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A fotóanyagot és a dokumentumokat a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum archívuma
biztosította. Külön köszönettel tartozunk Hegedüs Monikának, a múzeum gyűjteménykezelőjének a rengeteg
segítségért, édesanyánk egykori kedves kollégáinak: Vályi Katalinnak, a szegedi Móra Ferenc Múzeum
régészének, Balázs Lívia néprajzkutatónak, egyben tanárunknak, Simányi Frigyes építésznek, Pusztai Zoltán
költőnek és egyben a Xántus János Múzeum egykori restaurátorának, valamint Dr. Filep Antalnak, a Magyar
Tudományos Akadémia tudományos kutatójának a kiállítás anyagához fűzött gondolataikért.
Köszönettel tartozunk ezen kívül édesapánknak, Váray Lászlónak körültekintő, szeretetteli tanácsaiért,
nagybátyánknak, Bíró Ernőnek, aki édesanyánkat fotósként gyakran elkísérte gyűjtőútjaira, és művészi
szépségű fotókat készített, melyeket a rendelkezésünkre bocsátott, Tanai Csaba „Tacának” szintén gyönyörű
felvételeiért a berendezés jelenlegi állapotáról, Géber József, Kottmayer Tibor, T. Városi Ágnes és Tanai Péter
néprajzkutatóknak szakmai tanácsaikért, valamint a tápi Önkormányzatnak és a Táp Fejlődéséért
Alapítványnak, hogy az ő támogatásuknak is köszönhetően a kiállítás megvalósulhatott.
Köszönet a kiállítás kivitelezési munkáiért a Firkálda Dekor Műhelynek, a Győri MSzC Hild Építőipari
Szakgimnáziumának a nyomtatási segítségért, valamint a SZE Winkler Gábor Szakkollégiumának a katalógus
kivitelezéséhez nyújtott támogatásáért.
A katalógusban idézetek olvashatók Várayné Bíró Ibolya verseiből
A kiállítást rendezte és a borítót tervezte: Kolozsváriné Váray Ibolya Anna
A katalógust összeállította és szerkesztette: Nádasné Váray Katalin Lilla
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Gyuszinak, Rékának és Gyurkának,
hogy soha ne felejtsék el a nagymamájukat.
"…Nyíló tulipán
mindegyik,
okos szavaiddal
kis fejük megtelik,
Mamának rajzolnak
virágot, kocsit, lovat,
építenek homokvárat,
a bodobácsnak tornyokat.
Egy puszi és ölelés,
s már perdülnek tovább,
futni kell, hisz egyikük
új játékot talált.
S ha közben mégis
eltörik a mécses,
öledben lel vigaszt
az Áldozat, s a Vétkes.
Társul hívod olykor
Sün Balázst és Micimackót,
Tamkó Sirató Károlyt
és Weöres Sándort.
Csepeg a fejükbe az
okos tudás,
ez a fontos, lényeges
semmi más..."
(Késői levél Anyának – versrészlet és illusztráció:
N. Váray Katalin Lilla)
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„Elfut az évek parttalan árja nyomtalan elfut
Benne csak egy marad élő zöld hangú csoda álom
Egy marad fényteli csillagnak meg Sorsotok élő mély nyoma
Sorsotok mély nyoma égeti arcunk bárhova lépünk
Méltóvá felnövünk tán még árnyatokhoz csoda Hősök”
Várayné Bíró Ibolya
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ELŐSZÓ / FEJESUGRÁS A MÚLTBA

Le kell írnom, amíg friss az élmény. Tegnap Ibi húgommal a gyerekkorunkba jutottunk vissza, de egy
egészen másik ajtón át, mint amin közlekedni szoktunk. A múzeumi közgyűjteményi raktárban jártunk, hogy
felkutassuk a kiállításhoz felhasználható anyagokat. Már az első lépcsőházi illatfoszlány, a jellegzetes
„múzeumszag” visszarepített a gyerekkorunkba, a múlt átmentésére tett kísérlet illata, amit csak ilyen helyeken,
nagy vitrines szekrények, régi festményekkel és térképekkel borított, ódon falak között érez az ember,
amilyenek között gyerekként bújócskáztunk.
Édesanyánk harcának fotóit láttuk, amiken ő csak elvétve szerepel, hiszen rendszerint ő volt a
fényképész. Azt a küzdelmet, hogy mentse a pusztuló világot, mielőtt végleg az enyészeté lesz. Az egész életét
egy felfokozott, felpörgetett tempóban élte, versenyt futva az idővel, egy kétségbeesett és egyben kudarcra ítélt
próbálkozásban, hogy a világban eluralkodó, mindent veszni hagyni kész közönnyel szemben, ami őt is
fojtogatva vette körül, egy egész világgal szemben folytassa szélmalomharcát. A kétségbeesést – mely a múlt
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értékeinek pusztulása, az emberi lélek elsivatagosodása láttán mindannyiunkat hatalmába keríti – ő az ereiben,
a csontjaiban élte meg...
Felnőtt fejjel már megértjük és átérezzük a felelősséget, ami a vállait nyomta, melyet ő valóban meg is
élt, nem rázta le magáról. Törékenységét meghazudtoló elszántsággal görgette a napokat, heteket, hónapokat és
éveket a terepen végzett munka során, rótta a kilométereket busszal, biciklivel, gyalog, és mérnöki precizitással
gyártotta a leletmentési anyagokat, katalóguscédulákat, feljegyzéseket. Rengeteg emberrel tartotta a kapcsolatot
és levelezett, akikben, ha hasonlóan nemes cél hajtotta őket, cinkostársra lelt és szárnyakat kapott, ha viszont
közönyt és ellenségességet tapasztalt, szomorú és elkeseredett lett, és végtelenül nyomorultnak érezte magát.
Rendszerező, rendszerető agyában az információk kis fiókokban olyan rendben sorakoztak, mint egy
számítógépben, de a fantasztikus mennyiségű ismeretet nem értekezések, doktori disszertációk, tudományos
cikkek írásában kamatoztatta, nem elméleti okfejtéseket gyártva és újragyártva az íróasztalnál, nem…

2019. június, Táp - Tájházi enteriőrök. Fotók: Kolozsváriné Váray Ibolya Anna és Nádasné Váray Katalin Lilla
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Amint megpillantottuk a cédulákon a jól ismert szálkás betűket, már nem kartotékokat láttunk, minden
elhomályosult, és a könnyek felnagyította, elmosódó szavak mögött láttuk őt, ahogy esőben, szélben vagy
napszítta, poros utakon caplatott, s lábain egyre vastagabb visszerekben dagadoztak a megtett kilométerek…
Lényével olyan légkört teremtett, olyanfajta bizalmat váltott ki az emberekből, hogy szívesen beengedték az
otthonukba, mert megérezték a jó szándékot, mely minden ténykedésében hajtotta. Az ígéretes egyetemi évek,
az őt biztató és tehetségét felismerő professzorainak elképzelései, tanításai pedig a keze alatt tárgyakban,
kiállításokban, tájházakban, a szentendrei múzeum kisalföldi szobabelsőinek berendezésében keltek életre.
V. Bíró Ibolya: Miért hallgatok?
Azért, mert azt mondták, hogy hallgassak.
Csak nem ilyen szavakkal.
…
Elhallgattattak.
Leintettek.
Azt mondták, hogy többé ne merjek…
stb.
…
Akkor a kiállításaim
beszélnek helyettem.
Ezek közérthetőbben, szemléletesebben és szívhez szólóbban mesélnek, mint bármilyen értekezés, mely
azon túl, hogy dicsőséget szerez írójának, nem nyer meg egyetlen új lelket sem a jó ügynek. Ez csakis az élő,
belélegezhető, lélekkel átitatott terekben valósulhat meg, amelyekben sétálva önkéntelenül visszatérünk a
gyökereinkhez, észrevétlenül megértjük, mi fontos és mi nem, mi a különbség jó és rossz, lelki tisztaság és
mocsok között. Mit veszítünk el, ha nem ismerjük a múltat, ha minden kapaszkodó kicsúszik alólunk, amihez
kötődni, viszonyulni tudunk.
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AZ EMLÉKKIÁLLÍTÁS

Az emlékkiállítás megnyitójának közönsége 2019. május 25., Fotók: Bíró Ernő

Testvérem, Kolozsváriné Váray Ibolya Anna és a tápi önkormányzat felvetését követően állítottuk össze
ezt a kiállítást a tájház megnyitásának és édesanyánk munkásságának emlékére. Az alkalomra tablókat és ezt a
katalógust készítettük a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumtól kapott dokumentumok és fotók
felhasználásával, melyekért ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket. Édesanyánk kollégáinak és barátainak
hálásak vagyunk, amiért megemlékező soraikkal színesíthettük az anyagot. Ugyanakkor családtagjaink, többek
között édesapánk, Váray László körültekintő, szeretetteli tanácsaival, nagybátyánk, Bíró Ernő gyönyörű fotóival
járultak hozzá a munkához.
„Menteni a menthetőt” címmel három tabló készült, ezek közül az egyik a néprajzkutató életrajza, a
másik kettő a Xántus János Múzeumban (a továbbiakban: XJM) töltött éveibe enged betekintést. „A tápi
Hegysor portái” a néprajzos saját szavaival mutatja be a Hegysort, annak máig álló és a már megsemmisült
házaival, dr. Filep Antal néhány képét és Szalai András megkapó madártávlati rajzát is felhasználva. „A tájház
– Táp, Hegysor u. 11.” két tablón vezet végig minket a tájház megnyitásának és berendezésének fotóin, dr. Filep
Antalnak és a nemrégiben elhunyt fotográfusnak, Burián Györgynek a tájházat különböző időpontokban és
állapotokban megörökítő fényképeivel. Az utolsó „A Kisalföldről Szentendrére” c. tabló a Tápról a szentendrei
Szabadtéri Néprajzi Múzeumba költöztetett, Győri u. 142. sz. lakóházat, újbóli felépítését és jelenkori állapotát
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ábrázolja, párhuzamot vonva édesanyánk 1981. évi áthelyezésével a győri múzeumból a szentendrei Skanzenbe.
A tablók a 66-68. oldalakon láthatók.
Édesanyánk hitvallásának – „a kiállításaim beszélnek helyettem…” – saját magunkra alkalmazott
olvasata minden bizonnyal mélyebben belénk kódolt, mint gondolnánk, hiszen szavak helyett mindhárman saját
eszköztárunkat hívtuk társul. Testvérünk, Laci a zene nyelvén, a gyönyörű „Regölés” c. balladával emlékezett
rá, melyet ő fia dalai közül a legjobban szeretett, Ibi a szemléletes, szinte megszólaló tablók elkészítése révén,
jómagam pedig a kiállítási katalógus összeállításával szándékoztuk bemutatni közel hetven évének Táphoz
kapcsolódó mozzanatait.

A megnyitó előadói és szervezői (1. fotón balról jobbra): Kottmayer Tibor, Nádasné Váray Katalin Lilla, Kolozsváriné Váray Ibolya Anna, Váray
László Benedek és Géber József, 2019. május 25., Fotó: Bíró Ernő

A megnyitón a szakma részéről szívének kedves tanítványait, Kottmayer Tibor és Géber József
néprajzkutatókat szólaltattuk meg, hogy tolmácsolják mindezt, és idézzék fel édesanyánkat az őt szerető és
tisztelő egybegyűlteknek. Őket, mert lelkületükkel, hozzáállásukkal mindig bizonyították, hogy méltó
továbbadói az üzenetnek, és biztosak voltunk benne, hogy szívvel-lélekkel vallják azt, ami őt is vezérelte. Tibor
az ünnepelt két versét, „Az ember dala” és a „Már látom” címűeket szavalta el, József az édesanyánk által Tápon
elért eredmények megőrzéséről és jövőbeli lehetőségeiről beszélt a kiadványban összegyűjtött dokumentumok
vetületében.
Az utóbbi hetekben sokszor szinte hallani véltük a tiltakozását, és szeretett munkatársa, Ács Anna
nekünk írott levelében nagyon találóan meg is fogalmazta: „A szombati jubileumi program méltó
Édesanyátokhoz. Tudom, ő szelíd mosolyával hárítaná el...” Igen, Anna jól ismerte őt. A szelíd mosolyt, a
puritánságot, a feltűnést kerülő lelket. De úgy hiszem, magunknak tartozunk azzal, hogy képzeletbeli
szabadkozását kiváltsuk emlékezésünkkel, hogy ez a szelíd mosoly bennünk, mindannyiunk lelkében tovább
éljen.
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A TÁPI TÁJHÁZ MEGÁLMODÓJA

Cikolasziget, 1969. Bíró Ibolya néprajzkutató a cikolaszigeti expedíció tárgyaival, Fotós: Laczkovits Emőke, XJM-NF_2407

Várayné Bíró Ibolya Mária (1945-2015) Ikvai Nándor-díjas néprajzkutató, etnográfus, tanár,
muzeológus
Leánykori nevén Bíró Ibolya Mária 1945. szeptember 11-én született Győrzámolyon, Varga Erzsébet
Irén és Bíró Ernő (Carborobot kazán, lángvágó-automata feltalálója) első gyermekeként (testvérei: Irén,
gyógyszerész, Ernő: a Carborobot társfeltalálója, fejlesztője).
A gimnáziumi évektől verseket ír, a Kazinczy Ferenc Gimnázium önképzőkörének ígéretes tagja, itt
ismerkedik meg későbbi férjével (Váray László Zoltán, ütőhangszeres zenész, ny. egy. docens, a Győri
Ütőegyüttesnek és a győri Zeneművészeti Főiskola Ütőtanszékének alapítója), akivel közös gyűjtéseket is
végeznek a népdalok, népszokások témájában. A versírás egész életén át elkíséri. A debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar nyelv és irodalom-néprajz szakos hallgatója lesz.
1969-ben férjhez megy, és még ugyanezen év július 1-jén elhelyezkedik a győri Xántus János
Múzeumban mint néprajzos-muzeológus. Egyetemi tanulmányait levelezőn fejezi be és diplomázik (1971).
1981. március 31-ig dolgozik itt. A győri múzeumi évek alatt három gyermekük születik: Katalin (1972), Ibolya
(1976) és László (1977).
Számos néprajzi gyűjtőtábort szervez és vezet, gyűjtőutakat bonyolít szerte a Kisalföldön és a
Csallóközben, néprajzi kiállításokat rendez, létrehozza a Jánossomorjai Helytörténeti Gyűjtemény néprajzi
részét. Két kisalföldi tájház, a tápi és a tényői létrehozása és hiteles, korhű hangulatú berendezése, valamint –
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Csallóközben az első – a nagymegyeri tájház berendezésének irányítása is az ő nevéhez fűződik, győri és
csallóközi diákoknak rendezett honismereti tábor keretében.

Tényő, Néprajzi expedíció, 1974. augusztus, A Kisalföld újságírója + Táborlakók, köztük: Selényi Károly és felesége, Váray László, Várayné Bíró
Ibolya, Zsédenyi Judit, Bíró Ernő, Simányi Frigyes, Szabó Péter + falubeli gyerekek

1981-ben a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, melynek a Kisalföld néprajzában jártas
szakemberre van szüksége, kikéri. Megnyugodva afelől, amiben később csalódnia kell, hogyha ott munkája
véget ér, visszatérhet a győri múzeumba, 9, 5 és 4 éves gyermekeinek nevelése mellett a Skanzenben a Kisalföld
tájegység-felelős muzeológusa és néprajzkutatója lesz. Folytatja az ottani elődei – dr. Boross Marietta és Balázs
György – által elkezdett munkát a tájegységben: a még üresen álló épületek berendezését irányítja, kijárja, és
építész kollégáival együttműködve levezényli Bogyoszlóról, Rábcakapiról, Undról, Ásványráróról és Süttörből
származó, pusztulásra ítélt lakóházak lebontását, Skanzen-beli újraépítését, és kialakítja berendezésüket.
A mosonszentjánosi (ma Jánossomorjához tartozik) kápolna, melyet egy új út építése miatt lebontásra
szánnak, az ő közbenjárására kerül Szentendrére, épül fel, és – a falu lakóinak részvételével – fel is szentelik. A
kápolna ennek köszönhetően a mai napig többek között különleges környezetben vágyott esküvők
megtartásának kedvelt színhelye lesz.
Keze alatt a Kisalföld Tájegység kialakítása befejeződik. Ekkor, 1993. december 31-vel megszűnik a
munkaviszonya a Skanzenben. 1994-ben érdemes néprajzi munkájáért Ikvai Nándor-díjjal tüntetik ki.
Mind a győri múzeum, mind a szentendrei Skanzen néprajzos muzeológusaként tevékeny része volt a
Kisalföldön és a Csallóközben az utókor számára megőrzött néprajzi tárgyak gyűjtésében, rendszerezésében,
épületek megőrzésében illetve átmentésében.
A vidék életét szemléltető épületek megmentésén túl meg kell említenünk többek között a győri Ráctemplom ügyének felkarolását, melynek folyományaként a romos állapot helyett ma helyreállítva, teljes
szépségében gyönyörködhetünk a sokunkhoz hasonlóan általa is nagyra értékelt és megmenteni vágyott GyőrÚjváros e páratlan műemlékében.
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1994-től négy évig a Markó Iván által alapított Balett és Vizuális Szakközépiskola óraadó tanáraként
művelődéstörténetet, néprajzot, népművészetet tanít. Félállásban 2 évet dolgozik a Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat archívumának és tervtárának köztisztviselő tanácsosaként és főtanácsosaként, ezalatt létrehozza
a Kisalföldi Népi Építészeti Archívumot (KNÉA).
Ebben nyilvántartásba kerültek a térségben található országos, ill. helyi védelmet élvező objektumok,
meglévő vagy már elbontott épületek fényképei, felmérései, a műemléki felújítások, az engedélyezett
korszerűsítések dokumentációi, a települési és épülettörténeti kutatásokkal kapcsolatos szakirodalom, a
vállalkozási, az értékesítési lehetőségek.
Több mint harminc éven át nép- és tájismereti értékmentő, értékvédő, értékátadó munkát végzett:
sokezer tárgyat gyűjtött, segített a kiállításrészek közművelődési hasznosításában. Volt még lektor,
szaktanácsadó, kiállításrendező, konzulens, szakíró. Több épületet megmentett a pusztulástól, számos kiállítás
megvalósítása fémjelzi tevékenységét. Minden munkája közgyűjteményben található meg.
Egészségének megromlása miatt rokkantnyugdíjas lesz. Két lányától három unokája születik. 2013-ban
daganatot diagnosztizálnak nála, és 2015. augusztus 9-én, kevéssel a hetvenedik születésnapja előtt, a
betegséggel vívott két éven át tartó küzdelem után, szerető családjának körében eltávozik közülünk.

Tényő, 1979. Várayné Bíró Ibolya gyűjtőúton. Fotó: Bíró Ernő

Itt közlünk egy részletet a közeljövőben megjelenő verseskötet egyik vallomásából:
„…Véleményemet viszont nem tartom olyan fontosnak, mint azt az aprómunkát, amit nap mint nap
végezni tudok még, és szeretnék is végezni. Ez az az aprómunka, ami az elődöktől ránk maradva a
legértékesebbnek bizonyul, ha használni akarjuk a történeti információt. Globális leírások, elméletek,
házfejlődéstörténetek, eredetkutatás, motívumvándorlás… ha fontos és tanulságos is, bizony nem sokat segít
egy adott épület, egy adott település által fölvetett problémák megoldásánál.
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Közhely, hogy a tipikusból kell készülnie az általános leírásának. De talán az is közhely, hogy az
építkezés az ember organikus tevékenységei közé tartozik, némi költői túlzással. Nemcsak az „organikus
építészet” organikus. Korok és vidékek, tájak és országok, kultúrák építészeti arculata miért volna más és más?
Ami organikus, az tipikusnak és atipikusnak együttélése, szerveződése. Sok jó részletezés adja ki, hogy mi a
tipikus jegy, és mi a jellegtelen, vagy éppen szabályellenes.
Ez most egy kicsit vallomás is. Módomban volt sok munkám során sok tapasztalati ismeretre szert tenni.
Ezen ismeretek kellőképpen helyhez is kötöttek. Tehát bátorkodhatnék akár szép, és szándék szerint igaz
összegzéseket papírra tenni. Én viszont nem bátorkodom. Mert ahogy az elején írtam, még ma is sokkal
fontosabbnak, sürgősebbnek érzem a részletgazdag leírást, megfigyelést, és ebből eredően a minden irányú
anyaggyűjtést. Tisztességgel szeretnék ennek a késztetésnek megfelelni.
Rendezett dokumentum és irathalmok, sok-sok jó szakirodalmi jegyzet. Áttekintés a biztosan tudható
dolgok felett, gőz nélkül. Ez az én célom. Ezért talán nem tudok megfelelni sok szép elvárásnak, igénynek, de
talán dolgozhatok még hasznosan, mások számára ugródeszkát képezve lendületes hipotézisekhez.
Nekem szép az, amivel foglalkoztam és még így papíron is nagyon szépnek találom. Belsőmben építem
tovább a múzeumokat.”

A mosonszentjánosi kápolna átadása, 1985. Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Fotó: Bíró Ernő
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Munka közben a Xántus János Múzeum néprajzosaként

Mosonszentjános, 1969. Vendégek a mosonszentjánosi
helytörténeti kiállítás megnyitóján. Köztük V. Bíró Ibolya
XJM-NF_2417

Kisbodak, 1971. V. Bíró Ibolya táborvezető és Nagy Ferenc adatközlő, a
táborozókkal. Országos Honismereti Tábor. XJM-NF_2790
Néprajzi kiállítás a Xántus János Múzeumban, Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum, Néprajzi fotótár, Ltsz. n. fotó

Rábapatona, 1970. Adatközlő és gyűjtők az udvaron. (A fényképezőgéppel V. Bíró Ibolya.)
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Fotós: S.Kovács Ilona

XJM-NF_2509

V. Bíró Ibolya, Váray László és Zsédenyi Judit
XJM-NF_3523

Kisbodak, 1971. V. Bíró Ibolya táborvezető és Nagy Ferenc adatközlő, a
táborozókkal. Országos Honismereti Tábor. XJM-NF_2791
kb. 1975. Napóleon ház kiállító terme, Néprajzi kiállítás megnyitóünnepsége.
Fotós: Burián György XJM-NF_3880

Tényő, kb.1975-78 Várayné Bíró Ibolya a tényői tájház kialakításakor. Hasábkemence tetején lévő tűzhelyek rekonstrukciója. XJM-NF_4932
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Várayné Bíró Ibolya kislányával. 1975.
XJM-NF_3301

Tényő, 1978. Váray Laci és teknőben alvó kislánya a tényői tájház kialakításakor. Fotós: Várayné Bíró Ibolya XJM-NF_4926
Tényő, 1978. Várayné Bíró Ibolya gyermekei a tényői tájház kialakításakor.
Fotós: Várayné Bíró Ibolya XJM-NF_4925

Tényő, kb.1975-78 Várayné Bíró Ibolya a tényői tájház kialakításakor. Hasábkemence tetején lévő tűzhelyek rekonstrukciója. XJM-NF_4933
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Győr-Újváros, 1978
Zárt beépítésű
utcában álló lakóház
udvari nézete, íves
záródású
hasáboszlopokon
nyugvó tornáccal.
Bal szélen Várayné
Bíró Ibolya
muzeológus, jobb
szélen Vályi Katalin,
múzeumpedagógus.
(In: Épület- és
utcaképi vizsgálatok
a Győr-Újváros
rekonstrukció
tervezési
munkáihoz.)
XJM-NF_5073

Győr-Újváros, 1978
Zárt beépítésű
utcában álló lakóház
részben beépített
belső udvara.
Várayné Bíró Ibolya
és Vályi Katalin (In:
Épület- és utcaképi
vizsgálatok a GyőrÚjváros
rekonstrukció
tervezési
munkáihoz.)
XJM-NF_5077

Győr-Újváros, 1978
Zárt beépítésű
utcában álló lakóház
faoszlopos tornáca.
(In: Épület- és
utcaképi vizsgálatok
a Győr-Újváros
rekonstrukció
tervezési
munkáihoz.)
XJM-NF_5088
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Győr-Újváros, Rába
utca, 1978
A Rába töltés mentén
kiépült utca házai.
Várayné Bíró Ibolya
kislánya (In: Épület- és
utcaképi vizsgálatok a
Győr-Újváros
rekonstrukció tervezési
munkáihoz.)
XJM-NF_5106

Győr-Újváros, 1978
Utcával párhuzamos
építésű lakóház utcai
nézete. A képen háttal
Várayné Bíró Ibolya
(In: Épület- és utcaképi
vizsgálatok a GyőrÚjváros rekonstrukció
tervezési
munkáihoz.)
XJM-NF_5158

Győr-Újváros, Áchim
András u. 13., 1978
Barokkos oromzatú
lakóház utcai nézete.
Az oromzati kör alakú
vakolatdísz alatt két
léleklyuk.
Egyetlen
szimmetrikusan
elhelyezett ablaktól
balra a tornácra vezető
utcai kiskapu. A kép
jobb sarkában Várayné
Bíró Ibolya
muzeológus. (In:
Épület- és utcaképi
vizsgálatok a GyőrÚjváros rekonstrukció
tervezési
munkáihoz.)
XJM-NF_5160
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Győr-Újváros, 1978
Lakóház udvarra néző –
vonóvasakkal erősített,
téglalábakon álló
szegmensíves – tornácának
részlete. A tulajdonossal
Várayné Bíró Ibolya
beszélget.(In: Épület- és
utcaképi vizsgálatok a
Győr-Újváros
rekonstrukció tervezési
munkáihoz.)
XJM-NF_5182

Győr-Újváros, Festő utca
10., 1978
Beépített utcasorban álló
barokkos oromzatú
lakóház és szegmensíves
záródású kapuzata a Győri
Üvegfeldolgozó KTSZ
egykori üzeme mellett. A
képen háttal Várayné Bíró
Ibolya. (In: Épület- és
utcaképi vizsgálatok a
Győr-Újváros
rekonstrukció tervezési
munkáihoz.)
XJM-NF_5184

Győr-Újváros, Bálint
Mihály utca, 1978
Zárt beépítésű utcára néző
oromzatú lakóházak. A
kép jobb sarkában Várayné
Bíró Ibolya (In: Épület- és
utcaképi vizsgálatok a
Győr-Újváros
rekonstrukció tervezési
munkáihoz.)
XJM-NF_5189

23

TÁP – TÁMPONT A JÖVŐNEK

Kis fehér, apró ablak-szemű, nádtetős házak sorakoznak a Sokorói-dombvidék szőlőhelybe futó
„horgasán”, mely a völgyben hosszan elnyúló Táp községhez csatlakozik. Ez a Hegysor utca, mely hetvenes
évekbeli védetté nyilvánításakor még nyolc, mára sajnos már csak öt épületet foglal magába, dacára
lelkiismeretes, a múlt értékeinek megőrzéséért tenni akaró emberek küzdelmeinek, akik tisztában voltak vele,
hogy a XVIII-XIX. századból származó zsellérsor milyen egyedülálló népi építészeti értéket képvisel.
A hatalom képviselőinek kicsinyes konfliktusokkal terhelt, presztízsharccal átitatott légkörében, „a
múltat végképp eltörölni” szándékozó korszellem árnyékában, az egymásra mutogató bábák közt elveszett a
gyermek. Sajnos a természet nyújtotta anyagokból építkező tömésházak egy része, melyek sérülékenysége a
tetőnél kezdődik, e sorsra jutott. Ha a hó, eső bejut a sárból tapasztott épületekbe, homokvárként csúsznak szét,
és lassanként, szelíden belesimulnak a tájba, visszaadják lelküket a földnek, melyből vétettek. A nincstelenség
olyan foka ez, ami után semmi sem marad.
Ez a pusztulás egyben mementója, lenyomata is annak a kornak, amelyben élünk. Tanulnunk kell belőle.
Nem szabadna sutba dobni a múlt értékeit, pusztulni hagyni gyönyörű, régi épületeinket. Tisztelnünk kellene,
feleleveníteni hagyományainkat, vigyáznunk természetadta környezetünkre, okulni, tanulni őseinktől. Ahogy
itt láthatjuk, a természetközeli élet még mindent felhasznált, újrahasznosított és visszaforgatott, visszaadva a
24

földnek azt, ami a földé. A múlt embere még a természetes körforgás része volt, sértetlenül továbbörökítette az
életteret gyermekei és unokái számára az enyészet természetes folyamatából sarjadó új élethez...
Ha ezen az eltűnőben levő kultúrán végleg betelnek a természet törvényei, nyomán legföljebb már csak
virágok fognak nyílni, mert a világot, ami újraszülethetne belőle, egy ordenáré műanyag-beton szörnyeteg
kebelezte be, mely végül a saját farkába harapott. A földi paradicsomot pokollá változtató ember, aki
telhetetlenül világhódító álmokat kergetett, nem vette észre, hogy a legnagyobb kincs ott lélegzik körülötte,
benne él. Félő, hogy ez a rövidlátó nagyravágyás lesz a veszte.
Visszás és kétségbeejtő a tény, hogy ma éppen jólétünkben borítjuk fel – Istent, s embert nem becsülve
– a természet rendjét. És utánunk mi marad? Sivár, élettelen betonrengeteg, hömpölygő műanyagóceán? A
plasztikszeméttől, nejlonzacskóktól felpuffadt, partra vetődő bálnák sokkoló képei sem képesek a négy fal
között rezignálttá vált lelkeket a villódzó képernyők fogságából kivonni. Ma, amikor, már annyira kiengedtük
a gyeplőt a kezünkből, hogy hagyjuk, hogy táplálékunkat is zömmel vegyi boszorkánykonyhák főzetei alkossák,
arra fogunk rádöbbenni, hogy – az elfogyasztott adalékanyagoknak hála – halálunk utáni porhüvelyünket is
konzerváltuk az örökkévalóságnak.
Beszélő nevek. Táp. Amit itt látunk, a levegő, amit itt magunkba szívunk, táplálék kellene, hogy legyen,
hogy táptalajt adjon lelket tápláló gondolatoknak. Hogy megtermékenyítse modernitástól testileg és lelkileg
meddővé váló világunkat. „Tápegység”, melyhez kapcsolódva valóságtól elszakadt lényünk visszazökkenhet
Isten által teremtett közegébe, a természetközeli élet kijózanító egyszerűségével és bonyolultságával gyógyítva
meg minket.

"Itt a ház
és itt az ablak
akik lakták, mind meghaltak
mégis... fejük helye a párnán,
tej alszik a kályha vállán."

E kis vers egy sietve skiccelt berendezési terv sarkán jellegzetesen hosszúkás, szálkás betűkkel
olvasható. Édesanyánk rajza és keze írása, az ő nevéhez fűződik a jubileumot ünneplő tájház hiteles, korhű
hangulatú berendezése.
Pár sora híven tükrözi azt a néprajzkutatói lelkületet, mely lényét áthatotta, aki a múlt relikviáit lélekkel
átitatva szándékozta megőrizni az utókor számára, hogy a belépő érdeklődőnek mintegy megelevenedett
díszletek között meséljenek egy letűnt korról, eleink életét a maga egyszerűségében, mégis vonzó és szemet
gyönyörködtető régi tárgyakkal bemutatva. Ő maga ezzel zárta tanulmányát, melyet a berendezésről írt: „Aki
itt leül, egy kicsit beleképzelheti magát a régiek életébe. Bízzunk benne, hogy a Hegysor utcai népi műemléki
együttes egyszer igazán tájmúzeumává válik ennek az egyszerű, színes múltnak.”
Néprajzosként őt még élő kapcsolat, személyes élmények fűzték a bemutatásra kerülő tárgyakhoz,
számára nem volt „térkép e táj”, hisz ismerte, találkozott azokkal, akiknek életük részei, mindennapi
tevékenységeik eszközei voltak. A városi embernek már csak múzeumi tárgyak, a házak pedig a gyerekkor
meséinek szegényembere lakta kunyhóinak, egy másik dimenzióban vibráló, fényév távolába vesző világnak
hatnak, melynek létezése korunk aszfaltuniverzumában felüdülést, oxigéndús lélegzetvételt jelent. A Hegysorra
érve rácsodálkozunk e kis világra, és lassan rádöbbenünk, hogy hiába jelen korunk valamennyi rafinált,
manipuláló szerkezetének, figyelemelterelő, lélekölő vívmányának mesterkedése, amíg a múlt e kis szigetei
léteznek, a kapocs a természettel, a „Tápegység”, mely múltunkkal és őseinkkel összeköt, itt hever az orrunk
előtt. A domb tetején szétnézve megértjük, miért szűklátókörű, zsákutcában végződő út az, melyen a
természettől elszakadva haladunk.
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A tápi Hegysor tizenegy portájától
a Hegysor utca tizenegyig
„A Kisalföld déli oldalát a Sokorói-dombvidék zárja le. Az alacsony, lekopott löszhátakba mély
bevágásokat mosott a víz. A völgyekben hosszan elnyúló falvakhoz a szőlőhelyekbe futó, „horgasokba” épült
utcák csatlakoznak. A pannonhalmi körzetben, történelmi nevén a Sokoróalján sok helyen ma is látható még ez
a jellegzetes települési kép. A horgasokba főként a falu szegényebb rétege és a zsellérség épített. Adataink
vannak arról, hogy a XVIII. század első felétől engedélyezték a szőlőhelybe való betelepülést, hogy a
szőlőmunkások jobb feltételek közé kerüljenek.
A löszdombok vízmosásai jó állapotban megőrizték az emberi hajlékkészítés ősi formáit is: a partba
vájt lakásokat. A lyukpincék még századunkban is szolgáltak lakásként, ma már valamennyit gazdasági célokra
hasznosítják. Bemutatandó műemléki együttesünk is minden valószínűség szerint ilyen előzmények után
kezdett kiépülni a XVIII. század végén. A tápi Hegysor utca egyike a falu hegybe épült településrészeinek. A
házak mögött magasodó löszfalban beomolva megtaláljuk a hajdani partba vájt hajlékok, pincék nyomát.”
„Táp már a XIII. században Tapan név alatt a királyi lovászok faluja.” Írásos emlékünk 1237-ből való,
Tapan néven egy oklevélben említik. Ezen a vidéken sok helyen kerültek elő régészeti leletek, a község
határában egy avarkori temetőt is feltártak. „A Taápy családbeliek ősi fészke és névadó községe is, akik itt még
a XVI. században is birtokosok voltak. 1628-ban Esterházy nádor vásárolta meg, 1701-ben a győri jezsuiták
záloga lett. A török időkben a tehetősebb falvak közé tartozott. A falunak a határa nagybirtok, egészen a
felszabadulásig Eszterházy Móric gesztesi uradalmához tartozott.”
„Tápot a XIX. sz. második felében tűzvész pusztította el, csak a zsellérsor és az észak-nyugati oldal
maradt meg. Így, mint egy élő múzeum mutatja meg a hajdani faluképet. A falu más részei átalakultak,
megújultak. Az 1960-as években figyelt fel a kutatás erre a területre.”1

A Hegysor madártávlati képe, Szalai András, építész rajza (1981.XJM.NA.1594-06)

1

XJM.NA/1628.2011
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Dr. Filep Antal, néprajzkutató fotói a Hegysor utcáról
A 60’-as években gyűjtött itt, és figyelt fel a tápi épületekre:2

Filep Antal 1960. VII. Táp
Utcakép. Magas partoldalú utca szélén előkertes,
fésűs beépítésű, soros, egymenetű alaprajzú
lakóházak. Egy falazott homlokzatú, kettő
deszkaoromzatú. Mindegyik torombakötényes,
ollóágasos, szelemenes zsupfedésű, aszimmetrikus
egyes ablak elrendezésű. A kép jellemzi a
pannonhalmi körzet archaikus népi építkezését.
XJM-NF_0505
(Készült a Hazafias Népfront népművészeti
kiállítására.)

Filep Antal 1960. VII.. Táp.
Lakóház. Ágasfás, szelemenes, deszkaoromzatú,
torombakötényes zsupfedésű lakóház. A képen jól
látszik, hogy az épület töltésen áll. Az épület
fehérre van meszelve, töltése sárral mázolt. Az
ablaknyílás aszimmetrikus elrendezésű. A ház előtt
ülőpadként fatörzset fektettek le. 11.sz. ház.
XJM-NF_0507
(Készült a Hazafias Népfront népművészeti
kiállítására.)

Filep Antal 1960. VII. Táp.
Lakóház. Földfalú aszimmetrikus sarkos
ablakelrendezésű, előkertes beépítésű lakóház.
Ágasfás, szelemenes tetőszerkezetű, zsupfedésű,
torombakötényes széldeszkázata van. Oromzata
sövény. A sövényoromzat nincsen tapasztva.
Konyhájának kemencéje a szomszéd telkére van
kiépítve, melynek sövénykéménye van. Az épület
fehérre meszelt. 10.sz. ház.
XJM-NF_0508
(Készült a Hazafias Népfront népművészeti
kiállítására.)

2

A tápi Hegysor utca sok néprajzkutató fantáziáját megmozgatta, akik szintén gyűjtöttek itt és foglalkoztak a témával,
többek között dr. Filep Antal, dr. Boross Marietta, Balázs György, Balázs Lívia, Ács Anna, Tanai Péter, Balogh Balázs...
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Filep Antal felvétele. Táp. 1966.VIII. 29.
Lakóház részlete. Földfalú aszimmetrikus sarkos
ablakelrendezésű, ágasfás, szelemenes lakóház
utcai, udvari nézetű részlete. Jól megfigyelhető a
tető kinyúlása az utcai homlokzat elé. Ez a kinyúlás
a tető aljánál kisebb, mint a gerincen. Sövény
oromzatú, torombakötényes, zsupfedésű ház. 10.sz.
ház.
XJM-NF_0513
(Készült a Néprajzi Intézet kutató táborozásán.)

Táp, Dr. Filep Antal és tanítványai, Dobai Szilvia,
Tanai Péter, Tóth Anikó, Mosonyi Katalin, Rácz
Judit, Horváth István (Putyi), Kürtössy Péter,
Magyarfalvi Dóra, Somogyi Krisztián, Somogyvári
Judit
IMG_1089

Több ház mestergerendáján szereplő évszám a XVIII. század végét jelöli meg az építés idejének. A
fehérre meszelt, zsuptetejű házak sora a meredek domboldalon festői látványt nyújt. „1970-től több szakaszban
védetté nyilvánították az együttest. Egy ház közben leégett, így nyolc épületből álló, „in situ” megőrzött
műemléki együttesként vált ismertté. A Hegysor utcai házak népi építészeti értéke egyedülálló.
A sajátos terepalakulaton archaikus építőelemeket figyelhetünk meg. A házak döngölt föld-falúak, a
dombok oldalából kitermelt anyagból épültek, kis, mesterséges dombokon, sárfalaik jellegzetes széles
padkákkal simulnak a terephez. Tetőszékük ágasfás-szelemenes, az ilyen szerkezetek a középkori faluásatások
tanúsága szerint az Árpád korig visszamenőleg használatban voltak. Konyhájuk kibúvó kemencés,
megfigyelhetjük a legutóbbi átalakítások nyomát, a lefaragott, elfalazott kemence-íveket. A házak fedése zsupp
és nád. A soros, egymenetű lakóházak melléképületei egy tető alá épültek. A Hegysor utca házaihoz hasonlók,
sőt, átalakulástól megkíméltek még sok helyütt láthatók a faluban és a környéken. Egy részük ma már
pihenőházként funkcionál, és talán egy ideig fennmarad még.”3

Táp, Hegysor 1977.
Fotó: Balázs Lívia
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„Az utcasor műemléki védettsége előtt az együttes 11 portából állt. Az első három telek, valamint a 9.
számú telek magántulajdonban van.
- Az 1. számú telken egy 1700-as évek végi tűzoltószertár állt, előtte hatalmas tömlőszárító oszloppal.
Ezt elbontották, és helyébe új, modern lakóház épült.
- A 2. számú telken is újabb ház áll.” (Simányi 2013. p. 96.)
- A 3. sz. telken álló ház a tulajdonos elmondása alapján 1830 körül épült. Többször átépítették, több arra
utaló nyom van, hogy a falut sújtó tűzvész során a ház nagy része elpusztult. „A ház hegysori
homlokfalát 1952-ben elbontották, („nagylány volt a házban”), s helyébe barokkos utánérzetű
homlokfal került, amely az épülettől idegen.”4 A telek ma már üresen áll, de felmérési rajzai alapján
helyreállítható lenne. (Simányi 2013. p. 96.)

Az 1981-ben védetté nyilvánított tápi Hegysor
egykori és jelenlegi állapota.
2019-ben az egykori tizenegy házból már csak öt áll, a többi elpusztult, de a dokumentációk alapján
újraépíthető.

Szalai András rajza a mai állapottal kiegészítve

idézet a Győr-Sopron megyei Tanácsi Tervező Vállalat „Építészeti műszaki leírás a Táp Hegysori népi
műemlékegyüttes felmérési dokumentációjához” c. 1980. december 2-i dokumentumából
4
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(A ma is álló épületek fotó-felirata vastagon szedett, dőlt betűkkel a jelenlegi helyzetet ábrázoltuk)

Táp, Hegysor u. 4. (Hrsz: 340)
Nyeregtetős, fésűs, nád(zsup)tetős épület.
Épült 1837-ben. Tulajdonos: özv. Polgár
Jánosné
A mestergerenda felirata: „1837 NAGY
JANOS”
„2004-ben felújították és két, hagyományos
tüzelőberendezésekkel fűthető apartmant
alakítottak ki benne.” (Simányi 2013. p. 96.)

Táp, Hegysor u. 5. (Hrsz: 341)
Nyeregtetős, fésűs, nád(zsup)tetős épület.
Épült 1836-ban. Tulajdonos: Kiss Istvánné.
A mestergerenda felirata: “BONYAI MIHAL
ANO 1836”
„Az 5. számú épület ... 1999-ig lakott volt.
Utána elhagyatottá válva állaga leromlott és
végül összedőlt. Az egyesület azonban számos
elemét megmentette: a szelemenágast, kályhák
elemeit stb. Az épület a felmérési
dokumentációk alapján újra felépíthető.”
(Simányi 2013. p. 96.)

Táp, Hegysor u. 6. (Hrsz: 342)
Nyeregtetős, fésűs, nád(zsup)tetős épület.
Épült a XIX. sz. első felében. Tulajdonos: a
Magyar Állam.
„A 6. számú ház építési idejét pontosan nem
ismerni, valószínű azonban, hogy ez a ház is
még az 1700-as évek végén épült. Fel lett
újítva.”5 (Simányi 2013. p. 96.)

5

Az épületek építési idejére vonatkozóan sok esetben egymásnak ellentmondó adatok szerepelnek a nyilvántartásokban.
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Táp, Hegysor u. 7. (Hrsz.: 343)
Nyeregtetős, fésűs, nád(zsup)tetős épület.
Épült a XIX. sz. első felében. Tulajdonos: Kis
Rudolf.
“A 7. számú ház 1792-ben vagy 95-ben épült.
Lakó hiányában ezt is a pusztulás fenyegette.
Sikerült azonban megmenteni, felújítása
megtörtént.” (Simányi 2013. p. 96.)
2004-ben összedőlt, a mestergerendát és az
ágasfát Balaskó Attila kimentette.
A mestergerenda felirata: „ANNO 1792 (v. 5)
HG

Táp, Hegysor u. 8. (Hrsz.: 344)
Nyeregtetős, fésűs, nád(zsup)tetős épület.
Épült 1817-ben. Tulajdonos: Bálint Lajos.
A mestergerenda felirata: “ANO 1817 FJ RÖ”
“A 8. sz. házat ...felújították, kezdetben
múzeumi fogadóépületnek használták. 1999től az udvarán rendezvényeket tartanak,
helyiségeiben pedig alkalmi kiállításokat
rendeznek.” (Simányi 2013. p. 96.)

Táp, Hegysor u. 9. (Hrsz.: 345)
Nyeregtetős, fésűs, nád(zsup)tetős épület.
Épült a XIX. sz. első felében. Tulajdonos:
Németh István. / Balogh Balázs
-
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„A 9. számú ház magánkézben van. Az épület
rekonstrukció, mivel a nyolcvanas években ez
is megsemmisült. Az új tulajdonosa azonban az
eredeti épület felmérési rajzai alapján a régi
helyén, a régi épület megmentett szerkezeti
elemeinek a felhasználásával egy hasonló,
nyeregtetős, nádfedeles, az utcaképbe
illeszkedő házat épített.” (Simányi 2013. p.
96.)

Táp, Hegysor u. 10. (Hrsz.: 346)
Nyeregtetős, szelemenágasos, fonott
oromzatú, fésűs elrendezésű, nád(zsup)tetős
épület. Épült a XIX. sz. első felében.
Tulajdonos: a Magyar Állam.
„A 10. számú telken nincs épület, a védetté
nyilvánítás előtt leégett. Ez volt a házsor
építészetileg egyik legértékesebb épülete:
szabadkéményes, fonott oromzatú ház volt.
Felmérési rajzai rendelkezésre állnak.
Érdemes lenne a helyébe egy olyan új házat
építeni, amelyiknek legalább az utcai
homlokzata visszaidézné az eredeti
homlokzatot.” (Simányi 2013. p. 96.)

A tájháznak választott Hegysor utca 11.
Az egykori zsellérsor részét képező Hegysor utca legmagasabban fekvő házából 1979-ben tájházat
alakítottak ki. A megbízott muzeológus Várayné Bíró Ibolya volt.

Filep Antal 1960.VII. Táp.
Lakóház. Ágasfás szelemenes, deszkaoromzatú,
torombakötényes zsupfedésű lakóház. A képen jól látszik,
hogy az épület töltésen áll. Az épület fehérre van meszelve.
Töltése sárral van mázolva. Az ablaknyílás aszimmetrikus
elrendezésű. A ház előtt ülőpadként fatörzset fektettek le.
11.sz. ház.
XJM-NF_0506
(Készült a Hazafias Népfront népművészeti kiállítására.)

Táp, Hegysor u. 11. (Hrsz.: 348)
Nyeregtetős, szelemenágasos, deszka oromzatú, fésűs.
nád(zsup)tetős épület. Épült 1857-ben. Tulajdonos: a
Magyar Állam.
A mestergerenda felirata: “Vári Ferentz és Pintér Katalin
Áltól Anno 1857”
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„ITT A HÁZ…”

Táp, Hegysor u. 11. 1987
Külső ágasfás, deszka oromzatú, aszimmetrikus ablakelrendezésű,
föld falazatú lakóház, front oldalán magasra sarazott ülőpadkával.
1979-ben tájháznak berendezett épület.
(Az 1988-ban nyílt állandó kiállítás installációjához készült felvétel.)
Fotós: Burián György
XJM-NF_3776

Táp, Hegysor u. 11. 1987
Témája: Külső ágasfás, deszka oromzatú, aszimmetrikus
ablakelrendezésű, föld falazatú lakóház, front oldalán magasra
sarazott ülő-, hátsó falán vízvetőpadkával. 1979-ben tájháznak
berendezett épület. Előtérben kerekes kút.
(Az 1988-ban nyílt állandó kiállítás installációjához készült felvétel.)
Fotós: Burián György
XJM-NF_3780

„Az épület a Hegysor utca legmagasabban fekvő háza, elválik a többi épülettől, mivel azokra
merőlegesen fekszik az utca tengelyében, mintegy lezárva azt. Az épület a 19. század közepén épült. Az első
szobájában lévő mestergerendán olvasható az építés ideje: „Vári Ferentz és Pintér Katalin Áltól 1857.”
Az épület helyiségei: szoba – konyha – szoba; kamra. Egykor istálló is tartozott az épülethez, amelyet
teljesen romos állapota miatt nem állítottak helyre. Ugyanígy elmaradt a helyreállítása annak a kis kamrának is,
amely az ereszaljban állt az egykori istálló és a kamra ajtaja között. Ezek létezéséről egy 1977. évi felmérés
alapján tudunk, amelyből az is megállapítható, hogy a két helyiség utóbb épült a lakóházhoz, így elhagyásuk
nem rontotta annak hitelességét. Az épület vert falú pórfödémes, kivétel a konyhai falazott szabadkémény,
amely csehsüveg boltozatból indul. A padozat döngölt föld. A szabadkémény alatt középen hasábkemence áll,
kétoldalt pedig tüzelőpadka és katlan található, innen fűthető a két szoba kemencéje. Az első szobában lévő
felső része kis szemeskályha formájú, a második szobáé padkás, búbos kemence. A nádfedésű nyeregtető
szerkezete egybeépült a födémmel, ollóágasos, talp- és gerincszelemenes. A talpszelemenek, amelyekre a kör
keresztmetszetű akácfa szarufák támaszkodnak, a födémgerendák falsíkon túlnyúló végeire fekszenek fel. A
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gerincszelemennek a főhomlokzaton túlnyúló végét pedig a homlokzat síkja előtt álló ágasfa tartja. A
főhomlokzat egyablakos, deszkaoromzatos.
A tetősík erősen kinyúlik az oromzat fölé. A nádazást szegélydeszkázat takarja, amelyet felül szép,
fűrészelt díszítés zár le. Az épület hátsó tapasztott oromzatának vesszőfonat az alapja. Az oldalhomlokzat
teljesen dísztelen. Az enyhén lejtős terepen álló épület főhomlokzatánál agyagtapasztásos, domború lábazati
padkát alakítottak ki, hogy a tetőről lecsurgó esővizet az alapozatlan faltól távol tartsák. Az épület kívül-belül
fehérre meszelt.” (Simányi 2013. p. 94.)
“A védett műemléki együttes legkorábbi tagja 1792-ben épült, a tájháznak berendezett 11. sz. házat
1857-ben emelték az omlásveszélyes part meredekjén álló régebbi helyett. Két évszázadot ível át tehát az a terv,
amely szeretné a Hegysor utcát a vidék jellegzetes építészeti, tárgyi és szellemi kultúrájának gyűjtőhelyévé
tenni. A kiállítási épület udvarán álló faragott disznóól, „hidas” az első áttelepített tagja az együttesnek.
Bakonyrédén faragták 1837-ben, az ácsolt ólat azóta a faluban többször költöztették, hiszen szétszedhető;
valamikor vásáron árulták, elemeit otthon állították össze.”6 A tölgyfából készült, nádazott nyeregtetővel fedett,
szép, faragott oszlopú, zsilipelt falú “hidas” felső része tyúkólként szolgált. Párja a szentendrei skanzenbe került.

Faragott disznóól, “hidas” - Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum - Néprajzi fotótár, Ltsz. n. fotók

A tájház 1979. évi megnyitójának képei

Táp 1979
A tájház megnyitása.
Várayné Bíró Ibolya,
valamint a múzeum és a
megye elöljárói.
XJM-NF_3102

6
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Táp 1979
A tájház megnyitása.
Várayné Bíró Ibolya,
valamint a múzeum és
a megye elöljárói.
XJM-NF_3103

Táp 1979
A tájház megnyitása.
XJM-NF_3106

Táp 1979
A tájház megnyitása.
XJM-NF_3110
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Táp 1979
A tájház megnyitása.
Részlet a református
szobában.
XJM-NF_3111

Táp 1979
A tájház megnyitása. Tápi
iskolások a megnyitón.
XJM-NF_3112

7-Á

Táp, 1979
A tápi iskola diákjai a
hegysori tájház átadásán.
XJM-NF_3121
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„...Fejük helye a párnán,
tej alszik a kályha vállán.”
A tájház berendezése

„A berendezett múzeumépületben látható kiállítás a nagy létszámú zsellércsalád életkörülményeit,
lakáskultúráját mutatja be. A szabadkéményes, középkemencés konyhában a falak mentén futó tüzelőpadkákon
szabad tűzön főztek, cserépedények, vasháromlábak, katlan látható a padkákon. Ide nyílik a szobai kívülfűtős
kemencék szája is; rőzse, szalma, kóró volt a tüzelőanyaga az egy tűzterű, csempés, „koronás” kályhának és a
hátsó szobai sárkemencének, „banyának”.7

Táp, Hegysor 11., 1978
Tüzelőpadka
cserépedényekkel a V.
Bíró Ibolya
forgatókönyve alapján
berendezett zsellérház
kéményaljában.
Fotós: V. Bíró Ibolya
XJM-NF_3095

7
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Táp, Hegysor 11., 1978
Tüzelőpadka cserépedényekkel, a V. Bíró
Ibolya
forgatókönyve alapján berendezett
zsellérház kéményaljában.
Fotós: V. Bíró Ibolya
XJM-NF_3096

Táp, Hegysor 11., 1978
Várayné Bíró Ibolya forgatókönyve
alapján berendezett zsellérház 1.
szobájának részlete a bögreszemes
sárkemencével (XJM.N.92.6.5.), rokka
(XJM.N.77.1.119.), stb.
Fotós: V. Bíró Ibolya
XJM-NF_3081
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„A szobában „supellás” ágyat látunk, az ágyfölvetés, a díszágy egyszerű formája ez; az ágyvégeken
átvetett deszkákra helyezték a díszesebb ágyneműt, alatta pedig a „búvóágyban” aludtak.”

Táp, Hegysor 11., 1978
Várayné Bíró Ibolya forgatókönyve
alapján berendezett zsellérház 1.
szobájának részlete a „supellátos”
ágy párnáival. Ágy
(XJM.N.82.1.11.), párnák, stb.
Fotós: V. Bíró Ibolya
XJM-NF_3080

„Asztalágy, dikó tölti meg a szobát.”

Táp, Hegysor 11., 1978
Várayné Bíró Ibolya forgatókönyve
alapján berendezett zsellérház 2.
szobájának részlete az ajtó mögötti
sarokban álló dikóval
(XJM.N.83.16.27.)
Fotós: V. Bíró Ibolya
XJM-NF_3075

„A hagyományos sarkos elrendezés legszebb darabjai a sarokpadok. Az első szobában festetlen tölgyfapad veszi körbe az asztalt, igen régies darab.”

Táp, Hegysor 11., 1978 A V. Bíró
Ibolya
forgatókönyve
alapján
berendezett zsellérház I. szoba
részlete. Sarokpad (XJM.N.83.13.1.),
asztal (XJM.N.77.1.126.), stb. Fotós:
V. Bíró Ibolya
XJM-NF_3099

39

„A hátsó szobában és a „koronás kályha” mellett helyi asztalosmester kezéből való festett, virágozott
pad áll. Érdekes a kályha melletti levehető támlájú pad, amelynek télen leemelték a hátát és így melegedtek a
kályhánál; alvóhelyül is szolgált.”

Táp, Hegysor 11., 1978
V. Bíró Ibolya forgatókönyve alapján
berendezett zsellérház 1. szobájának
részlete. Támlás pad (XJM.N.22.6.2.),
rokka (XJM.N.77.1.119.), asztalágy
(XJM.N.82.1.10.), stb.
Fotós: V. Bíró Ibolya
XJM-NF_3082

„Az ágy előtt álló, egy fából faragott, csapolt lábú székek szintén a legrégibb darabok közé tartoznak.”

Táp, Hegysor 11., 1978
Lécvázas székek a V. Bíró Ibolya
forgatókönyve alapján berendezett
zsellérház pitvarában.
Fotós: V. Bíró Ibolya
XJM-NF_3093

„Sok házi készítésű, ügyes faragómester – „parasztspecialista” – kezemunkájaként készült fa tárgy
található a lakásban. Ilyen tápi ember volt Gombás Sándor, akinek monogramját is megtaláljuk a gyufatartón; ő
készítette az életfás motívumú gyermek-etetőszéket is.”

Gyufatartó G. S. monogram
Rómer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeum
Néprajzi Fotótár, Ltsz. n. fotó
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Táp, Hegysor 11., 1978
Várayné Bíró Ibolya forgatókönyve
alapján berendezett zsellérház 2.
szobájának részlete. Etetőszék
(XJM.N.82.1.16.), ágy
(XJM.N.82.1.30.), bölcső
(XJM.N.66.5.36.), stb.
Fotós: V. Bíró Ibolya
XJM-NF_3071

„A lakás öltözetéhez tartozó darabok közül ki kell emelni a kenderfonalból szőtt házivászon holmikat.
Tápon sok takács dolgozott, akik kiegészítésül csekélyke jövedelmükhöz feldolgozták a környék asszonyai által
elkészített fonalat. A szekrény használatát megelőző időkből láthatjuk a ruhatartó ládákat, amelyek stafírunggal
kerültek a házhoz. A ruhatartó rudakra vetve pedig a régi tápi parasztviselet darabjait. Házivászon „pendelyt”,
„ráncos gatyát”, lüszter kötényt, kékfestő szoknyát. Az egyszerű pókos, fehérhímzéses fejkendők a már elfeledett
tápi hímzéskultúráról vallanak.”

Táp, Hegysor 11. 1978
Várayné Bíró Ibolya
forgatókönyve alapján
berendezett zsellérház 1.
szobájának részlete.
Ruhatartó rúd
(XJM.N.83.16.29.), csizma
(XJM.N.77.1.118.), stb.
Fotós: V. Bíró Ibolya
XJM-NF_3079

A használatra, fogadóépületnek berendezett 6. sz. házban egy századforduló utáni, füstmentesített
konyhát látunk, a szobákban az utolsó helyi asztalosbútorok hagyományos sarkos elrendezésben kínálkoznak
pihenőhelyül. Aki itt leül, egy kicsit beleképzelheti magát a régiek életébe.
Bízzunk benne, hogy a Hegysor utcai népi műemléki együttes egyszer igazán tájmúzeumává válik ennek
az egyszerű, színes múltnak.”8
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„A lakóház berendezése a 19. századot idézi. Mindkét szoba teljesen hitelesen van berendezve. Bevetett
ágyakkal, bölcsővel, sarokpadokkal, terítőkkel, képekkel, a mindennapi használati tárgyakkal mutatja be az
egykori paraszti élet lakáskultúráját, népművészetét, életmódját. Különlegesség, hogy itt valójában két ún.
tisztaszoba látható, egy katolikus felekezethez tartozó családé és egy református felekezethez tartozóé, ugyanis a
község kétfelekezetű. Külön fel kell hívni a figyelmet a helyiségekben látható gazdagon díszített szőttesekre, mivel
a községben több takács is élt és dolgozott. Ugyanilyen hitelességgel van a pitvar és a konyha is berendezve. A
kemence és a szobai kályhák működőképesek. Az értékes berendezés jelentős része a győri Xántus János Múzeum
anyagából való. A tájház példaszerű berendezését kitűnő néprajzos szakember, Várayné Bíró Ibolya irányította
és felügyelte.” (Simányi: 2013, p. 94.)

Táp, Tájházi enteriőrök, Fotók: Tanai Csaba „Taca”
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Gyalu, Xántus János Múzeum, Fotó: Bíró Ernő

„…Gyanakvó hivatalok között épülnek
az észszerű kapcsolat gombafonalai
A jó cél megtartja
kócolódó szálát a gondolatnak
Minden sikerülhet
ha van merész csapat
s paragrafust ismerő
jövőnek összeesküvő
titkos szövetség…”
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HAZAFIAS NÉPFRONT
Győr-Sopron megyei bizottsága
Műemléki Albizottság
GYŐR-SOPRON MEGYEI TANÁCS VB.
Győri Járási Hivatal
Művelődési Osztálya
KÖZSÉGI TANÁCS Táp
HELYZETFELMÉRŐ TANULMÁNY
a Táp község Hegysor utca védett népi, műemléki együttesről
Készítette:
………………………
Várayné Bíró Ibolya
muzeológus
MAB titkár

…………………….
Lengyel Veronika
osztályvezető
Győr-Sopron megyei Tanács VB.
Győri Járási Hivatal
Művelődési Osztály

………………………
Kósa Imre
tanácselnök
Községi Tanács Táp

…………………….
Varga István
MAB tagja

Készült: 1980. január hó
BEVEZETÉS
Az építészet valamennyi megnyilvánulása közül a népi építészet áll legközelebb a természethez, a tájhoz, amely szülte őt.
Az adottságok és lehetőségek szoros kötelékében élő ember a hajlékkészítés során köti első egyezségét a természettel. Ha
van kő, kőből épít; ha van jó fa, fából; ha vessző és husáng terem csak, megfonja azt is, erős szövedékké; ha földre számíthat
csak, földből épít.
Tetőtípusaink mint egy-egy kis ökológiai tanulmány, úgy adják vissza kis tájaink tulajdonviszonyainak bonyolult rajzát.
A szoros kötelék nem csak kötöttség, a hajlék kifejezi a kort, az embert, így válik esztétikummá. A népi építészet ott és
akkor; másutt és máskor; itt és most önmagát adja.
Ezt a táj és ember közötti primér kapcsolatot sírja vissza a ma embere, nosztalgiahullám vezeti vissza a városlakót a
sárpadlós, földfalú házak közé.
A Fertő-táj mellett a Sokorói-dombvidék az a nagy tájkörzet, ahol fennmaradhatott a régi falu, mert az életfeltételek
évszázadokon keresztül alig-alig változtak. A Sokorói-dombság löszfalba vájt partlakásai, tüzelős pincéi, partnak futó
gazdasági udvarai a löszbe vájt ólakkal és tárolóhelyekkel, parányi zsellértelkekkel, szőlőkkel, gyümölcsösökkel, festői
pincesoraival lényegileg nem változott. Pusztán az eredeti falurészletek fenntartásával többet mondhatunk el utódainknak
egy régvolt világról, mint monográfiák tucatjával.
A NÉPI, MŰEMLÉKI EGYÜTTES LEÍRÁSA
A Táp, Hegysor utcai műemléki népi építészeti együttes híven tükrözi a pannonhalmi körzetben a sokorói dombság falvaira
jellemző XVIII. századi zsellértelepítések emlékét. Mint a környék falvaiban, itt is a táj legegyszerűbb és eleven
építőgyakorlata szerint épültek a parányi zsellértelkeken a középmagyar háztípushoz tartozó, utcás, soros elrendezésű,
szabadkéményes lakóházak; az udvarok pedig őrzik a löszfalba vájt pincék, partlakások nyomait.
A faluban elszórtan több értékes, eredeti beépítésű ház áll még. A Győri u. 142. sz. lakóépületet a Szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeum vásárolta meg áttelepítés céljára.
A Hegysor utca házai döngölt föld-falú épületek, tetőszékük ágasfás-szelemenes, vendég-szelemenes, szarufás változatban
épült. Oromzatuk fűrészelt deszka, földfal, kifalazott tégla-oromzat. Fedésük zsupp és nád.
A 3., 4., 5., 6., 9. számú házak eredeti beépítésűek, a XVIII. század vége, XIX. század elejéről. Konyhaterük lepadlásolt,
füstmentesített, átmeneti + helyi formákkal. Szobáik, kisebb átalakításoktól eltekintve, az elsődleges állapotot mutatják.
Szobáik eredeti tüzelőberendezései hiányoznak, vagy azokat újakkal pótolták. Az épületek szoba + konyha + kamra
elrendezésűek, de van két lakószobás is (4., 9. számú házak).
A Hegysor 7., 8., 11. füstös konyhás házak mutatják a régi állapotot. Egyedül a 8. számú magántulajdonban lévő épületnek
van vesszőfonatú, tapasztott kosár-kéménye.
A védendő utcakép a Hegysor 3. számú háztól a 11. számú házig tart. Ezen belül egyedileg védett hét épület és porta.
Utcaképileg védett egy épület. A védett utcaképben három foghíj van. Ebből egy már a védési eljárás után keletkezett.
Sajnos a sor legértékesebb darabja leégett. (A 10. számú ház ágasfás, sövény-oromzatú volt.) További hiányok keletkezése
súlyos értékromlást okozna. Az állami tulajdonban lévő négy épület ügye jogilag rendezett.

44

Az utcaképhez tartozó további négy épület kilátásai aggasztóak, ha nem kerülnek megfelelő kezelésbe.
339. hrsz. Hegysor u. 3. magántulajdon
340. hrsz. Hegysor u. 4. magántulajdon
341. hrsz. Hegysor u. 5. állami tulajdon
342. hrsz. Hegysor u. 6. állami tulajdon
343. hrsz. Hegysor u. 7. magántulajdon
344. hrsz. Hegysor u. 8. állami tulajdon
345. hrsz. Hegysor u. 9. magántulajdon
346. hrsz. Hegysor u. 10. (leégett)
348. hrsz. Hegysor u. 11. állami tulajdon (Múzeum)
AZ ESEMÉNYEK ÉVENKÉNTI LEÍRÁSA 9
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A kutatás az évtized végén figyelt fel erre a területre.
Hoffmann Tamás és Filep Antal szervezésében táboroztatott budapesti néprajz-szakos hallgatók expedíciója Táp
és a szomszédos Nyalka községben végzett adatgyűjtést több témában. Az expedíciót követően Filep Antal készített
– mára már megismételhetetlen – fotókat a település épületeiről.
Ez évtől több szakaszban nyilvánították védetté az együttest.
A Győr-Sopron megyei Tanács Járási Hivatal Művelődési Osztálya az ICOMOS Bizottság elé terjesztette a Táp,
Hegysor utca megőrzési szándékát.
Az MSZMP Járási Bizottsága, a Járási Hivatal Művelődési Osztálya helyszíni bejárásra hívja meg az ICOMOS
Bizottságot. Előterjesztés születik a Hegysor utca 5-11. számú házak védelmére.
Az ICOMOS Bizottság helyszíni bejárást végez, és állásfoglalásában a tápi együttes értékét, megőrzésének
fontosságát hangsúlyozza.
Az Országos Műemléki Felügyelőség az eljárás lefolytatása mellett védetté nyilvánítja a 776/1975 sz.
határozatában a 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348 helyrajzi számú házakat. A Községi Tanács Táp a 776/1975 sz.
alatt jelzett védési jegyzőkönyvek alapján helyreállítási támogatást igényel a 341, 342, 344, 348 hrsz. épületek
műemléki helyreállítására.
A Községi Tanács az Országos Műemléki Felügyelet támogatásából megvásárolja a Hegysor utca 5., 6., 8., 11.
számú épületeket (530 ezer forint). Így 4 lakás + melléképületek + porta tanácsi tulajdonba kerül. Ebből egyet a
volt tulajdonos lakik, a többi három ház hasznosítatlan.
A Táp, Győri út 142. szám alatt állt lakóházat elszállítják a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba (SZNM).
A helyreállítási munkálatok megkezdődnek, a kivitelező a Járási Költségvetési Üzem. A helyreállításhoz nincs
megfelelő szakmai segítség, művezetés, valamint a rekonstrukciós tervek is hiányoznak.
A Járási Hivatal Művelődési Osztálya és a Községi Tanács a helyreállítási munkálatokhoz művezetést kér az
Országos Műemléki Felügyelőségtől, amit nem kap meg.
A Hegysor utca 10-es számú – tán legarchaikusabb építészeti elemeket hordozó – épület rejtélyes körülmények
között leég, ezután törlik a műemlékjegyzékből.
A Győr-Sopron megyei Tanácsi Tervező Vállalat a már folyó helyreállítási munkák mellett felméréseket végez a
védett épületekről.
A község és a Megyei Múzeumigazgatóság tárgyal egy-két épület falumúzeum-szerű hasznosításáról. A megbízott
muzeológus: Várayné Bíró Ibolya.
Az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizottsága részére hasznosítási javaslatokat tartalmazó anyag készül.
A szükséges rekonstrukciós munkálatok 60 %-ának elkészültekor a hitelkeret elfogy.
Három ház továbbra is üresen áll.
A Megyei Múzeumigazgatóság képviseletében a megbízott néprajzos, Várayné Bíró Ibolya megkezdi a 11-es
számú ház tájszerű berendezését, mely saját erőből és fenntartási költségből történik.
A Hazafias Népfront Győr-Sopron megyei Bizottsága, a Megyei Műemléki Albizottság javaslattal él a Hegysor
utcai együttes hasznosítása érdekében.
Ez év őszén a közönség előtt megnyílik a tápi tájház.
Helyzetfelmérő tanulmány készül Táp község Hegysor utcai védett népi műemléki együtteséről. A javaslatok
hangsúlyozzák az egész együttesben rejlő műemléki jelentőséget. Építési tilalom elrendelését szorgalmazzák az 1.
számú épületet illetően, valamint hasznosítási tervezetet terjesztenek elő, miszerint az épületekben régi falusi
kismesterségek iparosainak műhelyeit és lakásait lehetne bemutatni.
Várayné Bíró Ibolya ez évtől a Szabadtéri Néprajzi Múzeum alkalmazottja.
Néprajzi kutatótábor: építészek, folkloristák, diákok és az SZNM dolgozóival, elsősorban a Tápról a szentendrei
skanzenbe 1975-76 között áttelepített Győri út 142. sz. ház berendezési tárgyainak gyűjtésére.
Ez idő tájt megyei pénzek átcsoportosítása történik Táp leendő körzeti iskolaközponti szerepére. Az új, modern
iskolaépület és fedett sportcsarnok elvonja a pénzt és a figyelmet a hegysori házakról. A nem eléggé következetes

A Helyzetfelmérő tanulmány esemény-áttekintése Tanai Péter tanulmányának kronológiájával egészült ki.. (a szerk.)
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rekonstrukciós munkálatok és az egyre távolibbnak tűnő hasznosítási lehetőség miatt a falu lakóinak bizalma
megrendül. A Hegysor lekerül az asztalról.
A győri Rakonca népzenei együttes kihelyezett táncháza, mellyel a programjaikra járó győri közönség figyelmét
próbálta a tápi problémára irányítani.
A holland egészségügyi dolgozók szakszervezetének hasznosítási elképzelései a tápi tanács előtt.
A rendszerváltás után az állami tulajdonból a frissen alakult önkormányzatokhoz kerülnek a nem kiemelt
jelentőséggel bíró népi műemlékek. A hegysori zavaros tulajdonjogi viszonyok miatt (néhány ház csak a bentlakók
kihalása után került volna az állam tulajdonába, ezeket a tápi önkormányzat cserelakásokkal váltotta meg, két ház
már a hollandok tulajdonában volt, de használt egyet a Ravazdi Erdőgazdaság és ott volt Balogh Balázs is) a
holland-magyar cég eláll a vásárlástól. Ők az egész utcát szerették volna a horgas fölötti területekkel együtt, hogy
parkolók, tornapályák, egyéb szabadidős területek kialakításához is teret kapjanak. De időközben az önkormányzat
is részvényesként akart beszállni a saját tulajdonát képező épületekkel és Balogh Balázzsal sem sikerült
megegyezni.
A holland-magyar cég magyar része így is lát fantáziát a dologban, és Farkas & Társa Bt-ként továbbra is
tárgyalásokat folytat a tápi önkormányzattal a házak hasznosítását illetően. (Pannonhalma-Ravazd-Táp közös
turisztikai háromszög kialakítása)
Az épületek állapota szinte kilátástalan. A megnyílt és éveken át fóliával letakart tetejű házak héjazata, fa födémje
és falai a párától szétrohadtak. Több tető beszakadt. A Megyei Múzeum gondozásában, de a tápi önkormányzat
tulajdonában lévő, kiállításként működő ház gerince megnyílt. A múzeum a törzsanyagába beleltározott, 15 éve
kiállított tárgyakat – a tápiak nagy csalódására – kénytelen beszállítani (menteni).
A Farkas & Társa Bt. az önkormányzattal és a Megyei Múzeummal megegyezve tatarozza a korábban kiállításként
funkcionáló legfelső házat.
Várayné Bíró Ibolya munkaviszonya megszűnik az SZNM-nél.
A Farkas & Társa Bt. csődöt jelent és kiszáll.
A tápi önkormányzat egyeztető tárgyalásait követően a múzeum munkatársai visszaszállítják és újrarendezik a felső
11-es számú ház restaurált tárgyaiból az egykori kiállítást, így a honfoglalás millecentenáriumán újranyílik a tápi
tájház.
Táp önkormányzata Taksás Mihály Bécsben dolgozó építészmérnök javaslatára a házakat visszavásárolja. Sikeres
közös pályázataikkal újranádaznak néhány még álló és „összedőlt” épületet. (A már eldőlt falak helyére
betonalapok kerültek, melyekre felállították a ház szerkezeti favázát. A hajdani zsellérsor házaihoz nem
kapcsolódtak gazdasági épületek, de az így meghosszabbított alaprajzú épületeken a tetők ott is megújultak, ahol
azelőtt ház nem is állt. E toldások tetőanyagával az összes ház lefedhető lett volna eredeti hosszában. A sorsukra
hagyott lefedetlen épületek falai gyors pusztulásnak indulva, foghíjakat képeztek az egykori utcaképben, pedig a
keskeny szalagtelek épp úgy jellemzője volt a zsellérsornak, mint a háztáji kiskertek, gazdasági épületek hiánya.)
A tápi önkormányzat nevében írt pályázattal Taksás Mihály pénzt nyer az épületek rekonstruálására. Egykori
évfolyamtársa, Szalai András megszervezi, hogy a budapesti Műszaki Egyetem oktatási programjának keretében
az iskola építészhallgatói a hagyományos építészeti technikák elsajátítása mellett a korabeli felmérési rajzok alapján
visszaépítik a hegysori házakat évi 2x2 hetes nyári tábor keretében. A program tiszavirág-életű volt.
Hegysori tavasz címmel egy komplex kulturális rendezvénysorozat indul, mely az épületeket – ha csak egy
hétvégére is, de – élettel tölti meg. Talán lehet még ebből sikertörténet, de a kapott sebeket nehéz orvosolni.

DÖNTÉSI JAVASLATOK
1.) A Táp, Hegysor utcai zsellérsor népi, műemléki jelentősége nemcsak az egyes épületekben, hanem az egész
együttesben rejlik. Döntés szükséges a 3., 4., 7., 9. számú épületek állami tulajdonba vételéről, hogy a megőrzés és
helyreállítás, valamint a fenntartás biztosítható legyen.
Építési tilalmat kell elrendelni az 1. számú épületre.
2.) Meg kell határozni az épületek hasznosítását, rendeltetését, amelyek a következők lehetnek:
a) múzeumi és közművelődési funkció,
b) régi mesterséget folytató iparosok bemutatása, – műhelye, vagy lakása,
c) bérlakás vagy hétvégi ház olyan bérlőkkel vagy tulajdonosokkal, akik kötelezettséget vállalnak az épület
esetleges szakszerű helyreállítására, karbantartására.
3.) Meg kell határozni a kezelő-felügyelő hatósági szervet.
4.) A pénzeszközöktől függően ütemezni kell a szakszerű helyreállítást, rekonstrukciót.
Gondoskodni kell a művezető-ellenőrző szervről és a kivitelezést végző vállalatról, illetve üzemről.
+ TÉRKÉP

46

ÚJ REMÉNYEK TÁPTALAJÁN

Szabadkémény 34237 Szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeum archívuma

„A Táp, Győri u. 142. számú ház a községre és a vidékre jellemző lakóház típusába tartozik. Egy, a
szőlőhegybe futó vízmosásos mellékútra nézett a homlokzata. Zsellértelken épült a múlt század második
felében.”10 A dr. Boross Marietta által 1973. augusztus 2-án készített újraépítési javaslatot követően a fotóval
illlusztrált házat 1975-ben a bontáskori állapot szerint újraépítették a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Kisalföld Tájegységében.

10

SZNM MNÉA-E-150/8/4
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Táp, Győri u. 142. (Hrsz: 216)
Nyeregtetős, fésüs, nád(zsup)tetős,
szelemenágasos épület. Épült a
XIX. sz. második felében.
Tulajdonos: Varga Gyula

„Ház és ember” – A Kisalföldről Szentendrére
A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Tápról származó lakóháza és benne a kiállítás
Az alábbiakban látható, fotókkal dokumentált újraépítés reményre okot adó, ékes
bizonyítéka annak a lehetőségnek, hogy a Hegysor utca elpusztult házai – a precíz,
minden részletre kiterjedő felmérési dokumentumoknak köszönhetően, melyek
minden időben rendelkezésre állnak – újból felépíthetőek.

A tömésfal készítése
1630-2011 063
fotó: Rómer Flóris Művészeti
és Történeti Múzeum
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A födémgerendákat feltették
a falakra
1630-2011 064
fotó: Rómer Flóris Művészeti
és Történeti Múzeum

A fonott, sározott kemence
faváza
1630-2011 067 Rómer Flóris
Művészeti
és
Történeti
Múzeum
045932
Szentendrei
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
archívuma

Elkészült
az
ágasfásszelemenes tetőszerkezet
1630-2011 066
fotó: Rómer Flóris Művészeti
és Történeti Múzeum

49

Tápi lakóház, Szentendre11

Az áthelyezés néha sajnos nem csak az épületeket érinti... 1981. április elsejével Várayné Bíró Ibolyát a
szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumhoz helyezik, hogy néprajzos-muzeológusként részt vegyen a Kisalföldi
Tájegység kiépítésében.

Várayné Bíró Ibolya:
Néprajzi gyűjtés Tápon12

Néprajz-szakos muzeológusokból. építészekből és honismereti szakkörök tagjaiból szerveződött a múlt
év nyarán egy lelkes kis csapat, hogy a Szabadtéri Néprajzi Múzeumba bekerült tápi házhoz tárgyakat, adatokat,
dokumentációt gyűjtsön.
Tíz résztvevővel hét napon át dolgoztunk a Pannonhalma közelében fekvő dombvidéki faluban és a
hozzá közel eső községekben, Nyalkán, Ságon, Pázmándfaluban. Célunk kettős volt: szerettünk volna a tápi
házba kerülő takácsműhelyhez textíliát keresni, hiszen a műhelybemutatás miatt egy háztartást meghaladó
mennyiségű szőttes holmira van szükségünk. Ezzel együtt természetesen bútorok és más berendezési tárgyak
gyűjtése is szerepelt tervünkben.
Másik fontos feladatunk volt, hogy a múzeum telepítési tervében szereplő döngölt földfalú tápi
zsellérház tipikus építészeti elemeit a még fönnálló, műemlékkorú, jórészt 18. századi épületek felmérésével
pontosan meghatározzuk, s analógiákat gyűjtsünk a hiteles újjáépítés elősegítésére. Ezzel együtt a porta egyéb
építményeinek (kút, kerítés, szín, ól) kiválasztását és dokumentálását is szerettük volna elvégezni.
A tábor résztvevői az SZNM munkatársaiból és győri szakemberekből kerültek ki. Szálláshelyünk a Táp,
Hegysor utcai népi műemléki együttes már helyreállított és rendezés alatt lévő épületeiben volt, azaz egy félkész
múzeumban, „műtárgyakon” aludtunk, ültünk, ettünk. A résztvevőket nem riasztották vissza az „archaikus”
körülmények. Villany nélkül, kemence és katlan kényelmével fölszerelve, ragyogó hangulatban láttak munkához.
Esténként petróleumlámpa mellett céduláztuk a szépen gyülekező tárgyakat, és rendeztük a napközben készült
rajzokat. A tábor eredménye: több mint 600 tárgy, ennek tekintélyes része háziszőttes vászonféle, némelyikük
fölvágatlan végekben, ezen kívül sok avatatlan „stafírungból” való pendely és gatya.
Komplett felmérés 10 épületről készült, ezen kívül számos fotó és rajz került be a nyári tábor nyomán az
SZNM Adattárába. Építészeink egész ősszel dolgoztak rajtuk a tábori emlékek melengető fényében.
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Fotó: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre c. ismertető, 160. o., Szentendre, 1997, ISBN 963 7376 22 4
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Várayné Bíró Ibolya:
A tápi lakóház13

A Kisalföldet bemutató tájegységben a kovácsműhely mellett épült fel a Tápról áttelepített lakóház,
amely eredeti helyén a Győri út 142. sz. telken állt. Az ágasfás, szelemenes, zsuppos házat a múlt század közepén
zsellér sorú család építtette a főútra párhuzamosan, homlokzatával egy szőlőhegyre futó vízmosásos mellékútra
– ahogy a múzeum területén is újraépült. Az épületet az elmúlt évszázad folyamán többször átalakították
tulajdonosai, a múzeumban a századfordulóra kialakult állapot szerint látható. Ezt az időszakot idézi fel a lakóház
belső képe is.
Az egykori építtetők és leszármazottaik négy generáción keresztül takácsok voltak. A Kisalföldön a
takácsok szerepe még a két világháború között is jelentős volt, hiszen a vidék asszonyai szövéssel nem
foglalkoztak, és a házimunkához, a gazdasághoz szükséges szőttesek mind a mesterek keze alól kerültek ki. A
takácsszőttesek mellett már a múlt század közepén egyre nagyobb jelentőségűvé váltak a gyári készítésű textilek,
így a viseletben, a ház öltöztetésében a házivászon szerepe gyöngült, megszűnt az igény az egykori dúsan
cifrázott, szedett hímekkel ékes takácsremekek iránt, csupán egyszerűen csíkozott törülközőket, szakajtóruhákat,
abroszokat vagy dísztelen lepedőket, alsóruhának való vásznat szőttek már csak ebben a században a helyi
takácsok. Természetesen, ahogy csökkent a takácsok munkája utáni kereslet, a mestereknek is más megélhetés
után kellett nézni. Legtöbbjük kis földön gazdálkodva egészítette ki keresetét.
E jelentőségéből egyre inkább veszítő, de ezen a tájon a századfordulón még működő mesteremberek
környezetét, lakását, műhelyét mutatja be a tápi lakóház a látogatóknak.
A Kisalföldre általánosan jellemző berendezési elv szerint a lakóház szobájában álló cserépkályhával
átellenben, sarokpaddal körbefogva állt az asztal. A sarkot szentképek és más családi jellegű' emlékek, fényképek
díszítették. A századfordulón a lehetőségek szerint már igyekeztek a lakóház első szobáját ünnepek, vendégek
számára fenntartott „tiszta szobaként” kezelni, és a család hétköznapjait a szabadkéményes konyhában és a
kamrából átalakított, vagy már eredendően szobának szánt hátsó helyiségben élte. A bemutatott takácsházban a
szükség bontotta meg ezt a rendet. A beállított szövőszék átalakítja a hagyományos szobabelsőt, kiszorítja az
asztalt, nem tiszta szobává, hanem műhellyé alakítja az első szobát, és a család tagjait arra ítéli, hogy télennyáron a hátsó, kis szobának átalakított helyiségben húzzák meg magukat. A szobában egy asztalágy utal arra,
hogy esetenként ott is aludhat valaki.
Az első szoba tehát takácsműhelyt mutat be. A hagyományos berendezés szerint sarokra állított padokon
a megszövendő fonalat tárolja a takács, ahogy megrendelői a házhoz hozták. A gombolyító, a felvetőfa már
készen áll a fonalvetésre, a szövőszéket is felszerelték. A kályha melletti kis széken ülve csévélhetik a vetélő
bodzacsövére a fonalat. A kész végvásznat az asztalágy lapján rendezi össze a takács.
A vászonból készült kendők, ruhadarabok a kályha melletti rúdon láthatók is. A falakon tálasokon,
polcokon a szövőszékhez szükséges alkatrészek, más szerszámok várják, hogy használatba vegyék őket. Olyan
eszközöket is láthatunk itt, amelyek nem tartoznak szorosan a takács tevékenységéhez, de valami módon mégis
kapcsolódnak a témához: itt van a gatyamadzag szövésére szolgáló „kis szátva”, itt a vászon simítására használt
mángorló is. A mester természetesen nem győzte egyedül a szövéssel járó sok-sok munkát, családtagjai, felesége
segítettek neki. Felesége közben a ház körüli teendőket is végezte. Rá várt a „félkéményes” konyhában – a
konyha hátsó részében csak féloldalon emelt sövénykémény alatt a tüzelőpadka és a kemence. A „kibúvó”
kemence szája előtt dagasztó teknő utal arra, hogy készül a család kenyere, amely majd a hátsó kisszoba
mennyezetéről lelógó kenyértartó rácson kap helyet. A szűk kis konyha minden fontosabb házimunkának, és a
főzéshez, sütéshez szükséges eszközöknek helyet ad. A szűk teret a falakra felfutó tálasokkal, polcokkal teszik
kihasználhatóbbá.
A hátsó kis kamrát a beépített rakott tűzhely teszi télen is lakhatóvá, ilyenkor itt főzhettek is. A
hétköznapiasan bevetett ágy, a levetett ruhadarabok sugallják, hogy itt zajlik a család intim magánélete, ebben a
kis zugban maradhat csak magára a megrendelőktől, vásárlóktól állandóan megzavarható takácsmester. Egykor
több családtag dolgozott egyszerre ebben a műhelyben két szövőszéken. Erre utal egy a padláson tárolt szövőszék
is.
Az épület és berendezése is a századfordulón szegényparaszti sorban élő és mesterségüket is űző
takácsok mindennapjairól beszél. Ehhez a mondanivalóhoz kapcsolódik majd a későbbiekben a teljes porta és
berendezése.
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A berendezés tárgyai azonban ennél többet is elárulnak. Az 1886-os és az 1911-es datálású festett padok
és kortársaik a századfordulóra eső stílusváltás dokumentumai. A tatai fazekasok fehér edényei, a döri, a
tüskevári és a győri fazekasmunkák, valamint a gyári keménycserép tányérok együttes megjelenése hasonló
hatást tesz a szemlélőre, mint a mester készítette vásznak mellett a gyolcs, a fodrosszélű párnahajak. Mintha a
nem éppen módos környezetben ezek a gyári portékák még silányabbak lennének, mintha kiemelnék a házi
előállítású tárgyak mívességét.
Érezzük, hogy ebben a környezetben mindennek szabott helye, szükségadta szerepe van. Még a szekrény
tetején sorakozó bögrék, a pitvar díszedényei is mintha csak arra várnának, hogy egy nagyobb családi
összejövetel alkalmával leemeljék és használják őket. Csupán a sarokpadok feletti, és a kis szobácska falát
díszítő, a tápi család hagyományos vallásos lelkületére utaló képek, jelképek színfoltjai törik meg az örökös
munkára berendezkedett család hétköznapjainak szürkeségét.

Várayné Bíró Ibolya:
A tápi takácsműhely14

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Kisalföld tájegységének legkisebb lakóházában látható a
műhely. A hajlék döngölt földfalú, fölvert zsupp fedi. Tapasztott sövénykéménye alatt, az eresz alá simulva
gömbölyödik a kibúvó kemence háta. A ház oldalával fordul a főutca felé. A szőlőhegynek futó parányi
zsellértelken csak így fért el a népes családnak szánt ház. A múlt század közepe táján Tápon épült, a Győri u.
142. sz. telekről telepítettük a múzeumba. A faluban ma is állnak még a XVIII: században kialakult három
zsellérsor házaiból megmaradt példányok. A tápi Hegysor utcában nyolc házból álló védett együttesük részben
berendezve, vagy lakottan jó időben látogatható.
A Sokorói-dombvidék vagy más néven pannonhalmi körzet löszdombok közé épült falvai sok régiséget
őriztek meg napjainkra. A lepusztult szőlővidék, a dombhátakon letarolt erdőségek örökében sovány és száraz
földeken a mai napig küszködő élet jutott az ittenieknek. Így maradhatott fenn ezen a tájon az ágasfás-szelemenes
építőmód, amelynek múzeumunkban a tápi ház az egyetlen képviselője. De ez a nehéz örökség éltette a sok apró
mesterséget is, amellyel a környéken mint kiegészítő foglalkozással találkozunk. Ezek egyike a paraszt-takács
mesterség. A múlt századokban a Dunántúlon általános volt, hogy az asszonyok által elkészített fonalat
takácsmesterek dolgozták föl. A Kisalföldön soha nem szőttek asszonyok. A valamikor laza céhes keretben
dolgozó falusi takácsok utódainak egyike a tápi Varga család is, sok társával együtt. Jónevű takácsfaluk voltak
Tényő, Pázmándfalu, Táp. Messzi környékről, a Bakonyaljáról is ide hozták megszövetni fonalukat az
asszonyok. Régebben terményért cserébe, majd az első világháború után pénzért szőttek a kismesterek. A
szezonális takácskodás kiegészítésére részesmunkát vállaltak, aratást, szőlőmunkát, famunkát. Egy „réf”
szövéséért 8 forintot kértek, egy nap 10-12 rőföt tudtak megszőni Vargáéknál, ahol a nyolcgyerekes család
minden dolgozni képes tagja munkával élt. A századforduló körül két szövőszék állt az első szobában, ahol a
négy generáción át örökölt takácsmesterséget a nagyapa és az apa együtt művelte.
A lakóházhoz apró, szabálytalan telek tartozik, a századforduló táján 5 holdnyi szerzett földjükön
gazdálkodtak is. Ezeken a dirib-darab földeken megtermett egy tejelő tehénnek és egy-két hízónak is a
takarmány. Ilyen gazdaságokban általános volt a tehenek fogatolása. A tehénjárom, az egyes járom emléke
mellett ott fénylik egy rövid időszak, mikor tellett egy lóra is. Többre is juthatott volna a Varga család, ha a
szülők nem válnak ágytól asztaltól. A lánygyerekek apjukkal maradtak a házban, a fiúk anyjukkal elköltöztek.
Kevés öröm jutott az itt élőknek, de sokáig eljártak még hozzájuk szövetni és megcsodálni a szépen sült, hatalmas
kenyereket. Gondozott kis öreg házacska volt a Vargáéké. Az udvarán disznóól, kerekes kút, kukoricaágas. A
házban műhelyként szolgáló első szoba, zöld „tálos” kályhával, parányi „fékéményes” konyha, tüzelőpadkával,
kibúvókemencével, a hátulsó szobában rakott „spór”, hálókamrányi berendezés. Az istálló, mely a
századfordulón épült a házhoz takarmányledobós padlással a borjas tehénnek és egy lónak. Régi idők emlékét
őrzi a fekhely a sarokban.
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A tápi lakóház takácsműhelye, Szentendre15

Az első szobában a hagyományos berendezés szerinti sarokpadokon a megszövendő fonalat tárolja a
takács, ahogy megrendelői a házhoz hozták. A gombolyító, a felvetőfa már készen áll a fonalvetésre, a
szövőszéket is felszerelték. A kályha mellett kis széken ülve csévélhetik a vetélő bodzacsövére a fonalat. A kész
végvásznat az egyetlen itteni alvóbútor, az összecsukható asztalágy lapján rendezi össze a takács.
A vászonból készült darabok a kályha melletti rúdon és a sarokpad támláján láthatók. Innen választhat
„mustrát”, „sávolyt” a megrendelő. A falon, polcokon, tálasokon a szövéshez szükséges szerszámok, alkatrészek,
nyüstök, bordák, orsók. Látható itt egy régi szövőszerszám is, amelyet minden háznál használtak, a
„madzagszövő tábla” vagy kisszátva. Szalagok, gatyamadzag készítésére szolgált. A szövőszék a
mestergerendához rögzítve áll, szépen megmunkált oszlopain rozmaringos vésett dísz, valamikori színes
spanyolozás nyomait viseli. A sarokpad és a levehető támlájú pad, a kályha előtt helybéli asztalosok
kezemunkája, egyszerű rozmaringos és tulipános festéssel. A hátsó szobában apró virágos komáromi láda,
árválkodó stafírunggal a hátsó ágas oldalához állítva.

15

Fotó: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre c. ismertető,, 39. o., Szentendre, 1990, ISBN 963 04 03307
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A NÉPRAJZKUTATÓ ÉS A TÁPI HEGYSOR
A SAJTÓ TÜKRÉBEN

Újbaráti barlanglakás, 1979. május 25., Fotó: Bíró Ernő

Részlet az V. Országos Diák Honismereti Táborról írt krónikából, mely 1971-ben Mosonmagyaróváron
került megrendezésre (a tábor vezetője, dr. Timaffy László tollából)
„A három néprajzi csoport a Szigetköz egy kis zárt gazdálkodást folytató, egyéni községében,
Kisbodakon végzett gyűjtőmunkát. Célunk az volt, hogy a tábor eredményeképpen kerek, monografikus képet
kaphassunk egy kis dunamenti falu népi hagyományairól. Ezt a szép célt teljes mértékben sikerült elérni.”
„…A szellemi néphagyományokat gyűjtő csoportot V. Bíró Ibolya, győri muzeológus vezette.
Munkájukat a pontos szakszerűség jellemezte: részletes kérdőívekkel, kidolgozott terv szerint működtek.
Jelesnapi és életkorhoz fűződő szokásokat, valamint a prózai népköltészet köréből meséket, mondákat, kisebb
történeteket gyűjtöttek. A gyűjtött anyagot tudományos igényességgel rendszerezték, cédulázták, s így a
módszerek elsajátítása mellett nagyon értékes munkát végeztek a község néprajzi felmérése szempontjából is.”
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Képes beszámoló az 1972-ben a Xántus János Múzeum által elkezdett néprajzi gyűjtőexpedícióról a
Magyar Ifjúság 1974. január 18-i, 3. számában, és egy cikk a Magyar Nemzet 1976. január 11-i, 9. számában,
ahol a nyolc házból álló tápi Hegysor utcáról írnak. Kettőt abban az évben vásárolt meg a tanács, az egyikben
tájházat, a másikban alkotóházat terveznek kialakítani.
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A Kisalföld 1973. december 6-i, XXIX. évf. 285. számában a Győrújbaráton végzett gyűjtőmunkáról
kérdezik V. Bíró Ibolyát, a gyűjtőmunka irányítóját, aki a gyűjtött leletek ismertetésén kívül kitért a Sokoróalján
fellelhető értékes tárgyakra vadászó holland kereskedő problémájára is.

Az 1975-ös Arrabona (a győri Xántus János Múzeum évkönyve) 17. száma 324. oldalán egy beszámoló
összefoglalja a múzeum aktuális időszakban elért eredményeit:
“Tematikus – tárgyegyüttesek kiegészítésére irányuló – gyűjtést folytattunk a Szigetközben (Kisbajcs,
Nagybajcs, Szőgye, Vének, Győrzámoly, Dunaszeg, Dunaszentpál, Ásványráró, Mecsér, Arak, Darnózseli
községekben) és Sokoróalja vidékén (Écs, Nyúl, Ravazd, Táp, Tápszentmiklós, Töltéstava, Tényő, Sokorópátka,
Felpéc, Kajárpéc, Győrújbarát, Ménfőcsanak községekben). A gyűjtés mind tárgyi, mind folklóranyagban
jelentős eredményekkel járt. Kiemelkedően értékelhető a tényői gyűjtőmunka eredményessége; ebben a
községben végezte kutatómunkáját a – Várayné Bíró Ibolya által szervezett és vezetett – néprajzi expedíció. –
Gyarapodásunkból kiemelkedőnek tartjuk a szőlő-, gyümölcs-, és szántóföldi művelés eszközanyagának, a
népművészet (fafaragás, bútorok, textília, fazekasság) tárgyainak gazdagodását, halászati és állattartási
gyűjteményállományunk bővülését. – Néprajzosunk együttműködése régészeinkkel és a legújabb kori
történésszel mindegyik szakágazat számára nagyon hasznosnak mutatkozott (XVII-XVIII. századi fazekasság
története és leletei, kismesterségek munkaeszközei, termékei és a helyi kisipar története). – További
gyarapodásról számolhatunk be a néprajzi dokumentációs gyűjteményük területén is. Kéziratos, szöveges
(magnetofon), fotó-, filmanyagunk a következő témákban bővült jelentősebben: állatgyógyítás, szőlő- és
gyümöcstermesztés, gyűjtögető gazdálkodás, népi méhészkedés, hagyományos paraszti lakáskultúra és változási
folyamatai, népi díszítőművészet. – Tovább folytattuk a népi műemlékek felmérését. Ebben rendkívül nagy
segítséget nyújt számunkra Simányi Frigyes megyei főépítész. – Várayné Bíró Ibolya”
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Pákovics Miklós cikke a Kisalföld 1976. május 8-i számában a tényői és a tápi tájházról is ír (ekkor már
csak hét ház áll), és Simányi Frigyest, a megyei tanács akkori főépítészét idézi.
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Az Amerikai Magyar Világ 1976. december 5-i, 49. számában Védett házak a Hegysoron címmel hosszú,
részletes cikk jelent meg Tápról. Az 1975-ben ismertté vált, nyolc tömésházból álló házsort védetté nyilvánította
az Országos Műemléki Felügyelőség.
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Idegenforgalmi tájékoztatás a Népszabadság 1980. április 16-i, 88. számában, melyben arról írnak, hogy
Győr-Sopron megye vonzereje növekszik a tényői és a tápi tájházak átadásával.

Rövid hír a Magyar Ifjúság 1981. február 20-i, 8. számában a tápi Hegysor utcában tervezett szabadtéri
múzeum kialakításának márciusra várható befejezéséről:

Ugyanez a hír képpel az Új Tükör 1981. március 1-i, 9. számában.
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A Népszava 1981. április 8-i, 82. számában az akkor még nyolc házból álló Hegysor tervezett
rekonstrukciójáról írnak, melyben Várayné Bíró Ibolyával is interjút készítenek.

Beszámoló a Honismeret 1981. 9. évfolyamában az 1980-ban Mosonmagyaróváron és Nagymegyeren
megrendezett Honismereti diáktáborról, melynek során Várayné Bíró Ibolya néprajzosként irányította a
résztvevő tanulókat, és a beszámoló harmadik oldalán írnak róla:
„…A CSEMADOK által „patronált” magyar nyelvű gimnázium szakköre és a város Nemzeti Bizottsága
megteremtette az alapját egy tájház megvalósításának. A táborozó gyerekek az összegyűjtött és egy kicsi
kamrába bezsúfolt tárgyak sokaságát válogatták szét, tisztították meg, leltározták és tették a helyére Cserei
Juditnak, a győri Xántus János Múzeum restaurátorának és Várayné Bíró Ibolya muzeológusnak az irányításával.
A szó szoros értelmében vett „gyakorlati” munkát előadás és kirándulás, baráti ismerkedés és városnézés
színesítette. Eljutottak a gyerekek Somorjára és Lucsra, ahol a szintén öntevékenyen összeálló tájházat tekintették
meg, valamint Dunaszerdahelyre, ahol a csallóközi múzeum gyűjteménye egészítette ki Marcell Béla
Csallóközről tartott előadását…”
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Pákovics Miklós cikke az Új Magyarország 1992. szeptember 25-i, 227. számában a hegysori házak
akkori állapotáról.

A Kisalföld Online 2008. május 28-i számában az azóta elhunyt Harcsás Judit cikke. A szöveget
illusztráló fotóját a lejjebb idézett, Szabad Föld-ben megjelent cikk írója átvette.
A tápi hegysor és a tájház élni akar
2008.05.28
Táp – Festői a környék, aki egyszer arra járt, visszavágyik Tápra, a hegysorra, ahol első körben
húszmillió forint kellene a tájházak megóvására
Első körben húszmillió forintból megmenthető lenne a tápi hegysor, az ott lévő műemlék házsor,
amelynek felújítására több civil szervezet is összefogott. Benépesült a tápi hegysor, kilencedik alkalommal
szervezték meg a Hegysori Tavasz rendezvénysorozatot a műemlék jellegű tájházak környékén. Kicsik és nagyok
hetek óta igazi vendéglátóként készültek. Idevárták a Guinness-rekordra törő, győri rétessütő asszonyokat
Kovács Lászlóné vezetésével, akik kétszer nyolcméteres rétest nyújtottak, s töltötték meg a rumos-meggyes
mazsolás, túrós-diós töltelékkel.
Balaskó Attila évek óta az egyik felújított tájházban afféle gondnokként és szervezőként él családjával
együtt, s nagyon bízik abban, hogy ugyan lassan, de az idő bizonyítja: szükség van a tájházak megmentésére,
mert ez a környék igazi turistacsalogató látványossága lehet.
A felújításra folyamatosan pályáznak, s létrehoztak egy olyan egyesületet, amelynek tagjai a
rekonstrukciót szorgalmazzák.
– A civil szervezethez egy brit hegedűművész is csatlakozott: jótékony koncerttel, az egyesületi
tagsággal segíti a munkánkat – fogalmazott Balaskó Attila. – De akad közöttünk építész, tanár, népművelő, óvónő
és még hosszú lenne a sor. Segítség lehet minden kis összeg, ötlet és önkéntes munka. Egyénileg és csoportoknak
is kínálunk már olyan programot, aminek bázisa a tájházsor.
Balaskó Attila turisztikai csomagot emleget – egyet vagy akár többet is –, Pannonhalma, a Bakony-ér
közelsége ugyanis olyan vonzerő, amely a település különleges kincse.
Mentőakcióval a skanzenért
Tápon zsellérek lakta szegénysor húzódott egykor a mai skanzen helyén. A hetvenes években győri
muzeológusok Várayné Bíró Ibolya vezetésével hatalmas gyűjtőmunkába kezdtek, ez jelentette a „mentőakció”
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startját. A skanzen irányába felfelé ívelő homokos, földes út a tájjellegű házak felé visz, amelyek közül hármat
már nem sikerült megmenteni az enyészettől, ezek összedőltek. A Hegysor Közhasznú Kulturális Egyesület ezt
a folyamatot szeretné megállítani.
Harcsás Judit

A Hegysori Tavasz programsorozatát a gyönyörű, műemlékjellegű tájházak megmentéséért
szervezik. Fotó: Harcsás Judit

A Szabad Föld 2008. július 11-i, 28.-i számában egy meglehetősen felületes újságcikk a zsellérsorról
téves információkkal és dátumokkal (pl. tájház kialakítása 1999-ben)

Laczó Balázs cikke az Online Kisalföldben 2006. december 6-án jelent meg.
Szemünk előtt megy tönkre a tápi skanzen
2006.12.6.
A térségben egyedülálló, eredeti formájában megmaradt zsellérsor pénz híján el fog pusztulni. És
ez nem amolyan befektetőcsalogató fenyegetőzés: a tizenegy házból már csak négy áll, közülük kettő az
elmúlt öt évben omlott össze. Szerencsére a Hegysor 11., vagyis a tájház – ha felújításra is szorul – legalább
még biztonságban van.
Amit nem laknak, amit nem fűtenek, amit nem használnak, az előbb-utóbb az enyészeté lesz, nem
kíméletesebb az idő ezekkel a százötven, kétszáz éves parasztházakkal sem. A tápi Hegysorból a nyolcvanas
évek során és azt követően sorban költöztek ki a leghűségesebb idős lakók, az utolsó tanú, akit a falu Zsófi
néninek hívott, a kilencvenes évek második feléig élt a Hegysor utca 5.-ben, vagyis abban a házban, ami néhány
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éve egyszerűen összeomlott. Az egyetlen, amit az idő itt felejtett belőle, a most már csupasz domb közepéből
kiálló kemence, mintha még őrizné melegét az elköltözötteknek.
A szomszédságában, a Hegysor utca 4.-ben egy fiatal házaspár lakik. Nemrég azért költöztek be az
önkormányzat által hasznosításra kínált, romantikus otthonba, hogy egyszersmind a többi házra is
odafigyeljenek, persze erejüktől és pénzüktől függően. S létrejött a Hegysor Egyesület, ami a községi
alapítvánnyal közösen szervezi a skanzenhez kötődő programokat, közülük közismert a Hegysori Tavasz, amit
minden év májusában tartanak az egyik – 1817-ben épült ház – udvarán. Oroszi Emma szerint páratlan élmény
volt belakni ezt a gazdái lelkét őrző otthont, jóllehet nem volt könnyű a modernebb elvárások minimumját is
megteremteni. Balaskóék maguk építették be a kemencét, a kályhát, a mosogatót, s tették maguk számára
élhetővé az otthont. Ezután jön a keményebb dió: a másik három ház, amire a lelkes, és egyébként is a kultúráért
dolgozó pár úgyszintén odafigyel, Emma azonnal jelzi férjének – és fordítva –, ha lyukat észlel mondjuk a tájház
nádtetején. Arra azonban ők sem képesek, hogy mind a négy házat belakják és tízmillióik sincsenek a
rendbetételre.
Azért a tájháznál álljunk meg egy szóra, még ha nem is szükséges felfedeznünk a térség közismert
néprajzi kincsét. A négy megmaradt ház: a Hegysor 4., 6., 8. és 11. közül ez az utolsó, vagyis a legszélső épület.
Várayné Bíró Ibolya néprajzkutató állhatatos munkájának köszönhetően ez a ház nemcsak megmaradt, de 1981
októberére múzeummá sikerült kialakítani. A poros tápi padlások varázsütésre életre keltek, s a hétköznapi életet
megtestesítő tárgyak a tájházba vándoroltak. Oroszi Emma kedvence – mint bevallja – a kihúzható gyermekágy,
valamint a tarkedlisütő. Itt egyébként olyan régi minden, hogy kissé groteszk fordulattal élve még a disznóólnak
is lelke van. A százötven éves tákolmányról Oroszi Emma elmesélte, valójában a nagy áruházak lakberendezési
kínálatának elődjével van dolgunk, mivel a mesterember az igényeknek megfelelően – ma úgy mondanánk –
„lapra fektethető” formában nyújtotta át gazdájának az összerakásra váró ólat.
A tájház tehát áll, de egy-egy javítás mindig ráfér. Sajnos azonban egy leomlott épület újraépítése
legalább tízmillió forintnál kezdődne valószínűleg, az egész utca helyrehozatala pedig talán százmilliót is
igényel. Perger Sándor, Táp új polgármestere elmondta: a község önerő híján csak apró lépéseket tehet és ez
cseppet sem megnyugtató a házak állapotát tekintve. A nádtetők már viszonylag újak, a nyolcvanas években
cserélték őket. A község nemrég pályázott némi központi támogatásra, s az idei elbírálásnak köszönhetően 1,34
milliót sikerül ráfordítani az 1817-ben épült Hegysor utca 8-ra. Ez azt jelenti, hogy a tavaszi ünnepig elkészülhet
a ház külön kis konyhai helyiségében álló kemence, s futja az épület előtti járda padlástéglájára is, aminek
mellesleg négyzetmétere 7 ezer forintba kerül. A cél az, hogy közösségi teret sikerüljön kialakítani, így például
a pályázatban egy számítógépre is benyújtotta igényét az önkormányzat. Az már valószínűleg az egyesület
feladata – személyesen pedig nyilván a Balaskó házaspár „küldetése” lesz –, hogy programokkal tegye elevenné
a tápi zsellérsort, ahol egyébként ma is tartanak már kézműves-, néprajzi táborokat. Ám hogy meg is menthetike a skanzent, ami most nézve legjobb esetben befektetőké, legrosszabb esetben az enyészeté lesz, sajnos
ugyanúgy nem tudjuk, mint ahogy senki sem tudja a Hegysor u. 4.-től fel egészen a minisztériumig.
Laczó Balázs
A 2007. október 12-i online Kisalföldben megjelent egy cikk a hegysori házakról Rebák Sándor tollából:
Múltidéző házak a tápi Hegysoron
Győrtől délkeletre, a Pannonhalmi-dombság keleti vonulatának lejtőjén fekvő községek egyike
Táp. A kis falu lakossága hétszáz fő. Címerének vörös mezőjében három szép parasztház utal múltjára,
de máig találunk hasonlókat a településen. Győrből a 81-es főúton Mezőörsig haladva, majd onnan
Nyalkán át érhetjük el. Távolsága a megyeszékhelytől 30, Soprontól 120 kilométer.
Történelem
A falu kezdetei messzire nyúlnak. Határában, Borbapusztán késő avar kori temetőt tártak fel. Első írásos
említése, Tapan formában 1237-ből való. Akkoriban a királyi lovászok faluja volt. A környezetében lévő kisebb
lakott helyek is fontosak lehettek, hiszen a már említett Borbapuszta neve IV. Béla király egyik oklevelében
szerepel. Földesurai között találjuk az évszázadok során a pannonhalmi apátságot, az Esterházyakat, a győri
jezsuitákat, a tatai jószágkormányzót. Nevezetes eseménye az 1881. évi tűzvész, amikor a falu majdnem teljesen
elpusztult. A lakosság nagyobb részét alkotó reformátusok temploma százhuszonöt éves, a katolikusoké barokk,
de középkori alapokon nyugszik.
A házsor
Az 1881-es tűzben a falu nagy része leégett, a zsellérsor azonban megmaradt. Ez a mai Hegysor utcai
lakóházak csoportja, amely így napjainkban már nagyon ritka, különlegesnek számító, réges-régi építészeti
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hagyományokat őriz. A telkek végében húzódó löszfalba egykor a mai lyukpincékhez hasonló üregeket vájtak,
amelyekben szegény családok húzták meg magukat. A XVIII. században jobb körülményeket igyekeztek
teremteni és a parányi telkekre sorban húzták fel az egyszerű hajlékokat.
Az 1950-es évek végén figyelt fel a műemlékes szakma a hajdani faluképet idéző házcsoportra, majd a
’70-es években több szakaszban védetté nyilvánították. 1978-ban nyílt meg az egyik épületben berendezett
tájház. Ezután sötét felhők gyülekeztek Táp egén, a házak helyzete máig nem rendeződött megnyugtatóan. Az
eredetileg tizenegy telkes együttesben most régi formájában négy lakóház (a 4., 6., 8. és 11.) áll. Ezek állapota
sem kielégítő, az összedőltek földhalmait felverte a gaz. Az idelátogatókat még így is megnyerő látkép fogadja.
Az enyhén emelkedő utcácskának csak a jobb oldala beépített. A házak döngölt falúak, anyagukat a közeli
domboldalból termelték ki. Tetőszékük ágasfás-szelemenes szerkezetű. Ez azt jelenti, hogy a tetőzet súlyát a
tetőgerinc alatt végighúzódó hosszú, erős gerenda, a szelemen viseli. Az utcai homlokzatokat egyetlen apró ablak
töri át, oromzatuk fűrészelt deszka és náddal fedettek.
A tájház, az egyetlen észak–déli tájolású, az omlásveszélyes löszparttól távolabbra került. A
mestergerenda felirata szerint 1857-ben épült. Hármas tagolású, a szobák közé pitvaros konyha ékelődik. A
kiállítás egy zsellércsalád életkörülményeit, lakáskultúráját mutatja be. A szabad kéményes, középkemencés
konyhában a sütés-főzés egyszerű eszközei – cserépedények, vas háromlábak, katlan – láthatók. Innen fűtötték
az első szoba koronás kályháját és a hátsó szoba sárkemencéjét. A berendezést helyi ügyes kezű asztalosok és
faragómesterek készítették. Érdekesség az ágy, amelynek végein átvetett deszkára helyezték a díszes párnákat,
és az alatta lévő búvóágyban aludtak. Rúdra vetve láthatjuk a helyi takácsok által kenderfonalból szőtt
ruhadarabokat, a pendelyt és a ráncos gatyát.
Tápi lakóház Szentendrén
Táp azon ritka települések közé tartozik, ahonnan a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban is
található egy lakóház. A Pannonhalmi-dombság XIX. századi népi építészetét reprezentálja. A faluban a
szőlőhegyre vezető út mellett állt. Az egykor zsellértelken épült, vert falú, nádfedésű épület érdekessége a konyha
hátsó falából kiugró, belülről fűthető kenyérsütő kemence. Első szobájában hatalmas szövőszéket láthatunk,
mivel az egykor tulajdonos Varga család férfi tagjai négy generáción keresztül takácsok voltak. A kisalföldi
asszonyok a saját maguk készítette fonalból általában ilyen kis műhelyekben szövették meg a háztartásban
szükséges textíliákat.
Rebák Sándor

A Magyar Nemzet 2010. szeptember 30-i, 267. számában rövid tudósítás a 17. Népi építészeti konferenciáról,
amit Békésen szerveztek. A tápi Hegysor utca kálváriájáról is szó esik.
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2010. június 6-án az online Kisalföld tudósított a 2010. június 5-én Tényőn megrendezett Regionális
Tájház Találkozóról.
Házunk tája – Tájunk háza – Tényőn
A Magyarországi Tájházak Szövetsége, a Szelence Egyesület és Tényő önkormányzata „Házunk
tája – Tájunk háza” címmel regionális tájház találkozót szervezett Tényőn.

A hagyományteremtő találkozón épp úgy szó volt a tényői tájház kialakításáról és folyamatos
felújításáról, mint a népi építészet ökológiai tanulságairól, a hazai tájházak lehetséges védelméről és fenntartásuk
anyagi nehézségeiről. Várayné Bíró Ibolya muzeológus több Győr-Moson-Sopron megyei és csallóközi tájház
felújításánál bábáskodott és véleménye szerint a tájházak szövetségével megőrzésükben is új szakasz kezdődhet.
10 h-kor „A tényői Tájház születése – visszatekintés a tájház létrehozására” címmel Várayné Bíró Ibolya
tartott előadást a résztvevőknek. A képen ő és Eszes Tibor, építész látható.
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„…meleg, bársonyos csönd települ szemem köré, és izzanak hosszan a világ ütőerei,
rendje tisztán kibomlik a homályból sietség nélkül, örök és tőlem független létező.
Megértem. Egyszer én is kihalok belőle, egy pillanat jutott talán, hogy lássam.
Kerekre tágul szemem, és boldog vagyok.”

Tényő, 1975 Köcsögök (fotó: Bíró Ernő)
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A KIÁLLÍTÁS TABLÓI
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK
Egykori pályatársainak, kollégáinak, barátainak gondolatai, akiket a kiállítás
rendezésekor kerestünk fel, hogy osszák meg velünk, miképpen emlékeznek rá:

Illusztráció: Kolozsváriné Váray Ibolya Anna

A visszaemlékezések sorát Kiss Károlyné, Erzsi néni szavaival és a tőle kapott fényképpel nyitjuk meg. Tizenkét
éven át volt a tápi Hegysor utca házainak lelkiismeretes gondnoka, aki immár botjára támaszkodva látogatott
meg minket az emléktábla-avatást megelőző meszeléskor. Erzsi néni és a következő oldalakon megnyilatkozó
pályatársak Édesanyánk iránti megbecsülését a felénk áradó kedvességük által is átérezhettük. Szeretetteljes
emlékező szavaik az ő valódi lényét idézik elénk, azt a szakmája iránti, valamennyi munkáját átható lelkesedést,
mely minden nap magával ragadta.

„Emlékezésül a Hegysorban töltött
évekre, amit Várayné Bíró Ibolyával
tölthettem el. Nagy megtiszteltetés
részemről, hogy vele dolgozhattam és
segíthettem a munkáját, amit mindig
nagy harcok árán valósított meg.
Kitartó és becsületes embernek
ismertem.
Kedvességét és humorát soha nem
lehet elfelejteni.
Szeretettel emlékezek rád Ibolya.
Kiss Károlyné, a Hegysor egykori
gondnoka”

Táp, Balról jobbra: Kiss Károlyné, a múzeum alkalmazottai, Táp polgármestere, Várayné Bíró Ibolya
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„1977 szeptemberétől 1980 áprilisáig dolgoztam a győri múzeumban, életem első igazi munkahelyén
múzeumpedagógusként – mivel régész állás éppen nem volt sehol az országban. Abban a 2,5 évben a Tomka
házaspár mellett Édesanyátok volt a fő támaszom és vigasztalóm a számomra „messzi idegenben”. Valóban
jóban voltunk Vele, nagyon-nagyon szerettem Őt. Többször elkísértem gyűjtőútjaira, hiszen érdekelt a néprajz
és a néprajzi gyűjtés módszere, menete és eredményei is. Jártam Vele pl. a győrújbaráti vagy a nyúli
barlanglakásoknál, de éppen Tápon is.
Lenyűgöző volt kedves, közvetlen természete, ragyogó kapcsolatteremtő képessége és szakmai
felkészültsége, lelkesedése. Frissen végzett fiatalként számomra példakép volt, tisztelettel, sőt csodálattal
figyeltem, amint szinte kifogyhatatlan energiával végezte három gyermek nevelése mellett szeretett hivatását.
Valahogy így képzeltem el a magam későbbi életét is… Ez persze akkoriban nem volt olyan egyszerű,
vagy könnyű, mint manapság – hiszen a gyerekneveléshez nem létezett annyi segítség, mint most, na meg a győri
múzeum végképp nem volt nevezhető különösen gyerek- vagy családbarát munkahelynek…Többször előfordult,
hogy a múzeumi munkaszobámban, titokban vigyáztam Lacikára, amíg Édesanyátok vidéki gyűjtőútján volt.
Sokszor megfordultam otthon is nálatok, jókat tudtam beszélgetni, lelkizni Vele. Borzasztóan sajnálom, hogy még
csak egy fényképezőgépem sem volt akkoriban – így azután Róla sem, és az akkori útjainkról, életünkről sem
őrzök még csak egy fényképet sem.
Mélyen megrázott a halála, őszintén sajnálom, hogy elveszítettük Őt. Örökké élni fog emlékezetemben,
amint kissé meghajolva, szinte futólépésben megy a munkáját végezni – hiszen olyan nagyon sok dolga,
tennivalója volt állandóan…”
Vályi Katalin, Tömörkény-díjas régész, Móra Ferenc Múzeum, Szeged

Tényő, 1979. Ibolya és Vályi Katalin (fotó: Bíró Ernő)
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„Várayné Bíró Ibolyát, Ibit már gimnazista koromban ismertem, mert második osztálytól kezdve sok évig
visszatérő pályázója voltam a Xantus János Múzeum megyei néprajzi pályázatának. Múzeumi szakemberként Ibi
volt a pályázatok bírálója. Értékes bírálatai, figyelmes tanácsai sokat segítettek a versenyzőknek a
továbbfejlődésben. Gyakran ugratott, hogy amikor ferde templomtornyot lát egy jeligés pályamunkában, már
sejti, hogy az enyém, de elég belelapozni, már biztos is benne, hiszen mindig nagyon tartalmas anyagot nyújtok
be. Számára öröm volt, ha valaki komolyan vette a néprajzi gyűjtést, s precíz adatgyűjtést végzett.
Akkor még nem sejtettük, hogy egyszer munkatársak leszünk, még ha csak pár hónapra is. 1978-ban,
amikor visszatért szülési szabadságáról, a szerződésem lejártáig együtt dolgoztunk a megyei múzeumban.
Azt hiszem, amellett, hogy imádta a néprajzi munka minden formáját, a múzeum épületének zárt
világában ő nem érezte olyan jól magát, mint amikor „terepen” lehetett. Számtalanszor mentünk Ács Annával,
az óvári múzeum néprajzosával hármasban helyszíni gyűjtésekre. Ibi ilyenkor szinte szárnyalt, ragyogott és
folyamatosan mesélt az adott helység múltjáról, jellegzetességeiről, szokásairól – mindenről. Elképesztő tudása
volt egy-egy általa vizsgált község, terület néprajzáról. Mindig feldobódva jöttünk haza ezekről a kiszállásokról.
Ugyanilyen felszabadult volt a múzeum néprajzi gyűjtőexpedícióin is, pedig sok szervezési és adminisztrációs
feladat hárult rá egy-egy tábor lebonyolításában, de nem bánta.
Lelkesedett és lelkesített. Szomorú, hogy ilyen hamar távozott közülünk – én tudom, hogy még milyen sok
értéket adhatott volna át írásaival, kiállításaival, a vele való beszélgetésekkel nekünk, ittmaradóknak. Mindig
tisztelettel és szeretettel fogok rá gondolni!”
Balázs Lívia, tanár, néprajzkutató

Táp, Balázs Lívia
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„Bíró Ibolya az 1960-as években, mint fiatal etnográfus, az akkori Xántus János, jelenleg Rómer Flóris
múzeum szervezésében számos Győr megyei néprajzi gyűjtőtábor munkájában vett részt. Ezek megtervezésében,
lebonyolításában vezető szerepet töltött be. Alulírott az Újkér, Tényő és Szany környéki táborok munkájában
vettem részt, nem etnográfus lévén, valójában a téma iránt érdeklődő vendégként. Ibolya volt a résztvevők között
az egyik legaktívabb, aki felkutatta az adatközlőket, megszólaltatott, sőt megtáncoltatott idős házaspárokat, Ő
volt, aki az esti tábortűznél rábírt helyi pásztort furulyaszóra. Ezeknek a táboroknak nem volt elsődleges feladata
a népi épületekkel való foglalkozás, azonban a paraszti élet tárgyi emlékeinek feltérképezése, összegyűjtése –
használati tárgyak, textíliák, szerszámok, munkaeszközök, bútorzat, stb. – a lakóházak és melléképületei
bejárásával, megismerésével járt együtt.
Ezzel egy időben már folyt az Építésügyi Minisztérium és az Országos Műemléki Felügyelőség (OMF)
szervezésében, és több éven keresztül tartott a népi építészeti emlékanyag tervszerű számbavétele. Ebben a
múzeumaink, tervező irodáink dolgozói, építészek, etnográfusok, pedagógusok vettek részt az értékesnek tartott
épületek fotózásával, adatainak összeírásával. Utóbb az OMF a Néprajzi Múzeummal bonyolíttatta a kutatások
szervezését. Úgy tudom, Ibolya ebben a munkában is szerepet vállalt, és biztos, hogy már ekkor rögzítette a maga
számára azokat az építészeti élményeket és adatokat, amiket később hasznosítani tudott.
A tápi Hegysor utcai épületekkel 1960 óta többen is foglalkoztak. 1970 után sikerült a Hegysor utcai
együttes műemléki védettségét biztosítani. Sajnos az akkori megyei és helyi tanácsi vezetők értetlenül és
ellenségesen fogadtak minden hasonló kezdeményezést, így egyedül a 11-es számú épületet sikerült az államnak
megvásárolnia tájház céljára. A többi műemléki védelmet élvező épület magántulajdonban maradt. Ibolya ez
után kapott megbízást a megvásárolt épület berendezésére, tájházzá alakítására, amit példaértékű gondossággal
és szakértelemmel meg is valósított. Nagyrészt helyben, ill. a néprajzi táborok alkalmával gyűjtött, valamint a
Xantus János múzeum néprajzi anyagából. Az akkor még létező OMF a többi védett épület helyreállításához
anyagi támogatást adott a tulajdonosoknak. Ibolya sok segítséget, tanácsot adott ezeknek a tulajdonosoknak is.
1974 folyamán az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság szakemberei helyszíni bejárásának
eredményeként került sor a Szentendrei Skanzenbe telepítendő épületek kiválasztására. Ekkor került sor annak
a tápi épületnek a kiválasztására, amely ma a Skanzenben látható.
Amikor Ibolya a Skanzen alkalmazottja lett, a kisalföldi tájegység építése már folyamatban volt, azzal
többen is foglalkoztak. A munka hátralévő nagyobbik, befejező része, a felépült, és még be nem rendezett épületek
berendezésének irányítása hárult Ibolyára. Bár nagy nehézséget jelentett számára, hogy a Skanzen egyetlen
olyan munkatársa volt, aki távol élt Szentendrétől, kitartó és odaadó munkája, minden részletre történő
odafigyelése, alapos szakismerete eredményeként elmondhatjuk, hogy – ha nem is az ő egyedüli érdeme – ma a
Skanzen legteljesebb, legtöbb objektumot magába foglaló, kétoldalt beépített, valóban falusi utcaképet idéző
tájegysége a kisalföldi, melyben egy tápi lakóház is helyet kapott.
Mivel az országban van arra példa, hogy egy tájházat annak helyreállítójáról vagy berendezőjéről
nevezzenek el, – pl. a Baranya megyei Patapoklosi Szigetvári János tájház, – javaslom ezen ünnepélyes
megemlékezés alkalmával a tápi tájházat Bíró Ibolyáról elnevezni.”
Simányi Frigyes, építész

Simányi Frigyes
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„ismerős képek a füstszürke mennyezeten, ami fordított alapállásban
a pince padozata, tehát jóféle futóhomok. kagylók és csontocskák
csigavonalban. a versvetítőgép használati utasítását követve
saját vesénk mélyére pillanthatunk, s ebben a fakó napernyők
mindenkori látványa se gátolhat annyira, hogy szíre-szóra
romlott Róma rabszolgái legyünk. a turista paradicsom bejáratánál
kétoldalt farkas emlőkön nevelkedett testvérpár strázsál, s mielőtt
szokás szerint egymás torkának esnek, eretneknek bélyegzett szentek
lobbannak lángra, a történelmet pedig úgy hamisítják kedvük szerint
a tógás barbárok utódai ma is, mintha az kötelező lenne, pedig
valljuk be valóban az, és rock n’ roll búvárharangból jóformán alig.”
Pusztai Zoltán: Tollrajz – Bíró Ibolya emlékére – (részlet)

Újváros, 1978. Ibolya és Pusztai Zoltán, a XJM restaurátora, költő
(fotó: Bíró Ernő)
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„Városszövet – kékfestő – Valóságszőttes – feslő kék, a remény színe
emlékezés Ibolyára (a 2015 augusztus 18-án, a temetésen elhangzott szöveg szerkesztett változata)
belülről
Még nincs három hónapja, hogy ugyanitt álltam, Winkler Gábor temetésén.
Csillaghullás, májustól augusztusig.
Aki a jövőért aggódik és tenni akar, az féltőn óvja a múltat.
Együtt dolgoztak Újváros értékeinek megőrzésén.
Pontosan tudták: ha megmarad a templom a Bálint Mihály utcában, akkor újjászülethet az egyházban a közösség.
Vizsgáltak, kutattak, álmodtak, Ibolya mentette az ikonosztázt a múzeumba – ha nem tette volna, honnan nézne
ma Keresztelő Szent János az újjászülető görögkatolikus közösségre. A parókiában laknak, a templomból
dicsőítés énekel.
Számomra a legfontosabb tanítók, mesterek voltak. És példa:
Nem kapcsolati tőkét halmoztak föl, hanem megőrizték a kapcsolatot a teremtett világgal.
… és bár kettészelve az „ódon Kálvária”, de a dicsőítés hangzik a templomból, és négyrét figyel a homokgödri
kiskép.
Mária köpenye kék.
könyörgés
Menteni a menthetőt!
Tárgyat és lelket és gondolatot, gondot.
Gyermekeinknek, unokáinknak.
Még egy név: Rátz Sándor adta első „todományos” munkámat Ibolyának. Első találkozásunk nem személyes
volt, hanem ceruzával, haloványan a lapszélre írt gyöngybetűs tanácsaival találkoztam. 1984. És hány süvölvényt
tanított még így, szelíden, szeretettel..
Azután a győrújbaráti tájház udvarán, előadást tartott a Honismereti táborozóknak, csillogó szemekkel mondja,
hogyan és miért van „kódolva” a halál a falusi házakba, amelyeket ment és megőriz, a halásba zárt titok: az
újjászülethetés. És őriz és ment, mindegy hogyan, lábon vagy szaladva.
„Menteni a menthetőt”
Fölszentelve a túlélésre, a menekített mosonszentjánosi kápolna. Titkos szövetség a jövőért.
Ibolya élete végig magányos tüntetés.
rémület
A megőrzés: kettős teremtés. Csak a Személyiséget legyőzve, alázattal lehet: elfogadni.
A levelet nem lehet megőrizni frissiben, de a tudást, az élet módját igen.
Búvópatakként, a jég alól is előtörve minden tavasszal, vagy borostyánba zárva:
Tájházak, gyűjtemények sora: Dunaszeg, Tényő, Táp, Nagymegyer, Patona
Disszertációja a dunaszegi képoszlop, cikkei tárgyleíró kartonok, kiállítás-vezetők, alaprajzba rejtett vers.
Teremteni vagy megőrizni? Megőrizni és így teremteni. Megérteni és továbbadni, magát, aki mindenné lett.
Továbbadni – nem a vélt plakát-igazságot – hanem a megtartó múlt
valóságát ARCHIVÁLNI.
Kódolni belém, kartonba, tárgyba, versbe, lányába és fiába és unokába
„Menteni a menthetőt, ez a feladat.”
Megértettük, kedves Ibolya.
Köszönjük, hogy velünk voltál, – „mi nyomorultak”!”
Kottmayer Tibor, néprajzkutató, tanár, muzeológus
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„Nagy melegséggel gondolok édesanyjukra, szép dolgokban vehettem részt általa. Ernővel egy osztályba jártunk
általános iskolába. Fodróczy Jóska barátunkkal megérintett bennünket édesanyjuk pályakezdő éveiben végzett
munkája. Később hallgatóként sok nyarat töltöttem zalai és más területeken, népi építészeti felmérésekkel,
melyhez más egyetemekről néprajzos hallgatói is csatlakoztak. Végzett diákként is visszajártam a nyári
táborokba, majd 1981-től édesanyjuk felkérésére, Dimény Gáborral együtt kisalföldi épületeket, építményeket
dokumentáltunk. Volt szerencsénk a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Kisalföld tájegységének felépítését
elősegíteni, az oda került épületeken, építményeken túl nagyszámú létesítményt dokumentálni. Annak idején –
még gyerekek voltak – néhányszor jártunk önöknél.
Építésztervezői munkámat az egylakásos házakat illetően erősen befolyásolták a népi házak. A fűtést főképp a
nyolcvanas években sokszor Nagyapjuk Carborobot kazánjával terveztem.
Hálás vagyok Ibolyának és Dimény Gábornak hogy együtt dolgozhattam a szűkebb pátriánk népi építészeti
emlékeinek dokumentálásában. Szentendrén járva mindig örömmel tölt el az, hogy egy kis szelettel
hozzájárulhattam tájegységünk múltjának megőrzéséhez.
Üdvölöm az emléktábla-avatás résztvevőit!”
Varga Tibor, építész

1981, Dimény Gábor és Varga Tibor a tápi disznóól felmérése
után Győrújbaráton (fotó: Németh Márta)

Dimény Gábor, építész beszéde, mely 2019. október 26-án hangzott el a tápi tájházon elhelyezett emléktábla
avatásakor:
„Tisztelt Ünneplő Közönség, Táp község polgárai, kedves kollégák, barátaim!
Nem vagyok a szavak embere – sem politikus, sem pedagógus – így nézzék el nekem, hogy mondanivalómat
papíron foglaltam össze. Ez fegyelemre kényszerít, nem enged elkalandozni az Ibolyával történt – mondhatni:
szakmai életemet máig meghatározó – évtizedes együtt-munkálkodás számtalan emlékére.
A mai nap, itt a tápi Hegysoron, a méltó megemlékezés ünnepe. Főhajtás a páratlan együttes, a zsellérsor
megmentője, fáradhatatlan kutatója, berendezője előtt. S ez csak egy, Táphoz köthető szelete Ibolya
munkásságának.
Engedjék meg, hogy a méltatás kötelező részét, Várayné Bíró Ibolya szakmai pályafutását röviden ismertessem
– s közben fülemben cseng Ibolya mosolygó hangja: "Na ne hülyéskedj, inkább csináljuk a dolgunkat!"
Ibolya megyénkbeli: Győrzámolyon született, középiskolája a győri Kazinczy-gimnázium. Magyar nyelv és
irodalom-néprajz szakon a Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán diplomázik. Első
munkahelye a győri Xantus János Múzeum, ahol néprajzos-muzeológusként dolgozik. Munkáját élethivatásának
tekinti: felrázza a főleg Győr középkorát illusztráló bencés gyűjteményre alapozott, beporosodott,
munkásmozgalom-történetbe-csontosodott intézmény életét – kényelmes főnöke nem kis elégedetlenségére. Ez a
jelenség – a lelkesedés, munkavágy, értelmes szakmaiság ütközése a patópálokkal – egész életét végigkíséri.
Néprajzi gyűjtőtáborokat szervez szerte a Kisalföldön és a Csallóközben, berendezi a tápi, tényői és a
nagymegyeri tájházat, a Jánossomorjai Helytörténeti Gyűjtemény néprajzi részét.
Bár nem gyárt tudományos értekezéseket, nem tülekedik a hivatalos elismerésekért, a szakma ismeri és
kihasználja páratlan tudását, szorgalmát. A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 1981-ben kikéri
munkahelyéről, hogy folytassa és befejezze a skanzen Kisalföldi tájegységének építését, berendezését,
tudományos anyagának begyűjtését. A bogyoszlói, rábcakapi, undi, ásványrárói és süttöri házak áttelepítését,
porták és házak berendezését vezényli. A lebontásra ítélt mosonszentjánosi kápolna áttelepítése is az ő nevéhez
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fűződik. A kápolna ma felszentelve fogadja híveit, számos pár itt fogadott örök hűséget egymásnak. A munka
befejeztével 1994-ben érdemes néprajzi munkájáért Ikvai Nándor díjjal tüntették ki.
S még egy templom megmentése: a győr-újvárosi Rác templom – hívek híján – a '80-as évek elejére elhagyatott
denevér-szállássá vált. Ibolya makacs kitartásának köszönhető, hogy ma a kis templom él, helyreállítva,
restaurált eredeti berendezésével Győr egyik legragyogóbb gyöngyszeme. Úgy vélem, Ibolya epitáfiumának – a
régi időkben szokásos méltató emléktáblának – mindkét templomban helye lenne.
A Markó Iván alapította művészeti szakközépiskolában művelődéstörténetet, néprajzot, népművészetet tanít, s
félállásban a Megyei Önkormányzatnál – Körmendy János megyei főépítész kezdeményezésére – létrehozza a
Kisalföldi Népi Építészeti Archívumot, mely gazdag anyagával ma a levéltárban várja a kutatók, egyetemisták,
érdeklődők általi újra-felfedezését.
Várayné Bíró Ibolya kiemelkedő szaktudása, elképesztő munkabírása, pedagógus-érzéke és közvetlen
személyisége tanítványai és önkéntes követői számára számos esetben az életpálya megválasztásában is döntő
jelentőségű volt.
Engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban személyes élményeimet elevenítsem fel. 1980-ban Ibolya építészeket
keresett a skanzen tápi házához kapcsolódó néprajzi gyűjtéshez. Én a Műegyetemet a műemléki érdeklődésem
miatt választottam, de a történeti építészetet számomra várak, kastélyok jelentették. A parasztházak felmérését
jobb híján próbáltam meg. Tápon egy hétig laktunk. A fiúk itt, a felső házban, a lányok az egyik lenti épületben.
Kiváló társaság gyűlt egybe:
A profik: Barsi Ernő és lánya, akik – nagy bámulatomra – meg tudták énekeltetni a tápi néniket, Imre Mari, a
néprajzos, egy kolléga, aki később a Néprajzi Múzeum igazgatója lett, s én is gyakorlott voltam a házfelmérésekben. S voltak velünk kezdők: Scheffer Nóra és Tanai Péter frissen érettségiztek, pályaválasztás előtt
álltak. Ibolya személyisége, a tábor munkája nem maradt hatástalan. Nóra építész lett, Péter ma a győri múzeum
néprajzosa. Én pedig "bennragadtam" a népi építészetben, Ibolya külsős munkatársaként jó évtizedig mértem fel
a környék – Sokoró, Szigetköz, Rábaköz – parasztházait, portáit. Számos egykori parasztporta rekonstrukcióját,
felújítását, mai élethez-igazítását terveztem, s saját otthonom is egy XVIII. századi rác gazdaház.
Ibolya a gyűjtött anyagot – felméréseket, fényképeket – nagy értéknek tartotta, s bár ő nem próbált ebből
tudományos magaslatokra emelkedni, bennünket biztatott: akár tudományos cím megalapozásához is alkalmas
lehet. Hát ezt nem erőltettük, de Varga Tibor kollégámmal a Hazafias Népfront néprajzi pályázatán két,
felméréseinkre alapozott dolgozatunk fődíjat nyert. Két követője: Józsa Tamás és Kottmayer Tibor az építőipari
szakközépiskolában illetve az egyetem építész karán oktatja a népi építészet ismeretét. S Ibolya példája nyomán
tudok úgy bekopogni egy izgalmasan öreg házban magányosan élő anyókához is, hogy szeretettel fogadnak.
Nagy dolog ez a mai bizalmatlan világban!
Meghatározó szerepe volt abban is, hogy itt, Tápon a Hegysort már nem a szegény idők szégyenletes
maradékának tekintik.
Ez az emléktábla nem a tudományos, sem a művészeti akadémia, országos intézmény vagy hivatal főhajtása
Várayné Bíró Ibolya munkássága előtt, hanem a szerettei, tanítványai, kedves kollégái, tisztelői megemlékezése.
Mindazoké, akik életében követendő példaként hagyott nyomott. Zárásként idézem az emléktáblán olvasható
versét:
Itt a ház és itt az ablak.
Akik lakták, mind meghaltak, mégis...
Fejük helye a párnán,
tej alszik a kályha vállán.”

Táp, 2019. október 26. Emléktábla-avatás –
Dimény Gábor avatóbeszédet mond (Fotó: Kottmayer Tibor)
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Győr-Újváros, 1978. Kossuth u. 60. A Rác-templom kapuja (fotó: Bíró Ernő)

„…Előttem a tenger idő, lustán
emeli-süllyeszti hajómat. Minek sietni.
Már csak az van hátra,
hogy egyszer, nagy sokára, más alakban,
másik korban, folytassam,
amit most „félbe-szerbe” hagytam,
hiszen méhek között,
méhfarkassá lenni sohasem akartam.”
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1978. Újváros, Rác templom, Kossuth u. 60. Fotó: Bíró Ernő
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