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A magyar kocsi  
- Kemecsi Lajos tud. igazgató SZNM -  

 

A magyar parasztság egyik legösszetettebb munkaeszköze az állati erıvel 
vont kocsi, vagy szekér volt. A magyar nyelvterület nagy részén – elsısorban az 
Alföldön – a szarvasmarha (ökör, bivaly, tehén) vonta jármővet szekérnek, míg 
a ló fogatolásút kocsinak nevezik. A szekér általában erısebb, vastagabb, 
esetenként durvább kidolgozású alkatrészekbıl áll, mint a kocsi. A kocsinak 
rendszerint van juhafája, amely a rudat tartja a jármő alvázának részeként, míg a 
szekerek esetében a vonóállatot terheli a rúd súlya. További különbség lehet a 
vasalások kidolgozottsága és mennyisége, amely a kocsik esetében rendszerint 
finomabb és nagyobb mennyisége. 
A kocsi történetének kutatói már korán feltárták a magyar eredet adatait. 
Elsıként Cornides Dániel 1781-ben Pozsonyban kiadott könyvében szerepel. İ 
a kocsi elnevezést még tévesen a Moson megyei Köpcsény (Kottsee) nevébıl 
magyarázza. Külföldi szerzıknél már a 17. században felbukkan a kocsi magyar 
eredetének teóriája. A németek elfogadták ezt a magyarázatot, a franciák saját 
találmányuknak tartották. Az elfogadott bizonyítékok szerint évtizedekkel 
korábban (1493-ban) jelenik meg az elnevezés a magyarban, mint a belıle 
származó idegen szavak. Ezek szerint a királyi számadáskönyvekben található 
feljegyzésekben rögzítették a jármő korabeli használatát is: Narancsot, gyertyát 
szállítottak a „currus kochy = kocsi szekér” segítségével a királyi udvarba. 
Számos európai nyelvben egy bizonyos jármő típus elnevezése ered ebbıl a 
névbıl: pl. német: Kutsche, francia: coche, olasz: coccio, angol: coach, lengyel: 
kotzi, spanyol: coche, svéd: ksk, flamand: goetse, cseh: koczy. 

 

1. Jeremias Schemel 1568-as metszete nyomán 
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Milyen volt ez a jármő? Sajnos nincsen tárgyi emlék a hazai győjteményekben. 
Viszont korabeli külföldi leírások: olasz, német, spanyol szerzık tollából 
megörökítették jellemzıit (pl. Herberstein, Daniero). Freiherr Sigmund von 
Herberstein osztrák államférfi és történetíró 1518-ban átutazott 
Magyarországon. Visszaemlékezéseiben leírja az ezen az utazáson megismert 
közlekedési eszközt. "...Pesttıl 10 mérföldnyire egy faluban kocsira szálltunk, 
amelyet három ló egymás mellett futva húzott, és amelyen ugyanakkor vas 
egyáltalán nem volt. A kocsissal együtt négy személy jött...", máshol Herberstein 
ezt írja: "Magyar kocsira szálltam, amelyet három ló húzott, ... lovakat 
cseréltünk... Gyırtıl 5 mérföldnyire Kocs faluban, amelytıl a szállítószekerek is 
a nevüket kapták...". A leírásokból kibomlik egy négyszemélyes, 3 állat vontatta 
gyorskocsi képe, melyen szélsebesen utazik az ember. Jármő jellemzıi: Fa váz 
(fakó), fonott kassal, az utasok hátul ülnek, ahol a kas magasabb, nagyobb hátsó 
kerék, fedetlen, oldala nyeregalakú, rugalmas keményfa szerkezete van, lıcsös 
oldalkitámasztással rendelkezik, a juhafának köszönhetıen rendkívül 
fordulékony. 
Miért Kocson fejleszthették ki ezt a jármővet? A 15. században az Észak – 
Dunántúlon húzódott az ország legforgalmasabb hadi és kereskedelmi útvonala. 
Mátyás király uralkodása idején Bécs – Buda útvonal jelentısége még tovább 
nıtt. Ezzel is magyarázható, hogy egy legenda szerint Mátyás király találta fel a 
kocsit. Az útvonalon fekvı Kocs község fuvarosai és jármőkészítı/javító 
kézmővesei fejleszthették ki a kedvezı tulajdonságokkal rendelkezı jármővet. A 
kocsi fogalma évszázadok múltán kiterjedt minden fuvarozóeszközre. 

 

2.  Repkény István: Kocsizás, szekerezés, szánkózás 1992. nyomán 
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A jármő folyamatos innovációk eredményeként egyre összetettebbé és 
bonyolultabbá vált. A kocsi, szekér készítése bonyolult, összehangolt 
tevékenység. Az alkatrészek megmunkálásához alapos ismeretekre, szaktudásra 
és meghatározott eszközkészletre van szükség. A mesteremberek - bognár, 
kovács - mellett meg kell említenünk a paraszti faragókat, ügyes kező gazdákat 
is. A szekérkészítés, - javítás régebben a felnıtt férfiak általános ismeretei közé 
tartozott, nagyrészt minden falusi embernek értenie kellett hozzá. Ennek 
megfelelıen a vas alkatrészek gyarapodása következett be a 18. századtól. 
Terjedésüket elısegítette a tartósság igénye és az alkalmas fa hiány is. Általános 
igényként jelentkezett a teherbírás fokozása is. A vas alkatrészek terjedése 
sorozatosan jelentkezett az alábbi területeken: az érintkezı fa alkatrészek fém 
borítása (tengelyborítás), a merevítések (oldal, lıcs, rakonca) erısítése, majd a 
teljesen fém alkatrészek: tengely, lıcs, saroglyazápok, stb. is megjelentek a 
jármőveken. Végül a legsérülékenyebb alkatrész, a kerék vasalása is egyre 
jobban terjedt a 20. században. A kovácsmesterség már korán önálló 
mesterséggé vált. Viszont a jármőkészítés nem tartozott a kovácsok 
tevékenységi körébe egészen a jármővek fém alkatrészeinek elterjedéséig. A 
kovácsmunkák közül a szekérvasalás kívánja talán a legtöbb ügyességet, s ezt 
egyes mesterek – környékükre kiterjedıen – szinte mővészi színvonalra emelték, 
táji típusokat állítottak elı. A kereket talpalták legelıször. A sínvasat tüzesítve 
meghajlítják és melegen húzzák a talpfára. Megvasalták a kerékagyat, fontos 
feladatuk volt a tengelyek beállítása. A kocsi alkatrészei közül megvasalták a 
rúdszárnyat, förhécet, hámfákat. İk gyártották a fellépıvasat. A kocsi oldalait, 
saroglyáit, lıcseit és a rudat borítóvassal vasalták meg, és az elkészült jármővet 
is ık állították össze. 

 A kovácsmunka elemei, a munkafolyamat a magyar nyelvterületen 
gyakorlatilag egységesült. Ezt a folyamatot gyorsította a kocsigyárak 
termelésének beindulása mellett a falusi jármőkészítı iparosok együttmőködése 
is. Ennek egyértelmő formái voltak a közös kovács céhek – ipartársulatok a 
kerékgyártókkal. Az iparosok a vevıkörzetükben élı parasztsággal közösen 
alakították napjainkig a jármőveket. A polgárosulás következtében megváltozott 
igények kielégítésére a 19. század második felétıl, a gazdagabb parasztréteg 
számára a jármőkészítı mesterek új típusú kocsikat gyártottak, amelyek igényes 
kivitelükkel gazdáik tekintélyét is kifejezték. Ezek a kényelmes 
személyszállítást és az igényesebb áruszállítást egyaránt lehetıvé tevı jármővek 
a piacozó gazdagabb parasztok körében az 1950-es évekig nagy keresletnek 
örvendtek. Noha e jármővek elıképei, elızményei nemesi, uradalmi körökben 
lelhetık fel, bennük évszázados hagyományok összegzıdtek, de sajátosan 
érvényesültek a paraszti igények, táji követelmények. 

A jármővek készítésénél a famunkát sok esetben végezte falusi 
parasztember. A változatos természeti adottságok befolyásolták a parasztfaragók 
tevékenységét. Elsısorban a lombos erdık övezetében a fában gazdagabb, 
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hegyvidéki településeken mőködtek. A fában szegényebb vidékeken ritkábban 
fordult elı, hogy egy- egy gazda maga faragja ki szekerének alkatrészeit. A 19. 
század közepéig gyakran szerepel a levéltári forrásokban a vasalatlan, teljesen 
bognármunkaként készülı jármő, a fakószekér. Egyes alkatrészeit főz- 
mogyoró- vagy nyírfaágakból font gúzzsal erısítették össze. Emlékét a 
fatengelyes jármővek ırizték meg egészen a 20. század közepéig 

Az egyes jármő készítésének tapasztalatait elemezve megállapítható, hogy 
ritka az új kocsi rendelése – amennyiben mégis azt a kovácsnál rendelik! 2 
ember 2 hét alatt készítette el a szükséges kovácsmunkát a jármővön. A kocsi 
árának 60%-a a kovácsé lett az együttmőködésnek köszönhetı 
munkamegosztásnak megfelelıen. A falusi kovácsoknál a leggyakoribb munka: 
a kerékvasalás, a ráfhúzás volt. A kovácsmesterek által használt szerszámkészlet 
nem sokat változott az utóbbi száz esztendıben, kivétel az új energiaforrások 
alkalmazása. A vas alkatrészek terjedése mellett érdemes vizsgálni a kocsik-
szekerek tengelyének változását is. A 19. század végéig többségben voltak a 
fatengelyes jármővek az összeírások alapján a magyar nyelvterületen. Az 
uradalmak, a városok korszerüsödı jármőveinek hatása figyelhetı meg az 1900-
tól acél szabvány tengelyek terjedésében. A hagyományos kocsigyártó munkát 
nagy mértékben megváltoztatták a  kocsigyárak. A híres, 1784-ben alapított 
Kölber féle budapesti illetve a késıbbi váci, szegedi, orosházi, 
hódmezıvásárhelyi kocsigyárakban a bognár- és a kovácsmunkát, a kocsi vagy a 
hintó festését és díszítését is egy helyen végezték. A 19. századi manufakturális 
kereteken túlnıtt nagyüzemi termelés helyszíne volt a szentendrei kocsigyár az 
1950-es években. A jármővek "gumis, platós" változatát pedig több üzem illetve 
termelıszövetkezet is gyártotta. A paraszti igényeket azonban ezek az ipari 
jellegő termékek csak a legutóbbi évtizedekben szolgálták ki. A kocsik táji 
változatainak kialakításában szerepet játszottak a természeti körülmények is. Az 
Alföldön a kötött talajon gazdálkodók nehéz kocsikat, míg a Duna – Tisza közi 
homokos területeken könnyő jármőveket (homokfutó kocsik, szaladó kocsik) 
használtak a gazdák. A 20. század elején jelentek meg paraszti használatban a 
rugós, féderes kocsik, amelyeket kifejezetten személyszállításra és piacozásra 
használtak. A rugókon nyugvó kocsiszekrény megszerkesztése kovácsmesterek 
érdeme, de az úri hajtókocsikat utánzó kocsioldal kivitele bognármunka volt. A 
féderes parasztkocsinak a helyi igények és a kocsigyártómesterek leleménye 
szerint több változata jött létre, ilyen a kırösi, a kunsági és a szegedi féderes 
kocsi. Ismert volt a nagyatádi kocsi, amely a piacra termelı középparaszti 
rétegnek szinte jelképévé vált. 

Kocsik és szekerek a tájházakban, falumúzeumokban igen gyakran részei 
a kiállításoknak. A különbözı kiállításokban megırzıdött jármővek 
jellemzıinek megismerésével, egy megbízható adatbázis létrejöttével 
lehetségessé válna a ma még egyes területeken bizonytalan kocsi illetve 
szekérkörzetek körülhatárolása. Ehhez elengedhetetlen a megfelelı kritériumok 
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szerinti meghatározása a jármőveknek. A legfontosabb alkatrészek méretei és 
jellemzıi alapján lehet megbízható besorolást végezni. Ennek megfelelıen a 
kerék (küllık száma, magasság, talp szélessége), az oldalkitámasztás megoldása 
(különbözı lıcstípusok, rakoncás, vegyes megoldások), az oldalak jellemzıi 
(magasság, hossz, kialakítás pl. zápos vagy teli deszkás oldalak, festés), a 
kocsiszekrényt lezáró saroglyák méretei és jellemzıi alapvetı jelentıségőek egy 
táji tipológia megalkotásához. Ebben a közelmúltban megjelent Magyar Néprajz 
Gazdálkodás kötet Paládi-Kovács Attila által írt közlekedés fejezete is nagy 
segítséget nyújt. Hasonlóan fontos segítséget ad a Magyar Néprajzi Lexikon, 
amelyben az idén 100 esztendıs Keszi-Kovács László néprajzkutató foglalta 
össze több tucatnyi jármőtípus jellemzıit. 

  

  

  
 

„Több egyszer látni, mint százszor hallani valamirıl” (kínai közmondás) 

Szekér tanulmányok a Mezıgazdasági Gépmúzeum győjteményébıl
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Az V. Országos találkozó elıadásaiból 

Modellértékő összefogás a bonyhádi kistérségben 
- Szıts Zoltán -  

Beszámolóm elsı részében tisztázom a népmővészeti tájház fogalmát,ezt 
követıen azt a folyamatot mutatom be, amely a tájmúzeumtól elvezetett a 
tájházvezetık fórumához, végül mintaként értékelem a völgységi néprajzi 
győjtemények állapotát.  
1983-ban a “Dél-Dunántúli Népmővészeti Hét” keretében Szekszárdon a 

megyei múzeumban a muzeológusok tanácskozásra hívták a honismeret-
helytörténet kutatóit, pedagógusokat és a fenntartó tanácsok 
képviselıit.”Honismeret, helytörténet,tájházak tudományos és közmővelıdési 
értékei a Dél-Dunántúlon.” címmel. A konferencia két évtized mérlegét 
megvonva megállapította, hogy a népmővészeti kincsekben gazdag Tolna 
megye a skanzenek kialakításában nem követte az 1968-ban megnyílt Göcseji 
Falumúzeumával országosan is példát adó Zala megyét, vagy a 70-es évek a 
szennai somogyi kezdeményezését. Az anyagiak hiányában leállított baranyai 
kísérlet helyszíne Orfő, ide telepítették a mekényesi és szászvári malmokat. 
Baranya és Tolna megye a helyben megırzött és helyreállított 
épületegyütteseket az úgynevezett népmővészeti tájházakat részesíthette 
elınyben. A konferencia alkotta meg a lexikonokból akkor még hiányzó 
„népmővészeti tájház” fogalmát. Vadas Ferenc a szabadtéri néprajzi múzeum 
egy változatának tekintette. Tájháznak ma is olyan helyben megırzött épületet, 
vagy épületegyüttest értünk, amelyben egy vidék népességének, falu népének 
tárgyi kultúráját ırzik. Sok esetben több nemzedékkel korábbi állapotokat 
tartottak meg, olyan idıkrıl szólnak, amikor teljesen más népesedési-települési 
viszonyok voltak a vidéken. 
Tolna megye arculatát két jelentıs etnikai átrendezıdés alapozta meg. A török 

hódoltság után gyér magyar és rác(délszláv) lakosság maradt itt is. A 18. század 
második feléig tartó újranépesedési folyamat eredménye a német telepesek 
nagyfokú térnyerése, akkor Tolnában 36%, 27 % 1941-ben, 75 % a Völgységi 
járásban. 1920 után a szerbek – optálásuk eredményeként– csak Medina, Grábóc 
és Dunaföldvár településeken maradtak. A második világháború befejezése után 
a német lakosság jelentıs részének kitelepítése, bukovinai székelyek, felvidéki 
magyarok betelepítése vál-toztatta meg az etnikai képet. A németség aránya 12 
%-ra csökkent, de németlakta térség maradt a vidék. A sokszínőség mind a 
magyar mind a német lakosság jellemzıje. A magyarok közül a legmarkánsabb 
a sárközi, a kaposmenti és a bukovinai székely népmővészet. 
Andrásfalvy Bertalan (1984) szükségszerőnek ítélte, hogy a 60-as és 70-es 

években kivirágzó honismereti mozgalom helytörténeti és néprajzi 
győjteményeket hozott létre a régióban, hiszen ezek egyrészt elemi emberi 
igényeket elégítenek ki, „a megtartó ismeretek és élmények segédeszközei, 
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tárgyi és szellemi kapaszkodói” az embereknek, másrészt az a néphagyomány, 
amely a 20. század elsı felében még elevenen élt az emlékezetben és a 
szokásokban, és szervesen kapcsolódott a szülıföld tárgyi világához, a múlt 
része lett, tárgyai a megyei és fıvárosi múzeumok vitrinjeibe, raktáraiba 
kerültek.. 

A Tolna megyei tájház program 1983-ban még nem tükrözte a megye 
sokszínőségét. A hét táj-házból négy különbözı magyar, (decsi sárközi, 
magyarkeszi-i, szakályi kaposmenti, sióagárdi) 3 német nemzetiségi (Gyönk, 
Györköny, Mórágy). Továbbra sem volt a székelyeknek és a szerbek-nek 
néprajzi győjteménye. Ezt követıen a megyei múzeum a bonyhádi Völgységi 
Múzeum kiállítóhely létrehozásával a völgységi táj néprajzát és történetét 
összegzı állandó kiállítást teremtett, amelyben az itt élı németek, helyi 
magyarok, bukovinai székelyek lakáskultúráját bemutató szobabelsık is vannak. 
Míg országosan a múzeumok és tájházak száma az 1970/80-as években növek-
edett ugrásszerően, megyénkben és fıleg a kistérségben ez inkább az 1990-es 
években és 2000 után jelentkezett. (8. táblázat) 
Új helyzetet teremtett a rendszerváltás, az önkormányzati rendszer 

kialakulása. A nyolcvanas évek végén elinduló székelyköri mozgalom, a 
német egyesületek megszervezıdése, majd a nemzetiségi  önkormányzatok 
létrejötte lendületet adott nemcsak a közösségi életnek, hanem annak tárgyi 
kereteit adó lakás- és tárgykultúra megırzésének  és megtartásának. A kis 
közösségek önrendelkezése új helyi győjtemények megszületéséhez vezetett, s 
felértékelıdtek a magángyőjtemények is. A rendszerváltás után a kilencvenes 
években, és különösen a Millennium idején, a helyi közösségek, köztük Tolna 
megyében a német nemzetiségiek is, az önrendelkezéssel élve sorra hozták létre 
győjteményeiket. Identitásuk erısítésében nélkülözhetetlen kapaszkodó elıdeik 
tárgyi világának megtartása. A völgységi kistérségben a 16 néprajzi jellegő 
győjteménybıl 15 bír német anyaggal. A pincesor viszont német faluban van. 
Egy-egy magán- és közgyőjtemény helyi magyar, tízben van bukovinai székely, 
kettıben felvidéki, egyben cigány tárgyi anyag. Helyi és német nemzetiségi 
önkormányzatok, illetve intézmények-egyesületek, egyházi fenntartók is 
akadnak (4. ábra ). 
A bonyhádi Völgységi Múzeum saját törzsgyőjteménye a völgységi falvak 

viseleteiben gazdag, két filiájában is látható a helyi Heimatstubében és a 
kakasdi Amri néni szobájában.  
A 2007. évi CXI. törvény, a Firenzében, 2000. október 20-án kelt az Európai 

Táj Egyezmény kihirdetésérıl kimondja: a “ Táj az ember által érzékelt terület, 
amelynek jellege természeti tényezık és / vagy emberi tevékenységek hatása és 
kölcsönhatása eredményeként alakult ki”. Ugyanitt “ „ A táj védelme a táj 
jelentıs vagy jellemzı sajátosságainak megırzésére és fenntartására vonatkozik. 
Örökségi értékét a táj természeti adottságai és / vagy az emberi tevékenységek 
révén kialakult elemeinek jellemzı összetétele adja.” „ A táj kezelése a 
fenntartható fejlıdés szempontjából olyan tevékenységet jelent, amelynek célja a 
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táj rendszeres fenntartása. Célja, hogy a társadalmi, gazdasági és környezeti 
folyamatok által elıidézett változásokat irányítsa és összhangba hozza.”  
A népi kultúra ırzésének intézményesülése a Völgységben 1987 -ben 

kezdıdött a Völgységi Múzeum, a megyei múzeum kiállítóhelye, 
megalapításával. Intézményünk 1992. áprilisától tájmúzeum, amelynek 
győjtıterülete Bonyhád és környéke, a város és 20 község alkotta a 
városkörnyéket akkor, ami ma azonos szervezetileg a kistérségi társulás 
településeivel. Győjtıköre néprajz, nemzetiségi néprajz és helytörténet, 
fenntartója Bonyhád Város Önkormányzata. 1992-ben a bonyhádi önkormányzat 
a helytörténész Solymár Imre elnökletével létre hozta a Völgységi Tájkutató 
Alapítványt, amelynek célja a múzeum támogatása, és a kutatás táji szintre 
emelése. Ugyanabban az évben született meg a Tolna Megyei Honismereti 
Egyesület a szülıföld kultúrájának szolgálatára, annak megismerésére és 
tiszteletére, a nemzeti tudat és a hagyományok ápolására szólította fel a megye 
patriótáit.  
A kiállítóhelyi léttıl a tájmúzeum rang megszerzéséig terjedı idıszakban a 

kapcsolatépítés a völgységi gondolat jegyében történt. Már 1987-ben a 
Völgységi Múzeum Baráti Köre is túllépett tagságát tekintve a városon. Nem 
térek ki minden területre, itt csak a múzeum idıszaki kiállításait tekintem át 
ebben a vonatkozásban. A kör alapító tagja volt a györei Juhász János a 
Wosinsky Mór Helytörténeti Klub vezetıje. Régészeti győjteményük 
elsısorban a helyi lengyeli kultúra emlékeiben gazdag. Ugyancsak alapító tag 
volt Lırincz Aladárné Molnár Vilma szövı, a népmővészet mestere és férje a 
szövıszék-készítı Lırincz Aladár, valamint Tusa János népi fafaragó. Vilma 
Majosi Szövı Szakköre és a fafaragók alkotásai az elsı bukovinai székely 
népmővészeti kiállítás anyagát adták.1989-ben a múzeum épületében mondták 
ki a Székely Szövetség megalakulását, amely három megye székely 
hagyományırzı csoportjainak-köreinek civil szervezete, napjainkban Al-dunai 
és Hunyad megyei tagszervezetei is vannak. 1989-ben az aparhanti Csiszér 
Antal régészeti magángyőjteménye volt az alapja „ Alengyeli emberétıl a 
Wosinsky  Mórig  ” idıszaki tárlatunknak. 
1991 -ben Csoma István vezette Szászvári Bányászati Győjteménytl 

mutattuk be Bonyhádon.. A tájmúzeum szerep megerısítette törekvéseinket. 
1993-ban a helyi Német Ének- Zenei Egyesülettel együttmőködve hoztuk létre 
a Heimatstubét a Magyarországi Németek Házában, Rittinger Antal elnök és 
Rónai Józsefné karvezetı hathatós közremőködésével.1995–ben Fábián 
Andrásné a lengyeli győjtemények vezetıje hozta el a német és székely 
néprajzi győjteményének kincseit. Ugyanebben az esztendıben a nagymányoki 
Gölcz Pál “ Bányászemlékek”, 1992–ben Videcz Ferencné a hidasi tájház 
vezetıje ” Hidas a XX. Század Bábele” fotókiállítása vendégeskedett. Korábbi 
együttmőködésünk Sebestyén Ádám kakasdi néprajzi győjtıvel 1998–ban a 
falu házában állandó kiállítás, elsı filiánk, létesítését eredményezte. 2003 / 
2004–ben A “ 110 évesek a bonyhádi menedékházak ” óvodatörténeti 
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kiállításához a lengyeli győjtemény is adalékokkal járult hozzá. 2006-ban 
Nagymányokra vittük Gölcz Pál megvásárolt tárgyait egy bemutatóra, s a “ 
Kelengye a Völgységben ” kiállításunk helyi magyar anyagait Váralja 
Népmővészeti Háza adta, vezetıje Jáhn Jánosné. 
A napjainkig nyúló egyre bıvülı táji kapcsolatrendszer vezetett a Völgységi 

Tájházvezetık I. Találkozásának összehívásához. A Székely Szövetség VI. 
szakmai továbbképzésére 2005. november 19-ére 75 meghívót küldtünk 32 
település polgármestereinek és tájházvezetıinek. A völgységi táj győjteményeit 
és kiállításait céloztuk meg. A táj magját adó kistérség aprófalvasodó 
szerkezettel jellemezhetı. 2001-ben a népszámlálási adatok szerint 9 törpefalu ( 
500 fı alatt ), 6 kis falu ( 500 – 1000 ) 4 község 1000 fınél, 1község 2000 fınél 
népesebb volt, Bonyháddal a 15 000 fıs várossal. 8 falu zsáktelepülés és 2006-
ban 9-ben nem volt iskola. Baranyából a Völgységi patak vízgyőjtı területein 
fekvı Hidas, Ófalu, Óbánya, Mecseknádasd, a Vízvölgyben fekvı Szászvár és 
Magyareg-regy, Tolnából a korábban Völgységi járáshoz tartozó Szálka, a népi 
összetételében ide sorolható Bátaszék, Gyönk, valamint Kölesd falukat is ide 
kapcsoltuk. A két város polgármestere és 7 tájházvezetı fogadta el 
meghívásunkat. Az összejövetel elızménye a Magyarországi Tájházak 
Szövetsége 2005. október 15 szennai régiós találkozása volt, ahol nagy sikerrel 
mutatkozott be Báta az év tájháza. Péter Albertné A bátai tájház szerepe a 
helyi kultúra és hagyomány ápolásában bemutatkozó elıadása Bonyhádon is 
sikeres volt. Szablyár Péter a Szövetség, Német Nóra  a Hagyományok Háza 
tevékenységét ismertette.  
A nehéz kezdet után már teljes siker koronázta a 2006. október 28–án 

Kakasdon a faluházban tartott második fórumot. A rendezıkhöz felsorakozott 
Kakasd Község Önkormányzata, a Völgységi Tájkutató Alapítvány.  
Antal Mária a Solymár Imre Városi Könyvtár vezetıje a kistérségi települési 
könyvtárak együttmőködésérıl tartott elıadást. Az 1997. évi CXL törvény 
kötelezıvé tette a könyvtári szolgáltatást a települések számára, míg a múzeum 
szolgáltatást csak a megyék számára kötelezı feladat. A Többcélú Kistérségi 
Társulások közszolgálati tevékenységérıl szóló 1997. évi CXL törvény 
kötelezıvé tette a könyvtári szolgáltatást a települések számára, míg a múzeumi 
szolgáltatás csak a megyék számára ellátandó feladat. A Többcélú Kistérségi 
Társulások közszolgálati tevékenységérıl szóló 2004. évi CXXXV. törvény 
kimondja, hogy a társulások mozgókönyvtári feladatokra normatív támogatást 
igényelhetnek. A 2004. évi pályázat eredménye a bonyhádi kistérség technikai 
felszerelését, számítógéppel való ellátását jelentette. A kiépülı 
kapcsolatrendszer a könyvtári szolgáltatás megújulását hozta. 14+6 település 
könyvtárosai számára szerveztek havi rendszerességgel továbbképzést. 2006-
ban 14 mozgókönyvtár, 2007 -ben 16 kapott 1,5 – 1,5 millió Ft illetve 1,6 – 1,6 
millió Ft támogatást. A továbbképzést és a megújulást irányító városi könyvtár 
egy új státusza a kistérségi feladatokra  eredményezte , hogy a falvakban teljes 
körő állományrevíziót végeztek.  
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Balázs Kovács Sándor a Wosinsky Mór Múzeum néprajzos muzeológusa a 
bátaszéki tájház leltározásának tapasztalataival, Csibi Krisztina a Völgységi 
Múzeum néprajzosa, a kistérségi kapcsolattartó a néprajzi anyag adatolásával 
ismertette meg a fórumot. Megtisztelte figyelmével és jó tanácsaival a 
rendezvényt Kapitány Orsolya néprajzos muzeológus a M. T. SZ. regionális 
koordinátora. A 16 kistérségi győjteménybıl 12 képviseltette magát, valamint a 
32 településbıl további 4. ( Hidas, Szászvár, Gyönk, Bátaszék ). A program a 
faluház kiállításainak megtekintésével zárult. Mivel témája a leltározás–
nyilvántartás volt, valamennyi tájházvezetınek ajándékozási, letéti, adásvételi 
szerzıdés–mintát és tárgyleíró adatlapot adtunk, és elindítottunk egy kérdıívet a 
néprajzi győjtemények felmérésére.  
Az elsı adatfelvételt 1999/2000–ben végeztem el a “Bonyhád és környéke\ 

útikönyv . Múze-umok, tájak, kiállítások, győjtemények fejezetéhez. Ezt 
követte 2003–ban a hıgyészi tájház avatásakor a Német nemzetiségi tájházak 
Tolna megyében címő elıadáson. Ennek legfontosabb megállapításai:  

1. A győjteményi elaprózottság felveti a szakszerő fenntarthatóság és 
mőködtetetés dilemmáit  

2. A regisztráltság hiánya. Jogi helyzet tisztázatlansága: Jó példa erre a 
hıgyészi is. Az épület az iskolához tartozik, tehát az önkormányzaté. A 
tárgyakat magánszemélyektıl győj- 
tötték össze, nincs hivatalosan átadva,a helyi német önkormányzat vallja 
magáénak 

3. Nincs biztosítva az értékes tárgyegyüttesek fennmaradása. Nincs sok 
esetben leltár, állag- megóvása nem biztosított.  

Összefoglalva: Nem mindig érvényesültek a szakmai szempontok, mert nem 
volt átgondolt szakmai-területi koncepció. A megyei múzeum szakmai 
felügyeleti kompetenciája kiterjed a két helyi önkormányzati múzeumra is 
(Paksi Városi Múzeum és a Völgységi Múzeum). Utóbbiak felkészítése a 
kistérségi szerepvállalása az elsı lépcsı lehet a regionális koordináció 
megteremtésében. A városkörnyéki-kistérségi szinten történı centralizáció és 
koncentráció, vagy megyei organizáció alternatívák a jövı illetve a jelen helyzet 
választása.  
2005–ben Phd dolgozatom kapcsán újra áttekintettem a helyzetet és ezt 

követte a 2006.dec, 31–i állapot kérdıíve, melynek mintája a néprajzi jellegő 
győjtésekre korlátozódott. A kérdıív rákérdezett a győjtemények nevére, 
címére, a fenntartókra, a mőködési engedélyekre, anyagi eszközökre–forrásokra 
a vezetı és /vagy gondnok személyére, esetleges tiszteletdíjára. Külön kitért a 
muzeális tárgyak állapotára, tulajdoni viszonyaira, az állagmegóvásra, 
leltározottságra és végül a társadalmi háttérre is (8.táblázat).  
A fenntartók többsége önkormányzati: 10 községi, 1 városi, 1 német 

kisebbségi.3 egyesületi, az egy magánszemély Schmidt Károlyné örökösei a 
helyi önkormányzatnak kívánják átadni a magángyőjteményt. Minisztériumi 
engedélye a múzeumon kívül csak Mórágynak van, folyamodott a lengyeli. 



Tájházi Hírlevél – 2007. 4. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 

Önkormányzati határozata háromnak van ( Izmény, Kakasd, Tevel ), 
folyamatban van Závodon. Nyolcnak egyértelmően nincsen.  
A Völgységi .Múzeum 11 millió forintos költségvetése mellett összegszerően 

csak a regisztrált Mórágy bír 150 000, Váralja 200 000 Ft éves támogatással. 
Eseti önkormányzatiról szólt még egy. A Völgységi: Múzeum 3 fıállású 
alkalmazottja ( történész, néprajzos, adattáros ) mellett 3 fınek van tiszteletdíja, 
ebbıl 2 könyvtáros ( Mórágy, Váralja ), 1 a szociális szférában ( Váralja ).  
A tárgyak állapotát jónak, megfelelınek 4–en tartották, hárman nem jelölték, 1 

válasz tért ki a szú, rozsda és moly veszélyeztetettségre,utóbbit alátámasztja, 
hogy 8-an jelölték az állagmegóvás hiányát. A múzeum rendszeres évenkénti 
restaurálási pályázata mellett egy tájház jelölte meg az állagmegóvás tényét. 
Erısen szórt képet kapunk a leltározott tárgyak arányáról. Tudomásunk szerint a 
Völgységi. Múzeum 2500 tárgyán kívül szakszerő leltárban csak 1117 db-os 
nagymányoki német tájház anyaga van a Wosinsky Mór Múzeum leltárában, a 
munkát Balázs Kovács Sándor végezett el. Ez a levédett tárgyak számát jelenti. 
Nem szakszerő leltározásról 7 esetrıl tudunk. Mintegy 5000–6000 néprajzi 
tárgyból állhat a kistérségi tárgyegyüttes a V. M. 2500 tételén kívül. A 
társadalmi háttérként 2–2 nyugdíjas egyesület, székely hagyományırzık, német 
kisebbségi önkormányzat és egy és alapítvány  van megjelölve. Csak ketten 
válaszoltak nemlegesen. A 4. .ábra az etnikai csoportok hagyományırzıit is 
felsorakoztatja a néprajzi kiállítások mellett. Egyértelmően látszik a kistérségi 
központ centrumává vált a német, székely, helyi és felvidéki magyar népi 
kultúrának.  
Összefoglalva egy kistérségi–táji kapcsolatrendszer 16 néprajzi 4 ipartörténeti 

3 bányászati : ( Nagymányok, Váralja, Bátaapáti, zománcgyár ) győjteményt 
illetıen. A 2007 esztendıben össze-jövetelt nem tartottunk, hiszen kapóra jöttek 
az M. T. SZ. programjai. 2007 július 6-án Szekszárdon az V. regionális 
találkozón a Tájházi Hírlevél szerinti közel 30 fıbıl 9 fı 7 tájházból a 
Völgységhez tartozó volt. 2007 október 12–én Bátán Tájházi Mőhelyben a 
textíliák restaurálása és elhelyezése volt napirenden. A rendszeres szakmai 
továbbképzés esélyét adta volna a. Közkincs.-kerekasztal, sajnos a bonyhádi 
társulás nem nyert, pedig 7 tájházvezetı lett volna érintve. A 2008 május 18.-i 
Szakmai napjára tervezzük a következı összejövetelt. Reménykedünk a 
fordulatban, olyan pályázatokban, amelyekben mind a továbbképzés, mind az 
állományvédelem tekintetében elıbbre lép-hetünk. 
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