
 

BEVEZETŐ 

,,A múltnak képviselői az emlékek, 

ezek testesítik meg a köteléket, 

mely bennünket összefílz, szent 

örz.ésök a nemzet első kötelessége." 

Pulszky Ferenc 

Edelény-Sorsodon, a Szathmáry-Horkay család Borsodi út 
155. szám alatti portáját Bacsó István örököseitől 1987-ben, 
1 O éve vásárolta meg a városi tanács múzeumi célokra. Az 
épületegyüttes, leromlott állapotában Is, a Bódva völgye egyik 
legszebb népi műemlék együttese volt . Az épülettel együtt 
megvásárolt kevés számú berendezési tárgy az elmúlt évek
ben jelentősen gyarapodott. 

Az 1991 májusában megnyitott Borsodi Tájház gyűjtemé

nyével, az ottani állandó kiállítással, az időszaki kiállításokkal 
és rendszeres kézműves, népzenei, népművészeti rendezvé
nyeivel előkelő helyet vívott ki magának a tájházak sorában, 
a megyében híre van. 

Látogatóinak a száma az elmúlt két évben meghaladta a 
kettőezret. Kezdetben sehová sem tartozott, majd az Ifjúsági 
Házhoz, a Városi Könyvtárhoz és 1994-től az összevont intéz
mény kebelébe, a Városi Rendezvények Háza és Könyvtárhoz 
tartozik. 

3 



 

Élete, működése nem volt zökkenőmentes. Helyreállítása 
lassú ütemben haladt, egy katasztrófa (a nagyház tetejének 
összedőlése) kellett a nagyobbfokú helyreállításhoz. Pályázati 
pénzek, magánzók és vállalkozók segítségével toldottuk, ta
pasztottuk, szereltük és laktuk be az épületegyüttest. Kezdet
ben székháza volt a Városszépítő Egyesületnek Is. 

Az elmúlt esztendőben jelentős anyagokkal: 
a Borsovai Lengyel hagyatékkal, 

a Kachelmann család textilgyűjteményével, 

a Benczúr család jóvoltából a Wágner hagyatékkal 
(Köszönet és hála érte!), 

és két korábbi problémás gyűjteményei : 

a könyvtártörténeti gyűjteményei (Égerszögről), 
- és az ismételten felajánlott Hodossy műhely anyagával 

gyarapodott a múzeum állománya. 

S ezzel kinőttük az eddigi múzeumegyüttest, egyesületi 
székházat (az adattár már eddig is a könyvtárban kapott elhe
lyezést). 

A múzeumi gyűjtőmunka megindulásakor (1987 végén), 
amely egybeesett a borsodi földvár ásatásainak kezdetével, 
annak bázishelye lett. Felmerült a szomszédos Szarka-ház 
(Váralja u. 1.) megvétele is. Személyi és főként anyagi gon
dok miatt ezidáig nem valósult meg. Nem mintha most jobb 
lenne a helyzet; azonban a Városszépítő Egyesület vezetősége 
lépett, megpróbálja a lehetetlent. Megegyezés született, 1997. 
április 2-án használatba kaptuk egyelőre a portát. A régi ki
állítás átrendezésével lehetőség nyílik az új gyűjtemények 
részleges bemutatására, múzeumi és információs Iroda 
(mely pénztár és elárusítóhely is), vendégszoba kialakítására. 
1997. május 19-én, pünkösd másodnapján megnyílhat a múze
um a nagyközönség előtt is. A kovácsműhely kialakítása fo
lyamatosan történik, a tervek szerint augusztus 20-án műkö

dőképesen megnyílik. 
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Az ajándékba kapott textilgyűjtemény lehetővé teszi, hogy 
Idővel fontos textilműhellyé válhat a ház, sőt a kovácsmester
ség, a teknővájás egyik központja Is lehet. 

Terveink között néprajzi táborok, tánctáborok, néprajzi 
napközik szervezése Is szerepel. Az Iskoláknak a NAT alapján 
fontos segítője lehet, kell legyen! Udvara, kellemes környezete, 
a falusi vendéglátás, a családi kempingezés számára Is 
megfelelő. Az értékek őrzése mellett továbbra is élni, lakni 
szeretnénk az épületegyüttest. 

A múzeum adattára és a Városi Könyvtár helytörténeti 
gyűjteménye a Bódva mente és a város művelődéstörténeti, 
néprajzi, Ipartörténeti dokumentumainak (kézirat, fotó, gépirat 
stb.) tárháza, a helytörténeti kutatás egyik fontos bázlshelye. 
Kutatóink szép sikereket érnek el megyei és országos pályá
zatokon, színvonalas szakdolgozatok születnek segítségünkkel. 
Az Edelényi Füzetek sorozat számos kötete gyüjtőmunkánk 
alapján született. 

Most újabb kiadványt Indítunk útjára. Tájékoztató és szer
vező, tapasztalatátadó, kapcsolattartó lapja kíván lenni a Bor
sodi Tájház Közleményei című periodika a város és a Bód
va mente múlt Iránt fogékony, felelősséget érző embereinek. 
Rendezvényeinkről, kutatásainkról, évfordulókról, gyarapodás
ról, szolgáltatásainkról szeretnénk hírt adni, évente két 
alkalommal. 

Fogadják szeretettel. Olvassák és látogassanak el lntézmé
nyelnkbe, hozzák magukkal Ismerőseiket, barátaikat Is! 

Edelény, 1997. május 5. 

Laki Lukács László 
igazga tó 
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