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Vajdasági magyar tájházak múltja, jelene és jövője

Szakmai konferencia a Magyarországi Tájházak Szövetsége és a Vajdasági Magyar 
Folklórközpont szervezésében. 

Helyszín: 
Ada, Lenin u 46. – a Vöröskereszt épülete 

Program:

2015. október 17. (szombat)

09:00–09:45 Érkezés, regisztráció, ismerkedés
09:45–10:00 Az egybegyűltek üdvözlése: 
   Sóti Éva elnök, Aranykapu Művelődési Egyesület 
   Pál Edit elnök, Vajdasági Magyar Folklórközpont 
   Raj Rozália koordinátor, Vajdasági Magyar Folklórközpont 
   Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök, 
   Magyarországi Tájházak Szövetsége

Előadások:
10:00–10:15 Dr. Bereczki Ibolya: Hogyan lehet élő a tájház? 
   Tájházak és közösségeik
10:20–10:35 Faár Tamara: A Szennai Skanzen 
   – Egy regionális szabadtéri múzeum és közösségei 
10:40–11:00 Gazsó Hargita: Tóth Ferenc 75. Az irodalom és a néprajz 
   múzeumi reprezentációja egy vándorkiállításon keresztül
11:00–11:15 Szünet
11:20–11:50 Dr. Vass Erika: Mit üzen a tájház kiállítása?
   – A kiállítás rendezés és berendezés kérdései
11:55–12:15 Silling Léda: Festett bútorok a Nyugat-Bácskában és 
   helyük a tájházakban
12:20–12:40 B. Tódor Enikő: Megfogható múzeum – Mi lehet a tárgyak 
   mögött? Ismeretátadás a tájházakban
12:45–13:05 Hugyecsek Balázs: Műtárgy- és állományvédelem a tájházakban
13:05–13:15 Hozzászólások, kérdések
13:30–14:30 Közös ebéd
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14:30–14:45  Makó Erzsébet:Helytörténeti gyűjtemények Bácsgyulafalván
14:45–15:00 Sóti Éva: Az Adai Tájház tevékenységéről
15:00–16:00 Az Adai Tájházban szervezet Tökéletes tökételek című 
   rendezvény megtekintése
16.00–  Látogatás a közeli Koós tanyára
   A helyi Petőfi Sándor M. E. által szervezett Kocsonyafesztivál 
   érdekességeinek megtekintése
18.00–  Hazautazás

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum a tájházak szakszerű kezelését bemutató időszaki 
kiállítása a rendezvény helyszínén, a rendezvény időtartama alatt megtekinthető.

További információ:
Raj Rozália (vmf@vmf.org.rs, +381(0)24530866) 
és Hegedűsné Majnár Márta (majnarmarti@t-online.hu, 0036-20/438-1092). 

Az esemény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósul meg.
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Vajdasági magyar tájházak múltja, jelene és jövője

A fenti címmel tartott szakmai konferenciát 2015. október 17-én Adán a Magyaror-
szági Tájházak Szövetsége, a szabadkai Vajdasági Magyar Folklórközpont és az adai 
Aranykapu Művelődési Egyesület. 
 A tizennegyedik alkalommal megszervezett szakmai találkozón a szervezők és 
a házigazdák nevében dr. Bereczki Ibolya, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeum főigazgató-helyettese, a Tájházszövetség elnöke, továbbá a VMF részéről Pál 
Edit elnök és Raj Rozália koordinátor, valamint Sóti Éva, az Aranykapu ME művé-
szeti vezetője és Krizsán Vilmos, a Vancsesz elnöke, az MNT tagja köszöntötte a 
résztvevőket, akik a Vajdaság különböző részeiből érkeztek Adára. 
 A szakmai konferencia azt a célt szolgálta, hogy az érdekeltek ismereteket sze-
rezhessenek a tájházakról a rokonintézmények szakembereinek tapasztalatai alap-
ján, valamint előadásaik és beszámolóik által szakmai útmutatót vagy segítséget 
kaphassanak a további munkájukhoz. Ennek érdekében több neves magyarországi 
és vajdasági szakember is előadást tartott. 
 Ez alkalommal olyan kérdések és hozzájuk kapcsolódó válaszok kerültek na-
pirendre, amelyek a tájházak működtetéséhez kapcsolódnak: egyrészt, hogy mi-
lyen egy jó tájházi berendezés, másrészt, hogyan gyűjtsük ehhez össze a tárgyakat, 
harmadrészt műtárgyvédelmi témák is előtérbe kerültek. Szó esett arról is, hogy 
miképpen lehet egy tájházat élettel megtölteni, hogyan lehet oda közösséget szer-
vezni, hogyan lehet az iskolás generációt elérni, hogyan lehet élményeket nyújtani, 

Az Adai Tájház (Fotó: Dr. Bereczki Ibolya)
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hogyan lehet a generációk közötti tudásátadást, a nagyszülők és az unokák kapcso-
latát egy tájházi helyszínen működtetni. 
 A szakmai konferencián nyolc előadás hangzott el anyaországi és vajdasági szak-
emberektől – dr. Bereczki Ibolya: Hogyan lehet élő a tájház? Tájházak és közösségei; 
dr. Vass Erika: Mit üzen a tájház kiállítása? A kiállításrendezés és berendezés kérdé-
sei; B. Tódor Enikő: Megfogható múzeum – Mi lehet a tárgyak mögött?; Hugyecsek 
Balázs: Műtárgy- és állományvédelem a tájházakban (Szentendre, Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum); Faár Tamara: A Szennai Skanzen – Egy regionális szabadtéri múzeum és 
közösségei (Szenna); Gazsó Hargita: Tóth Ferenc 75. Az irodalom és a néprajzi mú-
zeumi reprezentációja egy vándorkiállításon keresztül (Topolya); Silling Léda: Festett 
bútorok a Nyugat-Bácskában és helyük a tájházakban (Szabadka); Makó Erzsébet: 
Helytörténeti gyűjtemények Bácsgyulafalván (Bácsgyulafalva). 
 A tanácskozás résztvevői ellátogattak az Adai Tájházba is, ahol épp a „Tökéletes 
tökételek” című rendezvény zajlott, majd felkeresték az Adához közeli Koós-tanyát, 
amely ugyancsak tájházi környezetben nyújt lehetőséget tanórán kívüli foglalko-
zásokra, mint például: kismúzeum-látogatás, patkódobálás, sétakocsikázás lovas 
fogattal és régi mesterségek kipróbálása (gölöncsérség, gyapjúmunka, szövetfestés, 
faragás, kosárfonás, gyöngykészítés….)
 A szakmai találkozó, az előadásokat közlő és a vajdasági gyűjtemények egy ré-
szét bemutató különszámunk a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával való-
sult meg.

Hegedűsné Majnár Márta

Néptáncosok a „Tökéletes tökételek” című rendezvényen (Fotó: Dr. Bereczki Ibolya)
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A konferencia résztvevőinek kisebb csoportja 
(Fotó: Dr. Bereczki Ibolya)

Tökfaragás 
(Fotó: Dr. Bereczki Ibolya)
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A Tájházszövetség – tájházaink közössége a Kárpát-medencében

Elhangzott a Vajdasági Magyar Tájházak múltja és jövője XIV. szakmai konferencián, 
Adán, 2015. október 17-én 

Tájházak és tájház hálózat Magyarországon 
 Magyarországon napjainkban több mint 300, becslések szerint 350 tájház 
működik, közülük mintegy 180 rendelkezik muzeális intézményi működési en-
gedéllyel. 
 Az előzmények között a népi építészet kutatói az 1914-ben épített Palóc Múze-
um udvarára 1932–34 között Karancskesziből áttelepített Palóc Tájházat, valamint 
a Veszprémi Múzeum közelében, az Erzsébet ligetben álló, 1935-ben oda épített 
Bakonyi Tájházat sorolják. Sokáig kevéssé élt a köztudatban, hogy – miközben a 
tájház fogalom hamar az in situ, tehát helyben megőrzött, hagyományos népi építé-
szeti értékkel bíró, enteriőrként berendezett, a nagyközönség által látogatható épít-
ményekre vonatkozott – már 1880-tól nyitott volt a közönség számára Kiskörösön 
Petőfi szülőháza. Így, bár nem volt ekkor még enteriőrként berendezve, mégis jog-
gal sorolhatjuk irodalmi emlékház volta mellett a tájházi előzmények közé. 
Mit jelent ma a tájház hálózat Magyarországon és a Kárpát-medence magyarok lak-
ta területein?
 Segítséget nyújt számunkra a válaszadáshoz a tájház fogalom meghatározása. 
Bár többféle meghatározás létezik, most mégis érdemes a néhány évvel ezelőtt 
megjelent Tájházvezetési ismeretek című kiadványunkhoz fordulni: „A tájházak 
olyan szabadtéri néprajzi gyűjtemények, amelyek a helyben összegyűjtött és meg-
őrzött tárgyakkal az adott település vagy tájegység hagyományos tárgyi kultúráját, 
a népi építészet szempontjából jelentős (esetleg népi műemléknek minősített) 
épületekben berendezett lakásbelsőket, olykor a műhelyeket, gazdasági épületeket 
vagy egyszerűbb ipari létesítményeket mutatják be. Nagyon fontos hangsúlyoz-
nunk, mint minimális követelményt, hogy a tájháznak legalább egy meghatározó 
helyisége eredeti, a településről származó tárgyakkal enteriőrként berendezett kell, 
hogy legyen. Napjainkban elengedhetetlen, és egy jó tájház működtetői számára 
természetes, hogy rendezvényei, az iskolai oktatás számára nyújtott szolgáltatásai 
a helyi hagyományos tudás, a szellemi örökség megismerését, megőrzését és élővé 
tételét szolgálják.”1

1 Elektronikus változatban: Bereczki Ibolya: Tájházak Magyarszágon. Tájházi Akadémia. 
http://www.tajhazszovetseg.hu/t%C3%A1jh%C3%A1zi-akad%C3%A9mia
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 Mit jelent a tájházak hálózata, és mit jelent a tájház hálózat Magyarországon?  
Ha a még 2008-ban készült térképre tekintünk, amely együtt tartalmazza a tájhá-
zakat, irodalmi emlékházakat és a helyben megőrzött műszaki emlékeket, láthat-
juk, a tájházak térben meglehetősen egyenletesen eloszolva, gyakorlatilag az ország 
minden megyéjében nagy számban találhatók, különösen sűrűn helyezkednek el 
Baranya, Tolna, Borsod-Abaúj megyében. Mitől lett a sárga pontokból hálózat?
 Születésük, majd jelentős számú bővülésük – erre első hullámban az 1970-es 
évek második felében, az 1980-as évek elején, majd az ezredforduló táján került sor 
– után először a megyei múzeumi szervezetek és az akkori Műemléki Felügyelőség 
jelentették megyénként az egységes, vagy közel egységes szempontok szerinti keze-
lést, de ezt nem nevezhettük még hálózatnak. 
 Lehet, hogy csak egy épület volt ekkoriban? Közülük számos bekerült az orszá-
gosan védett népi műemlékek közé is, de ezek közül az épületek közül soknak nem 
volt enteriőr berendezése, sőt, volt, amely magánkézben, akár lakóházként funkci-
onált, vagy éppen üresen állt. 
 Ha éppen volt benne berendezés, egyáltalán nem biztos, hogy több volt, mint 
valaki által összegyűjtött gyűjtemény, tárgyak halmaza. Valahol mégis múltat őr-
zött:  Volt egyszer egy ház… Volt egyszer berendezés… Volt egyszer egy család, 
amelynek tagjai a házban éltek… Volt egyszer egy közösség… 
 Joggal tehetjük fel a kérdést, hogy lett-e ebből történelem, legalább lokális, van-e 
jelene és lesz-e jövője?
 Épület/épületegyüttes – amikor még nem tájház: 1960-ban történt meg a nagy-
vázsonyi Schumacher-ház felújítása. Népi műemléknél ekkor alkalmazták először a 
korszerű, teljes értékű műemlék-helyreállítás módszerét, az első, eredeti helyszínen 
megőrzött, in situ tájházat berendezve nyithatták meg a nagyközönség előtt. A sor 
folytatódott, a megőrzési szándékok számos hitelesen helyreállított és szakszerűen 
berendezett tájházat hoztak létre.
 A kulcskérdés tehát még egyszer a tájház élete: egy (nem újonnan felhúzott) épü-
let, amely magán hordozza a helyi építőhagyomány jellegzetességeit, egy bizonyos 
időmetszetben, egy bizonyos társadalmi rétegre, foglalkozásra vonatkozóan. Azonban 
ekkor még „csak” egy ház, egy porta, ami lehet helyi védettség alatt, lehet műemléki 
védettségű, vagy éppen nem védett. Hogyan lesz építészeti értékű épületből tájház? 
Kell hozzá egy – főként – néprajzi gyűjtemény. Gyűjtemény nélkül nem megy…
 Milyen is az a gyűjtemény? Helyi, hiteles, adatolt, gondozott, leltározott, karban-
tartott, enteriőrbe rendezett, és legfőképpen látogatható – de nem mindegy, hogy 
miként.  Hosszú út vezetett a tájháztól a tájházi közösségig. Az 1970–80-as évek táj-
házai leginkább puszta múzeumi kiállítóhelyek voltak. 1974–1984 között mintegy 
200 tájház jött létre az országban, megduplázva az előző évtizedekben elért számot. 
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Döntően a megyei múzeumi rendszer végvárai voltak, több-kevesebb szakmai gon-
doskodást kaptak, sokuk csak a megnyitó ünnepélyes alkalmáig. Természetesen vol-
tak üdítő kivételek, mint például Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, vagy éppen Szolnok; 
Pest megyében például megyei tanácsi határozat is előírta a múzeumoknak, hogy 
módszertani segítséget nyújtsanak a tájházak működtetéséhez. Több-kevesebb, majd 
egyre fogyó állami keret biztosította az épületek állagának megőrzését is. A működési 
feltételek az 1980-as évek közepétől folyamatosan romlottak, sok tájház épülete pusz-
tulni kezdett, látogatószámuk lecsökkent, programjaik szinte egyáltalán nem voltak. 
De, mindezen negatív vonatkozások ellenére is, maga a hálózat létrejött. 

A tájháztól – a közösségig
 A változások megindultak az 1990-es években, majd az ezredforduló után 
megerősödtek. Az 1990-es önkormányzati törvényt követően a megyei múzeumi 
rendszer ugyan megmaradt, de sok helyen a tájházak fenntartása és a vele járó tu-
lajdonjog is átkerült a településekhez. A tulajdonosi és fenntartói változások vegyes 
sikerrel jártak. Ahol korábban a megyei rendszer jól működött, ott fennmaradt a 
tájházak szakmai, néprajzi támogatása abban az esetben is, ha a tulajdonos új lett, 
de ez elsősorban a muzeológusi szakmai felelősség továbbvitelére alapozódott. 
Sok helyen a szabadtéri néprajzi szakfelügyelet tagjai leromlott épületállományt, 
magukra hagyott kiállításokat, szakmai segítség nélkül maradt fenntartókat, gond-
nokokat találtak. A 2000-ben készített országos felmérés feltárta a nehézségeket, 
rámutatott a hiányosságokra, amelyek alapvetően nem is pusztán a pénzügyi támo-
gatás elmaradását, sokkal inkább a módszertani tanácsadást igényelte.  
 Ekkor született meg a civil alapon megszervezett Magyarországi Tájházak Szö-
vetsége megalapításának gondolata 2002-ben, majd a működés kibontakozása.  
A működés formái: évente regionális találkozók különböző tájházi helyszíneken, egy 
napos program keretében. Minden évben egy téma – épületvédelem, kiállítás, hasz-
nosítás – áll a középpontban. A belső közösségépítés mellett fontos cél a helyszínt 
biztosító tájház és környezete megismerése. A működés formái között fontos helyen 
van az országos tájháztalálkozók rendszere, 2003 óta minden évben, különböző hely-
színeken, különböző központi témákkal. Az éves közgyűlés és szakmai tanácskozás 
helyszíne minden esetben a legfőbb szakmai támogató, a szentendrei Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum, a Skanzen. 2013. március 22–23-án itt került sor a jubileumi 10. 
évfordulós konferenciára, „A tájházak és a helyben őrzött népi műemlékek a vidék 
fejlesztéséért” címmel. A Tájházszövetség által alapított elismerések, az Év tájháza, Év 
tájházvezetője középpontba helyezik a legjobb eredményeket elérő intézményeket és 
szakmai irányítójukat. A Tájházszövetség tevékenységének részleteiről itt nem szól-
nék, a résztvevők közül sokan részesei a szervezet országos és helyi rendezvényeinek, 
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lehetőségük nyílik bekapcsolódni ezen rendezvénnyel is a szervezet munkájába.
 Érdekes helyzet jött létre 2012 végén, amikor a kormány a megyei múzeumi há-
lózat megszüntetéséről döntött. 2013. január 1-től – a megyei múzeumi hálózat meg-
szűnésével már csak hét tájház tulajdonosa lett új, a települési önkormányzat. Ezek 
legtöbbje Jász-Nagykun-Szolnok megyében volt. Tulajdonképpen a tájházak önkor-
mányzati tulajdonba kerülési folyamata gyakorlatilag lezajlott, mire a rendelkezés 
megszületett.
 A Tájházszövetség – mint civil szakmai szervezet – szerepe meghatározó tehát 
a hálózatosodásban és a közösségszervezésben egyaránt. Közöttük kulcsszerepben 
vannak maguk a tagok, egyének, a helyi kultúra megőrzéséért felelősséget vállaló 
szakmabeliek és civilek, közösségek.  Emellett támogatóként – elsősorban pályázati 
források biztosításában fontos a kultúráért felelős minisztérium szerepe, elég csak a 
Tájházak a közösségért, a Vendégváró tájházak, vagy a jelenleg is évente meghirde-
tett Kubinyi Ágoston Program hatására gondolnunk. Mindezek azonban a szakmai 
hátteret nyújtó országos közgyűjtemény, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a pályá-
zó tájházak, a tájházakat fenntartó magánszemélyek, önkormányzatok, kulturális 
intézmények nélkül nem hozhattak volna a fejlesztésekben markáns hatást. 

Úton a világörökség felé…
 A tájház hálózat Magyarországon 2000-ben került fel a világörökségi jelölt lis-
tára. A Világörökségről szóló 2011. évi LXVII. Tv. előírásai nyomán a jelölti státusz 
felülvizsgálata megtörtént, és elfogadottá vált a „Magyar Világörökségi Váromá-
nyosi Helyszínek” jegyzékén.2 Jelenleg 106 település 109 objektuma, védett népi 
építészeti státuszú és muzeális intézményi működési engedéllyel egyaránt rendel-
kező tájház szerepel a listán, amely bővíthető.
 A tájház hálózat fogalmának és értékének adekvát meghatározása a világörök-
ségi listára történő jelölés megerősítésével fogalmazódott meg a következőképpen:  
„A Magyarországi Tájház Hálózat – mint hiteles népi építészeti alkotások együttese 
– térben egymástól távol eső elemekből áll, mégis kiemelkedő értékű, egyedülál-
lóan komplex, lényegét tekintve összetartozó egységet alkot. Koherens, etnikumok 
közötti kulturális egymásra hatásról, egyben a magas művészetek és a népi hagyo-
mányok, népi civilizáció kölcsönhatásáról tanúskodik egy adott korszakban (18–20. 
század) és egy adott régió, a Kárpát-medence vonatkozásában, illetve a környezetére 
való kisugárzásában. A hálózat eredeti és kiemelkedően egyedi tanúja az élet minden 
területét átfogó hagyományos életmódnak. Egy olyan civilizációnak, amely többé 
már nem létezik, de éppen a tájház hálózat, mint e kultúra fókuszpontokként fenn-

2 http://www.vilagorokseg.hu/felvetel-a-vilagorokseg-listara  Letöltés: 2016. március 15.
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maradt elemeinek kisugárzása, révén kiemelkedő szerepet játszik a nemzeti, illetve 
a kisebbségi önazonosság-tudat fenntartásában. Ezzel egyidejűleg megadja a régi-
ók számára az egyébként visszafordíthatatlanul elvesztett lehetőséget saját múltjuk 
megismerésére, mégpedig sűrített és a teljességet bemutató formában.3

 „A magyarországi tájház hálózat egyedülálló példát mutat egy országnyi terü-
let sokarcú népi építészeti kultúrájának továbbéltetésére, bemutatására és közös-
ségi célú hasznosítására. Különleges értékét az adja – az elemei által megjelenített 
kulturális sokféleséggel egyidejűleg –, hogy országosan egységes elvek és egységes 
működési struktúra teszi összetartozó egészet alkotó együttessé. A Tájház Hálózat 
egyben a 20. századi gondolkodás tipikus terméke is, amely az értékek megőrzé-
sét szolgálva teszi fenntarthatóvá a hagyományos tartalmakat. … A magyarországi 
tájház hálózat bemutatja a táji és néprajzi csoportok túlnyomó többségének hagyo-
mányos népi kultúráját, amelynek a sokszínűsége különös jelentőségű, hiszen egy-
szerre tükrözi nemcsak Magyarország, hanem az egész soknemzetiségű és tájilag is 
tagolt régió kiemelkedő értékeit, valamint az ezen értékek példamutató megőrzésé-
nek és továbbörökítésének a meglévő kulturális örökségi értékeken alapuló, hiteles-
ségében és hatékonyságában modell-értékű (intézmény) rendszerét”.4

 Hogyan kapcsolódik össze a hálózati működés, annak világörökségi szintű védel-
me és a helyi közösségek értéktudatos, értékmegőrző, és az értékeket újraélő feladata? 
Ismét hadd idézzek az előterjesztéshez kapcsolódó szakvéleményből: „A hagyomá-
nyos népi kultúra megőrzése a kulturális sokszínűség megtartása és az örökségvéde-
lem általános igénye mellett a helyi közösség “védelmének” is eszköze. A közösségi 
célú működés révén a tájházak nemcsak a helyi közösség érdekeit szolgálják, hanem 
lehetőséget teremtenek arra is, hogy a Kárpát-medencében élő népek, nemzetiségek 
egymás kulturális hagyományait megismerjék, és ez által kölcsönösen és egyre job-
ban elfogadják egymást.”5

Tájházaink rendszere a Kárpát-medencében
 A magyar tájház hálózat és a határon túli tájházak rendszere a rendszerváltás 
óta szorosan összekapcsolódik, a tájház módszer és a Tájházszövetség rendszere 
lehetőség a tartós és egyre szélesedő együttműködésre. Ennek kezdetei még a Bé-
kési Népi Építészeti Tanácskozások időszakára nyúlnak vissza, amikor a határon 
túli tájházakat fenntartó, munkájukat segítő építészek és néprajzosok rendszeres 
bemutatkozási lehetőséget kaptak. 2002, a Tájházszövetség megalakulása óta a civil 

3 http://vilagorokseg.ne.hu/a-tajhaz-halozat-magyarorszagon  Letöltés: 2016. március 15.
4 Részlet a világörökségi várományosi státusz 2013. évi felülvizsgálati javaslatából. 
5 Uo.
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szervezet keretei között szorosabbá vált a kapcsolatrendszer. Az alapítás óta elnök-
ségi tagként Danter Izabella, a Mátyusföldi Muzeológiai Társaság elnöke, muzeo-
lógus szervezi a szlovákiai magyar vonatkozású tájházak rendezvényeit, odahaza és 
Magyarországon egyaránt. 
 A többi, határon túli terület vonatkozásában eltérő sajátosságokat tapasztalunk 
a Szlovákiában, Szerbiában és Romániában lévő néprajzi gyűjtemények között. Míg 
Szlovákiában a gyűjtemények szakmúzeumhoz kapcsolódása az alapítás óta meg-
határozó, miközben a tulajdonosok alapvetően az önkormányzatok, bár az utóbbi 
évtizedben számos magán fenntartású tájház is létrejött. A többi országban erőtel-
jesebbek  a magánkezdeményezések, és egyértelmű, hogy a muzeológiai háttér, a 
segítő szakmai támogatás kevés, vagy egyáltalán nincs. Sokan autodidakta módon 
sajátítják el a szükséges ismereteket, erre kiváló példa a szakszerűségét tekintve 
mintaszerű Gálospetri és Szalacsi Tájház, dr. Kéri Gáspár munkája eredményeként, 
és fontos eredménynek tarjuk a rendszeres kapcsolatot és a találkozók rendszerét a 
Vajdasági Magyar Folklór Központ – Raj Rozália, Nagy István vezetésével – Szer-
biában. Kevés kapcsolatunk van a horvátországi, ausztriai és szlovéniai tájházi kez-
deményezésekkel.
 Gondot jelentenek a fogalmi meghatározás nehézségei is, nagyon sok helyen a táj-
háznak nevezett épületek nem hordoznak népi építészeti értéket, berendezésük nem 
enteriőr. Ilyenkor célszerűbb és pontosabb néprajzi gyűjteményeknek nevezni őket. 
 A szervezett együttműködés kiváló példáját sorolhatjuk a kolozsvári székhe-
lyű Kriza János Magyar Néprajzi Társasággal. Több, a témával kapcsolatos konfe-
renciájuk után, amelynek résztvevői, előadói voltak magyarországi néprajzosok 
(Bogdánd, Illyefalva) 2013. március 8–9. Kolozsvár – Tájházak határok nélkül 
címmel tarthattunk a két ország tájházfenntartó szakemberei számára közös kon-
ferenciát, amelyhez kapcsolódóan jelentettük meg az Erdélyi tájházak és néprajzi 
gyűjtemények  című közös kiadványunkat. 
 Végezetül feltehetjük a kérdést, miként lesz a tájházból „jó gyakorlat” – tájház-
módszer az egész Kárpát-medencében?
 Elsősorban akkor, ha a lehető legnagyobb mértékben kiaknázzuk a hálózati 
működésben rejlő erőt, amelynek elsődleges célja a sokszintű és élményszerű, de 
egyúttal hiteles tudásközvetítés, hagyományőrzés és megtartás. Tájházmódszerünk 
különleges ereje, hogy benne az épített és élő szellemi örökség együtt jelenik meg.  
A műtárgy gyűjtemény, a muzeális érték, a védett épület, tudás és közösség együt-
tesen különleges, magyar specialitás, amely látható, dokumentálható, fenntartható 
és fejleszthető. 

Dr. Bereczki Ibolya
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Mit üzen a tájház kiállítása?
A tájházak berendezésének kérdései

A tájházak fontos feladata, hogy a múltat hitelesen, minél apróbb részletekre ki-
terjedően tolmácsolják a látogatók felé. Ugyanakkor egy-egy tájház túl azon, hogy 
régmúlt idők tárgyainak gyűjtő és megőrző helyévé válik, az adott közösség em-
lékezetének, identitásának megőrzésében is fontos szerepet játszik. Az épített és 
tárgyi örökség elemei együttesen, jól megválasztott interpretációs eszközökkel túl-
mutatnak önmagukon. Múzeumi gyűjteménybe kerülve a tárgyak átminősülnek, 
értékkel töltődnek föl, a múlt és a jelen közötti kapcsolat megteremtőivé válnak. 
 2007-ben a dunaharaszti, 2010-ben a vecsési, 2015-ben a soroksári német nem-
zetiségi, 2014-ben pedig az algyői tájház berendezését vezettem muzeológusként. 
Tanulmányomban az ezekkel kapcsolatos tapasztalataimat összegzem. 
 A sikeres munka sosem csupán az én érdemem volt, minden esetben szükség 
van azokra a helyi lakosokra, akik szívvel-lélekkel az ügy mellé állnak. Tájház létre-
hozására ugyanis akkor kerül sor, amikor a múlt és jelen között törés állt be, amikor 
már nem szerves része a mindennapoknak a bemutatandó életmód. Ez viszont azt 
a nehézséget vonja maga után, hogy a tudást hordozó személyek közül csak kevesen 
élnek. Sok esetben az egykori használati tárgyak nagy részét már kidobták az em-
berek, és hosszas utánajárást igényel, 
amíg sikerül megtalálni azokat a csa-
ládokat, akik megőrizték a berende-
zéshez szükséges tárgyakat.
 A siker egyik fontos eleme, hogy 
kell egy lelkes csapat. Dunaharasztiban 
öt vállalkozó állta a tájház létesítésé-
nek költségét. Vecsésen az 1940-ben 
született Frühwirth Mihály által ösz-
szefogott 30–40-es éveiben járó gene-
ráció tagjai minden szeptemberben 
a vecsési Káposztafeszten árulják a 
saját maguk készítette savanyúságo-
kat és töltött káposztát, a bevételt pe-
dig a tájházra fordítják. Soroksáron a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
keresett meg, ami mögött szintén na-
gyon összetartó közösség áll. Szabad-
idejüket, hétvégéiket áldozták arra, 

A Soroksári Tájház konyhájának részlete 
1943-ból  (Fotó: Vass Erika, 2015.)
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hogy elkészüljön a tájház, melynek hátsó részét közösségi térként használják, ahol 
rendszeresen találkoznak, sütnek-főznek.
 Az első lépés a megfelelő ház kiválasztása. Ha például a tárgyainkkal az 1920-
as éveket szeretnénk bemutatni, akkor az 1930-as vagy azt követő években épített 
lakóház nem lesz alkalmas. Érdemes a ház kiválasztásához elhívni a Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum építészeit, akik tapasztalataik révén egyrészt az épület nyílászárói, 
szerkezetelemei alapján a kormeghatározásban tudnak segíteni, másrészt a bemu-
tatandó korszaknak megfelelő helyreállítás tervezésében, egységes, hiteles kép ki-
alakításában vehetnek részt. 
 A muzeológus első feladatai között a kiválasztott ház és az ott élt család tör-
ténetének felderítése szerepel. Amennyiben lehetséges, akkor érdemes a konkrét 
családtörténetre építeni, és ez alapján kiválasztani a bemutatás évszámát. Kik éltek 
a házban, hány generáció élt együtt, mivel foglalkoztak, milyen vagyoni, társadalmi 
státusszal rendelkeztek, milyen felekezetűek voltak és ebből következően milyen 
ünnepeket tartottak? 
 Dunaharasztiban és Vecsésen üres házakat kellett berendeznem, Soroksáron vi-
szont a munkát lomtalanítással kezdtük, ugyanis az utolsó tulajdonos minden tár-
gya ott maradt. Ezekből kellett kiválogatnom azokat, amelyek a tájházba kerültek.  
Ez egyúttal azt is jelentette, hogy valamelyest az én feladatom volt eldönteni, mi fog a 

A Soroksári Tájház konyhájának részlete 1943-ból
(Fotó: Vass Erika, 2015.)
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soroksári svábokról kialakuló kánonba tartozni, melyek lesznek az emlékezet tárgyai.  
A megőrzésre kerülő tárgyak közé soroltam a Németországba telepítettektől ajándék-
ba kapott tárgyakat is, mert véleményem szerint ezek is fontos kortörténeti dokumen-
tumok. Ezeket – mivel a házat 1943-ra rendeztük be – a padláson helyeztük el. A ház 
lomtalanítását az is megnehezítette, hogy az elhunyt asszony ahhoz a generációhoz 
tartozott, amelynek tagjai még szinte mindent eltettek, mondván: jó lesz az még vala-
mire, illetve az egykori viszontagságos idők hatását mutatta a kamrában fölhalmozott 
nagy mennyiségű só és cukor készlet. A házból többek között a konyhaszekrény és a 
lakószobában található szekrények váltak az állandó kiállítás részévé.
 A lomtalanítás során nagyon izgalmas dokumentumokra leltem: előkerült egy 
receptfüzet, amibe az egykori tulajdonos asszony a receptekre jellemző tömörség-
gel fölírta a málenkij robotra hurcolásának történetét. Továbbá találtam 38 levelet, 
amiket 1946 novembere és 1949 februárja között férje és fia, Ferenc írtak Német-
országból. Ezekből értettem meg, hogy miután az asszonyt elhurcolták a Szovjet-
unióba, férjét és fiát kitelepítették Németországba, így az asszony hazatérve magára 
maradt. Az édesanya által írt válaszlevelek nem maradtak meg, de ebből az egyirá-
nyú levelezésből is kiderül, hogy a kitelepített németek mennyire ragaszkodtak szü-
lőföldjükhöz. Ezen levelek ismeretében nyert nagyobb szerepet az a házban talált 
„Ferike” feliratú párnahuzat, ami a leveleket író fiúé lehetett. 

Az Algyői Tájház Tiszáról szóló termének részlete 
(Fotó: Vass Erika, 2014.)
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 Algyőn viszont már egy meglévő tájházat kellett újra rendeznem. Adott volt a 
házban egykor élt kovács és családja, de nem maradtak meg a tárgyaik, amikre fel 
lehetett volna építeni egy hiteles berendezést. Ebben az esetben más utat választot-
tam: két idősík párhuzamos bemutatása lett a cél. A kiállítás egyik szobáját 1938-ra, 
a másik szobát pedig 1978-ra rendeztem be. Ez utóbbihoz még egy konyha és egy 
fürdőszoba is csatlakozik, a korszakra jellemző tisztálkodási és táplálkozási reklá-
mokkal, így érzékeltetve az 1938 – 1978 – 2014 között bekövetkezett változásokat. 
Az egykori kovácsműhely terében pedig Algyő egyik alapvető elemére, a Tiszára 
helyeztük a hangsúlyt, bemutatva a folyó életet adó és pusztító oldalát is. A látoga-
tók egy csónakba ülve nézhetik meg azt a filmet, mely a Tiszához kapcsolódó ter-
mészeti értékeket (pl. tiszavirágzás) és a halászlé főzésének titkait mutatja be. Úgy 
véltem, hogy az enteriőrök és termes kiállításokra jellemző elemek egymást kiegé-
szítve mélyebb tartalmat tudnak közvetíteni a látogatók felé. Ilyen összetett munka 
azonban a tervezés szakaszában látványtervező bevonását is igényli, aki megtervezi 
az egyes interaktív elemek pontos helyét, méretét. Algyő esetében Buzás Miklós, a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum főépítésze vállalta ezt a feladatot. Munkánk eredmé-
nyét jelzi, hogy 2015-ben az algyői nyerte el az „Év Tájháza” díjat.
 Visszatérve Soroksárhoz: következő lépésként fölkerestük azokat a tősgyökeres 
családokat, akik régi bútorokat, tárgyakat őriztek meg. Sok padlást, kamrát kutat-
tam át, és mindenütt volt olyan tárgy, ami hasznos eleme lett a tájháznak. A felaján-
lott tárgyak esetében arra kell ügyelnünk, hogy senkit ne sértsünk meg, ugyanakkor 
a tájház ne váljon szemétlerakattá, csak a jó állapotú, a berendezés szempontjából 
értékes tárgyakat fogadjuk el. Értékes lehet ebben az értelemben akár egy csöröge-
vágó is, ha még nincs a gyűjteményben. Ugyanakkor tíz darabra már nincs szük-
ségünk, hiszen egyetlen család sem rendelkezett egyszerre ennyi csörögevágóval.  
A berendezésbe nem kerülő tárgyak esetében azt kell végiggondolnunk, hogy szük-
ségünk lesz-e azokra demonstrációs tárgyként múzeumpedagógiai foglalkozáson 
vagy rendezvényen. Ha igen, akkor azokat is érdemes megőriznünk az enteriőrön 
kívüli raktárban. Demonstrációs tárgyak alatt azokat a darabokat értjük, melyeket a 
látogatók kézbe vehetnek, kipróbálhatnak, szemben a műtárgyakkal, melyek épsé-
ge, megmaradása érdekében biztosítanunk kell védelmüket.
 A tájház pénzügyi hátterének tervezésekor nem szabad megfeledkezni a tárgyak 
restaurálásáról sem, hogy azok megmaradjanak az „örökkévalóságnak”. Fontos 
olyan múzeumi szakembert felkérni a munkára, aki kellő szakértelemmel nyúl a 
tárgyakhoz. Helyi lelkes amatőrök esetleg többet is árthatnak, ha vélt és nem valós 
tudásukat kívánják ráerőltetni a kiállításra. 
 A tárgygyűjtés folyamán mindig tartsuk szem előtt a hitelesség kérdését: olyan 
berendezés jöjjön létre, amilyen valóban lehetett a kiválasztott évben. Mítoszok, 
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tévhitek helyett a látogatók tudományosan megalapozott ismereteket szerezhes-
senek. A múlt értékként való megjelenítése ne idillizáló legyen: nemcsak zsíros, 
húsos ételeket ettek, hanem sokszor éheztek, illetve böjtöltek. 
 Fontos feladat, hogy a megszerzett tárgyak élettörténetéről is minél többet meg-
tudjunk: mikor és hol készültek, a vásárláskor milyen lehetett az értékük, hogyan 
használták azokat, hány darabbal rendelkezett egy család stb. 
 A berendezés kialakítása közben gondolnunk kell a tájházban bemutatásra kerülő 
szituációra is: azokra a családra, településre jellemző ismérvekre, melyek megjelení-
tése központi eleme lesz a kiállításnak. A tájházak többsége igyekszik a település mó-
dos rétegének tárgyi készletét összegyűjteni és ezáltal a jólét, bőség irányába terelni 
a látogatók figyelmét. A szegénység felvállalását szégyennek tartanák, pedig ez által is 
fontos, napjaink fogyasztói társadalmának tagjai számára megfontolandó vagy akár 
megvalósítandó, követendő elemeket lehetne megismertetni. Egy tájház helyet ad-
hatna a helyi közösséget is érintő társadalmi problémák kibeszélésére is, mint például 
a magyarországi németek jelentős részének II. világháborút követő kitelepítése.
 A tárgyak megszólaltatásához hasznos interaktív elemek kidolgozása. Ennek típu-
sát az anyagi lehetőségek is meghatározzák: lehet drágább érintőképernyős rendszer 
is, de Algyő esetében például olyan megoldást alkalmaztunk, hogy egy tablón kisebb 
felhajtható egységeken egy-egy tárgy képét helyeztük el, és azt felhajtva az adott tárgy 
egyes szám első személyben számolt be egykori szerepéről, mint például: „A televízió 
vagyok, 1978-ban születtem. Magyarországon 1957-ben indult meg a televízióadás, 

Az Algyői Tájház foglalkoztató terme
(Fotó: Vass Erika, 2014.)
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Algyőn az 1960-as években jelentem meg. Eleinte kevesen engedhették meg maguk-
nak, hogy megvásároljanak, ezért a szomszédok egy helyre gyűltek össze, és közösen 
nézték a táncdalfesztiválokat vagy a sportközvetítéseket. Én még csak fekete-fehér 
színben sugároztam a műsorokat, színes testvéreim az 1980-as évek elején terjedtek 
el. 1970-ben heti 51, 1980-ban heti 87 órányi műsort sugároztam. 1978-ban a hétfő 
még szünnap volt, akkor csak az újvidéki magyar nyelvű adást közvetítettem, e napon 
inkább rádiót hallgathattak az emberek.” Másik módszerünk az volt, hogy egy-egy 
kérdést írtunk a felső részre, és a választ alul találták meg  az olvasók. Így például „Az 
1930-as években még nincs vezetékes víz a házakban. A főzéshez, tisztálkodáshoz az 
udvari kútból vagy az utcai közkútból kell vizet hozni, ami sok esetben a gyerekek 
feladata. Naponta hányszor mosol fogat? Egyszer sem. A reggeli tisztálkodás az arc-
mosásban merül ki, alapos mosakodásra szombat este kerül sor lavórban.”
 Az egykori életmód fölelevenítéséhez érdemes filmeket készíteni. Algyőn az 
1938-as jelenetben a kukorica állt a középpontban, melynek minden részét hasz-
nosították, ezért kukoricából készült ételek, kukoricacsuhéból készített szatyor ke-
rült a középpontba, továbbá a kosárfonás és a csőröge fánk, csigatészta készítése.  
Az 1970-es évekből pedig az 1970. évi árvizet, az utána épített kockaházakat, a lak-
berendezést és a kőolaj bányászata miatt Zala megyéből Algyőre telepedett embe-
rek szokásait mutattuk be. 

A soroksári csapat a leendő tájház épületének lomtalanításakor
(Fotó: Vass Erika, 2014.)
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 A nemzetiségi tájházak esetében az eltűnőben lévő helyi nyelvjárás bemutatását 
javaslom, így a látogatók szembesülhetnek azzal, hogy kik éltek a településen. Ezek a 
személyes történetek lehetnek a leghitelesebb közvetítői az egykori eseményeknek 
(mindennapok és történelmi eseményeknek egyaránt). Algyőn az ő-ző nyelvjárást 
egy hangbúra segítségével mutatjuk be, ez alá állva a látogatók egy karácsonyi nép-
szokásokról szóló hanganyagot hallanak, melynek köznyelvi változatát a falra írtuk.
 Hasznos elemek az archív fényképek is. Ezekhez tulajdonosaik többnyire ragasz-
kodnak, szkenner segítségével azonban jó minőségű másolatokat tudunk készíteni 
és digitális formában megőrizni. Szkenneléskor ügyeljünk a nagy felbontásra és 
arra, hogy ha a kép hátulján felirat van, azt is szkenneljük be! Figyeljünk arra, hogy 
a fényképekről minél több adatot írjunk le: mikor, hol készült, kiket ábrázol stb. 
Archív fényképekkel az algyői kiállításban „játszottunk”, nagy méretben például a 
ház utcai falán és a fedett színben helyeztünk el néhány darabot, az egyik teremben 
pedig egy képnézegető segítségével nézhetnek meg a látogatók egy összeállítást.
A munka hosszadalmas részét jelenti a leltározás, melynek során minden egyes 
tárgyat egyedi leltári számmal kell ellátni, meg kell mérni, leírni, hogy később 
könnyen megtalálhatóak legyenek. A leltározáshoz gyarapodási naplóra és leltár-
könyvre van szükség, melyeket a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai 
Módszertani és Információs Központjában lehet igényelni (http://ommik.hu/
index.php/leltarkoenyvek.html). A leltározást csak muzeológus végezheti, még-
pedig a 20/2002 NKÖM 2/2010 OKM rendeletekben foglaltaknak megfelelően. 
A tárgyak mérésében, a textilekre szükséges pertlik felvarrásában nagy segítséget 
jelenthetnek a helyiek. Szükséges a tárgyakról fényképeket is készíteni, hogy ha 
megsérülnek vagy eltűnnek, könnyebb legyen restaurálni, azonosítani.
 Fontos hangsúlyozni, hogy a munka nem állhat meg a tájház megnyitójánál. 
Ahhoz, hogy a tájház valóban élettel teljen meg és a tárgyak ne csak porfogóként 
álljanak, rendszeres időközönként rendezvényekre van szükség. Célszerű az óvodá-
soktól a nyugdíjasokig minden korosztályt megszólítani, kinek-kinek saját érdeklő-
dési köre, értelmi szintje szerint összeállítani a programokat. A személyes hangvétel, 
egyéni történetek, egyszerű játékok, találós kérdések mind-mind közrejátszanak 
abban, hogy a látogatók megőrizzék emlékezetükben e helyet. Játékos módon, de-
monstrációs tárgyak kipróbálása által a látogatók könnyebben bevonhatók és jobban 
meg fogják jegyezni az általunk lényegesnek tartott információkat. Tapasztalatom 
szerint az ételek is sok embert vonzanak, egy-egy jellegzetes helyi étel elkészítése 
köré is érdemes tematikus napot szervezni. Ma már nélkülözhetetlen az internetes 
oldalakon való megjelenés is, hogy a közösség tagjai és a településre látogató turisták 
a bőséges szabadidős programok kínálatából kiválasszák a tájházat.

Dr. Vass Erika
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Egy regionális szabadtéri múzeum és közösségei

Közösségfejlesztés és ökomúzeum
 Hankiss Elemér az életképes emberi közösségek hiányát gazdasági és társadalmi 
életünk súlyos hiánybetegségei között az egyik legjelentősebbnek tartotta (Hankiss, 
1983: 205.). Nem csoda, hogy a problémára megoldást kereső, a 20. században ki-
bontakozó közösségfejlesztési kezdeményezéseket mindenütt szívesen fogadták.  
A modern értelemben vett közösségfejlesztés Nyugat-Európában az 1920-as évek-
ben bontakozott ki, elsősorban a munkakörnyezet és a szociális szféra irányából. 
Magyarországon az 1970-es évektől beszélhetünk közösségfejlesztésről, amelyben 
a nyugati gyakorlattal ellentétben kulcsfontosságú szerep jutott kulturális intézmé-
nyeknek, elsősorban a művelődési házaknak ( Juhász, 2003: 165-180). 
 A 21. században a felgyorsuló gazdasági, társadalmi változások, az oktatást és 
a szabadidő eltöltését is érintő átalakulások a múzeumi szférát is társadalmi sze-
repének újragondolására késztette. A látogatók felé történő nyitás a látogatóbarát 
fejlesztésekben, az újfajta szerepvállalás pedig a kulturális, szórakoztató és legfő-
képpen tudásközvetítő központtá alakulásban mérhető a múzeumok esetében.  
Az ICOM1 etikai kódexében megfogalmazott múzeumi definíció is ebben a szel-
lemben született: „A múzeum egy, a társadalom és annak fejlesztése szolgálatában álló 
stabil, nonprofit intézmény, amely nyitott a nyilvánosság számára, és oktatás, tanulás és 
élményszerzés céljából gyűjti, megőrzi, kutatja, közreadja és bemutatja az emberiség és 
környezetének tárgyi és szellemi kultúráját.2”
 A Szennai Skanzen az etikai kódexnek megfelelően különösen nagy hangsúlyt 
fektet arra, hogy a gyűjteményben őrzött tárgyi-, és a tárgyak mögött megbúvó 
szellemi örökség elemeit bemutassa, a mai életben is hasznosítható, a fenntart-
ható fejlődést szolgáló elemeket visszatanítsa a látogatóknak. Emellett fontosnak 
tartjuk, hogy a helyi közösség magáénak érezze a múzeumot. Az a törekvés, hogy 
a múzeum működését a helyi közösség bevonásával igyekszünk megvalósítani, a 
Szennai Skanzen ökomúzeumi küldetéséből fakad. De mi is az az ökomúzeum?  
Az Ökomúzeumok Európai Hálózatának definíciója szerint „az ökomúzeum egy di-
namikus módszer, amelynek célja a közösségek megóvása, fenntartása, interpretálása 
és örökségük kezelése a fenntartható fejlődés érdekében. Egy ökomúzeum a közösségi 
együttműködésen alapszik.” (idézi: Aranyos, 2015. 256.)

1 The International Council of Museums – a világ múzeumait és múzeumi szakembereit tömörítő 
szervezet

2 http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/code_ethics2013_eng.pdf Utolsó 
letöltés: 2016. március 14.
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A Szennai Skanzen
 A Kaposvártól mindössze 8 km-re, a Zselici Tájvédelmi Körzet területén fekvő 
Szennai Skanzen alapvető célja, hogy megőrizze, bemutassa Zselic és Belső-Somogy 
sokszínű népi kultúráját, gazdag tárgyi és szellemi örökségét. Élő múzeumi hely-
színein a hagyományos női szerepek, a gyógynövények felhasználása vagy a népi 
sportjátékok is kipróbálhatók. Rendezvényein, múzeumpedagógiai foglalkozásain 
alapelv a környezettudatos szemlélet és egészséges életmódra nevelés, amelyhez a 
történeti hitelesség ad megalapozott hátteret. A Szennai Skanzen szerencsés hely-
zetben van a hazai regionális szabadtéri néprajzi múzeumok között, hiszen az alig 
750 lelkes Szennán jött létre 1978-ban. Ami még fontosabb, az iskolával, művelő-
dési házzal szemben, egy élő falu közepén található. A kis múzeumok sokkal érzéke-
nyebben ágyazódnak be a helyi közösségbe (Vásárhelyi, 2009: 17), mint a nagyok, 
főleg, ha a falu más központi intézményeivel szoros gyűrűt alkotnak. A múzeum 
társadalmasításában nagyon fontos a helyi lakossággal, a helyi civil szervezetekkel 
és oktatási intézményekkel történő együttműködés, hiszen alapvető cél, hogy a mú-
zeum helyszíne és mozgatórugója legyen a közösségfejlesztésnek. Szenna ebben is 
szerencsés helyzetben van, hiszen a faluban óvoda, általános iskola, művészeti is-
kola, nyugdíjas klub, valamint főként helyi lakosokból álló kulturális egyesület is 
működik. A múzeum célja, hogy ezeket a szervezeteket és velük a helyi lakosokat 
– fiatalokat és idősebbeket egyaránt – a múzeumba csábítsa, programjaiba bevon-
ja akár szervezőként, akár közreműködőként, akár látogatóként. Különösen nagy 
hangsúlyt fektet a múzeum az iskolákkal való partnerségre, hiszen így a gyerekek 
már egészen kicsi korukban pozitív élményt kapnak a múzeumlátogatásról. 

Iskola és múzeum partnersége
 A múzeumi oktatás egyik nagy előnye az iskolai oktatással szemben az a 
múzeumi tér, amely magában hordozza az oldottabb légkör megteremtésének 
lehetőségét. Olyan tevékenységformák próbálhatók ki, tanulhatók meg a múze-
umban, amely szórakoztató jellegük, aktivitásuk vagy interaktivitásuk révén a ha-
tékonyabb tanulást segítik (Koltai, 2011: 51). A Szennai Skanzen fontos iskolán 
kívüli oktatási helyszín a helyi iskolák, óvodák számára, amely nemcsak kihelye-
zett tanórák megtartásában, vagy múzeumpedagógiai foglalkozásokon való rész-
vétellel valósul meg, hanem közös programok szervezésében is. A Szennai Skan-
zen partnerségi megállapodást kötött a szennai oktatási intézményekkel (Fekete 
László Óvoda, Fekete László Általános Iskola, Zselic Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény), valamint a kaposszerdahelyi óvodával, amelyek a következő eleme-
ket tartalmazzák:
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1. Közös programok szervezése
2. Ingyenes, iskolán kívüli oktatási helyszín biztosítása
3. Kedvezményes múzeumpedagógiai belépő
4. Részvétel múzeumi rendezvényeken

 A közös programok szervezésének célja, hogy az oktatási intézmények diákjai 
számára (minden évfolyamon) a tanév során hagyományőrző szándékkal élmény-
szerű ismeretszerzési lehetőséget biztosítson a Szennai Skanzen. Ennek keretében 
kerül megrendezésre a Reformhét (1. ábra), a szennai iskola 1848–49-es forradal-
mat és szabadságharcot feldolgozó témahete, amelyhez a múzeum is helyszínt és 
programot biztosít. 2014-ben hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg Lán-
cos Miklós napját az iskola pedagógusai, a Művészeti Iskola pedagógusai, a Szennai 
Skanzen munkatársai valamint szülők közreműködésével. Az egész napos program 
során Láncos Miklós ünnepéhez kapcsolódó szokásokat, hagyományokat mutat-
tunk be az iskola minden évfolyama számára. Szintén az egész iskolát és óvodát 
megmozgató program a farsangi dedabáb égetés. (2. ábra)
 Az együttműködési megállapodás része, hogy a szennai oktatási intézmények 
pedagógusai és diákjai ingyenesen használhatják a múzeum területét és foglalkoz-
tató termét iskolán kívüli oktatási helyszínként, illetve kedvezményesen vehetnek 
részt a Szennai Skanzen múzeumpedagógiai foglalkozásain. A múzeumpedagógiai 
kínálat állandó és időszakos programokat kínál. Az állandó foglalkozások szervesen 
kapcsolódnak az általános iskola hon-és népismeret tantárgy tananyagához, míg a 
tematikus hetek foglalkozásai a legjelentősebb naptári ünnepek ismeretanyagát 
dolgozzák fel komplex módon. A néphagyományok lehetőséget adnak, hogy egy 
adott témát több oldalról, részletesen ismerhessenek meg a gyerekek. A foglalko-
zások alkalmával a hagyományok és a népszokások dramatikus feldolgozása, meg-
ismerése mellett a népi kézműves technikák és természetes alapanyagok kerülnek 
előtérbe, ezzel is segítve a tapasztalat- és ismeretszerzés sokszínűségét.

Rendezvények
 A múzeumi rendezvények tekintetében nemcsak az iskolákkal, óvodákkal, ha-
nem a falu összes intézményével együttműködik a múzeum. Az év négy fő fesztivál-
ján (Húsvét, Pünkösd, Múzeumok Éjszakája, Márton-nap) és a kiemelt tematikus 
hétvégéken is a közösség aktív szerepet vállal mind szervezőként, közreműködő-
ként, és szerencsére egyre nagyobb számban látogatóként is. A közösség és a mú-
zeum együttműködése a legjobban a 2015-ben első alkalommal megrendezett Szü-
reti Búcsú c. rendezvényen érhető tetten. Ez volt az első olyan rendezvény a Szennai 
Skanzen történetében, amely a település valamennyi intézményét és civil szervezetét 
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1. ábra: Reformhét, 2014. 
(Fotó: Stepán Katalin)

2. ábra: Farsangi dedabáb égetés, 2015. 
(Fotó: Znamenák István)
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megmozgatta. A rendezvény a múzeum társadalmasításában is mérföldkőnek számít, 
és kiemelt szerepe van a kulturális közösségfejlesztésben. Szennán hagyományosan 
október második vasárnapján tartottak búcsút, ennek hagyománya azonban mára 
kikopott a falu életéből. A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében kísérletet tettünk 
arra, hogy a régi szokást felelevenítsük és a település lakosságával együtt szervezzük 
újra az ünnepet, a szüreti búcsúk hagyományával összekapcsolva. Az ötletet a tele-
pülés valamennyi intézménye örömmel fogadta, és aktív szerepet vállaltak a meg-
valósításban. Az együttműködők között ott volt Szenna Község Önkormányzata, a 
Lázi Dombi Kulturális Egyesület, a Fekete László Általános Iskola, a Fekete László 
Alapfokú Művészeti Iskola, a Fekete László Óvoda, a Kaposszerdahely Óvoda és a 
Szennai Rozmaring Nyugdíjas Egyesület. Az általános iskola tanárai szüreti játékok 
megtartását, a szülői munkaközösség ebédfőzést vállalt. A művészeti iskolások tán-
cos szüreti felvonulással, a nyugdíjas klub idős tagjai a hajdani szüretek és szüreti bá-
lok felidézésével, a szennai és kaposszerdahelyi óvodapedagógusok kézműves prog-
ramokkal, a kulturális egyesület népzenei koncert szervezésével, az önkormányzat 
anyagi támogatással (a múzeum területén a búcsú ideje alatt felállított láncos körhin-
tát az önkormányzat biztosította) segítette a program megvalósítását.
 A Szennai Skanzen vezetőjeként bízom benne, hogy az elmúlt években tapasztalt 
együttműködési kedv a jövőben mélyülni fog, és még több közös programot, akciót 
szervezünk együtt, a múzeumért és a helyiekért. Ahogy Aranyos Sándor, a múzeum 
korábbi vezetője fogalmazott, „a Szennai Skanzen egy csiszolatlan gyémánt, amit a Mú-
zeumot körülvevő közösségeknek közösen kell csiszolniuk” (Aranyos, 2015: 277.). 

Faár Tamara
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Megelőző műtárgyvédelem a tájházakban

Műtárgyak „becsülete”
 Ahhoz, hogy féltve őrzött, elődeinktől örökölt műtárgyaink minél tovább be-
mutatásra kerülhessenek, elsődleges szempont a műtárgyak „becsületének” megőr-
zése. Akár használati, akár dísztárgyról van szó, rengeteg információt hordoznak, 
tehát nem csak külső megjelenésük, hanem sajátos történetük is meghatározza 
megjelenésüket. Ahhoz, hogy ez széles körben megismerhető legyen, több múze-
umi szakember is hozzájárul, a gyűjtő muzeológustól egészen a kiállítást bemutató 
teremőrig. Mindenki, aki a műtárggyal fizikai kontaktusba lép és leírja annak törté-
netét, tiszteletben kell tartania azt, amit a tárgyba a múlt beletáplált. Amint átvesz-
szük a tárgyat az eredeti tulajdonosától, minden szereplőnek tisztában kell lennie 
annak történetével, történetének fontosságával, hiszen így biztosítható a tárgynak 
járó egyedi bánásmód a későbbi kezelés során. Ha tudjuk, hogy egy-egy régi tárgy 
elkészítésével több napot töltöttek el, és minden porcikáját kézzel finomítottak, fel 
kell hívnunk erre mindenki figyelmét: a személyes történeten kívül a kézimunka 
növeli az értékét. Az ismeretátadás különösen annak tudatában fontos, hogy a ma 
tárgyai már leginkább a tömeggyártás termékei, ennél fogva egy-egy hozzá fűzhe-
tő személyes történet több értéket közvetít a tárgynak, mint a készítéstechnikája.  
A tárgyat a muzeológusnak fel kell fedezni, a műtárgykezelőnek óvatosan csomagol-
ni, szállítani és tárolni, a restaurátornak szakszerűen, az eredeti készítéstechnikának 
megfelelően és az etikai elvárásokat betartva konzerválni, a tárgyat bemutató szakem-
bernek pedig a gyűjtés és kezelés során leírt információk alapján „tálalni” (1. ábra).

1. ábra: A ház mint raktár viszonya a műtárgyakkal
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Kollektív felelősség
 A tárgyak állapotáért való felelősség nyomon követhető annak használójától 
egészen a múzeumi megjelenésig. E tekintetben talán a legjobb példa egy mezőgaz-
dasági eszköz útjának a bemutatása egészen a múzeumba kerülésig. Ideális esetben 
egy gereblye akkor a legértékesebb műtárgy, ha:
1. Készítéstechnikailag mindenre kiterjedő precizitással készítették el. 
2. A használat során a földművelést végző paraszt rendeltetésszerűen használta, 

megfelelően tárolta és karbantartotta az esetleges sérüléseket követően. 
3. A gyűjtést végző muzeológus anyagismereti tudásának köszönhetően felismeri 

a jó állapotban lévő tárgyat, annak történetét leírja, minél több személyes vo-
natkozásban.

4. A műtárgykezelő megfelelő elkészítést-csomagolást követően biztonságosan 
szállítja a múzeumba, ahol leltári számmal látják el.

5. A restaurálást végző szakember az esetleges hiányosságokat az eredetinek meg-
felelő készítéstechnikával és alapanyagokkal készíti el, majd szakszerű tisztítást 
követően konzerválja a tárgyat.

6. A kiállításban dolgozó kolléga (teremőr, hagyományőr, múzeumpedagógus) 
tiszteletben tartja a tárgy történetéből és készítéstechnikából adódó tulajdon-
ságokat, és annak megfelelően végzi a bemutatást. 

 A kollektív felelősség éppen a kiállítás előkészítésben és üzemeltetésben érhető 
tetten leginkább. Minden a műtárgyat érő káros hatásért közös felelősséget kell 
vállalni, hiszen a hibák beismerését követően lehet kialakítani egy jobban működő 
műtárgyvédelmi rendszert. Ha egy látogató használatba vesz egy műtárgyat, és ab-
ban kárt tesz az előfordulhat több okból is, íme néhány példa: 
1. A teremőr nem hívta fel rá a figyelmet / sok látogató van a helyszínen és nem 

tud figyelni.
2. Van ott egy használható hasonló demonstrációs, vagy másolati tárgy, de nem 

ismerik fel az eredetit / a restaurátor nem hívta fel rá a figyelmet, hogy melyik 
az eredeti.

3. Nem a megfelelő helyen van kiállítva / a műtárgykezelők nem a biztonságos, láto-
gatóktól elzárt területen helyezték el. Ez esetben a műtárgy további sérülésének az 
szabhat gátat, hogy az eredeti koncepció szerinti elhelyezésen módosítania kell a 
muzeológusnak, így biztosítva a tárgy hosszabb távon való megőrzését.

 A tárgyakkal foglalkozó emberek nem szakszerű eljárásából adódó roncsolását 
a szakirodalom humán eredetű károsodásnak nevezi. Ez az egyik legfőbb műtár-
gyat érintő károsodási tényező, ennek elkerülése megköveteli az állandó figyelmet  
(2. ábra).
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Állandó figyelem
 A figyelemnek a műtárgyak kezelésén túl a raktárak, berendezett enteriőrök, ál-
landó és időszaki kiállítások folyamatos kontrolljára kell irányulnia. A problémák 
megelőzése a műtárgyak környezetének állandó kontrollját követeli meg, melyet 
többféleképpen is el tudunk végezni:

2. ábra: Az épületet és a tárgyakat veszélyeztető tényezők

3. ábra: A szemrevételezés során látszott, hogy rovarliszt hullott ki a fa tárgyból, a helyszínen 
talált rovarokról készült makrofotó alapján feltételezhetően szíjácsbogár
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1. A szemrevételezés, mint legfőbb vizsgálati módszer: a kiállításban dolgozó szak-
embernek munkája során időben kell észlelni a problémákat műszerek-eszkö-
zök nélkül is, pl.: szennyezettek a tárgyak, állati eredetű károsodások érték (egér, 
macska, rovar) (3. ábra), beázik az épület (4. ábra), alulról ázik fel az épület 
(penészesedés, gombásodás erre utalhat) (5. ábra), új repedések keletkeznek a 
fa tárgyakon (túl száraz a légtér).

 

2. Légállapotmérő műszerek: a műtárgyak legfőbb ellensége az állati és humán ere-
detű károsítók mellett a nem megfelelő klimatizáció. Egy „hagyományos” mód-
szerrel megépített tájház (tégla, vályog, stb...) jól ismert tulajdonságokkal ren-
delkezik, adottságaik a tárgyak számára hasznosak lehetnek. Általános esetben 
egy eredetinek megfelelő használat során a szabad-kéményes házban miközben 
nem fűtenek, lehűl a hőmérséklet, amikor meg fűtenek, a füst roncsolhatja a 
tárgyakat, ez műtárgyaink számára nem ideális. A hőingadozásnak köszönhe-
tően a relatív páratartalom is változik, így a műtárgyalkotó anyagok állandó 
mozgásban vannak, ezáltal károsodnak. A kiállítási tárgyaink érdekében arra 
kell törekednünk, hogy állandó hőmérsékletet és páratartalmat biztosítsunk a 
légtérnek. Ennek érdekében javasolt lehet az eredeti használattól eltérő klimati-
zációs rendszer kiépítése. Izgalmas kihívást nyújt tájházak etikus klimatizációjá-
nak kivitelezése az építészeknek, hiszen nehéz feladat úgy elhelyezni a központi 

4. ábra: Beázás veszélyezteti a tárgyakat a fal mentén, 
felújításig ki kell rendezni az enteriőrt!
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fűtést és a párásító-párátlanító szerkezeteket az épületben, hogy az ne rontson a 
látogatói élményen. Megkülönböztetünk digitális és manuális pára, illetve hő-
mérséklet mérő készülékeket. A digitális, kalibrálható (évenként hitelesíthető) 
légállapotmérő készülékek pontos adatokat szolgáltatnak, ezen adatok alapján 
tudjuk beállítani a manuális mérőműszereket. Elhelyezésüknél fontos követel-
mény, hogy „átlagos” területen legyenek (nem a fal mellett, ahol hidegebb, a 
fűtőegység mellett, ahol magasabb a hőmérséklet stb...).

3. Fénymérő műszerek: a hagyományos kiállítási enteriőrök (leszámítva a nyitott 
épületeket) kisebb ablakokkal rendelkeznek, érdemes a veszélyeztetett tárgya-
kat úgy elhelyezni, hogy ne legyenek kitéve közvetlen napsütésnek. Digitális 
fénymérő műszerek segítségével megállapítható a bejövő fény erőssége (LUX, 
Lumen), és az ultra-viola és infra-vörös sugárzás. A káros fény 90 %-ban szűrhe-
tő az ablakok UV-szűrő fóliázásával.

 Az információk halmazát, amit a műtárgykörnyezetben gyűjtünk, folyamatosan 
le kell jegyezni, és ennek alapján kell kialakítanunk a beavatkozásokhoz az intézke-
dési tervet.
 A pályázati pénzek felhasználása sok esetben ezen adatok rögzítéséhez kötött, 
pl.: ha egy év bizonyos időszakában bizonyíthatóan 70 %-os páratartalmat detek-
tálunk, és eredményeinket csatoljuk a pályázathoz, nagyobb eséllyel tudunk besze-
rezni páraelszívót, amit a következő években fel is tudunk használni.

5. ábra: A beázás következtében áznak a műtárgyak alulról, konzervált fa kockák kerülnek 
elhelyezésre a bútorok talpai alá, így nem károsodott a hirtelen jött ázástól, a vízelvezetés 

megoldásáig kirendezésre került az enteriőr
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 Nagyobb intézményekben, mint a Szabadtéri Néprajzi Múzeum a meglévő ha-
talmas épület, és műtárgyegyüttes több szakember összehangolt munkáját igényli, 
ezért hatványozottan fontos az állandó belső kommunikáció.

Belső kommunikáció
 Hetente a tájegységeink hagyományőreivel, a közönségszolgálati, gyűjtemé-
nyezési, ismeretátadási és restaurátor osztály, illetve a műszaki igazgatóság egy-egy 
képviselőjével megbeszélést tartunk a tájegységek állapotát illetően. 
 Egyedülálló tájházak esetében a kollektíva gyakran sajnos akár egy – két főre 
korlátozódik, de itt is fontos, hogy lejegyezzük a tapasztalatainkat, és tervezzünk 
előre, hiszen több forráshoz juthatunk. 
 Műtárgyaink közvetlen környezete, maga az épület: ház, csűr, pajta, szénatáro-
ló, méhes, raktár, stb. Ahhoz, hogy tárgyaink épsége sokáig megőrizhető legyen,  
elsődleges szempont, hogy épületeink jó állapotban legyenek, rendszeresen karban 
legyenek tartva. A folyamatos munkakapcsolatnak köszönhetően pl.: egy tetőcserét 
megelőzően a tárgyakat biztonságba tudjuk helyezni, esetleges látogatók által oko-
zott kárt helyre tudunk hozni, a padló felázása megszüntethető a vízelvezetés megol-
dásával, rovarkárosodások megszüntethetőek ködösítéssel, vagy gázosítással.
 A belső kommunikáció ugyanakkor már a kezdeteknél is elengedhetetlen, pl.: 
ha a muzeológus megkéri a restaurátort, hogy egy nem eredeti készítéstechnika 
szerint elvégzett kiegészítést ne távolítson el a tárgyról, mert az szervesen a tárgy 
történetéhez tartozik, és ez a tárgy leírásában is szerepel, akkor arról tájékoztatni 
kell a műtárgykezelőt és a teremőrt is, mert téves információ juthat el a látogató-
hoz. Ez az információáramlás kisebb tájházak esetén könnyebb, hiszen kevesebben 
„érintkeznek” a kiállítással.
 Tiszteletben tartva a tárgyak eredeti funkcióját és felelősséggel állva a szakterüle-
tünk szerinti feladatunkhoz, állandó figyelemmel kísérjük a műtárgyak környezetét, 
és a meglévő információt kollégáink körében megfelelően kommunikáljuk, így össze 
tudunk állítani egy tudatos állományvédelmi szisztémát.

Tudatos állományvédelem
 A tárgyak útja a szabadtéri Néprajzi Múzeumban a következő:

1. Új gyűjtésből származó tárgyak a bejövő raktárba kerülnek, száraz tisztítást 
követően, ennek az az oka, hogy még fertőzöttek lehetnek, tehát elkülönítve 
tároljuk a meglévő műtárgyainktól. Ezt követően anyag és fertőzöttség szerint 
csoportosítva kiválasztjuk a megfelelő konzerválási módot. Szemrevételezve 
kiderülnek a problémák, a fő műtárgyalkotónk a fa, amit foszfor-hidrogén gázo-



33

Tájházi Hírlevél • 2015. különszám

6–7. ábra: Konténeres gázosítás a Szabadtéri Néprajzi Múzeum területén 
egészségügyi gázmester bevonásával
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sítással fertőtlenítünk (6–7. ábra). Más eljárást igényelnek a további műtárgyal-
kotó anyagok, a textil, bőr, papír, fém, kerámia és a műanyag.

2. A; Ezután tárgytípusok szerint raktározunk, amennyiben várhatóan kiállításra 
kerülnek, további kezelésre a restaurátor osztályra szállítjuk őket.

 B; Már meglévő műtárgyat, újrafertőzés, környezeti, humán, állati eredetű káro-
sodás, miatt ismét gázosítunk, vagy a restaurátor osztályra szállítjuk.

3. A kezelést a muzeológussal történt egyeztetés után végezzük el, ez műtárgyan-
ként egyedi, további tisztítást, kiegészítést, restaurálást, konzerválást végzünk a 
tárgyakon. Fontos, hogy a konzerválást elvégezzük, mert az újrafertőződést és a 
károsodásokat így tudjuk megelőzni. Fa tárgyak esetében oldószeres konzervá-
ló anyagot használunk fel, melynek összetétele műtárgyanként eltérő.

4. A kezelt műtárgyakat rendszerint a Látványraktár manipulációs terében he-
lyezzük el. Itt nagy részben tárgytípusonként tároljuk, de amennyiben egy-egy 
épület teljes műtárgyállományát kezeltük és várhatóan gyorsan visszarendezés-
re kerül az enteriőrbe, akkor csoportosan. Új berendezések modellezését is itt 
végzik el a műtárgykezelők, a tájegység és a berendezésért felelős muzeológus 
vezetésével. Fontos, hogy ebben a raktárban minden műtárgy fertőtlenített és 
konzervált állapotban legyen, így nem fordulhat elő újrafertőződés. 

5. Végül a tárgyak a megtárgyalt koncepció szerint vagy a Néprajzi Látvány-
tárban, vagy a felújított (rekonstruált) épületben kerülnek elhelyezésre.  
A berendezést megelőzően egy szakmai stáb ellenőrzi a műtárgy új közegét.

 Tájházak esetében fontos, hogy figyelemmel kísérjük a múzeumi szakemberek 
publikációit és előadásait, kikérjük szakvéleményüket. Számos lehetőség kínálko-
zik továbbképzésekre, melyekre a fiatal generációk képviselőit is be kell vonni, hogy 
folyamatosan biztosítva legyen az állagmegóvás.

 Jelen előadás anyagához illeszkedik, és részletes restaurátori eljárásokat és a 
konzerválás során használt anyagokat is tartalmazza Szendrődiné Gombás Ágnes 
restaurátor osztályvezető „Alapelvek a tájházakban elhelyezett műtárgyak kezelésé-
ben” című cikke, Tájház vezetési ismeretek. 186-191. Noszvaj, 2012.

Hugyecsek Balázs
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„Megfogható múzeum”
– Ismeretátadás a tájházakban

„Mert fölérni könnyű, könnyű nem csak ésszel, 
Hanem ököllel is, és megfogni kézzel...”

Bevezetés
 Előadásom célja bemutatni mindazokat a múzeumpedagógiai tapasztalatain-
kat, amelyeket tájházakban szervezett foglalkozásokon is alkalmazhatónak tartok. 
Először általában a múzeumok (tájházak) feladatairól beszélek, azután példákon 
mutatom be az általam tájházakban is használhatónak ítélt tapasztalatainkat. Ezek a 
tapasztalatok a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum múzeumpedagógiai fog-
lalkozásain gyűltek össze, ahol öt múzeumpedagógus tart rendszeresen foglalkozá-
sokat. A foglalkozások száma meghaladja az évenkénti ötszázat.

A múzeumok (tájházak) feladatai
 A tájházak feladatai nyilván szűkre szabottabbak a múzeumok feladatainál, 
aminek oka elsősorban az, hogy a tájházaknak általában nem áll rendelkezésére 
annyi, és olyan erőforrás, mint a múzeumoknak. Tekintve azonban, hogy egyes 
tájházak lehetőségei nagyon változóak, most általában a múzeumok feladatairól 
fogok beszélni, ezek közül ki-ki azt veszi programjára, amit meg akar és meg tud 
valósítani.
 A múzeumok feladatainak talán legközismertebbje a tárgyak átörökítése a kö-
vetkező generációk számára. A múzeum feladata tehát a gyűjtőkörébe tartozó tár-
gyakat gyűjteni, megóvni, bemutatni. Tájházak számára talán még könnyebb is a 
gyűjtőmunka, mint a nagy múzeumok számára. A tájházak jobban benne élnek a 
helyi közösségben, közelebb vannak a gyűjtő területükhöz. A tájházak általában 
egy-egy település büszkeségei, a bennük kiállított tárgyak pedig az adományo-
zók, vagy azok leszármazottainak büszkeségei. Ezért is, és a település múltjának, 
hagyományainak őrzése okán is gyakran reprezentációs célra is szolgálnak. Fon-
tos, hogy reprezentációs közösségi alkalmakkor is biztosítsuk az őrzött tárgyak 
épségét, sértetlenségét. A gyűjtőmunkát mindenképpen segíti az, hogy ha valaki 
egy-egy olyan tárgyat lát, ami még nála is megtalálható, általában szívesen ajánlja 
fel a tájháznak. Fontos, hogy a helyi közösségben tudatosítsuk: a tájház közös 
értékünk, mindnyájunké és az ott őrzött tárgyak nagyon sokáig megmaradnak. 
Legveszélyesebb konkurenciánk a régiséggel kereskedők, akik néha jelentős ösz-
szegeket ajánlanak egy-egy darabért, bár természetesen mélyen azok tényleges 
eszmei, vagy forgalmi értéke alatt. Ha ilyen különleges tárgy kerül a látókörünkbe, 
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amit a tulajdonosok inkább pénzzé tennének, mint ajándékba a tájháznak adnák, 
érdemes megpróbálni egy múzeummal megvetetni azt. Mindenesetre igyekez-
zünk tudatosítani a település lakóival, hogy az eladott értékek árát hamar elköltik, 
de a régi tárgyak a tájházban generációkon keresztül hirdetik az ajándékozók és 
családjuk nevét, jó hírét. Ezért is fontos, hogy a kiállított tárgyak feliratozásánál 
feltüntessük az adományozók nevét. Végül megemlítem a tájházak közösségfej-
lesztésben játszott szerepét. Mind a gyűjtés, mind a bemutatás, mind pedig a rep-
rezentatív rendezvények elősegíthetik a közösségfejlesztést. Ilyen reprezentációs 
alkalmak lehetnek a főzőversenyek, falutalálkozók, kortárs találkozók, vagy akár 
jelentősebb nagycsaládi alkalmak is. Visszatérve a gyűjtőmunkára, tudnunk kell, 
hogy a műtárgyakat véglegesen kell elhelyezni a tájházi gyűjteményben, és eze-
ket nem szabad használni még rendeltetésüknek megfelelően sem. Előfordulhat, 
hogy foglalkozásokon régi eszközöket akarunk bemutatni használat közben. Erre 
gondolva az állomány gyarapításakor úgynevezett „demonstrációs tárgyakat” is 
gyűjtsünk, ha lehetőségünk nyílik rá. Ezek ugyanolyan darabok, mint a műtár-
gyak, de kifejezetten használat céljára szolgálnak és előfordulhat, hogy használat 
közben megrongálódnak, vagy akár meg is semmisülnek. Az állományt tehát gya-
rapíthatjuk műtárgyakkal és demonstrációs tárgyakkal, a kettőt már beszerzéskor 
élesen el kell különíteni. Magától értetődő, hogy egyedi különleges tárgyat csak 
műtárgyként szabad beszerezni, ha ilyet szeretnénk használat közben bemutatni 
és nincs lehetőségünk több eredeti példányt beszerezni, akkor bizony másolatot 
kell készíttetnünk.
 A választott tematikának és időszaknak megfelelő anyagok gyűjtése közben, 
gondolni kell azok majdani múzeumpedagógiai hasznosítására is. Népi táplálkozás-
sal kapcsolatos Kis-Küküllő menti munkám során például abroszok, konyharuhák, 
szokványos edények mellett egy nagyméretű kukoricapattogtatót is vásároltam. 
(Nagypénteken ott az udvaron tüzet raknak, azon cigányasszonyok pattogtatják a 
gazda kukoricáját néhány tojásért, vagy egyéb fizetségért.) A kukoricapattogtató 
egyedi darab, amúgy is olyan állapotban van, hogy már csak műtárgyként haszno-
sítható, másolat fog készülni róla.Ugyanezért demonstrációs célú cigány ruhákat is 
vettem, így a Húsvét körüli foglalkozásokon majd bemutathatjuk, eljátszhatjuk ezt 
az egész szituációt.
 Ha már beszereztük a műtárgyakat, esetleg ki is állítottuk, ügyelnünk kell az ál-
laguk megóvására. A műtárgyak megóvása különleges szakértelmet igényel, amihez 
érdemes segítséget kérni. Múzeumpedagógiai szempontból egyrészt a demonstrá-
ciós tárgyak megóvására, karbantartására kell gondolnunk, ami része lehet a rend-
re, rendszeretetre nevelésnek is, másrészt a műtárgyak megóvása érdekében azok 
pótolhatatlanságának tudatosítása. Ebben a tárgyak személyesebbé tétele segíthet, 
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például, ha a gyerekek maguk is segítenek a gyűjtésben, vagy ha egy-egy tárgy köré 
múzeumpedagógiai foglakozásokat szervezünk. A településnek, közösségnek le-
hetnek szimbolikus tárgyai, (pl. ostyasütő, szőlőprés, bányászsapka, aratókoszorú, 
zászló, stb.) ezek megbecsülése, védelme mindenki számára természetes.
 A bemutatás a legkézenfekvőbb múzeumi feladat. A választott tematikának és 
időszaknak megfelelő múzeumi koncepció mellett itt is érdemes megfontolni a mú-
zeumpedagógiai szempontokat. Akkor jó egy kiállítás, ha felkelti a látogatókban azt 
az igényt, hogy hozzányúlhassanak valamihez, kipróbálhassák, használhassák, amit 
látnak. Műtárgyak esetén erről nyilván szó sem lehet, de demonstrációs tárgyak, 
vagy nem múzeumi eszközök használatával tartott múzeumpedagógiai foglalko-
zásokon igen.A Kis-Küküllő menti hétköznapi táplálkozási szokások bemutatása, 
például a már említett kukoricapattogtatás mellett, többek közt puliszkafőzéssel, 
kenyérsütéssel, szőlőpréseléssel, savanyúság tartósítással fog történni.
 Mi a Skanzenben 26 ajánlott múzeumpedagógiai program és az időszakos ki-
állítások keretében tartunk múzeumpedagógiai foglalkozásokat. A „Mindennapi 
kenyerünk” című foglalkozásainkat korosztályokhoz igazítva tartjuk, amelyeken 
sor kerül a paraszti gazdálkodás szerves egységének megbeszélésére, a gabonater-
mesztés múltjáról, nehézségeiről, szépségeiről beszélgetünk. Egyszerű matemati-
kai alapműveleteket is végeznek az alsós gyerekek: a búza bokrosodásával kapcso-
latban számítjuk ki, egy szem elvetett búzából hány szem terem. Szót kerítünk az 
egészséges táplálkozásra, és ezen belül a kenyér szerepére. Növénytanról, növény-
védelemről is beszélünk. A történelem tantárgy anyaga is bekapcsolható ebbe a 
témába, attól függően, hogy milyen korosztállyal dolgozunk. Odafigyelünk a fog-
lalkozások módszertanára. Nem előadásokat tartunk a gyerekeknek, hanem közös 
gondolkodásra és beszélgetésre hívjuk őket kérdések segítségével. Többször átis-
mételjük a tanultakat, hiszen nagyon sok olyan fogalommal találkoznak, amit eddig 
nem hallottak. Természetesen sor kerül a szitálásra, dagasztásra, kemencefűtésre és 
a megkelt cipók megsütésére is. Hiszen a gyakorlati tapasztalatszerzés a legeredmé-
nyesebb tanulási folyamat, azt mindannyian tudjuk. Ezekben a tevékenységekben 
minden gyerek részt vesz. 
 Tájházban a település iskolás csoportjainak változatos programokat kínálha-
tunk. Tematikák szerint kapcsolódhatunk a  különböző tantárgyakhoz. Pedagó-
gusokkal közösen alakíthatunk ki programokat az ő igényeiknek megfelelően. 
Ugyancsak szervezhetünk nyári napközis táborokat, tematikusan reggeltől délutá-
nig. Népszerű foglalkozás a „Munkák a házban és ház körül”. Felnőtteknek, nyug-
díjasoknak, akár turistacsoportoknak is szervezhetünk foglalkozásokat, olyan 
tevékenységeket, amelyekkel jótékonysági alkalmakon támogathatnak rászoruló 
családokat, embereket.
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 A tájházi foglalkozások során figyeljünk arra, hogy milyen edényeket haszná-
lunk. A műanyag edényeket lehetőleg zománcozott vájlingokkal, lábosokkal, faze-
kakkal váltsuk ki. A lisztet, cukrot, sót is cserépedényekben, vagy fa-, fémdobozok-
ban tároljuk. A takarítás eszközeire is helyezzünk hangsúlyt, ne műanyag lapát és 
seprű legyen a tájházban.
 A tájház kertjében is termeszthetünk gyógynövényeket, a legtöbb helyen azon-
ban lehetőség van vadon termő növények gyűjtésére. Ezek hasznosítási lehetőségei 
széleskörűek. Manapság már újra kell tanítani a fiataloknak a gyümölcsök tartó-
sítását, aszalását és sok egyéb háztartási fortélyt. A tájházakban zajló tevékenysé-
gek tehát sokrétűek lehetnek. A múzeumpedagógiai foglalkozásokat évszakokhoz, 
ünnepkörökhöz illeszkedően és a hagyományoknak megfelelőek tartsuk. Ősszel 
például kukoricafosztó kaláka, sütőtök sütés, télen disznóvágás, tollfosztás, farsangi 
fánk sütés,stb. A településen szabadidejüket töltő családoknak is kínáljunk progra-
mot (játék, mese, kézműves tevékenységek, stb.).
 Ha nagyobb közönséget megmozgató programot szervezünk, például hétvégi 
programok és fesztiválok, nagy hangsúlyt helyezzünk az előkészítésre. Saját ma-
gunk számára is fontos egy részletes, pontos forgatókönyvet írni. Ki, mikor, mit, 
mivel, hol, hogyan fog csinálni.

Bardócz-Tódor Enikő
Szabadtéri Néprajzi Múzeum,

Szentendre
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Cipók bevetése a kemencébe (Fotó: Bardócz-Tódor Enikő, Szentendre-Skanzen, 2015.)

Kenyértészta dagasztása (Fotó: Bardócz-Tódor Enikő, Szentendre-Skanzen, 2015.)
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Megsültek a finomságok a kemencében 
(Fotó: Bardócz-Tódor András, Szentendre- Skanzen, 2011.)

Farsangi fánk sütése (Fotó: Szigethy Zsófi, Szentendre-Skanzen, 2016.)
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Az Adai Tájház 

Adán a Svetozar Miletić 90. szám alatt található a tájház épülete. Vert falú végház, 
az utcára két ablak van. Az 1900-ban épült alsógerendás ház hármas tagolású. Első 
szoba a tisztaszoba, konyha és a lakószoba. A szobák egymásra nyílnak. Az udvar 
téglával van kirakva, egy óriási cukorkörtefa van az udvar közepén. A gang kerítését, 
ami összeköti a szobákat az udvar felől, szőlő futja be. 
 2002-ig lakóházként használták. 2005-ben a község megvásárolta tájháznak és 
berendezték a helyi közösség nagymamái, nagytatái. A tisztaszoba az 1910-es évek 
világát tükrözi. Minden tárgy eredeti. Két ágy, asztal, egy szekrény, tulipános láda, 
bölcső, búbos kemence. A lakószoba az 1930-as éveket idézi. 
 Az Aranykapu 2010-ben a községtől megkapta a tájházat gondozásra. Ide szer-
veztük 2011, 2013, 2014 és 2015-ben a „Mesterségek Napja” rendezvényt, ahol 
bemutattuk a régi mesterségeket és a gyerekek ki is tudták próbálni azokat. Ebédre 
lucskos káposztát főztünk, délután pedig a lepény dagasztását, sütését is megtekint-
hették az érdeklődők, a kerti kemencében kisült a lepény, amit megzsírozva és tej-
felezve fogyasztottunk el közösen. Május elsejét is itt töltik a gyerekek és a szülők 
közösen. Második éve szervezzük meg a Tökéletes tökételes nap -ot október második 
hétvégéjén.
 December 22-én este hat órakor tüzet gyújtunk, mint ahogyan Magyarország 
több városában is, az összetartozás jelképeként. Forralt borral, teával és énekszóval 
várjuk az arra járó embereket.
 Mivel anyagi támogatást sajnos nem kapunk az épület karbantartására, így a 
néptáncos gyermekek szülei segítenek a karbantartásban és a takarításban. Ilyen 
formában mindenki egy kicsit magáénak is érzi.
 Büszkék vagyunk arra, hogy nagyanyáink hagyatékát őrizhetjük, gondozhatjuk 
és bemutathatjuk a fiataloknak, a gyerekeknek és minden érdeklődőnek. Vendé-
geinket hazai ízekkel kínáljuk, tökös görhével, szilvalekváros házikenyérrel, bodza-
szörppel, körtepálinkával.

Sóti Éva 
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Kézműves foglalkozás a tájház udvarán

Az Adai Tájház szobája
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Hagyományok Háza Bácsgyulafalván

Bácsgyulafalván 1883. október 29-én verték le a karókat, mellyel a település és a 
telkek határait jelölték ki a Bánatból betelepülő lakosok számára. A Bácskába érke-
ző ősök főleg dohánytermesztéssel foglalkoztak, egyedülállóan a környező falvak 
közül. A kitartó és szívós munka eredményének köszönhetően a falu fejlődésnek 
indult, az akkori magyar ajkú lakosainak száma elérte a 3.500 főt, mely napjainkra 
már sajnos 1.200 lélekszámra csökkent.
 A település első házai döngölt falazattal, nádfedéllel és napsugaras véggel („Nap 
kapu”, „Isten szöme”) épültek. Mára már csak néhány romos épület idézi a paraszti 
kultúra ezen kincseit.
 A bácsgyulafalvai Hagyományok Háza és az ebben található gyűjteménytár 
2008 évtől került felújításra és folyamatos bővítésre. A ház az 1920-as évek végétől 
a Kabók család tulajdonában állt, s felújítására is – a délvidéki magyar hagyomá-
nyok őrzése céljából – családi önerőből került sor. A telken álló, korábban mellék-
épületként használatban lévő házban a paraszti házimunka legjava zajlott: dohány-
csomózás, disznótor, lekvárfőzés, nagymosás, kenyérsütés, tarhonyakészítés. Belső 
tere ennek megfelelően kialakított, egy konyhából és szobából áll (jelenleg „tisz-
taszoba”-ként berendezett). Található benne ma is jó meleget adó banyakemence, 
földsparhelt, „vakluk”, a ház alatt lévő pince pedig mindenkor biztosította az élelem 
és a bor hűtését. A gyűjteménytár tartalmaz: a településen egyedülállóan megta-
lálható hímzésekkel díszített finomvásznakat, néhány helyi viseleti darabot, régi 
bútorokat, konyhai használati tárgyakat, mosáshoz használt fateknőt, mángorlót. 
A háznál megtekinthetők még a mezőgazdasági munka eszközei, melyekből csak 
néhányat emelünk ki: kasza, favilla, kézi morzsoló, kukák kötelekkel, dohányfűző-
tű, dohányvágó, fakerekű parasztkocsi. A bácsgyulafalvai Hagyományok Házában 
Makó Erzsébet (szül. Kabók) előadásai révén az érdeklődők megismerkedhetnek a 
helyi szokásokkal és kézműves tevékenységekkel.

 A házat és a gyűjteménytárat a kedves érdeklődők előzetes bejelentkezés alap-
ján megtekinthetik. Elérhetőség: (+381) 25-864-103; (+381) 25-864-3

Makó Erzsébet
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A Hagyományok Háza tisztaszobája 

A látogatók a Hagyományok Háza udvarán
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Tájház Doroszlón

A mai Szerbia északi területén a Vajdaságban, Bácska délnyugati csücskében, az egy-
kori Mosztonga folyócska partján meghúzódó kis település Doroszló, a vidék három 
hagyományőrző közösségének (Doroszló, Gombos, Kupuszina) egyike. A legutolsó 
népszámlálási adatok szerint 1600 lelket számlál a falu, közülük 900 magyar. A tö-
rök után eltérő időpontokban, a magyarság mellett németek és szlovákok is települtek 
ide. Az első világháborút követően Jugoszlávia kötelékébe került, majd 1941–1944 kö-
zött ismét Magyarországhoz tartozott. A második világháború után a német lakosság 
helyére líkai telepesek jöttek, az 1990-es évek háborújának újabb menekülthullámával, 
a magyar fiatalok elvándorlásával, a falu arculata is megváltozott. Egyre nagyobb gon-
dot jelentett az egykori, sajátos hangulatú, paraszti közösség szellemi és tárgyi hagya-
tékának megmentése. 
 Veszendő értékeink összegyűjtésének fontosságáról már a 20. század első éve-
iben is szóltak a néprajzkutatók, tárgyi emlékeink megőrzése ügyében azonban 
többszöri helyi próbálkozás után sem alakultak kedvezően a dolgok. Aztán 1993-
ban Nagy István és Raj Rozália a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, majd 
a Vajdasági Magyar Folklórközpont tagjai, a téli hímző és hagyományápoló helyi 
gyermektábor szervezői elhatározták, hogy tájházat hoznak létre. 
 Raj Rozália elődeinek 1800 táján 
épült háromosztatú háza, a falu leg-
régebbi utcájában, a Szentkút utcán, 
közel 1600 négyszögölnyi telken áll, 
ahol az állandó jellegű néprajzi kiállí-
tás létrejött.
 1954 táján nád- és zsindelytetejét 
ugyan cserépre cserélték, de külsején 
más alakítás nem történt. 
 A vert falú, gerendás, döngölt-
föld padozatú lakóház az 1930-as 
évek középparaszt családjának a 
házbelsőjét mutatja be. A petróle-
umlámpát 1937-ben villanyáram, az 
utcai első szobában – a nagyházban 
–, a banyakemencét pedig a látható 
cserépkályha váltotta fel. A tisztaszo-
bák megjelenésével (1920-as évek) 
az első szoba fűtőtest nélküli volt. A Doroszlói Tájház konyhájának részlete
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Mai berendezése a jelölt kor bútorfestésének divatja szerint sárga, flóderozott, 
a parasztházak tisztaszobáinak vetett ágyaival és egyéb jellemzőivel, de itt kapott 
helyet a tulipános láda is.
 Az udvarról a középső helyiségbe (pitar – konyha) léphet a látogató. Az egykori 
nyitott kémény és tüzelőpadka visszaállításával az a kor követhető nyomon, amikor 
még létezett mindkettő, de már a rakott tűzhely is helyet kap a házban. A ház har-
madik helyiségének, a konyhából fűthető kemence nyílásán a „tévő” helyén ajtót 
látunk, a füstelvezető nyílást a nyitott kémény kezdeténél helyezték el. A konyha 
tárgyi berendezése festett bútoraival a 19. század elejét tükrözi. Helyi szokásnak 
megfelelően a hátulsó szobában – kisház – kapott helyet az idősebb nemzedék 
számára, az 1910–1920-as években készült sötétbarna bútorzat. Egykori helyén, 
eredeti méretben látható itt a visszaállított banyakemence. Az utcai részen, önálló 
épületben, a nyárikonyha van berendezve.
 A kamra a padlásfeljárattal, a léceskamrával, a házkörüli munka, a pince és a 
hordóskamra, az egykor szőlészettel és borászattal foglalkozó tulajdonos Varga csa-
ládra emlékezve a sajátos munkaeszközöket, valamint a kender házi feldolgozásának 
szerszámait tartalmazzák. A gazdasági udvarhoz tartozó épületekben (félszer, istál-
ló) a mezőgazdasági eszközök láthatók. A gazdasági udvaron kívül álló új építmény a 
népművészeti alkotóház, több alkalommal adott otthont gyermektáboroknak, szak-
mai tanácskozásoknak. A tájház rendeltetésszerű átadására 2001-ben, a falu Mária-
kegyhelye ünnepének – Kisboldogasszony – jegyében és tiszteletére került sor.
 Berendezéséhez a helyi lakosság adományaival járult hozzá, létrehozásában 
anyagi támogatással Renić Katarina is részt vett. Szakmai segítséget a szentendrei 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Magyar Művelődési Intézet nyújtott.

 Ez idáig közel 12 000 látogatót vonzott a faluba a tájház a világ különböző tája-
iról. Fenntartását és működtetését önerőből Raj Rozália családjával és Nagy István 
végzi a megnyitástól napjainkig.
 Áprilistól-novemberig a +381 65 3222 377 és +381 63 8 423 797-es számon, 
vagy a fovet@tippnet.rs címen előzetes bejelentkezéssel látogatható.

Raj Rozália – Nagy István
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A Kisoroszi Tájház

A Kisoroszi Tájház alapítója a Torontál Magyar Oktatási Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont. Központunk többek között azzal a céllal alakult, hogy Kisoroszon megalakít-
sunk egy tájházat, ami köré tömörítenénk a hagyományápolókat és a régi mestersé-
gek kedvelőit. 2004-ben meg is vettünk egy tipikus falusi házat, amihez egy hektár 
udvar és kert is volt. Még ebben az évben a falu népe adományaiból be is rendeztük 
és helyrehoztuk a házat, majd 2005 nyarán felavatásra került a Kisoroszi Tájház. 
2006-ban kidolgoztunk egy nagy projektet, amely egy kézműves falu, közösségi ház 
felépítéséről szólt. Sikerült pályázati pénzt szerezni hét építészeti főterv kidolgozásá-
ra. Mára már ebből a hét épületből öt meg is valósult, felépült. Egy irodaház, amely 
az egyesület székhelye, irodái vannak, a másik épületsor egy nagyterem, kézműves 
műhely, vizes góc, rendelkezünk egy 150 m2-es nyitott étteremmel, amelyben ke-
mence, rakott tűzhely, valamint katlan (üstház) van beépítve. E mellet van egy 250 
m2-es dísztavunk pavilonnal a közepében. 2008-ban sikerült megvenni a mellettünk 
lévő parasztházat is, amelyet 2013-ban felújítottunk és két fürdőszobával ellátott 3-3 
ágyas vendégszobát hoztunk létre, ahol az idelátogatókat elszállásolhatjuk. Időköz-
ben erdősítettünk, parkosítottunk közel egy hektár földterületen. Az idén 2015-ben 
egy teniszpályát is kiépítettünk. Két főtervünk maradt, egy reprezentatív emléktárgy 
eladó helyiség, amelyet 2016-ban szeretnénk felépíteni, valamint a legnagyobb épü-

A Kisoroszi Tájház tisztaszobája
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letünket, amelyben 16 szoba, 300 férőhelyes nagyterem lenne konyhával és iroda-
helységekkel ellátva. Kézműves műhelyünkbe 15 asszony jár be hetente kétszer, sző-
nek, valamint hímeznek. Központunk egyben észak-bánáti szórványközpontként is 
működik, segítve a bánsági szórványtelepülések egyesületeit.
 Fontosabb rendezvényeink a kisoroszi kézműves tábor, amelyet 15. alkalommal 
szerveztünk a szórványban élő gyerekek számára, melyen minden évben több mint 
száz gyerek vesz részt. Hímzést, szövést, nemezelést, gyöngyfűzést, kosárfonást és 
fafaragást tanulnak.
 Gasztronómiai rendezvényeink: a gulyásfőző fesztivál, a baracklekvár főző fesz-
tivál, valamint a gombóc fesztivál. Még egy fontos rendezvényünk van, az pedig a 
közös ádventi gyertyagyújtás, amely az egyik legszebb rendezvényünk.
 Mint ahogy látszik, a Kisoroszi Tájház létét próbáljuk kihasználni, hogy minél 
többen idelátogassanak és részesei lehessenek programjainknak. Évente mintegy 
2000 ember látogatja meg, vagy vesz részt programjainkon, de vannak iskolai kirán-
dulások is, amikor egy egész napot töltenek el a Kisoroszi Tájház területén a gyere-
kek. Az elkövetkezőkben szeretnénk, ha a nyitott éttermünk napi rendszerességgel 
tudna házi ételeket kínálni az idelátogatóknak, amelyet látványosan a kemencében, 
vagy a bográcsban készítenénk. 
 Mindent megteszünk annak az érdekében, hogy környezetünkben beindítsuk 
a falusi turizmust, ily módon is hozzájárulunk hagyományaink megőrzéséhez és 
településünk magyar lakósainak az itt maradásához. 

Talpai Sándor

Dísztó a Kisoroszi Tájház területén
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A kupuszinai állandó néprajzi gyűjtemény

A kupuszinai Néprajzi Csoportot 1978 őszén alakították helybéli fiatalok: Dubac 
Mária, Nagyfejű Mária, Silling István, néhai Soód István, akik a falu népi értékeinek 
elvándorlása miatti aggodalmuknak akképpen adtak hangot, hogy kiállításokon 
mutatták be mindazt, ami Kupuszina múltjának része és jelenének alapja. A csoport 
vezetőjévé Silling István magyartanárt választották meg, aki az apatini Egységes 
Középiskola kupuszinai tanulóinak segítségével néhány évig nagyszabású gyűjtése-
ket szervezett a faluban, s a begyűjtött anyagból tematikus kiállításokat szervezett. 
Első kiállításukat a régi kupuszinai konyha edényeiből, használati eszközeiből ren-
dezték meg 1978 októberében. Azután a csoportot felkarolta a helyi Petőfi Sán-
dor Művelődési Egyesület, amelynek keretében máig önálló szakcsoportként mű-
ködik.  A fiatalok összesen 13 kiállítást és alkalmi műsort rendeztek értékmentési 
és értékmegismertetési szándékkal (edények, szőttesek, gyermekviselet, csipke a 
kupuszinai textíliákon, a felnőttek viselete, a kendő, a vessző és a nád, a varróban, az 
aratás néprajza, a szüret néprajza, a festett bútorok, a parasztbálok stb.). A Néprajzi 
Csoport mindenkori célja az volt, hogy a tevékenységük eredményeként összegyűlt 
néprajzi anyagot egy jellegzetes kupuszinai házban állítsák ki; tehát egy autentikus 
kupuszinai falumúzeumot szerettek volna létrehozni.
 1991. március 10-én nyitották meg az egykori kupuszinai elemi iskola kán-
tortanítói lakásában (később tanári irodák, szertárak, iskolai konyha) az állandó 
kupuszinai néprajzi gyűjteményt, amelyet az elmúlt évek alatt több ezer érdeklődő 
tekintett meg, s Európa sok országából jöttek és jönnek ide a népművészetet kedve-
lők és becsülők. 
 Az állandó kiállításon a legrégibb dátumozott tárgy egy komáromi láda 1817-
ből, míg a legfiatalabb a 20. század első negyedéből való tulipános asztal. A kiállítás 
legfőbb kincsét a festett bútorok képezik, hiszen ilyen komplett festett lakásberen-
dezéssel egyetlen vajdasági múzeumunk sem rendelkezik. A konyha-, lakószoba- és 
tisztaszoba berendezése ép és kifogástalan, csak a feltétlenül szükséges konzervá-
lásra nem jutott még pénz. Az asszonyok kelengyéjét bemutató gyűjtemény teljes-
nek mondható (szoknyák, kendők, fehérnemű, lábbeli, konyharuha stb.). A hajdani 
kupuszinai ház berendezése kitűnően tanulmányozható a kiállításon. A gyűjte-
ményt létrehozó kupuszinai csoportot a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság 
Kiss Lajos Néprajzi Szakosztálya Samu Katalin Oklevéllel tűntette ki. A kis néprajzi 
múzeumról már több műsort készített az újvidéki, a szabadkai, a belgrádi és a buda-
pesti televízió is.   

Dr. Silling István
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Szobarészlet a kiállításban

A néprajzi gyűjtemény kiállításrészlete
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A Róka-tanya

A Róka-tanyaként ismert épületegyütt es Szabadkától 18 km-re Nosza falu köze-aként ismert épületegyüttes Szabadkától 18 km-re Nosza falu köze-
lében, a Ludasi-tó keleti partján fekszik. Eredetileg két egymás szomszédságában 
épült szállásból alakult ki, a Róka- és a Szalma tanyából. 
 Az öregebb Róka-tanya (korát nem ismerjük pontosan, de feltételezhető, hogy 
a 19. század második felében épült) a környék egyik utolsó eredeti állapotú épülete, 
mely megőrizte az észak-bácskai nádtetős, döngölt falú, háromosztatú ún. pannon 
háztípus épitészeti jellegzetességeit. Ma is működnek a szabadkémény alatt fűthető 
banyakemencék, a tűzpatkák, a berakott- és a csikós tűzhelyek. A tó felöli helyiségben 
látható a tisztaszoba eredeti díszes berendezése. A lakószobában a mindennapi élet 
használati tárgyait, eszközeit, szerszámait bemutató kiállitás őrzi a múlt emlékeit. 
 A szomszédos Szalma-tanya vert falú lakóépülete 1952-ben készült a régi tanya 
helyén. A paraszti építészet remeke, bár helyiségeinek beosztása már nem a hagyo-
mányos háromosztatú típust követi. Külön értéke a konyhában található berakott 
sparhelt és a tó felöli szobában épitett „sifon” kemence.
 A Paca-tanya (így ismerték a helybeliek) a múlt század hetvenes éveinek dere-
káig csónakosházként működött. Ott laktak a csónakosék (Szalma család) és el-
sősorban Erzsike, illetve Pöre néni, aki negyven éven át szállította a tanyasiakat a 

A Róka-tanya látképe 
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ludasi templomba, a vásárra, heti piacra és az ún. Egyleti Iskolába siető gyerekeket 
a tó túloldalára. A tanya udvarán állt a vizen járó emberek és a halászok védőszentje, 
Nepomuki Szent János szobra, melyet sajnos illetéktelen kezek eltávolították erede-
ti helyéről. Jelenleg a noszai hídnál látható. A korabeli fényképek alapján a gazdasá-
gi udvarban disznóól, tyúkól, istálló és egy hombár állott. A tanya felújitása során 
ezeket a melléképületeket újra felépítettük.
 A Szalma-tanya alatti nádasok és a Sárgapartnak nevezett tórész hajdan népszerű 
horgászhelynek számított. Sok csónakot őriztek a tanya alatti meredek szakadású 
parton a nádasba futó mólóhoz kikötve. A tó akkor még nem volt eliszaposodva, és a 
legendás halbőségre még ma is emlékeznek az idősebb tóparti (rétparti) emberek.
 Az itt található több mint ezer tárgyat számláló néprajzi gyűjtemény nagyban 
hozzájárul Észak-Bácska tárgyi és szellemi kulturális örökségének fennmaradásá-
hoz, bemutatásáshoz, megismeréséhez. 
 Az Etnolife hagyományőrző civil szervezet rendelkezik a két tanya felett. Az 
egyesület alapvető célja népi kultúránk tárgyi és szellemi értékeinek feltárása, ápo-
lása és bemutatása.
 A hagyományápolás és a tájház működtetése mellett környezeti nevelés, tanul-
mányi diákkirándulások, nyári táborok szervezése és lebonyolítása képezik mun-
kánk legnagyobb részét.
 Az utóbbi évtizedekben mind nyilvánvalóbbá vált, hogy az emberi társadalmak 
sorsa a természettel való ésszerű kapcsolaton alapul. Ehhez nemcsak a természet 
ismerete, de a természet megőrzése iránti igény is szükséges. A lakosság mind na-
gyobb hányada él urbánus körülmények között, ahol a felnövő nemzedék nem is-
merheti meg a természetet, nem tapasztalhatja meg törvényszerűségeit. A környe-
zeti nevelés lényege a közvetlen tapasztalat és élményszerzés, ezeken keresztül pedig 
a természettel való helyes kapcsolat kialakitása. Júliusban, augusztusban táboroktól 
hangos a tanyasi udvar. Több nemzedék számára maradandó élményt és feledhe-
tetlen kalandot jelent a tanyasi vakáció, a nyári tábor. A gyerekek többsége évekig 
visszatér hozzánk. A környezet- és természetismeret mellett népszerűek a kézműves 
foglalkozások, mint a szövés, a fonás, az agyagozás, a különböző kreativ műhelyek és 
természetesen a sok-sok feledésbe merült gyermekjáték felelevenitése is. 
 A Róka-tanya, mint közösségi tér már hosszú ideje helyszíne a különböző szintű 
ifjusági találkozóknak is. Az utóbbi időben egyre kifejezettebb lett az a tendencia, 
hogy a Kárpát-medence különböző pontjain élő magyar fiatalok találkoznak itt, 
közös programokat szervezve ismerkednek, barátkoznak egymással. Több határon 
átívelő Európa Uniós projektnek köszönhetően a Róka-tanyát sikerült úgy kialakí-
tani, hogy alkalmas legyen nagyobb csoportok befogadására is. 

Mgr. Hulló István
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Kiállítás részlete a Róka-tanyán

A Róka-tanya 
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A Topolyai Tájház

 A Topolyai Tájház az itteni nép hagyományos építészetét – a részletformáitól 
az élettérig – hivatott bemutatni. Eredeti helyén, a Szent Száva utca 19. szám alatt 
helyeztük védelem alá.
 A lakóépület mestergerendájának vésete szerint 1843-ban épült. A tájház gaz-
daház volt, hiszen tulajdonosai még nyolcvan évvel ezelőtt negyven holdon gazdál-
kodtak. Házukat 1926-ban átalakították, ami az utcai homlokzaton jól látható, amit 
az emlékezés szerint két zsalugáteres kis ablak, deszkaborítású oromzat és napsuga-
ras kiskapu alkotott.
 A restaurált tájház szalagtelkén az épületek soros beépítésüek, vagyis hosszanti 
oldalai mellett épültek különállóan. Az egyik sort a lakóház, az istálló, a nyári kony-
ha, a nyári istálló, a kocsifészer, a góré és a disznóólak képezik, míg a telek másik 
szélén található a nyári kemence. A háromosztatú lakóház a kívülfűtős-kemencés-
tüzelős típusúakhoz  tartozik. A konyhát egy válaszfal előtérre és a szabadkémény 
előtti részre, a kéményaljára bontja.
 A tisztaszoba (első ház, nagyház) a parasztház leglátványosabb része. A Topo-
lyai Tájház tisztaszobája már a századfordulón alkalmazott párhuzamos rendszert 
követi: bútorzatát tehát alapvetően a párhuzamosan elhelyezett, slingelt párnákkal 
magasra vetett tornyos nyoszolyák és az azok közé helyezett almárium képezi.
 A hátsó szoba (ház) volt a család tulajdonképpeni lakóhelye, itt lakott dolgo-
zott, aludt, egyszóval itt élte hétköznapjait. A lakóház folytatásában helyezkedik el 
a pince, majd a kamra.

Sörfőző Károly

A Topolyai Tájház utcai homlokzata



55

Tájházi Hírlevél • 2015. különszám

A Topolyai Tájház hátsó szobája

Tisztaszoba részlete a Topolyai Tájházban
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