a 
szem a garatból a kalodában vízszintesen fekvő kövekre. A nagyméretű garat a ka-
loda fölött van elhelyezve. Felső, négyzet alakú nyitott része 77×77 cm nagyságú, 
oldaldeszkái 80 cm hosszúak, alja pedig 32×34 cm-re szűkül. Teteje a kőpadtól 
kb.160 cm magasságban van. Hogy a sajtárokból a szemet könnyebb legyen a ga-
ratba önteni, az első oldallap tetején körív alakú, közepén 10 cm mélységig terjedő 
kivágás van. A garat alja a garattartóban nyugszik. Ez négy darab 50 cm hosszú 
szíjon függ alá a garat felső részének magasságában elhelyezett oldallécekről. Egy 
kis fogaskerékbe illeszkedő ékkel szabályozni lehet, hogy a garat milyen magasra 
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kerüljön a korongtól. Közben a fogaskerék tengelyére a szíjból feltekeredik, illet-
ve a tengelyről letekeredik a szükséges szíjhosszúság. A garattartó aljának oldalán 
7×7 cm-es nyílás látható. Erre a nyílásra van erősítve egy kb. 20 cm hosszúságú és 
5 cm sugarú bőr-, illetve vászoncső.
 A malom épülete nem volt vízmentesítve. A 20. század első felében kétszer je-
gyezték fel, hogy a nagy áradások idején a malomház víz alatt volt. A Kis-Duna vize 
1926-ban annyira megáradt, hogy egészen a kőpad aljáig ért. 1947-ben a malom-
házban újra bent volt a víz, szintje valamivel magasabb volt a kőpad felénél.
 A malom korszerűsítésére 1940-ben került sor. Az eredeti zsindely födémtaka-
rót új égetett cseréptetőre cserélték, s az addigi petróleumlámpát felváltotta a dina-
móvilágítás.

A tallósi Maticza-malom őrlőberendezése a kőpaddal
(Fotó: Németh Tibor, 2009)
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A pihenőhelyiség
 A malomház homlokzatának kőpad mellőli bal sarkából egy kis helyiség volt el-
kerítve. A helyiség a malom hosszúságából 175 cm-t, szélességéből pedig 2 m-t tett 
ki. Rövidebbik fő falához erősítve a deszkafal teljes szélességében egy négy lábon 
álló emeletes faágy állott. Míg a malom működött, a molnár és a segédje itt szokott 
megpihenni. Éjszakai munka esetén, amely gyakori volt, a gazda és inasa beosztot-
ták egymás között az időt. Az egyik éjfélig, a másik pedig éjfél után kezelte a gépet. 
A szolgálatosé volt mindig az alsó ágy, a másiké pedig a felső. Az alsó ágy melletti 
falon egy kis csengő volt, amely szükség esetén – ha például a garatból kifogyott a 
szem – megszólalt, és az elszunyókáló szolgálatost fölébresztette. A malomban még 
egy csengő volt a kőpad alatt. Rendeltetése ennek is az volt, mint az előbbinek.  
A helyiség bal sarkában egy vaskályha állt. Kedvezőtlen időjárás esetén vagy hűvös 
éjszakákon gyújtottak benne tüzet. A pihenősarok kőpad felé néző falában egy 63 
×43 cm nagyságú ablak van, amely arra szolgált, hogy a bent tartózkodók odapil-
lantva bármikor láthassák, mi történik a malomházban. Az ágy fölött is van egy kis 
ablakszem, amelyen keresztül a molnár a folyó másik partjáról érkező, őrölnivalót 
hozó gazdákat és a vízikerék mozgását figyelhette meg.
 A malom 1980–81-ben elvégzett rekonstrukciójakor a pihenőhelyiség elhelyezé-
se és berendezése kis mértékben módosult, de eredeti küldetését hűen mutatja be.

A malomkövek 
 A malomkövet a kőbányából nyert nagyobb tömbökből a kőfaragók faragták ki, 
s ők gondoskodtak a malomhoz való elszállításukról is. Vidékünkön a malomköve-
ket többnyire szlovák fuvarosok árulták. A jó molnárnak mindig volt tartalékban is 
néhány malomköve. Egy-egy kő általában 30–35 cm vastag és 1 m átmérőjű volt, 
de akadtak nagyobbak is. A alsó kő közepén a tengely számára egy 15–20 cm-es 
átmérőjű lyuk volt. A felső kő közepén a nyílás nagyobb méretű volt, ezen keresztül 
ömlött a mag a garatból a kövek közé.
 A malomköveket hetente egyszer élesíteni szokták. A kalodából való kiemelés 
előtt a kőpad jobb oldala mellett elhelyezkedő szállítócsavar segítségével a felső 
forgó követ kissé eltávolították az alsó álló kőtől, s néhány éket (papot) raktak kö-
zéjük. Ilyenkor természetesen a garatot le kellett emelni, s a kalodát is szét kellett 
nyitni. Ezután az ékekkel alátámasztott felső követ egy vasrúddal oldalra billen-
tették és kiemelték a kőpad üres részére, ahol nekitámasztották a kőpad víz felőli 
szilárd deszkaoldalának. Az alsó követ nem vették ki a helyéről, hanem a helyén 
fekve élesítették. A kövek helyes élesítése külön tudománynak számított. Egy kő-
műveskalapácshoz hasonló, de mindkét végén élbe futó szerszámot (malomkő-csá-
kányt) használtak erre a célra. A köveket először „kimellezték”, vagyis a közepükbe 
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a sugaruknak kb. egyharmadában egy kört kalapáltak. A belső kör területét simán 
hagyták, a két körvonal közti részen pedig a középpont irányába mutató egyenes 
rovátkákat kalapáltak ki. A másik kőnél ezek a rovátkák már nem egyenesen futot-
tak, hanem körívekben. E kétfajta rovátkázásnak az volt a célja, hogy megkönnyítse 
az őrlemény kiszóródását a kövek közül. Ugyanezt a követ az egyik héten így, a má-
sik héten pedig amúgy élesítették. Legfinomabb lisztet akkor kaptak, ha az egyik kő 
kemény, a másik pedig egy kissé puhább volt. Idősebb Maticza János molnárgazda 
ezt így szokta mondani: „Ha a kövek szeretik egymást, jól dolgoznak”. Az őrlemény 
megfelelő minőségének az elérésében, a szállítócsavarral beállítható kövek közötti 
távolság helyes megválasztása is óriási jelentőséggel bírt.

A vízikerék
 A vízikerék 4 és fél méter hosszú tengelye, mely a cölöpökön nyugvó külső és 
belső vastag gerendán fekszik, alkotja a „völgyhídat”. A tengely kerülete átlag 125 
cm. Végeit vastag vasabroncsok védik a kopástól.
 Az 1970-es években a malom vízikerékének szélessége 2,5 m, átmérője 7 m, 
súlya pedig 25 q volt. A ma látható vízikerék méretei is hasonlóak. A kereket két 
egyforma nagyságú vasabroncs alkotja, amelyeket bizonyos távolságban a desz-
kalapátokat tartó téglalap alakú vasrámák fognak össze. A lapátok hosszúsága kb. 
2 m, szélességük pedig 38 cm. A kerék küllőinek a száma 8. A régi vízikeréknek 
faabroncsa volt, melyet kalácsfának neveztek. Fűz- vagy jegenyefából készítet-
ték, mert az nem reped, s így jól tudták ékelni. Rendes küllői mellett voltak még 
„vendégkörösztök”-nek nevezett mellékküllői is. Ezeknek egyik vége a rendes kül-
lők alsó részébe, másik vége pedig az abroncsba volt ékelve, mindig két szomszédos 
küllő közé. Lapátdeszkáinak hosszúsága elérte az 5 m-t is. Ezeknek rögzítése úgy 
történt, hogy a kalácsfa felső részébe fúrtak két lyukat, a körív peremén egymástól 
olyan távolságra, amilyen vastag volt a lapátdeszka. Ezekbe a lyukakba gondosan 
kifaragott fadarabokat ékeltek, majd közéjük becsúsztatták a lapátdeszkát, s végül 
a fák végét, amelyeken általában kisebb kiugrást szoktak hagyni, dróttal jó erősen 
összehúzatták és több soron átkötötték. Később a két fa helyett egyetlen kökény-
vesszőt használtak, amelyet még előzőleg párolt állapotban meghajlítottak. Ezeket 
a kökényvesszőből hajlított koszorúkat karistáknak nevezték. Előnyük az volt, hogy 
nem kellett őket dróttal átkötni.
 A malomkő megforgatása tulajdonképpen négy áttétellel összekötött kerék se-
gítségével történt. A nagy vízikerék percenként általában egyet szokott fordulni, 
ez alatt a malomfal melletti kinti és az ugyanolyan nagyságú, malomfalon belüli 
vaskerék 5-öt s a korong alatt elhelyezkedő 35 cm sugarú, 15 cm abroncsszélessé-
gű vaskerék 10-et fordul. Természetesen e négy fő keréken kívül a malomnak még 



39

Tájházi Hírlevél • 2013. 3. szám

további kerekei is vannak; ezek többnyire szíjjal kapcsolódnak egymáshoz. A vízi-
kerék forgatott még egy ventilátort is, az fújta a levegőt a tisztítóba, amely kifújta a 
búza közül a port, a pelyvát és az egyéb szemetet. A vízikereket egyszer, a gyorsan 
forgó részeket pedig naponta háromszor is meg szokták kenni, illetve olajozni.

A malomgát
 A vízikerékre a malomépület előtt gátat építettek, hogy a víz ereje a legnagyobb 
hatást fejtse ki. A Kis-Duna medrében, keresztirányban oszlopokból és vesszőből 
épült a malomgát, amely a vizet a kerékre a deszkából készített malomárokba ve-
zette. A víz alulról csapódott a kerék lapátjaira. A malomárok erős láncokkal volt a 
malomhoz és a part menti fákhoz erősítve.

Őrlés
 A gabona őrlését mindig három dolog szokta megelőzni. Ezek a tisztítás, a kop-
tatás és a nedvesítés. Először a gabonából sziták segítségével eltávolították a kon-
kolyt és a fűmagot, azután a köveket megfelelő távolságra szétnyitva, a szemet vé-
gigengedték az őrlőszerkezeten, hogy a külső vöröses részt lekoptassák róla. Kopta-
tás után a gabonát a malom padlódeszkáján szétterítve benedvesítették: 1 q szemre 
kb. 10 liter vizet öntöttek. Az így előkészített gabonát 8-10 óráig pihenni hagyták. 
Ezután kezdődött a tulajdonképpeni őrlés.
 Őrlés alkalmával a kőpad baloldali részén álló molnár a sajtárakból a garatba 
öntötte a szemet. A garatba egyszerre 1,5–2 métermázsa gabona fért bele. A gabona 
útja innen – a felső nagygaratból, a rostából és az alsó szemáteresztő kisgaratból - a 
már említett vászoncsövön keresztül a kalodában (dobban) elhelyezett malomkö-
vek közé vezetett. A mag őrleménnyé morzsolódva a deszkázott vezetéken, a felvo-
nón - amit liftnek, elevátornak vagy páternoszternek is neveztek - a tetőtérben levő 
lisztszekrénybe, innen pedig a négy adagoló garatba jutott osztályozva simalisztre, 
daralisztre, korpáre és srótra (dara, amely a háziállatok takarmányozására szolgált). 
A késztermék a kőpad jobb oldalán a malomház padlójára helyezett zsákokba ke-
rült, melyek szája a kőpad magasságában a felvonók végéhez volt erősítve. Az őrle-
ményt egyszerre két zsákba lehetett felfogni. A két felvonónyílás mellett van még 
egy, a többiekhez hasonló, súber nevű ki-, s betolható, pléhből készült lapátszerű 
zárószerkezettel ellátott harmadik nyílás is, ahová az őrlemény közvetlenül a ma-
lomkövek közül csurgott. Ezt csak akkor használták, ha valamilyen oknál fogva a 
felvonójáratokban üzemzavar keletkezett. Ezt nyitották meg akkor is, ha a malom 
„bezabált”, vagyis hogyha a zsákok már megteltek, s a felhalmozódott őrlemény 
nem tudott hová folyni.
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 Közepes vízállásnál naponta átlag 24 q gabonát dolgoztak fel. Egy q gabonából 
rendszerint 50 kg jó minőségű lisztet nyertek; 65–70 kg-ot is ki tudott hozni belőle 
a molnár, de akkor már sok volt benne a korpa.
 A közmondás szerint „A molnár, ha vize van, bort iszik, ha vize nincs, vizet 
iszik”. Vagyis a molnár akkor tehet szert nagyobb bevételre, akkor jut neki borra 
is, ha a malom működtetésére a folyóban bőven van víz, ellenkező esetben csak 
vizet ihat. Egy másik közmondás szerint „Hallgató molnárnak, beszélő kovácsnak 
szart ér a dolga”. Ami azt jelenti, hogy a molnár, ha hallgat, vagyis áll a malomban a 
munka, a kovácsműhelyben azonban akkor áll a munka, ha a kovács beszél, ugyanis 
a kalapácsütések zajában nem értenék egymás szavát.

Vámszedés
 A megőrölt vagy ledarált (lesrótolt) gabonából a molnár az előírásoknak meg-
felelően kivette a vámot. Ez volt a munkája utáni bére, pénzben juttatást nem ka-
pott. Őrlésnél 14 százalék, darálásnál pedig 8 százalék volt a részesedése. Srótolás 
esetén legtöbbször minden zsákból 2 köpőce gabonát merített ki. A köpőce egy 
fából készült, füllel ellátott hordószerű edény volt, kb. 2,5 kg űrtartalommal. A szá-
zalékba beleszámították a „porlást” is, vagyis az őrlés közben „elszökött” gabonát. 
Ez azt jelenti, hogy például 1 q srótból (darából) a molnár átlag 6 kg vámot vehetett.  
A tisztító mellett elhelyezett mérlegen mérték a lisztet. Az őrlésről a darálási könyv-
ben pontos nyilvántartást vezettek.
 A molnárgazdák mellől természetesen nem hiányozhattak az inasok és a segédek 
sem. A molnárhoz hasonlóan ők sem kaptak pénzt, hanem a vámból részesedtek.  
Az előírások értelmében az inas csak akkor „szabadulhatott”, ha már több malomban 
is megfordult, s be tudta bizonyítani az iparban való jártasságát.

A vám értékesítése
 A munkája jutalmát képező gabonamennyiség értékesítése a molnárt még to-
vábbi feladatok elé állította. A legegyszerűbb megoldás a gabona eladása volt, vi-
szont anyagilag kifizetődőbbnek mutatkozott, ha a molnár állatokat, főleg sertést 
tartott, ezekre tavasszal és ősszel vevőt keresett.
 Minthogy a malom a falutól kissé távolabb van, a gazda nemcsak fogadta, ha-
nem úgyszólván minden nap, még vasárnapokon is, maga felkereste a „kuncsafto-
kat”. Kétlovas kocsijára egyedül vagy inasával együtt felrakta a lisztet és a srótot 
(darát), aztán behajtott a faluba, ahol a lakosok gabonájukat becserélhették nála a 
megfelelő őrleményre, természetesen a kiszabott vám fejében. Volt eset, hogy na-
ponta többször is kellett fordulnia.
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A malom télvíz idején
 November elseje után, az első fagyok beköszöntésével a malomban már nem 
őröltek, nem daráltak. Egy másfajta munka várt ilyenkor a molnárra. Még az 
1910-es években is, a malmot télidőre mindig szétszedték, hogy megóvják a jég-
től. Ilyenkor csak a cölöpök maradtak a vízben, a malomházat berendezésével 
együtt a partra vontatták. A téli hónapokban a molnárgazda alaposan átvizsgálta a 
malomszerkezetet, az esetleges rongálódásokat, hibákat eltávolította, s az elrom-
lott szerszámokat is megjavította. A malom összerakását általában március első 
felében végezte el.
 A molnárok hagyományos ünnepe a vízkereszt volt. Ezen a napon a molnárgazda 
családjával együtt szentmisén vett részt. Misehallgatás után természetesen nem hiá-
nyozhatott a megérdemelt mulatozás sem. Említést érdemel még, hogy a környéken 
élő malmosok mindegyike tudott valamilyen hangszeren játszani. Maticza János pél-
dául citerán, hegedűn, harmonikán, szájharmonikán, sőt még tárogatón is.

Raktár
 A malomhoz tartozott még egy 4×5 m alapterületű, fából készült egyszerű, 
zsindelytetős házikó is, amely a folyóparton állt. A malomkezeléshez szükséges 
szerszámok voltak benne elhelyezve, többek között egy gyalupad is. Ebbe a raktár-
helyiségbe hordták be az őrlésre vagy darálásra váró búzát, rozst, zabot, kukoricát, 
árpát, kölest és borsót. Némelyik gazda lucernát is hozott, ugyanis a malomban a 
„herebugázás” is szokásban volt. Az 1950–70 között években ez a raktár a Maticza 
család fáskamrájául szolgált.

A Maticza család lakóháza
 A Maticza család egymást követő generációi 1994-ig, a malom közvetlen kö-
zelében, a tulajdonukban levő földterületen álló lakóházban laktak. A lakóházban 
1929-ben tűz ütött ki, amely az épületben és az ingóságokban nagy kárt okozott. 
Rövidesen ezután a lakóházat újraépítették. A malom utolsó molnára Maticza Já-
nos és felesége itt nevelték fel négy gyermeküket, akik közül már egy sem folytatta 
a molnármesterséget. A lakóházon, a család igényeit követve, a 20. század második 
felében kisebb módosításokat végeztek, de eredeti diszpozíciója így is megőrző-
dött. Maticza János és felesége az 1980-as évektől a falutól távol álló családi házuk-
ban már csak ketten laktak. Idős korukban a Kis-Duna partján levő lakóházukat 
1994-ben adták el és beköltöztek Tallós községbe. Az épületet az új tulajdonosa is 
máig lakóházként tartja fenn. 
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A malom államosítása
 Az 1952-es év sorsdöntő volt a malom történetében. A malom gazdája az akkor 
történtekre így emlékezett vissza az 1970-es években: „Kijött a járásról két ember és 
azt mondta édesapámnak: Maticza bácsi, ami a malomban van, még leőrlik, de ezután 
soha többé nem lépnek be ide… Később ígérgették, hogy a szövetkezetben létrehoznak 
egy libafarmot és majd nekik darálhatunk.  Ebből sem lett semmi. Édesapám belebete-
gedett, és nemsokára meg is halt… A malmot még ma is akár becsukott szemmel képes 
lennék fölépíteni.” 
 Miután a gazda a malmot visszakapta, liszttel már nem foglalkozott, csak takar-
mányt darált. A malom 1963-ig működött, akkor ugyanis tönkrement a gát, amely 
a vizet a malomkerékre terelte, és túl költséges lett volna újra fölépíteni. A forga-
lom sem volt már olyan nagy, a falubeli gazdák többsége villanymeghajtású darálót 
használt, nem érte meg a malomba hordani a takarmánynak valót. Aztán éveken 
keresztül némán álltak a kerekek, csupán a fürdőzők kapaszkodtak meg a mederbe 
vert cölöpökben, vagy másztak fel a malom hídjára, a vízikerék melletti deszkákra, 
hogy fejest ugráljanak a vízbe.

A malom új tulajdonosai
 A lábasmalmot 1975-ben a Galántai Honismereti Múzeum vásárolta meg. Az 
épület felújítására az 1980-as évek elején került sor. A javítási munkálatok a volt 
tulajdonos irányítása alatt folytak. A felújítás során a falakat és a padlózatot kija-
vították. Az őrlőberendezés, az áttételrendszer, a tengelyek, a fából készült fogas-
kerekek továbbra is a régiek maradtak. Hogy a malom a látogatók kívánságára bár-
mikor működtethető legyen, villanymeghajtásúra alakították át. A malom 1982-től 
napjainkig, mint kiállítóhely várja a látogatókat. Utolsó tulajdonosai, Maticza János 
és felesége 1998-ig voltak a múzeum alkalmazottjaként a malom gondnokai és tár-
latvezetői. Szlovákia új adminisztratív területrendezése során 2002-ben a malom 
új tulajdonosa a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat lett, gondnoka pedig to-
vábbra is a Galántai Honismereti Múzeum maradt. A malmot Szlovákia nevezetes 
műszaki műemlékeként a műemlékek állami jegyzékébe is bejegyezték, 2008-tól 
pedig a malom közvetlen közelében védett övezetet jelöltek ki.
 A tallósi malom és környéke a Kis-Duna romantikus szépségét mutató szegle-
tében máig eredeti állapotát mutatva megőrződött. A malom melletti fűzfás liget a 
túrázóknak, a vízi sportokat űzőknek a kedvenc pihenőhelye. A kiállítóhelyet éven-
te több ezer látogató keresi fel.

Gágyor József

Átdolgozta: Danter Izabella
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Tíz éves az Ipolyszalkai Tájház

Az Ipolyszalkai Tájház 2013. október 26-án, Dömötör napján egy családias hangu-
latú rendezvénnyel ünnepelte meg azt, hogy 10 évvel ezelőtt éppen ezen a napon 
nyílt meg a közönség előtt. A helyi tájház megálmodója a Dikácz család volt, s a 
megvalósításban pozitív támogatást nyújtott a helyi községi önkormányzat. A táj-
háznak szánt épület megvásárlásában, a felújításban, a korhű berendezéshez szük-
séges tárgyak gyűjtésében, a berendezés létrehozásában a helyi lakósok érdeklő-
dő és támogató csoportja, szakemberek, alapítványok, vállalkozók segítettek. Az 
Ipolyszalkai Tájház működtetője az Ipolymenti Kulturális és Turisztikai Társaság, 
melynek ügyvezető elnöke Dikácz Zsuzsanna. A tájház és a hozzá tartozó tágas 
udvar egyrészt bemutatja a helyi hagyományos lakáskultúra tárgyi emlékeit és a 
népélet, háziipar eszközeit, másrészt pedig gyermekek, iskolai csoportok számára 
kézműves táborok és foglalkozások színtere is.
 Az ünnepi műsor a  szombat délelőtti kellemes napsütésben a tájház udvarán való-
sult meg. A háziasszony szerepében Dikácz Zsuzsanna köszöntötte a jelen levő meg-
hívottakat és a vendégeket, akik között ott volt a szomszédos Letkés község küldött-
sége Kovács István polgármester vezetésével. Józsa János Ipolyszalka polgármestere 

Az Ipolyszalkai Tájház utcai homlokzata (Fotó: Danter Izabella)
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üdvözlő szavai után azok a személyek 
és szervezetek képviselői kaptak szót, 
akik a tájház alapításakor és az elmúlt 
10 év során segítették az itt folyó te-
vékenységet. Danter Izabella üdvözlő 
beszédében a helyi tájház különleges 
és sajátságos helyzetét méltatta, ki-
emelve a helyi és regionális néprajzi 
gyűjtemények, tájházak szerepének és 
küldetésének jelentőségét a szlovákiai 
magyarok által lakott területeken. Al-
só-Ipoly menti régióban több tájház is 
működik, de közülük éppen az itteni 
mutatja be a hagyományos életmód 
olyan szegmenseit, amelyek a gyer-
mekek számára vonzóvá és érdekessé 
teszik a falusi életvitelt. Az Ipolyszalkai 
Tájház köztük az ún. élő tájházat kép-
viseli, amelyben a hagyományos népi 
lakáskultúrát bemutató enteriőr mel-
lett kézműves és múzeumpedagógiai 
foglalkozások folynak. Dikácz Zsuzsanna és társai munkájuk során sikerrel merítenek 
azokból a tapasztalatokból, amelyeket a Magyarországi Tájházak Szövetségének és 
a Mátyusföldi Muzeológiai Társaságnak a szakmai rendezvényein szereztek. Dikácz 
Zsuzsanna 2003-tól tagja a Magyarországi Tájházak Szövetségének és az elmúlt 10 év 
folyamán rendszeresen részt vett a Mátyusföldi Muzeológiai Társaság programjain is. 
2005-ben a szlovákiai magyar tájházak kezelőinek rendezett Hagyományok és érté-
kek című harmadik szemináriumán Párkányban bemutatta az Ipolyszalkai Tájházat, 
majd 2009-ben a tájház adott helyet e szeminárium hetedik évadjának. 
 A tájház létrehozásához a kezdetekben jelentősen hozzájárult az Illyés Közala-
pítvány, melynek nevében Dr. Varga Sándor, történész, az Illyés Közalapítvány volt 
alkuratóriumi titkára köszöntötte a jelenlevőket és gratulált a tájház eddigi sikerei-
hez. A Magyar Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Titkár-
sága nevében Pathó Marianna mondott köszöntőt. A Bethlen Gábor Alap rendsze-
res támogatója az itt folyó hagyományápoló és hagyományőrző rendezvényeknek. 
A magyar népi kultúra iskoláskorú fiatalok körében való népszerűsítéséért mondott 
köszönetet a tájházat működtető Dikácz családnak és minden közreműködőnek az 
alap komáromi irodavezetője Árendás Tamás. Dániel Erzsébet, a Limes Anavum 

Dikácz Zsuzsanna, a Ipolymenti Kulturális és 
Turisztikai Társaság ügyvezető elnöke

(Fotó: Danter Izabella)
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Regionális Honismereti Társulás elnöke a tájházban folyó tevékenységet a régió 
magyarságtudata fejlesztésének szemszögéből méltatta. Farkas Iván, az Magyar Kö-
zösség Pártja gazdasági és régiófejlesztési alelnöke köszönetet mondott mindazok-
nak, akik bármilyen formában hozzájárultak a helyi tájház létrehozásához és nagyra 
értékelte az itteni munkát a szlovákiai magyarság megmaradásáért folyó stratégiai 
erőfeszítések szempontjából. Ezután a köszönőlevelek és helyi fazekas által készí-
tett emléklapocska átadására került sor. A számos kitüntetett között Dikácz Zsu-
zsanna a Magyarországi Tájházak Szövetségének eddigi segítségét is a megtisztelő 
köszönőlevéllel és az emléklapocska átadásával köszönte meg.
 Az ünnepi műsorban fellépett Istvánfi Balázs, aki dudajátékával szórakoztatta a 
közönséget. A Csemadok Ipolyszalkai Alapszervezetének és a helyi iskolások Rik-
kancsok nevű hagyományőrző csoportjának műsora zárta a délelőtti programot. 
Az ünnepi ebéd és a „születésnapi” torta elfogyasztása után kellemes zene mellett 
kötetlen beszélgetéssel, szórakozással telt az ünnepnap délutánja.
 E kedves jubileum alkalmából köszönetet mondunk az Ipolymenti Kulturális 
és Turisztikai Társaság tagjainak, közöttük kiemelve a Dikácz család tagjait, a helyi 
néphagyományok ápolása területén kifejtett munkáért és jó egészséget kívánunk 
az elkövetkező évtizedekben a népi kultúra gondozására irányuló rendezvényeik 
megvalósításához a Magyarországi Tájházak Szövetségének nevében.

Danter Izabella 

Ünnepi torta (Fotó: Danter Izabella)
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A tájházak működési engedélyének kérelméről

A Tájházszövetséghez az utóbbi időben sok kérdés érkezett arról, hogy milyen módon le-
het a tájházaknak működési engedélyt szerezni, illetve milyen feltételei vannak az enge-
dély kiadásának. Jelen írásunkban azokra az elengedhetetlen kérdésekre szeretnénk rávi-
lágítani, amelyeket még a kérelem beadása előtt érdemes áttekinteni és megválaszolni.
 Az első és legfontosabb lépés a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 
2/2010. (I. 14.) OKM rendelet megismerése. A rendelet elolvasása során javaslom, 
hogy készítsünk magunknak listát arról, hogy megfelelünk-e az elvárt követelmények-
nek. Az így összeírtak abban is segítenek minket, hogy mely pontokat kell még tisztáz-
nunk, mielőtt működési engedély iránti kérelmünket benyújtanánk. Például a tájház 
fenntartója biztosítani tudja-e a folyamatos és rendeltetésszerű működéshez szüksé-
ges feltételeket, ha igen, hogyan és milyen módon teszi azt meg? A fenntartó az épület 
üzemeltetésén túl biztosítja-e a szükséges szakembert, a nyitva tartást, elkészítteti-e a 
gyűjteményi leltárt, amely a kérelem benyújtásának alapfeltétele. 
 A következő fontos teendőnk, hogy az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság 
Közgyűjteményi Főosztályának dokumentumai közül letöltsük a múzeumalapításhoz 
kapcsolódó „Adatszolgáltatás és javaslat muzeális intézmény működési engedé-
lyének kiadásához” című űrlapot. Itt találkozunk a korábban már feltett kérdések 
zömével és itt kell számot adni a gyűjteményi anyag számáról is. 
 A tárgyak nyilvántartásba vételét a megfelelő szakembernek kell elvégezni, a 
tájházak esetében ez általában néprajzos muzeológust jelent. A leltári nyilvántartás 
vezetéséhez szükséges leltárkönyvet a Magyar Nemzeti Múzeumtól lehet igényelni 
12.192 Ft-ért. 1 Ebben az esetben az sem elegendő, ha a leltári nyilvántartást számí-
tógépről kinyomtatjuk, rendelkeznünk kell a leltárkönyvvel is. 
 A muzeális intézmény elnevezésekor törekedjünk az egyértelmű kifejezésekre, 
a tájház kifejezés mellé kerüljön valamilyen pontosító jelző is, például a település 
nevére történő utalás, illetve kerüljük a múzeum szó használatát, amely csak a mú-
zeum besorolás esetén megengedett. 
 A fenntartónak a működési engedély kiadásához vállalnia kell, hogy – szakmai 
besorolástól függően – múzeumi közművelődési szakembert, illetve az állandó 
kiállítás témájának megfelelő szakképzettségű muzeológus munkakört létesít. Az 
utóbbi évekhez képest változást jelent, hogy a szakmai munkakör biztosítására más 
múzeummal kötött megállapodás révén is van lehetőség. Javasoljuk azonban, hogy 
törekedjenek a jogszabályokban meghatározott feltételek helyi biztosítására, mert a 
hosszú távú és sikeres működtetésnek ez az egyik kulcsa. 

1     Bővebb információ: http://ommik.hu/index.php/leltarkoenyvek.html 
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 Sok esetben a szabályozott nyitva tartás okoz kifejezett problémát. Ennek meg-
határozása is jó, ha a kérelmezés előtt megtörténik. A november 1-től március 31-ig 
tartó időszak kivételével heti három napon át (beleértve az egyik hétvégi napot) leg-
alább négyórás nyitva tartással, az alkalmazott szakember jelenléte mellett közműve-
lődési és múzeumpedagógiai programot kell a muzeális intézménynek biztosítani. Ez 
összességében heti 12 órát jelent, ami kellő rugalmasságot ad a fenntartó számára.
 Ha mindezekre az alapvető kérdésekre megnyugtató választ kaptunk, indul-
hat az engedélyeztetési eljárás, amelynek időtartama maximálisan 60 nap, amibe 
nem számít bele többek között a hiánypótlás. Ha minden rendben van a kérelem-
mel, akkor 2 héten belül megérkezik az engedély, de ha hiánypótlásra van szükség, 
akkor az ügyintézési határidő jelentősen nőhet. Fontos tudnunk, hogy az EMMI 
Közgyűjteményi Főosztályának munkatársai szívesen nyújtanak segítséget az űr-
lap kitöltésében, sőt előzetes ellenőrzésre is van lehetőség (még a hivatalos be-
nyújtás előtt). Ez utóbbi azért is fontos, hogy elkerüljük a hiányosan, pontatlanul 
kitöltött adatlapot. Gyakori hiba, hogy a kérelmezők elfelejtik benyújtani az adat-
laphoz szükséges mellékleteket, amelynek pótlása szintén az ügyintézési határidő 
meghosszabbodásához vezet. 
 A kérelem benyújtása azok számára is érdekes lehet, akik hosszabb időszak el-
teltével, számos változást követően rendezik újra a gyűjtemény fenntartását, gon-
doljunk itt a rendszerváltás előtt létrejött gyűjteményekre. Az azóta eltelt időben 
sok változás történt, amelyek újragondolása segítheti a kiállítások megújítását is. 
Fontos hangsúlyozni azt is, hogy a működési engedélyen szereplő bármely adat 
megváltoztatásához a kultúráért felelős miniszter engedélye, illetve a működési en-
gedély módosítása szükséges.
 A muzeális működési engedélyek birtokában sem ülhetünk tétlenül, hiszen a 
jogszabályi feltételek betartását a kultúráért felelős miniszter által megbízott szak-
felügyelők, illetve kulturális szakértők ellenőrizhetik. Az utóbbi években a pályá-
zati források igénylésének is meghatározott feltételei között szerepel az, hogy a pá-
lyázó muzeális intézmény, működési engedéllyel rendelkezzen. Ezért az a folyamat, 
amelynek során az alapítástól az engedély megszerzéséig eljutunk, korántsem elha-
nyagolható tényező, hiszen ez biztosítja a sikeres gyűjtemény létrehozását. 
 Bízom benne, hogy ezen írás elolvasása segítségre lesz abban, hogy a lehető 
legkevesebb időt fordítsuk a kérelem kitöltésével és jól szervezett, működőképes 
muzeális intézményt hozzunk létre, illetve tartsunk fenn.

Bajnóczy-Kovács Edina
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Újra őrölnek az Orfűi Vízimalomban

Az orfűi vízimalom és környezetének felújítása, malomtörténeti kutatás, egy ba-
ranyai malomskanzen alapjainak lefektetése: többek között ezeket valósítja meg a 
Malomkő Alapítvány határon átnyúló projektjének keretében. Az Eszék Város Ön-
kormányzatával közösen jegyzett, Magyarország-Horvátország IPA Határon Át-
nyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósuló, „A határmenti 
térség malmainak útvonalai mentén” elnevezésű projekt nyitó sajtóeseményén a 
résztvevő felek számoltak be a beruházásról Orfűn, szeptember 16-án.
 „A határ menti régió a történelem folyamán mindig is multi-etnikus területnek 
számított, a malmok és vásárok voltak a színterei a népek, kultúrák találkozásának” 
– mondta el Füzes Kata, a Malomkő Alapítvány képviselője. „Ezért a technikatör-
téneti érdekességek bemutatása mellett a régióban élő emberek, népek közös törté-
nelmének és kulturális összetartozásának malmokon keresztüli bemutatását tartja 
fő feladatának a projekt.”
 Az együttműködő magyar és horvát partnerek fő célja a kulturális turizmus erő-
sítése a határmenti régióban. Turisztikai infrastruktúra fejlesztésével, tematikus tu-
rista útvonalak alapításával növelnék az idegenforgalmat. A területen sok, a gazdag 
természeti erőforrásokra épült malom volt régen, a projekt ezért az egykor virág-
zó malomipar emlékeit helyezi középpontba. Állagmegóvás, állandó és időszakos 
programokkal feltöltés a cél.
 Az Orfűi Malommúzeum hosszú távú fejlesztési koncepciója, hogy Baranya 
malomépítészetének skanzenét hozza létre. Az újra éltre hívott malmok nem pasz-
szív „kiállítási tárgyak” lesznek, hanem újra működésbe hozzák a szerkezeteket. 
Mesteremberek mutatnák be mesterségük fogásait, és a vendégek pedig maguk is 
kipróbálhatják kézügyességüket. Ráadásul a hagyományos, világhírű magyar ma-
lomipar magas minőségű lisztjeinek újbóli készítése is szerepel a tervek között.
 Első lépésként felújítják a meglévő épületeket, infrastruktúrát és malomárkot 
annak érdekében, hogy az orfűi vízimalom újra az őrlés szolgálatába állhasson.  
A molnár egykori nyári konyhájának és kenyérsütő kemencéjének felújítása után itt 
mutatják be a malomban előállított lisztekből készülő hagyományos, népi pékter-
mékeket, amelyeket Baranya különböző nemzetiségi csoportjainak kenyérreceptjei 
alapján fogják majd elkészíteni.
 Fontos eleme a pályázatnak egy közös, horvát – magyar néprajzi kutatómunka. 
A cél egy átfogó malomtörténeti kutatás készítése Baranya megyében és a határ 
menti régióban, amely alapját fogja majd képezni a Malom-skanzenbe áttelepíten-
dő, illetve ott újra felépítendő különböző malomtípusoknak. A kutatás célja ezen-
felül, hogy elkészüljön egy technika-történeti áttekintés a malmok évszázadokat 
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átívelő múltjáról, de a még fellelhető malmok és berendezéseik feltérképezése is 
részét képezi a tudományos munkának.
 A horvát partnerek részéről a pályázat középpontjában egy nagy hagyománnyal 
rendelkező hajómalom felépítése szerepel Eszéken, amely új turisztikai vonzerőt 
jelent a városnak.
 „A határmenti térség malmainak útvonalai mentén” elnevezésű, HUHR/ 
1101/1.2.3/0012 azonosítószámú projekt 416 398 EUR-ból valósul meg. A pro-
jekt befejezésének időpontja 2015. január 31.

Orfű, 2013. szeptember 16.

Az Orfűi Malommúzeum

Baranya, és különösképp a Mecsek vidéke a történelem folyamán rendkívül gaz-
dag
kincsestára volt a malmok igencsak szerteágazó és színes világának. A vármegyé-
ben, az 1876-os esztendőben több mint 680 malom létezett. Ezek elsősorban – ter-
mészetesen legnagyobb számban – lisztőrlő malmok voltak, de működtek köztük 
más tevékenységgel foglalkozó is. Ilyenek voltak például az olajütő-, papír-, almatö-
rő-, lőpor-, érczúzó-, tímár-, tobakos-, lentörő-, kendertörő-, kalló-, ványoló-, vagy 
épp a fűrészmalmok. Ezek mellett a lisztőrlő malmok is rendkívül változatos képet 
mutattak, előfordultak köztük szélmalmok, szárazmalmok, hajómalmok, patakmal-
mok, illetve kanalas malmok is.
 Az Orfűi Malommúzeum 1970-ben jött létre, az eredeti tervek szerint Baranya 
megye népi építészetét bemutató skanzen első ütemeként. A későbbiek folyamán 
már nem került sor a végső tervek megvalósítására, de mintegy két évtized után, 
1994-ben egy új üzemeltetővel, új lehetőséget kapott a vízimalom. A malmok resta-
urációját 1994-ben kezdte meg a Füzes család Orfű Község Önkormányzatának és 
a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának támogatásával, amelynek gyümöl-
cseként a vízimalom ma hazánk egyetlen működési engedéllyel bíró vízimalma.
 Az Orfűi Malommúzeum az őrlés történetét mutatja be, már az őskorban 
is használt dörzsölőkövektől kiindulva egészen napjaink őrlési technológiájáig. 
Mindezt szakmai idegenvezetővel, kétféle malomtípusban lehet megtekinteni: az 
egykoron lóhajtásos, Mekényesről áttelepített szárazmalomban, illetve a XIX. szá-
zadi vízimalomban. A szárazmalom impozáns járgánykereke és őrlőberendezése 
mellett az országban egyedülálló módon megmaradt olajütővel is büszkélkedhet.
 Az Orfűi Malommúzeum a Dél-Dunántúl egyedülálló ipartörténeti értéke és 
emléke, amely a hajdanvolt malomipar utolsó élő tanúja a régióban. Az Orfűi Ma-
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lommúzeum felvállalt küldetése, hogy felkutassa és bemutassa a hajdan volt virágzó 
magyarországi malomipar emlékeit és értékeit, valamint a hozzá kapcsolódó népi 
mesterségeket és szokásokat.
 A múzeum több szakmai elismerésben részesült már: Podmaniczky-díj 
(Hungarian Nostra), Az Év Vendégbarát Múzeuma (2009), Európai Bizottság 
EDEN pályázatának I. díja (2011).
 A projektet megvalósító Malomkő Alapítvány a társadalom és annak fejlődé-
se szolgálatában álló non-profit, a közönség számára nyitott szervezet, amelynek 
alapfeladata a malomipar és a hozzákapcsolódó egyéb mesterségek és népi hagyo-
mányok kutatása, tárgyi és szellemi emlékeinek gyűjtése Magyarország dél-dunán-
túli régiójában, illetve ezen örökség megőrzése, a gyűjtemény anyagának sokoldalú 
közzététele és a széleskörű hozzáférés biztosítása. Gyűjtéseikkel s kutatásaikkal 
részt vállalnak a vidéki Magyarország kulturális örökségének megőrzésében. Kiál-
lításokon, kiadványokon, ismeretátadási és szabadidős programokon keresztül, a 
tárgyi emlékek, az életmód és a szokások bemutatásával, elméleti ismeretek és a 
mindennapi életben hasznosítható gyakorlati tudás közvetítésével segítik a népi ha-
gyományok és mesterségek jobb megértését, hozzájárulnak a magyar kultúra hazai 
és nemzetközi szintű népszerűsítéséhez.

Bővebb Információ
Füzes Kata és Náfrádi Balázs
Malomkő Alapítvány
+36 20/466-55-06
www.malommuzeum.hu
malomko@orfuivizimalom.hu
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