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A sárközi tájházak és a szellemi kulturális örökség

2012. szeptember 15-én L. Simon László kultúráért felelős államtitkár a Magyar 
Nemzeti Múzeumban kihirdette, hogy a Sárköz népművészete: szövés, hímzés, 
gyöngyfűzés, viselet felkerült a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére. A 
most már 14 elemet tartalmazó listán Sárköz eddig az egyetlen, amely több település 
összefogásán (Őcsény, Decs, Sárpilis, Alsónyék, Báta) alapul. A Sárköz sajátossága 
a szőttes- és hímzéskultúra, a gyöngygallér, a színes, nemes anyagokból álló viselet, 
az ahhoz tartozó kiegészítők – a gabóca csipke, a tornyosbársony–, a nyelvjárás és a 
tájegységre jellemző népdalok és táncok. Ezek mindegyike együttesen jelenik meg 
a Sárközi Lakodalomban, melyet 1968 óta szerveznek meg több-kevesebb rendsze-
rességgel, így a rendezvény fontos szerepet kap az átörökítésben. A hagyományok 
éltetésében hasonlóan jelentős, hogy az oktatási intézményekben kiemelt óraszám-
ban foglalkoznak a Sárköz népszokásaival. A ma élő és alkotó sárközi kézművesek, 
a hagyományőrző egyesületekben egymásra találó néptáncosok, népdalénekesek, 
népzenészek szintén a hagyományok életben tartói. Ugyancsak a néphagyományok 
életben tartói a sárközi tájházak és gyűjtemények. Valamennyi településen találunk 
néprajzi, helytörténeti kiállítást. Őcsényben, Decsen, Bátán tájházak működnek, 
Sárpilisen tájszoba, Alsónyéken helytörténeti gyűjtemény.
 A régi őcsényi hegyen (ma Szekszárd közigazgatási körzete) az ún. Bogár tanya 
áll, ahol két népi műemlékben a Sárközt bemutató néprajzi magángyűjtemény lát-
ható, egyrészt a tisztaszoba, a nyitott kéményes konyha, és a gazdasági felszerelések, 

A Bogár tanya kívülről ( fotó: Vass Erika)
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másrészt a présházban és a pincében a szőlőmunka, a szőlőfeldolgozás, a borkészí-
tés és borkezelés emlékanyaga. Itt láthatók Paprika János fafaragó – a tulajdonos 
felmenője – munkái, amelyek közül kiemelkedik a Szigetvár viadalát bemutató fá-
ból faragott életkép: több év alatt faragta ki, 350 alakot ábrázol, közöttük magyar 
vitézek, török katonák, lovasok, vezérek, pasák, ágyúsok, bástyaostromlók. Bogár 
István (1923–1990) sárpilisi kántortanító, népművelő, a Sárpilisi Népi Együttes 
megszervezője, a Sárköz kiváló ismerője, népdal, néptánc gyűjtő által létrehozott 
kiállítás méltán reprezentálja e tájegység népi kultúráját. 
 Őcsény elzártságának köszönhetően sajátos és gazdag népviselete, népszokásai 
és népművészete alakult ki, amelyet a lakosság – nem csak az idősek – híven ápol.  
A Bogár István Hagyományőrző Együttes tánccsoportjai a sárközi népi kultúra 
ápolását tekintik feladatuknak. Az Őcsényi Néptánc Együttes 1930 óta működik. 
 A sárközi emberek régóta foglalkoznak szőlővel, borral és földműveléssel.  
A jó termőföld adta azt a gazdagságot, amit a sárközi lányok, asszonyok a ruháikon 
viselnek. Ezt a sokszínűséget és a régi hagyományokat őrzi az együttes. Legjelleg-
zetesebb táncuk a leányok karikázója, amit bárhol eltáncoltak (pl. a templomból 
kijövet, mulatságokon stb.) A hagyományos kultúra tárgyi emlékeit Csapai János 
magán tájházában láthatja az érdeklődő.

Szobabelső a Bogár tanyán ( fotó: Vass Erika)
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 Decset sokszor csak a „Sárköz fővárosaként” emlegetik. A lecsapolások után 
meginduló virágzással a népi kultúra is megváltozott. A táj népművészete kiszínese-
dett. Ezt mutatja be az önkormányzat tulajdonában lévő tájház kiállítása. A sárközi 
lakóházak zöme a 18. század végéig talpas sövényház lehetett – írja Katona Imre. 
Ezeket ágasfás szerkezetű, de hasonló falú és beosztású építmények váltották fel. 
A házak előtt az utcai fronton virágoskert volt. A 19. századi konjunktúra hatására 
azonban az építkezésben is gyökeres változás ment végbe. Az új házak már kiépül-
tek az utcára, a portát nagy kapus, magas téglakerítés zárta el a külvilágtól. Az új 
épületek kezdetben tömött földfalúak voltak, a későbbiek téglából épültek. Magas-
ságban, terjedelemben (4–6 belső helyiség) erősen megnövekedtek. Jó példája en-
nek a vertfalú decsi tájház is, mely 1863-ban épült. Gyűjteményét a Decsi Háziipari 
Szövetkezet1955-ben hozta létre.
 A kiállítás legértékesebb része az eredeti tárgyakkal berendezett első szoba és 
konyha. Itt nemcsak az egyes tárgyak szépségét csodálhatja meg a látogató, de ké-
pet kap a lakberendezés hagyományairól, a tárgyak egymáshoz való viszonyáról, és 
arról is, hogy a különböző műhelyekben készült darabok hogyan alkotnak tökéletes 
egységet tekintet nélkül arra, hogy a népművészet melyik ágát képviselik (asztalos-
ipar, fazekasság, textilművészet).
 A konyhából jobbra nyíló szobákban a sárközi parasztélet különböző tárgyi em-
lékeit helyezték el. A bábukon az 1930-as évek női viseleteit szemlélheti a látogató. 
A felvetett szövőszék és a fonalfeldolgozás eszközei azt bizonyítják, hogy a szövés-
nek meghatározó szerepe volt a sárközi nő életében.
 A magán tulajdonban lévő Sárközi Babamúzeum közel 150 népviseletbe öltözte-
tett babán keresztül mutatja be a sárközi emberek szokásait, hagyományait, minden-
napjait. A tulajdonos Farkas Lászlóné Pál Bözsi népi iparművész, a népművészet mes-
tere ízes tájszólásban vezeti végig látogatóit ezen a babavilágon. Az udvaron népművé-
szeti bemutatókat tartanak, ahol Dömötör Erzsébet gyöngyfűző népi iparművész és 
Dömötör Sándorné hímző munkáiból lehet vásárolni. Rajtuk kívül ezen a településen 
él és dolgozik: Nagy Zoltánné gyöngyfűző, népi iparművész. Minden évben augusz-
tus első hétvégéjén rendezik meg a Népművészet napját, táncmulatsággal, kirakodó 
vásárral, kiállítással. Két művészeti együttes ápolja a Sárköz tánc- és dalkultúráját: a 
Gyöngyösbokréta és a Csillagrózsa Hagyományőrző Néptáncegyüttes. 
 Sárpilis a Sárköz legkisebb és egyúttal legszegényebb települése, viszont a népi 
kultúra ápolásában élen járt, méltán vált híressé a Bogár István vezette Sárpilisi 
Népi Együttes. A település faluképe a sárközi építészet jellegzetességeit mutatja be, 
de nem olyan formában, mint Decsen, itt maradtak még régebbi építési technológi-
ával emelt épületek is. A lakótereikkel az utcára merőleges irányú, nyitott oszloptor-
nácos házak építésének ideje, legalábbis az első gazdák körében a 19. század végéig 
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tartott a Sárközben. Ezt a típust az 1890-es években váltotta fel a lakóhelyiségeket 
– elsősorban a szobákat – az utcafrontra, egymásba nyílóan elhelyező rendezőelv 
szerint épült ház, padlással lefedett, felfalazott kapubejárattal. Néprajzi gyűjtemé-
nyét a megyei múzeum tárgyi anyagának kölcsönzésével biztosították.
 Az alsónyéki Falumúzeum a régi jegyzőlakásban kapott helyet. A faluban gyűj-
tött anyagot a szekszárdi Wosinsky Mór Múzeum saját tárgyaival kiegészítve kiál-
lítássá formálta. Az egykori Duna menti mocsárvilágot szegélyező első magaslat 
szélén húzódott a főutca, a mai Templom utca.
 A legdélibb sárközi falu Báta, gazdag történelmi múlttal és hagyományokkal 
rendelkező középkori eredetű település. A Sárközhöz eredetileg Báta református 
lakosságát számították, a kutatók ma is vitatkoznak sárközi jellegén. A falu törté-
netét, népi kultúráját az önkormányzat tulajdonában lévő Tájházban ismerhetjük 
meg. Először egy hagyományos dél-dunántúli típusú három osztatú házban állítot-
ták ki az összegyűjtött gazdag néprajzi anyagot, amely 1990-ben nyílt meg. A 90-es 
évek végére azonban megérett a gondolat (megteremtették az anyagi lehetőséget) 
arra, hogy egy gazdag „pógárházat” vásároljanak, melyben teljesebb bemutatását le-
het adni a bátai református és római katolikus magyarság népi kultúrájának. A régi 
tájház (mely egy emberöltővel régebbi, mint az új), kitűnő helyszíne lett a halászok 
és a vízből élők életmódját, mindennapjait megjelenítő kiállításnak.
 A bátai tájház nem csak a múltnak ad teret, hanem a mai hagyományőrzésnek 
is. Az udvarán különböző programokat szerveznek: néptánc bemutató, tojásfestés, 
korongozás, kézműves bemutatók és foglalkozások. A jellegzetes bátai tojásfestés 
Dr. Lehel Péterné és Huszákné Czencz Marietta révén él tovább. A település kultu-
rális életében kiemelkedő az 1937 óta működő népi együttes. 
 A sárközi felterjesztés tartalmazza az öt sárközi település önkormányzatának el-
képzeléseit a megőrzés stratégiájára:
Leltárak készítése, kapacitás-építés, tudatosság fokozása. 
 A Sárköz településeinek önkormányzatai feladatuknak érzik a helyi kultúra 
ápolását, ezt közművelődési rendeleteikben magukra nézve kötelezőnek ismerik 
el. Decs példáján keresztül is láthatjuk ezt: „Decs község közművelődési, kulturális 
hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a helyi értékek védelmének erősítése, a helyi 
társadalom kiemelkedő népművészeti, hagyományőrző közösségei (kiemelten a legfiata-
labb korosztály jelentőségét), személyiségei szerepének növelése, tevékenységének támo-
gatása, fejlesztése.” A települések vezetői megfogalmazzák, hogy a szellemi kulturális 
örökség dokumentálása, az örökségelemek felkutatása, a jegyzékre történő felkerü-
lést követően a múlt megismerése, az identitástudat erősödése, a tájegység ismert-
ségének, elismertségének növelése, a szövés újratanításának következtében pedig 
munkahelyteremtés lehetősége következik be, mint közvetlen eredmény, közvetve 
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pedig a turisztikai érdeklődés megerősödése, a helyi hagyományőrző csoportok, 
a kézműves alkotások iránti kereslet növekedése, ezáltal a tájegységbe befolyó, 
visszaforgatható pénzösszegek beáramlása várható. A jegyzékre kerülés várhatóan 
megnöveli az országos média Sárközre irányuló figyelmét is. A marketingeszközök 
jobb kihasználása feltétlenül szükséges a feladatok végrehajtásához.
 A sárközi települések képviselő-testületei az átalakuló önkormányzati rendszer 
lehetőségeinek függvényében tervezik a szellemi kulturális örökség megőrzése és 
továbbadása érdekében költségvetési keret beépítését éves költségvetésükbe. A fal-
vanként elkezdett helyi értéktár kialakítását követően tervezik egy összesített di-
gitális adattár létrehozását, amelyben mindenki számára elérhető, hozzáférhető és 
kutatható lenne a Sárközzel foglalkozó szakirodalom, minta- és dokumentumtár, 
film- és hangfelvételek, kéziratok. A felterjesztés mellékletében felsorolt bibliográ-
fia ennek kellő alapja lehet. Az adattár létrehozásának pénzügyi fedezetére pályázati 
források felkutatása szükséges.
 A kialakítandó adattár a meglévő mintatári gyűjteményre alapozva szinte egye-
düli lehet az egész országban. A Sárközi Népi Iparművészeti Szövetkezet 2001-ben 
történt sajnálatos megszűnését követően a decsi önkormányzat tulajdonába került 
felbecsülhetetlen értékű dokumentum- és mintatár a szövetkezet teljes műszaki 
leírás dokumentációját tartalmazza. Ez kellő alapot jelenthet egy „sárközi szőttes 
revival” elindításához (exportképes tudás megalapozása). A gyűjtemény több évti-
zed ízlésvilágát, a népművészetről alkotott aktuális felfogást tükrözi. Ez nem csak 
a szakemberek számára jelenthet kutatási terepet, hanem megfelelő kezekben a 
Sárközbe látogató turisták számára is különleges élményt adhat, alkalmas arra is, 
hogy a tárgyalkotó népművészek, népi iparművészek részére szellemi központtá 
váljon a településen, a kistérségben és később a Dél-Dunántúli Régióban. Terveik 
között szerepel olyan közös sárközi program kialakítása, amelyben fontos szerepet 
kapnak azok a kézműves technikák, amelyek egy-egy településre leginkább jellem-
zőek. Decs a gyöngyfűzésben, hímzésben, Őcsény a csipkekészítésben, hímzésben, 
viseletkészítésben, Báta a viseletkészítésben rendelkezik még ma is olyan tudással, 
és a tudás átadásához szakemberekkel, akiknek támogatása fontos része a szellemi 
kulturális örökség megőrzésének és átadásának. 
 A sárközi szövés újratanítására vonatkozó elméleti szakanyag a dokumentum-
tárban (Decs) rendelkezésre áll, a megfelelő szakemberek tudása (Decs, Őcsény, 
Tolna Megyei Népművészeti Egyesület) ma még biztosított, a tájházakban (Decs, 
Báta), kézműves házakban (Őcsény) felállított szövőszékek működőképesek. Az 
újratanítási folyamathoz szükséges források megszerzésének módjait fel kell ku-
tatni. A hagyományos sárközi népi kultúra őrzését, fejlődését, továbbéltetését 
már meglévő hagyományőrző szervezetek, egyéni alkotók, végzik. 
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 Az önkormányzatok a hagyományőrzéssel foglalkozó civil szervezeteket, 
szakköröket támogatják a működésükhöz szükséges helyszín biztosításával, lehe-
tőségeihez képest pályázati önrész biztosításával. A rendezvények, a hagyomány-
őrző együttesek működtetése, további folyamatos támogatása a jövőben is szük-
séges. Az önkormányzatok anyagi lehetőségeikhez képest mindig támogatták a 
hagyományőrzést, – átadást, kedvezményes utazási lehetőségekkel, minősítők 
nevezési díjainak, a költségek egy részének átvállalásával, esetenként kézműves 
alkotó bemutató helyek kialakításával is (például Őcsényben). 
 A települések turisztikai értékeinek korszerű eszközökkel történő népszerű-
sítése alkotótáborok szervezésével is megtörténhet, azonban ennek és a több na-
pos idegenforgalmi látogatottságnak is elengedhetetlen feltétele megfelelő szín-
vonalú szálláshelyek, étkezési lehetőségek kialakítása. Pályázati források felkuta-
tása szükséges a megoldáshoz. Megvalósulása esetén lehetőség nyílik kézműves, 
honismereti táborok szervezésére, valamint a kézműves szakmák újratanítására is 
akár hazai, akár külföldi érdeklődők számára. A sárközi települések újszerű együtt 
gondolkodása és együttműködése lehetőséget teremt a kulturális kreatív ipar ki-
alakulásának szellemi megalapozására. Tudatos tervezés szükséges annak érdeké-
ben, hogy egyes hagyományos kézműves mesterségek hogyan menthetőek meg, 
vagy taníthatóak vissza. Nem engedhető meg, hogy a sárközi szőttes elvesszen.
 A közös stratégiai programterv tartalmazza a sárközi települések népművészei 
által készített tárgyak rendszeres bemutatását, felvázolja egy értékesítő hálózat 
szükségességét is olyan védjegy alkalmazásával, amely védi, és egyben garantálja a 
sárközi kézműves alkotások eredetiségét, minőségét. 
 A tájházaknak hagyományt felmutató küldetése van. A néprajzi gyűjtemények 
a helyi lakosság hagyományokhoz való kötődését segítik elő. A tájházak a helyi tár-
sadalom kultúrájának őrzői és bemutató helyszínei, ezért kiválóan alkalmasak arra, 
hogy múzeumpedagógiai programok kínálatával az óvodában, iskolában és azon kí-
vül is feldolgozhatóvá, élményszerűvé és átélhetővé váljon a lakóhely múltja, ezzel 
párhuzamosan egyfajta kötődés, érzelmi viszony is kialakuljon a saját település és 
kultúra iránt. A fiatalok ennek megismerése során szert tehetnek olyan készségekre, 
mint a szolidaritás, a mikrokörnyezetük múltjának, gondolkodásmódjának, tárgya-
inak és életmódjának megismerése (a decsi, a Bátai Tájház kézműves foglalkozásai, 
a bátai Fekete Gólya Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásai, az Őcsényi Tájház 
viselet-, tánc- és gasztronómiai bemutatói). Szükséges a megfelelő források felkuta-
tása a tájházak felújításához, újabb kiállító helyek, kézműves műhelyek, foglalkoz-
tatók kialakítása annak érdekében, hogy többfunkciós feladataiknak minél inkább 
megfelelhessenek. Sikeres pályázati források megszerzése után befejezésre került a 
bátai Fekete Gólya Múzeum külső homlokzati felújítása, a decsi Sárközi Tájházban 
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pedig két új kiállítótér kialakítása, valamint egy meglévő korszerűsítése. A tájház 
pincéjében a mintatári kerámia anyagok kaptak helyet, míg a kézműves házéban 
üveg- és szódásüveg gyűjteménynek helyet adó tér került kialakításra. A tájház 
belső terében az újabb vitrinek időszaki kiállítások rendezésére, a dokumentumtár 
anyagának részleges bemutatására adnak lehetőséget. 
 Nélkülözhetetlen a fiatalok bevonása érdekében az oktatási-nevelési intézmé-
nyek közreműködése. Az óvodai, iskolai pedagógiai munka középpontjába kell 
állítani a helyi kultúra megismerését, gyakorlását. Fontos, hogy minden olyan 
tantárgy oktatásában felhasználják a sárközi hagyományokat, amelyek erre lehe-
tőséget adnak (történelem, irodalom, ének-zene, testnevelés, környezetismeret, 
technika). A helytörténet a történelem tantárgyban eszköz a nevelésben, az isme-
retek kézzelfoghatóvá, személyessé, életszerűvé tételében. Segítségével a lakóhely 
múltját ismerhetik meg a fiatalok és a felnőttek. A helytörténeti emlékek tanul-
mányozása során megszerzett ismeret, nem egy távoli múlt értékeinek az ismeret 
halmazaként jelenik meg a tanuló gyerekek és felnőttek fejében, hanem egyfajta 
kötődést, érzelmi viszonyt is kialakít. A nevelés során ismeretek feldolgozása, 
készségek, képességek kialakítása történik. Az oktatás és képzés egymással szoros 
kapcsolatban álló tudatosan tervezett tanár-tanulói interakciók sorozatát jelenti. 
A képzési folyamatban a képzési célnak megfelelő speciális képességek kialakí-
tása, vagyis az elméleti ismeretek gyakorlatban való alkalmazására kell helyezni 

Szobabelső a Decsi Tájházban ( fotó: Decsi Kiss Jánosné)
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a hangsúlyt. Fontos, hogy a helyi szokásokból, tárgyi kultúrából induljanak ki a 
pedagógusok, majd innen továbblépve mutassák be a teljes magyar paraszti kul-
túra hagyományrendszerét. A cél ugyanis ebben a változatban az, hogy a jelensé-
gek összefüggésein és nem elsősorban az egyes néprajzi, táji csoportok konkrét 
népművészetén, szokásain keresztül ismerjék meg a tanulók a magyar paraszti 
kultúrát. Fontosnak tartják, hogy megismerjék a szűkebb szülőföld hagyománya-
it az ott élő fiatalok, de nem kívánják, hogy részletes lexikális ismeretet kelljen el-
sajátítaniuk minden néprajzi táj helyi kultúrájáról. Sokkal fontosabb a történelem 
tantárgy tanítása/tanulása szempontjából is, hogy a tárgyi és szellemi kultúra, 
a gazdálkodás és a társadalmi kapcsolatok összefüggései nyilvánvalóvá váljanak. 
Ebben a munkában a sárközi tájházaknak meghatározó szerepe lehet.

Balázs Kovács Sándor

Tojásfestés a Bátai Tájház udvarán ( fotó: Kapitány Orsolya)
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„Az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listáján” 
a matyó hímzés 

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) ille-
tékes kormányközi bizottsága 2012. december 5-én hozta meg a kedvező döntést. 
„A matyó népművészet – egy hagyományos közösség hímzéskultúrája” című örök-
ség-elemet önálló felterjesztésként nyújtotta be Magyarország. 
 Eddig magyar elemként a mohácsi busójárás szerepelt 2009 óta ezen a lis-
tán. 2011-ben a legjobb megőrzési gyakorlatok regiszterébe bekerült a magyar 
táncházmódszer is. A matyó hímzés mintegy 200 éves múltra tekint vissza. 
 A matyó hímzés legkorábbi időszakából a magasra felvetett ágyak díszlepedői 
maradtak fenn, az országosan is elterjedt fehér, vagdalásos vásznakat Mezőköves-
den a 19. század utolsó harmadában a piros-kék fonallal, az úgynevezett cipós-ma-
daras mintával kivarrt lepedők váltották fel. A virágtöves, laza szerkezeteket a 19. 
század utolsó évtizedeiben erősen naturalisztikus ábrázolási mód követte: egyre 
többféle motívumot hímeztek ki, köztük a pünkösdi rózsát, amely matyó rózsaként 
vált a legismertebb és legjellegzetesebb mezőkövesdi motívummá. 
 A minták előrajzolói, az „íróasszonyok” közül sokan, köztük a legismertebb és leg-
sikeresebb Kisjankó Bori, Gáspár Mártonné született Molnár Borbála (1876–1954). 
Szűcs családból származott, ahol hagyományosan a férfiak készítettek dúsan hímzett 
bőr ruhadarabokat, ködmönöket és subákat. Mezőkövesden az új stílusú vászonhím-
zések szín- és formavilága a szűcshímzések ornamentikájából táplálkozott. 
 Az 1900-as évek elején a rózsák, tulipánok és bimbók piros színe mindvégig meg-
őrizte dominanciáját, de egyre inkább megjelentek más színek is: a kék, a sárga, a lila 
és a rózsaszín árnyalatai. A matt pamutfonalat élénk selymek és erőteljes színű gyapjú-
fonalak váltották fel. Az 1900-as évek első évtizedeiben születtek a legszebb textilek. 

Díszpárna surc motívumokkal ( fotó: Matyó Népművészeti Egyesület)
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 A férfiviseletek közül a jellegzetesen bő ujjú „lobogós ingek” kezdetben visz-
szafogott fehér lyukhímzéssel készültek. Ezt később széles, tarka hímzés és a híres 
mezőkövesdi cipós horgolás váltotta fel. A férfiak és nők által is hordott gazdagon 
díszített hosszú kötényt, a surcot, fekete alapra dúsan hímzett, réz sújtással (ragyo-
góval) és selyemrojttal díszítették. 
 Minden darabnak más a mintája, hol geometrikus bossókával, hol finom és apró-
lékos szűcsrózsával, hol tenyérnyi surcrózsával hímezték ki őket. Formájában a női 
viselet nagyon különbözik az országszerte elterjedt sokszoknyás-ingvállas paraszti 
viseletektől. 
 A kötények nemes alapanyagokból készültek és dúsan díszítettek őket. A színek, 
a díszítések és a változatos formájú főkötők elárulták viselőjük életkorát, családi álla-
potát és a társadalmi helyzetét is. A matyó hímzés szerepelt a 1885-ös Országos Há-
ziipari Kiállításon, a Millennium tiszteletére 1896-ban felépített néprajzi faluban, az 
operaházi Izabella-bálon 1911-ben pedig előadták a Matyó lakodalmas táncjátékot.  
A hímzés sikeresen bemutatkozott az 1908-as torinói világkiállításon is. 
 A hímzés megjelent a főúri-polgári szalonokban, híres divattervezők népies stí-
lusú kollekcióiban, címlapokon, képeslapokon, s eljutott a tengeren túlra is. Jelen-
leg is nagy érdeklődés mutatkozik a hordható hétköznapi és ünnepi ruhadarabok 
ilyen módon való díszítésére. 
 2013 nyarán az Országos Kisjankó Bori Hímzőpályázatra benevezett legszebb 
kézimunkák kiállítás keretében lesznek láthatók Mezőkövesden. 

Berecz Lászlóné

Berecz Lászlóné a matyó népviseletet mutatja be Dél-Kóreában ( fotó: Kovács László)
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A területi védelem lehetőségei Hajdúböszörményben 
A hajdúk fővárosa kialakulásáról, szerepéről, városszerkezetéről

Bocskay István fejedelem, aki a „magyar nemzet történetében korszakot alkotó 
nagyság”, dicső hadvezér, katonáit, a „vitéz bajnokokat”, a hajdúkat 1606-ban hét 
városban (Nánás, Szoboszló, Dorog, Hadház, Kálló, Polgár és Vámospércs) telepí-
tette le, házhelyet, földet, kollektív nemesi jogokat adott nekik. 1609-ben a kállói 
hajdúkat Böszörménybe telepítette át Báthory Gábor fejedelem cserelevelével, és 
ezzel elkezdődött a hajdúváros kiépülése, megerősítése és felvirágzása.
 Az életmód teremtette, sajátos ólas-kertes települések, mint Böszörmény is, 
már a hajdúkat megelőzően léteztek az Alföldön. A szigorú katonai rendben letele-
pedő hajdúk igazi katonavárossá alakították át a belvárosában halmazszerűen álló 
lakóházakat körülvevő (kerített) ólas-kertekkel kerekdedre formálódó települést. 
Kettős (belső-külső) palánk építésével védték városukat, melyet szélesedő sugár-
utak szeltek át, kapuk zárták és árok övezett. A hajdúkerületek élén a kapitányok 
álltak, központjuk 1698-ban Böszörmény lett, mely innen kapta később a hajdúk 
fővárosa megtisztelő címet. A hajdúvárossá lett Böszörmény különleges, sugaras-
gyűrűs, kerek településszerkezete javarészben megmaradt, felkeltve a 20. század 
szakembereinek figyelmét.
 A hajdúk történelmi szerepvállalása, a hajdúvárosok sajátos, fennmaradt szerke-
zete – Böszörmény esetében még annak különös, szervesen szabályos szépsége – és 
a műemlék-védelemnek a történeti városokra irányuló figyelme vezetett ahhoz a 
felismeréshez, hogy Hajdúböszörmény szerkezeti védelme, vagy védelmi lehetősé-
geinek megkeresése kötelességünk és bemutatása jó például szolgálhat. Még akkor 
is, ha éppen Hajdúböszörmény esetében a műemlékvédelem felemás helyzetben 
találja magát és kompromisszumra kényszerül.
 Györffy István néprajztudósunk már az 1920-as években az Alföld ősi ma-
gyar településformáját ismeri fel az ólas-kertes településekben, és ezt a rendszert 
követik a matyó, és a jász-kun települések is. Den Hollander, neves holland ku-
tató a magyar kerek óriásfalvakat, a kétbeltelkes településeket egyedülállónak 
találja Európában. Sokan hasonlították az ősi Belső-Ázsia-i kerek városokhoz, 
kimutatva, hogy csak formai az egyezés, tartalmilag viszont nem. Az Alföld-i ke-
rek városokat az állattenyésztéssel összefüggő, kétlaki letelepedési renddel járó 
életforma hozta létre, melyben a halmazos lakóközpontot védően veszik körbe 
az állattartásra használt kertségek. Napjainkban már nem hiányozhat Hajdú-
böszörmény kerek városa a településszerkezetekről írott szakkönyvekből, még 
Japánban sem. (Legutóbb a NatGeoMagasin mutatta be a város régi festett tér-
képét – mint kuriózumot.)
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 A 17. századi betelepítés után, a katonai követelményeknek is megfelelően, 
kettős palánkrendszer fogja körbe a várost. Legbelül a középkori eredetű templom 
maga is erődítmény, egy harmadik fal, a tornyos erődfal védi. A kertségekbe tilos 
a kiköltözés a 18. század végéig, de a sűrűsödő, utcásodó belváros körül a 19. szá-
zad közepéig megtelnek a kertek is, melyek közt vezetnek a csordajáró, szélesedő 
utak kifelé. A kiköltözések nyomán épült újsori házgyűrű veszi körül kívül már az 
egész települést a lebontott palánk vonalában. A kertségekben a telekosztásokkal és 
a bejutásokkal kis zsákutcák – zugok – keletkeznek, amelyek, mint nagyon jellemző 
elosztó útrendszerek napjainkig megmaradtak. Kisebb-nagyobb egyenesítések, át-
vágások ugyan voltak, de a 20. század közepéig durva beavatkozást a történelmi vá-
rosszerkezet nem szenvedett. Érdemes megjegyezni, hogy a vasút megjelenésével 
az újabb külső városrészek már teljesen eltértek a kerekded formától, derékszögű 
utcahálózatokkal szervetlenül kapcsolódtak a gyűrűs-sugaras rendszerhez.
 Az oklevelek először 1248-ban említik először Nagyböszörményt. Kathy Imre 
építész, Nyakas Miklós történész kutatásai a 13–14. századra teszik a korai böször-
ményi keresztutcás(?) település születését. Az 1970-es, 80-as évek ásatásai a város 
északnyugati részén a népvándorláskorból és a kora Árpád-korból adtak leleteket 
és elképzeléseket a település születésére. Ez utóbbi feltárás betemetése előtt jelen 
voltam, és örömmel láttam, hogy a kirajzolódó lakástípusok mennyire a későb-
bi két – háromosztatú alföldi háztípus előzményei, kitüremkedő és belső, kicsi 
búboskemencével, enyhén süllyesztett padlószinttel, ágasfával, patics vagy földfal-
lal. A beépítés sűrű volt. Az ásatások nem folytatódtak, nem tudjuk az előzmények 
összefüggését a későbbi(?) Böszörménnyel.

Műemlékvédelem, városkarakter, arculatváltás, értékgyűjtés
 Hajdúböszörményben a műemlékvédelem az 1950-es években indult. A bel-
város két meghatározó épülete, a 15. századi eredetű református templom és a 
Hajdúkerületi székház (ma Hajdúsági Múzeum), a megye legrégebbi középülete 
kapott védettséget. Ugyanakkor a még fellelhető hajdú nemesi házak egyike, a ké-
sőbbi, újsorba épített (Hunyadi körút 2.), de még eredeti típusa lett műemlék. 20 
év múlva a kertségekben még fellelhető zugok egyikében öt portát magába foglaló, 
szerényebb parasztházakból álló együttes (Polgári út 92-100.), egy másik zugban 
Káplár Miklós, parasztfestő háza és még két népi lakóház nyerte el a műemléki vé-
dettséget. A későbbi években, a kierőszakolt törlések miatt a kilenc népi műemlék 
száma hétre csökkent. A külterületen álló, a török időkben elpusztult falu, Zelemér 
ősi sírdombon álló templomának romja egészítette ki a műemlékek számát tízre.  
A településszerkezet nagyszerűségét minden szakember elismerte ugyan, de a terü-
leti védelem, sajnos, fel sem merült. Nyugat-Európa történeti óvárosai, városrészei 
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védelmének elindítása nyomán a Dunántúl kirakatvárosai is sorban megkapták az 
1980-as évekig területi védettségüket, viszont az alföldi nagyvárosok, vagy akár a 
kisebb hajdúvárosok kimaradtak. Az alföldi értékek szemléletén alapuló műemlék-
védelem késett, még népi építészeti vonatkozásban is.
 A hajdúvárosok – köztük Böszörmény is – építészeti örökségét elsősorban 
különleges településszerkezetük adja, de érdekesek a falusias-városias építészet 
keveredéséből adódó belső városképeik is. Böszörményben a városkaraktert, az 
építészeti arculatot az épületek háromféle tagozódása adja, illetve adta egészen 
az 1970-es évekig. Az eredeti, fésűs beépítésű, boltíves tornácú, nagyobb méretű, 
„egyenes”(jobbára egymenetes) hajdú nemesi házak és ezeknek másolatai sok át-
építést éltek meg, ha egyáltalán megmaradtak, a városképből lassan eltűntek. A 19. 
század második felétől, a polgárosodással megjelentek a városias, historikus vako-
latdíszes, utcavonalban épített, „görbe”, gyakran L alakú lakóházak és középületek, 
főleg a belvárosban, a körúton és egy-egy nevezetes utcában (pl. a Rákóczi utcán 
végig). A paraszti építészet a „kanfaros” tetejű háromosztatú lakóházaival főleg a 
kertségekben, a zugos beépítésben jelent meg nagyobb tömegben, „össze-vissza” 
állásban, de itt-ott még a belvárosban is találkozhattunk vele. A háromféle tagozó-
dás elemei a körkörös városszerkezetből adódóan mindig forduló térben állnak. A 
belső városképeket továbbá erősen karakteressé tette még a földszintesség és a fe-
kete sávként fel-felbukkanó, magas deszkakerítések és a fedeles kiskapuk jelenléte.
 Az 1970-es, 80-as években szemléletváltás következett be az építkezésekben, a 
régi nem kellett többé, a paraszti házakat „leütötték”, és az eredeti építészeti karak-
tertől távol álló, új épületek jelentek meg. Sátortetők, lapostetők, több szint, más 
beépítés, más tömegek, anyagok, színek bukkantak föl. Igen sok volt az átépítés, 
szinte felismerhetetlenné téve az eredeti házat, de a bontások nyomán sok-sok új 
stílusú ház is vegyessé tette az utcaképet. Új lakótelepeknek is hely kellett, és ekkor 
történt az első két nagy „beleharapás” a történelmi belváros szerkezetébe, ami mai 
szemmel nézve, sajnos, nagy tévedés volt. A városkép szétesésének rémképe fenye-
getett a rendszerváltás kezdetén.
 Az 1990-es években a debreceni Ybl Miklós Főiskola (ma a Debreceni Egye-
tem Műszaki Főiskolája) építész hallgatói, vezetésemmel, három alkalommal 
vehettek részt nyári felmérő táborban Hajdúböszörményben. A felkészültség-
nek, a felszereltségnek és a lehetőségeknek megfelelően főleg a népi építészet és 
a közelálló népies-polgári építészet elemeinek kutatása, gyűjtése, dokumentálá-
sa volt a feladatunk, segítve munkánkkal a helyi védelem kialakítását A bontási-
építkezési láz közepette a belvárosi gazdaházaktól kezdve az ólasgórékon át a 
kopjafás temetőig próbáltunk keresztmetszetet adni a még fellelhető városi népi 
építészet elemeiből.
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 A főiskolai értékgyűjtő dokumentációk anyaga néhány év alatt archiv értékűvé 
vált, mert a felmért, gyűjtött értékek nagy része áramütésszerűen eltűnt. Kétszáz 
éves lakóházak, óriásgórék, kerítésfalak estek főleg a bontás vagy a megemelkedett 
belvíz áldozatául. Ma már csak fényképeim őrzik az utolsó működő szabadkémé-
nyes házat (Hunyadi körút 60.), az utolsó hajdúleszármazott boltíves tornácú házát 
és teljes portáját (Hunyadi körút 66.), vagy a kétszáz évesnél is öregebb, hajlott ge-
rendás, kékmennyezetes, „pocakos falú”, villával rakott földházat (Luther utca 19.), 
mely a középkort idézte föl, és felejthetetlen élményt adott számomra. Nem áll már 
egyetlen ólasgóré sem a kerítésben, mely Böszörményben óriási volt, deszkából ké-
szült, fűrészelt díszes szénapadlással, rejtett téglaveremmel (pl. amilyen a Fazekas 
körút egyik sarokházához tartozó, sokfunkciós mestermű volt) és alig maradt a hí-
res, díszes fekete deszkakerítésekből és kapukból.
 A helyi védelem nem jött létre, a műemlékvédelem elkésett, a történelmi vá-
rosszerkezet megmaradt, de a történelmi városkép eltűnt. 2000-ben, Budapesten, 
egy műemléki tanácskozásunkon „Kincs, ami nincs” címmel mutattam be Böször-
mény kincsét, tökéletességében egyedülálló szerkezetét az ismert várostérképeken, 
ugyanakkor vetítettem az utóbbi években „leütött” házakat és az új beépítésektől 
eltorzult városi arculatot. Úgy tűnt, nincs tovább…

Beck Pál térképe Hajdúböszörményről, 1782-ből



17

Tájházi Hírlevél • 2012. 4. szám

Szerkezeti védelem és helyi védelem 
 2006 a változások éve lett, nemcsak a Bocskay emlékezet évfordulójáé. Az új 
településrendezési terv fokról-fokra készült el, alkotói és a város felismerve az épí-
tett örökség értékeit, a további rombolás megállításának szükségességét, az örök-
ségvédelmi tanulmányhoz újabb gyűjtéssel összeállították a helyi értékek jegyzékét 
és előkészítették a helyi építési szabályzatot. A helyi szerkezeti védelem erejének 
biztonságosabbá tételéhez a város maga kérte a műemléki jelentőségű területként 
(MJT) való védelem megadását elsőként a belvárosra alkalmazva. Tekintettel arra, 
hogy az örökségvédelmi törvény a történelmi szerkezettel összefüggő beépítést és 
épületállományt ír elő műemléki védelemre érdemes módon az MJT-re, ezért e  
meghatározás alátámasztására  a védelmi felterjesztésnek erősebb bizonyítékokkal, 
a helyi értékvédelmi rendelettel és a szigorú, jól átgondolt, helyi építési szabályzat-
tal kell szolgálnia az országos védelem létrejöttéhez.
 Addig is, amíg ezek a feltételek megvalósulnak, ideiglenes védelemben ré-
szesítettük a belvárost a régi belső palánk vonaláig, a mai kiskörútig. A 2009-ben 
megszületett határozatot 2010-ben meghosszabbítottuk további egy évre. A továb-
biakban eldöntendő, hogy ilyen feltételekkel és adottságokkal lehetséges-e Hajdú-
böszörmény történelmi városszerkezetének a műemléki védelme?
 Mi úgy véljük, hogyha az önkormányzat a műemlékvédelem partnere marad, és 
mindent megtesz a helyi védelem megvalósítása érdekében, meg kell próbálnunk 
a belvárosi MJT ideiglenes védelme után a hajdani kertségekre is kiterjeszteni a 
védelmet műemléki környezetként való kijelölésükkel. A hajdúvárosok, különösen 
a hajdúk fővárosa ennyit megérdemel.
 Különösen azért is, mert a város, végre felismerve történelmi örökségét, néhány 
éve rengeteget tesz az örökségvédelem érdekében több vonatkozásban. A fő tér 
(Bocskay tér) összes épülete új festést kapott. Régészeti feltárás folyt a többszörö-
sen átépített református templom falaiban és környezetében (sajnos, belül nem), 
felszínre hozva egy kicsiny gótikus részletet és a templom erődfalának alapjait. 
Mindezeket bemutatja az a nagyszabású főtér felújítási terv, amelyet Kertai László 
Ybl-díjas építész készített, s amely a közeljövőben megvalósulni látszik. Folytatása 
lesz a fő utca (Petőfi utca) felújítása, részleges újjáépítése.
 A népi műemlékek érdekes, Polgári zugbeli „ötös fogata” épületről épületre 
újul meg, új közösségi funkcióban, tájházak és népi mesterségek bemutató házai 
lesznek, és további telek hozzákapcsolásával közösségi rendezvények színtereként 
is működnek. Erre jó példával szolgált az Országos Főépítészi Konferencia szabad-
téri koncertje és vendéglátó estje 2009-ben. Helyreállították a másik Polgári zug-
beli Káplár-házat, melynek tetőszerkezete összeomlással fenyegetett. A nevezetes 
paraszház-galéria teljesen megújított belsővel fogadja a látogatókat. A Hunyadi 
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körút 2. szám alatti hajdú nemesi ház építészeti jegyeit viselő, kb. 170 éves népi 
műemlékház néhány évig lakatlanul állt, óriási lyukkal a nádtetőn majdnem tönk-
rement, végül egy nonprofit kft. megvette és pályázatokkal fokozatosan újítja fel, 
azzal a nemes szándékkal, hogy egy hajdúházat mutatna be – tájházként – több más 
funkcióval.
 A helyi védelem először 60, majd újabb 30 házat jelölt ki az ideiglenes MJT-ben 
azzal a céllal, hogy erősítsék a műemlékvédelmet, és ezen épületek  eredeti formá-
ban történő felújítási igényeit helyi pályázatokkal is segíteni tudják. Ezzel a lépéssel 
legalább a rontott homlokzatok, kerítések, formák, anyagok lecseréléséért a helyi 
építési szabályzat és a műemlékvédelem igényeivel lehet tenni a belváros arcula-
tának javításáért. A helyi védelem tovább folytatódik, az egész történelmi városra, 
továbbsegítve a jövőben javasolható műemléki környezetként kijelölt régi kertsé-
gek területi védelmét pl. utcaszakaszokra, zugokra is. A megvalósított helyi építési 
szabályzat nagy segítsége a műemlékvédelemnek, azzal, hogy nemcsak a műemléki 
környezetben nehezen foganatosítható előírásokba kell kapaszkodnunk.
 2009-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építészhallgatói készítettek új, nagy-
számú felmérést, amelynek koncepciójához magam is hozzájárultam a műemléki 
igényeknek megfelelően. A dokumentáció 2011-ben készül el.

MJT a belvárosban, 2010
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Mit tehetünk még? Örökségvédelem másképp…
 A műemlékvédelem, a helyi védelem, a helyi építési szabályzat adta lehetősé-
gekkel élve lassú „alakváltozás”, „arculatváltás” indulhat el, mely a városszerkezet 
védelmén alapul. Azonban ez még Böszörmény esetében bizonyosan nem elég. 
További egyedi műemléki védelmek is szükségesek még. Ennek eredménye volt 
a közelmúltban a veszélyes állapotban lévő, de igen szép festett belső térrel ren-
delkező zsinagóga védelme, vagy  a szintén impozáns belső térrel és megjelenéssel 
bíró, historikus Kálvin tér-i református templom közeli védettsége. A szecessziós 
Kálvineum, a Rákóczi utca 79. eklektikus lakóépülete, vagy a Csokonai utca 9. 
teljes paraszti portájának országos védelmével tovább erősödik, mintegy újabb tá-
masztékot kap az MJT vagy az MK.
 Azonban van még egy fontos szempont, amely az új beépítéseket motiválhatja 
a védelmi célok szempontjából. A városarculat megőrzése szempontjából fontos 
a helyi karakter felismerése, az elvesztett felfedezése és visszahozatalának miként-
je. A helyi felmérések, értékgyűjtések, részletező kutatások végső összegzéséből ki 
fog rajzolódni, mi is adta a helyi építészeti jellegzetességet, mitől is sajátos a haj-
dúváros? E komplex kutatás eredményeként megteremtődhet az új tervek alapjául 
szolgáló minta, a mai használat, a fejlődés igényeinek figyelembevételével együtt 
az értékes helyi karakter érvényesítése a tervezők számára. Ez kellene, hogy a sokat 
emlegetett helyi identitást érzékeltesse és az inspirációt adja. Természetesen, az új 
szemléletű „örökségtudatossággal” nemcsak a tervezők, de a megbízóik is kellene, 
hogy rendelkezzenek. A „stíluskavalkád” után a korszerű „helyi karakter” kibonta-
koztatásával a történelmi városképek is továbbélhetnek „másként”.
 A „helyi karakter” kereséséhez – visszalépve a történelmi hajdúvárosba – a 
háromosztatú házból kinőtt hajdú nemesi porta erőteljes, boltos tornácú lakóházát 
választottam mintául. Mint azt előbb jeleztem, ez a karakter – felületesen körbe-
nézve, úgy látszik, hogy eltűnt a belvárosból, vagy erős átalakítással bújik meg más 
köntös alatt. Azonban a kertségekbe kitelepedő hajdúleszármazottak még sokáig 
ezt a típust választották lakóházukként, és miután itt nem mindenüvé ért el a bontás 
szele, a beépült kertségekben vagy a külső újsoron is tetten érhetjük még az egykori 
hajdúházak kései, szép és méltó testvéreit.
 Rövid sétám során tett „felfedezéseimből” álljon itt néhány példa: Hadházi utca 
92. (belsőben még mennyezetfestést is őriz), Luther utca 18., Kolozsvár utca 49. 
(még műemlék is lehetne), Bajcsy-Zsilinszky utca 22., Rákóczi utca 79., és Arad 
utca 84. (már-már romos, de még nagyon szép!)
 Érdekes, hogy az utóbbi 30 év új építkezéseiben egyetlenegy tervező, de kutató 
sem tett erre kísérletet, pedig szinte ez a karakter kínálja a legjobb lehetőségeket. 
Összegyűjtve, felrajzolva, fényképezve, archív kutatási anyaggal színezve még ter-
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vezési „forgatókönyvet” is lehetne hozzá készíteni. Érdekes, hogy a legújabb külföl-
di kutatások (pl. az English Heritage-é) is ezt a megközelítést ajánlják a történelmi 
városok arculatának megtartása, illetve „továbbépíthetősége” lehetőségére.
 Az örökségvédelem erősítésében még tovább léphetünk a hajdúváros történel-
mi építészetének jelképszerű megjelenítésével, mint érdekes, dekoratív városépí-
tészeti elem épülhetne föl pl. új, teljes rekonstrukcióban a hajdani palánkrészlet 
az eredeti, történelmi utcanévben is fennmaradt helyén, vagy egy kora Árpád-kori 
lakótelep részlete is megelevenedhetne néhány megálmodott házzal, az ásatásban 
feltárt helyen „in situ”. Európában régóta lehet hasonlóra példát találni, és nálunk is 
próbálkoztak itt-ott, csak nem pont „in situ”…
 A hajdú-életmódot bemutató teljes porta is szép lenne, mint böszörményi haj-
dúház, de ennek csak szűkre szabott változata valósulhat meg az előbb említett Hu-
nyadi körút 2.-ben, a telekadottságok miatt (viszont más hajdúvárosban még nem 
lehetetlen…).
 Végül még egy érdekesség lehetne a város örökségvédelmében, amely a magyar 
szürkemarha Európába tartó hajtóútjainak egyik kiindulási helyeként olyan törté-
nelmi városszerkezeti részt használna fel színterül, amely kialakított építészeti kör-
nyezetével, megjelenítésével (pl. a katonáskodó marhahajcsárok, kísérőik és a csor-
da indulásának lejátszására..) a nemzetközi „hajtóút” turizmusba is bekapcsolhatná 
Böszörményt. Sőt a hajdúk és a legendás Bocskay történelmi szerepét is hozzáren-
delve, még határon belül bemutatható Kismarján a 2004-ben feltárt Bocskay csa-
ládi kripta, melyet 2007-ben építészetileg rangosan felújítottak; vagy a nagykereki 
vár korszerű hajdútörténeti kiállítással.

 Így Hajdúböszörmény, mint történelmi városépítészetben, hadviselésben, gaz-
dálkodásban és kereskedelemben szerepet játszó hajdúváros – jól felhasználva a 
településvédelem fakasztotta lehetőségeit, igazi alföldi HUNGARIKUM-ként vo-
nulhatna be az európai köztudatba. Sőt, az EURÓPAI ÖRÖKSÉG rangja is megil-
letné, akár magában, akár hat várostársával együtt! (bár tudjuk, ez nem műemléki 
kategória, de még lehet…).

Pataky Emőke

A szerzőtől a cikk megjelent: 
A területi védelem lehetőségei Hajdúböszörményben 2010-ben címen,
Balassa M. Iván – Dobosyné Antal Anna (szerk.): A területi védelem színe és fonákja. 
Budapest, 2011. 143-152. kiadványban.



21

Tájházi Hírlevél • 2012. 4. szám

Szűcs Sándor biharnagybajomi emlékháza

A következőkben ismertetett kiállítóhelyet egy kisgyűjteményi kutatás kereté-
ben mértem fel. A Debreceni Egyetem hallgatójaként, Bihari-Horváth László 
kisgyűjteményi muzeológiai kurzusán kaptam azt a feladatot, hogy – előkészített 
kérdőív alapján – vegyem fel egy általam választott kisgyűjtemény adatait. A ku-
tatást az éppen harminc éve elhunyt néprajztudós, Szűcs Sándor szülőfalujában, 
Biharnagybajomban folytattam le.

Szűcs Sándor élete és munkássága
 Szűcs Sándor 1903-ban született, kunsági származású kisnemesi családban. 
Az elemi iskoláit Bajomban, a polgárit magántanulóként végezte, majd a debre-
ceni kereskedelmi középiskolában tanult. A gimnáziumi érettségit követően be-
iratkozott az egyetemre, és elvégezte a földrajz-történelem szakot. Rövid ideig 
Milleker Rezső professzor mellett gyakornokoskodott, de megélhetési problémái 
miatt hazaköltözött szülőfalujába, s gazdálkodni kezdett.
 Első fontosabb, A gyékény feldolgozása és eszközei a Bihar megyei Sárréten című 
tanulmánya a Debreceni Szemlében jelent meg 1933-ban. Ez időben, az 1930-as 
években ismerkedett meg Györffy Istvánnal, a nagyhatású néprajzkutatóval, aki be-
vezette a néprajztudomány izgalmas világába. Hamarosan a népi írók is felfigyeltek 
Szűcs Sándor munkáira. 

A porta 
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 Az 1940-es évek elején Karcag város szociális titkára lett. Ettől kezdve a Nagy-
kunsági Lapokban jelentek meg a Kunsággal kapcsolatos cikkei. Később megala-
pította a Sárréti Népfőiskolát Bihartordán. 1944 után Bajomban tanítóskodott.  
A háború után, mint „szabadművelődési segédtitkárt” Berettyóújfaluba helyez-
ték, de családját, szülőházát nem akarta elhagyni, így állását feladta. Ez az 1949 
és 1952 közötti időszak Szűcs Sándor életének legnehezebb korszaka. Családja is 
kuláklistára került.
 1952-ben a karcagi Györffy István Nagykun Múzeumba kapott kinevezést. Újra-
szervezte a háború alatt megsemmisült gyűjteményt, s nagyon nehéz körülmények 
között lerakta egy új intézmény alapjait. Közben több száz cikke, önálló tanulmánya 
jelent meg. Igazi elismerést A régi Sárrét világa hozott neki. További fontos művei: 
a Pusztai krónika, a Ludas Matyi cimborái, Háry János bajtársai, Pusztai szabadok, 
Rajzok a régi Alföld életéből, Betyárok, pandúrok és egyéb régi hírességek, Régi magyar 
vízi világ, Madárkereső királyfiak.
 1964-ben vonult nyugdíjba. 1982-ben, Debrecenben hunyt el.

A biharnagybajomi emlékház megszervezése és intézményi működése
 Szűcs Sándor gyermektelen házasságban élt, örökösei nem maradtak. Szülőházát a 
Magyar Államra hagyta azzal a feltétellel, hogy azt közművelődési céllal hasznosítják. 
A helyi önkormányzat – a feltételnek eleget téve – muzeális kiállítóhellyé alakította a 
házat, amely a település szélén, a vasútállomás közelében, a Petőfi utcán található.
 Az emlékház létesítésének alapgondolata Kacska Zoltán nevéhez fűződik, aki 
a helyi művelődési ház igazgatója volt (és néprajz szakot is végzett Debrecenben). 
Kacska kötelességének érezte, hogy „atyai jó barátja” hagyatékát a közművelődés 
otthonává tegye. Maga a ház 1755-ben épült. Négyosztatú: három szobája (nagy-, 
kis- és végsőház), illetve egy pitvara van. 
 Az emlékház gyűjteményét a településen fellelhető néprajzi tárgyakból a Déri 
Múzeum szakemberei állították össze. (Szűcs Sándor eredeti bútorai, használati 
eszközei – halálát követően – a püspökladányi Karacs Ferenc Múzeumba kerültek.) 
Az első kiállítás koncepcióját Dankó Imre, a Déri Múzeum korábbi igazgatója al-
kotta meg. A későbbi kiállítások kivitelezését társadalmi összefogás segítette. Részt 
vettek benne felnőttek, gyerekek, civilek egyaránt.
 A kiállítóhelynek hivatalos működési engedélye jelenleg nincs. A ház és porta 
tulajdonosa a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, a gyűjtemény pedig a helyi ön-
kormányzaté, amely a kiállítóhely fenntartásáról és működtetéséről is gondoskodik 
a helyi művelődési ház közreműködésével. A gyűjteménynek, amely egyértelműen 
a néprajzi szakághoz tartozik, még nincs szakszerű alapleltára, de kezdetleges nyil-
vántartással rendelkezik.
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 A kisgyűjtemény működését nagyban támogatják a helyi civil szervezetek, és a 
pedagógusok. Közülük is kiemelkedik Nemes István, a Karafitty nevű citeraegyüttes 
vezetője. (Az együttes neve is egy Szűcs Sándor-írásból ered.)

Az emlékház kiállításai
 Szűcs Sándor emlékszobája a ház előterében került kialakításra. Fotók, doku-
mentumok és kiadványok ismertetik a néprajzkutató életét és tudományos mun-
kásságát. A pitvarban egy konyhai enteriőr látható, amely a kenyérsütés és a mosás 
eszközeit mutatja be.
 Az egykori kisházban élt Szűcs Sándor. Itt most egy gyékénykiállítás áll, mely-
nek hagyományos tárgyait az 1980-as évek elején készíttették Biharnagybajom leg-
idősebb, ma már nem élő gyékénykötői. Bajom ugyanis a Sárrét jelentős gyékény-
kötő településének számított Csökmő és Sárrétudvari mellett. Így nem véletlen a 
bajomiak „gyékényrágó” gúnyneve sem. Ugyanebben a helyiségben bajomi szőtte-
sek is kiállításra kerültek.
 A nagyházban és a végsőházban egy-egy szobai enteriőr kiállítást alakítottak ki. Az 
egyik egy jómódú polgárcsalád, míg a másik egy szegény parasztcsalád lakáskultúráját 
mutatja be. A kiállított bútorok többnyire Biharnagybajomban készültek a 20. század 
elején. Mivel a települést alapvetően reformátusok lakták, a puritán szobabelsők is a 
református családok életmódjára utalnak. A falakon magyar hősök (Petőfi Sándor, 
az aradi tizenhárom) képei, olajnyomatai és családi fotók függenek. A szobaberende-
zés egy része vásárlás, más része adományozás útján került az emlékházba, melyet az 
1990-es évek elején, egy sikeres pályázatnak köszönhetően teljes körűen felújítottak.

Szegény család szobája
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 Az emlékház külső tereit is hasznosítják. Az egyik udvari melléképületben kovács-
kiállítást alakított ki az önkormányzat. Egy biharnagybajomi kovácsmester, Nemes 
Antal ugyanis néhány éve felajánlást tett, s az általa összegyűjtött kovácsszerszámokat 
a településnek adományozta. Az emlékház működtetői idővel szeretnék a gazdasági 
udvart állatokkal benépesíteni, a kertet pedig veteményeskertté alakítanák vissza.

Az emlékház hasznosítása
 A kiállítóhelynek állandó nyitva tartása nincs, csak bejelentkezéssel látogatható.  
A művelődési ház igazgatója, Lajsz Julianna tárlatvezetéseket is tart az emlékházban.
 A kisgyűjteményt évközben rendszeresen látogatják óvodás és általános iskolás 
csoportok. Rendhagyó órák, foglalkozások keretében ismerkednek meg a régi vízi 
világgal. Nyári szabadidős programokat (Hagyományőrző Tábort, Betyárdal Talál-
kozót) és kézműves foglalkozásokat is gyakran szerveznek az emlékházhoz. Ezekről 
általában újságcikk és videó felvétel is készül. A helyi televízió az emlékház összes 
programját, a körzeti tv csak a jelesebb eseményeket rögzíti.
 Szűcs Sándor munkásságához kapcsolódó szakmai programokat, előadásokat 
évente rendeznek a művelődési házban, amely más muzeális intézményekkel, így a 
debreceni, a berettyóújfalui, a szeghalmi, és a püspökladányi múzeumokkal is tartja 
a kapcsolatot. 
 Az emlékház vezetői idén is szeretnének megemlékezni Szűcs Sándorról, és egy 
vándorkiállítás megrendezését is tervezik.

Németh Anna

Műhely részlete
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Requiem egy tájházért*

Véget ért egy korszak. Mindaz, amit a látogatóknak, tanítványoknak az Iskolatörténe-
ti Gyűjtemény és Tájház nyújtott közel negyedszázadon keresztül Nagytótfaluban, 
amit neve fémjelzett, megszűnt.
 Külső-Drávaszög néprajzi gyűjteménye 2012. március 1. és 29. között végleg 
elköltözött Nagytótfaluból biztonságos, átmeneti helyre.
 Az épületek, és melléképületek kiürítése többszöri, írásbeli polgármesteri fel-
szólításra történt. Később már a pótolhatatlan gyűjtemény fokozott, rendkívüli ve-
szélyeztetettsége okán is szükségessé vált.
 Nem kötődik Nagytótfalu nevéhez többé a legendás hírű Drávaszögi Műhely 
sem. Megszűnt az igényes tárgyalkotó mívességet átadó, országos érdekeltségű, 23 
alkalommal megrendezett Kézműves és Honismereti Gyermektábor. Megszűntek az 
ugyanilyen céllal megtartott gyermeknapok. Megszűnt a gyermek szövőszakkör. A meg-
lévő tudást, tapasztalatot – azaz szellemi tőkét – máshol kamatoztatják majd e tevé-
kenységek létrehozói és művelői; a néprajzi csoporton belül, de megbecsült helyen.
 Kiirtásra ítéltetett az őshonos növényekből nevelt, és a határon túli Drávaszögből 
áttelepített mini arborétum is. Az idelátogatókat egy magyar református tájegység-
hez méltatlan, tájidegen kertkép fogadja.
 Egyedül az épület maradt meg, igen jó állapotban: köszönhetően a gyűjtemény 
gondozóinak, ill. az általuk, az évek során elkészített és megnyert pályázatoknak – fel-
vállalva ezzel az önkormányzat munkáját, amire minden eddigi hivatal kötelezettséget 
vállalt, de nem végzett el. Ugyanígy, pályázati forrásból kerültek oda, és maradtak meg 
a betelepített melléképületek és építmények (a Szentendrei Skanzen, az Országos 
Műemlékvédelmi Hivatal, továbbá a Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályának 
segítségével). A betelepítéseket a Tájház léte, azaz a néprajzi gyűjtemény – és minden, 
e köré épített múzeumpedagógiai, közművelődési tevékenység – indokolta. 
 Az önkormányzat – a papírforma szerinti fenntartó – évente jelentős állam-
kincstári támogatást kapott a rendszeres oktatási-kulturális programokkal működő 
muzeális intézményre. Ezt a gyűjtemény gondozói által nyert anyagi források jelen-
tős mértékben kiegészítették. A sikeres működtetésben nagy szerepe volt még az 
emberi tényezőnek, azaz: szakmai, baráti, és önkéntes segítségeknek. Ezen okokból 
soha nem volt „ráfizetés” a Tájház fenntartása.
 A gyűjteményt – mint magyar közkincset – egyedül az mentette meg, hogy 
soha nem volt Nagytótfalu, azaz: az önkormányzat tulajdona. 

 *A közölt szöveg a szerző véleményét tükrözi. A szerkesztők megadják a lehetőségét annak, hogy 
„az érem másik oldala” is a Tájházszövetség nyilvánossága elé kerülhessen, amennyiben erre a 
korábbi fenntartó önkormányzat igényt tart.
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 A jelenleg hatalmon lévő önkormányzatnak minden lehetősége megvolt arra, 
hogy a gyűjtemény a faluban maradjon. Mégis, minden mentő-segítő szándék süket 
fülekre talált. A gyűjtemény elmenekítése halaszthatatlanná vált, mivel nem sike-
rült a faluvezetést eltéríteni eredeti szándékától: a műemléki terület teljes funkció-
váltásától, az általuk feleslegesnek ítélt műtárgyak selejtezésétől, megsemmisítésétől, a 
műemléki terület „profitorientált, gazdaságos” üzemeltetésétől. Alapvetően az em-
beri gyarlóság tette tönkre egy egész régió büszkeségét; szüntette meg Nagytótfalu 
kiemelkedő szerepét Külső-Drávaszög tájegységen belül.
 Magyar népi építészeti örökségünk szempontjából különleges értéket képvisel a 
166 éves múltra visszatekintő épület, a volt iskola- és tanítólakás. A nagytótfalui refor-
mátus gyülekezet önerőből építtette 1846-ban. Saját tulajdonú ingatlanát 1950-ben az 
egyház „önként, és ellenszolgáltatás nélkül” átadta a Magyar Államnak, a Községi Kö-
zös Tanács gondozásába. A tulajdonjog elbitorlásával az épület a székhely-község, azaz 
Nagyharsány teljes anyagi és jogi fennhatóságába került. 1979-ben a Nagyharsányi Ta-
nács VB elhatározta a nagytótfalui ingatlan eladását – saját hasznára, 320 EFt-ért.
 A falu akkor már jó másfél évtizede Simorné Bokody Éva Drávaszögben foly-
tatott önkéntes néprajzi munkájának egyik gyűjtőterülete volt. Ez adott neki indít-
tatást a nagytótfalui gyülekezet eltulajdonított örökségének megmentésére, a falu 
javára. Szívós kitartással elérte az ingatlan védett népi műemlékké nyilváníttatását, 
majd 1988-ban a Tájház megnyitását. Simorné néprajzi gyűjteményének közkincs-
csé tételével ez a műemléki terület méltó funkciót kapott. Így a volt egyházi in-
gatlan, és Külső-Drávaszög néprajzi csoport tárgyi örökségének, eszmei értékeinek 
megbecsülése, sőt: hosszú távú jövője biztosítottnak látszott.

Ilyen volt... 



27

Tájházi Hírlevél • 2012. 4. szám

 1991-ben a Közös Tanács VB jogutódja a Nagyharsányi Körjegyzőség lett.  
A korábbi vezetés átmentette hatalmát – és mentalitását – a rendszerválto-
zás utáni évekre: gyakorlatilag napjainkig. A jogi kompetenciák megválto-
zása ellenére változatlan hátrányt jelentett Nagytótfalu számára az a – kény-
szerű, ám szükségszerű – helyzet, hogy a körjegyzőség tagjaként pénzügyeit 
Nagyharsányban intézik.
 1998-ig Nagytótfaluban a polgármesterség egy helyi, régi nagygazdacsalád le-
származottjának kezében volt. Munkáját társadalmi megbízásból, a falujában élő 
közösség érdekében, tisztességgel végezte. Mint őslakos, tisztában volt az egész táj-
egységet képviselő Tájház jelentőségével.
 A ’98-as választásoktól kezdődően megszűnt mind a társadalmi megbízatás, 
mind a megfelelő emberi hozzáállás, az ősi kötődés a faluhoz, és főként – isme-
ret és tájékozódás hiányában – az országosan ismert, szakmailag elismert Tájház 
megbecsülése.
 A ’98 és 2010 közötti időszakot polgármesteri részről a tájházas munkát illetően 
a rosszhiszemű közöny, a helyi közösség félreinformálása, akadályoztatás, és teljes 
értetlenség jellemezte. Az egyoldalú döntések, pályázati pénzek – gyakran éve-
ken át történő – visszatartása, a gondnoki állás megszüntetése igen nagy terheket  
jelentettek. A falu leköszönt vezetője mindezzel „hagyományt teremtett”, amit a je-
lenlegi, bizalommal megválasztott, és erején felül megfizetett vezetőség gondosan 
tovább ápol, sőt: továbbfejleszt.
 A 2010 októberétől hivatalban lévő polgármester eleinte maximális segítőkész-
séget mutatott, azaz:

Ilyen lett...
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teljes együttműködést ígért, elfogadta a Tájház következő évi programtervét−	
megígérte a rendszeres beszámolási lehetőséget a tájház munkájáról a testületi −	
üléseken, falugyűléseken
A 2008 augusztusától kinevezett, egyedüli alkalmazottként, fél minimálbérért −	
dolgozó tájház-vezető fizetésének rendezését kilátásba helyezte, továbbképzési 
szándékát támogatásáról biztosította, sőt: gondnoki állás létrehozását ígérte, és 
közhasznú segítséget a fizikai munkákhoz.

 Ezzel szemben: a házvezetőt soha, semmilyen formában nem tájékoztatta tény-
leges terveiről. Sajnálatos módon a falu lakosságát sem tájékoztatta. A polgármester 
a tájház-vezető által kért megbeszéléseket, egyeztetéseket – időhiányra hivatkozva 
– folyamatosan elodázta. A megválasztása utáni, együttműködésre tett ígéretei üres 
szavak maradtak. Érdemi beszámolási lehetőség a tájházas munkáról nem volt: sem 
testületi ülésen, sem falugyűlésen. A Tájház ügyei kizárólag zárt testületi üléseken 
dőltek el. Az itt készült határozatok teljes titokban maradtak. A testület a sokrétű 
tájházas munkáról sem előzetesen, sem folyamatában – semmilyen formában – 
nem tájékozódott. A tájház-vezető által ez ügyben átadott írásbeli dokumentumok-
ra nem volt figyelemmel. Közhasznú segítség elenyésző (összesen 27 óra) volt az 
„együttműködés” időszaka, azaz 11 hónap alatt.

A 2010 novemberétől a (20 éve működő) gyermek szövőszakkört – fűtőanyag-hi-1. 
ányra hivatkozva – nem engedélyezte. Rövidesen teljes megszüntetését, a szövő-
székek „kirámolását” indítványozta, és kezdte kinyilvánítani radikális selejtezési 
szándékát a fészerben tárolt műtárgyakra vonatkozóan.
2011. április 9-én álságos, és képmutató ünnepséget rendeztek: díszpolgári címet 2. 
adva Simorné Bokody Évának. Mint a későbbiek fényében kiderült: ez is (mint az 
ígéretek, áltatások) előre eltervezetten, a „vakulj paraszt-project” része volt. 
2011. július 20-án – önkényesen, minden előzetes értesítés nélkül – a polgármester 3. 
szétszedette és elvitette a tájház színpadát. (A 2000-ben, pályázati pénzből és önkén-
tes munkával felépült színpadhoz az önkormányzat sem pénzt, sem munkaerőt nem 
adott. Több éve esedékes felújítását pénz- és munkaerőhiányra hivatkozva folyamato-
san elodázta.) Ez az építmény a rendezvényeknek, és a gyermekfoglalkozásoknak is 
szerves része volt. Emellett nélkülözhetetlen munkaterület a műtárgyvédelmi és ál-
lagmegóvó munkákhoz, vegyszeres kezelésekhez. Nota bene: az említett munkáknál 
a testületből 23 év alatt soha, senki nem volt jelen.
A tájház-vezető egyetlen, 4. zárt testületi ülésen vehetett részt (2011. 09. 01-én) ahol 
szóhoz sem engedték jutni, és ahol a polgármester az összes tervbe vett őszi-téli 
tájházas programsorozatot betiltotta.
Szeptemberben a hivatal kézhez kapta a gyűjteménygondozók által összeállított 5. 
működési engedély megújításának kérelmét, a csatolt dokumentumokkal. (A hi-
vatal egyedüli „munkája” a működési engedély beadásához az aláírás volt.) Ezek 
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alapján kapta meg az intézmény az engedélyt – aminek meglétéről egyáltalán nem 
értesítették a tájház-vezetőt. Ennek birtokában a polgármester – korábbi ígéretét 
semmibe véve – megtagadta a tájház-vezető továbbképzéséhez szükséges munka-
helyi igazolást, javaslatot, tanulmányi szabadságot. 
A 2011. 10. 12-i zárt tárgyaláson a tájházvezetőt azonnali hatállyal való felmondásra 6. 
akarták rávenni, zsarolással, durva fenyegetésekkel. Ugyanakkor utasításba adták a 
– Tájház alapvető részeként működő – gyermek-foglalkoztató és raktár épületének 
egy hónapon belüli, teljes kiürítését. Ez határidőre, és kizárólag önerőből megtör-
tént; tekintettel a polgármesteri fenyegetésre, hogy – ellenkező esetben – „az egé-
szet kidobatja”. Ezt követően a Tájház kapujának zárját lecserélték, a Tájházból, ill. a 
gyűjteménytől kitiltották a gyűjteménygondozókat.
A 2011. 10. 27-i polgármesteri levél írásban is rögzítette Tájházzal kapcsolatos ter-7. 
veiket: „az épületet kipakolni, az ott lévő gyűjteményt elszállítani”… „Az épület 
működését az önkormányzat átveszi, és az általuk elképzelt rendeltetés szerint kí-
vánja hasznosítani... hogy a „tájház profitorientált, nyereséges, gazdaságos legyen”. 
A gyűjteményről: „csak az önkormányzat által szabott feltételek mellett maradhat”. 
Továbbá: a „selejtek (!) megsemmisítése…” Ezzel súlyosan megsértette a korábban 
megkötött Haszon-kölcsön Szerződést (melyet a Minisztérium Közgyűjteményi Fő-
osztálya is nyilvántartásba vett), ill. Együttműködési Megállapodást.
Október 25-i keltezéssel a tájház-vezető ellen fegyelmi eljárást indítottak. Mivel 8. 
vádjaik teljességgel megalapozatlanok voltak, a bírósági pertől megijedve, a vesz-
tésre ítélt helyzetben a faluvezetés kénytelen volt egyezkedő alkuba bocsátkozni, az 
eljárást visszavonni.
A Tájház megmentése érdekében9. , a lehetetlenné vált kommunikáció okán dr. Bereczki 
Ibolya (a Tájházszövetség elnöke, a Szentendrei Skanzen főigazgató helyettese) szer-
vezésében, 2012. január 12-én Nagytótfaluban közel három órás tárgyalás, és tájház-
bejárás volt, vezető muzeológusok részvételével. (Dr. M. Szabó Magdolna – a régió 
szakfelügyelője, szegedi főmuzeológus; W. Müller Judit – Baranya Megyei Múzeum-
igazgatóság igazgatóhelyettese, Pásztor Andrea – a Pécsi Várostört. Múz. munkatársa, 
Burján István – a Pécsi JPM főmuzeológusa). A polgármester ezen a sorsdöntő meg-
beszélésen nem volt jelen. A muzeológusok – a tárgyalás konklúziójaként – együtt-
működési megállapodást szorgalmaztak. A szakmai bejáráskor a bezárt, több hónap-
ja magára hagyott kiállítás a teljes szellőzetlenség, takarítatlanság állapotát mutatta.  
A nyirkos, dohos levegőben a gyűjtemény látható romlásnak indult. 
A kompromisszumot célzó megbeszélést követően a részt vevő muzeológusok felé a fa-10. 
luvezetés nem is válaszolt; sem határidőn belül, sem azután. A tájház-vezetőnek küldött 
polgármesteri levélből értesült a szakmai csoport, hogy a faluvezetés eredménytelennek 
nyilvánítja a tárgyalást, egyben megismétli utasítását a gyűjtemény „kirámolására”.
Dr. Bereczki Ibolya, és a gyűjtemény jogi képviselőjének többszöri, határozott köz-11. 
benjárására az eredeti, 2012. 02. 29-i „tájház-kiürítési” határidőt a faluvezetőség 
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2012. 03. 31-re módosította. Emellett kikötötte a „kirámolás” időpontjainak előre 
bejelentését, hogy a „felügyeletet” biztosíthassa – olyan területen, ahol az önkor-
mányzatnak semmi ingósága nem volt...
2012. 03. 01. 29. között megtörtént a gyűjtemény szakszerű összecsomagolása és 12. 
elszállítása; önerőből, és baráti segítséggel. A „felügyelet” – azaz a frissen kinevezett 
faluház-vezető az alpolgármester asszonnyal együtt – mindvégig, és önmagát, de 
a faluvezetést is lejáratva – a legdurvább módon, minden eszközzel, és egyes falu-
belieket is bevonva – gátolni igyekezett a költöztetést. A határidő előtt két nappal, 
2012. 03. 29-én minősíthetetlen viselkedésükkel a még ott lévő műtárgyak és a saját 
tulajdonú tárgyak elszállítását végképp lehetetlenné tették.

 Az értékmentést célzó rakodásban, elszállításban, és elhelyezésben segítettek – 
barátokon, családtagokon és önkénteseken kívül – református lelkészek és család-
tagjaik, a Siklósi Plébániahivatal, Palkonya Önkormányzata, a Siklós-Villányi Borút 
Egyesület, a Siklósi Vár és Múzeumbaráti Kör tagjai. A szakszerűséghez muzeológusi, 
restaurátori iránymutatást kaptak. A gyűjtemény elmenekítése a régió ügye lett.
 Nem könnyű felsorolni mindazokat, akik a Tájház – immár múlttá vált – sike-
res éveiben önzetlenül segítettek: szakmai tudásukkal, vagy fizikai erejükkel; vagy 
okos, baráti tanácsokkal.
 Nehéz lenne számba venni mindazokat a tanítványokat, akik foglalkozásainkon, 
tárlatvezetéseinken, előadásainkon részt vettek. Akik felnőttként már saját gyerme-
keiket hozták el a szövőszakkörbe, gyermeknapra, vagy akár a gyűjteményt meg-
mutatni. Őértük is nagyon fontos ezt a tevékenységet a tájegységen belül folytatni. 
Nem kevésbé a most cseperedő, vagy születendő újabb nemzedékekért is.
 Mindazoknak, akik a Tájház sokrétű munkáját végezték, akik később a gyűjte-
mény megmentésén, biztonságba helyezésén fáradoztak, elsődleges céljuk ennek 
a gyűjteménynek újbóli bemutatása, hogy a magyar kulturális örökség részeként 
ismét közkincs lehessen.
 Szívből kívánjuk Nagytótfalu jobb sorsra érdemes lakosainak, hogy választott 
vezetése nőjön fel elvállalt feladataihoz. Hogy a falu sok évszázados, szép történel-
méhez, hagyományaihoz méltó mentalitást mutasson.
 Külső-Drávaszög igen gazdag, egyedülálló gyűjteménye, a gyermekfoglalkozta-
tó tárgyi és humán erőforrásból álló értékeinek befogadó helyéhez, az új tájház lét-
rejöttéhez szakmailag van segítség. A számba jöhető épületek rendbehozatalához 
szükséges, és igen jelentős anyagi erőforrás egyelőre nem áll rendelkezésre.
 Végezetül Tessedik Sámuel közel 200 éve írt önéletírásának utolsó mondatából:
 „... Isten megadja, hogy... ki fognak kelni ama virágok, melyeknek magvait talán idő 
előtt, talán terméketlen földbe, jó remény fejében elvetettem.”

Siklós, 2012. november 30.                 Simor Eszter
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A szövetségünk új képviselője az Észak-magyarországi térségben: 
Berecz Lászlóné

Matyó lány vagyok. Népművelő.
 Több mint öt évtizede annak, hogy 
Mezőkövesden megláttam a napvilágot. 
Itt jártam iskolába, büszkén lépdeltem a 
nagyhírű Szent László Gimnázium lép-
csőjén az osztályterembe, ahol társaim 
sokszor irigykedve néztek rám, ha a Ma-
tyó Néptáncegyüttessel országos fesz-
tiválokra, külföldi vendégszereplésekre 
indultunk. Meghatározó élményem e 
közösséghez való tartozás, a számomra 
sokszor szűknek bizonyuló kisvárosból 
való kimozdulás esélye, egy bizonyos 
fajta aktivitásból származó sikerélmény 
megszerzésének lehetősége. Pályám ki-
választásánál is ezek a szempontok dön-
töttek. Népművelő-könyvtáros szakon kaptam diplomát a Debreceni Tanítóképző 
Főiskolán. Később népi kismesterség szakoktatói végzettséget is szereztem.
 A mezőkövesdi Művelődési Központban bontogattam szárnyaimat, tengernyi 
kudarc és megannyi lelkesítő élmény formált valódi népművelővé. Munkám során 
minden tehetségemmel az adott kulturális esemény megvalósítását, vagy az adott 
közösség munkájának segítését szolgáltam. 
 A rendszerváltást követően meggyőztem magam és még 15 embert, hogy csu-
pán szakmai szempontokból és elhivatottságból gyúrt szándék elegendő egy kul-
turális civil szervezet létrehozásához, a források pedig megteremthetőek a magas 
szintű működtetéséhez. Ennek már 23 éve. Az általam alapított 16 fős Matyó Nép-
művészeti Egyesület ma már 130 tagot számlál. Tevékenysége a néptáncegyüttes 
működtetésével kezdődött, napjainkban számos kulturális intézményt felülmúló 
közművelődési programmal rendelkezik. Igaz, nem a multikulturális szférában, 
inkább a magyar népművészet műfajain belül. Saját tulajdonú létesítményében, a 
Népi Művészetek Házában otthont ad saját fenntartásban működő táncegyütte-
seknek, kézműves körnek, hímző körnek, lokálpatrióta klubnak, varró- és hímző 
műhelynek. Az egyesületi tagok kézműves remekeit értékesítő üzletet működtet, 
nyári táborokat, fesztiválokat, folklór esteket szervez. Szervezetünk az ország több 
jeles fesztiváljára kap rendszeresen meghívást, ahol táncos vagy kézműves tagjaink 
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a matyó kultúra követeiként gazdagítják az adott rendezvényt. Évente pár alkalom-
mal külföldön is lehetőség nyílik a bemutatkozásra.
 2009-ben olvastam először a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékének 
létezéséről. Azonnal tudtam, hogy a matyó kultúra nélkül nem lehet teljes egy ilyen 
lista. Életre hívtunk egy öt–hat főből álló elszánt kis csapatot, akikkel együtt kidol-
goztuk a jegyzékbe kerüléshez szükséges beadvány részleteit. Alig egy év múltán 
Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr kihirdette, hogy „A matyó örökség – hímzés, nép-
viselet, folklór” felvételt nyert a nemzeti listára. Az előterjesztés véglegessé formá-
lásában, a szakértői vélemények elkészíttetésében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága nyújtott szakmai segítséget. A matyóság 
gazdag hagyományvilága, főként textileken megjelenő színpompás díszítőművé-
szete és ezeknek napjainkban is létező megjelenési formái, valamint az itt élők el-
hivatottsága alapján a 2012. december 5-i döntés óta az UNESCO „Az emberiség 
szellemi kulturális örökségének reprezentatív listáján” is szerepelteti ezt az örökség 
elemet. Az elismerés nem kis büszkeséget, emellett hatalmas felelősséget és élet-
hosszig tartó feladatot jelent számunkra. Akik ebben aktív szerepet vállalnak, meg-
győződéssel teszik, mert nem csak a helyi identitás erős bennük, hanem az egész 
magyar népi kultúra elismertetéséért és fejlődéséért dolgoznak. 
 Nem említettem még, de szakmai tevékenységem egyik legféltettebb és legna-
gyobb kihívást jelentő területe a mezőkövesdi Hadas városrész. Ez az a pont, ahol 
a munkám leginkább kapcsolódik a Tájházszövetségben folyó tevékenységekhez. 
Nem egy tájház, hanem kb. egy négyzetkilométernyi településrész műemlék házai, 
kézműves műhelyei, kulturális színterei számítanak arra, hogy a Matyó Népművé-
szeti Egyesület közreműködésével élet tölti meg a Hadast. A zegzugos utcákon, me-
szelt falú paraszt házak között kiállításokra, mesterség bemutatókra, folklór progra-
mokra jönnek a látogatók és szép élményekkel térnek haza városunkból.
 2012 áprilisától a Magyarországi Tájházak Szövetsége észak-magyarországi ré-
gióját képviselem az elnöksé tagjaként.

Tisztségek:
Matyó Népművészeti Egyesület elnöke
Magyarországi Tájházak Szövetsége elnökségi tagja
Magyarországi Folklórfesztiválok Szövetsége vezetőségi tagja
Mezőkövesdi Civil Szövetség alelnöke
Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület felügyelőbizottsági tagja

Berecz Lászlóné
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Képzések az Orfűi Tájházban a TÁMOP támogatási rendszerének 
segítségével 

2012. augusztus 1-től kezdődően 14 hónapon át Orfű Község Önkormányzata a 
helyi civil szervezetekkel, művészekkel, oktatókkal összefogva művészeti képzé-
seket valósít meg. Orfű Községi Önkormányzat az Új Széchenyi Terv Társadalmi 
Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „A TÁJ(ház) 
öröksége eleink nyomában – képzések az orfűi tájházban” című pályázatát a Hu-
mán Erőforrások Programok Irányító Hatóságának vezetője 23 958 122 Ft összegű 
támogatásra érdemesnek ítélte. 
 A projekt keretein belül három művészeti ág (kézművesség, képzőművészet, 
építészet) elsősorban Orfűhöz kötődő képviselői tartanak összesen nyolc képzést.  
A képzések táborok, szakmai programok formájában valósulnak meg, és a 10–18 éves 
korosztály ismereteinek bővítését szolgálják az érintett művészeti ágakban. A képzé-
sek célja a hagyományok kutatása, gyűjtése, átmentése jelen világunkba, a hagyomá-
nyos (paraszti, népi) kultúra bemutatása az erre nyitott érdeklődő fiatalok számára, 
valamint a diákok művészeti spektrumának kiszélesítése művészek segítségével.
 Orfű a Mecsek északnyugati „hátánál”, Pécstől 16 km-re elhelyezkedő üdülőfa-
lu. A település sok szállal kapcsolódik a turizmushoz, bevételeinek jelentős része is 
ebből az ágazatból származnak. Az Orfűi tavakat az 1960-as években hozták létre a 
pécsi lakosok rekreációjának helyszínéül, azonban az elmúlt 50 évben a szegmen-
sen belül jelentős változások mentek végbe. Ma Orfű kínálatát öt nagy élménycso-

Kemencés Udvar részlete ( fotó: Kálmándy Ferenc)
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portba szokás besorolni, melyek közül a pályázathoz kacsolódóan a „Régmúlt idők 
nyomában” elnevezésűt érdemes kiemelni. Ebbe a kategóriába azok az attrakciók, 
szolgáltatások lettek besorolva, melyek Orfű hagyományaihoz, népi kultúrájához 
kapcsolódódnak, mint pl. a Tekeresi védett utcakép, a keresztek vagy a Kemencés 
Udvar és Tájház. 
 A község üdülő-területi funkciója miatt a településen élők köre, a település ve-
zetősége és a turizmusban dolgozók évek óta az idegenforgalmi attrakciók köré-
nek bővítésén dolgozik. Az üdülővendégek sokoldalú kiszolgálása érdekében az 
Önkormányzat és a helyi vállalkozók, civil szervezetek régóta szerveznek kulturális 
programokat is kínáló, hagyományainkat bemutató rendezvényeket, a pályázat ré-
vén pedig most egy több elemből álló képzéssorozat is megvalósulhat.
 A képzési program kiemelt helyszíne az Orfűi Tájház és Kemencés udvar, mely a 
Mecsek-Hegyhát térség használati eszközeit, illetve az ország különböző tájegysége-
inek kemencéit mutatja be. A Tájház és a Kemencés Udvar kemencéi, valamint több 
bemutató és használati tárgya a Népi Iparművészeti Tanács Zsűrije által elbírálásra 
került és zsűri számmal rendelkezik. Szaktanácsadói a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
szakemberei, így a Tájház méltó helyszínt biztosít a magas színvonalú elméleti képzési 
tevékenységnek. A többi projektelem megvalósítása más-más helyszínen zajlik. 
 A program színvonalát felkészült szakemberek: Serényi Ákos tájház üzemeltető, 
az Orfűi Társaskör Egyesület, az Orfűi Kézműves Egyesület tagjai, valamint elismert 
képzőművészek biztosítják, ezen felül a pályázat keretében a három művészeti ág leg-
ismertebb képviselői tartanak előadásokat, valamint vezetnek képzéseket. 

Sütögető asszonyok ( fotó: Kálmándy Ferenc)



35

Tájházi Hírlevél • 2012. 4. szám

 A 2012. augusztus 1-jén elindult projekt során a szereplők egy kézműves, egy 
építészeti és két, egymástól elkülönülő képzőművészeti képzést valósítanak meg. 
Ennek során a Pécsi Kistérség területéről érkező 10–18 éves gyerekek kreatív terü-
letenként két tréningen vesznek részt.
 2012 nyarán elsőként a képzőművészeti képzések egy-egy tréningje valósult 
meg. Az első kézműves táborba a rézkarcok iránt érdeklődő fiatalok érkeztek, akik 
az elméleti szakasz után művészeti vezetők segítségével sajátították el a rézkarcké-
szítési technikát, majd egy kiállítás során prezentálták azt az érdeklődők számára.
 Ugyancsak augusztusban került megrendezésre a másik képzőművészeti tábor, 
a Public Art képzéssorozatának első eleme. A táborban elsősorban hátrányos hely-
zetű gyerekek ismerkedhettek meg a szalmaszobrászat technikájával és alkothattak 
köztéri szobrokat. A képzést Nikola Faller horvát szobrászművész, valamint M. Páll 
Zoltán DLA hallgató vezették. A tábor végén a szobrok Orfűn, a Zipernovszky for-
rásnál kerültek kiállításra.
 Az őszi időszakban került sor a Public Art tábor második etapjára, ahol 12–15 
év közötti gyerekek ismerkedhettek meg a public art, mint kortárs művészeti ág 
üzenetével. A képzés során a gyerekek megtanulták az anyag és helyszín kiválasztá-
sának alapjait és a koncepció alkotást, valamint megismerkedtek a public art készí-
tésének folyamatával egy hagyományos anyag, a szalma felhasználásával.
 Az ősz folyamán került sor az első építészeti képzés megvalósítására is. A képzés 
a helyi védettségű lakóépületek felmérése, a népi építészet, hagyományos építő-
anyagok, szerkezetek felmérése, és a helyi építészeti értékek kutatása volt. A kép-

Kézműves I. tábor – Tervezés ( fotó: Benke Éva)
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zést Juhász András az Orfűi Kézműves Egyesület elnöke, építész, épület-fenntartási 
szak-üzemmérnök, műszaki ellenőr és Szaffenauer József okleveles építész, mér-
nök-tanár, műemlékvédelmi szakmérnök vezették. 
 A 2013-as évben további képzések várhatók a képzőművészet és az építészet 
tárgykörében, valamint megkezdődik a kézműves képzések két tréningje is.
 Az önkormányzat és az együttműködő civil szervezetek, vállalkozások egyre 
inkább érzik annak fontosságát, hogy meg kell menteni, bemutathatóvá kell tenni 
mindent, ami a múltból megmaradt. E törekvésnek már eddig is szép eredményei 
vannak: a Malom Múzeum régi épület együttese a működő malomipari gépekkel, a 
Kemencés Udvar, a múltat idéző rendezvények (kiállítások, rendezvények, régi éte-
lek bemutatói), melyeket a település jórészt pályázatok révén valósított meg. Jelen 
pályázat illeszkedik az „értékek élhetővé tételének” irányvonalába, hiszen a Tájház 
új funkcióval bővült, hagyományos szerepén túl jelenleg oktatási helyszínként is 
funkcionál. A képzések révén a fiatalok megismerkedhetnek a hagyományos népi 
kultúrával, ugyanakkor modern módszerekkel sajátíthatják el a különböző kép-
zőművészeti és kézműves technikákat, valamint az építészeti értékek kutatásának 
módszertanát.
 A pályázat előkészítését, lebonyolítását, valamint a rendezvény-sorozat marke-
ting munkáját az Orfűi Turisztikai Egyesület TDM Szervezete végzi.

Kurilla Annamária

Public Art I. tábor – Munka a szalmával ( fotó: Páll-Somogyi Kinga)
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Magyarországi Falumegújítási Díj 

Paloznak a fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért – 2012-
ben Falumegújítási díjat kapott a Belügyminisztérium és a Vidékfejlesztési Minisz-
térium közös pályázatán. 
 Paloznak a Balaton északi partján, Balatonfüred vonzáskörzetében lévő kistele-
pülés a Balaton-felvidék keleti szélén található. A falu nevének eredete feltehetően 
a szláv loznik – szőlőskert szóból ered, po-loznik szőlőskert alatt. Mind a falu neve, 
mind a címere jól mutatja a község legjellemzőbb adottságát, a szőlőtermelésre al-
kalmas vidéket. A falu jó mikroklímájú térségben, déli domboldalakon épült fel, 
elsősorban szőlőművelésre, de szántásra-vetésre és állattartásra is alkalmas termé-
szeti környezetben. A település két út kereszteződésében fejlődött évszázadokon 
át, a Balaton mellett futó régi „római” út és a valamikori Veszprém – Veszprémfajsz 
felé vezető utak találkozásánál. A község épített környezete a 10–11. századtól őrzi 
a hagyományait, de a Balaton felvidéki községekhez hasonlóan, már a történelmi 
idők óta lakott hely volt. 
 Míg a szomszédos településeken a 20. századra fejlett fürdőkultúra és társa-
dalmi élet alakult ki, a lakosságszám folyamatosan nőtt, fürdőtelepek jöttek létre, 
Paloznaknak sem vasútállomása, sem strandja nem létesült, így a fejlődésben meg-
állt. 1962-ben önállóságát megszüntették: Alsóörshöz, majd 1969-től Csopakhoz 
tartozott. 1974-ban megszűnt az általános iskolai oktatás is a községben. A Bala-
tonfüredi járás fejlesztési koncepciója 1980-ban még funkció nélküli településként  

Tájház ( fotó: Czeglédy Ákos)
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jellemezte Paloznakot, és mindennemű fejlesztést értelmetlennek tartott, lassú sor-
vadásra ítélve a falut. Az elvándorlás a 80-as években jelentős volt, és ezt csak rész-
ben ellensúlyozta néhány, nyaralóból lett újonnan beköltöző, a lélekszám 10–15%-
kal csökkent, 330–350 fő körül alakult. A nyaralók, a falusi romantikára vágyók 
azonban a 80-as évektől fokozatosan felfedezték és vásárolták fel az üresedő háza-
kat, nyáron egy kis pezsgést okozva. 

A megújulás kezdete
 1989–90, a rendszerváltás évei több változást hoztak a falu életébe. Önálló Ön-
kormányzat alakult, melynek lelkes munkája során 1993-ban megépült a faluház, 
az orvosi rendelő, majd az új sportpálya és a játszótér. A település köztereinek nagy 
részén kiépült a szennyvízcsatorna és a szilárd burkolat. Az önkormányzat 1993-
ban egy romos parasztházat vásárolt meg, amit felújítás után, 1996-ban Tájházként 
nyitottunk meg. A kiállítási anyagot a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum biztosí-
totta, illetve helyi gyűjtés során szereztük be. Azóta is sokan hoznak új tárgyakat a 
kiállításhoz a padlásról, kamrából előkerült kincseket, régi örökség otthon felesle-
gesnek tartott darabjait.
 Az önállósággal a település lakói kezdték magukénak érezni falujukat, látták, 
hogy beleszólhatnak a település sorsának alakításába. Az infrastruktúra kiépülé-
sével egyre több beköltöző találta meg a kedvező adottságú települést, elsősorban 
értelmiségiek, magasan kvalifikált szakemberek. 1996 és 2009 között 25%-kal nőtt 
az állandó lakosok száma, jelenleg közelít az ötszázhoz. Az újonnan letelepedők 
sikeresen integrálódtak a falusi társadalomba, magukkal hozva kultúrájukat. 
 Megmozdult a társadalmi élet, sorra szerveződtek a közösségi rendezvények, 
faluszépítési akciók. Egy idő után már szervezett formát követeltek maguknak. Így 
alakultak meg az először csak helyi szinten regisztrált, majd bírósági bejegyzéssel is 
nyilvántartásba vett egyesületek. Az önkormányzat a kezdetektől támogatta ezeket 
a helyi kezdeményezéseket, teret adott működésüknek és az alapvető infrastruktú-
rát is biztosította. 
 A falu lakói és az üdülőtulajdonosok is magukénak érzik a települést, aktívan 
részt vesznek annak alakításában. Részben lakossági kezdeményezésre, közadako-
zásból, alapítványi támogatásból, önkéntes munkával készült a játszótér, a temetők 
kerítései, a kálvária stációi, és még több emlékmű, szobor. 

Paloznak jövőképe
 A fejlesztési programban egy élhető falut és átlátható közösséget céloztunk meg. 
A célok kijelölésekor elsődleges szempont volt, hogy mindig egyensúly maradjon 
a település viszonylagos zártsága, visszafogottsága, valamint az idegenforgalom fej-
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lesztése és az új beruházások között. Ennek érdekében törekszünk a történelmi és 
gazdasági adatok függvényében megállapítható optimális népességszám megtartá-
sára, valamint arra, hogy az állandó lakosok és az itt letelepedett nyaralók számának 
aránya egyensúlyban legyen. 
 A környező önkormányzatokkal és a településeken működő magánszemélyek-
kel, vállalkozásokkal 2006-ban megalakítottuk a Balaton Riviéra Turisztikai Egye-
sületet, mely elsősorban a turisztikai marketing és a rendezvények összehangolásá-
ban segít, valamint működteti a térségi Tourinform irodát, és ellátja az idegenfor-
galmi marketinggel kapcsolatos feladatokat. Évente több nagyrendezvényt szervez, 
melyek egyrészt pozitívan hatnak a turizmusra, másrészt közösséggé formálja a 
résztvevő falvak lakóit.
 Fokozottan védett lett a település belső magja, a templomdomb és környezete, 
amire külön fejlesztési programot készítettünk. Megvásárolta az önkormányzat a 
két közösségi funkcióval rendelkező épület (volt iskola, Tájház) között elhelyezke-
dő családi házat, melyet vendégházként működtet.
 A helyi identitás, a múlt megbecsülése szempontjából igen fontos volt a köz-
parkok, emlékhelyek kialakítása, a műemlékek és helyi védelem alatt álló épületek 
felújításának anyagi támogatása. 
 Ezeknek az átgondolt fejlesztéseknek, a Balaton-felvidéki hagyományos tele-
püléskép megőrzésének, az infrastruktúra kiépítésének eredményeként a település 
1998-ban Hild-díjat kapott. Ez az elismerés további lökést adott a paloznaki társa-
dalomnak a fejlődéshez. Mindenki érezte, hogy egy kis közösség is lehet sikeres. 

Néptánc ( fotó: Czeglédy Ákos)
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 A múltat nem eltörölni, hanem megőrizni érdemes: az addig lenézett falusi élet-
forma újraértelmeződött, irigyeltté vált. Egyre többen telepedtek meg a községben, 
az ingatlanoknak hirtelen értéke lett, az infrastruktúra kiépülése, a jó földrajzi adott-
ságok felértékelték a települést.

Társadalmi élet
 Ezeket a kedvező adottságokat érzékelve, az önkormányzat az infrastruktúra 
fejlesztésén túl, a közösségi élet fejlesztését is célul tűzte ki. 2000-ben létrehozta a 
Paloznak Jövőjéért Közalapítványt, mely a közösségi életet, az épített és természeti 
környezet megőrzését, megújítását, a kulturális és művészeti tevékenységeket tá-
mogatja. Paloznakon hisszük és valljuk, hogy a közösség építésébe fektetett energia 
a leghatékonyabb, éppen ezért támogatunk minden civil kezdeményezést, szerve-
zünk sokféle közösségi programot (pl. idősek napja, újévi köszöntő), melyek a kö-
tetlen beszélgetésre alkalmasak, összehozzák a faluközösséget. Az év során, a ren-
dezvényeinken alkalmat nyújtunk a falu lakóinak a szórakozásra, összejövetelekre. 
A téli időszakban az egyesület szervezésében Márton napi libasütés, tökfaragás, ha-
gyományos falusi disznóvágás, Katalin bál, Farsang, nyugdíjasklub összejövetelek, 
ismeretterjesztő előadások, egészségvédelmi programok valósul meg. Nagy sikere 
van a május végén rendezett Családi Napnak, melyen a helybéli családok játékos 
vetélkedőn mérik össze tudásukat, ügyességüket, miközben a nagymamák sütemé-
nyeit és a nagypapák borait (felnőttek) kóstolgatják. A rendezvények elsősorban a 
közösséget szolgálják, és igyekszünk a családias hangulatot megőrizni. Még a szep-
temberi Falunapokon – mely a község legnagyobb rendezvénye – is érződik ez, bár 
erre a két napra sok látogató érkezik hozzánk.

A Tájház szerepe a közösségben
 Az 1996-ban megnyitott Tájház kezdetben a múlt megőrzésének helyszíne volt.  
A kiállításon a 20. század elejének paraszti világát mutattuk be, de a kezdeti érdeklő-
dés, hamar alábbhagyott. Néhány év után beláttuk, hogy önmagában a kiállítás ke-
véssé vonzó. Nyári programokat szerveztünk, kezdetben kézműves foglalkozásokat, 
majd zenei rendezvényeket is. Nagy sikere volt az éveken át zajló vígopera előadá-
soknak, melyre a messzi távolból is érkeztek érdeklődők. A rendezvényekhez meg 
kellett teremteni az infrastruktúrát, ehhez és a programok rendezéséhez nyújtottak 
segítséget a Tengertánc, a Tájházak a közösségért, a Szülőföld pályázatok. A régi szín 
helyén büfé, nyitott foglalkoztató, kemence készült, megújultak a szociális helyiségek. 
A bővüléssel egyre több program került az udvarba. A helyi civilek is felfedezték, és 
már nem csak nyári időszakban használták, így elevenedtek fel a húsvéti tojásfestés, 
a Márton napi libalakoma és újabban az újborszentelés, a falusi disznótor hagyomá-
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nyai. Szerencsésen találtunk rá a Napsugaras Dél-Tisza menti Kulturális Népművé-
szeti Egyesületre, melynek tagjai a nyári kézműves foglalkozásokat, esetenként ki-
állításokat biztosítják, cserébe a Tájház tetőterében kialakított apartmanba vannak 
elszállásolva. Éveken át tartottunk „Pajtamozi” filmklubot a 8–10 nyári estén a szín 
alatt. Sajnos a pályázati támogatás elmaradása és személyi változások miatt az utóbbi 
években már nincsenek vetítések. A „Felemelő század” pályázat kapcsán 2011-ben 
megújult a kiállítás, és megteremtettük a múzeumpedagógiai programok bevezetésé-
nek lehetőségét. A környékbeli iskolásoknak, távolabbról érkező osztálykirándulások 
résztvevőinek egy–két órás programot tudunk biztosítani a tájházhoz kapcsolódóan. 
Kezdetben nagy gondot okozott a nyári nyitva tartás folyamatos biztosítása. Ezt az 
udvaron lévő büfé üzemeltetőjével próbáltuk megoldani, de sokkal jobb megoldás-
nak bizonyult, hogy a helyi tanulmányi ösztöndíjat kapó fiatalok önkéntes munkában 
vesznek részt a Tájház nyári nyitva tartásában, gondozásában, rendezvények szerve-
zésében, ezzel is elősegítve helyi identitásuk kialakulását.
 A 2012-ben átvett Magyarországi Falumegújítási Díj a fenntartható falufejlesz-
tés kiváló színvonalú megvalósításáért – 2011. elismerés többek között ezt a kö-
zösségi teljesítményt értékelte. A rendszerváltás óta eltelt időszakban, az önállóság 
adta lelkesedést, a kedvező földrajzi helyzetet, az infrastruktúra fejlesztését kihasz-
nálva, az új betelepülők adta társadalmi és kulturális többletet integrálva, olyan kö-
zösséget sikerült kialakítani, mely a jövő fejlődésének záloga lehet.

Czeglédy Ákos

Pajtamozi ( fotó: Czeglédy Ákos)
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A „hírös hetényi viselet” őrzője, Radó Tihamér

Hosszúhetény gazdag, színes népviseletét Radó Tihamér népviseletgyűjtő  
(a Hosszúhetényi Hagyományőrző Egyesület vezetőségi tagja) őrzi és tartja becs-
ben a faluban. A gyűjtőnek harmadik ízben nyílt kiállítása, legutóbb Komló város-
ában 2012. november 27-én a Közösségek Házában.  
 Radó Tihamér viselet iránti érdeklődése, szeretete már gyermekkorában 
megmutatkozott. Látta, hogyan öltözködtek, mit viseltek dédnagyanyái a hét-
köznapokon, ünnepeken, hogy hordták a hajukat, hogy keményítették és szed-
ték meg „pöndőiket”. Saját élményei voltak ezek, amit ma már hagyománynak 
neveznek. 
 Fiatal legényként 1977-ben csatlakozott a Kaszás János által vezetett hosszúhetényi 
néptánccsoporthoz, az akkori Pávakörhöz. A népviselet gyűjtése a néptánccsoport-
ba való belépésével kezdődött. A hosszúhetényi és környékbeli népviseletet 35 éve 
gyűjti,, mely a női ruházat minden egyes darabját tartalmazza, a két éves gyereklány-
ra való csőszlány ruhától az idős asszonyok gyászruhájáig, a bársonycipőtől a fejre 
való „fékötőig”, az egyszerű hétköznapi viselettől a díszes templomba járó ünnepi 
viseletig. A gyűjteményt sikerült kiegészítenie a férfi viselet egyes darabjaival is, a 
hétköznapi bőgatyás ruhadarabtól a bőrpapucson és kékfestő kötényen keresztül a 
csizmanadrágos gombos mellényig. Tősgyökeres „tüke” hosszúhetényiként és nép-
táncosként feladatának érzi a hagyomány ápolása mellett a hosszúhetényi népvise-
let megőrzését. A népviselet korhű megjelenítéséhez Tihamér folyamatos segítséget 
nyújt a Hosszúhetényi Hagyományőrző Népi Együttesnek. Az együttes fellépései al-
kalmával öltözteti a lányokat, menyecskéket, mely öltözködés legalább fél órás műve-
let. Az egyes koreográfiák különböző szerepeinek megfelelő öltözékét is ő biztosítja, 
így a szereplők eredeti ruhákban adják elő a műsorszámot, mellyel emelik az előadás 
színvonalát és hitelességét. A több száz darabból álló gyűjtemény átlag életkora a 100 
évet is meghaladja. Férfi létére a hímzést is megtanulta, a hímzett bársony cipőket is 
saját maga díszíti.

 Az első kiállítása extrém környezetben, a „Teret a Vidéknek” című rendezvé-
nyen volt látható 2010-ben a Pécsi Árkád Bevásárlóközpontban. Második alkalom-
mal 2011-ben láthatta a falu közönsége a hagyományosan augusztus elején megren-
dezett Népviselet Napján. A helyi kultúrházban több száz darab került kiállításra, 
a hetényiek nagy örömére. A komlói kiállítás december 21-ig látható a komlói Kö-
zösségek Házában. A gyűjtő vallja, „nem dobhatjuk el magunktól a múltunkat.”

Bakóné Poór Gabriella
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Radó Tihamér népviseletgyűjtő és párja a kiállításban ( fotó: Paulovics Andrea)

A hosszúhetényi gazdag magángyűjtemény ( fotó: Paulovics Andrea)
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Advent és karácsonyvárás a Dráva menti horvátoknál 
a régi hagyományok szerint

A lakócsai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat úgy döntött, hogy feleleveníti a régi 
adventi és karácsonyi népszokásokat. Régen az adventi időben a gyerekek betle-
hemet készítettek, és azzal járták a házakat, köszöntve a családokat, hírét víve a kis 
Jézus érkezésének. Mi egy szép betlehemet építettünk a falu központjában, a tele-
pülésen élők örömére.
 December 16-án, a vasárnapi szentmise után, karácsonyi énekeket énekelve 
mentünk a betlehemhez. Megállva betlehemi versekkel és énekekkel köszöntöttük 
a kis Jézust, mint ahogy valamikor a pásztorok köszönthették őt, majd a plébános 
megáldotta a betlehemünket.
 Advent időszakában az emberek elcsendesednek, nem csak fizikálisan készül-
nek a karácsonyra, hanem lélekben is. A 16. századig az adventi időszak hat hétig 
tartott, azóta pedig négy hét. Ez az időszak a Szűzanya tiszteletét kívánja érzékeltet-
ni. Erre valók a négy héten át tartott hajnali misék, az úgynevezett „zornica”-k, ezek 
korahajnalban kezdődnek, még világosodás előtt. 
 Az adventi időszakban más szenteket is ünneplünk. December 4-e Szent Bor-
bála napja, december 6. Szent Miklós ünnepe, akiről tudjuk, hogy ahol tudta csak 
segítette a szegényeket. Ezt főleg éjjel tette, hogy ne tudják, hogy ki a segítő.
 December 8-án ünnepeljük Szűz Mária szeplőtelen fogantatását, 13-án Szent 
Luca napját, amikor elvetjük a búzát, amiből megtudhatjuk, a következő év milyen 
termést fog hozni.
 Ettől a naptól karácsonyig már csak 12 nap marad hátra a hagyomány szerint, 
melyek egyenként megmutatják a következő év egyes hónapjainak az időjárását.
 December 21-én Szent Tamás apostol napjával kezdődik el a nagy készülődés 
karácsonyra (nagytakarítás, ablaktisztítás, házkörüli takarítások és a díszítések).
 December 24-én nálunk, horvátoknál úgynevezett „Bádnyák” napján az embe-
rek már korán reggel kelnek, hogy még az este beállta előtt befejezzék a sütést-fő-
zést és az utolsó simításokat a házban. Előkészítik az állatok eledelét is karácsonyra. 
Karácsonykor nem volt illő semmit sem dolgozni.
 Régen a szobákat egészen újévig nem söpörték ki. Nagyon vigyáztak, hogy a 
tűz a kályhában ki ne aludjon. Egész éjjel égett a petróleumlámpa, és az ajtókat nem 
zárták kulcsra. Ezzel jelezték, hogy a házuk (a szívük) nyitva áll a születendő kis 
Jézus befogadására. Ezen a napon böjtöltek, csak pálinkát ittak. 
 A szent estére savanyú bablevest, olajon sütött babot, mákos levelet, sütőtököt 
és szárított almát készítettek és fogyasztottak fokhagymával, hogy minden betegsé-
get és gonoszt elűzzenek a családtól.  



45

Tájházi Hírlevél • 2012. 4. szám

A Horvát Nemzetiségi Tájház advent idején ( fotó: Bunyevácz Józsefné)
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 Nálunk a Dráva mentén, amikor kezdett esteledni, akkor kezdődött a szent este 
(večer Badnjak). Ezt kívántuk feleleveníteni a régi hagyomány szerint Lakócsán.
 Mivel van tájházunk, ezért a szent estét itt rendeztük meg. A fenti leírás szerinti 
előkészület után a kicsinosított, gyönyörű szőttesekkel megterített szobában egy csa-
lád készülődött. Alkonyatkor a házigazda behozta az előkészített szalmát (božič), az 
asztal alá szénát, fejszét, kötelet, fűrészt, a járomnak a vas részét és az ekét. 
 A családját így köszöntötte: „Fáljen Isus na to Mlado ljeto,svi zdravi, veseli! Bože 
nam daj što god od.
 Boga želite piliče, račiče, guščiče, žito, kukuruza, mira i blagoslova!
 Válasz: „Bože nam daj”.
 Lerakta és szétterítette a szalmát, majd a háziasszony szenteltvízzel megáldotta a 
családot, a szobát, az egész házat, az állatokat, az udvart és a kertet is. Majd ezután a 
házigazda pálinkával köszöntötte újra a családot a megterített asztalnál: „Zdravi bili 
i veseli! Neka dragi Bog dade nam, da još puno godina utakvoj ljubavi zajedno slavimo 
blagdane Božića!”
 Válasz: „Bože nam daj”.
 Vacsora után a Dráva Hagyományőrző Együttes tagjai, a vendégek és a szom-
szédok, mint a karácsonyt köszöntők, horvát karácsonyi énekeket énekelve mentek 
be a házba, és épp úgy, mint a házigazda, köszöntötték a családot.
 A háziasszony apró magvakat (búza, kukorica, bab stb.) szórt a köszöntőkre, 
mondván, hogy üljenek a szalmára, hogy a kotlósok jól üljék meg a tojásokat, sok 
tojást tojjanak, legyen köztük fehér, piros és kendermagos tyúk is. 
 Ezután pálinkával és kaláccsal kínálták a köszöntőket. Az asztalon díszként állt 
a frissen hajtatott búza, a tálba rakott apró magvak mellett hagyma, fokhagyma, 
dió, mogyoró, piros alma és fémpénz. Az almával és a pénzzel vízkeresztkor, a há-
romkirályok ünnepén kint a kútnál, az asztal alá helyezett fejszére állva meg kellett 
mosakodni, hogy szépek és egészségesek legyenek a családtagok, és a pénzből soha 
ki ne fogyjanak. Majd a pénzt a templomi perselybe kellett vinni. 

 A régi szokások felelevenítése a tájház után az iskola napközis termében foly-
tatódott, ahol először a „Dráva Hagyományőrző Csoport” szentborbási hagyomá-
nyok szerinti szent esti összeállítását, majd az óvodások és az iskolások karácsonyi 
műsorát láthatták az érdeklődők. 

 A hagyományok felelevenítését folytatni szeretnénk, amihez nagyon jó színhe-
lyet kínál a 2008–2010 között megújult tájház.
 

Bunyevácz Józsefné 
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Tájház háza tája

A tájház kertje tavasztól, Hosszúhetény jellegzetes gyümölcsével, a szőlővel gazda-
godik. Szabó Andor (a Hosszúhetényi Szőlő és Borbaráti Kör Egyesület elnöke) 
jóvoltából 10 db szőlőtőke kerül a tájház  udvarába, egy kis lugast alkotva. Terveink 
szerint a „kis gazdái” az óvodások lesznek, akik ősszel a hagyományos szüretükre le 
is szedik a termést. 
 Karácsonyra készülve a Napraforgó csoport óvodásai – a tájház csikótűzhely-
ében – mézes puszedlit sütöttek. A szorgos kis kezek gyúrták a tepsibe valót és 
közben betlehemes énekeket énekeltek.  A hagyományos karácsonyi hangulatot 
az alma szétvágásával és szétosztásával szimbolizáltuk, mely a hagyomány szerint a 
család összetartozását jelentette. A kisült mézes puszedliket a gyerekek megkóstol-
ták, a nagy részét ünnepségükön karácsonyi ajándéknak szánták.

Bakóné Poór Gabriella

Karácsonyi készülődés az óvodásokkal
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Partnerségben a falusi vendéglátókkal

Az elmúlt hónapokban életképes, működő kapcsolatot sikerült kialakítanunk a 
Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségével, melynek országos vidéki-falusi 
turisztikai portálján megjelenési lehetőséget is kaptunk.

 A honlap célja a város és vidék kapcsolatának megerősítése, a városiak szé-
leskörű tájékoztatása a vidék természeti, szellemi és kulturális értékeiről. Fontos 
számukra a vidéki hagyományok megőrzése a vidékről alkotott gondolkodásmód 
megváltoztatása, a tudatos fogyasztói magatartás elősegítése. 

 A honlap a www.falusiturizmus.hu és www.falusiturizmus.eu oldalakon érhető 
el, s mindazon tagjaink, akik az egy éve meghirdetett lehetőséggel élve megküldték 
ismertetőjüket és fotóikat (közel ötvenen!), a weblap „Kulturális értékek” menüjé-
ben, a „Tájházak, skanzenek” feliratra kattintva találhatják meg tájházukat. 

 Időközben népszerűnek és hasznosnak bizonyult az a kezdeményezés, misze-
rint minden hónapban kiemelnek és bemutatnak egy régiót, és a szálláshelyek mel-
lett ehhez ajánlanak egy falusi rendezvényt, programot is az adott térségben (e sorok 
írása közben a honlap nyitóoldalán Barabás Évi ajánlásával Tolna megye kulturális 
örökségei között az ottani tájházakat ajánlják a látogatók figyelmébe).

 A honlap folyamatosan bővül új szolgáltatókkal, érdekességekkel, hírekkel, ami-
ben a FATOSZ segítségére vannak civil partnerszervezetei, közöttük a Magyaror-
szági Tájházak Szövetsége is. 

 Akik ezek után szeretnék gyűjteményüket és eseményeiket közzétenni a havon-
ta közel 50 ezer látogatót fogadó felületen, azok a következő telefonszámon illetve 
e-mail címen kérhetnek adatlapot: 1/268-0592, info@falusiturizmus.hu, vagy letölt-
hetik közvetlenül a http://www.fatosz.eu/hu/fooldal/.htmlwwwfalusiturizmushu.
html hivatkozásról.
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A közösségépítés internetes útjára léptünk!

A Tájházszövetség kapcsolódott a Facebook közösségi oldalhoz, ahol ezentúl híre-
ket, értesítéseket, fényképeket osztunk meg saját életünkből és mindazoktól (mű-
emlékesek, kézművesek, népművészek, múzeumok, a turizmus szereplői…), akik érde-
kes és értékes információkkal szolgálhatnak számunkra. 
 Számos felmérés igazolja, hogy az internetezők idejük egyre nagyobb részét töl-
tik a közösségi oldalakon, s úgy gondoltuk mi sem maradhatunk távol az ebben 
rejlő lehetőségtől.
 Bajnóczy-Kovács Edina elnökségi tagunk közreműködésével létrehoztuk a Tájház-
szövetség Facebook oldalát, amit igyekszünk rendszeresen frissíteni tartalommal. 
 Aki kíváncsi arra, ezt hogyan sikerült kiviteleznünk, a  „http://www.facebook.com/
pages/Tájházszövetség/491580147519346„ címen megtalál bennünket, a „Tetszik” 
gombra kattintva követheti, a „Megosztás”-t választva pedig ismerősei számára is 
megmutathatja híradásainkat. (Mindazok, akik már tagjai a Facebook-nak, keresőjükbe 
írják be a „Tájházszövetség” szót, a legkönnyebben így találhatják meg oldalunkat!)
 Az elmúlt néhány hónapban már sok fotót töltöttünk fel „Tájházaink” című al-
bumunkba, melyet örömmel folytatunk, amennyiben kapunk fényképeket az eddig 
még hiányzóktól. Tagjaink életének fontos eseményeiről ugyancsak szívesen te-
szünk közzé rövid tájékoztatókat, ezeket és a fényképeket a majnarmarti@t-online.
hu e-mail címre várjuk!
 Oldalunkon jelenleg több a „kívülálló”, mint a tagságunkhoz tartozó látogató, s 
mindamellett, hogy bízunk és számítunk tagjaink érdeklődésére, az is nagyon fontos 
számunkra, hogy minél szélesebb körben legyen ismert értékmentő tevékenységünk!
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„Szívesen látjuk és elvárjuk kendteket,
Otthon ne maradjon még az se, aki beteg!”

Felhívás 
a „TÁJHÁZAK NAPJA” programjaihoz történő csatlakozásra

A Magyarországi Tájházak Szövetsége hagyományteremtő szándékkal hívja életre 
a TÁJHÁZAK NAPJÁT,
melyet első alkalommal

2013. április 27-én szombaton tartunk

 Meggyőződésünk, hogy szövetségünk minden tagja számára fontos, hogy 
megtartsa, éltesse szűkebb és tágabb környezete hagyományait, kulturális értékeit. 
Mindannyian nyitottak vagyunk arra, hogy büszkén mutassuk meg a hozzánk láto-
gatóknak féltve őrzött kincseinket.
 Az év tavaszán alkalmat kívánunk teremteni rá, hogy az év egy napján tájházaink 
az érdeklődők figyelmének középpontjába kerülhessenek, a megszokott látnivalók 
mellett izgalmas, színes programokkal, kuriózumnak tekinthető egyedi lehetősé-
gekkel tárják ki kapuikat a látogatók előtt.
 A paraszti hagyományban a legszélesebb körben volt ismert Szent György alak-
ja, akinek ünnepnapját minden évben április 24-én tartjuk. A 24-éhez legközelebb 
eső szombaton hagyományteremtő programjainkkal nemcsak a tavaszi állatkihaj-
tás egykori emlékeire, hanem a tavaszi megújulásra, a természet és az emberek 
újjászületésére is figyelmet kívánunk fordítani. Úgy véljük, ez a nap, a Tájházak 
napja remek lehetőség számunkra, hogy a hosszú tél után, a tavasztól őszig tartó 
nyitva tartás kezdetén kiemelt figyelmet fordítsunk saját szűkebb pátriánk egyko-
ri életmódjára, paraszti világaira, és mindarra, ami a hagyományos tudásból ma is 
hasznosítható, újraélhető modern világunkban is. A tájházak ünnepélyes tavaszi ka-
punyitása alkalom arra is, hogy tavaszi, nyári programajánlatunkra, eseményeinkre 
felhívjuk leendő látogatóink figyelmét.
 Hiszünk abban, hogy közös gondolkodással, összefogással sikerül olyan gazdag 
kínálatot a közönség elé tárni, amely április utolsó szombatján képes lesz sok-sok 
látogatót vonzani, majd a megélt élmények arra ösztönzik vendégeinket, hogy az év 
többi napján is betérjenek az útjukba eső tájházakba! 
 A Tájházak Napja része a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége által kez-
deményezett „Vidékjáró” tematikus napoknak, amelyek megkülönböztetett figye-
lemre számíthatnak a vidéki életformát előtérbe helyező sajtó részéről (VERANDA 
Magazin, Helyi Termék Magazin, Szabad Föld, Pannon Lapok, Itthon Otthon Van Ma-
gazin…), a közszolgálati televíziók és rádiók turisztikai műsoraitól, a vidék kínálatát 
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népszerűsítő honlapoktól, valamint a Tourinform Irodáktól. A koncentrált marketing 
garanciája annak, hogy célközönségünkhöz valóban eljusson eseményeink híre. 
 A Tájházszövetség a „Vidékjáró” tematikus napokhoz kapcsolódva az országos 
és határokon is átnyúló kezdeményezés szervezését, a jelentkezések regisztrálását, 
a beérkező információs anyagok központi kommunikációs felületekre történő to-
vábbítását, valamint a központi kommunikáció biztosítását vállalja, a programok 
tervezéséhez és megvalósításához szakmai tanácsadást nyújt. 
 A kezdeményezéshez történő csatlakozás minden tagunk számára önként vál-
lalt lehetőség. Javasoljuk, hogy elsősorban olyan programokkal kapcsolódjanak a 
központi eseményhez, amely saját településük hagyományait újszerű módon tárja a 
közönség elé, és kötődnek az év ünnepei közül a tavaszi időszakhoz és a pásztorélet, 
állattartás múltjához. A tavalyi sikeres „Gazdanapok tájházakban” eseményeihez 
hasonlóan szeretnénk, ha a tájház udvara, közvetlen környezete is programhely-
színné alakulna, amivel a helyi hagyományos kézműipari termékek megjelenésé-
hez, megismertetéséhez, mai használatához szintén hozzájárulhat.
 A Tájházak Napja alkalmat adhat arra is, hogy ráirányítsuk a figyelmet népi mű-
emlékeink, gyűjteményeink értékeire, sérülékenységére, mulandóságára, ily mó-
don is megismertetve a döntéshozókkal elhivatottságunk lényegét, jelentőségét. 
 Kérjük, hogy akik vállalják a kapcsolódást a Tájházak Napjához, a következő 
szempontokat is vegyék figyelembe a programok tervezése során:
–  tájházuk és programjaik látogatását ezen a napon díjmentesen vagy kedvezmé-

nyesen biztosítsák;
–  a nap folyamán meghatározott időpontokban szakvezetéssel mutassák be a táj-

ház épületét, berendezését;
–  amennyiben lehetőségük van rá, tegyék lehetővé helyi hagyományőrző csopor-

tok vagy személyek szereplését a tájházban vagy az udvarán;
–  helyi és regionális szinten is népszerűsítsék az eseményt (saját írott és elektroni-

kus felületeiken, az önkormányzat, az oktatás, a kulturális és turisztikai élet szerep-
lőin keresztül, szakmai és civil szervezetek tájékoztatásával);

–  az iskolás korosztály érdeklődésének felkeltésére és aktív részvételére is helyez-
zenek hangsúlyt.

 Javasoljuk, hogy a megszokottnál nagyobb létszámmal, önkéntesek bevonásá-
val fogadják látogatóikat, akikre így több időt szánhatnak;
 Csatlakozni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és 2012. február 28-ig törté-
nő visszaküldésével lehet!

Noszvaj, 2013. január 16.
Dr. Bereczki Ibolya Hegedűsné Majnár Márta
             elnök          ügyvezető elnök
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