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Megnyílt a Konyári Tájház

2019. október 3-án ünnepélyes keretek között nyílt meg Konyár új muzeális kiál-
lítóhelye, a tájház. A megnyitón beszédet mondott Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar 
Megyei Közgyűlés elnöke, Vig Szilárd, Konyár község polgármestere, és dr. Bihari-
Horváth László főmuzeológus, a „tájház-projekt” szakmai koordinátora. 
 A Csillagváros u. 7. alatt található tájház a falumúzeum telephelyeként, a mű-
velődési ház üzemeltetésében működik. Enteriőr kiállításait (belső berendezéseit) 
a falumúzeum néprajzi gyűjteményének műtárgyai alkotják. A háromosztatú la-
kórész bejárati helyiségéből, a konyhából balra a tisztaszobába, jobbra pedig egy 
kisszobába, vagy, ahogy száz éve mondhatták, a pitarból a nagyházba és a kisházba 
léphetünk. A kisszoba felől egy, az udvarra nyíló kamra is csatlakozik a lakórészhez. 
Az épület tehát egy négyosztatú, kisparaszti lakóház. A tornác hiánya és a kamrában 
található (feltehetően utólag beépített) mestergerendán lévő 1808-as vésett évszám 
arra enged következtetni, hogy az épület a 19. században épült. Konyár 1886-os 
kataszteri térképén már beazonosíthatóan szerepel, vagyis minimum 133 éves, de 
valószínűbb, hogy kora meghaladja a 150 évet is. Ma már nagyon kevés (és egy-
re kevesebb) hasonló korú parasztház áll Konyáron, ezért is volt fontos az önkor-
mányzatnak, hogy az épületet megmentse az utókor számára. 

A Konyári Tájház utcai homlokzata (Fotó: Bihari-Horváth László)
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Részletek a négyosztatú lakóház 20. század eleji állapotokat tükröző berendezéséből 
(Fotó: Bihari-Horváth László)
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 Az egykor a Varga család birtokában lévő épületet 2016-ban szerezte meg az 
önkormányzat az örökösök felajánlásai, ajándéka révén, majd elkezdtük a felújí-
tást célzó forrásteremtést. 2016-ra az épület olyan rossz állapotba került (a több 
évi lakatlanságból, gondozatlanságból adódóan), hogy végső pusztulásától is tar-
tani lehetett. A legrosszabb és legveszélyesebb szerkezet a tető volt, ezért először 
(2017 tavaszán) ennek felújítására adtunk be pályázatot, mellyel 1.500.000 Ft-ot 
a nyertünk az EMMI Kubinyi Programjából. Az új nádborítás 2017 novemberére 
készült el, vagyis az épület még a tél előtt tető alá került, s ezzel megmenekült a 
pusztulástól. Az önkormányzat a külső homlokzat újrameszelésére is gondot fordí-
tott, a művelődési ház pedig új palánkkerítést és a kapuzatot készíttetett a 2018. évi 
fafaragó tábor keretében. A felújítás folytatására a 2018. évi Kubinyi Ágoston Prog-
ram kínált lehetőséget. Pályázatunk ismét sikeres volt, 1.800.000 forintot nyertünk 
az épület megsüllyedt falazatának helyreállítására, a nyílászáróinak rekonstruálásá-
ra, illetve a világítási és riasztórendszer kiépítésére. Mindennek a kivitelezése 2019 
szeptemberére fejeződött be. Ezt követően készítettük el a tájház állandó kiállítását, 
amely hitelesen mutatja be a 20. század elejének paraszti életmódját. 
 A felújított épület és az új állandó kiállítás átadója, vagyis a tájház megnyitója 
(2019. október 3.) egy fontos évfordulóval is egybeesett. 75 évvel ezelőtt (1944 
októberében) ugyanis éppen a tájház kerítése előtt (!) civileket (főként németek-
nek vélt, részben konyári MÁV-tiszteket) végeztek ki a bevonuló szovjet katonák. 
(Ahogy arról a Konyári Hírmondó egy korábbi száma is megemlékezett.) E ször-
nyű eseményről és az áldozatokról jó volna a jövőben rendszeresen megemlékezni, 
s ezzel a tájházat történeti emlékhellyé fejleszteni.
 A 2019. évi Kubinyi-pályázatunkat is pozitívan bírálták el, így jövőre 2.000.000 
forintból vizesblokk létesülhet a tájházban, ami lehetővé teszi, hogy a jövőben 
nagyobb rendezvényeket (például közösségi disznótorokat) is befogadjon a kiál-
lítóhely. 
 Összegezve: a tájház megnyitásával Konyár közössége ismét nagyban hozzájá-
rult saját kulturális öröksége megőrzéséhez és a hozzá kapcsolódó tudás átadásá-
hoz. Köszönet érte! 

Dr. Bihari-Horváth László
főmuzeológus
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Beszámoló a Szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági képzésről

A Szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági képzést 2019 őszén harmadik alkalom-
mal szervezte a meg a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban működő Múzeumi Okta-
tási és Módszertani Központ, együttműködve a Magyarországi Tájházak Központi 
Igazgatóságával. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával indított 60 
órás, akkreditált tájházi képzés célja olyan speciális ismeretek átadása, amely se-
gít a mai változó múzeumi világban értéket közvetíteni, magas minőségű szakmai 
munkát végezni a jellemzően komplex feladatköröket ellátó szakmai munkatársak-
nak. A képzésben megszerzett modern, a mai trendeket ismertető és gyakorlatias 
tudásanyag hatással van a tervezett és megvalósítandó programokra, kiállításokra, a 
múzeumi szolgáltatásokra, indirekt módon a látogatók tanulási szokásaira, élmény-
szerzésére, a múzeumi tartalomhoz való hozzáállásra és az esélyegyenlőség biztosí-
tására tájházi környezetben is.

Elméleti óra a Csilléry Klára Oktatóközpontban Szentendrén 
(Fotó: Stiegler Mónika)
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A résztvevők a betapasztott kemence előtt (Fotó Stiegler Mónika)

Meszelési gyakorlat a Szennai Skanzenben (Fotó: Fancsalszki Noémi)
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 A képzés első hetét a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Csilléry Klára Oktatótermé-
ben bonyolítottuk le 2019. szeptember 16–19. között. A képzési hét tematikája a 
muzeális intézményi témakör volt, mely magába foglalja a múzeumok működteté-
séhez és vezetéséhez kapcsolódó ismereteket, valamint ismerteti a múzeumok sze-
repének változását. Az épület-és műtárgyvédelem témaköre az elméleti ismeretek 
mellett a gyakorlati ismeretek elsajátítását is lehetővé teszi a Szabadtéri Néprajzi 
múzeumban lévő restaurátor műhelyben való gyakorlati óra keretében. A kiállítá-
sokhoz kapcsolódó interpretációs technikákat is megismerték a résztvevők a múze-
umban tett sétájuk keretében.
 A Szennai Skanzenben 2019. október 14–17. között szerveztük meg a képzés 
második hetét. Ezen a héten több gyakorlati feladat is várt a résztvevőkre. Az el-
méleti előadások mellett a második képzési héten a gyakorlati ismeretek és fel-
adatok voltak előtérben az épületkarbantartás és az ismeretátadás témakörében. 
A résztvevők a gyakorlatban is kipróbálhatták a meszelést és a tapasztást. Nekik 
köszönhetően egy gazdasági épület fala kapott új tisztasági meszelést, valamint 
elkészült az újonnan felépült kültéri kemence külső tapasztása. A Szennai Skan-
zen új, Mesetér látványtárába terveztek múzeumpedagógiai foglalkozást a kurátor, 
Farkas Gergő vezetésével, valamint a néprajzi tárgyak leltározási szabályait és gya-
korlatát is megismerték a nyilvántartási óra keretében. Azért választottuk helyszí-
nül a Szennai Skanzent, mert a résztvevőket szeretnénk megismertetni a regionális 
skanzenekkel, hogy betekintést nyerjenek az ott folyó munkába is, mert ezek a 
gyűjtemények méretükben és működésükben közelebb állnak a tájházakhoz, így 
az itt látottakat könnyen tudják adaptálni saját intézményük működtetésébe.
 A képzés egyik célja jól érvényesült, miszerint a résztvevők megosztották egy-
mással tapasztalataikat és a jól bevált gyakorlataikat. A két hét során a résztvevők a 
délutánokat, estéket is együtt töltötték, így az egyes napokon elsajátított ismeret-
anyag alapján a nap végén beszélgetések alakultak ki a további fejlesztésekre vonat-
kozóan, illetve a korábbi tapasztalatokat megosztva egymástól is tanultak.
 A résztvevők a képzés végén tanúsítványt kaptak, mely igazolja, hogy sikere-
sen megfeleltek az előírt követelményeknek. A teljesítés feltétele volt két előadás 
megtartása, melyben az első héten bemutatták saját intézményüket, a második 
héten pedig az intézményre vonatkozóan egy fejlesztési tervet készítettek el. Ezt a 
fejlesztési tervet a képzés után megírt dolgozatban részletesen is kifejtették. Ezek a 
fejlesztési dokumentációk azért hasznosak, mert egy későbbi pályázat, illetve meg-
valósult fejlesztés alapját is képezhetik.
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 A képzés 2020-ban is elindul, melyről bővebb információt a Múzeumi Oktatási 
és Módszertani Központ oktatásszervező munkatársa a kepzes.mokk@skanzen.hu 
címen nyújt. A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága munkatársai is segí-
tenek a tajhazigazgatosag@skanzen.hu címen.
 A képzésről bővebb információ a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ 
honlapján érhető el az alábbi linken:
http://mokk.skanzen.hu/szabadteri-muzeologiai-es-tajhazi-szakagi-kepzes.html

A 2019-es képzésben résztvevők névsora:
Adorján László – Bodrogközi Múzeumporta, Cigánd
Balázs Mónika Csilla – Szent Vendel Domborműves Sváb Tájház, Zsámbék
Erdő-Bálint Zsuzsanna – Ócsai Tájház, Ócsa
Hornyik Andrásné – Burghardt ház, Majs
Király Katalin – Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete, Budapest
Lesinszki Anikó – Borsodi Tájház, Edelény
Pataki Andor – Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, Ópusztaszer
Poór Gabriella – Hosszúhetényi Tájház
Privári-Mürschberger Zsuzsanna – kulturális örökség szakember, egyéni vállalkozó
Sárainé Illés Edina – Kőhányási Tájház, Vértesi Erdő Zrt., Tatabánya
Szabó Andrásné – Faluház, Kocs
Szabó Dénes Kristóf – Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, Ópusztaszer
Szabó Zsuzsanna Xénia – Zempléni Szlovákok Tájháza, Rudabányácska
Tóthné Iváncsics Gyöngyi – Szelence-porta Tájház, Őrtilos
Tőkés Ágnes – Tabáni Tájház, Szolnok

Fancsalszki Noémi
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Jubiláló tájházak

 2019-ben 17 tájház ünnepelte meg átadásának, megnyitásának kerek évforduló-
ját. Voltak köztük 50 (Budafoki Barlanglakás Emlékkiállítás), 40 (Bajaszentistvánon 
a Bunyevác Tájház, a Magyarlukafai Néprajzi Műhely, Ófaluban a Német Nem-
zetiségi Tájház, Mezőkövesden a Gépmúzeum, a Tápi Tájház), 30 (Dadi Tájház,  
Pilisszentléleki Szlovák Tájház, Poroszlói Tájház, Turai Tájház, Német Nemzetiségi 
Tájház – Nagymányok), 20 (Német Nemzetiségi Tájház-Ágfalva) és 10 (Sombere-
ki Német Nemzetiségi Tájház, Szadai Tájház, Konyári Kurucz Albert Kiállítóhely, 
Tornaszentandrási Tájház, Német Nemzetiségi Tájház-Újbarok) évesek is. 
 Szeptember első szombatjára ők is meghívást kaptak a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeumtól, a Hagyományaink vendégségben című programra, hogy kiállításokkal, 
kézműves bemutatókkal, foglalkozásokkal, táncos, színpadi műsorokkal népszerű-
sítsék a településük örökségelemeit, 
felhívják az érdeklődők figyelmét táj-
házukra, az ott élő emberekre, közös-
ségeikre. Minden meghívott tájház 
kapcsolódott a Skanzen Fronton innen, 
fronton túl című tematikus évadjához, 
aminek eredményeként az I. világhá-
ború időszakából fennmaradt tárgyi 
és szellemi emlékekkel is megismer-
tették a múzeum látogatóit. Minden 
jubiláló tájház emléklapot vehetett át 
dr. Bereczki Ibolyától, a Skanzen ága-
zati feladatokért felelős főigazgató-he-
lyettesétől, a Tájházszövetség elnöké-
től és Hegedűsné Majnár Mártától, a 
Tájházszövetség ügyvezető elnökétől. 
 Gratulálunk a jubiláló tájházak-
nak!
 A következőkben öt tájház rövid összefoglalóját olvashatjuk az eltelt évtizedről, 
évtizedekről.

A szerkesztők
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A nagymányoki Német Nemzetiségi Tájház

A nagymányokiak hagyományőrző tevékenysége már több, mint negyven évre nyú-
lik vissza. A német énekkar és tánccsoport megalakulása (1976) után nem sokkal, 
a dalok és táncok felelevenítése mellett megkezdődött a néprajzi tárgyak gyűjtése 
is. Miután egy bázisanyag összegyűlt a mányokiak felajánlásából, 1983-ban elindul-
hatott egy tájház berendezése a rendelkezésre bocsájtott épületben. A ma már több 
mint 1500 tételből álló gyűjtemény végleges helyére 2008-ban költözött. A több 
évtizedes gondos és felelős munkát a Tájházszövetség 2012-ben „Az év tájháza” 
díjjal ismerte el.
 Az elmúlt éveket a folyamatos fejlődés jellemezte. Elsődleges feladat mindenkor 
az épület állagmegőrzése és a műtárgyvédelem volt. Sor került ezenkívül a közössé-
gi tér bővítésére, térköves udvarrész kialakítására. Megújult a ház körüli kerítés és 
egy kemence is épült az udvar tetővel fedett részében. Az elmúlt évek során a tájház 
a település több rendezvényének helyszíne lett.
 Az elkövetkező időszakban legfontosabb feladatunknak az értékek megőrzését 
tartjuk. A további fejlesztések mellett szeretnénk a fiatalabb generáció bevonásával 
még mozgalmasabb, élő tájházat működtetni, összehangolva a múltat gyermekeink 
jelenével.

Herger Éva

A lakószoba részlete (Fotó: Lőrincz Balázs)
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Új kemence a szín alatt. (Fotó: Lőrincz Balázs)

A tájház hátsó udvara kemencével, megújult kerítéssel, térköves területtel, füvesítésre várva. 
(Fotó: Lőrincz Balázs)
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A Szadai Tájház

Ugyan 2019-ben volt a tájház hivatalosan 10 éves, ekkor kapta meg működési en-
gedélyét, de története korábban kezdődött. Az 1970-es évek végétől indult a hagyo-
mányos paraszti élet tárgyainak gyűjtése, elsősorban Cziberéné Szító Mária tanítónő 
tevékenysége folytán. Néhányszor kiállítás is készült belőlük, majd a 90-es évek köze-
pén megnyitottuk az első tájházat egy egyszoba-konyhás kicsi házban. A berendezés 
nagyjából megfelelt az autentikus enteriőr képnek, de szerepelt a kiállított tárgyak 
között több egyéb, falumúzeumba illő anyag is. Évek alatt a ház állaga leromlott, a 
nedves falakon több papíralapú tárgy tönkrement. A ház javításával az jelentett gon-
dot, hogy magántulajdonban volt, a község csak használatra kapta meg.
 2008-ban az önkormányzat tájház céljára megvásárolt Szada közepén egy kö-
zépparaszti portát, s némi felújítás, átalakítás után 2009-ben itt nyitottuk meg a 
műfajában is letisztított gyűjteményt. 
 Az U alakú épületegyüttes főépületében az első szoba és a konyha egy reformá-
tus középparaszti család berendezését tárja a látogatók elé, a hátsó szoba időszaki 
kiállítások helyszíne. Ezt a kamra követi, majd a valamikor istállóul is szolgáló pad-
lásfeljáróban helyeztük el a cipészműhelyt. A ház végében mezőgazdasági eszköze-
ink egy része látható. A telket támfal zárja, itt a színpadként is használható, az ud-
var felé nyitott fészerben áll a rekonstrukcióként épített kemence. Az U alak másik 

A tájház első szobája felvetett ággyal és egy jegyespárral (Fotó: Udvarnoki István)
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Dezső Gergely mesterkovács bemutatót tart a kovácsműhelyben (Fotó: Udvarnoki István)

Konyharészlet rakott pórral (Fotó: Udvarnoki István)
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szárnya a támfal alatt nagy kincsünkkel, a használható kovácsműhellyel kezdődik, 
majd a volt garázs helyén kialakított vizesblokk és raktár, a régi nyári konyha helyén 
pedig a kézműves műhely van. A nyári konyha mögötti ólakban kaptak helyet a 
mezőgazdasági eszközök további darabjai. Építészeti ritkaság a vájt pince, ennek 
szellőzését eddig nem sikerült megoldanunk. Az udvaron az egykori kerekes kutat 
is visszaállítottuk, melyhez a faelemek rekonstrukciójára volt szükség.
 A hagyományos tájházi tárgyak mellett három szép fotókollekciót őrzünk.  
A Néprajzi Múzeumban találtunk rá – a múlt század első évtizedéből – a jeles gödöl-
lői fényképészmester, Hirling Ernő szadaiakat ábrázoló képeinek üvegnegatívjaira.  
A második, a két évtizeddel későbbi sorozat, melyet Gönyey Sándor etnográfus ké-
szített, míg a harmadik anyag két ma élő gödöllői fotóművész, Fuszenecker Ferenc 
és Lőrincz Ferenc portrésorozata az ezredforduló idős szadai arcairól. A fényképso-
rozatokat megjelentettük a Tájházi Füzetekben.
 Korábban minisztériumi pályázat tette lehetővé a porta szükséges átalakítását, 
majd a Kubinyi-pályázat segítségével újította fel a gödöllői Mezőgazdasági Eszköz 
és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum a tájház máig gyarapodó mezőgazdasági esz-
közeit, kisgépeit. 
 A tájház működését tekintve az elmúlt évek alatt kialakultak a fontosabb rendez-
vények. Ezek: az évnyitó tájházbarát összejövetel, a Tájházak Napja, a tájházalapító 

Rongybabakészítés (Fotó: Udvarnoki István)
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Szító Mária emléknapja, a hagyományos aratás, a nyári hímző és szövőtábor, rész-
vétel a település más helyszínein történő szüreti mulatságokban és a falu karácso-
nyán. Az elmúlt évek alatt egyre bővült a segítők tábora. A rendezvényeken külön-
féle hagyományos szadai ételek készülnek. Sokan elhoznak egy-egy üveg saját bort, 
saját pálinkát, többféle süteményt. A szadai népi együttes tagjai közül többen meg-
tanultak valamilyen kézműves foglalkozást, azt tanítják a gyerekeknek, rögtönzött 
táncházzal, népdaltanítással színesítik az együttlétet, az egészen kicsi gyerekektől az 
idősekig, helyiektől az ide kirándulókig jól érezzük magunkat. Kiváló kovácsmester-
re találtunk az ikladi Dezső Gergelyben, a műhelyben sokan kipróbálják magukat, 
mind a nagy rendezvényeink, mind az iskolás csoportok látogatása alkalmából.
 Két új rendezvénnyel készülünk: nyáron kovácstábort, ősszel kukoricanapot 
tervezünk, siker esetén ezek is beépülnek hagyományaink közé. 
 Szada népessége több mint kétszeresére nőtt az utóbbi évtizedekben. Sokan 
jöttek ki Budapestről, sokan az ország különböző területeiről, vagy Erdélyből vá-
lasztották lakóhelyül ezt a fővároshoz közeli, szép fekvésű települést. A tájháznak 
szerintünk ebben a demográfiai történetben kettős szerepe van. Egyrészt fontosnak 
tartjuk, hogy a hagyományos település értékei ne vesszenek el, a régi szadai csalá-
dok továbbra is otthonosan érezzék magukat. Másrészt, az újonnan beköltözők is 
tapasztalják, hogy nem szétesett agglomerációs vidékre kerültek, hanem egy még 
mindig élő, szerves közösség fogadja itt őket, melynek tagjaivá válhatnak, ha úgy 
kívánják. Vannak jelek, miszerint mindkét törekvésünk mutat némi eredményt.  

Novák Lászlóné 

Mindenki beállhat a körtáncba (Fotó: Udvarnoki István)
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A Turai Tájház

Akik manapság megfordulnak a Turai Tájháznál, a mindennapokban zárt kapukat 
találnak, roskadozó deszkakerítéssel szegélyezve, kidőlt gémeskúttal, felszakado-
zott nádfedéllel. Sokat elárul a Turai Tájház helyzetéről az a körülmény is, hogy épp 
ezért 2019 őszén nem rendeztek a helybéliek ünnepséget az évforduló apropóján. 
Ellenben a Tájházszövetség tagjaként szeptember 7-én a Skanzenben, a Hagyomá-
nyaink vendégségben című program keretében díszoklevéllel köszöntötték tájházun-
kat is az ország több jubiláló tájházával együtt. 
 Az előző kerek évfordulók idején zajosabb megemlékezések voltak: 1999-ben, 
amikor még élt a falumúzeum első gondnoka, Szilágyi Gáborné Manci néni, igazi 
turai lakodalmat rendeztek az akkori ifjúsági néptánccsoporttal. A jubileumi kö-
szöntőt az Aszódi Petőfi Múzeum egykori igazgatója, dr. Asztalos István mondta. 
2009-ben pedig emléktáblákat avattak a falumúzeum falán az elhunyt turai népmű-
vészek tiszteletére, úgymint Sára Ferenc múzeumalapító és népdalkör vezetőnek, 
Szilágyi Gábornénak, mint első gyűjtőnek és gondnoknak, valamint a falumúzeu-
mot társadalmi munkában rendbe hozó Kékszivárvány Népdalkör minden elhunyt 
tagjának. A turai gyűjteményről és a paraszti létforma örökérvényű néprajzi értéke-
iről dr. Bereczki Ibolya laudált a 20 éves fennálláskor.
 Helyi szinten a Turai Hírlap 2019. június-júliusi számában megjelent egy inter-
jú a fent említett Manci néni fiával, aki így emlékszik vissza édesanyjára és a falu-

A Turai Tájház (Fotó: Szénási Dezső)
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Menyasszony öltöztetés. MMA pályázatra készített népviseleti értékőrzés bemutatására 
készített dokumentumfilm (Fotó: Csilla-fotó)

Turai lakodalmas a tájház 10 éves jubileumán (Fotó: Csilla-fotó)
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múzeum létrehozására: „Rengeteg társadalmi munkával épült fel. Jöttek a népi cso-
portokból férfiak, mentek nádat szedni, kitakarítani, kipucolni jó apámmal együtt. 
Mert ő a tervnek mindig része volt. Mindenben támogatta a mamát. Amit ő meg 
tudott csinálni, azt meg is csinálta. A belső kialakításhoz a mama elindult és gyűj-
tötte az anyagokat. A padlásokat végigjárta azoknál, akik hozzájárultak, és kialakult 
egy kulturális belső kiképzés. A fali masinának meghagyása, újjáépítésétől kezdve a 
szobák kialakításán át mindent gyűjtések alapján végeztek.”
 2016-ban már a Manci nénit követő Seres Sándorné gondnok is nyugdíjba vo-
nult, így gazdátlanul maradt a porta. Szakfeladatként a Bartók Béla Művelődési Ház 
és Könyvtár üzemeltetésében működő tájházban az intézmény munkatársai ugyan 
elvégzik a legszükségesebb teendőket, de a ház állapota már sokkal több tudást igé-
nyelne, de legfőképp anyagi ráfordítást a fenntartó részéről.
 Szakmai szempontból nagy előrelépést jelentett, hogy az üzemeltető intézmény ve-
zetője, Seres Tünde és egy munkatársa is részt vett 2017–18-ban a Skanzen által szer-
vezett Szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági képzésen. Mindkettőjük záró dolgozati 
témája a kiállítás valamely részének megújítását és az ahhoz kapcsolható interaktív tevé-
kenységek bevezetését célozta meg: Seres Tünde a bel- és kültéri játékgyűjtemény, míg 
Rumi Andrea a virágos- és veteményeskert megreformálásához dolgozott ki terveket. 
 2018 őszén a Tájházszövetség közép-magyarországi regionális konferenciáját 
sikerült Turára szervezni Tájház születik, vagy újjászületik címmel, a szervezők azon 
nem titkolt szándékával, hogy mind a szakma, mind a fenntartó figyelmét ráirá-
nyítsa az áldatlan állapotú Turai Tájház jelenére, jövőjére. Hasonlóképp örömmel 
fogadták, hogy a 2019 őszén a Boldogon megszervezett Országos Tájháztalálkozó 
szakmai kirándulásának egyik állomása lehetett a Turai Tájház, valamint néhány 
héttel később a Skanzen szervezésében egy népi építészet iránt érdeklődő csoport 
is látogatást tett nálunk. Ezek a találkozási lehetőségek számos hasznos észrevétel-
lel, ötlettel, jótanáccsal gazdagították a helyieket, hogy hogyan és merre kéne elin-
dulni a megújulás útján. Hiszen volna mire megújulnunk! Még romló állapotában 
is vonzó az archaikus épület, romantikus színhely fotózáshoz, filmezéshez. 
 A gyerekeknek nyaranta kész vadregényes paradicsom az udvarán megrendezett 
kézműves-és mesetábor, a hűs diófa alatti pottyantós árnyékszékekkel, a gyerekek-
kel készített vályog óllal és fonott kunyhóval. Az elmúlt két tanévet a helyi általános 
iskolával együttműködésben indítottuk oly módon, hogy zöld gyepes területünk 
adott helyet az Országos Játéknap helyi rendezvényének. Egyfajta népi játék olimpia 
kerekedett zsákban futással, karikahajtással, csülközéssel, kakasviadallal, métázás-
sal, frászkarikázással.
 Mivel a gyűjteménynek közel a fele turai viselet, ezért óriási szerepe van napjaink-
ban a színpadi és az egyházi hagyományőrzésben továbbélő népviselet értékmenté-
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sében is. Az MMA által kiírt pályázatra a tájház autentikus környezetében forgatott 
filmeket Kovács László, melyekben többek között megörökíti, hogyan kell szoknyát 
ráncolni, félinget vasalni, menyasszonyt öltöztetni, vagy hogyan nézett ki a múlt 
század első felében egy turai leány és legény. De a gyűjteményünk darabjai voltak a 
mértékadók a műtárgymásolatok készítésekor is, a Csoóri Sándor Pályázat keretében 
készíttetett viseleti darabok varratásához. Egyéni alkotók és szakkörök is előszeretet-
tel keresik fel kiállításunkat a turai fehér hímzés miatt, hiszen az eredeti vállkendők, 
zsebkendők látványa sokkal többet mond egy hímző számára, mint egy minta, vagy 
fotó. De nagy örömmel emlékszünk vissza azokra az alkalmakra is, amikor a Múzeu-
mok Majálisa vagy az Utazás kiállítás idegenforgalmi rendezvényeire kihelyezett en-
teriőrrel jelent meg a tájházunk, köszönhetően a mai napig folyamatos adományként 
érkező vagy jutányosan megvásárolható demonstrációs tárgyaknak.
 Talán a fentiekből is kiviláglik, hogy sok rejtett tartalékkal rendelkezünk, ame-
lyet örömmel hasznosítanánk egy felújított épületben, egy megújult kiállítótérben, 
egy, a szomszédos falusi porta megvásárlásával kialakítható múzeumpedagógiai- és 
raktározó térrel, korszerű vizesblokkal. Segítségünkre lehetnek a vonatkozó pályá-
zati lehetőségek, a Kubinyi Ágoston Program, a Népi Építészeti Program, ameny-
nyiben megszületik egy fenntartói szándék a nem csekély mértékű önrész, s ezáltal 
egy átörökítésre érdemes helyi szellemi és tárgyi örökség tudatos felvállalásáról.

Rumi Andrea és Seres Tünde

A III. Országos Játéknap a tájház udvarán (Fotó: Csilla-fotó)
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A Tápi Tájház

1979-ben nyitotta meg kapuit a Tápi Tájház, 2019-ben alapításának 40. évforduló-
ját ünnepeltük. A jubileum alkalmából kiállítás nyílt a Tápi Hegysori Tavasz 20. és a 
tájház megnyitásának 40. évfordulója alkalmából.
 Községünk különlegessé próbálta varázsolni a jeles évfordulókat. A gyerekek 
gyógynövényismereti vetélkedőn vehettek részt, koncertezett a Somló Banda, 
a Hárompatak zenekar moldvai táncokat tanított. Fellépett a Csornai Pántlika 
Néptáncegyüttes, s a koronát a nap végére Magyarország egyik legismertebb ma-
gyar népzenei együttese, a Muzsikás Együttes tette fel Kacsó Hanga vendégmű-
vésznő kíséretében.
 A tájház megnyitásának 40. évfordulója alkalmából Menteni a menthetőt… cím-
mel nyílt kiállítás Várayné Bíró Ibolya emlékére. A Tápi Tájházat Várayné Bíró Ibolya 
(1945–2015) Ikvai Nádor-díjas néprajzkutató, tanár, muzeológus rendezte be. Mind 
a győri múzeum, mind a szentendrei Skanzen muzeológusaként tevékeny része volt 
a Kisalföldön és a Csallóközben az utókor számára megőrzött néprajzi tárgyak gyűj-
tésében, rendszerezésében, épületek megőrzésében, illetve átmentésében, s Tápon az 
ő nevéhez fűződik a tájház hiteles, korhű hangulatú berendezése. Ahogy papírra is 
vetette: „Aki itt leül, egy kicsit beleképzelheti magát a régiek életébe”.

A Tápi Tájház (Fotó: Csikár László)
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A tájház szobarészlete (Fotó: Tanai Csaba)
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 Az emlékkiállítás bemutatta a néprajzkutató életrajzát, a Xantus János Múzeum-
ban végzett munkáját, készült tabló a Tápi Hegysor portáiról, a tájház létrejöttéről 
és megnyitásáról, berendezésének fotóiról, valamint tabló szemléltette a Szentend-
rére áttelepített Táp, Győri út 142. sz. lakóház történetét is.
 2019 augusztusában Várayné Bíró Ibolya gyermekeinek kezdeményezésére, 
a Táp Fejlődéséért Alapítványnak, Táp község Önkormányzatának, s a Nemzeti 
Alapítvány támogatásának köszönhetően kívül-belül megújulhatott a Tápi Tájház. 
Mindez egy három napos úgynevezett Kaláka tábor keretében, helyi összefogással, 
önkéntesek segítő munkájával, felajánlásoknak köszönhetően valósulhatott meg.  
A három nap alatt az önkéntes segítők, barátok, muzeológusok elvégezték a kül-
ső-belső javítási munkálatokat, a gyerekek pedig kézműves programokon vehettek 
részt, de volt itt dalolás is, s sütöttünk langallót is a kemencében.
 2019. szeptemberben meghívást kaptunk a szentendrei Skanzenbe, a Hagyomá-
nyaink vendégségben elnevezésű programra, s a Győri Rómer Flóris Művészeti és 
Történeti Múzeum munkatársaival népszerűsítettük a Tápi Tájházat. A jubiláló 40 
éves Tápi Tájházunk emléklapot vehetett át a Skanzentől.
 2019. októberben a Széchenyi István Egyetem közel 40 hallgatóját fogadtuk Tá-
pon, Domán Péter nádazó segítségével ismerkedhettek a nádazással. Sarazógödör 
készült, ahol a hallgatók sarat taposhattak, majd nekiláthattak a 6-os ház falazatának 
javítási munkálatainak.
 2019. október végén került sor a Tápi Tájház emléktábla-avató ünnepségé-
re Várayné Bíró Ibolya tiszteletére. Az emléktábla avató ünnepség után zártkörű 
kerekasztal beszélgetést tartottunk Táj-házaink tája címmel, melyen neves szak-
emberek részvételével a tájházak hasznosításával kapcsolatos műemlékvédel-
mi, népi építészeti, néprajzi és muzeológiai kérdéseket jártuk körbe. Nagy öröm 
volt számunkra, hogy több Győr-Moson-Sopron megyei tájház vezetője, illetve a 
Kóspallagi Tájház vezetője is elfogadta meghívásunkat. Az értékes tanácskozás a 
helyi Drávucz pincészet borkóstolójával zárult.
 Igazán mozgalmas időszakot tudhatunk magunk mögött a Tápi Tájház és a Tápi 
Hegysor életében. Jövőbeli terveink között szerepel, hogy a Tápi Hegysorhoz lá-
togatók számára átfogó, egész napos időtöltést kínáló egy napos „Tápi” programot 
állítsunk össze, melyben szerepelnének a helyi látnivalók felefedezései, református 
templom, a Szentháromság Római Katolikus templom, kálvária, túra a tápi dűlő-
kön és helyi borkóstoló a szőlőhegyen.
 Szeretnénk folytatni önkénteseinkkel, helyi összefogással a népi építészeti fel-
újítási munkákat. Természetesen már körvonalazódnak a XXI. Tápi Hegysori Tavasz 
rendezvényünk programjai is, amelyre sok szeretettel várjuk az érdeklődőket 2020. 
május 23-án szombaton. Igazi festői környezetben megbújó Tápi Tájházunkat ér-
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demes lesz ezen a napon is felkeresni. Tartalmas kulturális programokkal várunk 
minden korosztályt. A gyerekeket népi fajátékokkal, koncerttel, erőpróbával, kéz-
műves foglalkozásokkal, a felnőtteket előadással, helyi kiállítással, népzenei progra-
mokkal, esti táncházzal várjuk. Környékbeli kézművesek kínálják portékáikat azok 
számára, akik szeretik az egyedi, kézzel készített darabokat, melyekben a tárgyak 
megálmodóinak benne van szíve lelke. A tájházhoz felvezető Hegysor utcában pe-
dig helyi és környékbeli ízekkel ismerkedhetnek, lesz vadpörkölt, sült kolbász, beré, 
de megkóstolhatják a helyi főzőcsapatok ételeit is.
 Sok szeretettel látjuk régi, visszatérő és új látogatóinkat 2020. május 23-án 
szombaton a XXI. Tápi Hegysori Tavaszon! Táp község eseményeiről, valamint a 
Tápi Tájház programjairól a Facebook: „Táp Község Teleház” oldalán tájékozódhat-
nak!

Endrődiné Dinya Nikoletta

Konyha a sütőkemencével (Fotó: Csobay Dániel)
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Az újbaroki Német Nemzetiségi Tájház

Tíz év tíz szóban
Kezdetek
 A nemzetiségi önkormányzat 2003-ban tájszobát alakított ki a Kultúrház mel-
léképületében. Majd néhány év múlva felkínáltak számunkra egy házat megvételre. 
A település önkormányzata segítségével, aki még az idei évben a tájház egyik fenn-
tartója, megvásároltuk a házat. A nemzetiségi önkormányzat folyamatosan veszi át 
a fenntartást és a működtetést is, 2020-ban válunk önállóvá.

Kiállítás
 Közös összefogással 2009-ben beköltöztettünk minden bútort, eszközt, ruhát a 
tájházba, amit a Német Nemzetiségi Önkormányzat irányított. A lelkes ajándéko-
zók és segítők, valamint az érdeklődők, a látogatók bebizonyították, hogy jó úton 
haladunk, de volt egy feladatunk: a házat élettel kellett megtöltenünk.

Főző- és sütőverseny
 Az egyik legtöbb embert megmozgató rendezvényünk a Szent Iván naphoz 
kapcsolódó főzőverseny és meggyes-süti sütőverseny. A csapatok nagy hévvel vág-
nak bele évről évre a főzésbe. Hagyományos sváb és egyéb bográcsos ételek készül-
nek, melyeket mindenki megkóstolhat. A kemencében a kenyérlángostól a rétesig 

A tájház udvar felőli homlokzata (Fotó: Pats Krisztina)
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Dia bemutató a tájházas programokról (Fotó: Pats Krisztina)

 Digitalizálás a tájházban (Fotó: Fonyódi Cintia)
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több különlegesség is készült már. A süteményeket otthon sütik a fiatal és idősebb 
résztvevők, de a kóstolás már közös élmény. Több eredményes kísérő program is 
színesíti ezt a délutánt.

Digitalizálás
 A MúzeumDigitár munkatársainak segítségével a tájház mintegy száz tárgyát 
digitalizálták. Ezzel a német nemzetiségi intézmények tanóráit, a helyi és egyéb 
magyarországi köznevelési intézmények népismeret-oktatását is segítjük, de a Szári 
Óvoda és Általános Iskola diákjai is gyakran felkeresik a házat.

Tájházak Napja
 Több alkalommal vettünk részt az országos hatókörű rendezvényen. Hol családi 
napot szerveztünk, hol interaktív tájházlátogatásra vártuk az óvodásokat és isko-
lásokat. Saját fejlesztésű és más múzeumpedagógiai foglalkozásokon ellesett ele-
mekkel és feladatokkal sikerült a gyerekeket és szüleiket is bevonni a programokba. 
A tájházra, a fenntarthatóságra fókuszáló feladatok biztosítják azt is, hogy a régi 
eszközök, ruhák, fényképek, egyéb módszerek, fűszerek ne merüljenek feledésbe.

Skanzen
 Születésnapi meglepetésként meghívást kaptunk a Skanzenbe, ahová nagy 
örömmel mentünk és vettünk részt a programokban. Az alma körül forgott szá-
munka az egész nap. Almát préseltünk, almás süteményeket kínáltunk, de az alma-
pálinka is fokozta a hangulatot. Csodás embereket ismerhettünk meg, akik szintén 
tájházat üzemeltetnek, énekelnek, táncolnak, mesét mondanak. Sokat tanultunk 
egymásról, az összetartásról, a közös értékeinkről.

Alma-nap
 A Skanzenben oly sikeres Alma-napot megismételtük a tájházban is. Csak az 
eső nem akart elállni, vagyis csak félig volt sikeres a nap. De néhány hét múlva már 
takarítottunk is, felújítottuk a kerítést, a település soha nem látott összefogással vég-
zett társadalmi munkát. Az Alma-napra tervezett préselést az idei évben pótoljuk 
majd. Tavaly az almalét külön készítettük el, és a Márton napi felvonulás alkalmából 
el is fogyasztottuk.

Filmforgatás
 Többször adott már otthont a tájház filmforgatásnak. Az utolsó ilyen alkalom-
ra 2020. január egyik tavaszias napján került sor. Barátaink, a Saarer Tanzgruppe 
készült az éves táncbemutatójára, melynek idén a Regruten-Regruták címet adták, 
és megfelelő helyszínt kerestek a reklámfilmjeik elkészítéséhez. Az autentikus hely-
szín, a két település közötti baráti viszony tették lehetővé, hogy a filmek elkészül-
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hessenek, hiszen Száron egy tájszoba áll csak rendelkezésre, míg nálunk a változa-
tos helyszínek bent és kint is pont a táncosok koreográfiájának korát idézik.

Mézes-nap
 A Beporzók napja egy olyan fontos esemény, melyhez a tájház is kapcsolódott. 
Mézes napot rendezünk március 14-én, mely során mézet kóstolunk, méhecske-
garázsokat készítünk, barkácsolunk a gyerekekkel. Rajzverseny és mézes-süti sü-
tőverseny teszi a programokat még érdekesebbé. Fontosnak tartjuk, hogy kicsik és 
nagyok, fiatalok és idősek egyaránt jól érezzék magukat. Méhész barátaink segítsé-
gével bemutatjuk a méhek fontosságát, hiszen méhek nélkül mi sem élhetünk.

Örökség
 Kaptuk, megőrizzük, továbbvisszük. Nekünk a tájház egy olyan hely, ahol hoz-
záérünk, megszagolunk, tapogatunk, látunk, hallunk és érezzük a múlt rezgéseit.  
A tájház számunkra olyan tér, melyet meg kell töltenünk élettel. Fontosnak tartjuk, 
hogy élő helyszíne legyen minden olyan programunknak, mely segít a fenntartható 
fejlődésben, az egészséges életmódra tanít, a közösségi gondolkodást fejleszti, a kö-
zös alkotás öröméhez járul hozzá. 

Pats Krisztina

Meggyes süti sütőverseny (Fotó: Pats Krisztina)
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Tematikus programok a Napsugaras Tájházban

Már a tájház megnyitását követően felmerült az igény arra, hogy a tájház látogatás 
és a nevelési és oktatási intézményeknek nyújtott múzeumpedagógiai foglalkozá-
sok mellett hétvégi szabadidős programokat is szervezzünk. 
 Az első tematikus foglalkozást Tájházi Kincskereső néven indítottuk, kimon-
dottan általános iskolás gyerekek számára. A kezdeti célunk az volt, hogy bevezes-
sük a gyerekeket Szeged-Alsóváros néprajzi életébe. A programot az első évben 
kéthetente rendeztük meg és a nevéhez híven arra kértük a gyerekeket, hogy 4–4 
alkalmon keresztül vegyenek részt velünk egy kincskeresésben. Az egyes foglalko-
zásokon néprajzi feladványokat megoldva egyre közelebb kerültek a kincshez, ami 
sok esetben egy, a tájház meghatározó tárgyi berendezése volt. A program nem volt 
sikertelen, de csak egy bizonyos korosztályt (8–12 éves) tudtunk megszólítani. Így 
a második évtől teljesen új tematikát dolgoztunk ki, ami sokkal szélesebb réteg-
hez jutott el, mint korábban. Ősztől kora nyárig minden szombat délelőtt egy-egy 
kézműves technikát (körmöcske, szövés, nemez, fonások, különféle varrástechni-

Fonó napok. A kosárfonás alapjai (Fotó: Lapatinszki Edit)
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Mindennapi ételünk. A rétesnyújtás (Fotó: Lapatinszki Edit)

Kézműves Kuckó – faékszer készítés (Fotó: Lapatinszki Edit)



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

32

kák) próbálhattak ki a résztvevők. Néhány évvel később pedig a Tájházi Kincskere-
ső programon belül újabb tematikus egységeket indítottunk el, mint például Házi 
kedvenceink, ahol egy-egy háziállatot készíthetnek a gyerekek különféle anyagokból 
és technikákkal, vagy az Ökoságok, ahol az újrahasznosításon van a hangsúly. Kon-
zervekből, kávékapszulákból, farmerekből, fából, csempékből különféle használati 
eszközöket készítünk. De ilyen az Óperencián innen és túl… tematikus egység, ahol 
a népmesékben található szereplőket készítünk el báb formájában.
 A jeles ünnepekhez kapcsolódó programok, a hétvégi gyerekprogramok, vala-
mint a múzeumpedagógiai foglalkozásaink révén igen közkedveltek lettünk a gye-
rekek körében. Nagyon szerettük volna, ha a tájház nemcsak a kisebb korosztályé, 
hanem más generációkat is meg tudunk szólítani. Így indult el a második nagy te-
matikus foglalkozássorozatunk, a Kézműves Kuckó, ahová havonta egy alkalommal 
várunk kézműveskedni szerető felnőtteket. Ezeken a szombat délutánokon szintén 
egy-egy kézműves technikával ismerkedhetnek meg a résztvevők, de már nem ra-
gaszkodtunk annyira a néprajzi gyökerekhez. Így helyet kapott foglalkozásainkon a 
textilfestés, a mozaikkészítés vagy a lakáskultúra. 
 A Kézműves Kuckó hívta életre harmadik nagy tematikus programsorozatunkat, 
a Fonó napokat. Az előbbi foglalkozásainkon lassan kezdett kialakulni egy kis kö-
zösség, akik szerettek volna hagyományosabb kézműves technikákat is elsajátítani. 
Ráadásul a sok együtt töltött idő összekovácsolta a csapatot, és a résztvevők már a 
tájházi programokon kívül is gyakran szerveztek közös programokat. Ezt a családias 
hangulatot megragadva kelt életre a Fonó napok programsorozatunk, melynek célja 
az, hogy felelevenítsük, visszahozzuk a régi falusi fonók világát, hangulatát. Éven-
te két alkalommal, az év elején farsangi időszakban, illetve az év végén adventet 
megelőző pár hétben szervezünk ilyen foglalkozásokat. A tematikák kidolgozásánál 
törekedtünk arra, hogy a hagyományos kézműves technikák kerüljenek előtérbe, 
mint a nemezelés, a népi bútorfestés és kosárfonás. De volt olyan fonó is, ahol a 
népmesék világába kalauzoltuk el a résztvevőket.
 A gasztronómia és a hozzá kapcsolódó programok napjainkban nagyon kedveltek. 
Az ország minden településén rendeznek olyan fesztivált, melynek középpontjában 
az adott vidékre jellemző ételkülönlegesség áll. A tájház rendszeres látogatói köré-
ben is gyakran felhangzott az a kérés, hogy szeretnének gasztronómiai programokat. 
Sokáig gondolkodtunk, melyik az a forma, ami kielégíti a látogatóink igényeit, de a 
tájházból nem lesz egy fesztiválközpont. A legfontosabb feladatunknak a népi tudás 
átadást tartottuk, így jött az az ötlet, hogy Mindennapi ételünk… címmel egy gaszt-
ronómiai foglalkozássorozatot indítsunk. Középpontban a magyar népi táplálkozás 
szokásai állnak. Megnézzük, milyen ételeket készítettek elődeink a mindennapokban, 
illetve egy-egy évszakhoz vagy ünnephez kapcsolódóan. Elkészítjük a Szeged vidé-
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kére jellemző ételeket. Áttekintjük, milyen hatások érték a magyar konyhát, illetve 
egy-egy étkezés milyen szerepet töltött be egy család vagy egy kisebb közösség életé-
ben. A résztvevők megtanulhatták, hogyan készítették a csiga és laskatésztát, valamint 
hogyan lehet szilvalekváros derelyét főzni. Böjti ételek készítése közben megtudhat-
ták, mit jelentett a régmúlt emberének a böjt, milyen típusai voltak, milyen szabályok 
szerint végezték. Húsvéthoz közeledve a Kárpát-medence kalácskészítésének rejtel-
meibe vezettük be a résztvevőket. De azt is megtanulhatták, mitől lesz jó egy rétes, 
mi a nyújtás titka, vagy melyik a legjobb töltelékű rétes. Elkészítettük a lakodalmak 
kedvenc édességeit. A falusi társadalom legalapvetőbb táplálékát, a kenyeret is meg-
tanulhatták elkészíteni a résztvevők, miközben a legősibb és legszenteltebb táplálé-
kunkhoz kapcsolódó hiedelmeket és szokásokat is felelevenítettük. Adventkor sorra 
vettük azokat az élelmiszereket, melyek az adventi és a karácsonyi időszakban babo-
nás jelentőséggel bírtak, és ezekből készítettünk különféle csemegéket: így mákos és 
diós süteményeket, ostyát, almás lepényt és gyümölcskenyeret.
 A jeles napokhoz kapcsolódó programjainkon gyakran tartottunk különféle 
témákban előadásokat, melyek népszerűknek mutatkoztak az idősebb korosztály 
körében. Ezen fellelkesülve indítottuk el a Múltidéző néprajzi előadások tematikus 
programunkat, melyeken a magyar néprajz egy-egy kevésbé ismert szegmensét 
mutatjuk be műtárgyak, fotók, néprajzi források (levelek, visszaemlékezések, ön-
életrajzok, interjúk) és a népköltészet segítségével. Az érdeklődők megismerked-
hettek három más-más vidékről származó újasszony sorsával, akik új életet kezdtek.  
A visszaemlékezéseik alapján, használati tárgyaik segítségével megtudhattuk, milyen 
volt az ő életük, volt-e különbség az életükben abból adódóan, hogy más-más vidék-
ről származtak. A népi falvédők világába is elkalandoztunk. Megvizsgáltuk, hogy 
mennyire népiek. Hogyan hatott rájuk a városi, polgári kultúra. Vagy, hogy mikről 
mesélnek. A Népköltészet Hetén mi mást is eleveníthettünk meg, mint a népmeséink 
világát. Régen, miután beesteledett, a falusi közösség tagjai egy jó mesélő köré gyűl-
tek és hallgatták történetét egy varázslatos világról, ahol a sárkány elragadja a napot,  
a csillagok a liszt miatt vitáznak. Ezen az előadáson ezeket a meséket vettük elő mi 
is, és megnéztük, milyen szerepet töltöttek be az égitestek és csillagképek a magyar 
népköltészetben, és milyen jelentéseket hordoztak. Máskor egy parasztcsalád esté-
jébe kalauzoltuk el az érdeklődőket. Megnéztük, hogyan zajlik egy este, kik hol és 
milyen bútorokon aludtak, mennyire hittek az álmokban.
 A tematikus foglalkozásaink mára már teljesen beépültek a tájház életébe, színe-
sítik az intézmény programkínálatát. De lehetőséget adnak arra is, hogy megeleve-
nítsék a ház régi életét, és visszaadják a régi korok mindennapi hangulatát. 

Kulik Melinda
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Látássérültek a múzeumban

2019 év végén látogatott el a budaörsi Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjteménybe, 
vagyis a Heimatmuseumba a Buda-Környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületé-
nek (BULÁKE) egy kicsiny, de annál lelkesebb csapata.
 Elsőre nehéznek tűnt, hogy egy olyan gyűjteményt, amely nem tartalmaz ki-
mondottan kézbe vehető, körbetapogatható tárgyakat, hogyan lehet megmutat-
ni azoknak, akik vagy egyáltalán nem látnak, vagy csak csekély mértékben. Még 
a rutinos tárlatvezetőnek is fejtörést okoz, ha nincs ilyesmihez hozzászokva, hogy 
honnan közelítse meg a dolgokat. Az biztos volt, hogy új alapokra kellett helyezni a 
történet átadásának módját.
 A tárlatvezetésnek van egy jól működő struktúrája, amit csupán a korcsoportra 
és az előzetes ismeretek mennyiségére kellett eddig igazítani. Ez most úgy módosult, 
hogy minden helyre, az „ahogyan az a képen is látható” szövegrész helyére leírást  
kellett illeszteni. És ami döcögősen indult, hamarosan egyértelművé vált. Az enteriőrbe 
lépve először leírást kellett adni a szoba paramétereiről, berendezéséről. Átgondolan-
dó ilyekor az is, mit lehet kézbe adni magyarázat közben. Egyes viseletdarabok, tárgyak 
biztonsággal megtapinthatóak, főleg azok számára, akik amúgy is a kezükkel látnak. 
Ők tudják, hogyan kell hozzáérni a dolgokhoz, nyugodtan meg lehet bízni bennük. 
A tárlatvezetést követően kérésükre, egy sváb kóstolón, és ezzel együtt egy jó hangula-
tú beszélgetésen is részt vettek még látogatóink a múzeum munkatársaival.
 A BULÁKE tagjai által újabb színfolttal gazdagodott a múzeum látogatóinak 
köre. Hosszú évek óta fogadjuk például a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Álta-
lános Iskola Gyógypedagógiai Intézményi Egységének tanulóit húsvéti és adventi 
foglalkozásainkon, már visszatérő látogatókként számíthatunk a Kelenföldi Szoci-
ális Ház Nappali Ellátású Pszichiátriai Betegeire is, valamint a 2018-ban befejező-
dött felújítás eredményeképp az épület már kerekesszékkel is látogatható.
 Bátran mondhatjuk, hogy a múzeum mindenkié! 

Szekeresné Simon Anett 
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Látássérültek tárlatvezetésen a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjteményben
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A Csicsóka Tájház a nemzeti összetartozás gondolatának jegyében

„Az Országgyűlés az Alaptörvényben rögzített felelősségviselés jegyében, a történelmi 
Magyarország területét szétdaraboló és a magyar nemzet harmadát idegen államok 
fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én aláírt békediktátum 100. évfordulójára em-
lékezve, számot vetve e békediktátum által okozott politikai, gazdasági, jogi és lélektani 
problémák máig tartó megoldatlanságával, de egyben erőt merítve a külhoni magyarság 
megmaradásba vetett hitéből és értékelve a 2010-ben megkezdett határokon átívelő bé-
kés nemzetegyesítési politika eredményeit, a 2020. évet a nemzeti összetartozás évének 
nyilvánítja.” – idézet az Országgyűlés 18/2019. (VI.18.) határozatából.
 A biharkeresztesi Csicsóka Tájház tulajdonosai: Marosán György, felesége Judit 
és lányuk, Gréta, évek óta ennek szellemében működtetik tájházukat, amely egyben a 
közösségépítés nagyszerű példája a határmenti kisvárosban, Hajdú-Bihar megyében.
 Hívő keresztényekként a helyi római katolikus gyülekezet aktív tagjai, így nem 
véletlen, hogy már több éve tájházukban szeretettel fogadják a Gyomaendrődről 
induló és Nagyváradra tartó Szent László zarándoklat megpihenő tagjait. 2019-ben 
pedig Szűz Mária szobor szentelésére került sor Gyümölcsoltó Boldogasszony nap-
ján portájukon. A szobrot dr. Dénes Zoltán katolikus plébános szentelte meg, így 
már a bejáratnál érezhették a házba betérők a hit és a vendégszeretet erejét.
 A Tájházak Napja minden évben igazi ünnep a Csicsóka Tájházban. Megnyílnak 
a kapuk és a szívek, s a látogatókat a helyiek mellett a Partiumból érkező kézművesek 
portékái és népzenészek műsorai is színesítik. 2019-ben a Biharkeresztesre telepí-
tett második világháborús vajdasági hadifoglyokra emlékezve a bácskai fiatalokból 
álló Pendergő Tamburazenekar műsorát hallgathatták a vendégek. Augusztusban 
pedig a nagyváradi várban képviselte a Marosán-család a bihari tájat standjukkal a 
Nagyváradi Magyar Napokon. Hiszik és vallják, hogy az összetartozás érzését erő-
síti minden rendezvényük határon innen és túl. Példa értékű munkájáért, a telepü-
lés várossá nyilvánításának 30. évfordulója alkalmából megtartott ünnepi képvise-
lő-testületi ülésen a város elismeréseként a házaspár 2019-ben Közszolgálatért díjat 
vehetett át.
 A régió tájházainak megbecsüléseként örömmel osztottam meg ezen írásom-
mal tapasztalataimat, s ugyanakkor arra bíztatok mindenkit, hogy útban a Partium 
vagy Erdély felé, álljanak meg egy kicsit Biharkeresztesen a Csicsóka Tájháznál és 
beszélgessenek a ház gazdáival, s csak ezután folytassák útjukat emberségből, hitből 
és önzetlenségből jó útravalóval felszerelkezve.

Korompainé Mocsnik Marianna
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A nagyváradi várban Marosánné Fésűs Judit és Marosán György (Fotó: Csicsóka Tájház)

A Marosán család és a Pendergő Tamburazenekar Biharkeresztesen (Fotó: Csicsóka Tájház)
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Plakát a Tájházak Napján Biharkeresztesen (Fotó: Csicsóka Tájház)

Mária szobor (Fotó: Korompai Balázs)
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Kihunyt a Drávaszög egyik fénylő lámpása

2019. október 24-én otthonában vég-
leg lehunyta szemét dr. Simor Ferencné 
született Bokody Éva gyémántdiplomás 
agrármérnök, a Magyar Kultúra Lovagja. 
Hosszú, fájdalmasan nehéz betegség után, 
de megbékélve és csendben távozott életé-
nek 89. évében.

  Egyik alapító tagja volt a Magyaror-
szági Tájházak Szövetségének; emellett 
a Pulszky Társaság és a Magyar Néprajzi 
Társaság aktív tagja; a Baranya Honisme-
reti Egyesület, valamint a Siklósi Vár- és 
Múzeumbaráti Körének évtizedeken át 
volt elnökségi tagja; a Magyar Evangéli-
kus Egyháznak zsinati tagja, a siklósi gyü-
lekezet hitvalló egyénisége.

 Létrehozója, éltetője, gondozója, irányítója volt a 23 éven át működő, országos hírű 
tájháznak Nagytótfaluban. Az előzményekről, és az indíttatásáról fontos szót ejteni.
 Simorné Bokody Éva 1930. december 14-én született Budapesten, középosztály-
beli, értelmiségi családba. 1942-ben Kelenföldről két évre Ajkára kerülve, a kamasz-
kor minden fogékony szenzibilitásával érzékelte a paraszti élet ellentmondásait: a 
tudatlanság, tájékozatlanság, tanulatlanság miatti nyomort és küszködést, önmaguk 
leértékelése miatti kishitűséget; hagyományaik és a paraszti létforma szégyenlését. 
Nagy példaképe volt (az akkor 200 éve született) Tessedik Sámuel. Az ő mentalitását 
átvéve, a „tanítva segíteni” szándék ekkor alakult ki – egy életre meghatározóan – az 
akkor alig 12 éves lányban. Ettől kezdve egész életpályája e cél felé irányult.
 Az Agrártudományi Egyetem elvégzése után hivatása mellett párválasztása 
is vidékre szólította: állatorvos férjével együtt a pályakezdés mohács-szigeti évei 
után 1961-ben Siklósra kerültek. Itt kezdett dolgozni. Javító szándékú, maxima-
lizmusra törekvő agrármérnöki tevékenységét az akkori vezetés túlzottnak, káros 
példának tartotta - így negyedik gyermekének megszületése után már nem kapott 
szakmájában munkát. A szellemi tőke elpocsékolása, a tehetség megfojtása még-
sem sikerült. Elhivatottságának tárgya és célja változatlan maradt, csupán eszkö-
zei lettek mások.
 A néprajzi gyűjtőmunkához az 1970-es évek elején a baromfipestis elleni védő-
oltás munkája adta az első impulzust. Siklóson és a környező falvakban, a gazdasági 
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udvarokban hasznavehetetlennek ítélt tárgyak, semmirevalónak tartott vásznak, és 
a még élő, de lenézett tájnyelv hívta föl először a laikus gyűjtő figyelmét arra, hogy 
van a soknemzetiségű Baranyában egy eddig feltáratlan terület; hogy él ebben a 
kistérségben egy „magyar kisebbség” – szinte elfeledetten – melynek saját nyelve, 
saját öltözködés- és viselkedéskultúrája van. És élnek még adatközlők...
 Az önkéntes néprajzi gyűjtőmunkát alapos felkészülés, tájékozódás előzte meg.  
Drávaszög nagy felfedezője Gönyei Sándor 1942–44 között kutatott a tájegységben, 
Nagyharsány és Peterd kivételével, a jelenlegi határon túli Belső-Drávaszögben.1

 Harminc évvel később Külső-Drávaszög még nagyrészt fehér foltnak számí-
tott. A gyűjtést több dolog is nehezítette. Egyik, hogy a Drávaszögben már nagyon 
régen megtörtént a „kivetkőzés”. A szóra bírható, emlékőrző idősek is egyre ke-
vesebben voltak. Sokat nehezített az a tény is, hogy elődeik ruházatát nem vették 
viseletszámba. A népviselet felvirágzásának idején az itt élőknek már nem volt a 
szó megszokott értelmében vett népviselete. Maga a fogalom erősen kapcsolódott 
bennük a paraszti életformának egy, az övékénél elmaradottabb formájához. Sőt, 
kissé lenézték a még viseletben járó ormánságiakat.
 Ám a gyűjtés legfontosabb célja a néprajzi értékek közkinccsé tétele volt; hogy 
az ebben a népcsoportban élők meglássák saját értékeiket egy kis múzeumban ösz-
szegyűjtve – ezzel is segítve őket önbecsülésükben, a helyes önértékelésben. Ennek 
részeként a már elfeledett hímző- és szövőművészet visszatanítása, egy drávaszögi 
műhely létrehozása volt.2

 1979-ben Nagytótfalu lakosai részéről mutatkozott hajlandóság a gyűjtemény 
befogadására, a volt iskola- és tanítólakás épületében - ami akkor a székhely-község, 
Nagyharsány teljes anyagi és jogi fennhatósága alá tartozott; és, mint ilyet, értéke-
síteni akarta. A volt egyházi ingatlan eladását 1982-ben a védett népi műemlékké 
nyilváníttatás végleg meghiúsította, amit Simorné ért el több év munkájával. Pon-
tosan 30 évre rá ez a védettség mentette meg az épületet attól, hogy a faluvezetés 
„kulcsosházzá” silányítsa ezt a páratlan kulturális örökséget.
 1988 szeptemberében nyílt meg a tájház. Az élő kismúzeum nagy álma megva-
lósulni látszott – bár a ’80-as évek végén még példátlan, eretnek gondolatnak szá-

1 Nagyon sok segítséget nyújtott a kezdeteknél, és a gyűjtőmunka során is dr. Andrásfalvy Bertalan 
professzor (akkor a Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztályának vezetője) és Újváryné 
dr. Kerékgyártó Adrienn (1905–2006) néprajzkutató (Budapesti Néprajzi Múzeum). Az ő 
iránymutatásuknak, tanácsaiknak köszönhetően minden tárgy adatolva lett és házi leltárszámot 
kapott.

2 A tájház megnyitása előtti évben egy éven keresztül járt az Ormánság szövő-nagyasszonyához, 
Sósné Kovács Margithoz, a szövést, és a szövés előkészítő-munkáit megtanulni. A műhely 
elindításakor az első években jelentős segítséget kaptunk Margit nénitől.
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mított gyermekfoglalkozásokat bevinni muzeális térbe. Ennek létrejöttéért és fenn-
maradásáért előbb a szakmai felügyelettel, később (és mindvégig) a helyi vezetéssel 
is keményen meg kellett küzdeni.
 Ez a kis ékszerdoboza a vidéknek az évek során egyre több, és nívósabb rendez-
vénnyel, ünneppel, gyermekfoglalkozással – egyedülálló szövőműhelyével, országos 
érdekeltségű nyári kézműves-táborával – nemcsak nevezetessége, hanem fontos kul-
turális központja lett a régiónak.
 Az évek alatt egyre emelkedő, minden korosztályt felölelő látogatottság mellett 
maradandó tudást, élményt kapott az a néhány ezer gyermek, akik az itteni tábo-
rokban, szövő-szakkörökben, színjátszó csoportokban, múzeumpedagógiai foglal-
kozásokon stb. részt vehettek.
 2012. március 29-én végleg lezárult ez a néprajz-történeti korszak a nagytótfalusi 
vezetés döntése okán. Nagytótfalu már csak egy a gyűjtőterület 23 településéből – 
a volt tájház épülete az óta üresen áll.
 A tájház fénykorának közel negyedszázada alatt abban a kiváltságos helyzetben 
voltam, hogy nem csak, mint lánya és tanúja, de aktív részese is lehettem minden-
nek, mint munkatárs. Édesanyám mindvégig képezte magát, nem múló érdeklő-
déssel. Örök fájdalma maradt életművének értelmetlen lerombolása. Mindeddig 
elvarratlan szál, amit életében nem sikerült elrendezni – azaz helyet találni mind-
máig raktáron lévő, egyedülálló gyűjteményének.
 Sokan, nagyon sokat kaptunk tőle: tudását, tapasztalatait, barátságát, szeretetét. 
Bár Nagytótfalu vezetői elárulták, kizárták szeretett tájházából – sőt, egész életmű-
vétől akarták volna megfosztani, az itt élők – barátok, adatközlők, tanítványok – 
szeretete, megbecsülése kölcsönösen megmaradt.
 Végezetül Tessedik Sámuel(1742–1820) önéletírásának utolsó mondata:
 „... Isten megadja, hogy ... ki fognak kelni ama virágok, melyeknek magvait talán idő 
előtt, talán terméketlen földbe, jó remény fejében elvetettem.”

Simor Eszter
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