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Az „Év tájházvezetője” Dr. Kéri Gáspár
„Dr. Kéri Gáspár, Érmellékről származó fogorvos, nem csak orvos, hanem a
szó legigazibb értelmében vett értelmiségi, egy másokért élő és munkálkodó ember, aki embertársait folyamatosan megismerésre, önismeretre,
kritikus szemléletre, felelősségtudatra,
valamint felelősségvállalásra sarkallja”
– hangzik el Gazda Klára muzeológus
és néprajzkutató cikkében.
Dr. Kéri Gáspár szabadidejében
nem kevés anyagi és szellemi áldozattal, kitartó munkával próbál a múltból
jövőt kovácsolni. Folyamatosan és
szakszerűen gyűjti, leltárba veteti, valamint konzerváltatja az Érmellék egy
területének néprajzi és helytörténeti
Dr. Kéri Gáspár az „Év tájházvezetője”
jellegű emlékeit. Tudatos múzeumdíjat átveszi dr. Páll István elnöktől
építő tevékenysége olyan látványos
eredményekkel bír, mint a 2002-ben megalapított és megnyitott Gálospetri központjában található tájház. Bárki, aki ellátogat Gálospetribe és kiejti dr. Kéri Gáspár
nevét, mindenütt ismerősére talál, hiszen Őt nem csak hivatásáról, hanem néprajzi
gyűjtéseiről is jól ismerik azon a vidéken.
A túlnyomórészt önerőből kialakított Gálospetri Tájház létrehozásában Balassa
M. Ivántól, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum néprajzkutatójától és Gazda Klárától, a kolozsvári egyetem néprajz szakának tanárától szakmai, míg a Bihar
Megyei Önkormányzat részéről anyagi segítséget kapott. A tájház egyedisége abból
adódik, hogy nem csak az 1870-ben épült lakóház autentikus helyreállításával és
berendezésével kápráztat el bennünket, de megtekinthetjük a kor középparaszti
családjának gazdasági épületeit és az udvaron nevelt kacsákat is. A kerítés, a kapu és
az utcafronton elhelyezkedő góré még létező századeleji ácsmunka hiteles rekonstrukciója, úgyszintén a kertfelőli sövénykerítés is. A gazdasági épületekben közelről
ismerkedhetünk meg a korszak gazdálkodóinak fő eszközeivel. A szőlőspajta és a
pince pedig a valamikor szintén híres érmelléki borászat legfőbb eszközeit tárja elénk.
A hosszú évek óta tartó érmelléki porta-rekonstrukcióval dr. Kéri Gáspár tagja lett a
Magyarországi Tájházak Szövetségének. Munkáját az erdélyi néprajzosok is becsü21

A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

lik, segítik. Rengeteg sok öreg ház haldoklik, hagyományok sora tűnik el az Érmellékről, de ezek megmentését dr. Kéri Gáspár fölvállalta.
Elvégezte az Érszalacsi Magyar Tájház rekonstrukcióját, melyben a Gálospetri
Tájház kialakításakor szerzett tapasztalatai is segítették. Nem fogott semmihez sem
addig, amíg alaposan át nem tanulmányozta, hogy miként is kell majd kinéznie a
háznak, s amíg hozzáértő mestereket nem talált. Egyáltalán nem volt mindegy az
sem, hogy milyen anyagokat használnak fel, hiszen mindennek az adott kort kellett
tükröznie. A házban található berendezési tárgyak mindegyikét Szalacsról gyűjtötték össze, s lehetővé tették, hogy akár ma is lehessen ott lakni, a korabeli igények
és lehetőségek szerint. Minden használati tárgy a gyakorlatiasság és a praktikum
figyelembevételével lett kitalálva. Rencz Csaba újságíró szerint „bárki, aki már hallotta dr. Kéri Gáspár alapos, akár minden tárgyhoz külön történetet is fűző, magával
ragadó és lelkes idegenvezetését, az tudja, hogy érdemes lesz azon részt venni, vagy
meglátogatni a szalacsi és a gálospetri tájházakat”.
Dr. Kéri Gáspár további munkájának sikerét tükrözi az Ottomány településen
található Komáromi-kastély épületének kiállítóházzá történő átalakítása is. Ez a
felújított kastély hagyományőrző, néprajzi és kulturális szempontból az Érmellék
egyik fontos turisztikai pontjává is válhat, köszönhetően dr. Kéri Gáspárnak, aki
magángyűjteménye által két lakteret is berendezett ott olyan bútordarabokkal,
amelyek megfelelnek a mintegy 150–200 éves nemesi lakberendezésnek. Majd
újabb kiállítás nyílt meg a kastélyban, ahol szintén néprajzi, illetve népi mesterségeket bemutató munkaeszközöket tártak az érdeklődők elé. Mindkét kiállítás tárgyai dr. Kéri Gáspár tulajdonát képezik, s a nemesi bútorok relikviáit is szintén neki
köszönheti a kastély-múzeum.
Dr. Kéri Gáspár, néprajzi gyűjtőmunkáján túl 2009-ben könyvet is írt, Kántor
Anita műemlékvédelmi szakmérnök közreműködésével az érmelléki szőlőművelés építészeti és tárgyi emlékeinek védelméről. Ezzel a kötettel próbálják meg felhívni a figyelmet arra, hogy milyen fontos az épített örökségek védelme, bármilyen régi épületről is legyen szó, függetlenül attól, hogy az szerepel-e a műemléki
listán vagy sem.
Ezekben az ünnepélyes pillanatokban méltán jelenthetjük ki, hogy Dr. Kéri
Gáspár magas színvonalú tájházvezetői, néprajzi és múzeumépítő munkája elismeréseként megérdemelten veheti át az „Év tájházvezetője” szakmai elismerést.
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Tájházak A Kubinyi Ágoston programban
2015. március 6-án a Pest megyei Szada települése adott otthont a Közép-magyarországi regionális tájházak találkozójának, melyen a múzeumi szakmai támogatások lehetőségéről, az eddigi tájházas eredményekről értesülhettek a jelenlévők. A program a
működési engedéllyel rendelkező, önkormányzati fenntartású – vagy önkormányzatok
által rendszeresen támogatott – intézmények számára biztosít fejlesztési lehetőséget.
Verőfényes napra ébredve indultunk útnak, hogy a szadai Faluházban találkozzunk és ötleteket, tapasztalatokat cseréljünk tájházaink megújításáról. Huszonöten
érkeztünk szűkebb és tágabb régiónkból Heves-, Jász-Nagykun-Szolnok-, Pest-,
Fejér- és Győr-Moson-Sopron megyéből, hogy a jelenleg elérhető, egyedüli, tájházakat is magába foglaló támogatási keret példákkal alátámasztott felhasználását
megismerjük.
Elsőként Oroszi Sándor, Szada Nagyközség polgármestere köszöntötte a megjelenteket, aki beszédében kiemelte, hogy milyen fontos az önkormányzat számára
a tájház, és annak közössége, amely gondozza és élettel tölti meg a tájházat.
A Közérdekű Kulturális Alapítvány Szadáért jelenlévő tagjai, Novák Lászlóné
Grétivel, a Szadai Tájház vezetőjével együtt, gazdag és szép vendéglátást, programot biztosítottak a számunkra, melyért ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki!
A találkozó ezt követően az Emberi Erőforrások Minisztérium, Közgyűjteményi Főosztályának háttéranyagára építve vezette a hallgatóságot a téma rejtelmeibe, melyet
jómagam mutattam be. Az eredményekből látható, hogy sikeres a minisztérium azon
törekvése, amely 2013 óta különös figyelmet szentel a közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyeket fenntartó önkormányzatokra, 2013-ban a rendelkezésre
álló 300 milliós pályázati keretből 60 milliót, majd a tavalyi esztendőben 65 millió
Ft-ot biztosított a megújulásukhoz, feljesztésükhöz. A program első 9 évéhez (2004–
2012) képest, amelyben összesen 58 kisgyűjtemény részesült támogatásban, óriási
fejlődést jelentett, hogy csak az elmúlt két évben, 75 kiállítóhely és gyűjtemény számára vált elérhetővé a támogatás, valósulhattak meg infrastrukturális fejlesztések,
kiállítás megújítások, sikeres szakmai programok. A támogatás célja, hogy a tájház
közösségi térré alakulva fogadja a látogatókat, valamint aktív közösségek jöjjenek
létre, és tartsák fenn ezen intézményeket. A közösségi térré válás alapjainak, eszközrendszerének megteremtéséhez – többek között – a Kubinyi-program is hozzájárul.
A támogatás felhasználásakor jól látszik, hogy különösen fontosak a tájházak számára az infrastrukturális fejlesztések (állagvédelmi felújítások, közművesítés, higiéniai
infrastruktúra megteremtése). Ezen feladatok gyakran több évre ütemezve várják a
megvalósításukat. Második lépcsőként a tájház hasznosítása (kiállítások korszerű23

A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

Novák Lászlóné Gréti, a Szadai Tájház vezetőjének köszöntője és Oroszi Sándor polgármester
(Fotó: Bajnóczy-Kovács Edina)

A találkozó résztvevői (Fotó: Bajnóczy-Kovács Edina)
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sítése és/vagy programok megvalósítása, eszközrendszerének fejlesztése) kerül a
középpontba. A minisztériumi tapasztalatok szerint a kisgyűjtemények számára, a
támogatásnak köszönhetően, komplex megújításra van lehetőség. A program 2015
tavaszán is keretet biztosít a fenti célok megvalósítására. A pályázatot különösen
azoknak ajánljuk, akik még nem éltek ezen támogatási lehetőséggel, és szeretnének
valódi eredményeket elérni gyűjteményük megújításában.
Örsi Zsoltnak, a Györffy István Nagykun Múzeum muzeológusának, a Kántor
Sándor Fazekasház fejlesztései című előadásában, kiváló példát láthattunk arra,
hogy egy kiállítás nagyszerű felújítása miként párosul az épület állagát védő, a beázást és a nagymértékű károk keletkezését megakadályozó „tűzoltó” módszerrel.
Fontos szempont, hogy a gyűjtemény védelme érdekében elsőként ezeket a tűzoltásokat végezzük el, hiszen egy gazdagon berendezett kiállítás mit sem ér, ha az
épület nem felel meg a kiállítások megőrzésére.
Tölgyesiné Besenyei Edit a Kókai Faluház részleges infrastrukturális felújítását
bemutatva jól szemléltette, milyen feladatok és lehetőségek adódnak egy első alkalommal támogatásban részesült gyűjtemény előtt, és milyen hosszú távú elképzeléseik vannak.
A Boldogi Tájház megújult épülete és kiállításai szintén a komplex megújítást
erősítették. A találkozó résztvevői 2013-ban a boldogi regionális tájház találkozó
kapcsán maguk is szemügyre vehették a nedves falak között berendezett viselet kiállítást, amely napjainkra a boldogi lakodalmak hangulatát felidézve, a 21. századi
látogatói igényeknek megfelelően kialakított térben és eszközökkel várja a látogatókat. A megújult tematikáról és a kiállítás bemutatásáról a Tájházi Hírlevél előző
számában adtunk hírt.
Az ebédet követően, a Szadai Tájházban, jó hangulatban folytatódott a találkozó. A helyi néptáncos közösség fiatalokból és idősebbekből álló tagjai fogadtak
bennünket és néptáncbemutatóval, valamint kemencében sült ’görheny’-kével, és
ízletes pálinkával köszöntötték a résztvevő tájházak képviselőit. Bízom benne, hogy
a találkozó témája és előadásai erősítették a tájházak pályázati szerepvállalását és
hasznos ismereteket biztosítottak a jelenlévők számára.
Bajnóczy-Kovács Edina
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A Szadai Tájház udvarán (Fotó: Bajnóczy-Kovács Edina)

A tájháztalálkozó résztvevőit étellel kínálják (Fotó: Bajnóczy-Kovács Edina)
26
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Múzeumok Majálisán
Hagyományainkat őrizve szövetségünk idén is képviseltette magát május 16–17
-én a Múzeumi Világnap alkalmából a Múzeumok Majálisán. A Múzeumkertben
20. alkalommal megrendezett eseményen idén 107 múzeum között mutatkozhattunk be.
A hétvége során elnökségünkből Dr. Páll István, Berecz Lászlóné, Hegedűsné
Majnár Márta, a Felügyelő Bizottságból Dr. Bereczki Ibolya, valamint tagságunkból
Bodó László fogadta az érdeklődőket.
Szombaton Poór Gabriella irányításával a Hosszúhetényi Tájház, mint a 2014.
Év Tájháza mutatkozott be: elhozták magukkal és kiállították a hetényi viseletet,
amelyet akár fel is lehetett próbálni, a gyerekekkel múzeumpedagógiai feladatlapok
segítségével ismertették meg a Zengő-vidék néprajzát és nagy népszerűségnek örvendett a lakodalmas kalács kóstoltatása is. A sátorban helyet kaptak helyi termékek: méz, lekvár, bor, és kiadványaik (könyvek, CD-k, szórólapok) is a standot színesítették. Fergeteges hangulatot teremtett mind a színpadon, mind a sátor mellett
a Hosszúhetényi Népi Együttes, hisz táncosaikat egy teljes fúvószenekar kísérte.
Vasárnap a Matyó Népművészeti Egyesület vonzotta szövetségünk sátrához a szép
számú érdeklődőt, hisz varázslatos viseletükkel, hímzés bemutatójukkal és néptáncosaikkal óriási sikert arattak.
Tábori Kata fazekas műhelye a drótos Kálmán „betyárral” mindkét nap gondoskodott arról, hogy a hozzánk érkezők kipróbálhassák a korongozást, a fazekasság
alapjait, illetve akár a drótostót már-már elfeledett mesterségét is.
Köszönet mindenkinek, aki munkájával, segítségével hozzájárult bemutatkozásunk sikeréhez!
Hegedűsné Majnár Márta
ügyvezető elnök
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A Hosszúhetényi Tájház bemutatkozása a Tájházszövetség sátránál

A Hosszúhetényi Népi Együttes tagjainak köszönhetően kiváló hangulat fogadta
az érdeklődőket
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A gyerekek a természetes „játékszerekkel” – kukoricacsutkával, babbal –
nagy kedvvel múlatták az időt...

... de agyagozhattak is Tábori Kata fazekassal
29

A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

A Múzeumok Majálisa vasárnapján a Matyó Népművészeti Egyesület tagjai tartottak
viselet és hímzésbemutatót
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Válogatás a Német Nemzetiségi és a Dél-dunántúli Tájházak közös találkozóján 2015. június 6-án Hosszúhetényben elhangzott előadásokból
Népek, nyelvek, kultúrák
Személyes történetek használata a múzeumpedagógiában
Kiindulópontok:

Egy dokumentum: fotó, tárgy, történet, név
Fikció

Egy fotó

Egy fotó – egy egész világ:
-

Hol készülhetett?
Mikor?
Kiket ábrázol?
Mi lehet közöttük a kapcsolat?
Mi lehet a képen kívül?
Mi történhet a pillanat előtt vagy
után?

Egy tárgy
Egy tárgy – egy egész világ:
- Mire használhatták?
- Kik?
- Mikor?
- Milyen szituációs
közegben?
- Mi történt közben?
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Egy fikció
Személyes történelem:
Mi történt Annával?
Foglalkozás középiskolásoknak:
- Horváth Anna balladája
alapján
- Bírósági tárgyalás felvétele: tanúk vallomásai
- Tanulók az esküdtek,
akik helyszíni szemlét
tartanak
- Tanulókat is érintő kérdések, felvetések a történetben

Maria és Julis „és mindent ott kellett hagyni”

32

Helyszín: Kisalföld és a Dél-Dunántúl tájegység
Korcsoport: középiskolások, 14 – 18 év között
Időtartam: 90 perc
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Jánossomorjai porta, Kranner-ház
Kranner Mária visszaemlékezése:
1. A ház és a porta
2. A család
3. A gyerekek élete
4. A felnőttek élete
5. Ünnepek, szokások

Jánossomorja, Kranner-ház
-

Szituáció
Családi fotók
Tárgyi környezet
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A hidasi porta
Összehasonlítás:
- Kranner Mária és Varga Julianna
visszaemlékezései
- A sváb és a székely berendezés
- A történelem sodrában kiállítás
egyéni sorsai

Svábok kitelepítése
A jánossomorjai Kranner ház
Kranner Katalin férje, mint
magyar katona a Don-kanyarban esett el. Ifjabb Kranner
János, mint magyar honvéd
súlyosan megsebesült, ezért
hadiszolgálatra alkalmatlannak
minősítették. Ennek ellenére a
németek bevonultatták az SSbe. A budai vár körüli harcokban esett el. Az SS-be vonultatták be Kranner Mihályt
is. Az egész családot kitelepítették. 1946 májusában kéthetes marhavagonokban
megtett út után Heilbron melletti parasztcsaládoknál kaptak kegyelemszállást.
Passau, 1994. júl.		
Kranner Mária
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Bukovinai székelyek betelepítése
Biszak Ferencné
1983. április 18.
Hidas
2: Bácskából nem hoztunk el semmit se. Csupa tiszta, annyit, amit feltettünk: két zsák abrakot, a lovazat
számára, magunknak levágtunk egy
disznyát, s megsüttük, 200 baromfink
maradt ott az udvaron.
1: Akkor a ládát tetszett elhozni.
2: A ládát azt.
1: Végigmenekítette a világon.
2: Nem bánom, ha akármi lesz, de ez
itt nem marad. Ezt nem hagyom itt,
mert ezt én Bukovinából hoztam, ez
itt nem marad. Képeket, mindent.
Zentai Tünde

Ráhel, János, Jákob és a színésznő
Múzeumi és iskolai közös projekt
A magyar – zsidó együttélés megismerése családtörténeti modelleken keresztül az
1910-es években és a holokauszt alatt.

1 rész: Alakteremtés
-

Helyszín: Szabadtéri
Néprajzi Múzeum
Téma: az együttélés kérdései
Korosztály: 17–18 évesek
Időtartam: 180 perc
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Motiváció

- 2 fotó :
- Szereplők, kor, helyszín

Bemutatás Helyszín – szituáció - alakteremtés
-

36

A helyszínek és a szituációk bemutatása:
4 helyszín – 4 csoport
Időpont: 1914. január 6.
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1. helyszín: A zsidó szatócs lakása
-

Szituáció: Sabbat vacsora

2. helyszín: A katolikus iparos lakása

3. helyszín: A polgárház
-

Szituáció: A Szent Kereszt
Társulat ülése
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4. helyszín: A színésznő szobája
- Szituáció: vizit

A helyszín és a szituáció bemutatása
Csoportmunka:
Mozaik módszer
1. Melyik településen található
a ház, kik a tulajdonosai?
2. A berendezés alapján jellemezd vagyoni helyzetüket,
életmódjukat!
3. Milyen szituációt láthatunk a
házban? Milyen időponthoz
kötődik? A helyszín és a szituáció bemutatása
4. Mutasd be a Szent Kereszt
Társulatot!
5. Mutasd be a Szent Kereszt
Társulat tárgyait!
6. Egyéb érdekesség:
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Alakteremtés: A Klein család
Apa: Klein Mózes (49 éves), szatócs
Fiuk: Jákob (18 éves), bóher

Anya: Láng Fáni (40 éves)
Lányuk: Ráhel (16 éves)

A Krivián család
Apa: Krivián János (51 éves), kádár
Fiuk: János (18 éves)
Vendég: ??

Anya: Mák Erzsébet (45 éves)
Lányuk: Mari (15 éves)

A Szent Kereszt Társulat
Fődékány: Bíró István (67)

Tagok: Kántor Lajos (39), titkár Tódor Pál (51),
Venyige József (49), Boros László (50)
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Színtársulat
Eöry Margit (26), színésznő
Bokody Antal (46), társulat vezető
Pálfi Tibor (26), színműíró
Somogyi Ádám (31), bonviván
Bokodyné Maltinszky Róza (33),
színésznő

Bonyodalmak, konfliktusok
-

-

Szent Kereszt Társulat:
id. Krivián János tagfelvételének megbeszélése
- Színtársulat: Jákob felvételének megbeszélése
40

Krivián család: János feleségül
akarja venni Ráhelt
Klein család: Jákob csatlakozni
akar a vándor színtársulathoz
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Érvek gyűjtése

2. rész: Rekonstrukció
-

Helyszín: az iskola
Téma: az elképzelt alakok élettörténetének rekonstrukciója a holokauszt alatt
Időtartam: 180 perc

Rekonstrukció
Tények:
- Mád zsidó lakossága:
1914: 30 %
2012: 0 %
- 1945 után a Klein családból
senki sem tért vissza Mádra
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Rekonstrukció
Az elképzelt alakok élettörténetének rekonstruálása a holokauszt időszakában
Fiktív dokumentumok:
- Levelek
- Napló részletek
- Szemtanúk beszámolói
- Visszaemlékezések, vagy egyéb dokumentumok

A színésznő naplója

Bemutatás
42

A szereplők élettörténetének bemutatása a fiktív dokumentumok
felhasználásával
A szereplők választási lehetőségeinek megbeszélése
A döntések értékelése, és a következmények megvitatása

Tájházi Hírlevél • 2015. 2. szám

A diákok visszajelzései
-

Életszerű, figyelemfelkeltő, interaktív élmény. Tetszett a kiállítási helyszínek bemutatása csoportokban. (Róna B.)
Kiélhettük a kreativitásunkat. (Kiss T.)
Élőben láthattuk azt a környezetet, amit eddig csak a könyvekből ismertünk.
(Révész D.)
Jó volt az írásos források és tárgyi emlékek mellett az életszerűség.
A zsidó család életviszonyairól nagyon sok újdonságot tudtam meg.
Jó volt a szerepjáték, az, hogy fantáziadús volt a feladat, és hogy gondolkodni
kellett.

Népek, nyelvek, kultúrák

Módszerek
A projektoktatás szakaszai:
1. Gyűjtőmunka a könyvtárban és otthon: egyéni és csoportmunka
2. Kutatómunka a múzeumban: egyéni és csoportmunka
3. Feldolgozás, alkotás, bemutatás: egyéni és csoportmunka
Időtartam: 3 óra iskolai felkészülés
3×3 óra a múzeumban
3 óra iskolai összegzés
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I. Kérek egy cvekedlit! A magyarországi németek
Helyszín:
- Kisalföld:
Jánossomorjai és
Harkai porta
- Dél-Dunántúl tájegység:
Hidasi porta

A harkai porta
Összehasonlítás:
- vallás
- vagyoni helyzet
- életmód
- hagyományok
- szokások

II. Kóser a macesz? A magyar zsidóság
Asszimiláció és együttélés
- Helyszín: Felföldi mezőváros, Mádi ház
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A zsidó szatócs lakása
-

Vallási szokások
Étkezés
Berendezés
Életforma
Ünnepek

A katolikus iparos lakása

Együttélés: hasonlóságok, különbségek
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III. Kedvencem a sztrapacska!
A magyarországi szlovákok:
- mesterségek
- szokások
- ételek
Helyszín:
- Észak-magyarországi tájegység

Népek, mesterségek, vallások
A magyar cigányság
- hagyományos mesterségek
- életforma
- nehézségek, problémák
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Ruszinok Magyarországon
-

Magyarok, mint nemzetiség

A múzeumi foglalkozás menete
-

Önálló és csoportos ismeretszerzés
Megfigyelés
Dokumentum (tárgy, kép, szöveg, film) elemzés
Megbeszélés, vita a közös étkezés alatt

Feldolgozás az iskolában, alkotás, bemutatás
Helytörténeti gyűjtőmunka:
- Kutass önállóan!
- Itt is éltek egykor zsidók?
- Ti hogyan éltek, ünnepeltek?
Alkotás:
- A zene, az kell!
- Amíg még látható!
- Ételek és népek

Családtörténeti gyűjtőmunka:
- Meséld el, nagyi!

Molnár József
múzeumpedagógus
Szabadtéri Néprajzi Múzeum

(A PowerPoint előadás szerkesztett változata.)
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A múzeumpedagógia színe és fonákja
Személyes tapasztalatok a Szennai Skanzenből
Nézőpont kérdése

Partnerség = lehetőség
-

Új célok, feladatok
Lehetséges partnerek feltérképezése: egyesületek, oktatási intézmények, magánszemélyek stb.
Mit szeretnénk tőlük?
A kevesebb néha több?

-

Kapcsolódási pontok keresése
Közös projektek
Célok meghatározása
Munkacsoportok kialakítása
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Oktatási partnerek
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Nehézségek

Az együttműködő partner részéről
-

Az újtól való félelem – a komfortzónából való kilépés
„Kell ez nekünk?”
Kötelezettségvállalás
Plusz feladat

-

A múzeum részéről
Nem egyértemű kommunikáció
A tervek érvényesítése
Egyszemélyes feladat

Nehézségek

Sikertényezők
-

Kitartás
A célok és feladatok egyértelmű meghatározása
Kompromisszumkézség
Folyamatos, személyes kapcsolattartás
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Eredmények
-

5 projekt a tanév során
Oktatási helyszínként való megjelenés
Iskolai rendezvényekbe való bekapcsolódás
Közös tábor
Számtalan mosolygós és „hazajáró” gyerek!

Farsang

Reformhét
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Hömbölgő tábor

Láncos Miklós
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Iskolai rendezvények

Stepán Kata
múzeumpedagógus
(A PowerPoint előadás szerkesztett változata.)
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Múzeumpedagógiai tapasztalatok
a Hosszúhetényi Tájházban
Múzeumpedagógiai oktatásunkhoz az iskolánk támogatása képezi az alapot, nélküle
nem tudnánk órákat tartani. Az igazgatónővel kötött megállapodás szerint az 1–3
osztályos gyermekek évente 2–2 órában látogathatnak el a tájházba, a két negyedikes
osztály 10–10 órában, 5-ször 2-es felbontásban. Ez 90 percet jelent alkalmanként.
Az 1–3 osztályban a nemzeti értékek, hagyományok megismertetése a célunk,
a tárgyakon, manuális tevékenységeken keresztül. Így a tanulók mesét hallhatnak,
kipróbálhatják a szüretelést vagy agyagozhatnak, körjátékokat játszhatnak.
A negyedikeseknél a helyi tárgyi-szellemi kultúra közvetítését szeretnénk elérni
a helyiségek részletes bemutatásán keresztül. A tárgyakon át a szellemi néprajz kincse is felszínre kerül ekkor.
Most felsorolásszerűen említeném az órák menetét:
1. Első alkalommal a gyerekek a lakáskultúra történetével foglalkozhatnak a bemutatott tisztaszobán keresztül. A bútorok sorát vesszük végig, az ácsolt daraboktól az asztalos mesterművekig. Az előadás végeztével barkóba alapján kell
kitalálniuk, melyik bútordarabra gondoltam. Majd a csoportosan megoldandó
feladatlap következik. Végezetül, az idő utolsó harmadában, kézműves foglalkozást szoktunk betervezni. Ezen az első órán a fiatalok a bútorfestés tudományával ismerkedhetnek kicsiben. Kivágott falapra egy adott mintát – a szökröny
vagy a tulipános láda motívumát – festik le másolás útján.
2. Második órán a kenderfeldolgozás eszközeit ismerhetik meg tanulóink. A rostnövény fedolgozásának folyamatát mesélem el helyi gyűjtésre alapozva, a kenderáztató gödröket térképen szemléltetem. A kiállított tárgyak mellett a fotók
is érzékeltetik ezt a hosszadalmas asszonyi munkát. A dolgozat megírása után
idén a tarisznyakészítéssel próbálkoztunk, sikeresen. A folyamat varrásból,
körmönfonásból és rojtozásból állt.
3. A környékbeli – óbányai, mohácsi, hertelendi - fazekasok munkáiból láthatnak
kiállítást a gyerekek a harmadik dupla órán. Szintén helyi gyűjtésre alapozva
mesélem el az óbányai fazekasok életét és mutatom be a szebbnél-szebb agyag
edényeket. Számonkérés után marokedény készítése a feladat. Egy darab agyagból kell kialakítaniuk az edényeket. Sokszor nehezen indul a munka, de a végén
annál izgalmasabb alkotások születnek!
4. Negyedik órán a szabadkéményes konyhába látogatunk el. Itt megszemlélhetik a szabadkéményt, a füstöt a mai napig érezhetik a tanulók és már bele is
élik magukat a disznóvágás, füstölés világába. A konyhai eszközök sorát vesszük
végig a disznóvágás eszközeitől a kenyérdagasztáson át egészen a sütés eszközéig.
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A kézműves foglalkozás a dolgozat után ekkor nem olyan jelentős, hiszen hátul
a kemencében készül a lepény, elkészítésének a folyamatát inkább csak szemlélik a gyerekek. A fogyasztását szívesen megteszik! Míg a parázs elővarázsolja
a finomságot, addig kipróbálhatják a diákok a tájház játékkészletét, például a
mocsárjárót, fatalpat vagy célbadobót.
5. Az ötödik dupla órát már kint a szabadban, a féltető alatt tartjuk. A falu gazdaságáról mesélek, a mezőgazdaságról az eszközök, az állattartásról gyűjtés alapján, térképpel szemléltetve mondandómat. Az óra második felében traktoros
körtúrára indulnak a gyerekek pedagógusuk kíséretében. Bejárva a Zengő alját,
hallhatnak a dűlőnevekről, a szőlőhegy jelentőségéről is a nebulók.
Észrevételeink szerint a fiatalok feltöltődve, vidáman távoznak el erről az órasorozatról.

Felsős korosztály számára az ötödik és hatodik osztályban került kidolgozásra
egy-egy téma. A gasztronómia körében gondolkodtunk kollégámmal, Szegleti
Orsolyával, miszerint ezáltal lehetne felkelteni a fiatalok érdeklődését az egészséges, ám egyszerű hétköznapi ételekre. Így született meg fejünkben a gondolat: hagymára és virágokra alapozhatunk. Az órák címe az alábbi nevet viseli:
„Ne sírjunk a hagymától!” és „Együnk-igyunk virágot!”
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A négy osztályból (két ötödikes és két hatodikos) három élt a hagymás programmal. A hagyma eredetéről, vándorútjáról, felépítéséről, népszokásbeli jelentőségéről hallhattak beszámolót a fiatalok, majd kivonultunk a kiskertbe és a hagyma dugványozásával folytattuk óránkat. Ezt hagymalében történő batikolás, majd
medvehagyma-fűszersó készítése követte. Egy izgalmas hagyma-memória játékkal
zártuk a szépre sikerült délelőttöt!
Egy osztály próbálhatta ki a virágos programunkat. Hasonlóan az előzőhöz, itt
is elméleti tudással indítottunk, majd bodzát morzsoltak a gyerekek téli teázáshoz.
Mindenki egy kis zacskónyi virágot vihetett haza. Még fiúk számára is izgalmas volt,
ami ezután következett, ugyanis körömvirág krémet keverhettek ki tanulóink, körömvirágból és gyógyszertári natúr krém egyvelegéből. Még virág alakú papír szélcsengő készítésére is futotta, bár nem az időnkből…
Pár év tapasztalata alapján azt mondhatom, a rendhagyó múzeumpedagógiai
órák érdekesek, élvezetesek a gyerekek számára. Első osztálytól hatodik osztályig
állnak rendelkezésünkre kidolgozott óratervek. A hetedik, nyolcadikos korosztály
és a középiskolások számára is vannak terveink, rendhagyó történelem órákra utalnék, de ezek még kidolgozatlanok. Illetve még délutáni alternatív foglalkozásokat is
szeretnénk bevezetni, többek között táncházat, éneklést, kézműveskedést, de egyelőre energia és anyagi források híján ez még nem került napirendre.
Poór Gabriella
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Hangos-szótár szakadáti német nyelvjárásban
2015. június 27-e bizonyára sokáig emlékezetes marad a szakadáti németek számára. Ezen a napon avatták ugyanis tájházuk új és mindeddig egyedülálló attrakcióját:
egy hangos szótárt szakadáti német nemzetiségi nyelvjárásban.
A Tolna megyei kis település tájháza 2010-es megnyitása óta kis lépésekben,
de folyamatosan fejlődik, szépül, mindig javítgatnak rajta valamit: megerősítették a
tetőt, átrakták a cserepeket, alábetonozták a ház alapjainak gyenge pontjait és szigetelték, felújították a padlót és a kocsiszínt, új pinceajtót tettek a csodálatos, löszfalba
vájt pince elé és építettek egy kerti pavilont a szabadtéri rendezvényeiknek.
A külcsín után most a belbecsre fordítottak figyelmet. A tájházban elhelyezett
„audiopult” ötlete és hangzó anyagának alapja a szakadáti származású Krémer
Pétertől származik. 1979-ben négy és fél órás (magyar nyelvű) hangfelvételt készített nagyszüleivel (Eichhorn Anna, Häfner József). Abban az évben ünnepelték
aranylakodalmukat, s hosszú hónapokig készültek az interjúra. Ők voltak akkoriban a mostani tájház tulajdonosai – az akkor elhangzott szavaik ezzel hazatértek…
Krémer Péter ötletét technikailag Reining Roland valósította meg és a helyi
Német Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozta. Az interjút 25 részre bontották,
tematizálták (családi események a történelem sodrában, hagyományok, szokások, ünnepek a faluban) és más archív anyaggal (hangfelvételek, digitalizált fotók, dokumentumok) együtt feltették az „audiopultra”, de szinte ugyanez az Interneten is elérhető.
A különlegesség: a háromnyelvű audio-szótár 500 szóból áll, helyenként a szóhoz kapcsolódó tipikus mondatokkal kiegészítve. A magyar, illetve a német kifejezésre kattintva szakadáti német nyelvjárásban hallgathatjuk meg az adott szöveget
(http://www.szakadat.fw.hu/).
A szakadáti tájházban egyébként sok rendszeres program zajlik évközben. Eddig
négy alkalommal volt nyári képzőművész tábor, melynek résztvevői köszönetképpen néhány festményüket a tájháznak ajándékozták, így már egy egész kis galéria
alakult ki az egyik szoba falain.
Húsvétkor „nyuszi ünnepet” tartanak a kicsiknek, nyaranta a ház udvarán fő
bográcsokban a „falu lekvárja”, a pincében tárolják a „falu borát” (és pálinkáját),
disznóvágás, Férfi Nap és különböző gyerekprogramok helyszíne a tájház és kellemes, árnyas udvara.
Szándékuk szerint és valóban „élő ház” ez, ahogyan Ritterwald János, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nyitóbeszédében is mondta. Reméljük ez még
sokáig – követendő példaként is – így marad!
Jaszmann Gabriella
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Ünneplő közönség (Fotó: Kapitány Orsolya)

Krémer Péter, a szótár megalkotója
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Audiopult a tájházban
(Fotó: Kapitány Orsolya)

Ritterwald János, a Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke
(Fotó: Kapitány Orsolya)

A szótár működés közben
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Német nemzetiségi tájházak tárgyai a weben
MINTAPROJEKT

2014 szeptemberében kezdődött az a digitalizációs mintaprojekt, mely a magyarországi német nemzetiség tárgyi emlékeinek digitális rögzítésére és weben való közzétételére irányult.
A konkrét cél összesen 500 tárgy digitalizálására vonatkozott, 5 különböző
gyűjtemény anyagából. A projekt öt résztvevője a császártöltési, a vecsési, a sombereki, a himesházai és a dunaharaszti német tájházak voltak, valamint a későbbiekben még 4 további intézmény – Budafok, Nagytétény, Budaörs és Budakeszi – csatlakozott együttműködő partnerként. A mintaprojekt megvalósítását anyagilag a
Német Nagykövetség támogatta, ezen túl szakmai segítséget az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztálya, valamint a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata biztosított.
A résztvevők Magyarország különböző régióiban találhatók, így gyűjteményeik
darabjai segítségével reprezentatívan mutatják be azt a sokszínűséget, mely a német
kisebbség életét jellemezte. A digitalizált használati tárgyakon keresztül bepillantást nyerhetünk a német nemzetiség szokásaiba, lehetőséget kaphatunk közelebbről megismerni hétköznapjaikat. A webes látogató hozzáfér a különböző területek

Fotózás a Dunaharaszti Tájházban
59

A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

öltözködési, étkezési szokásaihoz, megfigyelheti a hasonlóságokat és különbözőségeket egy-egy adott életterületen.
A mintaprojekt azon a közismert, áldatlan helyzeten kívánt változtatni, hogy a
legtöbb tájházban a tárgyak leíró adatait tartalmazó leltárkönyvek csak nyomtatott
formában – vagy úgy sem – állnak rendelkezésre, tárgyfotókkal pedig vagy nem
rendelkeznek, vagy a felvételek nem felelnek meg a mai elvárásoknak.
A szervezők intézményenként 100–100 emléktárgy digitalizálásán és webes
közzétételén túl digitalizációval kapcsolatos továbbképzést és betanítást is kínáltak
a résztvevők számára. A konkrét digitalizációval egybekötött „learning by doing”
szakmai napokon a tájház gyűjteménykezelői megtanulhatták, hogyan lehet a különböző típusú tárgyakat egyszerű fotótechnikai eszközök segítségével digitálisan
reprodukálni, valamint azt is, hogyan kell a MúzeumDigitár gyűjteménykezelő
rendszert használni, tárgyak leíró adatait, fotóit rögzíteni, majd az így elkészített
rekordokat a weben publikálni.
A résztvevők képzése azért volt különösen fontos, hogy a tájházakban megkezdett digitalizációs munka a mintaprojekt befejeződése után önálló munkavégzés
keretében folytatódhasson és ezáltal a tájházak virtuális gyűjteményei tovább gyarapodhassanak.
2014 decemberére 842 tárgyat és enteriőrfotót digitalizáltak a projektben résztvevő intézmények.
A rendkívül rövid idő, alig hat hónap alatt megvalósított mintaprojekt nagy
sikert aratott a német nagykövetség által szervezett projektbemutatón. Ennek
köszönhetően a német nemzetiségi tájházak digitalizációját és digitális láthatóvá
tételét megvalósító projekt a német nagykövetség anyagi támogatásával 2015-ben
folyatódni fog, és a remények szerint tovább növekszik a MúzeumDigitár webes
aggregációs felületén (www.muzeumdigitar.hu) az elérhető tájházak száma.
Fonyódi Krisztián
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Konyha és szoba a Császártöltési Tájházban
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Munka közben a Sombereki Tájházban

Digitalizálás tanítása a Vecsési Tájházban
62

Tájházi Hírlevél • 2015. 2. szám

Tartalom
Jegyzőkönyv a 2015. évi közgyűlésről ................................,,,,....................................................... 3
A Magyarországi Tájházak Szövetsége Felügyelő Bizottságának jelentése
a Szövetség 2014. évi tevékenységéről ........................................................................................... 9
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója
és közhasznúsági melléklete .......................................................................................................... 11
Az „Év tájházvezetője” Dr. Kéri Gáspár ....................................................................................... 21
Bajnóczy-Kovács Edina: Tájházak a Kubinyi Ágoston programban ..................................... 23
Hegedűsné Majnár Márta: Múzeumok Majálisán .................................................................... 27
Válogatás a Német Nemzetiségi és a Dél-dunántúli Tájházak közös találkozóján
2015. június 6-án Hosszúhetényben elhangzott előadásokból
Molnár József: Népek, nyelvek, kultúrák –
Személyes történetek használata a múzeumpedagógiában ..................................................... 31
Stepán Kata: A múzeumpedagógia színe és fonákja –
Személyes tapasztalatok a Szennai Skanzenből ......................................................................... 48
Poór Gabriella: Múzeumpedagógiai tapasztalatok a Hosszúhetényi Tájházban ................. 53
Jaszmann Gabriella: Hangos-szótár szakadáti német nyelvjárásban ..................................... 56
Fonyódi Krisztián: Német nemzetiségi tájházak tárgyai a weben.
MINTAPROJEKT ................................................................................................................... 59

63

