
Helytörténeti gyűjteményekről 

Falumúzeumok 
Bács-Kiskun 
megyében 

Szobabelső a bajai bunyevác-délszláv tájházban 
(Mándics Mihály felvétele) 

„A közgyűjtemények rendeltetésének, a nemzeti értékek megóvásának teremt 
a Honismereti mozgalom társadalmi elismerést, megbecsülést és igen széles tömeg-
bázist. Különösen nagy fontosságot tulajdoní tunk az összehangolt közgyűjteményi 
segítségnek." Mi is számba vettük megyénkben a megtett út eredményeit és az 
elkövetkezendő időszak lehetőségeit. Nem valaminek a befejezése tehát, hanem ki-
indulási pont is. A kibocsátott „Adatlapok"-ra a települések 92%-a tisztelte meg a 
megye Honismereti Albizottságot válaszával. Ezúttal csak a gyűjteményekről szó-
lunk. 

Nyilvántartásunk szerint a megyében társadalmi úton, lelkesedésből létrejött 
gyűjteményeink száma jelenleg 44. Ebből úgynevezett tá jház 13, amelyből 3 nem-
zetiségi tá jház: Baján bunyevác (délszláv), Hartán német, Kiskőrösön pedig szlo-
vák nemzetiségű. A többi helytörténeti gyűjtemény is tükrözi a nemzetiségi jelle-
get ott, ahol vegyes lakosság él. A nyilvántartott magángyűjtemények száma 48. 
Magánosok kezében is sQk értékes tárgyi emlék van, amelyhez életük végig ragasz-
kodnak és nem ad ják át a közgyűjteménynek. Persze ezeket is nyilvántart juk. 
A „falumúzeumok" fenntartói á l ta lában a helyi tanácsok, r i tkábban az iskolák.. 
Kúnszentmiklóson például nagyon sokat segít a Kiskunsági Nemzeti Park a hely-

A madarasi iskola 
helytörténeti 
gyűjteményéből 
(Harangi Péter felvétele) 

Szobabelsö a kiskőrösi szlovák tájházban 
(Dnlai András felvétele) 
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történeti gyűjtemény működtetésében, fenntartásban. Teljesen ú j példával állunk 
szemben Kiskunmajsán, ahol a Jona thán Mgtsz sa já t épületét ajánlotta fel helytör-
téneti gyűitemény létrehozására és vállal ta annak fenntartását . Sőt még külön egy 
tá jháza t is kialakított. Balotaszálláson a Kossuth Mgtsz egy tanyamúzeumot alakít 
ki, és fenntar tására is vállalkozik. Az isikolamúzeumok szép példájával találkoz-
hatunk Csávoly, Jánoshalma és Madaras községekben. Gazdag ipartörténeti gyűj-
teménye van Kecskeméten a 623. sz. Vágó Béla Ipari Szakmunkásképző és Szak-
középiskolának. Felsorolását nem vál lalhat juk e rövid íráts keretében, hol vannak 
azok a szép gyűjtemények, amelyek látogatottak is. Nagyon sok helyen — bár nem 
tematikus alapossággal — gyűjt ik a mezőgazdasági eszközöket a történelem-szak-
terem gazdagítására. 

A gyűjtemények vezetői között legnagyobb számban a pedagógusokat találjuk 
meg, de van könyvtáros, múzeológus, történész, népművelő, hivatásos BM-tiszt, 
postai tisztviselő, tűzoltó tiszt is. 25 helyen krónikaírással is foglalkoznak. Megyei 
lapunkban kéthetenként jelenik meg a Honismereti oldal s emelett időszakonként 
is közlik, hogy a megyében hova látogathatnak az érdeklődők. 

Mándics Mihály 

Falumúzeum az Ipoly mentén 
Palást (PlaStovce) palóc község az Ipoly 

jobb par t j án a Korpona-patak mellett. 
Hagyományőrző település, lakói valamikor 
elsősorban földműveléssel és állattartással 
foglalkoztak. A századforduló t á j án a köz-
ségnek több fogadott pásztora is volt. 

A faluban évek óta pezsgő művelődési 
munka folyik. Ennek fő irányítója a 
CSEMADOK helyi szervezete. Különösen 
a hagyományőrzés terén végeznek komoly 
munkát, hiszen folklórcsoport, menyecske-
kórus és férf i éneklőcsoport működik ma 
is a fa luban; szüreti ünnepségeket, lako-
dalmas bemutatókat , népviseleti bálokat 
rendeztek több alkalommal. S ha már a 
népművészetről esett a szó, hadd mondjuk 
el, hogy legtöbb figyelmet talán a község-
ben végzett tárgyi néprajzi gyűjtés érde-
mel. 

Az 1960-as években néhány lelkes CSE-
MADOK-tag — Pásztor József, Kiss István, 
Gál János, Gyenes István, Oroszlány Já -
nos, Blaskó István — kezdeményezésére 
széles körű néprajzi gyűjtés kezdődött Pa-
láston. A munkába szinte az egész lakos-

ság bekapcsolódott, Ennek eredményeként több száz használati tárgy, régi ruhadarab 
gyűlt össze. Az értékes gyűjteményt 1970-ben a volt Palásthy-kastélyban helyezték 
el. Sajnos, 1975-ben a tárgyakat ki kellett innen költöztetni, s azc'.c csaknem egy 
évtizedig az iskola öreg melléképületében zsúfolódtak — kitéve az enyészetnek. A 
még meglévő gyűjteményből 1980-ban e sorok írójának kezdeményezésére az ipoly-
sági Honti Közművelődési Klub kiállítást rendezett. Ez a palástiakat további mun-
kára ösztönözte. A helyi tanács, Tasy Zoltán elnökkel az élen, a gyűjtemény ren-
delkezésére bocsátotta a falu egyik középületét, a volt állatorvosi lakást. Miután ezt 
szépen helyreállították, három helyiség jutot t a gyűjteménynek, egy tanácsterem pe-
dig a CSEMADOK-nak. 

Mit is láthat ma az érdeklődő ebben a fa lumúzeumban? Az első teremben a népi 
kerámia termékeit áll í tották ki. A cserépedényeket a fa lu lakói egykor a bakabányai 
és a gömöri fazekasoktól vásárolták. Bakabányáról még az 1930-as, 1940-es években 

Női ködmön 
(Lánczos József felvétele) 
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is jártak ide fazekasok. Hosszú szekerekkel hozták termékeiket; cserébe egyszer vagy 
kétszer kellett a vásárlónak megtölteni az edényeket búzával. Közkedvelt volt a 
négylyukó bugygóskorsó, de vették a drótozott korsókat, a cseréptálakat, siranyakat 
és ételhordó fazekakat is. Van a gazdag gyűj teményben lakodalmi cseréptál és ko-
maasszonytál, tejescsésze, meg több apátfalvi , illetve hollóházi festett porcelántányér 
is. A legnagyobb agyagedény a kb. 20—25 literes lagzisfazék, amelyet kétágú villával 
tettek a kemencébe. Ilyen edény csak néhány háznál volt. 

A pásztoremberek — Gazdag János, Melisek Ferenc, Fritz Mátyás — hagyatékából 
ivócsanakokat, pásztorbotokat, kanásztülköket, emléktárgyakat, egy pásztortarisznyát 
és egy fakulacsot sikerült megmenteni. A görcsösbotot annak idején som- vagy vad-
körtefából készítették a pásztorok. Tavasszal faragták be az élő fát, majd egy év után 
kivágták és megmunkálták. Ezeket a tárgyakat szintén az első teremben helyezték 
el, akárcsak azt az u j jas cifraszűrt , amely egykor Saliga Istváné volt. Bizonyára a 
század elején vásárolhatta Ipolyságon, valamelyik ottani mestertől. Paláston egyéb-
ként a cifraszűrt pásztorokon kívül a jobb módú gazdák is hordták, főként amikor 
a vásárba mentek. 

Egy másik helyiségben a háztartás és a mezőgazdaság eszközeit állították ki, többek 
közt régi favil lákat és -gereblyéket, különböző köpülőket, mozsarakat stb. A három-
ágú fagereblyét egyebek közt a gabona nyomtatásánál is használták. Ezzel szedték ki 
a szalmát a gabonaszemek közül. A kombinál t faekével még az 1930-as években is 
szántottak errefelé. Az ekének azonban már csak a gerendöje, meg a szarva készült 
fából. 

A második szobában helyezték el a kenyérsütés eszközeit is: a dagasztóteknőt a 
teknőlábbal, a kenyérsütő lapátot, a szívonót, a kemence tisztítására szolgáló 
pemetet stb. 

Leggazdagabb a kenderfeldolgozás eszközeinek gyűjteménye. Az egyszerű virág-
motívumokkal és a különböző geometriai alakzatokkal díszített kétszárnyas guzsa-
lyon kívül van itt egyszárnyas talpas guzsaly és székguzsaly is, de látni itt csívelőt, 
visszálót, motollát, tilót és héhőt is. Sőt a szövőszék sem hiányzik. A rokkák közül 
a kecskerokka, a motollák közül pedig a percentős motolla érdemel figyelmet. 
A munkaeszközök nagy részét helyben készítették. A fafaragáshoz többek közt jól 
értett Matyis Gyula és Gyenes Pál, fűzfakosarakat pedig Gál István is készített. 

A harmadik helyiség a tisztaszobáé. A vetett ágyon, a tulipántos ládán, a subló-
ton — ra j t a Fritz Mátyás faragott oltára — kívül itt kaptak helyet a népviseleti 
ruhadarabok is. Vannak a ruhatárban dudlos ingek, ördöglakatos lajbik, szebbnél 
szebb tarajos főkötőt, háromcsücskű menyecskekendők, lyukas- é.3 laposhímzéssel 
díszített férfi ingek, posztónadrágok stb. Lá t juk ezenkívül a teljes női és gyermek-
viseletet is. A palóc viseletcsoportba tartozó ruházat alapanyaga hosszú időn át a 
házilag előállított kendervászon volt. 

A tár lókban s az épület folyosóján régi dokumentumokat , fényképeket, ú jságkivá-
gatokat állítottak ki. A falumúzeumot bármikor megmutat ják az érdeklődőknek a 
gyűjtemény lelkes kezelői. 

Csáky Károly 

Néprajzi gyűjtemény Laskón 

A Jugoszláviában lévő Laskó (Lug) nevével Baranyai Júl ia Vízbe vesző nyomo-
kon című könyvében találkoztam először. Szép sorok olvashatók abban nemcsak 
a község fekvéséről, hanem művelődéstörténeti jelentőségéről is. Az is igaz, hogy 
ennek a drávaszögi településnek nemcsak a múlt ja, de jelene is megismerésre 
méltó. Korszerű orvosi rendelője, gyógyszertára van, könyvtár épült, és igényes 
pedagógiai követelményeknek megfelelő iskola és óvoda. 

A falu jelenkori fejlődésének eredményeiről Lábadi Károly tájékoztat, aki Las-
kón jár tomban kísérőmül szegődött. Keresve sem lelhettem volna nagyszerűbb 
kalauzt, hiszen az ő avatott , tudatos népra jz i munká jának köszönhető, hogy ma 
helytörténeti és néprajzi gyűj temény vár ja a Laskóra látogatókat. Tőle tudom, hogy 
a gyűjteményt 1981. december 12-én nyitotta meg a Petőfi Sándor Művelődési Egye-
sület. Amíg lassan bandukolunk a templomdombra, ahol a gyűj temény a' régi iskola 
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épületében helyet kapott, kísérőm — aki a néprajz tudomány megbecsült képvise-
lője, 'könyvek, tanulmányok szerzője, a Magyar Képes Újság szerkesztője1 — arról 
beszél, hogy mi volt az előzménye a mostani ál landó gyűjteménynek. 1977-ben jól 
sikerült alkalmi néprajzi kiállítást rendezett a Művelődési Egyesület. Elhatározták, 
hogy a bemutató tárgyait ál landó kiállításon t á r j á k a közönség elé. Az előkészüle-
tek, a kiegészítő gyűjtés, a megfelelő helyiségek megszerzése négy évet vett igénybe. 
A rozoga épületet fel kellett új í tani , s ezt teljes egészében az Egyesület tagjai vé-
gezték társadalmi munkában. 

Mire kedves kísérőm eddig jutott a múzeumalapítás körülményeinek taglalásá-
ban, meg is érkeztünk a takaros épülethez a „dörömbön" (dombon). A gyűjtemény 
több helyiségből áll. Az elsőben a kiállítás alapítóinak névsora fogadja a betérőt 
— ők tizenöten vannak. Továbbá itt olvashatók azoknak a neve (68-an vannak), 
akik ajándékozással gazdagították a gyűjteményt. Értékes irodalmi alkotások máso-
latával járult hozzá a gyűjteményhez a Magyar Tudományos Akadémia, az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár és a pécsi Megyei Levéltár. Itt kaptak helyet a Laskó 
helytörténetével megismertető dokumentumok (bírói számadások, pecsét stb.). A kö-
vetkező szobában folytatódik ezek sora. Fényképeken láthatók a Laskón talált 
bronzkori leletek, a római kort edények, pénzérmék, téglák szemléltetik. A múl t 
századi anyag legértékesebb darabja i azok, amelyek a laskói iskola történetét idé-
zik. Találkozunk a tárlókban mindazokkal — arcképeikkel és műveik másolatával 
— akik Laskón éltek és munkásságuk része a magyar művelődéstörténetnek. Kik ők? 
Laskai Osvát, Sztárai Mihály, Szegedi Kis István, Tolnai Bálint, Laskai Csókás 
Péter, Ács Zsigmond, Laskai János, Asztalos Botos János, Ács László, Ács Gedeon, 
Baranyai Júlia. Egy csokorra való azokból a könyvekből, tanulmányokból, cikkek-
ből is idekerült, amelyek Laskóról tudósítanak. 

Az írásos emlékeken kívül értékes tárgyi anyag is helyet kapott a gyűjtemény-
ben. Ezek közül alighanem a legnevezetesebb Kossuth papjának, Ács Gedeonnak a 
karosszéke. Egy külön termet teljesen megtölt a laskói, illetve a drávaszögi nép-
viselet. Itt a tel jes férfi- és női viselet darabjai láthatók, továbbá a népi hímzések 
gazdag motívumkincse, melyeken a piros és a fekete szín, valamint a mértani for -
mák az uralkodók. A fehér lyukhímzés kiállított darabjai a laskói asszonyok alkotó 
képzeletének és kézügyességének a bizonyítékai. Az utolsó teremben egy laskói 
konyhát rendeztek be, amelynek darabja i a múlt század és a századforduló ízlés-
világáról adnak képet. 

A múzeum megtekintése u tán Lábadi Károly a jövőről is ej t néhány szót. Meg-
említi, hogy mind já r t a megnyitó után tervezgették a gyűjtemény bővítését, kiegé-
szítését. 1984 tavaszán a tornácon helyezték el a nagyobb gazdasági szerszámokat 
s hátra van még egy régi borospince berendezése, melyet egy múlt századi, jobb 
módú gazda pincéje szerint k ívánnak bemutatni , korhűen. 

A laskói helytörténeti és néprajzi gyűjtemény nem a holt tárgyak tárháza, hanem 
eleven művelődési forma. Évente három-négy alkalommal, egy erre a célra kijelölt 
teremben, időszaki képzőművészeti kiállítások vá l t ják egymást. 

Búcsúzóul megszorítom annak az embernek a kezét, aki kísérőm volt s ál tala 
a laskóiakét is, akik azt t a r t ják , s ezt már tettekkel is bizonyították, hogy aki szel-
lemi javakban gazdag, az nem süllyedhet végzetes szegénységbe. Megilletődötten 
állok a falumúzeum napsütötte udvarán. Baranyai Júlia í r ja könyvében Laskóról: 
„A legelőkelőbb a falu közepén a fenyőkkel beültetett templomdomb. Ez a domb 
(a „dörömb") egyben a vidék legkimagaslóbb pontja . Első pil lanatban nem lehet 
megállapítani, mi az, ami itt hűvösen és tiszteletet parancsolóan megérint. A nyu-
galom, a békesség, a mélységes csend? A megváltoztathatat lannak, megmerevedett-
nek tűnő sérthetetlen állandósággal állunk szemközt? A levegőben van itt az a 
bizonyos valami. Talán a múlt ódon leheletű üzeneteit érezni i t t . . . " 

Z. Urbán Aladár 

1 Lábadi Károly munkásságával a Honismeret 1983. 4. száma foglalkozott. 
(Szerk.) 
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Rendhagyó 
helytörténeti 
gyűjtemény 
Kiskunmajsán 

A hazai termelőszövetkezetek egyre nagyobb részt vállalnak az anyagiakkal szű-
kösen ellátott települések fejlesztésében, sokszor jelentős összegekkel járulnak hoz-
zá a helyi közművelődési feladatok megvalósításához. Ennek ellenére ma még rend-
hagyó dolog, hogy egy termelőszövetkezet maga hozzon létre a település múlt ját , 
néprajzi , helytörténeti értékeit bemutató, sőt annak gyűjtésével és kutatásával fog-
lalkozó múzeumot. Ahhoz, hogy ilyesmivel találkozzunk, a Bács-Kiskun megyei 
Kiskunmajsára kell utaznunk. 

Mi sem bizonyítja jobban a helybeli Jonathán Termelőszövetkezet kötődését a ha-
gyományhoz, mint hogy a gazdaság címerébe a település . .falucsúfolójában" sze-
replő sündisznócskát helyezte. Az esemény legendája a XVIII. századba nyúlik, 
amikor is a hagyomány szerint egy ízben püspöklátogatásra készültek a majsaiak. 
A gyermekeket egymástól megfelelő távolságra kiállították az útra, egészen a szom-
széd falu határáig, hogy hírt ad janak az egyházi méltóság feltűnéséről, s idejében 
meghúzhassák a harangokat. Hogy, hogy nem, egyszercsak egy sündisziiócska szaladt 

á t az úton, s a gyerekek örömmel mutogatták egymásnak: ni a tüskös, ott a tíis-
kös! Elhallotta a szót a távolabb álló „őrszem", s püspökként adta tovább. Hamar 
a fa luba ért a szó, s legott meg is húzták a harangokat , ha nem is a püspöknek, 
de — a tüskösnek. így azután a szomszéd falubeliek azzal bosszantották a majsai-
akat , hogy a sündisznónak harangoztak, s tüsfcösöknek csúfolták őket. E bájos tör-
ténetben eredezik a Jonathán Tsz „címerállata". 

Nyilvánvalóan a hagyomány vállalásának és ápolásának jelentőségét tartották a 
szemük előtt a Jona thán Termelőszövetkezet vezetői, de különösen dr. Vedres Fe-
renc elnök és felesége, amikor 1980 őszén elhatározták, hogy a szövetkezet egyik 
régi i rodájában helytörténeti gyűjteményt hoznak létre. Anyagát három magán-
gyűj tő adományozta: dr. Palcsó Béla fogorvos, aki néprajzi gyűjteményét ajánlotta 
fel, Gaál Miklós tsz-tag is a néprajzi tárgyait adta be, Csík Antal technikus pedig 
helytörténeti és néprajz i anyaggal gazdagította a gyűjteményt. Létrejöt t tehát az a 
mag, amely körül megindulhatott a kristályosodás. A gyűjtemény vezetője Kozma 
Huba tanár lett, aki nagy lelkesedéssel, s a napi gondokon túl tekintve igyekszik 
elérni, hogy a gyűj temény ne rekedjen el a mindenkori állapotban, ne csak repre-
zentál ja a település művelődéstörténetét, de szervezze is annak szellemi életét. 

Három helyiségben néprajzi kiállítás látható itt, mégpedig szerencsés módon nem-
csak az általános falusi élet mindenüt t ismert tárgyaival találkoztunk, de bepillant-
ha tunk abba az évszázados küzdelembe is, amit a majsa i ember vívott a folyton 
mozgó, örökké vándorló homokkal. Ez az állandó küzdelem létrehozta a maga esz-
közeit, sajátos szókincsét, gazdálkodási módját , sőt életformáját . Látható azután itt 
cipész-, kalapos- és szűcsműhely, pipagyűjtemény; egy szoba szolgál a helybeli 
születésű Konecsni György festő és grafikus műveinek, egy pedig Járitz festőnő 
képeinek. Ez a múzeum állandó része. Két helyiségben időszakos kiállításokat ren-
deznek, főleg képzőművészek alkotásaiból, valamint magángyűjtők anyagaiból. 

Mivel a gyűjtemény egyelőre nem bővíthető, a termelőszövetkezet 1982-ben meg-
vett egy XIX. század elején épült parasztházat, amelynék hagyományos berendezé-
sét szinte csak úgy kellett hagyni, ahogy volt, s azóta tájházként üzemel — ugyan-
csak a termelőszövetkezet költségén. De eljön m a j d az idő, amikor a helytörténeti 
múzeum is terjeszkedhet, amikor fölszabadulnak az épületben ma még meglévő 
lakások. Akkor egyrészt megoldódnak a raktározás égető gondjai, másrészt pedig 
bővülhet a kiállítási terület, amely később talán az udvaron elhelyezett szabadtéri 
résszel is kiegészül. 
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Egyelőre inkább „befelé" terjeszkedik a múzeum s megfelelő helyiségek h í ján nem 
tárgyakat , hanem ismeretanyagot gyűjt , önélet író pályázatot hirdettek idős tsz-
tagok számára, de magnetofonnal is gyűj t ik a visszaemlékezéseket. Hozzákezdtek a 
helytörténeti fényképanyag alapjainak a lerakásához. Terv és elképzelés van tehát 
bőven, néha több is, men t amennyit a mecénás termelőszövetkezet er re a célra 
szánna. 

Jó helyre teszi tehát a Jonathán Tsz a kulturális a lapnak a helytörténeti gyűjte-
ményre jutó részét. A múzeum máris fontos közművelődési feladatot tölt be. A 
helybeli — sőt környékbeli — művészeknek lehetőséget ad műveik kiállí tására, de 
egyik-másik bemutatójuk országos érdeklődést is kelt. I lyen volt például december-
ben a Gy. Szabó Béía-kiállítás. A neves kolozsvári művészt ugyanis régi szálak 
fűzik a Kiskunmajsa melletti Szánkhoz, egyetemistaként itt kezdett el rajzolni. 
A település általános iskolásai sűrűn felkeresik a gyűjteményt, hogy szemléltető 
bemutatóval egészítsék ki történelemóráikat. Hétről hét re idős parasztemberek lá-
togatnak ide a pályázat meghirdetése óta, hogy hozzanak valami tárgyi emléket, 
vagy magnóra mondják életük egy-egy fontos szakaszát. 

A kecskeméti múzeum szakmailag támogat ja a majsa i gyűjtemény munkatársai t , 
így a múzeum egyre színvonalasabban töltheti be hivatását . Nemcsak azért rend-
hagyó tehát ez a helytörténeti gyűjtemény, mert egy nem akármilyen termelőszö-
vetkezet ta r t ja fönn, hanem azért is, mer t vezetőjének lelkesedése és elkötelezett-
sége révén, s a falu közművelődésében játszott szerepével messze kiemelkedik az 
átlagos, sokszor megmerevedett , üvegbúra alá helyezett helyi gyűjtemények sorából. 

Halász Péter 

Cipészmühelv a Helytörténeti Múzeum állandó kiállításán (Paskuj Iván felvétele) 
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