
Kossuth Lajos alakja több volt, mint mondahős, népdalaink, népművészetünk ihletője. 
Személye mind a magyarság, mind a közös hazában élő más népek többségének számára jel-
képpé vált: a szabadság jelképévé. Történelemkönyvek, szónoklatok nélkül is egyike lett azon 
tudatformáló erőknek, amelyek egy évszázadon át a társadalom széles rétegeinek nemzeti 
identitását meghatározták nemcsak határainkon belül, hanem mindenütt, ahol magyarok él-
nek.1 

Ujváry Zoltán 

Tájházak Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében több mint harminc tájház, illetve tájháznak nevezhető 
vagy tájház jellegű intézmény létesült az elmúlt évtizedekben, melyek közül jelenleg tizen-
nyolc működik. Azért élek ezzel a roppant óvatos megfogalmazással, mert a néprajzi 
muzeológiában máig nem tisztázott kérdés, hogy mit is takar pontosan a tájház kifejezés. 
Balassa M. Iván 1981-ben megfogalmazott meghatározása - „A népi építészet szempontjából je-
lentős, esetleg népi műemléknek minősített épületekben berendezett, lakásbelsőket (ritkábban műhelye-
ket, kezdetlegesebb ipari létesítményeket) bemutató múzeumokat értek a továbbiakban a tájház megne-
vezés alatt" - minden lényeges elemét tartalmazza ugyan a kérdésnek, ám a XXI. század hajna-
lán mégsem használható fenntartások nélkül, hiszen az elmúlt két évtizedben igen sokat vál-
tozott a tájházak körül a világ.1 A hivatalos besorolás szerint a tájház kategória nem létezik, és 
az ebbe a kalapba összegyűjtött intézményeket múzeumi kiállítóhelyként, helytörténeti gyűjte-
ményként, szakgyűjteményként vagy emlékmúzeumként határozza meg a muzeológia. Ebben a 
rendkívül összetett és árnyalt kérdésben természetesen vannak olyan közös pontok, amelyek 
alapján mégis egy lapon kezelhetjük ezeket az intézményeket, elöljáróban azonban hadd szö-
gezzem le: a hasonlóságok és közös vonások ellenére is minden egyes tájház létrejötte, műkö-
dése, jelene és jövője a legnagyobb mértékben a helyi szándékok, lehetőségek, adottságok és 
erőforrások függvénye. 

Helytörténeti és néprajzi tájházaink csaknem kivétel nélkül népi műemlékekben vagy mű-
emlék jellegű épületekben működnek. Ez adja a tájházak egyik legfontosabb jellegzetességét: 
itt maga az épület is érték, annak minden helyreállítási, állagmegóvási és műemlékvédelmi 
problémájával együtt. A tájházak létrejöttének első hulláma az 1960-as, 1970-es években ép-
pen a műemlékvédelem irányából kapott indító lökéseket, amikor új színfoltként jelentek 
meg a letűnő paraszti világ reprezentatív igényű megörökítését célzó népi műemlékek. Az 
egyes településeken megőrzött régi lakóházak hasznosítása során kézenfekvőnek tűnt a mu-
zeális intézményként, mintegy helyi kis-múzeumként, kvázi-múzeumként való berendezés. 
Tájházaink zöme ebbe a mozgalomba illeszkedve jött létre az 1970-es évek második felében és 
az 1980-as évek elején. 

Azt, hogy a tájházak létesítése és eredményes működtetése óriási kihívás, talán nem kell 
hangsúlyoznom. Kissé szerencsétlen módon ezeknek az intézményeknek a kettős kötődése 
(az építészethez-műemlékvédelemhez és a néprajzhoz-helytörténethez való egyidejű kapcso-
lódása) sok esetben azt eredményezte, hogy a nagy lelkesedéssel létrehozott tájházak egy ré-

1 E témáról részletesebben Ortutay Gyula írt Kossuth Lajos a magyar nép hagyományaiban címmel. Ethn., 
LXIII. 1952. 263-307. old; A szabadságharc népköltészete című kötetben Dégh Linda ismertette a vonat-
kozó hagyományt. Mindkét munka forrásul szolgált a korabeli idézeteket illetően. A témakört Kato-
na Imre foglalta össze tömören a Magyar Néprajzi Lexikonban. 

1 Balassa M. Iván: A tájak muzeológiai és műtárgyvédelmi kérdései. A miskolci Herman Ottó Múzeum 
Közleményei. Miskolc, 1981.1-9. old. - Viga Gyula: Néprajzi muzeológia - változó időben. A nyír-
egyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XLIII. Nyíregyháza, 2001. 627-636. old. 
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sze - szinte két szék között a földre esve - igazából egyik szakma kívánalmainak sem felelt 
meg, látogatottsága csökkent, állaga leromlott, és mint „múzeum" nem váltotta be a hozzá fű-
zött reményeket. Ugyanakkor más intézmények már évtizedek óta jól működnek és valódi 
központjaivá váltak egy-egy település hagyományőrző tevékenységének és kulturális életé-
nek. Az említett nagyfokú eltérések oka minden esetben más és más, és az elmúlt három évti-
zed tapasztalatai azt mutatják, hogy a tájházak eredményes működéséhez igen sok tényező 
kedvező együttállása szükséges. 

Ezekre a tényezőkre (az épület kiválasztásának szempontjai, az épület és a bemutatott 
tárgyegyüttes színvonala, a belső tér berendezése, a műtárgyvédelem problémái, az üzemel-
tetés és állagmegóvás nehézségei stb.) a néprajzos szakma több alkalommal is felhívta a fi-
gyelmet, és a probléma fontosságát jelzi, hogy számos konferencia szerveződött már e kérdé-
sek megvitatására.2 Ezek közül egy kérdéssel érdemes most foglalkoznunk, éppen alakuló-
ban lévő és létesítendő tájházainkkal kapcsolatban: a népi műemlékek hasznosításának való-
ban a múzeum jellegű üzemeltetés-e a legjobb módja? 

A hagyományos életmód tárgyi világát és egy-egy település, táj jellemző építészeti öröksé-
gét egyszerre bemutató intézmények a szabadtéri néprajzi múzeumok. Ezek létrejötte a 
tájházalapító mozgalom virágzásának idejére tehető, és a két intézménytípus céljai, feladatai 
sokban hasonlítanak egymásra. Az 1960-as évek második felében Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében is komolyan felvetődött egy szabadtéri néprajzi múzeum létrehozásának gondola-
ta, amely azonban nem valósult meg, így a megyében található tájházak „skanzen-jellege" 
iránti igény ma is érezhető.3 

A helyben megőrzött lakóházak múzeumként való működtetése azonban sok esetben nem 
szerencsés. A néprajzos muzeológus többnyire akkor kerül kapcsolatba a létesítendő tájház-
zal, amikor annak működési engedélyét kérvényezik a létrehozók, vagy - szerencsésebb eset-
ben - segítséget kérnek a berendezéséhez. Ilyenkor a legtöbb esetben már csak a kész állapo-
tok megtekintésére van lehetőség, és a megyei múzeum szakemberei gyakran a helyi tájház 
ügyének „kerékkötőjeként" tűnnek fel az emberek szemében, mint akik akadékoskodásukkal 
gátolják a jó ügy menetét. Néhány szempontot azonban érdemes fontolóra vennünk. 

Tájházaink nagy része saját gyűjteménnyel nem rendelkezik, és az összegyűjtött tárgyak 
szakszerű nyilvántartásának és műtárgyvédelmének kérdése sem megoldott. A tárgyak gyak-
ran tisztítatlanul, restaurálatlanul kerülnek kiállításra, és a berendezés igazán érdekes darab-
jait nemegyszer a megyei múzeumtól kell kölcsönkérniük az építőknek. A felhalmozott 
tárgyegyüttes történeti és társadalmi szempontból általában egyenetlen: a XIX. század elejétől 
a XX. század közepéig keverednek a korszakok, és a falusi szegénység tárgyai vegyülnek a 
módos gazdák és polgárosodó parasztok emlékanyagával. Sok gondot okoz, hogy a tárgyak 
zöme egyszerre, koncepció nélkül, kampányszerűen kerül összegyűjtésre, és azok nagyrészt a 
paraszti szövés-fonás eszközállományába tartoznak, míg az élet más területeit jóval kevesebb 
tárgy képviseli. 

A tájházak kiállításai szinte minden esetben enteriőrök, mégpedig az eredetiség, a hiteles-
ség valós vagy vélt igényével létrehozott házbelsők. Ez a törekvés akkor volna igazán szeren-
csés, ha a lakóházak valóban az eredeti bútorzattal, tüzelőberendezéssel és használati tár-
gyakkal kerülnének védelem alá. Az épületek zöme azonban csak külsőleg őrzi a hagyomá-
nyos formákat, a berendezés már a helyi öregek emlékeire alapozott utólagos rekonstrukció, 
amely hol így, hol úgy sikerül. A néprajzi tájházak célja a reprezentálás: létrehozói a falu lakói-
nak egykori életmódját igyekeznek bemutatni általa. Ennek azonban előfeltétele volna egy 
alaposabb helytörténeti és néprajzi kutatómunka, amely kijelölhetné a kiállítás főbb irányvo-
nalait: nem mindegy ugyanis, hogy milyen épületben milyen korból és mely társadalmi- vagy 
foglalkozási csoporttól származó tárgyi anyagot helyezünk el; ezek nagyban meghatározzák 
azt, hogy a létrejövő kiállítás üzenete mennyire lesz érvényes általában, a falu egészére nézve. 

2 Balassa M. Iván: 1981. i. m. 1-9. old. - Cseri Miklós-Viga Gyula: A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei táj-
házakról. Szülőföldünk, Borsod-Abaúj-Zemplén 10. sz. Miskolc, 1987. 87-90. old., 11. sz. 84-86. old. 
- Cseri Miklós-Berényi Mariann: A tájházak létesítésének, működtetésének és berendezésének tapasz-
talati Magyarországon. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 3-4. sz. Kolozsvár, 1999.7-11. old. 

3 Janó Ákos: Kísérlet Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szabadtéri néprajzi múzeum létesítésére. A 
Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXV-XXVI. (1986-1987). Miskolc, 1988. 545-557. old. 
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A komlóskai tájház épülete felújítás előtt az 1970-es években 
(Fotó: Herman Ottó Múzeum, Miskolc) 

A múzeumként való üzemeltetés felvet számos technikai természetű problémát is. A tájhá-
zak zömében a kiállítási installáció, a világítás, a feliratozás korszerűtlen, elavult. Igen sok 
épület sajnálatos módon egyszerűen dohos, piszkos, a tárgyak és a látogatók szempontjából 
egyaránt méltatlanok a körülmények. A tájházak nyitva tartása, a gondnokok alkalmazása, az 
udvar és a környék rendben tartása is sok helyütt kívánnivalót hagy maga után. A múzeumi 
funkció sikeressége a tájházak esetében nagyban függ a település idegenforgalmától. Ennek 
ellenére tájházaink egy jelentős része olyan helyen jött létre, ahol idegenforgalom gyakorlati-
lag nincs, és az alapvető létesítmények (elsősorban az étkező- és szálláshelyek) hiánya miatt 
nem is várható a turizmus erősödése. Sok esetben még az áthaladó forgalom becsalogatásá-
hoz szükséges legalapvetőbb feltételek (tájékoztató- és megállítótáblák, büfé, WC) sem adot-
tak. 

Az elmondottak alapján egyértelmű, hogy napjaink örökségvédelmi, muzeológiai és ide-
genforgalmi szempontjai azt sugallják, hogy a népi műemlékek helyben történő megőrzése és 
hasznosítása nem feltétlenül „lds-múzeumként" a legszerencsésebb. A hasznosítás során az 
alkotóház, a közösségi ház, a szálláshely, a kézműves műhely talán kedvezőbb forma lehet, 
amelyhez természetesen a hiteles építészeti és tárgyi környezet adja meg a kellő alapokat. A 
tájház, mint többfunkciós létesítmény fontos szerepet tölthet be egy település társadalmi-kul-
turális életében, és az ott megjelenő hagyományőrző vagy egyéb kulturális tevékenység még 
életszerűbbé teheti a múlt értékeinek bemutatását. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye tájházainak4 egy része országos jelentőségű helytörténeti 
vagy irodalmi emlékhely. Ezek látogatottsága megyei viszonylatban számottevőnek mondha-
tó, gyűjteményük pedig túlmutat a néprajz határain. Ilyen kiállítóhely a keleméri Tompa Mi-
hály Emlékház és a 2002 márciusában felújított, ú j kiállítással rendelkező tardonai Jókai Emlék-
ház. Ehhez hasonlóan nemrégiben készült el a Lévay József életútját bemutató irodalomtörté-
neti kiállítás Sajószentpéteren a Lévay-emlékházban. Viszonylag kevéssé ismert és ritkábban lá-

4 Az adatok forrása Balassa M. Iván (főszerk.) Magyarország Múzeumai, Bp. 2001.97-115. old. 

52 



A tardi tájház (Fotó: Herman Ottó Múzeum, Miskolc) 

togatott irodalmi emlékhelyünk a prügyi Móricz-emlékház. Az előzőekhez hasonló, ám nép-
művészeti vonatkozású a mezőkövesdi Kis Jankó Bori Emlékház, amely az egyik legrégebben 
működő és a látogatók körében igen népszerű emlékmúzeum. Valamennyi emlékházra jel-
lemző, hogy a bemutatott neves személyek tárgyain és dokumentumain kívül néprajzi vonat-
kozású kiállítási részek is vannak bennük. Legjelentősebb talán a Kis Jankó Bori Emlékház 
matyó lakásbelsője, amely a mezőkövesdi summások „cifra nyomorúságát" mutat ja be. 

Igen kedvező helyzetben, a zempléni „idegenforgalmi folyosóban" van a gönci Huszita 
Ház. A vidék jellegzetes lakóháztípusa az erős kőfalakkal, kis lőrésszerű ablakokkal, zárható 
ablaktáblákkal épült huszita ház, amelyet a helyi hagyomány a XV. századra datál. Ezek a há-
zak azonban jórészt a XVIII. században épültek. A gönci kiállítás a Tokaj-Hegyaljáról Lengyel-
országba tartó borkereskedelem révén meggazdagodott paraszt-polgárság lakáskultúráját 
mutatja be, és az egykor híres gönci kerámia is látható. 

Tájházaink egy másik csoportja különböző szakgyűjteményeknek ad helyet. Az abaúji Ku-
pa község Mezőgazdasági Tájmúzeumának kiállításán a gazdálkodással, állattartással, szö-
vés-fonással kapcsolatos tárgyak tematikus gyűjteményét láthatjuk. Tiszakeszin az Iskola- és 
Községtörténeti Gyűjtemény a XIX. század végi iskolaépületben működik. Itt egy 1885 körüli ál-
lapotban berendezett osztályterem tekinthető meg, a község történetére vonatkozó dokumen-
tumokkal és a paraszti élet tárgyaival kiegészítve. A tájházak komplex hasznosításának szép 
példája a gömörszőlősi Néprajzi Gyűjtemény és Kisgaléria. Az 1978-ban létrejött intézményben 
először „Festett famennyezetek és templombelsők" címmel nyílt kiállítás. A régi iskola épüle-
tében működő Kisgaléria a helyi és környékbeli képzőművészek, kézműves alkotók munkái-
nak ad helyet, és otthona a könyvtárnak és a kéziratgyűjteménynek is. Az udvaron álló gaz-
dasági épületben látható a néprajzi gyűjtemény, amelyet az erdőművelés eszközeit felvonul-
tató szabadtéri gyűjtemény egészít ki. Az intézmény az utóbbi években szerves részévé vált a 
gömörszőlősi „öko-falu" programjának. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye nemzetiségeit reprezentálja a rátkai Német Nemzetiségi Táj-
ház, a komlóskai Kárpátukrán Tájház és a szlovákok Répáshutai Tájháza. A nemzetiségi tájházak 
és néprajzi gyűjtemények létrehozása is az 1970-es években vette kezdetét, a magyar megfele-



lőikhez hasonló lendülettel és lelkesedéssel. A komlóskai ruszin tájház őrzi az ország ma már 
egyetlen eredeti kabolás kemencéjét; kiállítása jól tükrözi az erdei munkákból igen szűkösen 
élő ruszinok tárgyi kultúráját. Répáshután hasonlóképpen helyet kapnak a szlovákságra jel-
lemző erdei iparok emlékei: a kollekció szép darabjai a XVIII-XIX. századi hutaüvegek. A 
rátkai német tájház a Tokaj-Hegyalja virágzó kereskedelmének, bortermelésének is emléket 
állít, maga az épület pedig a XIX. század első felének magas szintű kőfaragó mesterségét di-
cséri. 

Szerencsés fekvésének köszönhetően nagy látogatottságnak örvend a Jósvafó'i Tájház, amely 
a teljes műemléki védelem alatt álló település egyik lakóházában kapott helyet. Jósvafő, mint 
országos jelentőségű idegenforgalmi célpont jól tudja hasznosítani ezt a múzeumi kiállítóhe-
lyet és természetesen az egész község még meglévő épített örökségét. Hasonlóan látogatott az 
edelényi Borsodi Tájház, amelynek a megye többi intézményével szemben jelentős (több ezres) 
saját tárgyi gyűjteménye van. A ma már négy épületet magába foglaló tájház-együttesben a 
borsodi földvár régészeti kiállítása, egy kádár-, egy cipész- és egy kovácsműhely, az edelényi 
juhászkampók szép gyűjteménye és a Kachelmann-textilgyűjtemény csipkekiállítása látható. 

A fő közlekedési utaktól és az idegenforgalmi célpontoktól távolabb fekvő tájházaink kö-
zül jelentős értéket képvisel a tardi üstökös ház, mert ma már egyedül itt látható - igaz, re-
konstruált formában - az egykor szélesebb körben elterjedt bükkaljai üstökös tetőtípus. A két 
épület egyikében egy lakóház berendezése, a másikban a tardi matyó textilkultúra szép gyűj-
teménye látható. A Zemplénben a füzéri vár lábánál látogatható a Füzéri Tájház, mely az 
abaúji Hegyközre egykor jellemző sátoraljaújhelyi festett asztalosbútorral van berendezve. A 
Sajó-Hernád mente egyik legszebb népi épületében van az Ónodi Tájház, az ónodi kerámia 
szép gyűjteményével, udvarán kocsiszínnel. Az 1980-as években még nagyrészt ismeretlen és 
felméretlen volt a Bodrogköz népi műemlékállománya. Ez a helyzet azóta változott, amit a 
Cigándi Tájház elmúlt évi átadása is jelez. A Bükkalja sajátos lakóhely-típusát képviseli a cse-
répváraljai Barlanglakás Tájház; a közeli Cserépfalu határában álló Oszlai Tájház gyakorlatilag 
alig fogad látogatókat. 

A tájházak iránti érdeklődés az 1990-es években sem csökkent, sőt napjainkban mintha 
újabb alapítási és szervezési hullámnak lennénk tanúi. Az elmúlt két évben három újabb táj-
ház illetve helytörténeti gyűjtemény (Viszló, Pusztafalu, Mezőcsát) alapítása és működési en-
gedélyért való folyamodása volt napirenden, a komlóskai ruszinok pedig újabb gyűjte-
ménnyel és kiállítóhellyel próbálják bővíteni tájházukat. Néhány éve elindult egy rendszeres 
konferencia-sorozat a tájházak problémái kapcsán, melynek évről évre más-más település ad 
helyszínt. A jelenlegi tendencia megyénkben azt mutatja, hogy a hagyományos múzeum-jel-
leg helyett egyre inkább az idegenforgalom, a faluturizmus szempontjait is figyelembe vevő, 
komplex hasznosítású népi műemlékek irányába fog mozdulni a tájházak működése. 

Tóth Arnold 

Miskolc két háziezrede 
Miskolc a XIX. század utolsó évtizedeiben rohamos fejlődésnek indult. A szabad királyi vá-

rosok mintájára szervezett városvezetés a település fontosságát azzal is hangsúlyozni kívánta, 
hogy nagyszabású laktanyaépítési programot dolgozott ki, és a századfordulóig valamennyi 
fontos fegyvernem részére laktanyákat épített. Ezeket a hadikincstár átvette és benépesítette. 
Megvalósult a régi szándék: Miskolc katonaváros lett. 

A következőkben két miskolci - a hadtörténetben is emlékezetes szerepet játszott - gyalog-
ezredről kell megemlékezni. Főként azért, mert mindkettő viselte a „Miskolc háziezrede" cí-
met. A régebbi, az 1860-as alapítású, császári és királyi 65. sz. „Lajos Viktor", a másik az 
1890-ben szervezett magyar királyi 10. honvéd gyalogezred. 
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