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Ajánlás
Ez a 2020-as esztendő nagyon sokban más, mint bármelyik korábbi, amit megéltünk,
mind személyesen, mind a Magyarországi Tájházak Szövetségében. A közel húsz
esztendővel ezelőtt megszületett szervezetünk működését egyensúly jellemzi, éves
országos és regionális programjainkat jó előre megtervezzük. A szövetség eseményeinek tartalmát pedig igyekszünk úgy alakítani, hogy a programjaink tematikája választ adjon tagjaink számára tájházak működtetésének újra és újra felmerülő állandó
kérdéseire, de reagálni kívánunk a kihívásokra és a fejlesztéseket szélesítő új vagy már
korábban elindult kezdeményezésekre, támogatási formákra is.
2020. január végén elnökségünk egy rendhagyó, másfél napos elnökségi ülést tartott Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Nemcsak az elmúlt 2019-es évet
tekintettük át és értékeltük, hanem megkezdtük a felkészülést a 2020-as évre is. Többek
között átgondoltuk az április elejére esedékes éves közgyűlésünk programját, számos új
tevékenységet terveztünk meg. Az idei tisztújításra nem volt nehéz felkészülnünk, hiszen
2019-ben öt új, ambiciózus tagunk kezdett munkába. Velük és az alapító vagy már régebben elnökségi tagként dolgozókkal együtt egy gazdag és friss programot álmodtunk meg
az év elején. Március közepére azonban kiderült, hogy életünket gyökerestől felforgatja a
koronavírus-járvány, s rendezvényeink jelentős részét, beleértve az éves közgyűlésünket
és regionális találkozóinkat elhalasztani kényszerülünk. A digitális térbe szorulva a Tájházak Napját a Közösségek Hetéhez társulva, online módon tarthattuk meg, és több elnökségi ülést ugyancsak virtuálisan szerveztünk meg.
Az élet azonban nem állt meg a megszokott és megszeretett rendezvények hiányában sem, és úgy gondoltuk, hogy a szeptemberre halasztott közgyűlés előkészítéseként
a Tájházi Hírlevél lapjai számára előzetesen elkészítjük a 2019-es év összefoglalóját és
értékelését. Az országos és regionális tevékenységeinkről szóló beszámolókat olvasva
– és egyúttal megköszönve ügyvezető elnökünk és elnökségi tagjaink erőfeszítéseit –
most egy rendhagyó beszámolót tárhatunk tagtársaink elé. Tükröt mutathatunk soksok színes és gazdag tartalommal szervezetünk 2019-es évéről. A beszámolók ugyan
2020 augusztusában már szinte egy krónika lapjait idézik, visszatekintésre, emlékeink
felidézésére késztetnek bennünket, ugyanakkor megerősítenek bennünket abban is,
hogy a Tájházszövetségben és a tájházaink érdekében végzett munkánk sokrétű és nagyon eredményes volt az elmúlt évben.
A megváltozott körülmények nem jelenthetnek visszalépést munkánkban. Terveink, szándékaink, a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal közösen tervezett új fejlesztéseink, képzéseink, kiadványaink megerősítenek bennünket, és új lendületet adnak tagságunk számára 2020 második felére, majd a következő évekre egyaránt!
Dr. Bereczki Ibolya, a Magyarországi Tájházak Szövetsége elnöke
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Beszámoló a Tájházszövetség 2019. évi szakmai munkájáról
Szervezetünk működése 2019-ben is a korábbi években megszokott gyakorlat szerint történt, az egyesületi szervezeti formához kötődő formális alkalmaink a következő események voltak:
– Elnökségi ülést három alkalommal tartottunk, február 22-én és szeptember
7-én Szentendrén, június 7-én pedig Hajdúszoboszlón.
– Közgyűlésünk helyszíne 2019. április 6-án Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeum volt, ekkor adtuk át a szervezetünk által alapított Az év tájházvezetője díjat. A közel 30 éves munka, az elmúlt évek kiemelkedő fejlesztéseinek és a Gazdaház élettel teli
működtetésének elismeréseként a díjat 2019-ben Vaskó Istvánné Borinak, a hajdúszoboszlói Gazdaház gazdasszonyának adományozta szövetségünk.
2019. február 22-i szentendrei elnökségi ülésünkön – egyéb hivatali és személyes elfoglaltsága miatt – öt elnökségi tag jelezte lemondási szándékát: az Északmagyarországi régiót képviselő Berecz Lászlóné Zsuzsa, a Közép-dunántúli régió
eddigi elnökségi tagja, Czeglédi Ákos, a magyarországi szlovák tájházak érdekképviseletét ellátó Andó György, a Dél-alföldi régióból dr. Szonda István, valamint
Danter Izabella, a határon túli magyar tájházak képviselője.
A megüresedett elnökségi pozíciók pótlásáról a 2019. április 6-i közgyűlésen
született döntés, a következők szerint:
– Észak-Magyarország: Urbán Anett (Tiszaújvárosi Helytörténeti Gyűjtemény),
– Közép-Dunántúl: Miszlai Zsolt (Móri Emléktár és Művészeti Kiállítás),
– Dél-Alföld: Kulik Melinda (Napsugaras Tájház, Szeged),
– Magyarországi szlovák tájházak: Király Katalin (Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete),
– Határon túli magyar tájházak: Kővári Emese (Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény, Létavértes).
A közgyűlési határozat szerint az elnökségi ülésekre az elkövetkezendőkben
meghívást kap Kicsindi Enikő (Nagysallói Tájház), a felvidéki magyar tájházak
ügyének képviseletére.
Formális alkalmainkon túl nagy hangsúlyt helyeztünk szakmai továbbképzési
programok megvalósítására. 2019-ben regionális találkozót az alábbi régiókban
rendeztünk a helyi partnerek bevonásával, segítségével:
– a magyarországi szlovák tájházak vezetői számára április 13-án Terényben valósult meg konferencia a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete szervezésében;
– a Dél-dunántúli tájházak találkozója Szajkon zajlott le június 10-én a Magyarországi Német Tájházak Szakmai Központjával közös szervezésben;
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– Nyugat-Dunántúlon június 14-én Felpécen találkoztak a régióból érkező tagjaink;
– az Észak-magyarországi regionális találkozóra 2019. június 28-án a Felsőtárkányi Művelődési Házban került sor;
– a Kelet-magyarországi tagjainknak szóló találkozó helyszíne 2019. szeptember
14-én Nyíregyházán, a Sóstói Múzeumfalu volt;
– a Dél-alföldi konferenciára 2019. október 11-én Szegeden, a Napsugaras Tájházban került sor;
– XVII. Országos Találkozónk szeptember 26–28-án a Heves megyei Boldogon
valósult meg. A találkozó tematikáját a házigazda település legjellemzőbb értékéhez igazította a szövetség, a tájházakat élővé tevő hagyományok kerültek a
középpontba. Az alapgondolat szerint a hagyományőrzés egy évszázadokon átívelő idegenvezetés, amellyel élményként ismerhető meg múltunk, örökségünk.
Szeptember 26-án, csütörtök délután a Hatvany Lajos Múzeum vendégeiként
Hatvan értékeivel ismerkedhettek a találkozóra érkezők, majd a pénteki napon
Boldogon került sor az Élő hagyomány a tájházakban – a helyi folklór megjelenési
formái címmel a szakmai konferenciára. A szeptember 28-ra szervezett tanulmányi kiránduláson a résztvevők Hévízgyörk, Tura, Zsámbok, Kóka, Úri és Gomba
tájházait, gyűjteményeit ismerhették meg.
A Tájházak Napja, mint kiemelt országos rendezvényünk április 27–28-án
nyolcvan településen várta az érdeklődőket. 2019-ben az országos megnyitó helyszíne a Kiskőrösi Szlovák Tájház volt, ahol Szent György napjához és az állatok
tavaszi kihajtásához kapcsolódó játékos feladatokkal, „sárkányos” kézműves foglalkozásokkal és hagyományos kemencés finomságokkal fogadták a látogatókat.
A helyi hagyományőrzőknek hála, a rendezvényen teret kapott a színpompás kiskőrösi viselet és a folklór is.
A Múzeumok Majálisán május 18–19-én a megújult Múzeumkertben a nagyközönség előtti bemutatkozás lehetőségeként jelentünk meg, a budaörsi Bleyer Jakab
Helytörténeti Gyűjtemény, valamint az oszkói Hegypásztor Kör képviselte szövetségünket.
„Az év tájháza” címet 2019-ben az 1935-ben alapított veszprémi Bakonyi Ház
érdemelte ki, amely a Dunántúl első, illetve a magyar nyelvterület második tájháza,
mára tudománytörténeti, múzeumtörténeti és egyben várostörténeti jelentőséggel
is bír. „Az év tájháza” pályázatnak immár országos a visszhangja, rendkívüli médiaérdeklődés övezte az elismerésben részesült Bakonyi Házat.
Szakmai elismerés, hogy a Miniszterelnökség Népi Építészeti Programjának,
illetve az EMMI Kubinyi Ágoston Programjának bíráló bizottságában 2019-ben is
helyet kaptak szervezetünk képviselői.
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A Kubinyi Ágoston múzeumszakmai pályázathoz szövetségünk az alábbi tájházaknak, kiállítóhelyeknek adott ki támogató nyilatkozatot:
– Albertirsai Tájház
– Algyői Tájház
– Borsodi Tájház, Edelény
– Bődi István Falumúzeum, Hosszúpályi
– Budafoki Barlanglakás Emlékmúzeum
– Kölcsey Emlékház Álmosd
– Budakeszi Tájház
– Egyeki Tájház
– Cigándi Falumúzeum
– Kókai Helytörténeti Gyűjtemény
– Kurucz Albert Kiállítóhely, Konyár
– Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely
– Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház, Tiszafüred
– Kiss Géza Ormánsági Helytörténeti Kiállítóhely, Sellye
– Szajki Tájház
– Szentgáli Tájház
– Szent Vendel domborműves népi lakóház, Zsámbék
– Vehiculum-Ház, Besenyszög
– Zsámboki Tájház
A Népi Építészeti Programra 2019-ben kevesebb pályázat érkezett, mint a megelőző évben, de a beérkezett pályázatok jobb színvonalúak voltak. Szövetségünk
szempontjából elszomorító tapasztalat, hogy rendkívül kevés tájház pályázott erre
a forrásra, valószínűleg az önkormányzatok az önerő miatt kevésbé motiváltak ennek a lehetőségnek a felhasználására.
2019. szeptember 7-én a Skanzen Hagyományaink Vendégségben eseményén
ismét vendégül látták a tájházakat, akiknek bemutatkozási, ismerkedési alkalmat
biztosítottak. A kerek jubileumukat ünneplő tájházak számára a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal közösen díszoklevelet adtunk át, továbbá a 2019-ben a Szabadtéri
muzeológiai és tájházi szakági képzést sikeresen teljesítők ugyancsak ekkor kapták
meg tanúsítványaikat.
A népi építészettel kapcsolatos szakmai kezdeményezések közvetve kötődtek
szövetségünkhöz:
– a Hagyományos Házépítő Kft. és a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága július 14-től közösen rendezett Népi Építészeti Nyári Egyetemet Oszkón,
melyet szövetségünk is meghirdetett tagsága körében. A résztvevők elméleti és gya6
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korlati ismereteket szerezhettek a népi építészeti technikákról, egy présház tetőfedése volt a konkrét feladat, melyet mintaszerűen sikerült kivitelezni.
– Szeptember 21-én a Magyar Építőművészek Szövetségével közös Népi építészeti szakmai napot szervezett a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, melyre ugyancsak
ösztönöztük tagjaink részvételét.
Belső kommunikációs kiadványunk, a Tájházi Hírlevél 2019-ben három alkalommal jelent meg, illetve a negyedik szám 2020-ban készült el. A honlapunk
(www.tajhazszovetseg.hu) szerver hiba miatt összeomlott, emiatt az év második
felében közel egy hónapig nem volt elérhető, majd kemény munkával sikerült újraépíteni. A Facebook oldalunknak közel tízezer követője van, a napról-napra frissülő
tartalmakat akár többszázan is kedvelik, megosztják.
A Magyarországi Tájházak Szövetsége a 2019-es évet létszám tekintetében 146
jogi és 124 egyéni taggal zárta.
Hegedűsné Majnár Márta

A Tájházszövetség 2019. évi közgyűlése (Fotó: Hegedűs Gyula)
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Az Észak-magyarországi régió beszámolója
A Tájházszövetség elnökségében eltöltött első évemet elsősorban az ismerkedésnek
szenteltem. Megismertem leendő feladataimat, valamint igyekeztem felmérni az
Észak-magyarországi régióhoz tartozó tájházakat. Elkészítettem ezekről egy listát,
melynek megvalósításában segítségemre volt a Magyarországi Tájházak Központi
Igazgatósága. Ennek eredményeként e régióban (Borsod, Heves és Nógrád megye)
összesen 110 db tájház létezésére sikerült fényt deríteni.
A 2019-es évben Felsőtárkányban rendeztük regionális találkozónkat, illetve
az országos találkozót is régiónkban, Boldogon rendezte meg a Tájházszövetség.
Mindkét eseményt sikeres és hasznos programként tarthatjuk számon.
A Hagyományaink vendégségben című programot tájházaink közösségei is színesítették. A Tardi Hagyományőrző Együttes, a mezőkövesdi Matyó Nagymama
Klub és a szentistváni Karcos Murci Hagyományőrzők közös énekkari műsora volt
látható a színpadon.
A Kubinyi Ágoston Program segítségével régiónkban egy tájház végezhet el felújítási munkát. A cigándi Bodrogközi Múzeumportán nyílászáró csere és tetőfelújítás valósul meg.
Ismereteim szerint a régióban két tájház átadása történt meg a tavalyi év folyamán: az egyik Egerszóláton, a másik Egerlövőn. Egerlövőn a Lechner Tudásközpont Népi Építészeti Pályázatának támogatásával a várakozásoknak és terveknek
megfelelően sikeresen újítottak fel teljeskörűen egy nagyrészt eredeti formájában
fennmaradt, a felújítás kezdetére azonban kritikus állapotba került, tipikus Északalföldi parasztházat. A ház az Alföld északi peremén elhelyezkedő falunak nem
csupán az utolsó ilyen jellegű parasztháza, hanem kultúrtörténeti szempontból
is kiemelkedik: benne töltötte gyermek- és fiatalkorát az irodalomtörténész Bata
Imre, s dokumentáltan többször vendégeskedtek benne a 20. század második felének legjelentősebb írói, költői, így például a közeli barát Weöres Sándor és Károlyi
Amy. A házból tájházat szeretnének kialakítani, amely nemcsak kiállítóhelyként,
hanem helyi közösségi térként is funkcionálhat. Az állandó kiállítás jelleggel tervezett néprajzi gyűjtemény tárgyanyagának nagy része jelenleg is rendelkezésre áll, s
a néprajzi kiállítást a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának javaslata
nyomán ház- és családtörténeti fókusszal alakítják ki a meglévő bőséges dokumentumgyűjtemény felhasználásával.
Örömteli hírek érkeztek Mezőkövesdről és Tardonáról. Mezőkövesden pályázati forrásból a Hadas városrész felújítására kerül sor a 2020-as év folyamán. A munkálatok során többek között a közterületek aszfaltjának cseréjére, két népi lakóház
felépítésére és a Táncpajta felújítására is sor kerül. A végeredményt a várhatóan
8
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A felújítás kezdetei a Hadas városrészben (Fotó: Berecz Lászlóné)

2020 szeptemberében, a Mezőkövesden megrendezésre kerülő Észak-magyarországi regionális találkozón meg is tekinthetik az érdeklődők.
A Tardonai Tájház egy turisztikai pályázat segítségével újul meg. Felújítják az épületet, kiépítik a fűtést, új berendezéseket gyártatnak és digitalizálásra is sor kerül.
A Tájházak Napja programhoz régiónkból kilenc tájház csatlakozott. Felsőtárkányban például birkanyírás bemutatóval, morvánkalács készítéssel, Boldogon
tubu kaláccsal, boldogi kisrózsával és kézműves vásárral várták az érdeklődőket.
Tiszaújvárosban, a „Villa Scederkyn” Tájházban évente új időszaki kiállítást készítünk, a téma 2019-ben a táj és az építkezés kapcsolata, az ezzel kapcsolatos környezet – átalakítási folyamatokat, építőanyagokat és háztípusokat mutattuk be.
Urbán Anett
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A Közép-magyarországi régió tájházairól
A Tájházszövetség Közép-magyarországi régiójának elnökségi tagjaként nagy örömömre szolgál, hogy 2019-ben az egyik legaktívabb régió voltunk a Tájházak Napja
országos rendezvénysorozat szervezésében 20 tájházzal. Ugyanez az én munkámról
kevésbé mondható el, hiszen 2018 év végén megszületett harmadik gyermekünk,
emiatt az év második felében tudtam csak bekapcsolódni a szövetség munkájába.
Az éves regionális találkozónkat még a 2020. évi közgyűlés előtt szerettük volna
Zsámbokon megtartani, de sajnos a koronavírus átírta ezt a programunkat.
A Tájházak Napja rendezvényei már évek óta bizonyítják, hogy milyen színes és
jó programokkal lehet a látogatókat újra és újra bevonni a tájházak életébe, közösségébe. Régiónkban gazdag programok várták a vendégeket. A teljesség igénye nélkül szeretnék pár nagyon ötletes rendezvényről beszámolni. A szolnoki Tabáni Tájházban a
látogatók által hozott virágokkal és fűszernövényekkel ültették be a kiskertet, az Ócsai
Tájházban a Mit rejt a katonaláda? – a II. világháború emlékeit bemutató kiállítás
mellett dalban és mesében is megemlékeztek erről a korszakról. A Szent György napi
hagyományokhoz kapcsolódóan szervezték programjukat az isaszegiek. A szadaiak
a mezőgazdasági kiállításukat nyitották meg és kovácsműhely bemutatót tartottak
ezen az április 27-ei napon. Az inárcsiak remek és példamutató kezdeményezésére
szeretném felhívni a figyelmüket. A tájházak kerékpárnyeregből egy, az inárcsi indu-

A kókai kiállításmegnyitó pillanatai (Fotó: Tölgyesi Edit)
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lással kezdődő, nyolc tájházat összefogó kezdeményezés a térségben. (Ócsa, Bugyi,
Sári, Felső-Dabas, Dabas-szőlős, Dabas-Gyóni, Újhartyáni, Kakucs). Ezek a tájházak
csatlakozva a programhoz, minden helyszínen valami meglepetéssel várták a vendégeket. Gomba, Úri és Pánd községek tájházai hasonlóan az előbbihez, csak három
települést összefogva, 31 km-es kerékpáros körtúrát szerveztek az érdeklődőknek. Ez
a két kerékpáros program országos szinten is megvalósítható és jó példát mutat arra,
hogy közösségi összefogással milyen szép eredményt érhetnek el a gyűjtemények.
Tovább folytatódhatnak a Kubinyi Ágoston Program segítségével a térségünkben
is a fejlesztések. Ezek a 2019-ben elnyert támogatások révén 2020 év végéig kerülnek
megvalósításra. Állandó kiállítások, épületek újulnak meg, fejlődik az infrastruktúra, új
elemek kerülnek a tájházi kiállítások középpontjába, mint például Zsámbokon a Lapu
Istvánné Tájházban a konyhai falazat díszítő falfestésének feltárása, restaurálása, új állandó kiállítás megújítása. Tiszafüreden a Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház és Besenyszögön a
Vehiculum Ház infrastukturális fejlesztése és az állandó kiállítás megújításai.
A 2019. évben az előző évi támogatásnak köszönhető fejlesztések is befejeződtek. A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében nyílt meg Kókán a Tűvel festett képek,
csodálatos gobelinek című kiállítás, mely a kókai gobelin háziipar történetét dolgozta
fel a 2018. évi Kubinyi Ágoston program támogatásának köszönhetően.
Bajnóczy-Kovács Edina

A Tűvel festett képek, csodálatos gobelinek című kiállítás részlete (Fotó: Tölgyesi Edit)
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A Kelet-magyarországi régió beszámolója
A Hajdú-Bihar és Szabolcs-SzatmárBereg megyét magába foglaló régió 60
nyilvántartott tájházát a Tájházszövetség
2019. évi közgyűlése óta eltelt időszakban is jelentős aktivitás jellemezte és sok
új kezdeményezéssel büszkélkedhetnek.
2019 áprilisában a közel 30 éves munka, az elmúlt évek kiemelkedő fejlesztéseinek és a Gazdaház élettel teli működtetésének elismeréseként a Tájházszövetség
által alapított Az év tájházvezetője díjat
2019-ben Vaskó Istvánné Borikának, a
hajdúszoboszlói Gazdaház gazdasszonyának adományozta a szövetség. A tájház nemes küldetése, miszerint elődeink
tárgyait nemcsak ismerni, hanem tudásukat megismerni, átörökíteni is kötelességünk, nap mint nap megtapasztalhatjuk
Az év tájházvezetője, 2019.
a felnőtt- és gyermekcsoportok részére
Vaskó
Istvánné
Borika (Fotó: Gazdaház)
rendszeresen tartott bemutatókon és hétvégeken a családi programokon. Az állandó, 16 féle tematikát felölő foglalkozásaik között szerepel a keltetés, a textilfestés, a
kolbásztöltés egyaránt.
A Tájházak Napján Hajdú-Bihar megyében mindig gazdag programmal várják
a népi kultúra iránt érdeklődő látogatókat tájházaink.
2019-ben különösen értékes rendezvényt szervezett a Csicsóka Tájház a Biharkeresztesre telepített második világháborús vajdasági hadifoglyokra emlékezve,
ahol a bácskai fiatalokból álló Pendergő Tamburazenekar műsorát is meghallgathatták a vendégek.
A Tájházak Napja kiemelt rendezvénye zajlott Hosszúpályiban. A Dr. Bihari Szakértő Iroda (Debrecen) hangsúlyozva, hogy a kis települések tájházaiban,
helytörténeti gyűjteményeiben milyen sok néprajzi tárgyat, fotót, dokumentumot
őriznek, amelyek a települések elmúlt 100 évének hiteles tárgyi és szellemi értékei,
emlékei, kidolgozta a Kistelepülési Múzeumpedagógiai Programot. Ezt az utazó
tájházpedagógiai programot mind a szakma, mind az önkormányzatok, mind az
iskolák örömmel fogadták és a Tájházak Napján Hosszúpályiban, a Bődi István Fa12
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lumúzeumban került sor a Kistelepülési
Múzeumpedagógiai Program alapdokumentumának aláírására. A rendezvényen
Kapornai Judit tankerületi igazgató as�szony köszöntőjében kiemelte a foglalkozások jelentőségét az általános iskolai
korosztály nevelésében. 2019-ben 13
településen (Báránd, Biharnagybajom,
Derecske, Esztár, Földes, Hajdúbagos,
Hosszúpályi, Kaba, Kismarja, Konyár,
Mikepércs, Pocsaj, Tetétlen) 1.200 diák
számára biztosította saját településükön
a múzeumpedagógiai programokon való
részvételt. A megvalósítás sok élményt
nyújtott a gyerekeknek, tapasztalatot a
pedagógusoknak és a muzeológusoknak
is egyaránt, amelyről lehetőségünk volt
Nem esik messze az alma a tájháztól
több fórumon is beszámolni az év során,
Mezőgazdasági Hagyományok
júniusban a Német Nemzetiségi Tájhá- Gyűjteménye (Nagyrábé), 2019. április 28.
zak és a Dél-dunántúli Tájházak közös
Ványai Gusztáv
találkozóján Szajkon, majd az Észak(Fotó: Korompainé Mocsnik Marianna)
Magyarországi Regionális Találkozón
Felsőtárkányban, valamint szeptemberben az Országos Találkozón Boldogon.
Nagyrábén a Tájházak Napján a Mezőgazdasági Hagyományok Gyűjteménye
Nem esik messze az alma a tájháztól című rendezvényének fókuszában az alma,
hazánk legnépszerűbb és legnagyobb mennyiségben fogyasztott gyümölcse állt.
A gyűjteményben található alma feldolgozásához kapcsolódó különleges, régi eszközöket mutatták be működés közben: a közel 100 éves konyhai tekerős almahámozót, szeletelőt és a gyümölcsprést. Különböző almából készült italokat, ételeket
kóstolhattak a vendégek: almabort, almapálinkát, almalevet, aszalt almát, almás süteményeket. Aztán, hogy az alma se vássa el senki fogát, nyárson sült bárányhúst is
kaptak a látogatók hozzá.
A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Hagyományaink vendégségben címmel 2019. szeptember 7-én a megalakulásuk kerek évfordulóját ünneplő tájházakat és közösségeiket köszöntötte nagyszabású rendezvényén. Régiónkat a 10 éves
konyári Kurucz Albert Falumúzeum és az Év Tájházvezetője elismerésben részesült
hajdúszoboszlói Gazdaház képviselte. A Betányérosodás című program a konyári falumúzeum állandó kiállításának magyaros stílusú keménycserép dísztányérjainak
13
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tárgyi világába engedett bepillantást egy mini tárlat segítségével, különös tekintettel az I. világháború motívumkincseivel díszített tányérokra. Az érdeklődők a minták alapján maguk is tervezhettek dísztányérokat.
Múzeumpedagógiai foglalkozások óvodások részére tájházi környezetben címmel
rendeztünk találkozót a Kelet-magyarországi régió tájházvezetői és az érdeklődők
számára 2019. szeptember 14-én Nyíregyházán, a Sóstói Múzeumfaluban. Érkeztek is a vendégek Álmosdról, Cigándról, Debrecenből, Hajdúnánásról, Hajdúszoboszlóról, Hosszúhetényből, Monorierdőről, Nagyrábéról, Nyíregyházáról és
Szentendréről, sok-sok tapasztalattal a tarsolyukban, amelyet örömmel osztottak
meg a hallgatósággal. Regionális találkozónkra Mesélő tárgyak, azaz Egy tárgy – egy
tájház címmel kiadványt jelentettünk meg, amely néhány hónap alatt, közös összefogásban született meg. Arra törekedtünk, hogy a tájházak vezetői gyűjteményük
egy-egy, számukra kedves tárgyát és a hozzá kapcsolódó történetet bemutatva, látogatásra hívják a múlt iránt fogékony érdeklődőket nemcsak a saját, hanem Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye többi tájházába is. Hiszen mindenhol
vannak különlegességek, régen elfeledett használati eszközök, bútorok, viseleti
darabok, hiedelmek. A hozzájuk kapcsolódó történetek pedig egy olyan világba
repítenek bennünket, amelynek felidézése az idősebb generációban sok-sok emléket ébreszt, történeteket hív elő a régmúltból, a fiatalabbakban pedig – reményeink
szerint – kíváncsiságot ébreszt.
2019 őszén két új kiállítóhellyel gyarapodott a régiónk. Hosszúpályiban Bormúzeum, Konyárban a tájház avatására került sor. Az előbbi a borkultúra, az utóbbi
a hagyományos népi építészet világába kalauzolja a látogatókat.
A hétköznapok sok-sok élménye, öröme különleges pillanatokat szerzett a tájházainkba betérő vendégeknek. Ezek közül néhány szintén kiemelésre érdemes.
Az Álmosdi Kiállítóhelyek aktív résztvevői tájházaink rendezvényeinek. Örömmel csatlakoznak a közös programokhoz, legyen az kézműves tevékenység a Tájházak Napján Hosszúpályiban, vagy előadás a regionális találkozón Nyíregyházán.
Vállalkoztak a Rica, rica, kukorica… mintaprojekt kipróbálására is, amelynek tapasztalatait szívesen megosztották a két megye tájházvezetőinek találkozóján.
A biharkeresztesi Csicsóka Tájház gazdái 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 napján a portájukon. A szobrot dr. Dénes Zoltán katolikus plébános
szentelte meg, így már a bejáratnál érezhetik a házba betérők a hit és a vendégszeretet erejét. Hiszik és vallják, hogy az összetartozás érzését erősíti minden rendezvényük határon innen és túl, ezért örömmel vállalták, hogy augusztusban a nagyvára14
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Kelet-magyarországi regionális találkozó, 2019. szeptember 14.
Sóstói Múzeumfalu (Nyíregyháza) (Fotó: Korompai Balázs)

di várban képviselik a bihari tájat standjukkal a Nagyváradi Magyar Napokon. Példa
értékű munkájukért a település várossá nyilvánításának 30. évfordulója alkalmából
megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésen a város elismeréseként a Marosán házaspár a Közszolgálatért díjat vehette át.
A Csökmői Tájházhoz kötődő hagyományőrző egyesület Nagy Tibor és felesége
vezetésével 2019-ben gazdag programkínálattal emlékezett a település alapításának
800. évfordulójára. Rendezvényeikkel egész évben jelen voltak Csökmő kulturális
életében, változatos programjaik az egész települést megmozgatták. Volt kopjafa- és
emlékműavatás, előadássorozat Csökmő történetéről, Nagy András Balázs: Csuba
Ferke és a csökmői sárkányhúzás illusztrált, verses históriájának megjelentetése,
húsvéti tojásfestés, pásztortalálkozó, helytörténeti kiállítás, kézműves foglalkozások, gasztronómiai bemutató, Sárkánynapi főzőverseny, hagyományőrző disznótor.
Ugyanakkor nemcsak saját portájukat fejlesztik (most éppen egy kemencével), hanem szívesen segítenek a többi tájháznak is, így a biharkeresztesi Mária szobor is a
segítségükkel kapott szép otthont.
A létavértesi Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény is elkötelezett híve a néphagyományok éltetésének. Egész évben kínálnak családi programokat, múzeumpedagógiai foglalkozásokat jeles napjainkhoz kapcsolódóan, a farsangtól a Nemzeti
Napon át a Magyar Népmese Napjáig számos rendezvényen. Szívesen vesznek részt
közös tájházi programokon, ahol népi játékaikkal színesítik a rendezvény programkínálatát, mint például a Tájházak Napján Hosszúpályiban, vagy a Kistelepülési
Múzeumpedagógiai Program megvalósításánál a Derecskei Tájházban.
15
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A nagyrábéi Mezőgazdasági Hagyományok Gyűjteménye is rendezvényeivel
felejthetetlen élményeket szerez a település lakóinak. Decemberben a meghitt adventi gyertyagyújtásra, januárban a disznótorra minden korosztály örömmel ment,
hiszen program volt bőven, s a vendéglátás sem maradt el. Sőt, még arra is volt
lehetőség, hogy a megye tájházaiból érkező vendégek az újesztendő közös munkáit
is megtervezzék. Okos gépek – találékony emberek címmel rendhagyó műtárgykatalógust is összeállított a szó legnemesebb értelmében vett értékmentő, múltját tisztelő, munkáját szerető magángyűjtő Ványai Gusztáv, akinek nemcsak különleges
gyűjteménye érdemel elismerést, hanem lelkes kutatómunkája is. A gyűjteményt
38 témakörben bemutató katalógus egy-egy különleges darabbal hívja fel az olvasó
figyelmét kitűnő, javarészt saját gyűjteményének archív, illetve Bogya Pál által készített műtárgyfotóival. Remek irodalmi részletek, a témához kacsolódó szólások,
az adott tárgy gyűjtési helyének, időpontjának, gyűjtési körülményeinek, a tárgy
pontos leírásának, készítésének, használatának feltüntetése teszi teljessé a kötetet.
Személyes vallomása a gyűjtemény létrehozásának nehézségeiről, szépségeiről,
olykor elképesztő szituációkról szintén tanulságos.
A Tiszadadai Tájház, s egyben a település kulturális életének mozgatórugója ifj.
Kovács Géza. Segítségével megelevenedik a múlt, olvashatóvá, láthatóvá, érzékelhetővé válnak az értékek, s mindig talál olyan eseményt, amely szebbé, a hétköznapokat ünneppé varázsolhatja a település lakói számára, legyen az A költészet napja
vagy A magyar népviselet napja.
Pályázatokon is sikeresen szerepelnek Hajdú-Bihar megye tájházai. A 2019. évi
Kubinyi Ágoston Program támogatásában részesülnek:
– Kölcsey Ferenc Emlékház és Álmosdi Kiállítóhelyek – 4.000.000 Ft- tetőfelújításra,
– Bődi István Falumúzeum (Hosszúpályi) – 4.000.000 Ft – a tisztaszoba enteriőr
és történeti kiállítás megújítására, valamint multimédiás és informatikai eszközök beszerzésére,
– Kurucz Albert Falumúzeum (Konyár) – 3.400.000 Ft – infrastruktúrális fejlesztésre, valamint födémszerkezet javítására,
– Egyeki Tájház – 2.627.000 Ft – tetőcserére.
Kelet-magyarországi tájházak néven 2020. február 11-én Facebook csoportot
hoztunk létre, ahol a két megye tájházainak híreit, programjait, velük kapcsolatos
érdekességeket olvashatnak a már 247 főt számláló csoport tagjai. Folyamatosan
mutatjuk be a régiónk tájházait fotók, rövid ismertetők, videók segítségével.
Korompainé Mocsnik Marianna
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A Dél-alföldi régió szakmai beszámolója
Pályázatok a Dél-alföldi régióban
A 2019. évi Kubinyi Ágoston Program keretében régiónkban hét intézmény nyert
támogatást (Algyő, Mindszent, Kecel, Kiskunmajsa, Dévaványa, Mezőberény, Baja),
ami közel 21 millió Ft. A támogatásból állandó kiállításokat újítanak fel (Kiskunmajsa,
Kecel, Mindszent), illetve állagvédelemre, állományvédelemre fordítják az elnyert
összeget (Baja), de megindult Algyőn egy látványtár kialakítása is. A legtöbb fejlesztés nem fejeződik be az év során, így a legtöbb intézmény 2020-ban is pályázatot
nyújt be a folytatásra.
A térségben több település pályázott a Népi Építészeti Programra, négy település kapott támogatást (Baja, Harta, Nagykőrös, Kiskunmajsa).
Az Európai Unió által nyújtott támogatásban az EFOP-3.3.2-16 konstrukcióban
két intézmény, az algyői és a szegedi tájház valósított meg oktatási és nevelési intézmények számára tanórán kívüli oktatási feladatokat. A projekt során új, tematikus
foglalkozásokat (témanapok, tehetséggondozás, szakkörök, művészeti csoportfoglalkozások, havi foglalkozások, pályaorientációs foglalkozások) dolgoztak ki. Mind
a két intézménynél új elemek is megjelentek az oktatási tevékenységükben, mint
például a dráma, média.
Tájházak Napja
A Magyarországi Tájházak Szövetsége országos felhívásához a Tájházak Napja
2019. rendezvényhez a régióból több tájház is csatlakozott. Közülük voltak, akik
a látogatást tették ingyenessé, de voltak olyanok is, akik mind a két napon gazdag
programmal várták a vendégeket. A Dunaszentbenedeki Tájházban gyerekek rajzaiból kiállítást rendeztek, a tájház udvarán felállított színpadon a helyi hagyományőrző együttesek léptek fel. Felelevenítették a májusfaállításhoz és a Szent György
naphoz kapcsolódó szokásokat is.
A makói József Attila Múzeum skanzenjében ezen a napon adták át ünnepélyesen a kibővített kiállítást. Emellett Szent György napjához kapcsolódó kézműves
foglalkozásokkal, tájjellegű ételekkel és kézműves vásárral várták az érdeklődőket.
Dél-alföldi regionális találkozó, 2019. október 11.
2019 októberében Szegeden szerveztük meg az eseményt. Amellett, hogy ez
a program lehetőséget ad, hogy a térségben lévő tájházak találkozzanak, megvitassák helyzetüket, új irányokat határozzanak meg munkájukban, mindig van egy
központi téma is. Idén a tárgyalkotó hagyományokat állítottuk a középpontba.
Így az előadások keretében szó volt a szentesi kerámia újjászületésének lehetősége17
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iről, a szegedi papucs hímző tanfolyamának a tanulságairól, a hartai német hagyományok (bútorfestés) szerepéről, a makói vesszőfonás, illetve a hódmezővásárhelyi
hímzés múltjáról és jelenéről. Az előadások után a résztvevők az Alsóvárosi oromzatok című séta során ismerkedhettek meg Szeged múltjával.
Adatbázis létrehozása
Mivel közel egy éve lettem a Dél-alföldi régió koordinátora, ezt az évet annak szenteltem, hogy megismerjem a térség tájházait. Annak érdekében, hogy a jövőben
segítségére lehessek az intézményeknek, egy felmérést küldtem széjjel a régióban.
Ezek alapján egy adatbázist kezdtem létrehozni, melyben az alapinformációk mellett feltüntetem az intézmények utolsó két évben benyújtott pályázataik eredményét, illetve terveiket a jövőre nézve.
Kulik Melinda

Enteriőr a szegedi Napsugaras házban (Fotó: Bereczki Ibolya)
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A Nyugat-dunántúli Régió 2019. évi beszámolója
Tájházak és helytörténeti gyűjtemények a régióban:

Megye

Tájházak száma
a régióban

A Tájházszövetség tagja

Muzeális intézményi
működési engedéllyel
rendelkezők

Győr-Moson-Sopron

24

6

8

Vas

12

1

7

Zala

10

3

2

2019-ben elnyert pályázatok
HOUSES pályázat
A HOUSES SIHU 213 >>Tájházak útja<<– Örökségünk a jövőnk – értékekre
alapozott turizmusfejlesztés a szlovén-magyar határrégióban nevet viselő projekt
célja a kulturális és épített örökség – elsősorban a tájházak – turisztikai kínálatba
való beépítése és ezzel megóvásuk biztosítása. A projektben a szlovén és magyar

Készül az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságának gondozásában működő Szalafő,
Pityerszer-Visontai ház felújításának terve
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határterületen fekvő tájházak és vendéglátó egységek, szállodák vehetnek részt,
mely egységeknek közös problémájuk a kulturális, természeti és épített örökség ki nem dolgozott turisztikai hasznosítása. A régióból nyertesként került ki a
Hegyhátszentpéteri és a Vashosszúfalui Tájház, valamint a Kehidakustányi Tájház
és Hagyományőrző Mariska Udvar. A kiválasztott intézmények számára felkért muzeológus és turisztikai szakemberek fejlesztési tervet készítenek, melyek megvalósítását a későbbiekben egy kijelölt mentor segíti.
Kubinyi Ágoston Program
A szentgotthárdi Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény a kiállítás fejlesztésére nyert támogatást, melyből promóciós anyagokat, katalógust és foglalkoztató füzetet szeretnének létrehozni.
LEADER pályázatok
A megyei LEADER programok keretében Petőmihályfán és Oszkóban is több
népi építészeti műemléki értekkel bíró tájház újult meg. Egy ilyen keretében készült
el a leendő oszkói présház funkciójú tájház zsúpfedésének megújítása is.

A Büki Tájház (Kózcán ház) megkapta az éves tavaszi frissítő meszelést
20
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2019-ben megvalósult tájházfejlesztések korábban elnyert pályázati
támogatásokból
Felpéci Tájház
A tájház a 2018-as Kubinyi Ágoston Programban az intézményhez tartozó Présház kiállítási egységét fejlesztette, melyhez tárgygyűjtés, múzeumpedagógiai módszerek kidolgozása, valamint a már meglévő anyag restauráltatása tartozott bele.
Oszkói Tájház
A leendő tájház épület 2019-ben LEADER és TOP-os forrásokból készül. Elkészült a héjazat megújítás. Folyamatban van a sártapasztás megújítása és a berendezési tárgyak faanyagvédelme.
Rendezvények
Tájházak Napja
– Tényői Tájház – tárlatvezetés a tájházban, Tényő történelmének bemutatása,
– Kisfaludi Tájház – közösségi bemutatkozás, a régió hímzésvilágának bemutatása,
– Fertőhomoki Tájház – búzaszentelés, szabadtéri szentmise, Jáger Teréz festőművész tárlatának megnyitása,
– Felpéci Tájház – tájház megtekintése, „kóstoltató” program,
– Hegypásztor Pincék – Oszkó – vályogtapasztás, ismerkedés a gyógynövényekkel.
Hagyományaink vendégségben, Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum
– Zalaszentgyörgyi Porta Tájház – „szegényételek az első világháború idején” –
szükségételek készítése és kóstoltatása,
– Tájház – Táp – kitűzők készítése katonai kitüntetésekkel feliratozva,
– Hegypásztor Pincék – Oszkó – kóstoltató a szőlőhegyi gyümölcsökből, ismerkedés a népi építészettel,
A program során 40 éves alapításának évfordulójára emléklapot vehetett át a
Tápi Tájház dr. Bereczki Ibolyától, a Skanzen ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettesétől, a Tájházszövetség elnökétől és Hegedűsné Majnár Mártától,
a Tájházszövetség ügyvezető elnökétől.
Népi Építészeti Nyári Egyetem
A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága és a Hagyományos Házépítő Kft.
által 2019. július 14–20. között második alkalommal került sor a Népi Építészeti Nyári
Egyetemre, amelynek helyszínét az oszkói Hegypásztor Kör biztosította. A táborban
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13 fő, valamint az MTKI teljes munkatársi gárdája vett részt. A közel egy hét alatt az
oszkói Szőlőhegyen található, 1820-ban épült Gombás pince tetőfedési munkálatait
végezték el, ahol a résztvevők a zsúp tetőre kötése mellett a rozsszalma előkészítésével
is megismerkedhettek: így a csépléssel, a fésüléssel és kévekettőzéssel.
Szakmai bejárás, továbbképzés
A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága által szervezett Népi Építészeti
Program konzultációs napján a Felpéci Tájház képviseletében Géber József feltette a
pályázati lehetőségeikkel kapcsolatos kérdéseit. Az MTKI részéről a szakmai tanácsadást dr. Bereczki Ibolya ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettes vezette, a
konzultáción 7 fő jelent meg. A Zalaszentiván, Kossuth Lajos utca 1. szám alatti épület
helyszíni szemléjén 2019. július 17-én a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága képviseletében Fancsalszki Noémi és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főépítésze,
Buzás Miklós vett részt. Az épületből tájház kialakítását tervezik a későbbiek során.
A bezenyei Horvát Tájház felújítási munkálataihoz szükséges néprajzi, muzeológiai és építészeti szakmai tanácsadást 2019. november 19-én Prikler Szilvia, a
Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának muzeológusa, valamint Buzás
Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főépítésze végezte el.
Bihari Ádám

Burgenland (Ausztria) is gazdagabb lett egy új zsúp tetővel
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A Dél-dunántúli régió 2019. évi beszámolója
Tájházak, helytörténeti gyűjtemények a régióban
Megye
Baranya
Somogy
Tolna

A Tájházszövetség tagja
12
6
7

Nem tagja
a szövetségnek
17
7
7

Muzeális intézményi
működési engedéllyel
rendelkezők
12
7
9

2019-ben elnyert pályázatok
Kubinyi Ágoston Program

Leader pályázat
Népi Építészeti Program
Bethlen Gábor Alap pályázat

Pályázó
Mecseknádasd
Ófalu
Sellye
Szajk
Szajk
Karád
Nagymányok

Pályázott összeg
4.000.000 Ft
1.113.000 Ft
3.910.000 Ft
1.622.000 Ft

Elnyert támogatás
0
0
2.000.000 Ft
1.000.000 Ft
5.000.000 Ft
6.500.000 Ft
1.000.000 F

2019-ben megvalósult tájházfejlesztések az elnyert pályázati támogatásokból
– Bogyiszlói Tájház – Az épület homlokzatának teljes rekonstrukciós munkálatainak a befejezése.
– Ófalu, Német Nemzetiségi Tájház – A tető felújítása megvalósult.
– Sellye, Talpasház – Elkészült az épület külső-belső felújítása, a kemence megépült, sor kerülhetett a tervezett padok és az asztal kihelyezésére.
– Nagymányok, Német Nemzetiségi Tájház – Az esőáztatta homlokzat javítására,
újrameszelésére, a csapadékvíz elvezetésének rendbetételére, az udvarrész térkövezésére, egy fa hirdetőtábla kialakítására költötte az 1.000.000 Ft támogatást.
– Szajk, Német Nemzetiségi Tájház – A Leader pályázaton elnyert támogatásból
megtörtént a tájház tetőfelújítása, kapucseréje, a kemence építése még befejezésre vár. A pályázati támogatáshoz 882.353.-Ft önerőt biztosított az önkormányzat. A Kubinyi Ágoston Program pályázati keretéből kapott 1.000.000.-Ft
támogatást a melléképület padozatának felújítására, téglázására fordították.
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Tájházak fejlesztése önerőből
– Bátai Tájház – A teljes tetőszerkezet javítása, a gerendák, lécek cseréje, az egész
épület újra cserepezése, valamint az utcai és udvari homlokzat meszelése.
– Karádi Tájház – 50 %-os önrész (6.500.000 Ft) biztosítása a Bethlen Gábor
Programon elnyert támogatáshoz, hogy a tájház épülete (falazat, tetőzet stb.)
felújításra kerüljön. Az épület felújítása – kivitelező hiányában – a beszámoló
készítésekor még nem kezdődött meg.
– Sárpilis Tájház – Az épület karbantartási munkálatai közül az ablakok újrafestése készült el.
– Somogyszob, Vilma Háza – Az újonnan épült fészerbe válaszfalat építettek be a
gazdasági eszközök elhelyezése céljából.
– Szajk, Német Nemzetiségi Tájház – A szoba padozatának cseréje történt meg
500.000.-Ft értékben.
Állományvédelem, gyűjteményfejlesztés, nyilvántartás
– Bátai Tájház – Az épület felújításával egy időben megtörtént a gyűjteményi állomány ellenőrzése. A textilek, bútorok, berendezési tárgyak állagmegóvó tisztítására sor került.
– Bátán a leltározott tárgyak száma: 2340 db, melyek közül 2322 db fényképpel
ellátott leírókartonnal rendelkezik. Ezek közül digitálisan feldolgozott, online
is elérhető műtárgyak száma: 998 db. Megoldásra vár a fából készült 319 db, a
fémből készült 265 db munkaeszköz konzerválása, valamint a 89 db keretes kép
restaurálása.
– Bogyiszlói Tájház – Az épület homlokzatának, első szobájának felújítási időszakára a berendezési tárgyak többsége egy helyiséggel hátrább került, így fokozott porlerakódásnak, lökdösésnek voltak kitéve (a munkások átjárása következtében). A gyűjteményi tárgyak sürgős tisztítást és konzerválást igényelnek,
majd biztonságos, állományvédelem szempontjából megfelelő elhelyezést a
kiállítás újrarendezéséig.
– Bátaszéki Tájház – A szekszárdi múzeum munkatársai a borászati kiállítás fából készült eszközeit kezelték (a többit rendben találták), az anyagköltséget
Bátaszék biztosította.
– Himesháza, Német Nemzetiségi Tájház – Októberben megkezdték a tárgyak
állományvédelmét, 80 db fa tárgy tisztítását, konzerválását végezték el.
– Karádi Tájház – A kiállítás lebontásra került és beszállították Kaposvárra,
mivel a tárgyak a kaposvári múzeum néprajzi törzsgyűjteményének részei.
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A Bátai Tájház homlokzat felújítása (Fotó: Balogh Imréné)

A Bátai Tájház tetőfelújítása (Fotó: Balogh Imréné)
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A szükséges állományvédelmi munkák elvégzése után a tárgyak a múzeum
raktárába kerültek.
– Őrtilos, Szelence-porta Tájház – A gyűjteményi állományból 260 db nyilvántartásba került, kb. 150 db textil vár beleltározásra 2020 nyarán. A nyilvántartást a szegedi egyetem néprajzi tanszékének tanárai: Simon András, Mód
László és hallgatói: Habi Csilla és Kiss Dóra készítették. Áprilisban a tájház
megkapta a működési engedélyt.
– Sárpilisi Tájház – Nyilvántartásba vett tárgyak száma: 146 db.
– Somogyszob, Vilma Háza – A Skanzen munkatársai digitalizálták az I. világháborús gyűjteményrészt.
Kiállítások megújulása, új kiállítások rendezése
– Somogyszob, Vilma Háza – Időszaki kiállítások az új építésű foglalkoztatóban
a./ Kézimunka kiállítás
b./ Megy a gőzös című mozdony makett kiállítás
c./ Tűzoltóautó gyűjteményből rendezett tárlat
Külső kiállítások saját gyűjteményi anyagból
– A Nagyatádi Művelődési Központban – A keresztelőtől a konfirmációig címmel,
Spanics Katalin és Horváthné Balogh Edit közreműködésével.
– Hosszúhetényi Tájház – Időszaki kiállítás
a./ Népviseletes babakiállítás (különböző tájegységek bemutatásával)
b./Szép ünnep címmel karácsonyi képeslap kiállítás, mely átfogó képet adott az
1930–1980 közötti időszak képeslap divatjáról.
– Szajk, Német Nemzetiségi Tájház – Időszaki kiállítás
Májusban – helyi gyűjtésből – a falu történetét bemutató fotókiállítást rendezték meg, amit az országos német nemzetiségi, és a Dél-dunántúli regionális találkozó résztvevőinek is bemutattak.
– Bogyiszlói Tájház – Az épület felújítása után a lebontott kiállítás felújítást igényel, amihez szakmai segítséget kérnek.
– Bátaszéki Tájház – A tájház nyár elejéig volt látogatható, statikai gondok miatt
be kellett zárni.
Rendezvények
Tájházak Napja
– Csököly – A keresztelés néphagyományait elevenítette fel.
– Hosszúhetény – A tavasz illataira, ízeire és szombólumaira helyezte a hangsúlyt.
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– Őrtilos, Szelence-porta Tájház – Ötödik alkalommal rendezte meg az őrtilosi
lakodalmat.
– Somogyszob, Vilma Háza – Rendhagyóan a Vilmásoknál a húsvéti ünnepkörhöz
kapcsolódott a Tájházak Napja.
Hagyományaink vendégségben, Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum
– Somogyszob, Vilma Háza – Az I. világháborús digitalizált gyűjteményrész bemutatása a Skanzenban. A rendezvényre meghívást kaptak a jubiláló tájházak is, melyek a térségből az alábbiak voltak 2019-ben:
40 éves – Ófalu, Német Nemzetiségi Tájház
		
– Magyarlukafa, Tájház – Néprajzi Műhely
30 éves – Nagymányok, Német Nemzetiségi Tájház
10 éves – Somberek, Német Nemzetiségi Tájház
Az évfordulósok emléklapot vehettek át dr. Bereczki Ibolyától, a Skanzen ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettesétől, a Tájházszövetség elnökétől és
Hegedűsné Majnár Mártától, a Tájházszövetség ügyvezető elnökétől.
A Tájházszövetség országos találkozója
Boldogon Őrtilos, Sárpilis, Somogyszob tájházasai vettek részt. Szabó Mónika,
a Sárpilisi Tájház vezetője a pódium beszélgetés egyik felkért személye volt.
Látogatók, szakvezetések, foglalkozások, nyári táborok, egyéb események
– Bátai Tájház – A tájház két hónapig zárva volt a felújítási munkálatok miatt.
A 2019. évben a látogatók száma: 826 fő, ebből diák: 189 fő.
A helyi általános iskolával jó a kapcsolatuk, tanóra, illetve nyári tábor keretében
évente visszatérő vendégei a tájháznak.
Általános iskolások érkeztek: Decsről és Bátaszékről.
Középiskolások Pécsről, Mohácsról. Egyesületek, közösségek keresték fel a tájházat: Dunaszekcsői Nyugdíjas Klub, Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai, Ajkai Természetjáró Egyesület, Szekszárd környéki nyugdíjas pedagógusok, bajai kirándulók. Az ország különböző tájairól érkeztek az
egyéni látogatók pl. Budapestről, Veszprémből, Cserszegtomajból, Dunaújvárosból, Balatonszentgyörgyről, Kaposvárról. Az egyéni és csoportos látogatóknak Balogh Imréné szakvezetést tartott.
– Buzsáki Tájház – A látogatók száma 1700 fő.
A tájház olyan közösségi színtér a településen, mely helyszíne a nagyrendezvényeknek, a Buzsáki Pünkösdnek, a Buzsáki Búcsúnak és a Buzsáki Szüretnek is.
Ezeken az eseményeken nagy az érdeklődés, ez a látogatói számban nem szerepel.
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– Őrtilos, Szelence-porta Tájház – Egész évet átölelő programjuk volt.
Az évet a hagyományos újévi kántálással kezdték, ilyenkor az adventi ablakdíszítőknek népdalok éneklésével köszönik meg a szebbnél szebb ablakokat, amiket élő adventi naptárként készítenek el 2012 óta.
Következett a húshagyó keddi maszkázás a Minden Együtt Megy (MEGY)
Egyesülettel. Egész napos túra, közös főzés és este maskarába öltözés, zenélés,
tréfás jelenetek előadása zárta a napot.
Március 15-re feldíszítették a tájházat (huszár és magyar ruhás lány), az emlékmenet a tájháztól indult a FESZTUNG-ra, a neves történelmi emlékhelyre.
Április 27-én a Tájházak Napja országos felhíváshoz csatlakozva, nagy sikerrel
rendezték meg már ötödik alkalommal az Őrtilosi lakodalom című programot.
Június 22-én megtartották a Szent Iván napi tűzugrást, dr. Eperjessy Ernő néprajzi gyűjtése alapján.
Október 24-én Őszi-Víg-a Dalom címmel fergeteges családi napot tartottak a
tájház udvarán, kertjében. Népi játékok, versengések, kézműves foglalatosság és
finom lángos tette élvezetessé a felnőttek és gyerekek számára ezt a napot.
December 1-én az adventi szeretetvendégség immár nagyon kedvelt és várt eseménye a falu lakóinak. Ilyenkor ünnepi díszbe öltöztetik a tájházat és az udvarát,
műsorral készülnek, finom süteményekkel, forralt borral, teával kínálják az ünnepváró vendégeket, barátokat.
A látogatók száma: 690 fő (290 egyéni + kb. 400 a rendezvények alkalmával)
– Somogyszob, Vilma Háza – Húsvét, kapunyitó program, tojásfestéssel, a nagypénteki szobabelső bemutatásával. Húsvéti rét című játszó, tojáskereséssel.
Augusztusban kenyérsütéssel egybekötött kenyéráldás. A Vilma nap kétnapos
rendezvény volt, aminek az anyagi fedezetét az önkormányzat biztosította.
Télen a Fonó című rendezvény népesítette be a házat, amire tizenhét alkalommal került sor, 358 résztvevővel. Karácsony előtt a helyi iskola 100 tanulóját tanították mézeskalácsot díszíteni.Három osztálytalálkozó, egy keresztelő és egy
esküvő volt a Vilma Háznál. Látogatók száma összesen: 2306 fő, tárlatvezetések
száma: 56, a gyermekfoglalkozások résztvevőinek száma: 810 fő volt.
– Himesháza, Német Nemzetiségi Tájház – A látogatók száma 214 fő volt, ebből gyermek 99 fő, akik elsősorban a nyári táborok résztvevői közül kerültek
ki (német tábor: 60, ebből 38 himesházi, 22 vidéki gyerek; kreatív tábor: 18
himesházi, 7 vidéki diák).
A honismereti szakkör 14 himesházi tanulója is meglátogatta a tájházat.
– Sárpilisi Tájház – A látogatók száma: 60 fő
Kiemelt esemény volt: Májusfa állítás, Tök-Jó Nap, Mikulásváró, a Sárpilisi
Adventi naptár a település lakosainak bevonásával.
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– Sellye, Talpasház – A látogatók száma 1069 fő, ebből helyi 250 fő, vidéki 810 fő,
külföldi 9 fő.
Állandó programok: Pünkösd az Ormánságban (idegenforgalomi célzattal),
Márton nap (helyi és a környékbeli lakosság számára),
Még egy kis játék (alsó tagozatosok számára),
Langalló nap (helyi közösségek számára).
– Szajk, Német Nemzetiségi Tájház – A látogatók száma 432 fő volt, foglalkozáson 60 fő vett részt.
Népismereti órát, kézműves foglalkozást, népi játék tanulást szerveztek a gyerekeknek. Húsvéthoz kapcsolódóan nyusziváró programot rendeztek az óvodás
és iskolás gyerekeknek, április 24-én a TrachTag napján népviseleti napot tartottak. Ezen az ünnepen a hagyományokhoz híven német nemzetiségi ételekkel
vendégelték meg a gyermekeket a tájházban.
Szakmai bejárás, továbbképzés
A bogyiszlói önkormányzat meghívására bejáráson vett részt a Magyarországi
Tájházak Központi Igazgatósága munkatársa, Prikler Szilvia néprajzos és Kapitány
Orsolya, a Tájházszövetség elnökségi tagja, melyen jelen volt Tóth István polgármester, Varga Dalma, a Művelődési Ház vezetője. A megbeszélésről Prikler Szilvia
emlékeztetőt készített, melyet az érintett személyeknek megküldött. A tájház további hiteles megújításához pályázatokon elnyert támogatásokra, önrész vállalására
és olyan közösségi munkára van szükség, melyet szakmai iránymutatás segít.
Kapitány Orsolya előzetes időpont egyeztetést követően megtekintette Mezőcsokonyában a tájházat, amit öt évvel ezelőtt nyitottak meg. Leromlott, elhanyagolt
állapotban találta, sorsa további egyeztetést igényel az önkormányzat vezetőjével.
A német nemzetiségi tájházak országos és a dél-dunántúli tájházak közös találkozója Szajkon került megrendezésre 2019. június 1-én. Téma: A tájházak újragondolt kiállításai és azok múzeumpedagógiai hasznosítása volt. Előadók voltak:
Fancsalszki Noémi, Kmellár Viktória, Korompainé Mocsnik Marianna, Spanics
Ágnes, Jaszmann Gabriella, Kapitány Orsolya.
A Szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági képzést Poór Gabiella (Hosszúhetény) és Tóthné Ivancsics Gyöngyi (Őrtilos) sikeresen elvégezte.
Kapitány Orsolya
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A német nemzetiségi tájházak fontos eseményei 2019-ben
Minden évben megemlítem beszámolómban, hogy a német nemzetiségi tájházak
ugyanazokkal a gondokkal küszködnek, mint társaik szerte az országban. A legfőbb
gondnak a fiatalítást tartom – sajnos, igen sok helyen nem sikerül megoldani, hogy
az idősödő tájházgondnokok értő kezekbe, lelkiismeretes és lelkes fiatalok szárnyai
alá helyezzék tájházukat. Sok ilyen intézményt a szunnyadó jelzővel szoktam illetni,
ami az én olvasatomban azt jelenti, hogy még felébreszthetőek.
Nézzük azonban azokat, akik ébren vannak, aktívak és lelkesek, rendelkeznek
még olyan segítőkkel, háttér kapacitással, ami lehetővé teszi számukra, hogy ne
csak helyi szinten legyenek aktívak, hanem országos, de legalábbis regionális eseményekbe is bekapcsolódjanak.
A tájházi évad első nagy eseménye immár évek óta az áprilisban megrendezésre
kerülő Tájházak Napja. A Hidasi Tájház 2019-ben hangszeres, zenés programmal,
népi játékokkal várta a betérőket.
Példaértékű a fejér megyei Újbarok tájházi közösségének munkája: ők ezen a
napon hagyományos sváb ételekkel és játékos feladatokkal várták a látogatókat.
De ott voltak a Skanzenben a Tájházaink vendégségben című programon és nagyszerű, kreatív és látványos módon mutatták be az esemény szimbólumát, az almát.
A mellettük lévő standon a német nemzetiségi tájházak másik sikeres tagja, a Baranya megyei Somberek tájházának képviselői népi és gyerekjátékokkal szórakoztatták a közönséget.
A német tájházak országos találkozóját tavaly ismét Baranyába helyeztük, közösen tartottuk a Dél-dunántúli tájházak találkozójával. A helyszín Szajk, ahol olyan
tájházzal büszkélkedhetnek, amely rövid időn belül alakult és újult meg, és tavaly
jutott hivatalos muzeális működési engedélyhez is. A találkozó témája: A tájházak
újragondolt kiállításai és azok múzeumpedagógiai hasznosítása volt. A szajki civil segítők közössége pedig példát mutatott vendégszeretetben és szervezésben.
A legnépszerűbb múzeumszakmai pályázat jelenleg a Kubinyi Ágoston Program, amelyen több német nemzetiségi hátterű tájház is indult. Az imént említett szajkiak padlózat burkolásra és javításra nyertek 1 millió forintot, Biatorbágy
tájháza interaktív eszközökre pályázott és nyert közel félmilliót, Budakeszi rutinos pályázó, immár a harmadik ütemben jutott infrastrukturális fejlesztéshez a
Kubinyi Ágoston Program általi támogatással, és a szintén Pest megyei Zsámbék
Szekrénymesék címmel 2,5 millió forintból állandó kiállítást hozhat létre. Ezt meg
is szeretnénk látogatni az idei országos találkozónk során. Mecseknádasd és Ófalu
sajnos hiányos, kevés dokumentációval alátámasztott pályázatot adott be, és így
tavaly ők nem nyertek.
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A műemléki védettséget élvező tájházi épületeknek sokszor lehet megmentője egy
jól előkészített és beadott, majd nyertes pályázat a Népi Építészeti Programban, a Teleki László Alapítványnál. Bátaszéken most ebben bíznak, mivel már évek óta süllyed
a gyönyörű tájházuk utcai oromfala. A pályázat benyújtását megelőzően részt vettek a
Skanzenben szervezett információs napon, és reméljük, sikeresen pályáznak is majd.
Többször emlegettem már a néhány éve beindult Német Nemzetiségi Tanösvény programot: minden eddig létrehozott ilyen tanösvénybe integrálják, mint
helyszínt a település tájházát is, ami szárnyakat adhat ezeknek az intézményeknek,
no meg egy kicsit több elfoglaltságot a személyzetnek a látogatókkal.
2019-ben Bátaszéken és Bándon (utóbbi településen sajnos nincs tájház)
hoztak létre tanösvényt. A programnak saját honlapja is van: https://lehrpfad.
hu/?lang=hu – érdemes megnézni!
Az állami pályázatokon csak muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező tájházak indulhatnak, így tavaly is többen határozták el, hogy megteszik az
első lépéseket és hozzálátnak a tárgyaik leltárba vételéhez. Így tesz egyik legújabb
tagunk: Geresdlak, ahol a tájház mellett több más kiállítás is működik (kézimunka,
babakiállítás, mézeskalács falu).
A nagyszerűen működő nagymányoki tájház hosszú évek óta gondos-szorgos
gondviselője Stallenberger József 2019-ben – családi okok miatt – átadta a stafétabotot Guth Anikónak. Neki sok kitartást és sok segítőt kívánunk a hagyományőrző
tájházi munkájához.
Ezzel visszatértem a kiinduló gondolatomhoz – a jól megválasztott utód már
maga fél, vagy teljes (?) siker lehet!
Jaszmann Gabriella

Előadás közben a szajki találkozó résztvevői (Fotó Kapitány Orsolya)
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Beszámoló a hazai szlovák tájházakban 2019. esztendőben zajlott
eseményekről
A Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete (MSZKI) a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2. §-ának 8. pontja értelmében ellátja a nemzetiség épített és tárgyi öröksége védelmét, eszerint szakmailag segíti és támogatja a
hatvanat is meghaladó magyarországi szlovák tájház, néprajzi gyűjtemény gondozását és fenntartását. A szlovák tájházak (néprajzi gyűjtemény, faluház, helytörténeti
gyűjtemény) fellelhetők az ország tíz megyéjében és két fővárosi kerületben. Saját
intézményként működteti az intézet a Sátoraljaújhely-Rudabányácskán berendezett Zempléni Szlovákok Néprajzi Gyűjteményét. A tájház vezetője és az MSZKI igazgatója sikeresen elvégezték a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága által
meghirdetett akkreditált Szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági képzést.
Szakmai támogatás
Az MSZKI minden esztendőben szakmai napot szervez a szlovák tájházak vezetői részére, amikor is egy aktuális témát boncolgatnak szakmai előadók részvételével és a nap folyamán megismerkednek a helyszín gyűjteményével és a helyi
közösséggel. A 19. országos konferenciára 2019-ben április 13-án a Nógrád megyei Terényben került sor. A résztvevőket köszöntötte Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke és Oczot Pálné, a helyi szlovák
önkormányzat elnöke, majd a település polgármestere, Brozsó Andrásné mutatta
be a községet és annak kulturális életét. A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársa, Prikler Szilvia Beatrix tájékoztatta a tájházak vezetőit a Kubinyi
Ágoston Programban és a Népi Építészeti Programban rejlő lehetőségekről. Továbbá felhívta a figyelmüket a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága
által meghirdetett képzésekre, melyek elméleti és gyakorlati útmutatókat nyújtanak a tájházak vezetőinek és ezzel segítik mindennapi munkájukat. A szarvasi
Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola oktatója, Fabó Éva restaurátor adott
gyakorlati útmutatót foglalkozás keretében a fa és kerámia tárgyak állagmegóvásával kapcsolatban. A rendezvény résztvevői a nap folyamán megismerkedhettek
a Lami István által lejegyzett Szent Iván-éji tűzugrás helyi hagyományával, megtekintették az evangélikus templomot, a település számos gyűjteményét (Szlovák
Tájház, Hunnia Csipkemúzeum, Orsósmagnó Múzeum), megcsodálhatták a helyi építészetet (a 250 lakóházból 105 helyi védettség alá esik) és az amfiteátrumot. Ízelítőt kaptak a palóc gasztronómiából is, többek között megkóstolhatták a
terényi tepertővel ízesített keltkalácsot, a hibáň-t is.
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Terény, a Szlovák Tájházvezetők Konferenciája (Fotó: Attila Rusnák)

Intézményünk a tájházakat idén páramérővel és a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága műtárgyvédelmi témában megjelentetett Tájházi TudásTár 2.
című kiadványával látta el. Saját kiadványt idén nem jelentetett meg. Az acsai gyűjteményt megtekintő látogatók számára készített színezhető könyvjelzőt, feltüntetve rajta a tájház elérhetőségét.
Tovább dolgoztunk a gyűjteményi tárgyak leltárba vételén. Ebben a szentendrei
Skanzen munkatársai (Prikler Szilvia Beatrix, Fancsalszki Noémi) voltak a segítségünkre. Rudabányácskán a teljes gyűjtemény feldolgozása megtörtént. A Magyarországi
Szlovákok Kulturális Intézetének támogatásával elkezdődhetett a gyűjteményi tárgyak
leltárba vétele az acsai tájházban is, ez idáig 220 db tárgy került feldolgozásra. Az építész
szakember (Buzás Miklós) az épületet további működésre alkalmasnak ítélte.
A Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete Hajamat fésülöm, varkocsra megfonom… címmel kiállítást (kurátor: Király Katalin) rendezett be a ráckevei Árpád
Múzeumban a hazai szlovák fej- és hajviseletekből, melyet később a szlovák tájházakban tájolt, és a helyszín helyi gyűjtésére aktualizálta.
Felújítások, bővítések
A tájházakban általában a tulajdonos vagy a működtető anyagi támogatásával,
illetve önkéntesek bevonásával elvégezték az állagmegóvás szempontjából szükséges apróbb karbantartásokat (udvarrendezés, kerítésjavítás, vakolás, tapasztás, a
nyílászárok és a falak festése). A nagyobb munkálatokat pályázati forrásokból valósították meg.
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Békés megyében a Csorvási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat valósította
meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatán elnyert 10 millió forintból
berendezett állandó szlovák néprajzi gyűjteményt a Szlovák Emlékházban (BajcsyZsilinszky E. u. 25.), melynek átadására augusztus 24-én került sor. 2019-ben többnyire a helybéliek látogattak el ide, kb. 150 fő.
A Kubinyi Ágoston Program támogatásából 2019-ben olyan intézmények is részesültek, ahol rendelkeznek szlovák gyűjteményi anyaggal, így pl. a rákoskeresztúri
Erdős Renée Ház-, Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem (Budapest XVII. ker.),
az albertirsai Faluház, a Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely és a mezőberényi Orlai
Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ.
A kiskőrösi Szlovák Tájház építész szakértői véleménnyel alátámasztott pályázatot nyújtott be a Népi Építészet Programba a ház állagmegóvására, különösen
a tetőszerkezet megújítására és a csapadékelvezetés megoldására. Ugyanebből a
keretből 2018-ban 1 905 000 Ft összegű támogatásban részesült a szarvasi Szlovák
Tájház, s ezt az összeget megduplázva 2019 nyarán sor kerülhetett a tisztaszoba
díszítő festésére.
Püspökhatvanban (Felső-Galga mente) a jelenlegi „gyűjteményes háznak”, illetve a
készülő tájháznak a fenntartója (települési önkormányzat) a tájház céljára megvásárolt
épület felújítására nyújtott be pályázatot Népi építészeti emlékek helyreállítása címen.
Az ecseri tájház (Faluház) udvarán elkészült a kocsiszín, mely lehetővé teszi,
hogy az eddig a szabadban álló hagyományos lőcsös kocsit és a mezőgazdasági eszközöket (eke, borona stb.) tető alatt tárolják. A projekt a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Nemzetiségi
Főosztálya támogatásával valósult meg előfinanszírozással. Ecser Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Zrínyi u. 35. szám alatt fekvő Tájházat jelölte ki
helyi védelem alatt álló építménynek.
Terényben a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő tájház
szabadtéri fedett színpaddal bővítette a tájházi szolgáltatásokat, így a jövőben lehetőségük nyílik kisebb rendezvények megtartására a tájház udvarán. A projekt
megvalósítását a Bethlen Gábor Alap által Nemzetiségi intézmények támogatása
beruházásra, felújításra, pályázati önrészre” keretből biztosították.
Mezőberényben a Szlovák Közösségi Házban jelenleg is zajlik a TOP-7.1.116-H-ERFA-2019-00231 Közösségi és kulturális terek kialakítása, fejlesztése projekt. A bemutató terem folyamatosan látogatható és sok érdeklődő tért be az elmúlt időszakban is.
Oroszlány Város Önkormányzata, mint a Szlovák Tájház épületének tulajdonosa (fenntartó a Szlovák Önkormányzat) költségvetéséből 5 millió Ft bruttó
összeget elkülönített a pajta felújítására, mely közösségi színtérként működik, és
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Csorváson a tájház átadása (Fotó: Wéberné Hanzó Teréz)

időszakos kiállításoknak biztosít helyet. Ezt a projektet támogatta az Egyházi és
Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság további 1.500.000,-Ft vissza
nem térítendő összeggel.
A tájházak tájékán további felújítások, fejlesztések is történtek. Kiskőrösön a
nyár folyamán megtörtént a Szlovák Tájház nádfedél javítása, az eperfák ágainak ritkítása, valamint hagyományos gyümölcsfákat is ültettek. Korszerű páramentesítő
készülékkel, gondos odafigyeléssel, állandó mérésekkel (gyűjteménykezelő végzi)
és a padlófűtéssel megfelelő körülményeket tudtak biztosítani az épület és a benne
elhelyezett gyűjtemény számára.
A békéscsabai Szlovák Tájház munkatársai új program keretében megkezdték
a tájház előkertjében egy tradicionális csabai konyha- és virágoskert kialakítását,
és megkezdték a hagyományos helyi növények telepítését (pl. rózsa, régi fűszernövények).
Tótkomlóson három néprajzi gyűjtemény (Tótkomlósi Szlovák Tájház, Tótkomlósi
Szlovák Emlékház, Koppány János Szlovák Néprajzi Gyűjtemény) fogadta a látogatókat. A Különleges gyűjtemények és múzeumok Magyarországon című kiadvány kiadója
fotókkal gazdagított négy oldalt biztosított a gyűjtemények népszerűsítésére (az anyagot Szincsok Ilona állította össze). A kiadványhoz tartozik egy telefonos applikáció,
melynek segítségével a turisták könnyebben elérik a tájházakat. Nagyszerű példája
volt az önkéntes segítségnyújtásnak dr. Csontos Pál tárlatvezetése a Tótkomlósi Napok
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Újrapingált tisztaszoba Szarvason a Szlovák Tájházban (Fotó: Frankó Anna)

alkalmával, illetve Trnkóczi Jánosné Kukucska Zsuzsanna, tótkomlósi születésű kézműves felajánlása a tájház utcafrontjának meszelése és lábazat festése, pingálása a hagyományok szerint. Ezzel a komlósiak régi vágya válhatott valóra, hiszen az árvácskás
minta megrajzolásával még autentikusabbá vált az ország első szlovák tájháza.
A Szlovák Tájház helyiségeiben szakavatott vállalkozóval elvégeztették a szúirtást. A gyűjtemények környezetének tisztaságáról, rendezettségéről a Településszolgáltató Kft.-vel együttműködve gondoskodnak. Vértesszőlősön felújították
a tájház járdáját, elkészült az istálló eszközeinek a felújítása, valamint sor került
a gyűjteményi tárgyak állagmegóvásának céljából a „gázosításra” és a kerámiák
tisztítására. A legjelentősebb fejlesztés a boros szobában történt. A közösségi térként is szolgáló szoba felújítása megtörtént, autentikus berendezése jól illeszkedik a ház egészéhez.
A Mátraszentimrei Szlovák Tájház felújított állapotban (tetőcsere, nyílászárók cseréje) várta 2019-ben a látogatókat. Mivel a tájház rendkívül kicsi, udvara nincs (négy épülettel osztozik az udvaron), így nem alkalmas tömeges rendezvények megvalósítására.
Szügyön (Nógrád megye) a tájházat a helyi szlovák önkormányzat működteti.
Az elmúlt időszakban elkészültek a szügyi viseletbe öltöztetett babák, melyekből
állandó kiállítást terveznek a Kézművesházban. A vitrinszekrények rendelkezésre
állnak. A babagyűjtemény tovább gazdagodott a néhai Ónodi Jánosné által készített
babákkal, melyeket leánya a Falumúzeumnak ajándékozott.
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Az MSZKI által működtetett Zempléni Szlovákok Néprajzi Gyűjteményében
(Sátoraljaújhely-Rudabányácska) néhány javításra került sor az épület tetőzetében,
mert megcsúsztak a cserepek és meg kellett védeni az épületet a beázástól. Saját
költségvetés terhére megkezdődött a villamoshálózat teljeskörű felújítása. Kamerarendszert építettek ki és komplett kertészeti felszerelést kapott a tájház.
Kistarcsán szomorú történések zajlottak. A Kistarcsai Szlovák Néprajzi Gyűjtemény határozatlan ideig nem látogatható. A gyűjteménynek otthont adó épületet
bontják, illetve egy szárnyát átépítik, így a gyűjteményi anyag raktárba került.
Programok:
Az egyes régiókban található szlovák tájházak a saját lehetőségeikhez mérten
fogadták a látogatókat és a helyi közösségekkel közösen igyekeztek élő néprajzi
gyűjteményeket kialakítani szokások felelevenítésével és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal gazdagítva. Állandó helyszínei a szlovák napok programjainak, táboroknak, de külső programokat is fogadnak, mint például a Szügyre a Menő Menza
program keretében ellátogató iskolás csoportok ízelítőt kaptak a hagyományos palóc ételekből. Bükkszentkereszten az Üvegműves Ház és Múzeum 2019-ben ünnepelte 30 éves fennállását, melyről nagy ünnepség keretében emlékeztek meg.
Sátoraljaújhely-Rudabányácskán a Mária-napi kórustalálkozón szerepet kapott a
tájház, itt zajlott az érkező vendégek fogadása. A nyár folyamán a településen táborozó gyerekek a tájházba is ellátogattak, programokon vettek részt. A tanév során rendhagyó népismereti órák zajlottak itt a Rozmaring Asszonykórus közreműködésével.
A Felső-Galga mentén, Acsán a gyűjteményes ház (tájház) 2019. évi programjait a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatta. 2019. július 6-án Acsán
rendeztük meg a Magyarországi Szlovákok Napját, melynek egyik helyszíne a tájház
volt. Az érdeklődők megtekinthették a gyűjteményt, valamint az udvaron kézműves foglalkozás várta a gyerekeket és felnőtteket.
Kiskőrösön a Szlovák Tájház a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum filiáléjaként irányítja a látogatók és a helyi közösség figyelmét a kiskőrösi szlovákság kultúrájára.
A tájház állandó helyszíne a kiskőrösi kulturális programoknak (Városalapítók Napja,
Országos Rétes- és Kemencés Gasztronómiai Fesztivál, Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napok), melyek keretében alkotóudvarral és kemencés finomságokkal várták az
érdeklődő családokat. Az egész napos programok lebonyolítása múzeumi önkéntesek
és hagyományőrző csoportok tagjainak bevonásával történt.
Szarvason a Szlovák Tájház felújítási munkálatok miatt áprilistól augusztus 5-ig
– a tisztaszoba kivételével – nem volt látogatható. Augusztus közepétől október végéig már a teljes gyűjteményt megtekinthették a látogatók. Iskolai oktatást segítő
foglalkozásokat tartottak (15 fő óvodás, 66 fő általános iskolás, 10 fő középisko37
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Trnkóczi Jánosné Kukucska Zsuzsanna, tótkomlósi születésű kézműves a tájház lábazatát
díszíti (Fotó: Frankó Anna)

lás), szabadidős gyermek- és felnőtt foglalkozásokat (három alkalommal diáktábor,
civil egyesületi program), továbbá szőttes kiállítást rendeztek, szüreti bemutatót,
kukoricafosztást, száraztészta készítést. A látogatók (824 fő) ez idő alatt harminc
alkalommal vettek igénybe tárlatvezetést.
A békéscsabai Szlovák Tájház rendszeresen rendez kiállításokat, mivel rendelkezik ehhez szükséges teremmel. Az Áchim L. András Közösségi Színtérben rendeztek be egy első világháborús tematikájú kiállítást Hol vannak a katonáink címmel,
melynek fő iránya a Békéscsaba és környéki első világháborús relikviák és a korszak
népi emlékeinek bemutatása volt. Augusztusban nyílt meg a helyi és környékbeli
gyűjtők anyagából egy kiállítás A pásztorbottól a sétapálcáig, avagy mire támaszkodtak eleink címmel. A kiállítás ezer fő fölötti látogatószámot generált.
A Bakonyban található jásdi tájház 2019-ben helyi gyűjtők anyagaiból rendezett
Szalvéta, angyalok, cserépedény címmel kiállítást. A nagyteremben egy esztendőn át
megtekinthető volt a szápári kovácsmester, Kohus László munkásságának emléket
állító kiállítás. Májusban az Európai Geoparkok Hete sorozat 5. kiállítása nyílt meg,
majd ezt követte a bakonyi szlovák leányok és asszonyok hajviseletét bemutató néprajzi kiállítás (Hajamat fésülöm, varkocsra megfonom..., kurátor: Király Katalin).
Vértesszőlősön a rendezvények elsősorban a hagyományok felelevenítésére
szolgáltak (március 5. – kiszebábégetés, április 12. – óvodás népi kézműves foglakozás, szeptember 21. – szüreti felvonulás, szeptember 26–27. Mihály-napi vásár,
november 9. – Márton-napi borkóstolás).
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A Mátraszentimrei Szlovák Tájház kihelyezett kiállítást nyitott meg a Vadvirág Hotelben (L. Gácsi Éva: Fényvilágom – Mátra), majd a tájházban bemutatták
a Nógrád megyei ünnepi fejkendőket és Mátraszentimre esküvői fotóit. A Mátrai
turizmus napja (május 18.) program keretében a résztvevőknek tájékoztatást tartottak a településről, a tájházról és a kiállítási anyagokról.
Vanyarcon a tájházban a mindenkori állagmegóvás, takarítás, udvar, épület
rendben tartása mellett két nagy rendezvény zajlott. Az egyik pünkösdvasárnap,
a másik pedig a szeptemberi Haluskafesztivál alkalmával kínált a tájház udvarán kézműves foglalkozásokat, népzenei bemutatót, és népi gyermekjátékokat.
Terényben a tájház látogatást bekapcsolták a gyermektáborok és gasztronómiai összejövetelek programjába. A múzeumi látogatáson túl egész évben otthont ad
a hagyományos helyi rendezvényeknek (Írott tojások időszakos kiállítása, Hagyományos Ízek Majálisa, Szüreti felvonulás, Szent Iván Napja, Ádventi Vasárnapok).
A zempléni Füzéren a Várgondnoksághoz tartozó Tájház a települési rendezvények alkalmával bekapcsolódik a programokba, itt kapnak helyet a Várnapok alkalmával a kézműves foglalkozások.
Vágáshután a Szlovák Tájház az Országos Kék Túra útvonalán található. A település rendezvényeibe rendszeresen bevonják az épületet (Mária-emlékhelyek
átadása alkalmával, Elszármazottak és Gyüttmentek Találkozója). A gyűjtemény öt
viseletbe öltöztetett babával gazdagodott, melyet egy, a faluból elszármazott ajándékozott a tájháznak.
A Tájházak Napja rendezvényhez igaz, hogy csekély számban, de már szlovák
tájházak is csatlakoztak (Kiskőrös, Mátraszentimre, Vértesszőlős, Mezőberény,
Elek, Békéscsaba). Az országos rendezvénysorozat központi megnyitóünnepsége
is a kiskőrösi Szlovák Tájházban zajlott, melyet dr. Bereczki Ibolya nyitott meg (az
MTVA élő műsorban tudósított az eseményről).
A Múzeumok Éjszakája programba bekapcsolódott Kiskőrös és Tótkomlós is.
Ezeken a napokon, és a települési ünnepnapokon (falunap, városnap) a gyűjtemények ingyen látogathatók, ami nagy népszerűségnek örvend, és a látogatók száma
többszöröse a fizetőkének. Ilyenkor szívesen ellátogatnak olyanok is, akik már
többször látták a gyűjteményt, de kíváncsiak az újdonságokra, változásokra.
Király Katalin
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