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1. A kiállítás megvalósításának eredményessége, szakmai vonatkozása, tapasztalatai: 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum éves, tematikus 

kiállítássorozata, az egyes helyszíneken készülő kiállítások az adott tagintézmény 

gyűjteményeit, szakmai profilját tükrözik. 2019-ben Szombathely a központi téma, illetve 

mindaz, amit a régészet napjainkig feltárt, a helytörténeti, néprajzi és botanikai kutatások a 

közadakozásból létrehozott közintézményekről, arborétumokról, közparkokról, a környező 

falvak beolvasztásáról a 19. század végétől az 1930-as évekig működő kávéházakról és 

cukrászdákról bemutathat.  

A sorozat kiállításai a Savaria Múzeum Dísztermében, Kőtárában, az Iseum Savariensében, és 

a Smidt Múzeumban valósulhattak meg az NKA támogatásának is köszönhetően.  

 

A kiállítássorozat befejező részeként 2019. október 17-én a Savaria Múzeum kőtára előtti 

kamarateremben nyílt meg a falvak és városok közötti kapcsolat bemutatását célzó kiállítás. 

A témának sem néprajzi, sem történeti oldalról nincs átfogó kutatása. Emiatt egyfajta 

tanulmányi kiállításnak is szántuk e téma felvetését egy kamarakiállítás keretében.  

Nyugat-Európában Fernand Braudel szerint a falusi élethez való visszatérés jellemzi a 

városokat már a 16. században. 

Vizsgálataink alapján nálunk éppen a fordítottja zajlik a nyugat-európaival egyidőben, 

elsősorban az itt hangsúlyosan bemutatandó 19. században és a 20. század első felében. Vas 

megyében, azon belül Szombathely és környékén, a vidéki kastélyokban, kúriákban élő 

nemesek a városba törekszenek, vidéki birtokukat megtartják, sőt, lakóhelyként, állandó 

tartózkodási helyként általában azt nevezik meg. Hogy milyen típusú kapcsolatok voltak 

különösen jellemzők a 19. században és a 20. század első felében Szombathely és a falvak 

esetében, arra nyolc altémában keretük a választ. 

1. ÁRUTERMELÉS, KERESKEDELEM, SZOLGÁLTATÁSOK 

A folyamat kétirányú: míg a falvakból a városiak főleg az élelmiszerekhez, élelmiszer-

alapanyagokhoz jutottak hozzá, addig a falusiak a városból a falvakat járó vándorárusokkal, 

vándormutatványosokkal találkozhattak, akiknek elődei, például a medvetáncoltatók, már a 19. 

században is járták a vasi falvakat. Gyakran állandó kapcsolat alakult ki egyes városi családok 

és a városban élelmiszereket áruló vidéki asszonyok között, akik egyenesen a család otthonába 

vitték főképpen a tejet, tejtermékeket és a tojást. A fotográfia a falvakban elsősorban a 
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vándorfotográfusok által vált ismertté, egy-egy alkalommal azonban a városi fényképész 

műtermét is felkeresték. A 19. század utolsó harmadától terjedtek el a falvakban is a nem fából 

állított sírjelek. A sírkőfaragók között Szombathelyen és környékén a Hudetz műhely volt sok-

sok évtizeden át a legkeresettebb.  

2. EGYESÜLETEK, SZÖVETKEZETEK 

A kiegyezés utáni szabadabb időszakban elsősorban Szombathelyen, a vidéki városokban és 

néhány faluban megjelentek a civilek önszerveződései, az egyesületek. 1849 előtt csak néhány 

egyesület jött létre Vas megye néhány városban. A takarékossági egyesülés német kiötlőjének, 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen példáját követve keletkeztek a takarékszövetkezetek, mint 

önsegélyező egyletek. Ezek egyike volt a jáki, amely 1886-ban jött létre és az 1920-as évek 

gazdasági válsága miatt számolták fel. A tejfeldolgozás Európa szerte az 1880-as években vált 

jelentős iparággá. A vasi uradalmak minőségi gazdálkodása nyomán annyi tej-többlet 

keletkezett, amit csak feldolgozás révén sikerülte eladni. Hazánkban az első tejszövetkezet Vas 

megyében, Szombathelyen jött létre, majd az egész ország területén elterjedt. A klasszikus 

egyesületek között elsősorban az olvasókörök és a dalos társulatok (a dalárdák) vitték a prímet: 

azaz, a megjelenő szabadidő tartalmas eltöltésének a módja valósult meg ezekben az 

egyesületekben. Nem véletlen, hogy a sportegyesületek is ezzel egy időben szaporodtak el.  

Az olvasókörök és a dalárdák mellett szinte kivétel nélkül minden település jellemző 

egyesületei az önkéntes tűzoltó egyesületek lettek. 

3. MUNKA 

A munkavégzés egy újabb kapocs a falu és a város között, hiszen a cselédek, gyári munkások, 

alkalmi munkások, kézműves mesterek és fuvarosok egy része, mint a falvak lakói, így 

kerülhettek közvetlenül a városba. A kézművesek a saját műhelyeikben tevékenykedtek 

városon és falun egyaránt. Szombathelyen a falusias életvitel miatt a legkülönfélébb 

mesterségeket űzők működtek a céhek megszüntetése és a kamarai rendszer kialakítása (1872) 

után is. Például Szombathelyen a 20. század elején a korabeli források szerint mintegy 100 

fuvaros tevékenykedett. A fuvarozók karbantartó hátterét biztosították a bognárok. A gyári 

munkások egyrészt a környék falvaiból bejárók, másrészt a faluról városba költözők közül 

verbuválódtak. A városiak csak részben mentek a téglagyárba és más üzemekbe dolgozni. 

Egyes gyári szakemberek külföldről érkeztek, akik már a szakmájukhoz értő vezető munkások, 

részlegvezetők lehettek. A cselédekről konkrét adatokat csak a cselédkönyvek kiadása óta 

gyűjthetünk. 
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4. VIDÉKI TANULÓK A SZOMBATHELYI ISKOLÁKBAN  

A véletlenszerűen kiragadott néhány példa alapján már az 1880-as években több mint a fele 

volt az összes vasi gimnáziumi tanulónak a nem szombathelyiek száma. A vasúton, autóbuszon 

bejáró a diákokról már 1940-es évektől készítettek statisztikát. A vidéki gyerek egy része az 

iskolaévet internátusban (például a domonkos nővéreknél), míg mások „kosztos diákok” -ként 

családoknál töltötték Szombathelyen. Több Szombathely környéki faluból évtizedes barátságok 

szövődtek az egykori kosztos diák és családja, valamint az „albérletet” biztosító szombathelyi 

család között. Weöres Sándor rövid ideig Pável Ágostonéknál lakott, akikkel egy életre szóló 

barátságot kötöttek, amely folytatódott a következő generációval, Simonné Pável Judit 

családjával is. 

5. EGYHÁZI KAPCSOLAT 

Az egyházi kapcsolat város és falu között többféle módon valósult meg. A szombathelyi 

ferencesek a harmadrendiek és a gyóntatás révén jelentettek kapcsolatot a város és a környező 

falvak között. A domonkosok – a „fehér barátok” – pedig a rózsafüzértársulatok számára voltak 

fontosak, többek között azzal, hogy a rózsafüzértársulati újságot, a „piros könyv”-et a 19. 

század végén, a 20. század elején Szombathelyen szerkesztették és adták ki. A legszorosabb 

egyházi kapcsolat a város és a falvak között a lelkészi utánpótlásban mutatkozott meg: a 17. 

században az alsópapság javát a (grádistyei) horvát falvak adták a győri egyházmegyében. A 

helyi kapcsolatokat színesíti, hogy a plébániai körzetek falut és várost is összekötötték: Zanat 

Szombathely (a Szent Márton templom) filiája, leányegyháza volt.  

6. EGÉSZSÉGÜGY 

Szombathelyen 1762-ben kezdi működését az első vármegyei főorvosnak tekinthető Erlinger 

Lajos. A szombathelyi közkórház előzményét, a megye első kórházát a szombathelyi 

emberbaráti egylet hozta létre, amely 1829-ben kezdte meg működését.  A közkórház 

létesítésének a szándéka 1905-ben fogalmazódott meg Szombathelyen, majd az 1926-ban 

megkezdett építkezést 1929-ben fejezték be. 1834-ben hat vármegyei sebészeti kerületet 

nyitottak: a szombathelyi kerülethez 100 helység tartozott. 

A falvakban élők csak e gyér és távoli orvosi ellátásban reménykedhettek. A falusi gyógyítók, 

vajákos asszonyok emiatt kiemelkedő szerepet töltöttek be a vidéki, falusi közösségek életében. 
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7. KÖZLEKEDÉS, INFRASTRUKTÚRA MODERNIZÁLÁSA 

A közutak hossza a megyében a 18. század végi 630 kilométerről a 19. század végére 1100 

kilométerre növekedett. A tömegközlekedés fejlesztésénél mind a vasúti, mind a közúti 

(autóbusz) közlekedés jelen volt: előbbi már a 19. század végétől egyre jelentősebb, míg a 

helyközi társasjáratok beindításával a két világháború közötti időszaktól az autóbusz 

közlekedés is egyre fontosabb szerepet töltött be. A vasi társas kocsi vállalkozások között az 

1900-ban indított jáki az egyik legrégebbi, amelyet Pethelyi István alapított. A kezdeményezés 

a faluból indult. A vasútvonalak kiépítése Vas megyében a Sopron–Szombathely–Nagykanizsa 

vonallal kezdődött 1865-ben. Szombathelyen a 19. században végére a Dunántúl legnagyobb 

vasúti csomópontjává fejlődött. A telefonhálózat kialakulásánál a városból a faluba történő 

fejlesztésre gondolnánk, mégis fordított a helyzet: a Gotthárd család Herényből építette ki 

„telefonvonalát” a városi, szombathelyi házához. Az útfejlesztés, az áramszolgáltatás, a 

telefonhálózat kiépítése a falvak és a város(ok) közötti kapcsolatok erősítését, bővülését 

szolgálták.  

8. A FALU, MINT VIDÉKI NYARALÓHELY 

A vidéket, a falvakat, mint testet-lelket felüdítő nyaraló, pihenő helyet a két világháború között 

kezdték használni. Üdülők létesültek, a folyók mentén több helyütt strandokat alakítottak ki. 

1924-től a kor ismert plébánosa, Geiszlinger Béla, a Szent István Társulat vezetőségi tagja, saját 

birtokán, Rábagyarmaton, szinte évről évre az ország minden pontjáról fogadott 

cserkészcsapatokat és nyaraló gyerekeket. 

Felsőcsatáron az 1930-as évek közepén szombathelyi gyerekek számára építettek nyaralót, 

amely egy időben tanítói üdülőházként működött. 

A Szombathelyi Szépítő Egyesület ugyanekkor kilátótornyot épített Oladon. Megyénkben egy 

másik kilátó, az Írottkőn 1913-tól használható, ennek elődje pedig 1891-től volt látogatható.  

 

 A kiállítás nyolc témakörét végül csupán kevés tárggyal illusztráltuk, mert így a témafelvetést 

hatásosabban lehetett „feldobni” a látogatók számára.   

Az ingyenes tárlatvezetésnél és más csoportok vezetésénél ez a gyakorlatban hasznos 

döntésként igazolódott. A tárgyak csak alátámasztották az egyes témakörökben felvetett 

kérdéseket. Nagyon tanulságos, hogy míg a városok szerepét a polgárosodásban, a kapitalista 

fejlődés irányába való hatásban véljük jelen lenni, addig – legalábbis Szombathely példája – 

azt tanúsítja, hogy inkább a vidék hat a városra. A város életét meghatározó személyiségek – a 
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polgármester jelentős részéig bezárólag – itt elsősorban falun élő nemesek, akik többnyire 

kétlaki életet alakítanak ki a maguk és a családtagjaik számára. 

A cselédek és a munkások körében is alapvetően a vidékiek, a falusiak jelennek meg, 

ugyanakkor sok vidéki nem nemes szerez magának birtokot Szombathelyen már a 19. század 

közepén. Az egyes témáknál arra törekedtünk, hogy egy-egy konkrét személyen, az ő életükön 

keresztül is rámutassunk a falu és a város közötti kapcsolatok változataira. 

 

                                                                          dr. Horváth Sándor s.k. 

                                                                         a kiállítás kurátora 

                                                                         Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 

                                                                          Néprajzi Osztály, osztályvezető 
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2. Az „Falu és város viszonya Szombathely példáján” című időszaki kiállítás 

sajtómegjelenésének linkjei: 
 

http://vaskarika.hu/galeria/kepek/7334/Falu_es_varos__Kiallitasmegnyito_es_eloadas_a_Sav

aria_Muzeumban/ 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/17812/falu_es_varos_kiallitasmegnyito_es_eloadas_a_sava

ria_muzeumban/ 

https://www.tvszombathely.hu/hirek/falu-es-varos-kapcsolata---szombathely-peldajan-

20191018 

Szombathelyi Tv Műhely c. műsor – 2019. október 22. 

http://www.sztv.hu/muhely/muhely---2019-oktober-22 

 

Magyar Katolikus Rádió Körkép – 2019. október 

 

3. Az intézmény weboldalának linkje, ahol a kiállítás ismertetője elérhető: 
 

http://muzeum.savariamuseum.hu/Aktualis/Idoszaki_kiallitasok/KePTeR__Falu_es_varos8.ht

ml 

A kiállítás ismertetője a weboldalunkon – legalább egy évig – továbbra is elérhető lesz. 

 

4. A kiállításhoz kapcsolódó kiadvány:  

 

A kiállításhoz kapcsolódó kiadvány nem készült.  

 

 

5. A kiállítás hasznosulásának értékelése: 

 

- Látogatók száma 2019. október 17. - 2020. március 13. között: ingyenes és 

fizetős látogató összesen: 1046 fő 

 

- 2019. október 17. KÉP-TÉR/”Falu és város viszonya Szombathely példáján” 

kiállításmegnyitó: 25 fő 

- belépőjegyekből származó bevétel mindösszesen 2019. október 17. – 2020. 

március 13. között: 407.910 Ft 

6. A kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok: 

 

- A kiállítás megnyitásától folyamatos múzeumpedagógiai foglalkozások és igény 

szerinti tárlatvezetések. 

- Ingyenes tárlatvezetések minden hónap utolsó szombatján. 

- Október hónapban két alkalommal a „KÉP-TÉR” című tudományos-ismeretterjesztő 

előadássorozat előadásai (NKA 204108/1601 pályázati támogatásból, Ismeretterjesztés 

és környezetkultúra kollégiuma) és hozzájuk kapcsolódóan múzeumpedagógiai 

foglalkozások. (A helyőrségnél zsugorfóliára terveztünk korabeli rangjelzéseket, 

http://vaskarika.hu/galeria/kepek/7334/Falu_es_varos__Kiallitasmegnyito_es_eloadas_a_Savaria_Muzeumban/
http://vaskarika.hu/galeria/kepek/7334/Falu_es_varos__Kiallitasmegnyito_es_eloadas_a_Savaria_Muzeumban/
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/17812/falu_es_varos_kiallitasmegnyito_es_eloadas_a_savaria_muzeumban/
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/17812/falu_es_varos_kiallitasmegnyito_es_eloadas_a_savaria_muzeumban/
https://www.tvszombathely.hu/hirek/falu-es-varos-kapcsolata---szombathely-peldajan-20191018
https://www.tvszombathely.hu/hirek/falu-es-varos-kapcsolata---szombathely-peldajan-20191018
http://www.sztv.hu/muhely/muhely---2019-oktober-22
http://muzeum.savariamuseum.hu/Aktualis/Idoszaki_kiallitasok/KePTeR__Falu_es_varos8.html
http://muzeum.savariamuseum.hu/Aktualis/Idoszaki_kiallitasok/KePTeR__Falu_es_varos8.html
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festettünk és tekéztünk; a vásáros témánál gyümölcs-gipszöntvényeket, méhviasz 

gyertyát, textilzsákot, cselédkönyvet alkottunk):  

▪ 2019. október 17. (csütörtök 17.00)  

„Én elmentem a vásárba…” 

Előadó: dr. Horváth Sándor (Savaria MHV Múzeum-Vasi Skanzen, intézményvezető, 

néprajzkutató) 

 

7. A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai program ismertetése: 

 

A Savaria Múzeum „Kép-tér – Aranykor”, illetve a „Falu és város” című kiállításai jól 

hasznosítható ismeretanyagot szolgáltattak a különféle célcsoportok számára tartott 

múzeumpedagógiai programok számára. A kiállítások lehetőséget adtak Szombathely 19–20. 

század fordulóján végbement nagyarányú városfejlődésének bemutatására, a falu és város 

összetett kapcsolatrendszerének bemutatására, a múzeumban őrzött, múzeumpedagógiai 

célokra eddig kevésbé hasznosított műtárgyak és fényképfelvételek megismertetésére. 

Az óvodás és kisiskolás csoportok számára tartott foglalkozások témájául a falu és a város 

kapcsolatrendszer legmarkánsabb megnyilvánulását, a vásárok világát választottuk. Ez a téma 

kellően motiváló jellegűnek bizonyult, alkalmas volt a gyermekek számára befogadható 

ismeretek játékos, interaktív közvetítésére. A forgatókönyv a jelmezes, élő interpretáció 

módszerére épült. A foglalkozásvezető egy kisbíró karakterét öltötte magára. A 

múzeumlátogatás zárásaként, esetenként elvihető feladatként a gyerekek „vásárfiát”: a 

mézeskalácsok mintájára tükrös szíveket és huszárokat készítettek papírból. 

A felső tagozatos és középiskolás diákcsoportok, illetve a múzeumbogár klubtagok számára 

tartott foglalkozások témája az urbanizáció volt. A résztvevők megvitatták, hogy miben 

különbözik ma a falusi és városi életforma és miben lehetett ez másként kb. 50 éve, illetve 

globális következtetéseket is levontak a Föld falusi és városi lakosságának alakulásáról. 

Megbeszélték, hogy mely létesítmények, intézmények teszik élhetővé a várost. Mentorált, 

önálló kiscsoportos munkában, egy-egy kiállítási egység információi alapján megismerték és 

megosztották egymással, hogy hogyan épült ki ezen intézmények rendszere Szombathelyen, 

kik voltak a város kulturális életének, szociális és egészségügyének meghatározó 

személyiségei. A foglalkozást a kiállítás fényképanyagához és műtárgyaihoz kapcsolódó, 

megfigyelésre épülő, munkalappal segített játék zárta. 
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A foglalkozások időpontja, helye és a résztvevők száma: 

Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum – Savaria Múzeum, 9700 Szombathely, Kisfaludy 

Sándor u. 9. 

• 2019. szeptember 27-30.: Kutatók Éjszakáján 9 foglalkozás/120 fő 

• 2019. november: 3 alkalom/35 fő 

2019. november 7. FŐ-TÉR (HÍD-osztály), 10 fő 

2019. november 27. FŐ-TÉR (7. évfolyam), 10 fő 

2019. november 27. FŐ-TÉR (5. évfolyam), 15 fő 

• 2019. december: 3 alkalom/64 fő 

2019. december 12. BEL-TÉR (1. évfolyam), 22 fő 

2019. december 13. BEL-TÉR (2. évfolyam), 24 fő 

2019. december 13. BEL-TÉR (2. évfolyam), 18 fő 

• 2020. január: 19 alkalom/462 fő 

2020. január 7. BEL-TÉR (2. évfolyam), 27 fő 

2020. január 7. BEL-TÉR (1. évfolyam), 19 fő 

2020. január 8. BEL-TÉR (2. évfolyam), 24 fő 

2020. január 8. BEL-TÉR (2. évfolyam), 28 fő 

2020. január 9. BEL-TÉR (2. évfolyam), 19 fő 

2020. január 9. BEL-TÉR (2. évfolyam), 27 fő 

2020. január 10. BEL-TÉR (1. évfolyam), 24 fő 

2020. január 14. BEL-TÉR (2. évfolyam), 19 fő 

2020. január 14. BEL-TÉR (1. évfolyam), 30 fő 

2020. január 15. BEL-TÉR (1. évfolyam), 24 fő 

2020. január 15. BEL-TÉR (1. évfolyam), 24 fő 

2020. január 15. BEL-TÉR (1. évfolyam), 27 fő 

2020. január 16. BEL-TÉR (1. évfolyam), 30 fő 

2020. január 16. BEL-TÉR (2. évfolyam), 27 fő 

2020. január 17. BEL-TÉR (1. évfolyam), 27 fő 

2020. január 22. BEL-TÉR (2. évfolyam), 18 fő 

2020. január 24. BEL-TÉR (1. évfolyam), 28 fő 

2020. január 31. KÜL-TÉR (3. évfolyam), 21 fő 

2020. január 31. BEL-TÉR (2. évfolyam), 19 fő 

• 2020. február: 14 alkalom/294 fő 
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2020. február 5. BEL-TÉR (1. évfolyam), 14 fő 

2020. február 6. BEL-TÉR (óvodai csoport), 24 fő 

2020. február 11. BEL-TÉR (óvodai csoport), 20 fő 

2020. február 12. BEL-TÉR (óvodai csoport), 7 fő 

2020. február 13. BEL-TÉR (óvodai csoport), 24 fő 

2020. február 13. BEL-TÉR (2. évfolyam), 26 fő 

2020. február 14. BEL-TÉR (óvodai csoport), 16 fő 

2020. február 18. BEL-TÉR (óvodai csoport), 17 fő 

2020. február 18. BEL-TÉR (1-2. évfolyam), 30 fő 

2020. február 20. BEL-TÉR (óvodai csoport), 15 fő 

2020. február 21. BEL-TÉR (óvodai csoport), 22 fő 

2020. február 21. BEL-TÉR (óvodai csoport), 23 fő 

2020. február 26. BEL-TÉR (óvodai csoport), 20 fő 

2020. február 27. BEL-TÉR (óvodai csoport), 36 fő 

• 2020. március: 3 alkalom/64 fő 

2020. március 3. BEL-TÉR (óvodai csoport), 15 fő 

2020. március 5. BEL-TÉR (óvodai csoport), 19 fő 

2020. március 11. BEL-TÉR (óvodai csoport), 30 fő 

Egyedi múzeumpedagógiai foglalkozások az időszaki kiállításokban: 

2020. január 21. Kanizsai Dorottya Gimnázium (Szombathely) 12. évfolyam, 17 fő 

2020. január 30. Kanizsai Dorottya Gimnázium (Szombathely) 10. évfolyam, 35 fő 

Mindösszesen: 1091 fő/53 alkalom 
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8. A kiállítás, kiállításmegnyitó fotódokumentációja: 
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Fotók forrása: 

http://vaskarika.hu/galeria/kepek/7334/Falu_es_varos__Kiallitasmegnyito_es_eloadas_a_Savaria_Muzeumban/ 

Fotós: Szakonyi Eszter 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vaskarika.hu/galeria/kepek/7334/Falu_es_varos__Kiallitasmegnyito_es_eloadas_a_Savaria_Muzeumban/
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A kiállításnyitó meghívója és a kiállítás molinója a Savaria Múzeumban: 
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