
A 30 éves békéscsabai Szlovák Tájház

Békéscsabán a Garay utcában található az 1910-es
években épült Szlovák Tájház. Az utcai homlokzata
elõtornácos. A háromszögletes oromfal két kör alakú
szellõzõnyílással készült, a nyílások keretezése egy
lángnyelv motívumsor. Az oromfal alsó részén össze-
érõ körökbõl álló díszítés található, közepén pedig az
építés évszáma és az építtetõ (Csankó András) nevé-
nek monogramja látható.

Az 1818-as hivatalos várostérképen a ház még ere-
deti alaprajzával szerepel, késõbb azonban, az utca-
korrekció eredményeként „levágták” az elejét.

Az elõtornácról nyíló kiskapun keresztül a folyosóra
jutunk. Ebbõl nyílik a konyha, a kamra, a padlásfeljáró
és a pincelejáró. A konyhába belépve a pitvarba érke-
zünk. A konyha másik része a kéményalja. A két részt
az úgynevezett „cigányfal” választja el. A kéményaljá-
ból lehet a két kemencébe tüzet rakni, illetve itt talál-
ható a szabadkémény. A pitvarból nyílik balra a tiszta-
szoba, jobbra a szoba található.

A tájházat 1970-ben nyilvánították mûemlékké.
Kiállítóhelyként harminc éve mûködik. 2001. január
1-ig a Békés Megyei Múzeumigazgatóság mûködtet-
te. A múzeumi átszervezések során Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata
kapta tulajdonába az épületet. A benne lévõ kiállítá-
si anyag továbbra is a Munkácsy Mihály Múzeum tu-
lajdona, tekintettel arra, hogy ez az intézmény az or-
szágos szlovák bázis múzeum, s mint ilyen, jelentõs
szlovák anyaggal rendelkezik. A kiállítási anyag tehát
tartós letétként van a tájházban, annak kezelése,
ápolása, karbantartása továbbra is a múzeum fel-
adata.

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat az épület átvé-
tele után elhatározta annak felújítását, az 1985-ös
nagyfelújítás óta ugyanis az épület állaga romlott. A
felújításra az Országos Mûemlékvédelmi Felügyelet
százötvenezer forintot biztosított, ami önmagában
igen kevés lett volna. Békés Megye területfejlesztési
tanácsától pályázaton 451 ezer forintot nyertünk,
amelyhez ugyanennyi önerõt kellett biztosítani. Ebbõl
az összegbõl a tapasztást kellett kijavítani, a homlok-
zatot felújítani, illetve a teljes festést, mázolást elvé-
gezni, valamint egy új nagykapu elkészítését megol-
dani. Egy gyors, kényszerû döntéssel elhatároztuk a
tetõcserepek cseréjét. Ehhez az Igazságügyi Miniszté-
rium mellett mûködõ kisebbségi intervenciós keret-
bõl sikerült kapnunk nyolcszázezer forintot. Ez az
összeg sem volt teljes mértékben elég, ezt is ki kellett
egészíteni saját erõbõl. Hanó Miklós, a kerület városi
képviselõje képviselõi alapjából adott ötvenezer fo-
rintot. A TONDACH Jamina cserépgyár kedvez-
ménnyel adta a cserepet, a TAPPE Kft. ingyen szállí-
totta a hulladékot. Az egész munka során azt tapasz-
taltuk, hogy mindenki a legnagyobb segítõ szándékkal
állt mellénk.

A munkálatok alatt végig arra törekedtünk, hogy ne

tartsunk indokolatlanul zárva, ezért nem is volt pon-
tosan meghatározható az a nap, amikor a helyreállítás
befejezõdött.

Dr. Csicsely Ilona
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A békéscsabai Szlovák Tájház 30. születésnapját gyûl-
tünk össze ünnepelni szeptember 14-én. A Paulik
László vezette Boleráz citerazenekar dalcsokrát köve-
tõen Michal Csicsely Jubileum címû költeményét Emí-
lia Kovácsovától, a Szlovák Klub tagjától hallhattuk,
majd a Csabai Pávakör nyújtott át egy csokorra valót
csabai népdalkincsünk remekeibõl. Az ünnepséget
megtisztelte jelenlétével Stefan Markus, a Szlovák
Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott budapesti
nagykövete és neje, Drahomíra Markusová, Stefan
Dano, Szlovákia fõkonzulja, Karol Wlachovsky, a buda-
pesti Szlovák Intézet igazgatója és Juraj Zadansky, az
óterebesi Honismerti Múzeum igazgatója, Ján
Kukucka, a Romániai Szlovákok és Csehek Szövetségé-
nek titkára, Michal Tuska Nagylakról. A rendezvény fõ-
védnöke – Heizer Antal, a Nemzeti és Etnikai Kisebb-
ségi Hivatal frissen kinevezett elnöke volt. Domokos
László, a megyegyûlés elnöke a régi gazda szemével
„mustrálta” a küllemében is megszépült, megújult
Szlovák Tájházat, hisz mielõtt a kisebbségi önkor-
mányzat átvette az objektumot tulajdonába –, a me-
gyei önkormányzat gondozta azt. Domokos László ün-
nepi köszöntõjében jó gazdának titulálta a békéscsa-
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bai szlovák kisebbségi önkormányzatot, hisz a szlo-
vákság életmódjának, kultúrájának emléket állító kö-
zös örökségünk emlékét méltóképpen gondozza. Pap
János Békéscsaba polgármestere beszédében a tájház
kultúrtörténeti szerepét, jelentõségét emelte ki. A
hetvenes években megváltoztak az építkezési szoká-
sok: el-eltûntek a hagyományos, régi népi építészeti
hagyományokat követõ házak. Igényként jelentkezett
Békéscsabán is, hogy létrejöhessen egy a térelrende-
zésében és a berendezési tárgyaiban is a régi hagyo-
mányokat követõ múzeum: így 1972-ben megnyithatta
kapuit a közmûvelõdési, gyûjteményi, múzeumi funk-
ciókat ellátó Szlovák Tájház. A polgármester megem-
lékezett Such Miska bácsiról, a ház egykori gondnoká-
ról, aki sajnos már nem lehetett az ünneplõk között.
Andó György, a békéscsabai szlovák kisebbségi önkor-
mányzat elnöke a jellegzetes csabai podsztyenás,
(pletykaelejû) nagygazdai életformának emléket állító
ház történetével, belsõ elosztásával, berendezési és
használati tárgyaival ismertette meg az ünneplõket.
Majd Csicsely Ilona, a békéscsabai szlovák kisebbségi
önkormányzat elnökhelyettese az országban egyedül-
álló csabai Szlovák Tájház intézményérõl ünnepi be-
szédében elmondta, hogy 2001. január elsejétõl a ki-
sebbségi önkormányzat fenntartásában mûködik. Az
1865-ben épült házat a kisebbségi önkormányzat le-
hetõségeihez mérten felújította, rendbetette. A ház
története három nagy korszakra osztható: 1972-ben
kezdi meg múzeumi jellegû mûködését, majd 1985-
ben átél egy nagyobb felújítást és 2002-ben a kisebb-
ségi önkormányzat hozatja rendbe: új tetõszerkezet-
tel, kapuval gazdagodik. Mindebben a Területfejlesz-
tési Tanács, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
intervenciós kerete, Végh László alpolgármester és
Hanó Miklós, az Országos Szlovák Önkormányzat, a Se-
bestyén és Társa Kft., a Tondach Jamina, a Tappe Kft. és a
Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságának munkatár-

sai segítették a kisebbségi önkormányzatot a tájház
felújításában. Az elsõ idõszakban Sisa Béla, az orszá-
gos Mûemléki Felügyelet munkatársa, Borbola László a
Békés Megyei Tervezõvállalattól és még sokan mások,
akik sajnos már nincsenek közöttünk: Gaburek Károly
képzõmûvész, aki a kemencepadka gyönyörû tulipán-
jait varázsolta újjá, Tábori György muzeológus, Streit
Miklós grafikus, Such Mihály gondnok, Asztalos György
neve marad emlékezetes az utókor számára. Emlék-
lappal köszönte meg Csicsely Ilona Kacsányi Pál, az egy-
kori tanács munkatársának segítségét, továbbá Mazán
Mátyásnak, Haraszti János egykori tanácselnököknek,
dr. Grinn Igor nyugalmazott múzeumigazgatónak, Pet-
rovszki Zoltán restaurátornak és Becsei Józsefnek a se-
gítségét.
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Népviseletbe öltözött babákból rendeztek kiállítást a
békéscsabai Szlovák Kultúra Házában. Stefan Markus,
a Szlovák Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott
nagykövete II. Erzsébet mintegy kétszáz darabos ba-
bagyûjteményét, illetve a magyarországi Keszthelyen
található magán babamúzeum gyûjteményét említet-
te meg babaemlékeirõl, majd átadta a szót feleségé-
nek, Drahomíra Markusovának –, hisz mint mondta –,
õ gyermekkorában nem igazán került kapcsolatba a
babákkal…. A Magyarországi Szlovákok Szövetségé-
nek anyagából rendezett tárlatot Drahomíra Markuso-
vá, a szlovák nagykövet feleségének megnyitóbeszéde
tette emlékezetessé. Az unokáitól kapott könyvbõl
idézett néhány érdekes, kedves gondolatot, melyek a
mai ifjúság számára is megszívlelendõek. Majd eleink,
õsanyáink gyönyörû hétköznapi és ünnepi viseleteire
hívta fel a figyelmet. Valóban bámulatos, hogy az ak-
kori asszonyok a mezõgazdasági nehéz munkákról ha-
zatérve is tudtak szépek és fiatalok maradni. Vasárnap
ünnepi öltözékükben mindig elmentek a templomba,
s hétköznapi viseletük sem hagyott soha semmilyen

kívánnivalót maga után. A népvi-
seletben látható babák a dél-alföl-
di, a pöstyényi, a zempléni, komá-
romi, hevesi, nógrádi, borsodi ré-
giók és Békés megyei népviselet-
nek állítanak emléket. A babakiállí-
tást a Szlovák Pávakör fellépése is
gazdagította. Békés megye csaba-
csûdi, szarvasi, mezõberényi, csa-
baszabadi, telekgerendási, tót-
komlósi szlovák csoportjai, civil
szervezeti, önkormányzatai kis
ajándékokkal kedveskedtek a lekö-
szönõ nagykövetnek, aki a kiállítás
után a békéscsabai Munkácsy Mi-
hály Múzeumban adott fogadáson
is búcsúztattak a csabai, Békés
megyei szlovákok.

Vándor Andrea
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Váradi Zoltán felvételei


