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Az Év Tájházvezetője 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének elnöksége Az Év Tájházvezetője elisme-
résben részesítette a biharkeresztesi Csicsóka Tájházat létrehozó és a hagyomány-
tisztelet szellemében működtető Marosán családot, név szerint Marosán Györgyöt, 
feleségét: Juditot és lányukat: Grétát. 
 Biharkeresztesen, az ország keleti részében, a határszélen él a Marosán család, 
tisztelve elődeik múltját és megőrizve magyar-román identitásukat. 2013-ban vásá-
rolták meg azt a jellegzetes bihari portát, amelynek ékessége a nagyszülőktől, roko-
noktól származó hagyatékkal szépen berendezett, tornácos lakóépület. Lépésről lé-
pésre, a helyi idős emberek tapasztalatát segítségül hívva, hagyományos módon 
újították meg a porta épületeit a lakóháztól a pincén és a gémeskúton át az ólakig. 
Az épületet 2017-ben az önkormányzat helyi védelem alá helyezte.
 A család célja, hogy portájukon bemutassák a bihari gazdák hagyományos élet-
módját, ezért a gazdasági udvart őshonos állatokkal népesítették be. Megtalálha-
tó itt a fodros tollú lúd, a gyöngytyúk, a pulyka, a racka, a kecske és a szamár is.  
Az állományt folyamatosan fejlesztik a Debreceni Egyetem Génközpontja segít-
ségével. A ház melletti veteményeskertben minden megtalálható, ami egy hagyo-
mányos parasztportán megtermett. A virágoskertbe régi fajtájú egynyári és évelő 

A Csicsóka Tájház tulajdonosai Marosán György és Judit 
(Fotó: Marosán Gréta)
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virágokat telepítettek. Fűszerkert is kialakításra került a ház mellett. A kerítés tövé-
be ültetett, az őszi virágzáskor élénksárga virágával gyönyörködtető csicsóka pedig 
a ház névadója lett.
 Kezdetben a saját kedvükre létrehozott „házi múzeum” iránt egyre többen kezd-
tek érdeklődni. Így 2015-ben csatlakoztak először a Tájházak Napja rendezvényso-
rozathoz és kitárták kapuikat az érdeklődők előtt. Erre az alkalomra meghívták a 
határon túli Soroglya Népzenei Együttest, kistermelői és kézműves vásár várta a fel-
nőtteket, a gyerekeket pedig népi játékok fogadták. Ezzel hagyományt teremtettek 
és ma már a település rangos eseményének számít a tavaszi kapunyitás. Vendégük 
volt már Agócs Gergely és a Biharkeresztesre telepített II. világháborús vajdasá-
gi hadifoglyok emlékére a délvidéki Pendergő Tambura Zenekar is.
 2020-ban a pandémia átírta terveiket, de talán jelképes is törekvésük, hiszen 
tavasz helyett nyár végén a Nem Adom Fel Együttes nagy sikert aratott koncertjével 
jelezték, hogy visszavárják tájházukba barátaikat, látogatóikat. 
 Szívesen vesznek részt a megye többi tájházával közösen olyan rendezvényeken, 
ahol a cél a hagyományok éltetése, bemutatása. Találkozhattunk már a Csicsóka 
Tájházzal Biharkeresztesen a Bihar-Bihor Expón, Budapesten a Múzeumok Majáli-
sán, Szentendrén a Hagyományaink Vendégségben programsorozaton, Nagyváradon 
a Magyar Kulturális Napokon is.  
 Kapcsolatuk a helyi római katolikus közösséggel példaértékű. 2019-ben portá-
juk utcafronti részén egy Csíksomlyón készült Mária szoborral emlékhelyet alakítot-
tak ki, amelyet Gyümölcsoltó Boldogasszony napján meghitt szertartás keretében dr. 
Dénes Zoltán címzetes kanonok szentelt fel. A hely azóta a Szent László zarándoklat 
emlékhelye is. Nagy tisztelettel és megbecsüléssel emlékezünk a nemrégiben elhunyt 
Zoltán Atyára, aki nemcsak lelki támasza, hitben erőt adó plébánosa volt a közösség-
nek, hanem néprajzkutatóként szakmai tanácsadója is a Marosán családnak.
 A 2020–2021-es esztendőben, bár zárt kapuk mögött, de a Teleki László Ala-
pítvány jóvoltából a Népi Építészeti Programnak köszönhetően folytatódott a tájház 
felújítása: új nádtetőt kapott az épület, elkészült az elektromos hálózat korszerűsí-
tése, a falazat javítása és meszelése. 
 Lelkes munkájuk gyümölcse sorra beérett. 2017-ben a Magyar Néprajzi Tár-
saság Tradíció Gyűjtőpályázatára benyújtott munkájukat elismerésben részesítette. 
2019-ben Biharkeresztes Város Kultúrájáért díjban részesült a Marosán házaspár.  
S most, megköszönve sokoldalú, a bihari térség értékeinek megőrzéséért, elkötele-
zett éltetéséért végzett munkájukat, méltán vehetik át a Tájházszövetség által ado-
mányozott Az Év Tájházvezetője elismerést.

Korompainé Mocsnik Marianna
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Az Őrtilosi Tájház

Őrtilossal és annak tájházával, illetve lakosaival egy egyetemi gyakorlat keretén be-
lül ismerkedtem meg, ami azóta is meghatározó élmény maradt számomra. Őrtilos 
kis, közel 500 lelkes település a Dél-Dunántúlon, a horvát határ mellett, gyalogtá-
volságra a Drávától, – és ami helyi szemszögből nézve rendkívül fontos – Somogy 
megyében található. Itt töltöttem festői környezetben és baráti hangulatban öt na-
pot 2018 augusztusában a szegedi egyetem néprajz tanszékéről két tanárommal és 
egy hallgatótársammal.
 Utunk célja a helyi tájházi gyűjtemény nyilvántartásba vételének elősegítése 
volt, így három napon keresztül sorra vettük a kiállított tárgyakat és leltári számmal 
láttuk el, leírtuk és fotóztuk azokat.

A 3 Szelence Hagyományőrző Egyesület
 Őrtiloson a tájház fogalma szinte összenőtt a 3 Szelence Hagyományőrző Egye-
sület nevével. Ahhoz, hogy megértsük, mit jelent az őrtilosi lakosok számára a tájház 
mint közösségi tér, mindenképpen meg kell ismernünk az egyesületet is. Céljukat a 
nevük is elárulja, ez nem más, mint a hagyományőrzés, méghozzá magyar és nem-
zetiségi szinten. Mint minden ilyen egyesület, kulturális programokat szerveznek, 

A tájház
(Fotó: Mód László)
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ismeretterjesztéssel foglalkoznak, kulturális kiadványokat állítanak össze. Emellett 
aktívan részt vesznek az önszerveződő körök tevékenységének összefogásában, és a 
lakossági kezdeményezésekben segédkeznek. Védik a természetes és az épített kör-
nyezetet, az ifjúság aktivizálását is feladatuknak tekintik. Regionális együttműkö-
déseket és programokat szerveznek, nemzetközi kapcsolatokat ápolnak, illetve az 
időseket segítik.1

 Eddigi tevékenységüket is érdemes felsorolni. Az egyesületen belül megalakítot-
ták a Szelence dalkört, ahol a dr. Eperjessy Ernő által gyűjtött őrtilosi népdalokat, 
illetve egyéb tájegységek népdalait tanulták, és közösségi rendezvényeken adták elő 
őket. Több eseményen képviselték a falut énekes fellépésekkel, például Horvátor-
szágban Zrínyi napon, Budapesten a Somogyiak Baráti Köre karácsonyán, valamint 
Őrtilos és Zákány templomában. Előadásokat szerveztek a faluban, például Budai 
Ilonát, Pecsenye Évát, a Szeredás Együttest, Petrás Máriát és a Tatros Együttest, 
illetve Bakos Istvánt hívták meg vendégül. Ünnepségeken is aktív résztvevőnek 
bizonyul az egyesület, például március 15-i műsor szervezésével. Ezen kívül far-
sangi hagyományőrző mászkázást szerveztek, hol házakhoz járva, hol állakodalmas 
felvonulással. Advent idején szeretetvendégséget tartanak, ablakdíszítést szervez-
nek. A falu parkját is ők díszítik különböző alkalmakhoz illően, például betlehemi 
jelenettel, karácsonyfával, Mikulás-házzal, tojásfa kiállítással. Határnyitás alkalmá-
val néprajzi kiállítást is összeállítottak, illetve dr. Eperjessy Ernőt felterjesztették a 
Magyar Kultúra Lovagja címre, és az átadásra is elkísérték.2

 Ezzel azonban még nincs vége, számos további tervük van a jövőre nézve. Nem-
zetközi kapcsolatokat kívánnak kialakítani Horvátország és Erdély civil szervezete-
ivel, illetve a helyi szervezetekkel is össze kívánnak fogni közös programok megva-
lósításának szándékából. Lehetőség szerint igyekeznek bővíteni a hagyományőrző 
eseményeket. Fontosnak tartják a falu és annak környéke rendben tartását és fejlő-
dését, ezért pályázatokat készítenek és önkéntes munkát végeznek. Minden lelkes 
őrtilosi lakost arra buzdítanak, hogy csatlakozzanak hozzájuk, és segítsék munká-
juk előbbre jutását.3

A Szelence-porta Tájház
 A Szelence-porta Tájház Őrtiloson található, a falu Magyarország nyugati részén 
Nagykanizsától 25 km-re, délnyugati irányban fekszik. Az őrtilosi határ a magyar-
horvát határ, egyben a Dráva vonala mentén terül el. Ez a fajta elszigeteltség nem 

1 https://www.ortilos.hu/civil.html (Utoljára megnyitva: 2021-05-20.)
2 https://www.ortilos.hu/civil.html (Utoljára megnyitva: 2021-05-20.)
3 https://www.ortilos.hu/civil.html (Utoljára megnyitva: 2021-05-20.)
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feltétlen számit negatívnak, hiszen talán épp a felgyorsulástól, a globalizáció terhel-
tebb adottságaitól védi meg a kis települést. Már az odavezető úton elgondolkodik 
az ember, hogy a gyönyörű tájban hogyan bújhat meg a falu, ha nem tudnánk, hogy 
hova megyünk, úgy hihetnénk, eltévedtünk. Ám, amikor odaérünk, máris felme-
rül a gyanú, hogy eddig mégsem tudtuk, hova jövünk. Nagyon szép, csendes kis 
községbe érkeztünk, ahol már vártak minket, egy két mondat után rájöttünk, hogy 
igenis van élet a faluban, nem is akármilyen. 
 A Szelence-porta Tájház kiállítása mintegy száz évet repít vissza Őrtilos múlt-
jába, legrégebbi darabja egy 1848-as gyalu, de találunk katonai emléklapot is 
1908-ból. A munkálatok 2014-ben kezdődtek a ház megvásárlásával, a gyűjtemény 
alapját az ott megtalált tárgyak adják. Másik jelentős egység a lelkes ötletgazda és 
kivitelező, Tóthné Iváncsics Gyöngyi adománya. Ezek mellett a falubeliek látták el 
kisebb-nagyobb adományokkal a tájházat, volt, aki csak a lépcsőre helyezte saját 
felajánlásait.
 Van ott varrógép, bölcső, falitükör és – ami a legjobban meglepett minket – egy 
rendkívül praktikus babakocsi, behajtható háttámlával és lábtartóval, lengéscsilla-
pító rugóval, biztonsági övvel. Nem véletlenül került oda, annak idején mindenkit 
ilyenben toltak – igen, a földúton is.
 A kisablakos csendes kis házban töltött pár nap bizony mintha visszarepített 
volna az időben. Képes volt meglepni, hogy autók közlekednek az utcán, mikor egy 
pillanatra behallatszott a dudaszó, annak ellenére, hogy az asztal közepén ott virí-
tott a laptop, forgott a ventilátor, és kattogott a fényképezőgép.
 Bár meglepő gyorsasággal haladtunk, – hiszen három nap alatt majd’ 250 tárgyat 
sikerült beleltároznunk, – így sem sikerült mindennel végeznünk. Ezért „sajnos” – 
valójában egyáltalán nem bánjuk – vissza kellett térnünk a következő év folyamán, 
amikor még hasonló mennyiségű munka várt ránk.
 Összességében nézve az egészet, örömmel tölt el, hogy részesei lehettünk en-
nek a tanulságos kalandnak. A sok ismerős mozzanat mellett sok „első” élményre is 
sor került. Leltároztunk már, de nem a kezdetektől, egy gyűjtemény első darabját. 
Különös volt látni a 2018.1.1. feliratot. Elsőnek nevezhetjük azt is, hogy tulajdon-
képpen nem volt még hibátlan gyakorlatunk. Most viszont minden zökkenőmen-
tesen ment, végig jól éreztük magunkat. Igaz, az öt napot belengő fekete noha szőlő 
mítoszát nem sikerült megfejteni. A másik nagyon fontos élmény, ami mindig meg-
történik, de mindig más, az új emberek és új helyek megismerése. Saját helyünktől 
távol, helyi, eddig ismeretlen emberek mutatják be életük mindennapi helyszíneit. 
Itt még nem jártunk, csak a helyzet ismerős. És bizony, ehhez is hozzá lehet szokni. 
Haza jöttem, terepre. Igaz, nem kirándulni érkeztünk, hanem dolgozni, mégis el-
mosódnak a különbségek egy ilyen különleges élmény esetében.
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Az adventi naptár
 A Szelence-porta Tájház és mű-
ködtetőinek sajátos eseménye minden 
évben az adventi naptár. A falu nagyon 
kedves és egyéni módon ünnepeli ezt 
az időszakot. A várakozási időszakra 
jellemző, népszerű különböző naptár-
formák egyedi változatát alkalmazza 
Őrtilos. December 1-jétől 24-éig min-
den este „kinyílik egy ablak” Őrtilos 
adventi naptárán. Ez a valóságban úgy 
fest, hogy a falu egy-egy lelkes lakója 
a saját házának ablakát öltözteti ünne-
pi díszbe. Az adott nap sorszámának 
megjelölésével minden este eggyel 
több ablak árasztja magából az ünnepi 
hangulatot. Ahhoz, hogy ez hibátlanul, 
és gördülékenyen végbemenjen, már 
hetekkel korábban szükséges elkez-
deni az előkészületeket. A résztvevők 
jelentkezhetnek, hogy melyik számot 
szeretnék kiválasztani. Vannak, akik 
már évek óta ugyanazt a számot dí-
szítik. Az 1-es szám viszont már előre 
foglalt, a Szelence-porta Tájház nyitja 
ezt az időszakot a falu életében. A mai 
lehetőségeknek köszönhetően bárki 
együtt ünnepelhet Őrtilos lakossá-
gával, az ablakok fényképei ugyanis 
minden nap felkerülnek a tájház kö-
zösségi oldalára is. Jelenleg a 2016-os 
évig visszamenőleg tekinthetjük meg 
ezeket az ablakokat, ahol kiderül, 
hogy már akkor is 5. éves volt ez a kezdeményezés. 2012-től már 9. alkalommal 
rendezik meg ezt a „közösségi eseményt”. Az idézőjel általános esetben talán el-
hagyható lenne, ám aki ma tollat ragad, azzal szembesül, hogy az élet minden te-
rületét újraértelmezi a pandémia. Esetünkben az említett esemény létrejöttének, 
láthatjuk, hogy nincs köze a koronavírushoz. Mégis abba a nagyon vékony réteg-

Az első adventi ablak 2020-ban a tájháznál. 
A kép forrása: https:/www.facebook.com



9

Tájházi Hírlevél • 2021. 2. szám

be tartozik, amely nem a jelen körülményekhez alkalmazkodva jött létre kreatív 
megoldásként, de közösségi létére mégsem kellett megszűnnie, vagy megváltoznia, 
hanem a korábbi évek gyakorlatával tökéletesen megegyezően működik tovább.  
A tájház oldala így fogalmaz: „A szépség mellett a lényeg: a közösség várakozása! Hisz 
együtt mindenben többek vagyunk!”4

Az őrtilosi lakodalom
 Őrtiloson a tájház és a falu élete, illetve kulturális élete szorosan összeforrt. 
Igyekeznek minden lehetőséget kihasználni arra, hogy kultúrájukat gazdagítsák, és 
éltessék. Ennek okán csatlakozott a 3 Szelence Hagyományőrző Egyesület a Táj-
házak napja felhíváshoz. Ötletük igen látványos, ugyanakkor igen szorgos munkát 
igénylő esemény megszervezése volt, mégpedig a régi őrtilosi lakodalmat keltik 
életre minden évben a tájház udvarán.A falu és a szervezők természetesen tartják 
magukat ahhoz az elvhez, hogy „ha csinálsz valamit, csináld rendesen”. A lakodalmi 
eseményhez a környező falvakból kerestek meg népi énekes és néptáncos csoporto-
kat, hogy gazdagítsák a műsort. A legösszetettebb, legtöbb szervezést, előkészületet 
és odafigyelést igénylő esemény természetesen az első alkalom volt. A lakodalmi 
jelenet, pontosabban eseménysor megszervezéséhez nélkülözhetetlen volt a helyi 
néptáncos hagyományok felgyűjtése és felélesztése. Ehhez egyrészt helyi idősek se-
gítségét kérték, akik az emlékeikkel járultak hozzá a néptánc hiteles felidézéséhez, 
másrészt dr. Eperjessy Ernő néprajzkutató gyűjtéseit használták fel. Szakmai szem-
pontból a Drávagyöngye Ifjúsági Néptánc egyesület vezetője, Füstös Gábor látta el 
őket jó tanácsokkal.5

 Az „Első őrtilosi lakodalom” 2015-ben valósult meg, amelynek létrejöttében 
a falu civil szervezetei és a falu lakossága is aktívan részt vett. A kemény mun-
ka meghozta gyümölcsét és a szép, napos idő, valamint a pontos menetrend is 
kedvezett a szervezőknek és a résztvevőknek egyaránt. A lakodalmi menet élén 
a menyasszony és a vőlegény haladt, utánuk sorakozott hat koszorúslány és a vő-
félyek. A zenét a Bojtár Népzenei együttes és a Gyékényesi Nótakör szolgáltatta. 
A lakodalom fellépői néptánccsoportok voltak, akik népviseletben vonultak a 
menetben a menyasszonyos házhoz. Rajtuk kívül sok helyi és számos vendég is 
felvette a népviseletet, így igazán színes volt az emberek hosszú sora. Felcsendül-
tek a helyi népdalok és néptáncbemutatók szemtanúi lehettek az odalátogatók. 
Emellett, ami szintén nem elhanyagolható, az őrtilosi lakodalmi szokásokat vet-

4 https://www.facebook.com/szelence.tajhaz/photos/a.1811466962441998/18114669857753
29 (Utoljára megnyitva: 2021-05-20.)

5 https://www.ortilos.hu/civil.html (Utoljára megnyitva: 2021-05-20.)
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ték sorra és mutatták be a „szereplők”. A kikérés ceremóniáját, a bekérezkedést, 
a cerefa mászását, a lakodalmi étkeket kísérő szövegeket, a menyecsketáncot, a 
halál megjelenését, az itatást és a deresre húzást jelenítették meg, mint hagyomá-
nyos szokásokat.6

A tájház és a közösség
 A tájház gyűjteménye a 2018-ban megkezdett munkánk eredményeként ka-
pott működési engedélyt. Az enteriőr az 1940-es és ’50-es éveket idézi berende-
zésével, az akkori falusi élet eszközeit, használati tárgyait ismerheti meg az odalá-
togató közönség.
 A szellemi kulturális örökséget is sokrétűen támogatja a helyszín. A korábban 
felsorolt néphagyományi elemekből láthatjuk, hogy akár a lakodalmi, akár a farsan-
gi, vagy az adventi, illetve sok más eseménynek biztosít helyet és lehetőséget a táj-
ház. Élő közösséget hoz létre, amely olyan kulturális gyakorlatokat teremt, amelyek 
remélhetőleg még hosszú távon biztosítják a falu számára a közösségben töltött 

6 https://www.ortilos.hu/civil.html (Utoljára megnyitva: 2021-05-20.)

Az első őrtilosi lakodalom
A kép forrása: https://www.ortilos.hu/civil.html
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Szőlőprés
A kép forrása: https://www.facebook.com/szelence.tajhaz/photos/2743697839218901

A Dráva-Mura torkolat (Fotó: Czakó-Habi Csilla)
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időt. A bemutatott példákon keresztül 
láthatjuk, hogy az öt–tíz éve intenzíven 
elkezdődött folyamat egyrész folyama-
tosan bővül, másrészt még számtalan 
lehetőséget kínál.
 A korábban leírtak alapján egyér-
telműen megállapítható, hogy a tájház 
óriási szerepet tölt be a közösség éle-
tében, a 3 Szelence Hagyományőrző 
Egyesülettel egyetemben éltetője, 
mozgatórugója a falunak. Népdalkö-
rük, néphagyományt felélénkítő tevé-
kenységük szemmel láthatóan elindí-
tott egy folyamatot a faluban, amely 
remélhetőleg még sokáig meghozza 
gyümölcsét.
 A helyiek elmondása alapján a falu 
elhelyezkedése, az, hogy a szó szoros 
értelmében az ország határán fekszik, 
egyáltalán nem negatívan befolyásolja 
a turizmust. Fontos szempont, hogy a 
telepűlés tényleg gyönyörű természeti 
környezetben található, és meghatá-
rozhatatlan nyugalmat sugároz ma-
gából. A Duna-Dráva Nemzeti Park 
részeként, ráadásul annak is egyik legértékesebb területén fekszik, ahol a Dráva-
Mura torkolat is megtalálható. A falu határához tartozik a Szentmihály-hegy, vagy 
a helyiek elnevezése alapján Szentmihegy. Vallási szempontból meghatározó he-
lyen áll a Szent Mihály templom, amely középkori alapokra épült a 18. században, 
majd népszerű búcsújáró hellyé vált. A legtöbb látogató kerékpárral érkezik, de 
a falu jelentős vízitúra és túrázó központ is egyben. A Tájház a falu fő útján he-
lyezkedik el, így az áthaladó emberek figyelmét nem kerülheti el az egyébként is 
feltűnően szépen kidíszített tájház épülete és környezete. Ennek köszönhetően 
könnyen betérhetnek és szétnézhetnek, tanulhatnak, pihenhetnek a tájházban. 
Az épület mindig nyitva áll a látogatók előtt, és a vendégkönyv tanulsága alapján 
senki nem bánja meg, hogy betért. 

A Szent Mihály templom
(Fotó: Czakó-Habi Csilla)
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 Kis segítőnket, Lukácsot is meg kell említeni, aki nemcsak a mindenféle soro-
zatokban és filmekben való jártasságáról tett tanúbizonyságot, hanem talpraesettsé-
géről is. 13 éves kora ellenére irigylésre méltó ügyességgel kötötte le az egyébként 
nem kis forgalmú tájház látogatóinak figyelmét. Örömmel tartott tárlatvezetést 
minden érdeklődő számára. Igyekeztünk biztosítani általa a néprajzos utánpótlást, 
reméljük, sikerült felkelteni az érdeklődését.
 Láthatjuk, hogy Őtilos egyszerre tölti be a békés és nyugodt kis falu szerepét,  
ugyanakkor éltet egy nagyon mozgalmas közösséget. A helyiek és az odalátogatók 
is mosolyogva nyugtázhatják, hogy „Őrtilos egy nagyon szép vége a világnak!”

Kiss Dóra
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és 
a Társadalomtudományi Kar hallgatója

Részlet a berendezésből
A kép forrása: https://www.facebook.com/szelence.tajhaz/photos/2745294989059186
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Szeretetvendégség plakátja 
A kép forrása: https://www.facebook.com/szelence.tajhaz/photos/2486103564978331
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Múzeumpedagógia a magyarul tanuló ukrán anyanyelvű iskolások számára1

Bevezető gondolatok
 A népi kultúra szerves része a magyar művelődéstörténetnek. Létfontosságú, 
hogy gyermekeinkben elültessük népünk, szülőföldünk szeretetét. Hiszen szeretni 
csak azt tudjuk, amit ismerünk. Ezért már az iskola kezdeti szakaszában is tudato-
san kell foglalkozni népi kultúránk megismertetésével.
 Jelen tanulmány a néphagyomány tanításának lehetőségeit vizsgálja a magyar, 
mint idegen nyelvórák és a múzeumpedagógiai foglalkozások keretében. A dolgo-
zat kiindulópontját a Nagyberegi Tájház2 múzeumpedagógiai foglalkozásai képez-
ték, melyeket az elmúlt időszakban szerveztem és vezettem a magyar nyelvet tanuló 
ukrán iskolások számára.
 Talán elcsépelt a mondás, miszerint „ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz”,  
jelentése azonban helytálló, sőt a nyelvtanulás és a nyelvismeret ma már alapfeltéte-
le a boldogulásnak, az előmenetelnek, a mind teljesebb kommunikációnak. 
 A nyelvet tanulónak számos eszköz áll rendelkezésére tudása csiszolására. Kü-
lönböző módszerekből válogathat, melyekkel hatékonyan, gyorsan és könnyen el-
sajátíthat egy-egy idegen nyelvet. Nem elég azonban csak megtanulni egy nyelvet, 
kevés a szavakat egymás után mondatokba szerkeszteni. A kommunikáció ennél 
mélyebb, összetettebb jelenség. A jól kommunikálónak nemcsak egy adott nyelv 
szavait, hanem a kapcsolódó kultúrát és tartalmat is ismernie kell. „Nemcsak a be-
szélt nyelv része a hagyománynak, hanem az érzelmek, indulatok nyelve, szimbólum-
rendszere is. Van a dalnak, a zenének, a mozdulatnak, a táncnak, a formák és színek 
használatának, a nagy és nehéz életpillanatok megélésének, megünneplésének, és a szo-
kásnak is van nyelve. Ez a művészetek nyelve. Mennél jobban ismerem, sajátítottam el ezt 
a nyelvet, annál jobban tudom megélni, kifejezni, kezelni indulataimat, érzéseimet”.3
 Ez a megközelítés volt a kiindulópont a Nagyberegi Tájházba látogató ukrán 
anyanyelvű tanulók esetében is, akik a hagyományos iskolai keretek között idegen 
nyelvként tanulják a magyart. A tanórák kiegészítéseként a magyar kultúra mélyebb 

1 *A szerző a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Pro Cultura Subcarpathica 
munkatársa, a Polónyi Katalin textilmúzeum és a Nagyberegi Tájház programfelelőse.

 Az alábbi téma a Nagyberegi Tájházban végzett tevékenységem során került elő. A múzeumpedagógia 
jelentőségéről és a magyar mint idegen nyelv kapcsolatáról korábban A néprajzi ismeretek átadásának 
lehetőségei a magyar mint idegen nyelv órákon a Nagyberegi Tájház múzeumpedagógiai foglalkozásainak 
példáján című dolgozatomban foglalkoztam részletesebben. 

2 A Nagyberegi Tájház a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tulajdona. 2013 óta rendszeres 
kézműves foglalkozásoknak ad otthont. A programokat a Pro Cultura Subcarpathica szervezi. 

3 Andrásfalvy Bertalan 1988. 8.
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megismerése céljából pedagógus vezetésével látogattak ki a Nagyberegi Tájházba, 
ahol kézművességgel összekötött múzeumpedagógiai foglalkozásokon vehettek 
részt. Így a nyelv elsajátításának egy új formáját ismerték meg, mely élményszerűvé, 
érdekessé és intenzívvé tette számukra a tanulást.
 A tanulás folyamatát oly módon igyekeztünk sikeresebbé tenni, hogy a diákok 
meglévő magyar nyelvtudására alapozva célirányos foglalkozásokat szerveztünk, 
melyeket múzeumpedagógiai feladatlapok egészítettek ki. Feltevésünk szerint a ki-
dolgozott foglalkozások, a megszerkesztett múzeumpedagógiai feladatlapok és az 
együttműködés a tanárral nagyban hozzájárulnak a tanulóknál a nyelv elsajátítása 
mellett a magyar kultúra egyes szegmenseinek megismertetéséhez. 
 A vizsgálat célcsoportja az ukrán tannyelvű Beregszászi 5. Számú Középis-
kola tanulói voltak. Az intézményben lassan húsz éve tanítják a magyart idegen 
nyelvként különböző – kezdetben fakultatív, ma szaktantárgyi – keretek között.  
A dolgozat jelentős része a tájházban végzett tevékenységem során szerzett tapasz-
talataimra épül.

Néprajz a magyar mint idegennyelv-órán
 A magyar nyelvet és irodalmat lehetetlen néprajzi ismeretek nélkül oktatni. Ezzel a 
kijelentéssel pedig már meg is alapoztuk azon állításunkat, hogy a néprajz az irodalom 
és a nyelvtan órákba illeszthető be leginkább. A tanár feladata az, hogy becsempéssze 
az információkat az óráiba és megteremtse a találkozás lehetőségét és alkalmait. 
 A magyar mint idegen nyelv esetében a tanár feladata nem olyan egyszerű, hi-
szen számos tényezőt kell figyelembe vennie. A legelső és legfontosabb – s persze a 
legmeghatározóbb – a tanulók anyanyelve, mely adott esetben az ukrán. 
 A magyar mint idegen nyelv egy specifikus egységet képez, hiszen itt nem 
magyarajkú gyermekekkel kell dolgoznunk, akiknek a már meglévő tudására épít-
hetjük a bővebb néprajzi ismereteket. Egyet tehetünk: úgy bővítjük a tanulók nép-
rajzi ismereteit, hogy a nyelvtanulás folyamatába szavakat, információkat, kisebb 
feladatokat építünk be, melyek a néprajzhoz kapcsolódnak. Erre nincs sablon, nincs 
kidolgozott óravázlat, nincs tematika. A tanár ötletessége, jártassága és kreativitása 
segíthet a felkészülésben, viszont rengeteg utánajárást és időt igényel. 
 A tanulási folyamatban igen nagy jelentőségűek a vizualitás, illetve a tanulók 
saját tapasztalatai. A tankönyvben a képekkel illusztrált szöveg sokkal érdekesebb, 
mint a kép nélküli, szöveggel teli oldal. A képi világot gazdagíthatjuk azzal, ha tanít-
ványaink közelebb kerülnek a tárgyakhoz. Például ha a tanár bevisz az órára néhány, 
a témához kapcsolódó tárgyat, máris javíthatja a foglalkozás hatékonyságát. Tovább 
fokozhatjuk a hatást azzal, hogy a tanulókat visszük az adott témakörhöz kapcsoló-
dó környezetbe, amilyen például a tájház.
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Múzeumpedagógia a tájházban
 A múzeumpedagógiában a magyar nyelvet tanulók esetében kiemelt szerep jut 
a dramatikus cselekvésnek. A tájházlátogatás legélvezetesebb mozzanata, amikor a 
tanulók, résztvevők maguk cselekedhetnek. Például farsang idején ahelyett, hogy 
az iskolapadban ülve tanulnának be farsangi mondókákat és dalokat, a tájházban 
körbenállva, mozogva, táncolva tanulják és éneklik ugyanazokat az énekeket. A ha-
tás, az eredmény összehasonlíthatatlanul jobb az utóbbi esetben. A tájház udvarán, 
helyiségeiben lehetőség van arra is, hogy egy mesét ne csupán hallgatva, hanem 
eljátszva, szereplőket válogatva, játékos feladatokat közbevetve tanuljanak meg a 
gyerekek. A népmesék világának megidézése kiállításon, vagy korhű környezetben 
a leghatásosabb, mivel a gyermek még inkább beleélheti magát a történetbe. Ráadá-
sul a meséhez kapcsolódó tevékenységeket is kipróbálhatja. A történet és a tájház 
azonos tárgyi világa alátámasztja a mesék, mondák világának hitelességét. 
 A tárgyak kapcsán számos múzeum a „Mindent a szemnek, semmit a kéznek!” 
elvet alkalmazza. Tapasztalataim szerint ennek éppen az ellenkezője vezet igazán 
jó eredményre. A megérinthető, megfogható, megszagolható tárgy maradandó 
élményt nyújt.4 A gyermekben kíváncsiságot ébreszt. A Nagyberegi Tájházban a 
kiállított tárgyakat a tanulók kézbe vehetik, kipróbálhatják, közelről is szemügyre 
vehetik. A tárgyak kézbevétele az aktív tanulásnak egy olyan formája, mely teljes 
mértékben leköti a gyereket/tanulót, figyelmét az adott tárgyra irányítja. 
 Az enteriőr a legbehatóbban és leghatásosabban egy tájházi séta alkalmával is-
mertethető meg. A ház és a berendezési tárgyak pedig ott szerepelnek a MID (ma-
gyar mint idegen nyelv) témakörei között is. A legtöbb tankönyv szószedeteiben 
megtalálhatóak a berendezési tárgyak, valamint a lakóház részei5. Ennek megfelelő-
en kellő iskolai alapismereteket szerezve egy múzeumi séta alkalmával a tananyag 
rögzül a tanulókban. Tájházlátogatás során egy szoba berendezése, a bútorok, a 
konyhai eszközök bemutatása a lehető legjobb eszköz a szavak elsajátításához, és 
bevésődéséhez. Sőt, megfelelő nyelvtudás esetén már a tárgyak használatáról is be-
szélhetünk. A tárgyak megnevezése, funkcióik a múzeumpedagógiai feladatlapo-
kon is szerepelnek. Történhet ez képfelismerés vagy párosítási feladat formájában, 
majd szövegalkotási feladatként következhet az adott tárgy funkciójának leírása. 
 A tájházi sétához kapcsolódó kézműves foglalkozás alapja is lehet az agyagedény 
készítése. Ennek során az iskolások nemcsak a tárgyakat ismerhetik meg, hanem a 
készítési módjukat is, rengeteg új terminust sajátítva el. A tájházi foglalkozás kiegé-

4 Múzeumok Mindenkinek Program V. Tanulás tárgyakkal – Módszertani útmutató múzeumpedagó-
gusoknak és pedagógusoknak (Fordította és átdolgozta: MisznéKorenchy Anikó p. 4.)

5 Erdős–Prileszky 2014; Szita–Pelcz 2013; Durst 2017
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szítéseként a téma elmélyítése érdekében a tanár házi feladatot adhat a tanulóknak. 
Ez lehet egy kiválasztott tárgy jellemzése emlékezetből, vagy akár nyomtatott, esetleg 
online lexikon segítségével. Hasonlóképpen a tanóra keretében csoportos feladatként 
a tanulók választhatnak egy tárgyat és elmondhatják, hogy mire való. A célzott felada-
tokkal motiválni tudjuk a tanulót és egyben erősítjük a jelentéstartalmat. 
 A foglalkozások bevonják, munkára késztetik a tanulókat, mely során akarva 
akaratlanul megragadnak emlékezetükben bizonyos kifejezések, fogalmak, szavak. 
Például karácsonyi készülődés esetén az ünnepkörhöz kapcsolódó alapvető fogal-
mak – karácsony, ünnep, fenyőfa, fenyőág, gyertya, dísz stb. – már a kézműves fog-
lalkozás során rögzülnek a tanulókban anélkül, hogy a szavak tanulására figyelmet 
fordítanának. A foglalkozások számos témát érintenek, s akár igazodhatnak is a tan-
tervhez, illetve annak témaköreihez. 
 Tavalyelőtt a tájház adventi és karácsonyváró foglalkozásaira is érkeztek ukrán 
anyanyelvű gyerekek, s az ünnep számos, számukra új elemét ismerhették meg. 
 A tavasz a szabadban tartható foglalkozások időszaka, melyeket esőváró, naphí-
vogató mondókáinkkal, körjátékokkal tehetünk tartalmasabbá. A tavaszi ünnepkör 
kapcsán pedig a húsvétról szerezhetnek még több ismeretet. Természetesen maga 
az ünnep minden európai nemzet kultúrájának része, viszont a tájházi foglalkozá-
sokon a magyar hagyományokat is beilleszthetjük a tananyagba, például megismer-
tethetjük gyerekekkel a húsvéti verseket, a locsolkodási szokásokat. 
 Például 2019-ben a Nagyberegi Tájház húsvéti foglalkozására egy ukrán anya-
nyelvű csoport érkezett a Beregszászi 5. Számú Középiskolából. Mindamellett, 
hogy a tájház programjának köszönhetően megismerkedtek a húsvéti tojásfestéssel, 
a hagyományos díszítési technikákkal, egy húsvéti locsolóvers által is gazdagodott 
a szókincsük. A program előkészítésében fontos szerep jutott a tanár és a szervezők 
közötti előzetes kommunikációnak. A tájházlátogatást megelőző héten a magyar 
mint idegen nyelv óra házi feladataként a fiúknak meg kellett tanulniuk egy rövid 
magyar locsolóverset, melyet a tájházban a tojásfestés után el is mondtak. 
 Az ünnepnapok a múzeumpedagógiai feladatlapokba is bekerültek. Alkalmazá-
suk több formában és több alkalommal is lehetséges egyes foglalkozások végén. 
 A farsangi szokásokhoz kapcsolódó foglalkozás szintén gazdag programot kínál. Az 
ünnepi szokásokkal való ismerkedésen túl maszkokat készíthetnek a tanulók, valamint 
megismerhetik a hagyományok történeti hátterét. A magyar múlttal összefüggő masz-
kos alakoskodásra kiváló példa a török, a török basa megjelenítése. A török világ, a ma-
gyar nép törökök elleni küzdelmének emléke a népköltészetben, a szóbeli hagyomány-
ban igen jelentős. A tanóra keretében elmondott tartalmak nem fejtenek ki olyan hatást, 
mint egy foglalkozás közben hallott és gyakorolt téma. A nem magyar anyanyelvű ta-
nulók esetében maradhatunk a népmesék szintjén, és egy-egy momentumot emeljünk 
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csak ki az ünnep témaköréből. Jó példa erre A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mese, 
melyet tanórai keretek között vagy tájházi/múzeumi foglalkozáson alkalmazhatunk. 
 A felsorolt példák csupán kiegészítői a tananyagban foglaltaknak. Új utat mutathat-
nak a tanulóknak és a tanárnak, a könnyebb és az észrevétlen tanulás felé terelve őket. 
 A Nagyberegi Tájházban 2014-ben alkalmaztunk először múzeumpedagógiai 
feladatlapokat kísérleti jelleggel, melyeket a foglalkozás végén töltettünk ki a tanu-
lókkal. Ez visszacsatolás a tanár és a látogatók – ez esetben a tanulók – számára is.  
A feladatlapok tartalmát az adott program tematikája határozta meg. A tanár részé-
ről az előzetes és körültekintő felkészülés elengedhetetlen a hatékony tanítás meg-
valósításához, a téma megismeréséhez. 
 A foglalkozások jellegét tekintve készültek Márton-napi, húsvéti, az életteret be-
mutató és a hétköznapi tevékenységekre fókuszáló feladatlapok is. A legegyszerűbb 
feladatlap a lakóházat bemutató kérdéssorból áll. Ez az alap, mely elsőként kerül a 
tanulók elé. Természetesen a feladatlapok tartalma igazodik a tanulók életkorához is, 
és persze anyanyelvéhez, illetve figyelembe veszi a magyar nyelvtudásuk szintjét. 
 Bizonyos esetekben a csoportmunka részesíthető előnyben. Azon csoportok 
esetében, amelyekben nem minden tanuló rendelkezik a feladat megértéséhez 
szükséges nyelvismerettel, ajánlott a csoportmunka alkalmazása. Három-négy fős 
csoportok közös munkával oldanak meg egy kapott feladatot vagy feladatlapot. 
Fontos, hogy minden csoportban legyen olyan tanuló, aki megfelelően érti az adott 
nyelvet. A munka során kölcsönös függőségi viszony alakul ki a tanulók között, va-
lamint egymást segítve tudnak eljutni a feladat végéhez, a megoldáshoz.
 Feladatlapokat önálló megoldásra csak olyan csoport esetében adhat a múze-
umpedagógus, ahol a tanulók nyelvi szintje ezt lehetővé teszi, tehát minden tanuló 
megérti a feladatban foglaltakat, és képes önállóan magyar nyelven egy-két gondo-
latot, mondatot megfogalmazni. 
 A feladatlapokat minden esetben a program végén töltik ki a tanulók. 
 Az alább bemutatott 1. számú feladatlap 7. osztályos tanulók számára készült.  
A csoport a tárlatvezetés során megismerkedett a berendezési tárgyakkal, a lakóház 
beosztásával, illetve különböző alkalmatosságokkal. A foglalkozás során, melynek egy 
részére a konyhában került sor, újra előkerült egy-egy használati tárgy a feladatlapon 
szereplők közül. A tanulók sikeresen oldották meg a feladatokat, kevés hibaponttal, 
illetve rossz válasszal. A feladatlapok nagy többségében csupán két–három helytelen 
választ találtunk. Külön kiemelném, hogy a feladatlapokon szereplő tárgyak olyany-
nyira megmaradtak a tanulók emlékezetében, hogy második látogatásuk alkalmával a 
tájházban kérdés nélkül felismerték azokat, és a rendeltetésüket is ismerték. 
 A 2. számú feladatlap 9. osztályosok számára készült, s komplex feladatsorból 
áll. Itt már a megértés és gondolatkifejtés nem okozott gondot a tanulók számára. 
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A feladatlap első részében a tájházi séta/tárlatvezetés során elhangzott informáci-
ókra kérdeztünk rá. A második pont, az étkezés az adott kézműves foglalkozáshoz 
kapcsolódott. Kemencében sült édességet készítettek és ettek a tanulók. A harma-
dik pont pedig az ünnepkörökre vonatkozott. Az év ünnepeiről a foglalkozás során 
beszélgettünk kötetlen formában. A kitöltött feladatlapokat a tanulók magukkal vi-
hetik, néha a kísérőtanár kifejezetten kéri, hogy elvihessék és osztálytermi keretek 
között még egyszer megbeszélhessék azokat. 

Összegzés
 Az utóbbi évtizedekben veszélybe került a világ kulturális öröksége. Új helyzet 
alakult ki az ipari civilizáció terjeszkedése következtében. Kis népek, kis nyelvek 
tűnnek el, olvadnak be. A kultúra természetes módon, generációról generációra 
történő átadása sem működik már. Ezért óriási felelősség hárul az oktató-nevelő 
munkát végző pedagógusokra. 
 A magyar nyelv helyzete ugyancsak változott Kárpátalján. A magyar mint idegen 
nyelv bevezetése újabb lehetőségeket kínál ugyan a nyelvtanulók számára, ám az ér-
deklődés mindig a politikai viharok függvénye. A MID tanárok a kezdeti nehézsége-
ket, a tantervek és tapasztalatok hiányát leküzdve a lehető legoptimálisabb módját 
választják a sikeres nyelvtanításnak. A lelkiismeretes pedagógusok pedig minden esz-
közt megragadnak, hogy a nyelvtanulót közelebb hozzák a magyar kultúrához. 
 Ma is igaz az állítás, miszerint a múlt ismerete nélkül nem lehet jövőt építeni. 
Kissé átformálva a gondolatot: a kultúra ismerete nélkül nem lehet egy nyelvet jól 
megtanulni. A nyelvtanár feladata ezért is összetett. A kultúra és szokásvilág, va-
lamint a nyelvtani ismeretek átadását kell ötvöznie a tanítás során. Jelen dolgoza-
tomban egy olyan megoldás bemutatására tettem kísérletet, mely részben segíthet 
megbirkózni ezzel az összetett feladattal. 
 A Nagyberegi Tájház munkája és foglalkozásai által a nyelvtanulóknak is segít-
séget kíván nyújtani. A példaként említett témakörök egyaránt illeszkednek a ma-
gyar mint idegen nyelv tanórákba és a tájházi foglakozások közé. Az órán átadott 
ismereteket a tanulók a tájházi foglakozások keretében elmélyíthetik. 
 Mint szó volt róla, hogy a tájházban a múzeumpedagógiai foglalkozásoknak fel-
adatlapokkal való kiegészítésére már néhány évvel ezelőtt is tettünk kísérletet, tényle-
gesen azonban a 2019-es év során teszteltük azokat. Ez az időszak azért is kiemelkedő, 
mert első alkalommal fogadhattunk ukrán anyanyelvű csoportokat. A programok ál-
tal sikerült átadni a tanulóknak a magyar kultúra és szokásvilág egy-egy szeletét, ami-
nek eredményei a megoldott múzeumpedagógiai feladatlapokon tükröződtek.

Gál Adél*
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Feladatlap 1
Feladatlap 7. osztályosok számára

Berendezési tárgyak
Múzeumpedagógiai feladat egyéni foglalkozáshoz

1. Mi van a tisztaszobában? Válaszd ki a helyes megoldást!
 a. _____________
 b. _____________
 c. _____________
 d. _____________

ÁGY           SZEKRÉNY        TÁNYÉROK KORSÓ
VIZESVÖDÖR          KOMÓD         RUHASZÁRÍTÓ     KAROS LÁDA

2. Hol főztek régen a tájházban? ___________________________

   A: konyhai spór   B: gáztűzhely

3. Mire használták a tisztaszobát?
______________________________________________________

4. Ismerd fel az alábbi tárgyakat! Magyarázd meg, mire használták azokat!
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5. Mire szolgált a korsó?
 a. étel tárolására szolgáló edény
 b. víz tárolására szolgált
 c. gyerekek játéka volt

Feladatlap 2
Feladatlap 9. osztályosok számára
Életmód falun a 20. század elején

Múzeumpedagógiai feladat kiscsoportos foglalkozáshoz

I. LAKÓHÁZ(megfigyelés a helyszínen)
1.  Rendszerezd a bútorokat, eszközöket aszerint, hol találhatók? (a ház melyik he-
lyiségében)
TISZTASZOBA (ELSŐ HÁZ): ________________________________
KONYHA VAGY FÜSTÖSKONYHA: ___________________________
LAKÓSZOBA: ___________________________________________
1: atuzsér 2: sifony 3: kemence 4: paradicsom-passzírozó 5: karosláda 6: asztal 7: 
szőttesek 8: szita 9: vizes lóca 10: sámli/gyalogszék 11: komód 12: mosdótál

Ezek közül melyik: – ruhatároló:  ____________________________
    – ülőbútor: _____________________________
    – eszköz: ______________________________

2. Sorolj fel olyan tárgyakat, melyek a tájházi séta során ismeretlenek voltak szá-
modra! 
______________________________________________________

3. Sorolj fel 5 érdekes tárgyat, amelyet a múzeumi séta soránláttál!
______________________________________________________

4. Miben különbözik a mai konyha a tájházban lévőtől?
______________________________________________________

II. ÉTKEZÉS
 Tüzelés: A 19. sz. elején az asszonyok országszerte nyílt tűzhelyen (nincs füstel-
vezetés) főztek. A 20. sz. elején már feltűntek a gyári, takaréktűzhelyek, majd önálló 
nyárikonyhát, sütőházat építettek.
 Régebben a tüzet nem hagyták kialudni. Főzés, sütés után a parazsat a tűzhely 
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sarkában lévő üregbe (takaró) húzták, ahol hamuval takarták be vagy tuskót tettek 
rá. Így őrizték meg a parazsat a következő napig. A piszkafával a tüzet igazgatták, 
szénvonóval kihúzzák a parazsat, a vizes pemetével (ciroksöprű, csuhé a végén) a 
kemence alját söpörték tisztára. Bevető-lapáttal betolják a kenyeret a kemencébe a 
szakítókosárból. 
Kérdések: 
– Milyen a nyílt tűzhely? ____________________________________
– Mivel igazgatták a tüzet? ___________________________________
– Miben gyűjtötték össze a parazsat? ____________________________
– Mivel söpörték a kemence alját? ______________________________
 A kenyérsütés az asszonyok dolga volt. Általában hetente pénteken sütöttek egy 
kemencényi kenyeret egy hétre. A kenyérsütés 15–16 óra alatt zajlott le. 

Állítsd sorrendbe a kenyérsütés fázisait!
 __ KISZEDÉS
 __ BEVETÉS
 __ FŰTÉS
 __ DAGASZTÁS
 __ KOVÁSZOLÁS
 __ SZITÁLÁS
 __ ÁZTATÁS

III. ÜNNEPNAPOK („SZENT IDŐ”)
– Gazdasági ünnepek: _____________________________________
– Életfordulós ünnepek: ___________________________________
– Egyházi ünnepek: ______________________________________
– Nemzeti ünnepek: ______________________________________

1. Írd az ünnepeket fentebb a megfelelő helyre!
keresztelő, aratás, március 15., lakodalom, karácsony, augusztus 20., húsvét, szüret

2. Mely ünnepnapok tartoznak az őszi ünnepkörhöz? 
 (a megfelelő választ húzd alá)
Mindenszentek, Farsang, Kisasszony-nap, Húsvét, Pünkösd, Mihály-nap, Halottak 
napja, Katalin-nap, Hamvazószerda. 
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3. Fejtsd meg!
_U_KA_ILA_OM

Meghatározott _T_L_K
T_MP_O_B_JÁ_ _S
Ü_ _ E_I   V_SE_ET

4. Melyek voltak az ünnepi viselet ruhadarabjai? férfi-női ?
______________________________________________________
______________________________________________________
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A Kelet-magyarországi régió 2020. évi beszámolója

A Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét magába foglaló régió 60 nyil-
vántartott tájházát a Tájházszövetség 2020. évi közgyűlése óta eltelt időszakban – 
a pandémia ellenére is – jelentős aktivitás jellemezte és sok új kezdeményezéssel 
büszkélkedhetünk.
 Igazodva az élet diktálta lehetőségekhez, tájházaink működésüket áthelyezték 
az online térbe, ezzel is igyekezve fenntartani a látogatók érdeklődését, új tartal-
makkal és eddig kevésbé használt formákkal kísérletezve.
 2020. szeptember 11-én Álmosd látta vendégül a Kelet-Magyarországi Tájhá-
zak Regionális Találkozójára érkező tájházak képviselőit. A rendkívüli járványügyi 
helyzet ellenére jöttek is a vendégek Bagamérból, Debrecenből, Létavértesről, 
Nagyrábéról és Tiszadadáról, sőt a technika segítségével Hajdúszoboszló is bekap-
csolódott a konferenciába. Az online tér használata pandémia alatt és után téma 
– rendkívül aktuális volt és jelenleg is az. Megosztottuk tapasztalatainkat és jó ötle-
teket gyűjtöttünk egymástól.
 A kényszerű bezárást igyekezett mindenki saját hasznára fordítani, hiszen végre 
volt idő az adatbázis fejlesztésére, gyűjteménybővítésre, leltározásra, ugyanakkor 
mindenki számára fontos volt a folyamatos Facebook jelenlét is az érdeklődés fenn-
tartása céljából. 

Betekintés tájházainkba 
(Fotó: Csicsóka Tájház)
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 Tiszadadán sikeres kezdeményezés volt az online könyvbemutató, a virtuális 
tárlatvezetés, a Küldd el a fényképet! akció, a Kódot keres a család program, az Ablak 
Galéria, a Kultur On-line Tiszadada sorozat, csak néhány a pandémia hónapjaiban 
megvalósult programok közül.
 A Sóstói Múzeumfalu téli pillanatképei, a gémeskutak bemutatása, a múzeumi 
élet vidám fotói, a farsangi forgatag még azok számára is izgalmas élmény, akik a mo-
nitorokon keresztül kukkantanak be a nyíregyházi skanzen mindennapjaiba. Szinte 
napról napra követhetjük fotók, videók segítségével a nyitásra készülődés izgalmait.
 A 25. éves születésnapját ünneplő hajdúszoboszlói Gazdaház is online térbe 
kényszerült. De az ünnepség nem maradhatott el, hiszen mérlegelni kellett az eltelt 
negyedszázadot. Videók készítése, online bejelentkezés, virtuális sütés-főzés szere-
pelt a programok között. Facebook-követői is sok érdekességről olvashatnak a táj-
ház hírei között: egy-egy különleges tárgy bekerülése a gyűjteménybe, a régi fotók, 
remek néprajzi témájú könyvek ajánlása sokunk kíváncsiságát felkelti
 A létavértesi Rozsnyai Gyűjtemény speciális helyzete miatt, hiszen a kiállítóte-
rük egy időseket gondozó szociális intézmény területén található, élménypedagó-
giai programját: a Tanya Kalamajkát áthelyezte a Pöttöm Farmra, ami új lehetősé-
gek tárházát nyitotta meg előttük. Januári játékuk: a Szócsatázzunk! lázba hozta a 
múltat tisztelő internetezőket. Hetente egy-egy témakört választva várták a nagy-
szülők, dédszülők által használt tárgyak elnevezését a mai megfelelőjükkel együtt. 

Álmosd Kölcsey Ferenc Emlékház 2020. szeptember
(Fotó: Nagy Gergő)
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Sorra kerültek a konyhai edények, az ételnevek, majd a ruházat – viselet témakör 
következett, nem maradhattak ki a munkafolyamatok, játékok elnevezései, s végül a 
kedves gyermekkori emlékek sokaságát osztották meg a gyűjtemény lelkes, online 
rajongói. S elérkezett a február a vidám farsangi hangulattal és kezdetét vette a hí-
res-nevezetes Farsangi Csinnadratra az utcán álldogálók nagy örömére.
 A Facebook kínálta lehetőséget felhasználva a hajdúnánási Helytörténeti Gyűj-
temény Kedvenc karácsonyi süteményem címmel otthon elkészíthető sütemények re-
ceptjeit gyűjtötte össze, amelyeket a jelentkezők el is készítettek, majd a Facebook 
közösség a sütemények fotóit lájkolva mini versenyt hirdetett. Az érdeklődés itt 
sem maradt el!
 Konyáron hasonló céllal a húsvéti szokásokat elevenítették fel: tojásdíszítésre, 
húsvéti ételek elkészítésére, locsolóversek megosztására kérték a helyieket, akik 
örömmel csatlakoztak a kezdeményezéshez.
 Nagyrábén abban a szerencsés helyzetbe vannak a bihari település lakói, hogy 
két kiállítóhely is őrzi falujuk épített örökségét és tárgyi emlékeit. Az elmúlt hóna-
pok lehetőséget adtak arra, hogy a régi fotók, újságok a digitalizálás révén közkinccsé 
váljanak. Sőt ezen felbuzdulva – a Kézai Simon Programnak köszönhetően – meg-
kezdődött a már lezajlott rendezvények, események közzététele is. A Püspökladányi 
Televízió a Tudod mire használták? sorozat időről időre bemutatja a Mezőgazdasági 
Hagyományok Gyűjteménye egy-egy érdekes darabját a határkőtől a libafogó kam-

Farsang Rozsnyai Gyűjtemény 2021. február
(Fotó: Rozsnyai Gyűjtemény)
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póig. A késő őszi virágosztás és a januári gyűjtői munkacsoport ülés pedig a közösségi 
kapcsolatok megerősítését szolgálták és a nyitás reménysugarát vetítették elő.
 A Csökmői Tájház Csökmő értékei címmel bemutatott fotósorozata is osztatlan 
sikert aratott a Facebook-használók körében. Vincze József csökmői fényképész 
1910-1944 között készített fotói nemcsak a település lakói számára jelentettek iz-
galmas témát, hanem hiteles korrajznak is tekinthetjük a felvételeket.
 A Csicsóka Tájház Biharkeresztesen a Népi Építészeti Program támogatásával 
újult meg, hogy a látogatókat és a Mária-kegyhely zarándokait őket megillető tisz-
telettel és a vendéglátók szeretetével tudják fogadni.
 A hajdúböszörményi Népi Hajdúházat működtető civil szervezet is lelkesen 
csinosítgatja portáját, hogy a közeledő kapunyitásra minden készen álljon a láto-
gatók fogadására.
 Ne felejtkezzünk el Nyírbogdányról sem, ahol már készülnek a Tájházszövetség 
június 5-ei Regionális Találkozójára. Már most köszönjük a lehetőséget Bogdányi 
Ferencnek, a tájház tulajdonosának.
 S ha még többet szeretne megtudni tájházaink programjairól, híreiről, örömei-
ről, kövessenek minket a Facebook-on (Kelet-magyarországi tájházak), s ha a lehe-
tőségük engedi, látogassanak el személyesen is tájházainkba!

Korompainé Mocsnik Marianna

Mezőgazdasági Hagyományok Gyűjteménye 2020. december
(Fotó: Bogya Pál)
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Fotókiállítás megnyitója 2021. augusztus
(Fotó: Korompai Balázs)

Ablak Galéria Tiszadadán 2021. január
(Fotó: ifj. Kovács Géza)
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A Magyarországi Tájházak Szövetsége Felügyelő Bizottságának 
jelentése a Szövetség 2020. évi tevékenységéről 

(készült a 2021. május 27-i közgyűlésre)

Tisztelt Közgyűlés, 
Tisztelt Elnök Asszony!

A Felügyelő Bizottság a beszámolót a Szövetség alapszabálya VI. fejezet 6.3 pont-
jának megfelelően állította össze, feladat- és hatásköre alapján a szabályszerű mű-
ködést, a gazdálkodást és a célok megvalósulását vizsgálta. A közgyűlés számára 
tárgyszerű és objektív értékelést kíván nyújtani a Szövetség sokrétű és szakmailag 
és társadalmilag is jelentős tevékenységéről.
 A szövetség ellenőrző szerve az elmúlt év során kapcsolatot tartott az ügyve-
zetéssel, folyamatosan minden szükséges információt, tájékoztatást megkapott a 
működéssel és a szakmai tevékenységgel kapcsolatban. Az Elnökség a FB tagjait 
üléseire rendszeresen meghívta, konzultált a FB tagjaival. 
 Az egyesület eleget tett a jogszabályokban előírt követelményeknek – kötele-
zettségeknek, működése a világjárvány alatt is a törvényeknek és az Alapszabálynak 
megfelelően történt. Az elmúlt időszakban kialakított és jól működő módszereit, 
rendezvényeit és azok eredményességét sikerült fenntartani, megőrizni.
 A Szövetség a 2020. évben a Közgyűlésén elfogadott munkaterve alapján foly-
tatta tevékenységét: 
– Elnökségi ülésre ötször került sor, közgyűlést egy alkalommal tartott a szerve-

zet, ezek megfelelően előkészítettek voltak, hatékonyan szolgálták a tagság érde-
keit, a hozott határozatok nyilvánosságot kaptak és végrehajtásuk megtörtént.

– Az „Év tájházvezetője” díjat Dombi Alajosné Jolinak, a Felpéci Tájházat működ-
tető Felpécért Alapítvány elnökének, 

– a Szablyár Péter emlékplakettet Novák Lászlóné Grétinek, a Szadai Tájház 
tájházvezetőjének,

– az „Év Tájháza” elismerést a Felpéci Tájháznak ítélte oda a szervezet.
– 2020-ban a koronavírus járvány miatt a szakmai- és továbbképzési programokat 

túlnyomórészt az online térbe kellett áthelyezni, regionális találkozókra mind-
össze csak Álmosdon és Mezőkövesden került sor, a Budaörsre tervezett orszá-
gos találkozó elmaradt.

– A Tájházi Hírlevél a korábbi évek gyakorlata szerint négy alkalommal megjelent, 
a szövetség honlapjával és népszerű közösségi oldalával együtt eredményesen 
járult hozzá a tagság és a szövetség partnereinek, valamint a tájházak barátainak 
a tájékoztatásához. 
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– A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságával történő együttműködés 
tartalmasabbá vált: a Kubinyi Ágoston Programról és a Népi Építészeti Prog-
ramról szóló információs napok, a Hagyományaink vendégségben c. rendez-
vény éppúgy a tájház fenntartók számára jelentettek hasznos, tapasztalatokban 
és élményekben gazdag alkalmakat, mint a Tájház referensi- és a Szabadtéri 
muzeológiai és tájházi szakági képzések. 

 A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Tájházszövetség elnöksége által a közgyű-
lés elé terjesztendő, a számviteli törvénynek megfelelően elkészített éves beszámo-
lót. A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a beszámoló megfelel a törvényi elő-
írásoknak, annak tartalmával a FB egyetért. 
 Az elnökség és az FB elé tár gazdálkodással kapcsolatos információk, a szabály-
szerűen elkészült közhasznúsági jelentés, a mérleg és az eredménykimutatás alap-
ján a negatív eredmény ellenére is stabilnak tekinthető a szövetség gazdálkodása. 
 A pénztár állománya pénztárjelentéssel, a számlapénzek bankkivonattal igazoltak, 
a követeléseinek és tartozásainak analitikája a főkönyvvel zárt egységet alkot. A szer-
vezetnek hosszúlejáratú kötelezettségei nincsenek, a rövidtávú kötelezettségek határ-
időre lettek kiegyenlítve, a számlák és a pénzügyi teljesítések szabályszerűek.
 Az éves beszámoló eredménykimutatása szerint a tárgyévet a szervezet 43 ezer 
veszteséggel zárta, ennek ellenére a 2021. évet 1 460 ezer forint pénzeszközzel 
kezdhette meg.
 Tagdíjakból 2 560.- ezer Ft befizetés történt, ez 5 %-kal (128 ezer Ft-tal) keve-
sebb, mint a megelőző évben. Az SZJA 1 % támogatások összege 57 e Ft volt.
 A szövetség teljes bevételét közhasznú tevékenységek megvalósítására, műkö-
dési költségeinek fedezetére fordította. 
 Az elnyert pályázatokból 770.- e Ft segítette a szervezet működését. 
 Összességében: megállapítható, hogy a Magyarországi Tájházak Szövetsége 
2020-ban a negatív külső hatások ellenére is eredményes évet zárt, hatékonyan, si-
keresen kezelte a járvány miatt kialakult válsághelyzetet. 
 A Felügyelő Bizottság 2021-ben is igyekszik minden tőle telhető segítséget meg-
adni a tervezett továbblépésekhez, mind szakmai, mind szervezeti kérdésekben:
 A Felügyelő Bizottság a beszámolókat Közgyűlés általi elfogadásra javasolja, va-
lamint kéri az FB jelentésének elfogadását is.

Szentendre, 2021. május 27.

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

Dr. Vígh Annamária
      Vukoszávlyev Zorán         Dr. Páll István 
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Jegyzőkönyv
A Magyarországi Tájházak Szövetsége megismételt Közgyűléséről

Melyet a szervezet 2021. május 27-én 16 órakor tartott számítógépen, ill. mobilal-
kalmazásban a ZOOM felületén. A részvétel a Tájházszövetség egyéni tagjai, jogi 
tagjainak képviselői számára volt biztosított, az online forma miatt előzetes regiszt-
rációt követően vált hozzáférhetővé. A regisztráltak a közgyűléshez 2021. 05. 27-én 
15.45-től a következő linken csatlakozhattak: 
https://zoom.us/j/97965202449?pwd=S2NETVdNdWozM1lTWW1VNE5JY3
gyQT09    

 Levezető elnök: a közgyűlés hivatalos kezdeteként megállapítja, hogy a megis-
mételt időpontra a közgyűlésen 22 tag képviselője jelent meg. Az alapszabály VI. 
fejezete 1.6 pontja alapján a közgyűlés határozatképes.
 A közgyűlésen tárgyalandó napirendi pontoknak a kiküldött meghívó szerint az 
alábbiakat javasolja:
 A határozatképesség megállapítása    
 Elnöki köszöntő 
1. A közgyűlés tisztségviselőjének – levezető elnök, jegyzőkönyvvezető – megvá-

lasztása 
2. Az év tájházvezetője elismerés kihirdetése – dr. Bereczki Ibolya elnök
3. Beszámoló a 2020. évben végzett munkáról – Hegedűsné Majnár Márta ügyve-

zető elnök és az elnökség tagjai
4. Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés – Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető 

elnök
5. A Felügyelő Bizottság 2020. évre vonatkozó jelentése – dr. Vígh Annamária FB 

elnök
6. A szövetség 2021. évi munkaterve és költségterve – Hegedűsné Majnár Márta 

ügyvezető elnök
7. Tájékoztató a XVIII. Országos Találkozó előkészületeiről, programjáról – 

Jaszmann Gabriella
8. Egyebek
9. Elnöki zárszó – dr. Bereczki Ibolya elnök

 A közgyűlésen jelenlévők a napirendet egyöntetű kézfeltartással egyhangúlag 
elfogadják, más napirendi pont felvételét nem kívánják, a közgyűlés megtartása el-
len kifogásuk nincs.
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 Hegedűsné Majnár Márta: Határozatképesség megállapítása – a 2021. május 
20-ra meghirdetett közgyűlés határozatképtelen volt, így az azonos napirenddel a 
mai napra, azaz május 27-re összehívott megismételt közgyűlés az eredeti napirend 
tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
 Hegedűsné Majnár Márta: online közgyűlés esetén az 502/2020. (XI. 16.) 
Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerint a jogi személy erre kijelölt vezető tiszt-
ségviselője vezeti le a döntéshozó szerv ülését és készíti el a döntéshozó szerv ülésé-
nek jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá.
A fentiek alapján levezető elnöknek saját magát javasolja, ezáltal a jegyzőkönyv el-
készítését és aláírását is vállalva.   
 Javasolja, hogy a jelenlévők nyílt szavazással, kézfelnyújtással szavazzanak és 
döntsenek a közgyűlés tisztségviselőjének megválasztásáról. 
A szavazást követően ismerteti a közgyűlés által meghozott határozatot:

1/2021.05.27. számú határozat
 A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szavazatok száma: igen: 22 db 
(100%), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %) egyhangú nyílt szavazással el-
fogadta, hogy a megismételt közgyűlés levezető elnöke Hegedűsné Majnár Márta 
ügyvezető elnök, aki egyben a jegyzőkönyv vezetője és aláírója is.
 Hegedűsné Majnár Márta: második napirendi pontként felkéri dr. Bereczki 
Ibolya elnököt az Év tájházvezetője elismerés kihirdetésére.
 Dr. Bereczki Ibolya: a Magyarországi Tájházak Szövetségének elnöksége 2021. 
február 25-i ülésén hozott határozata értelmében az Év Tájházvezetője elismerés-
ben részesíti a biharkeresztesi Csicsóka Tájházat létrehozó és a hagyománytisztelet 
szellemében működtető Marosán családot, név szerint
 Marosán Györgyöt, feleségét: Juditot és lányukat: Grétát.
 Megkéri Korompainé Mocsnik Mariannát, az elismerés kapcsán érintett régiót 
képviselő elnökségi tagot, hogy olvassa fel az Év tájházvezetője díjazott méltatását. 
 Korompainé Mocsnik Marianna: ismerteti a Marosán család tevékenységét, 
melynek eredményeként az Év tájházvezetője elismerésben részesültek, tájékozta-
tóját prezentációval egészítve ki. 
 Hegedűsné Majnár Márta: harmadik napirendi pontként a 2020. évben végzett 
munkáról szóló beszámoló következik, melyben az ügyvezető elnök, valamint az 
elnökségi tagok számolnak be a 2020. évben végzett munkáról. 
 Hegedűsné Majnár Márta: megtartja az ügyvezetői beszámolót, majd megkéri 
a régiók jelen lévő képviselőit, hogy öt–öt percben adjanak számot a területükön 
végzett elmúlt évi tevékenységről.
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 Megköszöni a beszámolókat és megkérdezi a jelenlévőket, hogy az elhangzot-
takkal kapcsolatban észrevétel, kiegészítés, hozzászólás van-e? 
 Hozzászólás hiányában megerősíti mindazt az információt, amely a beszámo-
lókban elhangzott, kéri, szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

2/2021.05.27. számú határozat
 A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szavazatok száma: igen: 22 db 
(100%), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %) egyhangú nyílt szavazással elfo-
gadta a 2020. évben végzett munkáról szóló elnökségi beszámolót.
 Hegedűsné Majnár Márta: negyedik napirendi pont a 2020. évi beszámoló és a 
közhasznúsági jelentés megtárgyalása. 
 Ismerteti a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetként készített egyszerűsített 
éves beszámoló adatait, valamint a közhasznúsági jelentést. A számítógép képer-
nyőjén a szóbeli tájékoztatás közben folyamatosan figyelemmel lehet kísérni a ki-
töltött nyomtatványt is. 
 Az elhangzott tájékoztatást követően kéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak a 
Szövetség éves beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről. 

3/2021.05.27. számú határozat:
 A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szavazatok száma: igen: 22 db 
(100%), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %) egyhangú nyílt szavazással elfo-
gadta a Szövetség magyar számviteli törvény szerint elkészített 2020. évre vonatko-
zó egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését.
 A levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy mind a beszámoló, mind a 
közhasznúsági jelentés a www.tajhaszovetseg.hu honlapon nyilvánosságra kerül.
 Hegedűsné Majnár Márta: felkéri dr. Páll Istvánt, a Felügyelő Bizottság jelenlé-
vő tagját, hogy a Felügyelő Bizottság 2020. évre vonatkozó jelentését ismertesse a 
Közgyűléssel.
 Dr. Páll István felolvassa a FB jelentését. 
 Hegedűsné Majnár Márta: megköszöni a Felügyelő Bizottság tagjainak lehető-
ségeikhez mérten az elnökségi üléseken való részvételt, együttműködő, segítő tevé-
kenységüket.
Kéri a jelenlévőket, szavazzanak a Felügyelő Bizottság jelentéséről. 

5/2021.05.27. számú határozat
 A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szavazatok száma: igen: xx db 
(100%), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %) egyhangú nyílt szavazással elfo-
gadta a Felügyelő Bizottság 2020. évre vonatkozó jelentését. 
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 Hegedűsné Majnár Márta: 6. napirendi pontként a szövetség 2021. évi munka-
tervének és költségtervének az ismertetése történik meg. 
Az ismertetést követően: 
 Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2021. évi tervekkel kapcsolatos észrevé-
teleiket, kérdéseiket feltehetik!
 Kéri, szavazzanak a Szövetség 2021. évi munkatervéről.

6/2021.05.27. számú határozat
 A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szavazatok száma: igen: xx db 
(100%), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %) egyhangú nyílt szavazással elfo-
gadta a Szövetség 2020. évre vonatkozó munkatervét.
 Hegedűsné Majnár Márta: Hetedik napirendi pontban felkéri Jaszmann Gab-
riella elnökségi tagot, hogy tájékoztassa a közgyűlés résztvevőit a XVIII. Országos 
Találkozó előkészületeiről, programjáról.
 Jaszmann Gabriella megtartja tájékoztatóját.
 Hegedűsné Majnár Márta kéri, hogy az „Egyebek” napirendi pont keretében, 
aki szót szeretne kérni, az idővel gazdálkodva rövid, tömör hozzászólásokkal éljen.
 A hozzászólásokat követően a levezető elnök megkéri a zárszó megfogalmazásá-
ra dr. Bereczki Ibolya elnököt. 
 Dr. Bereczki Ibolya megköszöni a jelenlévőknek a részvételt, mindenkinek 
eredményes munkát kíván az elkövetkezendő hónapokra, a közgyűlést berekeszti.

2021. május 27.

Hitelesítő:
Hegedűsné Majnár Márta

ügyvezető elnök
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Éves beszámoló Tájházszövetség
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