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Tisztelt Olvasó!
A Perkátai Értéktár sorozat tizedik füzete
egy páratlan kiállítást mutat be, amely Perkátát
feltette a magyarországi múzeumok térképére.
Klasszikus értelemben a Győry kastély kiállítóterének anyaga nem múzeum, hanem több gyűjtemény, amelyet Rajcsányi László és segítői hoztak
létre.
A kiállítás egy része szakmai gyűjtemény,
a magyar és a nemzetközi közlekedéstörténet
országunkban is egyedülálló bemutatása, amely
a hazai szakemberek dicséretét is elnyerte. A
kiállítása másik része szorosan Perkátához, illetve az elmúlt 100-150 évünkhöz kapcsolódik,
amelyben nemcsak a perkátaiak találják meg a
közelmúlt tárgyaihoz és embereihez való kötődésüket.
A kiállítás és a gyűjtemény organikusan
fejlődött. Az első kezdeményei pont annak a Polgári Összefogás Perkátáért Egyesületnek a rendezvényeihez kapcsolódnak, amelyben Rajcsányi
László és társai vállvetve számos perkátai közterületet újítottak meg, mint a templomkert vagy a
kastélykert, emlékműveket és közösségi területeket hoztak létre, így nemcsak Perkáta külsejét,
hanem a lelkét is alakították.
Tehát a mostani gyűjtemény első lépései
a PÖPE által szervezett Kisboldogasszony napi
búcsúi rendezvényein történtek, amikor is néhány
perkátai lelkes érdeklődő a saját motorkerékpárjait mutatta be a helyieknek kísérőprogram gyanánt. Ebből nőtt ki egy egyesület, amelyben
Rajcsányi László vitte a szakmai vezetést, és
ennek kapcsán került kapcsolatba számos szakértővel és gyűjtővel országhatáron innen és túl. A
kapcsolatrendszeren túl viszont szükség volt arra
is, hogy nyugdíjba vonulását követően szinte
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minden idejét annak rendelje alá, hogy a szakmai
gyűjteményt és perkátai tárgyi és írott emlékeinek
sokaságát rendezze családtagjaival és számos
segítőjével.
A Győry-kastély 2015-ös felújításakor
már szembesült azzal a problémával, hogy a
saját gyűjteménye, illetve a hazai és külhoni tisztelők felajánlásai már a magángyűjteményi kereteket a helyszín miatt túlhaladták. Viszont a kastélyfelújítással kiváló lehetőség adódott, amivel
mind a település gazdagodott, hiszen az állandó
kiállításainak a száma gyarapodott egy országos
érdeklődésre számot tartó úticéllal, a gyűjtemény
pedig méltó helyre lelt a megújított környezetben.
A mostani állapot viszont nem jelenti azt,
hogy ez a végső állapot, hiszen számos terv van
a gyűjteményalapító Rajcsányi László és Dr.
Baráth Károly fejében, többek között a helytörténeti gyűjtemény tájházi keretek között való bemutatása, illetve a kastélykert rehabilitációja, nem
beszélve arról, hogy a mostani kiállítás továbbra
is évről-évre bővül.
Köszönjük a kiállítás létrehozását, a
Perkáta identitásának megőrzéséért végzett
szakmai munkát és további sok feladatot kívánunk!

Somogyi Balázs polgármester
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Gondolataim a gyűjteményről

Minden ember, aki környezetét lélekkel,
érdeklődéssel és szeretettel szemléli, érzése
szerint válogat az őt körülölelő világból. Van, ami
nem nyeri meg tetszését, van, ami nagyon tetszik, és van, amit újra szeretne látni maga körül,
talán mindig.
Aki megteheti, e tárgyakat, néha elképzeléseket, maga köré gyűjti, velük együtt él és boldog, ha újra látja azokat. Barátainak, ismerőseinek, néha ismeretleneknek is megmutatja, örül,
ha mások is gyönyörködnek bennük, tágítja ismereteik körét.
Nem feltétlenül tárgyak ezek. Az egyik
első magyar nyelvű ismereteket közlő lap címe
„Tudományos Gyűjtemény” volt. Amit bemutat,
nem csak szép, hanem látszik benne az alkotó
igyekezete, hogy olyat csináljon, amibe más is
örömét leli.
Az első ilyen gyűjtemények valószínűleg
drágakövek, nemesfémek voltak. Az akkori világ
keveseknek engedte meg, hogy dolgokat tároljanak, azért voltak erre a kincstárak. Később értéke
lett a művészi érzékkel végzett munkának is azon
kívül, hogy egy-egy ember befektetett munkája
néha igen-igen sok volt.
Ahogy a világ kitágult, egyre több eszközünk, gépünk lett, ezekben egyesült a technikai
megoldások rendszere a díszítésekkel, így lett az
igazi mestermunka.
Ha tehát egy lelkes és hozzáértő ember
gyűjteni kezd valamit, ez azt jelenti, hogy szeretné megőrizni a múlt egy olyan darabját, szeletét,
5

mely szépsége és az alkotó munka miatt méltó
arra, hogy gyűjteményben helyezzük el. Ennél
talán még fontosabb az, hogy embertársaival is
megosztja örömét, ám még fontosabb, hogy a
következő nemzedék is megismeri elődei munkáját, és igyekszik azt túlszárnyalni.
Tudjuk jól, hogy tárgyainkat, eszközeinket
nem visszük magunkkal a túlvilágra. Ha csak
kevesekkel is sikerült valamit megismertetni és
talán megszerettetni, akkor nem dolgoztunk hiába.
Ha látjuk a csillogó szemeket, a megismerni vágyást, vagy éppen az emlékezést – közönségünket nézve – tudjuk, hogy nem éltünk
h iá b a .
A füzetben ismertetett gyűjtemény, mivel
megfelel a fenti gondolatoknak, fogadják olyan
szeretettel, ahogy a kiváló szakember megalkotta.

Dr. Baráth Károly
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Helytörténeti és Technikatörténeti
Kiállítás

A Győry-kastély 2015-ös felújítása egy
óriási siker Perkáta múltja, jelene és jövője
szempontjából egyaránt. Perkáta éke, amit
mindenkinek meg kell mutatni. Az épület a múlt
bemutatása, a jelenben való aktív közösségi
élettel való megtöltése nélkül nem lenne igazi
érték településünknek. 2016-ban a nagytiszteletű
Győry-család történetét bemutató kiállítást
rendeztünk be, mely folyamatosan bővül,
gyarapszik. Napjainkra a település történetének
több meghatározó momentuma, családja is
bemutatásra kerül, a kiállított tárgyak mellett,
előadásokkal, ismeretterjesztő kiadványokkal
igyekszik, mind az Intézményünk, mind az aktív
civil szféra gazdagítani az érdeklődők ismereteit,
a múlt feldolgozásán keresztül.
A kastélyban a felújításhoz kapcsolódóan,
egy kínai kultúrát bemutató kiállítás is berendezésre került, mely a település kapcsolatrendszerét, nemzetközi kapcsolatainak történetét mutatja
be.
Ezen két állandó kiállítás mellé 2019-ben
sikerült egy nagyon színvonalas kiállítást
berendezni, amely alapvetően két témát mutat
be, dolgoz fel. Jelen füzetben részletesen
bemutatott
technikatörténeti
anyag,
mely
tematizálva mutatja be a különböző eszközök,
gépek fejlődéstörténetét, mely a szakértők
számára is egy kiváló összeállítás.
A helytörténeti anyag pedig hosszú évek
települési gyűjtőmunkájának az eredménye,
melyek közül a legjobb állapotú eszközökből
sikerült egy kiállítást rendezni.
7

Mielőtt a hely és technikatörténeti tárlat a
kastély tetőterében elhelyezésre került, több
alkalommal időszakos kiállítások anyagaként
szolgálhatott, a településen a búcsúi programokkor, több száz látogató tekinthette meg egy-egy
hétvége alatt, vagy nagy országos rendezvényeken a kerékpárok, motorkerékpárok, szerelmesei
gyönyörködhettek, a kifogástalan állapotú
gépekben, eszközökben.
A perkátai Győry-kastély kiállításai közül a
leggazdagabb a Helytörténeti és Technikatörténeti kiállítás, mely korosztálytól függetlenül
folyamatosan nagy érdeklődésre tesz szert.
A közösségi rendezvények mellett, ez a
kiállítás a záloga annak, hogy a kastély épülete
egy élő, a jelen és a jövő elvárásainak is
megfelelő hely legyen.

Bogó Anikó
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A gyűjtemény

„Becses, szép tárgyakat gyűjt össze az ember.
Nézegeti őket nagy-nagy szeretettel.
De nem csak az eszközt, nem a gépet látja,
hanem történetét, múltját is csodálja.”
Aranyosi Ervin: A gyűjtő és a gyűjteménye

A „Perkátai Gyűjtemények”, Rajcsányi
László
helytörténeti
és
technikatörténeti
magángyűjteménye, 2016. június elején került a
42. Állomás! Kulturális Egyesület kezelésébe és
gondozásába. Egyesületünk feladatának tekinti a
gyűjtemény
eszközállományának
minél
szélesebb körű bemutatását az érdeklődő
közönség számára, időszaki és állandó
kiállítások szervezésével.
A gyűjtemény létrejöttéről a gyűjtő így ír a
gyűjtemény honlapján:
„A Kossuth utcán, igazi paraszt emberek
és gyerekeik közt nevelődtem és nőttem föl. Én
és korombéli gyerektársaim, mi igazán együtt
éltünk a múlttal. Szüleim és korabeli felnőtt
rokonaim, ismerőseim és köztük mi gyerekek is
az ő szüleiktől, nagyszüleiktől örökölt tárgyak,
eszközök közt éltük mindennapjainkat.
Felnőtt fejjel gyermekkori élményeimre
visszagondolva mély tisztelettel adózok a
magángyűjteményéről híressé vált Saphier
Dezső gondolatának, aki azt mondta „meggyőződésem, hogy mindenki gyűjtőnek születik”. És
valóban, visszagondolva gyerekkoromra minden
számunkra értékesnek tűnő dolgot összegyűjtöttünk.
Üveggolyókat,
gombfoci
csapatot,
kukoricacsőből készült hajas babát, a Csíróban
található összes bogarat, érdekes növényeket,
lepkéket, madarakat. Féltve őriztük, még
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egymástól is féltettük és sokáig megőriztük a
saját készítésű játékainkat, faragott botokat,
ostorokat, bilinckéket, sípokat. Nekünk nagy
érték volt a korhadt deszkákból kihúzott görbe
szög. A szögeket kiegyenesítve, ezekkel állítottuk
össze saját készítésű játékainkat, kocsikat,
hajókat, kardokat, szánkókat, taligákat. A saját
kezűleg készült „értékek” elrejtésére vermeket,
bunkereket, fa koronájába rejtett faházakat
építettünk.
A régi tárgyak iránti tiszteletem talán innen
eredeztethető. Igaz, hogy utána következett egy
olyan korszak mindannyiunk életében, amikor
hamis illúziókra hivatkozva eldobatták velünk
értékes eszközeinket, azok egyszerű használati
tárgyakká váltak, és ha már kopottak, repedtek
lettek, már nem javítás várt rájuk, hanem
eldobásra kerültek.
Nyugdíjba vonulásom után kezdtem el
rendszerezni azokat a tárgyakat, amik még
padláson, fészerben megmaradtak a családunk
tulajdonában. Ezután következtek a rokonoknál,
barátoknál és közeli ismerősöknél föllelhető
tárgyak, amiket jó szívvel bíztak rám, miután
látták, hogy méltó helyre kerülnek. A gyűjteménysor egyes hiányzó darabjait bolhapiacokon
vagy hagyatékból sikerült beszereznem.”
A gyűjteményben jelenleg közel 2500 tárgy
található. Ezek száma napjainkban is folyamatosan bővül. A látogatók legtöbbször fölkínálnak
egy-egy régi tárgyat, esetleg nekik kedves
emléket, hogy fönnmaradjon az utókornak. A
gyűjtemény közel száz adományozójának 70 %-a
perkátai vagy perkátai kötődésű személy.
Köszönet a támogatóknak, kiknek neve
minden esetben fölkerül a gyűjtemény honlapján
a támogatók listájára.
Jákliné Rajcsányi Rozália
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Kerékpár gyűjtemény
A kerékpár gyűjtemény létrejöttéről, a
gyűjtemény honlapján Rajcsányi László így ír:
„Gyerekkorom első és egyetlen kerékpárja egy KÜHNE férfi kerékpár volt. Úgy mesélték, hogy valamikor a 30-as évek vége felé
gyártották. Czimmermann keresztapám gyönyörűen felújította, és bérmálási ajándékként
kaptam meg tőle 1954-ben. Természetesen
eleinte csak váz alatt tudtam vele kerekezni,
de egy év után már büszkén és boldogan tekertem azt a csodát. Ilyen masszív, vastagvázas nagy nyerges gépe egy környékbeli gyereknek sem volt akkoriban.

Egészen a motoros korszakom kezdetéig használtam ezt a kerékpárt, majd 1969ben elcseréltem egy SACHS kismotorkerékpárért Pusztaszabolcson. A későbbi időkben
nem volt több kerékpárom. A második kerékpáromra elég sokat kellett várni, egészen
2008-ig, amikor Nagy Sanyi barátom a tőle
kapott veterán motorok mellé föltett a kocsira
egy 1937-es gyártású PUCH Luxus kerékpárt,
felújításra váró fellelt állapotban, azzal a megjegyzéssel, hogy ha lesz rá időm majd meg11

csinálom. Elkészültem vele és ez lett a gyűjtemény első darabja.
A gyűjtemény legtöbb példánya Németországból,
Schweinfurtból
érkezett
Ruppert László barátomtól, aki hazafias indíttatásból Magyarországon szerette volna elhelyezni évek alatt összegyűjtött veterán kerékpárjait. Az interneten talált rám, látta a honlapomat, gyűjteményeimet és felvette velem a
kapcsolatot. Vele közösen hoztuk létre ezt a
kerékpárgyűjteményt. Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy méltónak érzett arra, hogy
évek alatt létrehozott kerékpár és kerékpártechnika történeti gyűjteményét további szakszerű gondozásra és bővítésre, gondjaimra
bízza. Köszönet és hála érte.
A gyűjtemény legöregebb, és legértékesebb kerékpárja, egy 1896-98 évben gyártott amerikai GREYHUND női kerékpár, a
fellelhető dokumentumok alapján, eredeti
megjelenésére restaurált állapotban.

Az elmúlt évtizedek alatt többszöri javítgatáson átesett és különféle, nem korhű
alkatrészekkel felszerelt kerékpárt, csak teljes
körű restaurálással tudtam megmenteni és
bemutatnia a következő generációnak.”
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A gyűjtemény kedves és számunkra
értékes darabjainak számítanak a bemutatott
replikák. Egy 1817-ben gyártott fa futógép,
melynek hű másolatát egy erdélyi fafaragó,
Király Ferenc, Móker Gáspár perkátai asztalos
és Rajcsányi László készítették el aprólékos
munkával 2017-ben. Egy 1861-ben gyártott
velocipéd, melynek másolatát egy magyar
velocipédes, Rideg Krisztián készítette 2016ban. Az 1930-as években gyártott pékbicikli hű
másolatát a valamikori gyártó, a GÖRICKE
gyár készítette 2005-ben.
A gyűjteményben jelenleg 40 db német kerékpár, 5 db magyar kerékpár, 3 db
francia kerékpár és 1-1 db angol, szovjet, holland, osztrák, indiai, amerikai kerékpár szerepel.
A gyűjtemény perkátai vonatkozású
kerékpárja, egy 1941-es Torpedó is német
kerékpár. A háború után a faluból visszavonuló német katonák hagyták itt a község orvosának, Dr. Baráth Károlynak lakásán, melyet
utána felesége és gyermekei használtak éveken keresztül. Felújítás után gyermekük, Dr.
Baráth Károly adományaként került a gyűjteménybe.
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Kismotor gyűjtemény

A kismotor gyűjtemény létrejöttéről ismét
Rajcsányi László beszámolója, a gyűjtemény
honlapjáról:
„Az első motorkerékpárom, egy 1964-ben
gyártott T-5 Pannónia volt, amit 1968-ban az első
fizetésemből vásároltam. Csak pár hónapig volt
meg, mert még ebben az évben hitelre hozzájutottam egy nullszériás P-20-as Pannóniához.
Abban az időben MZ-k, Jawa-k, Danuviák közt P20-as Pannóniával motorozni, az maga volt a
csoda. Egy évig volt meg, felülmúlhatatlan élmény volt vele a motorozás. Sajnos építkezés
miatt el kellett adnom, és jöttek utána a kor hétköznapi motorjai, 350-es csepptankos Jawa, P10-es Pannóniák, MZ-k.

Ebből a felsorolásból is látszik, hogy
nekem soha nem voltak kismotorjaim. Hogy hogyan kerültem mégis kapcsolatba velük? Hát úgy
hogy a barátaimnak, szomszédjaimnak, közeli
ismerőseimnek, mindnek kismotorja volt, és az
én önként vállalt feladatom volt ezeknek a moto14

roknak a mindennapi javítása, életben tartása.
Nálunk mindennaposak voltak a Komárok, Rigák,
Bervák, Dongók, Csepelek. Szívesen csináltam
mindezt olyan körülmények között, amit a mai
ügyes kezű barkácsoló korosztály képviselői csak
megmosolyognának.
Csak egy pillanatkép az akkori körülményekről. A Kossuth utcán annál a háznál ahol
laktunk nem volt villany. A kukoricaszárral kőrbetámogatott fészerben, ahol a motorokat szereltem, petróleumlámpával világítottunk. A szerszámokat az „Ecseri Piacon” szereztük be.
Mivel ezeket a motorokat a kor divatjának és fiatal tulajdonosa hóbortjának megfelelően
pár havonta más színre kellett festeni, az Ecseri
Piacon vettem egy használt traktor kompresszort
és egy szórópisztolyt. A kompresszort a disznóólkarám oldalához drótoztuk, egy gumicsővel
összekötöttük a pisztollyal, természetesen tartály
nem volt. Valaki hozott a Termelőszövetkezetből
egy hosszú kombájn ékszíjat, a meghajtó motor
az Ihos Feri öreg Komárja volt. A Komárról ledobtuk a hátsó gumit, rá az ékszíjat, motor
sztenderre állítva, sebváltó kettesbe rakva, gáz
félállásban és a pisztoly máris ütemesen köpködte a kellően fölhígított Nitró festéket.
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1976-tól egy NDK-ból hazahozott Simson
AWO 250-es motorral, majd később egy újonnan
vásárolt oldalkocsis 350-es JAWA California motorral fejeztem be 1981-ben motoros pályafutásomat, és elkezdődött az autós korszak, egy
csodás 600-as NSU Prinz személykocsival. Utána jöttek sorba a kor szocialista autócsodái, 1500
Polski Fiat, Skoda mikrobusz, Ladák és Daciák
különféle típusai, Zasztava.
A motorokkal 2007-ben kerültem újra
kapcsolatba, amikor nyugdíjba vonulásom alkalmából a családomtól kaptam egy felújított Dongó
segédmotoros kerékpárt, vállalatom kollektívájától pedig egy Danuvia motorkerékpárt, eredeti
állapotában.

Ekkortájt láttam egy meghirdetett nyílt
napon a Maróti Motorkerékpár Gyűjteményt. Elhatároztam, hogy nyugdíjas éveim alatt létrehozok egy magyar motorkerékpár gyűjteményt.
El is indult az akció, Berva és Panni roncsok megvásárlásával, majd két évig tartó felújí16

tásával. Következett volna a Tünde és a Csepelek. Hamar rájöttem, hogy a felújított motorokat
én nem tudom megfizetni, a felújításra váró példányoknál pedig a rengeteg, beépítésre kerülő
után gyártott alkatrész minősége nagy kockázatot
jelent.
A Berva és a Panni felújításánál nagy
segítségemre volt Dr. Kovács Miklós és Maróti
József, „A Berva és a Panni” című könyve, amely
részletes leírásaival, jól szerkesztett képeivel,
rajzaival nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a két
motor a megfelelő színvonalon elkészülhetett.
A könyv nem csak szakmailag tárgyalja a
két motor történetét, hanem beillesztve azt a kor,
a szocializmus gazdasági, társadalmi környezetébe, sőt rövid fejezetben párhuzamot vonva még
a környező országok kismotor fejlesztéseivel is.
Ez adta az ötletet, hogy a környező országok kismotorjainak technikai fejlődésével
bővebben foglalkozzak, és a föllelhető adatok,
képek áttanulmányozása után már egyértelmű
volt, hogy a gyűjteményem milyen irányt vesz.
A kismotorokat megvásároltam, szükség
szerint fölújítottam, és 6 év alatt létrejött egy 10
európai ország 15 kismotorkerékpárját bemutató
gyűjtemény, amely az 50-es évek elejétől a 70-es
évek elejéig a teljesség igénye nélkül rátekintést
ad az európai kismotorgyártás technikai fejlettségére.”
A gyűjteményben jelenleg 3 db magyar
motor, 2 db NDK motor, 2 db NSZK motor, 2 db
csehszlovák motor, 2 db lengyel motor, és 1-1 db
román, bolgár, osztrák, szovjet és jugoszláv kismotor szerepel.
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A kiállított kismotorok közt látható egy
„nagymotor” is, egy P-10 Pannónia, oldalkocsival.
Dr. Baráth Károly motorja, mely mindvégig
perkátai motor volt, az első 25 évében Szabó
Lajos bácsi motorja volt.
42. Állomás! Kulturális Egyesület
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Járműtechnikai gyűjtemény

Ebben a kategóriában három fő csoportba oszthatók a gyűjtemény tárgyai.
Az első csoportba a kerékpárokhoz tartozó szerszámok, alkatrészek és egyéb kerékpáros
relikviák tartoznak, amelyek a felújítások során
tartalék alkatrészekként kerültek számításba,
vagy csak egy korszaknak a jellegzetességei
voltak. Ebbe a csoportba tartoznak még a különböző korok, gyermekkerékpárjai, rollerei, cirkuszi
és fantázia kerékpárjai is.

A következő csoportba az 1930-as évektől gyártott kis- és nagymotorkerékpárok alkatrészei, a motorszerelés szerszámai, és a kismotorok felújítása során megmaradt alkatrészekből,
bemutató célra készült kismotor metszetei tartoznak .
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A harmadik csoport, a személy és tehergépjárművekkel kapcsolatos szerszámok, alkatrészek, diagnosztikai és más műszerek és a bemutató célra készült jármű metszetek.

A járműtechnikai gyűjtemény értékes
darabjai az 1930-as évektől napjainkig megjelent,
járműszereléssel és típustörténettel foglalkozó
szakirodalom, melynek nagy része könyv formátumban, vagy évfolyamonként lefűzött példányok
formájában található a gyűjteményben.
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Technikatörténeti gyűjtemény

Talán nem a legideálisabb ezt a címet
adni egy fejezetnek, hisz a technikatörténet, az
maga az emberiség fejlődéstörténete, de az emberi találékonyság alkalmazásával megszületett
eredményeket valahogy kategorizálni kellett, és a
gyűjtemény más alcímeihez nem illő eszközöket,
tárgyakat ide soroltuk.
A mérlegek is kerülhettek volna a háztartási eszközök közé, ha nem lett volna oly széles
választék köztük az ipari felhasználású mérlegeket illetően. A gyűjtemény az ipari, mezőgazdasági, gyógyszertári, postai, kereskedelmi és háztartási mérlegek színes kavalkádja.
Az irodatechnika világa, ahol barátságban vannak egymás mellett az 1906-os
Continental és Adler írógépek az 1960-as, 70-es
évek német, japán, NDK és csehszlovák írógépeivel és tekerős számoló és pénztárgépeivel.
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Nem központi helyen, de nagy becsben
van az a több mint 70 db mechanikus szerkezetű
óra, amelyek az elmúlt 50 évben valakinek biztos
pontot jelentettek. Díszes kivitelű kandallóórák,
nagyméretű faliórák, csengettyűs és a nélküli
asztali órák, konyhai kapcsolóórák, kar és zsebórák a gyűjtemény darabjai.
Elfeledett régi mesterségek és ma is
divatos szakmák mestereinek kézi és gépi szerszámai. A csizmadia, a kovács, a suszter, a kőfaragó szerszámok mellett a bádogos, a kőműves,
a lakatos, az ács, az asztalos, a bognár és a
csőszerelő szerszámok nagy választéka is megtalálható.

Minden gyermek első rácsodálkozása a
világra az első diafilm megtekintésekor kezdődik.
Magyar, szovjet és német gyártmányú diafilm
vetítőgépek az 1950-es évektől, 8 mm-es filmvetítő gépek az 1970-es évektől napjainkig, melyek
több generációt szolgáltak az elmúlt évtizedekben.
A gyűjtemény varrógépei a hőskort idézik
az 1910-es évektől az 50-es évekig. Találhatók itt
amerikai, szovjet, német, lengyel és magyar varrógépek is.
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A legendás Rakéta porszívó nyitja az
„egyéb” kategóriát. Elektromos fűtésű rezsók,
zseb és elemlámpák, orvosi és gyógyszertári
segédanyagok, benzin és petróleum üzemű lámpák és tűzhelyek találhatók itt. A borotválkozás
kellékei, a bőrszíjon fent „beretva” –tól a villanyborotván át, kulcsok, zárak lakatok zárják a sort.
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Rádiótechnikai gyűjtemény
A rádiótechnikai gyűjtemény létrejöttéről
első kézből a gyűjtőtől tájékozódhatunk.
„ A nagybátyám a MOM-nál dolgozott
műszerészként és szabadidejében régi csöves
rádiókat, később már tranzisztorosakat is
szerelgetett. Ahogy fogyott ki a régi rádió
alkatrészekből, a kuncsaftoknak egyre többször
kellett azt mondania, hogy nincs hozzá alkatrész,
nem tudom megcsinálni. Erre a helyzetre a
legtöbbször az a válasz érkezet, hogy „akkor
dobd ki Pista”. Az én nagybátyám viszont ilyen
bűnt nem követett el, egyetlen rádiót sem dobott
ki, hanem pincébe, padlásra félrerakta őket.
Halála után kis teherautónyi működő és
működésképtelen
rádiót,
lemezjátszót
és
szalagos magnót, alkatrészeket, műszereket és
szakkönyveket örököltem tőle.

A rádiók között van a 40-es években
nagybátyám által készített detektoros rádió is. A
rádiók és televíziók egy része a rokonok,
ismerősök és a látogatók adományaként került a
gyűjteménybe. A gyűjtemény német készülékeit
németországi barátomtól, Ruppert Lászlótól
kaptam.”
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A rádiógyűjteményben külön vannak
kategorizálva a régi csöves rádiók /gyártónként
csoportosítva/, a korban fiatalabb tranzisztoros
asztali rádiók, a tranzisztoros táska és
zsebrádiók, valamint a 20-as és 30-as évek
detektoros rádiói.
A televíziók között legértékesebb az 1958ban gyártott ORION AT 501-es első magyar
gyártású televízió, amely a többi televízióhoz
hasonlóan adományként került a gyűjteménybe.
A
szalagos
magnógyűjtemény
gyöngyszeme az 1959-ben gyártott, BRG M5-ös
Mambó. De van köztük Tesla, Telefunken,
Grundig, Uher és Saba magnó is. A tranzisztoros
szalagos magnók között van a BRG teljes
sorozata az MK 21-től az MK 27-ig, és a
riportermagnók széles skálája.
A gramofonok és a lemezjátszók nagy
választéka található a gyűjteményben, az 1926os DEKKA táskagramofontól az 1967-es Crystaltone lemezjátszó szekrényig.
A telefonok sokszínűsége tükrözi az elmúlt
100 év híradástechnikai fejlődését.
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Helytörténeti gyűjtemény
A helytörténeti gyűjtemény az amelyik nevéhez hűen - leginkább kifejezi a gyűjtemény
Perkátához való kötődését.
A helytörténeti gyűjtemény tárgyainak 90
%-a perkátai lakosok adománya.
A gyűjtemény legrégebbi darabja egy
ekevas, amely egy faekének a tartozéka volt,
Nem valószínű, hogy Perkátán, de itt a Mezőföldön szolgált, talán még az 1700-as években is.
Perkátai vonatkozása onnan ered, hogy ilyen
ekevas és csoroszlya szerepel Perkáta címerében.
A gyűjtemény értékes darabja a Walser
Ferenc harangöntő által 1875-ben öntött bronz
harang, amely a Győry László által épített zárda
kápolnájában lakott. A párja a Belmajorból a helyi
református templom tornyába került beépítésre.
Ennek a harangnak kalandosabb volt a sorsa. A
zárda bezárása és a rend feloszlatása után a
harang a szőlőhegyre, majd a helyi termelőszövetkezetbe került, munkaidő végét kongató jelzőeszköznek. Végigszolgálta a szocializmus építését. Ebből a funkciójából Ébl István mentette
meg, lekaparva róla a vastag vörös festéket, és a
helyi szőlőhegyi gazdák „szőlőhegyi keresztje”
melletti haranglábra építette. A gyűjteménybe
biztonsági okból került, a szőlőhegyen ki volt téve
a gyakori lopások és rongálások kockázatának.
Perkátáról, a régi és az új gyógyszertárból származnak azok a gyógyszertári, gyógyászati és orvosi eszközök, amelyek a gyűjteményben helyet kaptak.
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Szintén perkátai emberek keze munkáját
idézik a mezőgazdasági gyűjteményben található
eszközök, a falusi élet mindennapjaiból.

Az 1900-as évek elejéről származnak
azok a tárgyak, melyek szűkebb családi, rokoni
kapcsolatok révén kerültek a gyűjteménybe.
/sárgaréz mozsarak, darálók, ezüst és üveg kiöntők, régi faragott fa eszközök, mezőgazdasági
eszközök/
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Az 1940-es, 50-es évek mindennapos
használatait túlélő és akár még a mai napig is
használatban levő tárgyai a gyűjtemény derékhadát képezik. A ma 50-60 évesek közül ki ne emlékezne a négylábú gáztűzhelyre, a tárcsás mosógépre, a sásból, szalmából font dagasztó kosarakra, a téli disznóölések nélkülözhetetlen eszközeire, a petróleumlámpákra, a mosdóállványokra,
a sütés-főzés kellékeire, a darálókra, a cserép és
zománcozott konyhai edényekre, Ezek mind a
falusi élet jól megbecsült mindennapos használati
tárgyai voltak. Ezeknek a gyűjteményi tárgyaknak
nagy része Perkátáról származik. Perkátai, vagy
Perkátáról elszármazott személyek adományaként került a gyűjteménybe.
Az 1950-es évek elején a „Rákosi rendszer” őrült mezőgazdasági reformjának egyike /a
parasztok által művelt földterület ¼ részét kötelező volt gyapottal bevetni és a termést beszolgáltatni, amely hivatott volt ellátni a magyar könnyűipar nyersanyagszükségletét/ ihlette a túlélésért
küzdő paraszti gondolkodás egyik zsenialitásának, a kézi hajtású kártoló gépnek a megszületését.
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A kötelező terület bevetését még ellenkezve, de
teljesítették a földtulajdonosok, de átvenni, csak a
megfelelő szálhosszúságú gyapotot vették át
tőlük. A többivel mindenki azt csinált, amit akart.
Mivel ezeket a gyapot fejeket nem lehetett állatokkal megetetni, maradt a paraszt asszonyoknak
a rövid szálú gyapotból keserves munkával a
rokkán való fonalkészítés. És itt jött a perkátai
emberi leleményesség. Egy bádogos mester,
Lukszics Pali bácsi szerkesztett egy biciklilánc
hajtású kártoló gépet, amely megkönnyítette és
gépesítette a gyapot gumók szálainak sorba rendezését. Több ilyen gép is készült az ő keze által
Perkátára és a környező településekre.
A helytörténeti kiállítás bemutatja még a
régi „Falumúzeum” anyagát, mely a kastélyban
volt kiállítva, és az elmúlt évtizedekben perkátai
lakosok által, az utókornak megőrzött és Perkáta
Nagyközség Önkormányzatának fölajánlott tárgyakból és eszközökből lett összeállítva.
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Még az 1800-as évek szülötte az a szövő-szék is,
amely valóban megjárta a hadak útját. Az 1900as évek elején került Erdélyből Magyarországra,
Szegedre, majd Szilasy György révén, darabokban került Perkátára, és később László Enikő
adományaként a gyűjteménybe, ahol ma már
eredeti funkciójában üzemel.

Egy újabb 1903-ból származó szövőszék és
egy szövőkeret is került a székesfehérvári főgyógyszerész, Őri Géza hagyatékából, felesége
adományaként a gyűjteménybe, melyeket szintén
működés közben tudunk bemutatni az érdeklődőknek.
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Egyéb gyűjtemények

Az egyéb gyűjtemények kategóriába azokat az eszközöket, tárgyakat soroltuk, amelyek a
gyűjtemény egészét tekintve nem meghatározó
mennyiséget képviselnek, és nem tartoznak szorosan egyik fő kategóriához sem.
Az iskola és irodaszerek gyűjteményben
főként az 50-es, 60-as évek iskolaszerei /fa tolltartók, ceruzahegyezők, tintásüvegek, tollak/ és
irodaszerei /lyukasztók, tűzőgépek, levélbontók/
szerepelnek.

Láthatóak a kiállításon az 1940-es, 50-es
évek téli sportfelszerelései /korcsolyák, sítalpak,
síbotok/, az 1970-es és 80-as évek hagyományos
gyerekjátékai, és főleg a háborús időkből származó katonai emlékek is.
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Általános és speciális kések, /szemzőkés,
szalonnázó bicska/, szabó és manikűr ollók.
Az üvegek közt találhatunk régi szódásüvegeket, demizsonokat, díszüvegeket, mini üveg
gyűjteményt, vizes és boros kancsókat. A dobozok többsége régi fémdoboz /teás, paprikás, malátakávés, cipőpasztás és gyógyszeres/.
A vallási ereklyék közt megtalálható több
perkátai család nagyszobai szentképe, nagykeresztje és különböző porcelán, vallási kötődésű
tárgyak.

A régi lakberendezési tárgyak közül a
helyhiány miatt csak a kisebb tárgyak kerültek a
kiállításra.
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A kiállítóterem
A 42. Állomás! Kulturális Egyesület,
Perkáta Nagyközség Önkormányzatának jóváhagyásával, 2018. dec. 14-én a Perkátai Általános
Művelődési Központtal egy 25 évre szóló megállapodást kötött a felújított Győry kastély padlásterének beépítésére és közös hasznosítására.
A 42.Állomás! Kulturális Egyesület vállalta a padlástér beépítését, a „Helytörténeti és
Technikatörténeti Kiállítás” berendezését, a
Perkátai Általános Művelődési Központ pedig
biztosítja nyitvatartási idejében a kiállítás megtekintését.
2
A padlástér 270 m -e lett leválasztva és
beépítve.

Az építkezéskor többek között felhasználtunk 4.0 m3 faforgácslapot, 4.5 m3 fenyőfűrész
árut, 150 m2 álmennyezeti lapot és tartószerkezetet, 180 kg festéket.
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A padlástér kialakításához az Önkormányzat pályázati forrásból kb. 1.5 millió forinttal,
az egyesületünk kb. 1.0 millió forinttal járult hozzá. Anyagi támogatást kaptunk még a Perkátai
ÁMK-tól, Dr. Baráth Károlytól és Kusler Dávid
vállalkozásától, segítségnyújtást pedig az Önkormányzat Faluüzemeltetésétől.

42. Állomás! Kulturális Egyesület
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A honlap
A Perkátai Gyűjtemények első honlapja
egy ingyenes honlap, 2013-ban lett elindítva, és a
gyűjtemény akkori tárgyainak fotóival feltöltve. Ez
egy mérföldkő volt a gyűjtemény ismertsége tekintetében. A virtuális térben is megjelentek a
gyűjtemény tárgyai, de azonnal megjelentek a
bemutatkozást jogosan kritizálók is a gyengécske
képminőség és a korlátozott tartalmi információk
miatt.
Másfél év után 2015-ben eljött az idő, egy
olyan honlap elkészítéséhez, amely a virtuális
térben is élvezetessé, érdekessé, látogathatóvá
tudja tenni a gyűjtemény tárgyait bemutató oldalakat. Jogos volt az igény arra, hogy a megfelelően kategorizált termékek között mindenki érdeklődésének megfelelően, gyorsan, kiváló minőségű fotókon tudja megtekinteni a gyűjtemény
egyes darabjait.
Mindenre kiterjedő tervezgetés után Petrás Róbert közreműködésével elkészült, és 2016
év elejétől megtekinthető egy „biztonságos” honlap, amit akár számítógépen, akár tableten, akár
telefonon keresnek fel a „Perkátai Gyűjtemények”
virtuális múzeumába belépő látogatók, a nagyszerű szerkesztési és grafikai munkának köszönhetően, remélhetőleg élvezetes böngészést fog
nyújtani az érdeklődők számára.

www.perkataigyujtemenyek.hu
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Jegyzetek:
1.

www.perkataigyujtemenyek.hu

Minden jog fenntartva.
A füzetben található írások, képek másodközlése
csak a 42. Állomás! Kulturális Egyesület írásos
engedélyével lehetséges.
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