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20 éve nyitotta meg kapuit 
a Borsodi Tájház 

 
   A Borsodi Tájház elsı épületegyüttesét, a Szathmáry-Horkay 
házat 1987-ben vásárolta meg az akkori Városi Tanács, hogy a 
város és a Bódva-völgy népi lakáskultúrájának és gazdálkodá-
sának fennmaradt tárgyi emlékeit megırizze és bemutassa az 
utókor számára. Maga az épület és melléképületei pedig a népi 
építészet emlékeit ırzik. 
   Az elsı kiállítás 1991 tavaszán nyitotta meg kapuit, melyen 
szép számmal jelentek meg az érdeklıdık. 
   Az itt folyó sokoldalú munkát misem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy az intézményegység az Év Múzeuma országos pályá-
zaton a kis múzeumok kategóriában 1997-ben „különdíj”-ban 
részesült. Az alábbiakban a bírálóbizottság értékelésébıl köz-
lünk részletet: 
   „A város szellemi életében aktívan részt vesz a két népi lakó-
házból és a hozzá tartozó portán lévı épületekbıl álló tájház, 
melynek szakmai irányítását a városi önkormányzat fennható-
sága alá tartozó Rendezvények Háza munkatársa végzi. A vá-
ros lakóival, fıleg iskolás korú gyerekeivel való intenzív kap-
csolatot kismesterség-bemutatókkal, hagyományos népi ételek 
készítésével, különbözı foglalkozásokkal teszik teljessé. 
   A további fejlesztés során kialakuló kézmőves mőhelyekben 
eredeti környezetbe kerülhetnek az ilyen jellegő győjteményi 
tárgyak is. A két egybenyíló udvar, az azokon található épüle-
tek a közmővelıdési programokhoz kitőnı helyszínként szol-
gálnak.” 
   1997-ben a város önkormányzata megvásárolta a Tájház 
mellett lévı Szőcs-Kiss-Szarka házat, majd 2000-ben a követ-
kezı épületet, a Vadászy házat, és az intézményhez került a 
Borsodi Földvár is. Ezek a bıvítések lehetıséget adtak arra, 
hogy a térség múzeumává fejlıdjön a korábban csak a népi la-
káskultúrát és gazdálkodást bemutató komplexum.  
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   Az épületek karbantartását és felújítását részben pályázatok 
útján és a költségvetésben biztosított összeg segítségével sike-
rült megvalósítani. Az alábbiakban a jelentısebb felújításokról 
és bıvítésekrıl számolunk be. 
   1998-ban a Szőcs-Kiss-Szarka ház egykori szénatárolójából 
egy vállalkozó anyagi támogatásával kovácsmőhely felépíté-
sére és berendezésére került sor. Ez volt a tájház népi kismes-
terségeket bemutató elsı mőhelye.  
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   A Szathmáry-Horkay ház tetejét egy vihar 1994-ben ledön-
tötte. A lakóház tetejét még abban az évben helyreállították, de 
az annak folytatásaként épített istállót le kellett bontani, mert 
olyan rossz állapotban volt. Helyén, 1999-ben egy ugyanolyan 
alapterülető épületrész felépítésére került sor pályázati pénzbıl. 
Itt nyert elhelyezést a Borsodi Földvár 1987 és 1999 között 
végzett ásatása során elıkerült leletek egy részébıl készült 
kiállítás. 
 

 
 
   A Vadászy ház épületének stukkódíszes tőzfalát az 1960-as 
években lebontották és „kontyolt” tetıszerkezetet alakítottak ki 
az utcafront felé, valamint a kismérető ablakokat is kicserélték, 
így az épület jellegtelenné vált. 2008-ban pályázati pénzbıl si-
került eredeti állapotába visszaállítani az épület homlokzatát, 
ezáltal a Bódva-völgy népi építészeti emlékeinek egyik leg-
szebb reprezentánsa lett az épület. 
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   Köztudott, hogy a több mint száz éve készült házak nem ren-
delkeznek kellı alappal, így gyakran elıfordul, hogy meg-
süllyednek. Ez történt a Vadászy ház szép, oszlopos tornácával 
is. 2010-ben, ugyancsak pályázati pénzbıl sikerült helyreállí-
tani, és a tornác járószintje is visszakapta eredeti téglaburkolatát. 
 

 
 
   A város önkormányzata által benyújtott pályázatnak köszön-
hetıen 2012-ben újabb jelentıs fejlesztésre kerül sor. A 
Vadászy ház rossz állapotban lévı istállója helyén egy új ki-
állítótér és vizesblokk épül. 
   A folyamatos bıvítésnek köszönhetıen az alábbi kiállítások 
tekinthetık meg az épületekben. 
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   Szathmáry-Horkay ház 
- Egy kisnemes család tisztaszobája 
- Nevezetes emberek Edelénybıl és a Bódva völgyébıl. – 

Katonaemlékek  
- Könyvtártörténeti emlékek a 20. századból 
- Régi rádióink 
- A Borsodi Földvár: Egy államalapítás kori megyeszék-

helyünk 
- A méhészkedés eszközei 

 

Szőcs-Kiss-Szarka ház 
- Népi lakáskultúra a Bódva mentén a 20. század elején 
- 20. század eleji konyha 
- Hodossy-győjtemény. Csengık, kolompok, juhászkam-

pók. – Cipészmőhely 
- Kádármőhely – Kerékgyártó mőhely 
- Kovácsmőhely 
- 20. század eleji nyári konyha 
- Éléskamra 

 

Vadászy ház 
- Csipkeszoba (Kachelmann textilgyőjtemény) 
- Szıttesek 
- Hímzések, szövıszék 
- Bányász emlékek 

 

   A tájház csőrjében és udvarán rendszeresek a rendezvények. 
Az eltelt húsz év során több mint 150 program szervezésére ke-
rült sor. A kellemes környezet miatt a város intézményei és ci-
vilszervezetei is szívesen tartanak összejöveteleket az intéz-
ményegységben (a húsz év során több mint 160 alkalommal 
tartottak rendezvényt). 
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   A sajtó is sokat foglalkozott a tájházzal és az ott tartott prog-
ramokkal. Az alábbiakban a húsz év során megjelent cikkek 
bibliográfiáját közöljük. 
 
Népeket összekötı díszes fıkötık =  Észak-Magyarország. - 

56. évf. 114. sz. (2000. máj. 17.) 3. p. Kiállítás-megnyitó a 
Borsodi Tájházban.  

Vendégváró edelényi ünnepség: Millenniumi megyegyőlés a 
Bódva-völgyi városban zászlóátadással =  Észak-Magyaror-
szág.- 56. évf. 128. sz. (2000. jún. 2.) 7. p. A Borsodi Föld-
váron lesz az ünnepség június 4-én. 

Edelény testvérvárosa Bad Sobernheim =  Észak-Magyaror-
szág. - 56. évf. 128.sz. (2000. jún. 2.) 6. p. A delegáció a 
Borsodi Tájházat is meglátogatta. 

Millenniumi zászlót kap holnap a megye és Edelény: A kor-
mányfı adja át... =  Déli Hírlap. - 32. évf. 129. sz. (2000. 
jún. 3.) 6. p. Az ünnepség a Borsodi Földváron és a tájház-
ban zajlik. 

Millennium összefogással / baranyi =  Déli Hírlap. - 32. évf. 
129. sz. (2000. jún. 3.) 6. p. Az edelényi millenniumi ünnep-
ség helyszínérıl a Borsodi Földvárról szól az írás. 

Ezeréves Borsod: Ünnepi megyegyőlés az egykori vármegye-
központban / marczin =  Déli Hírlap. - 32. évf. 130. sz. 
(2000. jún. 5.) 1. és 3. p. Ünnepség az edelényi Borsodi 
Földváron. 

Millenniumi zászlók Edelénynek =  Észak-Magyarország. - 56. 
évf. 130. sz. (2000. jún. 5.) 1. és 3. p. Az ünnepség a Borsodi 
Földváron és a tájházban volt. 

A tőz pusztított és megtartott Borsodon: Állandó kiállítás nyílt 
a borsodi földvár feltárásának leleteibıl =  Észak-Magyaror-
szág. - 56.évf. 133.sz. (2000. jún.8.) 8. p. A kiállítás a Bor-
sodi Tájházban nyílt meg. 
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Honismereti tábor = Déli Hírlap. - 32. évf. 148. sz. (2000. jún. 
27.) 6. p. Edelényben tartott honismereti tábort a Zrínyi 
Ilona Gimnázium. 

Tájházak: ırzött múlt, elhanyagolt jelen = Észak-Magyaror-
szág. – 56. évf. 178. sz. (2000. aug. 1.) 8. p. A Borsodi Táj-
ház is szerepel az írásban. 

Borsodi vásár másodjára – a nagy terv része = Észak-Magyar-
ország. – 56. évf. 186. sz. (2000. aug. 10.) 8. p. A Borsodi 
Tájházban kerül sor a rendezvényre. 

Négy ország találkozója szombaton, a Borsodi Földváron: 
Ketten kerékpáron érkeznek / baranyi = Déli Hírlap. – 32. 
évf. 190. sz. (2000. aug. 15.) 7. p. Az edelényi Szent István-
napi ünnepségrıl szól az írás. 

Megszépült parasztházak: A népi hagyomány hete / baranyi = 
Déli Hírlap. – 32. évf. 190. sz. (2000. aug. 15.) 7. p. Borsodi 
Tájház (Borsodi Vásár) 

Megvalósult álom a csipkeszoba: Tizedszer rendezik meg az 
Edelényi Hetet a Borsodi Tájházban = Észak-Magyarország. 
– 57. évf. 115. sz. (2001. máj. 18.) 8. p.  

Leheletfinom álmok, szıtt praktikumok: Tizenhatféle csipke, 
szıttesek és vászonhímzések a Borsodi Tájház textilházában 
= Észak-Magyarország. – 57. évf. 126. sz. (2001. máj. 31.) 
8. p.  

Strauss és Bródy Edelényben = Déli Hírlap. – 33. évf. 127. sz. 
(2001. jún.1.) 6. p. Bródy János a Borsodi Tájház udvarán 
lépett fel a Borsodi Mővészeti Fesztivál keretében. 

II. Borsodi Mővészeti Fesztivál = Észak-Magyarország. – 58. 
évf. 80. sz. (2002. ápr. 6.) 6. p. Edelény három rendezvény-
nek ad otthont. Egy rendezvény a Borsodi Tájházban lesz. 

Újra lesz Borsodi Mővészeti Fesztivál = Észak-Magyarország. 
– 58. évf. 83. sz. (2002. ápr. 10.) 7. p. Edelény is helyet ad a 
fesztivál három rendezvényének. Egy rendezvény a Borsodi 
Tájházban lesz. 
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Újra Edelényi Hét = Észak-Magyarország. – 58. évf. 108. sz. 
(2002. máj. 10.) 6. p. A Borsodi Tájházban is lesznek ren-
dezvények. 

Edelényi Hét tizenegyedszer = Déli Hírlap. – 34. évf. 110. sz. 
(2002. máj. 13.) 6. p. A Borsodi Tájházban is lesznek ren-
dezvények. 

A komolyzenére épülı komoly sikersorozat: Ma kezdıdnek a 
II. Borsodi Mővészeti Fesztivál elnevezéső program rendez-
vényei = Észak-Magyarország. 58. évf. 142. sz. (2002. jún. 
20.) 4. p. Edelényben három rendezvény lesz. 

Játékos formában a történelmi múltba: Kis ispán a földvárban = 
Déli Hírlap. – 34. évf. 145. sz. (2002. jún. 24.) 6. p. Játszó-
házat tartottak a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársai az 
edelényi Borsodi Tájházban. 

VI. Borsodi Vásár, kistérségi folklórtalálkozó Edelényben = 
Észak-Magyarország. – 58. évf. 185. sz. (2002. aug. 9.) 6. p. 
A Borsodi Tájházban lesz a rendezvény. 

Borsodi Mővészeti Fesztivál, harmadszor = Déli Hírlap. 35. 
évf. 139. sz. (2003. jún. 17.) 4. p. Edelényben három ren-
dezvényre kerül sor a fesztivál keretében. 

Mővészeti fesztivál, programok Edelényben is = Déli Hírlap. – 
35. évf. 141. sz. (2003. jún. 19.) 3. p.  

Megkezdıdött a III. Borsodi Mővészeti Fesztivál = Déli Hírlap. 
– 35. évf. 142. sz. (2003. jún. 20.) 5. p.  Edelényben három  
rendezvényt tartanak a fesztivál keretében. 

Fesztiválkoncertek Edelénytıl Kurityánig = Déli Hírlap. 35. 
évf. 143. sz. (2003. jún. 21.) 4. p. A III. Borsodi Mővészeti 
Fesztiválról szól az írás. A Borsodi Tájházban is lesz 
elıadás. 
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Látogatóit várja a Borsodi Tájház = Észak-Magyarország. - 60. 
évf. 80. sz. (2004. ápr. 5.) 5. p.  

Ismét lesz Borsodi Mővészeti Fesztivál = Észak-Magyarország. - 
60. évf. 81. sz. (2004. ápr. 6.) 5. p. Edelényben három ren-
dezvényt tartanak a fesztivál keretében.  

Gazdag programok lesznek = Észak-Magyarország. - 60. évf. 
109. sz. (2004. máj. 11.) 4. p. Az Edelényi Hétrıl szól az 
írás. A Borsodi Tájházban is lesznek rendezvények. 

Edelényi Hét: immár tizenharmadszor = Észak-Magyarország. 
- 60. évf. 119. sz. (2004. máj. 22.) 5. p. A Borsodi Tájház is 
helyet ad rendezvényeinek. 

A kismesterségek hagyományairól = Észak-Magyarország.- 60. 
évf. 224. sz. (2004. szept. 24.) 3. p. Az Edelényben rendezett 
honismereti akadémiáról szól az írás. A Borsodi Tájház is 
helyszíne volt. 

A tájházban = Észak-Magyarország. - 63. évf. 139. sz. (2007. 
jún. 16.) 6. p. Az edelényi tájházban rendezett Ghymes kon-
certrıl szól a rövid hír. 

Elıször = Észak-Magyarország. - 63. évf. 147. sz. (2007. jún. 
26.) 7. p. Rövid hír az Edelényben megrendezett Múzeumok 
éjszakájáról. 

Múzeumok éjszakája = Észak-Magyarország.- 64. évf. 135. sz. 
(2008. jún. 11.) 8. p. Rövid elızetes az edelényi rendezvényrıl. 

 


