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„Agglegénykonyha” 
- Vázlat Újvárosi Sándor konyhájának tárgyairól – 

 
 

2008 júliusában, a néprajz szakos egyetemi hallgatók számára kötelezően előírt nyári 

múzeumi gyakorlat keretében két hetet töltöttünk néhány társammal a Vajdaságban. A munka 

során két faluban dolgoztunk, először Bajsán, majd hosszabb ideig Pacséron. Itt kérdőívek 

lekérdezése mellett egy lakóháznak és a hozzá tartozó géplakatosműhelynek a felmérésével, 

valamint a bennük található tárgyak leltárba történő felvételével foglalkoztunk. A házat és a 

műhelyet a berendezéssel együtt a község vásárolta meg a tulajdonos, Újvárosi Sándor ez év 

elején bekövetkezett halála után. Céljuk, hogy a Szabadkai Múzeum segítségével az épületek 

és a tárgyak szakszerű felmérését követően tájházat alakítsanak ki, így hasznosítva azokat. 

 Pacséron általában kisebb csoportokban dolgoztunk, én a konyában és a ház két 

szobájában tevékenykedtem. A dolgozat ezért a konyhában megtalálható tárgyak alapján 

kíséreli meg rekonstruálni a ház egykori tulajdonosának mindennapjait, életmódját. Ez jelen 

pillanatban még csak vázlatos formában történhet meg, hiszen a munka csak nemrégen 

kezdődött el. Mivel ott-tartózkodásunknak nem volt célja a ház történetéről, illetve a 

tulajdonosról megtalálható anyagok és a fennmaradt történetek - adatok felgyűjtése, így csak 

elvétve jutottunk hozzá információkhoz a falubeliektől. Ezek az apró adatok és a ház padlásán 

talált iratok, levelek azért természetesen hasznos adalékként járultak hozzá a vizsgálathoz, bár 

kijelenthető, hogy a konyha elemzése valójában az ott talált tárgyak alapján történik, a 

pacsériaktól szerzett információk pedig kiegészíti ezt.  

 

 

Újvárosi Sándor (1932 – 2008) - vagy ahogyan a faluban nevezték, Sankó – 

édesanyjával kettesben élt a házban. Édesapja még az 1960-as években hunyt el, édesanyja 

pedig 1998-ban halt meg. Sankó azóta lakott egyedül, mint agglegény. Felesége ugyanis soha 

sem volt, mivel - a falusiak egybehangzó állítása szerint - az édesanya nem engedte fiának, 

hogy megházasodjon. Idős korában a falubeli Herceg családhoz járt át enni, vagy tőlük 

valamelyik családtag vitte át neki az ételt. (Sajnos velük sem sikerült interjút készíteni.)  

A szomszédok szerint az utóbbi években - a régebben beszédes, barátságos Sankó - 

már nem szívesen engedett be senkit a házába. Megjegyezték viszont azt is, hogy már 

korábban is nagyon precíz volt, vigyázott a dolgaira, és „semmit sem engedett ki a kezéből”. 
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Az Újvárosiak egyébként a faluban jómódú családként voltak számon tartva, már a 

nagyapa is cséplőgép-tulajdonos volt, s alkalmaztak bérmunkásokat is. Sankó, nagyapjához 

hasonlóan gépész – géplakatos mester volt, s „mindent meg tudott javítani”, ezért gyakran 

fordultak is hozzá a falubeliek segítségért. Sankót emellett igazi úriembernek tartották, s 

tudjuk róla, hogy volt benne bizonyos művészi hajlam is: próbálkozott dal- és versírással, 

valamint szívesen hegedült. A számára kedves hegedűjét azonban - állítólag - mégis 

elajándékozta. 

 

A konyhát és tárgyait a ház többi részével összevetve talán nem túlzás az a 

megállapítás, hogy ez a helyiség lehetett Újvárosi Sándor mindennapjainak színtere. A 

konyha méreteit tekintve valóban alkalmas lehetett erre a szerepre, hiszen alapterülete 15 m2, 

mely egy ember számára megfelelő lehet. (Hosszúsága 6 m, szélessége majdnem 2,5 m. A ház 

belmagassága pedig 3,8 m.) A padló barna falécekből készült, a falat zölden festett sorminta 

díszíti. A helyiséghez két, kívülről redőnnyel, belülről zsalugáterrel ellátott üvegezett ablak és 

két ajtó tartozik. (A ház többi ablaka is hasonló, de azokon függöny is van. A konyhaablakok 

fölé szerelt karnisról azonban hiányoznak a függönyök.) Az ablakok közül a rövidebbik falon 

fekvő az utcára néz, míg a vele szomszédos, hosszanti falon lévő ablak az udvarra. A másik 

rövidebb oldalon, az ablakkal szemben állt a nagyobbik, felső harmadában homokfúvott 

üveggel díszített ajtó (100x200 cm). A házba belépve, az „előtérből” ezen az ajtón keresztül 

lehet bejutni a konyhába. A negyedik falon, az udvarra néző ablakkal szemközti oldalon 

található egy másik ajtó is, mely a helyiséggel szomszédos „tisztaszobába” vezet. Ez az ajtó 

azonban nem üvegezett, és sokkal kisebb is, mint a másik (186x64 cm), valamint nem 

közvetlenül a fal síkjába épült, hanem egy apró beugróból nyílik.  

 
1. A konyha alaprajza (vázlat) 
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Az udvaron, a konyhával szemben áll a nyári konyha, a bejárati ajtótól körülbelül 5-6 

méterre. Ez valószínűleg már régóta nem volt használatban, inkább afféle lomtárként 

működhetett. A konyha ajtajával szemben, az előtér másik oldalán található a kamra, ahonnan 

nyílik a pincelejárat is. 

 

A helyiségben három konnektor található, az egyikbe a rádiót csatlakoztatták, a másik 

kettő üresen áll az ajtók mellett. A konyha sarkában, az ajtó mellett jobbra található egy 

sparhelt. Elképzelhető, hogy a házigazda ezt még használhatta. A házba a víz nem volt 

bevezetve, így a konyhából hiányzik a csap. Érdekes módon azonban sem lavór, sem egyéb 

mosdótál nem került elő, pedig Sankó valószínűleg adott magára, borotvakészlete ugyanis - 

szemmel láthatólag - használatban volt. Emellett találtunk nála több fésűt is, melyeket szintén 

használt. A borotvakészlet érdekessége, hogy a régebbi eszközök (borotvaecset, szappan) 

mellett fellelhetőek benne olyan, viszonylag modernebb dolgok is, mint például az egyenként 

csomagolt törlőkendők, vagy a (3 darab!) Gillette borotva. Véleményem szerint azonban 

„hiányzik” belőle a tükör. 

 

 
2. Sankó borotvakészlete 
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A konyhában található bútorok a következőek voltak: egy konyhaszekrény, egy asztal 

a hozzá tartozó három hokedlivel, egy ágy, egy falipolc, két szék. (Utóbbiak talán eredetileg a 

szobában állhattak.) Furcsa, hogy ennyi ülőbútor található a konyhában, hiszen Sankó nem 

fogadott vendégeket magánál. Lehetséges, hogy a két „szobai széket” esetleg tárolásra 

használta, talán ruhadarabjait tette rá 

 

   
3. Egy szék és egy hokedli 

 

Az ágy a szoba rövidebb falánál, az ablak alá tolva kapott helyet a konyhában. 

Kárpitozott, ágyneműtartóval ellátott bútorról van szó, a rajta lévő pokróc mindenképpen 

gyári darab, a takaró és a hímzett díszpárna viszont kézzel készülhettek. Valószínűleg ezen 

alhatott a tulajdonos.  

 

 
4. Újvárosi Sándor ágya a hímzett párnával 



 5

A falipolcon, az ágy mellett tartotta még ma is működőképes rádióját és egyik fésűjét.  

A falon egy szögre akasztva tárolta elemlámpáját és egy postai irányítószámokat felsoroló 

kiadványt. A rádió mellé lett felfüggesztve a falra a régi ingaóra is. 

    
 

5. A rádió és az ingaóra  
 

Az ágy feletti ablakban leltünk rá egy bádog kávéskannára, melyben különböző 

„kincseket” tárolt a házigazda: hegedűkulcsokat, húrt és gyantát, valamint egy régi, törött 

szemüvegkeretet. Ez a kis beugró párkányrész talán amolyan „éjjeliszekrényként” funkcionált 

Sankó számára. 

 

Az asztal az ágy lábánál, a hosszanti falsíkon, az ablak alatt található. Fölé volt 

felfüggesztve a lámpa is. A hozzá tartozó három hokedlihez hasonlóan türkizkékre és fehérre 

van festve, fából készült. Az asztalon kapott helyet a már említett borotvakészlet, egy 

elektromos vasaló, és két üveg hamutál is. (Ezek tiszták, azonban előkerült még egy öngyújtó, 

így kérdéses, hogy vajon Sankó dohányzott-e, vagy valamelyik felmenője.)  

 

A konyhaszekrény is gyári darab lehet, zöldre festett, fiókokkal, üveges ajtóval ellátott 

bútor, melyet az asztal mellé állítottak. Újvárosi Sándor itt tárolta az edényeket, 
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evőeszközöket. Ezeknek száma igen csekély, mindössze 19 tárgy. (Bár kétségtelen, hogy 

csupán egy személy igényeinek kielégítésére valóban elegendő.) Ezek között megtalálható 

három bádogfazék, két tányér, egy tál, egy fedő, egy sótartó, nyolc kés, két villa és egy kanál. 

Ezek mind kopottak, tehát használatban voltak.  Egy másik helyiségben találtunk rá a 

„hiányzó” konyhai darabokra: a kevésbé elhasznált és szinte teljes tányérkészletet, a 

különböző levesestálakat és porcelánedényeket, és a teáskészletet egy szekrényben óvták, 

tárolták. (Ezek is mind, kivétel nélkül gyári darabok.) 

 

 
 

  

    
6. Konyhaszekrény, lábas, tányér, kések és villák, sótartó 
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A kisebbik ajtó mellé felszerelt két fémakasztó valószínűleg házilag készülhetett. 

Ezeken a házigazda különféle lakatokat, zárakat, kulcsokat helyezett el. (Talán „szakmai 

ártalom”???) Ezek szintén gyári termékek. Itt találtunk két, a mindennapi élethez ma már 

szinte nélkülözhetetlen nejlozacskót is.  

            
7. A két akasztó… 

          
8. …és néhány rajtuk elhelyezett tárgy 

 

A konyhában nincsenek képek, falvédők, teljesen díszítetlen az egész helyiség. 

Hiányoznak a függönyök és az asztalterítő is, tulajdonképpen valamiféle díszítő értékkel talán 

csak a hokedlikre terített horgolt (?) takarók, a hímzett párna, az ingaóra, és a fal festett 

mintája bírnak. 

 
*** 

 
Összegzésképpen megállapítható, hogy Újvárosi Sándor mindennapi életének 

legfontosabb tere valóban a konyhája lehetett. Itt aludt, itt étkezett, szórakozásképpen 

hallgatta rádióját, illetve valószínűleg itt is tisztálkodott, borotválkozott. A helyiségben 

megtalált tárgyak is mind használatban voltak. 

Talán nem túlzás azt mondani, hogy a konyha igazán „férfias” jellegű: teljesen 

díszítetlen, egyszerű, és kifejezetten kevés benne a „felesleges tárgy”, csupán csak az olyan, 

az egyedül élő idős férfi számára legfontosabb dolgok kaptak benne helyet, mint például 
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néhány evőeszköz és tányér, edény az étkezéshez, vagy a borotvakészlete. „Személyességet” 

leginkább a kávéskannába rejtett, hegedűhöz tartozó eszközök sugallnak.  

A helyiség tárgykészlete tehát kifejezetten szegényesnek mondható, tulajdonképpen 

csak a minimális igények kielégítésére szolgál. Ez azért is érdekes, mert a padláson talált 

iratok és a falubeliek elbeszélései alapján azonban azt szűrtük le, hogy az Újvárosiak 

viszonylagos jómódban éltek.  Ezek alapján sokkal gazdagabb tárgyegyüttesre lehetett volna 

számítani, mint amit valóban találtunk. Az így kapott „eredmény” tehát vagyonvesztésről, a 

család elszegényedéséről árulkodik. Feltűnő viszont, hogy a különféle tárgyak – nemcsak a 

konyhában, hanem az egész házban – igen jó állapotban maradtak fenn. (Még azok is, 

amelyek szemmel láthatólag használatban voltak.) További érdekesség, hogy - bár Sankót, (és 

felmenőit) igencsak ügyes kezűnek, afféle ezermesternek tartották, - mégsem találtunk olyan 

eszközt, amely egyértelműen valamelyikük keze munkája lett volna. 

Elmondhatjuk viszont, hogy csekélysége ellenére mégis érdemes a tárgykészlettel 

foglalkozni, hiszen a bútorok és tárgyak közé évtizedek óta egyáltalán nem kerültek be újabb 

darabok. Így Újvárosi Sándor háza és tárgyai pontos lenyomatot adhatnak a régebbi időkről. 

A tárgyak túlnyomó többsége gyári készítésű, s a konyhai tárgykészletből szinte teljesen 

hiányoznak   a   hagyományos   paraszti-,  vagy   a  vidéki  iparosok   kultúrájába  illeszthető - 

- illeszkedő darabok. (Például festett tányérok, hímzett abrosz, faragott bútorok.) 

A továbblépés érdekében fontos lenne a falubeliekkel interjúkat készíteni az Újvárosi 

családról, Sankóról, és a házról, valamint részletekbe menően összevetni a ház teljes tárgyi 

anyagát a padláson megtalált írásos forrásokkal. 
 

 
9. A konyha az ajtóból fényképezve 


