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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

Kishalmi Istvánné 

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai: 

Név:   Kishalmi Istvánné 
Levelezési cím: 6080 Szabadszállás, Kossuth Lajos utca 36/7. szám 
Telefonszám:  06-76/363-014 
E-mail cím:  kishalmijucus@gmail.com 

 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 

1. A nemzeti érték megnevezése 

Szabadszállás, Tájház 
 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása1 

□ agrár- és 
élelmiszergazdaság 

□ egészség és életmód X épített környezet 

□ ipari és műszaki 
megoldások 

□  kulturális örökség □ sport 

□ természeti környezet □ turizmus  

a szakterületi besorolás indokolása:  

A Tájház épülete és udvari, kerti épületelemei, kialakítása magán viseli az 1700-as 
évektől egészen a 20. század elejéig jellemző építkezési, lakóterületi elosztások 
jellegzetes vonásait, amelyek az itt élők számára meghatározó elrendezést 
jelentettek. Berendezése bemutatja az itt élő kiskun ember életviszonyait, 
lakásfelszerelését, használati tárgyait, a háztáji paraszti gazdálkodás eszközeit. 

3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként 
elismert nemzetiségekhez kapcsolódó érték: 

□ igen, amely nemzetiség:2  

X nem   

                                                             
1 Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges. 
2 Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként 

elismert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték. 

mailto:kishalmijucus@gmail.com
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4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 

6080 Szabadszállás, Mars tér 5. 
 

5. Az értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 

X települési □ tájegységi □ ágazati 

amely értéktár neve: Szabadszállás Települési Értéktár 

 

6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 
leírása a megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben nemzetiséghez 
kapcsolódó érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való kötődés 
bemutatása): 

 

A szabadszállási Tájház egy 200-250 éves épület felújításával jött létre, melyet 
2002-ben nyitották meg a nagyközönség előtt, s 2003-tól önkormányzati tulajdon. 

Miután az eredeti épület létrejöttekor még nem volt szükséges a hivatalos építési 
engedély, így az épület korát csak megtippelni lehet. Ami biztos: a terület a 
Habsburg Birodalom első (1763-1787) és második (1806-1869) katonai 
felmérésekor már paraszti portákkal beépített része volt a településnek.  

A Habsburg Birodalom harmadik katonai felmérése (1869-1887) térképén (hk) és a 
kataszteri térképen (k), 1880-as felméréssel, már beazonosítható az épület: 

 

Szabadszállás mocsaras területre épült, így a házak és az utcák nem egymáshoz, 
hanem a talajszerkezethez alkalmazkodva helyezkednek el, néhol magányosan, 
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szigetként áll egy-egy épület. Az utcák szabálytalanul, görbén futnak, ezért a telkek 
sem szabályosak, gyakori a háromszögforma. 

A falu kihasználta a mocsaras terület előnyeit is: kezdetben földből építkeztek az 
emberek, majd vert falú vályogházakat készítettek Szabadszálláson. Az eredeti 
épület építésekor még alap nélküli házakat emeltek, később a lakóházak többsége 
már téglaalapú vályogház volt. 
 

 

Az öregház épülete magán viselte a település paraszti portájának építészeti, építési 
jellegzetességeit. Az alapépület tipikus alföldi ház: nádtetős, vastag vertfalú, 
döngölt agyagpadlós, háromhelyiséges: szoba, konyha, kamra, az udvarról 
egyetlen bejárattal a konyhába. A szobában kemencebúb volt, amit a 
szabadkéményes pitvaros konyhából fűtöttek. 

A valamikori alacsonytetős házat a múlt század derekán felújították, átalakították  
(a változások: ). A tetőt megbontották, majd a belmagasságot növelendő, a 60 cm 
vastag, agyag vertfalat vályogtéglával, mintegy 80 cm-rel megemelték. Tovább 
helyiségeket építettek a meglévőkhöz, és így megváltozott az épület használata is. 
 

 

A szobában megszűnt a kemencebúb. A konyhai szabadkéményes kürtőt 
lepadlásolták, és áttértek a zárt kéményes fűtésre. A kamrából szoba lett, kis 
ajtóval az épületvéghez újonnan megépített kemencés konyhába. Az épület belső 
végén egy különbejáratú szoba következett, majd a kamra a padlásfeljáróval. Az 
eredeti három helyiség döngölt agyagpadló helyett hajópadlót kapott. Az épület 
elejébe - teljes hosszban – cseréptetős tornácot építettek, annak végére 
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árnyékszék és elfalazott szerszámtároló került. Az átépítéskor is az eredeti építési 
technikát (vertfal) használták. Az épület teteje náddal fedett volt. 
 

 

Később (a változások: ) a kemencés konyhában a kemencebúbot elbontották, 
megmaradt a kamin (kemencekémény). Az elbontott helyre lefalazott fürdőszobát 
építettek, amibe fatüzeléses vízmelegítő került. Ugyanekkor a 10-15 cm-esre 
lekopott nádtető a felújítás helyett cserépfedést kapott, az utcafronti léckerítés 
helyébe betonalapú dróthálós kerítés, s a telek keleti mezsgyéjére pedig kisebb 
ólak épültek. 

Az épület 2001-re lakatlanná vált. Szűcs Sándor vette meg a középparaszti 
besorolású ingatlant, azzal a céllal, hogy helyet adjon a településünkhöz, annak 
sajátos mezőgazdasági, illetőleg a kiskun-hagyományokat ápoló életviteléhez 
kapcsolódó tárgyi eszközöknek. A célok megvalósítása érdekében felújította az 
épületet. 

 

 

A felújítás során (a változások: ), korabeli fénykép alapján, a beton alapú 
vaskerítés helyére újból léckerítés épült. Új villanyvezetékek, mérőóra került az 
épületbe. Megszűnt a fürdőszoba, lebontásra került a fürdőszobafal, 
visszaépítették a kemencebúbot.  



6 

Az egykori kamra és a hozzátoldott kemencés konyha közti eredetileg épület 
végfal (60 cm-es vertfal) egy részét (a hátsó faltól a kamin vonaláig), valamint a 
kemencés konyha és a házvégi különbejáratú szoba közti falat elbontották. Utóbbi 
kettő helyén egy nagyobb, egyterű, kemencés helyiséget kapott a ház (és második 
bejáratot).  

Új kéményt és agyag takarék-tűzhelyet kapott a konyha. 

Az összes cserép lekerült a tetőről, a maradék nádra és a tornácra 30 cm vastag, új 
nádtető került (a tornáchajlatban 70 cm). Az épületet kívül-belül teljesen 
újravakolták, újrameszelték, az ajtókat, ablakokat felújították, újra mázolták. A 
virágoskert és zöldségeskert is léckerítés kapott. 

A romos, menthetetlen ólakat lebontották, helyükre WC és elől nyitott féltetős szín 
került. Az udvarra egy használt górét telepítettek, a gémeskutat felújították. A 
kemence körüli mozaikpadló helyére és tornác alá téglaburkolat került, valamint 
udvari és kerti járdák is épültek téglából. 

Az átépített, felújított ház helyiségei egymás mellett sorakoznak. A belső 
(szoba)ajtók elhelyezése is olyan, hogy a ház teljesen átlátható az egyik végfaltól a 
másikig. 

Az épület 2002 nyarára került látogatható állapotba, s 2003 tavaszán Szabadszállás 
Város Önkormányzata tulajdonába. 

2005-ben átalakult a házvégi padlásfeljárós kamra. Az elkorhadt grádicsot 
összecsukható lépcsőfeljáró váltotta, a kamra egy részéből közfallal elválasztott 
WC rész lett, s elülső részében megmaradt a kamrafunkció, kiegészítve 
mosogatóval, palackos gáztűzhellyel. 

2011-ben megújult a nádtető, s önkéntesek összefogásával egy nyitott színben 
kemence épült az udvaron. 

2020-ban belső faljavítás, meszelés, nagytakarítás történt, továbbá lakosság 
adományokból teljesen megújult az utcafronti kerítés. 

A település kiállítóhelyei közül a Tájház létrejöttekor még nem létezett a 
Helytörténeti Gyűjtemény (amelynek feladata részben megegyező a Tájházéval), és a 
Dörmögő-ház is csak 2005-re újult meg. A Tájház elsősorban a településen élő, 
gazdálkodó népesség tárgyi emlékeit őrzi, mutatja be az érdeklődőknek. 
Berendezése, felszerelése (bútorok, edények, használati tárgyak, ruházat, 
mezőgazdasági eszközök, …) teljes egészében a valamikor településünkön élők 
hagyatékából, felajánlásokból áll, és napjainkban is gyarapodik. 

A kertrészben a településen honos, jellemző konyhakerti növényeket 
termesztenek. 

Az egykori lakóház Tájházzá alakítása, a gyűjteményi munka megalapozása Szűcs 
Sándor tevékenységét dicséri. Az épület, az udvar, maga a Tájház, a 
hagyományápolási és kulturális rendezvények, gyermekfoglalkoztató programok 
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helyszíne, melyek keretében gasztronómiai kóstolón, kézműves foglalkozásokon 
vehetnek részt az érdeklődők és régi népi játékokat is kipróbálhatnak. 
 

Az épített környezeti szakterületi besorolás indoka, hogy az építmény 
elsődlegesen a közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja. A Tájház 
épülete és udvari, kerti épületelemei, kialakítása magán viseli az 1700-as évektől 
egészen a 20. század elejéig jellemző építkezési, lakóterületi elosztások jellegzetes 
vonásait, amelyek az itt élők számára meghatározó elrendezést jelentettek. 
Berendezése bemutatja az itt élő kiskun ember életviszonyait, lakásfelszerelését, 
használati tárgyait, a háztáji paraszti gazdálkodás eszközeit. 
 

7. Indoklás az értéktárba felvétel mellett: 

A szabadszállási Tájház egy 200 éves épület felújításával jött létre azzal a céllal, 
hogy helyet adjon a településünkhöz, annak sajátos mezőgazdasági, illetőleg a 
kiskun-hagyományokat ápoló életviteléhez kapcsolódó tárgyi eszközöknek, 
hagyomány-megélési lehetőségeknek. 

Létrejötte és léte, az épület jellege, kialakítása, berendezése magán viseli és 
bemutatja a térségre jellemző építési módot (vertfal, nádtető), és telek kialakítást (a 
telek szabálytalan, talajszerkezetet követő formája, a lakóház, a gazdasági helyiségek és 
épületek, az előkert, udvar és veteményes). 

A Tájház, mint építmény, valamint a benne felhalmozott és kiállítássá rendezett 
emlékanyag együttese olyan bemutatóhely, amely méltán Szabadszállás értéke. 

 

8. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források):  

 

https://www.bacskiskun.hu/latnivalok/tajhaz  

https://www.programturizmus.hu/partner-tajhaz-szabadszallas.html  

https://www.utazzitthon.hu/latnivalo/szabadszallas/tajhaz-18238  

https://www.tanyamuzeum.hu/magyar/oldalak/szabadszallasi_tajhaz/  

 

(mindegyik letöltve: 2021. július 02.) 

 

9. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  

 

www.szabadszallas.hu/ertektar 

  

https://www.bacskiskun.hu/latnivalok/tajhaz
https://www.programturizmus.hu/partner-tajhaz-szabadszallas.html
https://www.utazzitthon.hu/latnivalo/szabadszallas/tajhaz-18238
https://www.tanyamuzeum.hu/magyar/oldalak/szabadszallasi_tajhaz/
http://www.szabadszallas.hu/
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III. MELLÉKLETEK 

 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-
dokumentációja 
 

 

 

 

 

 

A Tájház bejárata az udvarba, a felújított léckerítés 
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Az udvari homlokzat 

 

 

 

Bejárat az öregház konyhájába 
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A tornác baloldali része (a konyhaajtótól) 

 

 

 

A tornác jobboldali része (a konyhaajtótól) 
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A konyha (a ház bejárati ajtajából nézve) 

 

 

 

Az „új” kémény és az agyag takarék-tűzhely 
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Bekukkantunk a szobaajtón 

 

 

 

A szobabelső (a konyha felöl) 
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A konyhából „átnézünk” a házon a már toldott házrész végfaláig 

 

 

 

A kamrából lett szoba (a konyha felöl) 
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A kamrából lett szoba (az öregház végfala felöl) 

 

 

 

Visszatekintés a konyhán át a szobába 
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A visszaépített kemencebúb és egy vaskályha becsatlakozása a kaminba 
(ide volt beépítve a fürdőszoba) 

 

 

Az egybenyitott kemencés konyha és hátsó szoba előrésze 
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Az öregház hátsó fala félig elbontva, átjáró a toldott részbe 

 

 

 

Az egybenyitott kemencés konyha és hátsószoba a bejáratból nézve 
(a polcok vonalában volt a válaszfal) 
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A hátsó szoba a hozzányitott kemencés konyhából nézve 

 

 

 

A kamra (benne a padlásfeljáró) bejárata és jobbra a szerszámos és az árnyékszék 
takaróval zárt bejárója 
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A kerti gémeskút 

 

 

 

Nyitott szín 
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Öreg góré hozzáépített színnel, benne az udvari kemence 

 

 

Az udvar az utca felöl 
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