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In memoriam Andó György

Szomorú szerdára virradtak 2021. szeptember 22-én a békéscsabaiak, a magyaror-
szági szlovákok és mindazok, akik ismerték és tisztelték Ando Györgyöt, a kiváló 
szakembert és barátot. Túl korán távozott, csak 55 esztendő adatott meg neki, hogy 
felvillantsa értékeit és elvarázsolja környezetét. Aki egyszer találkozott Vele, soha 
nem feledi önfeledt nevetését.
 Ando György 1966. július 1-jén született Békéscsabán. Diplomáját Pozsonyban 
(Bratislava) a Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán (Filozofická fakulta 
Univerzity Komenského) néprajz szakon szerezte meg. Tanulmányai befejezését 
követően 1989-ben a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságán helyezkedett el nép-
rajzos muzeológusként. A múzeum néprajzi osztályán bekapcsolódott a Magyaror-
szágon élő szlovákok országos gyűjtőkörű bázismúzeumi feladatainak az ellátásába. 
A nemzetiségi néprajzi anyag bővítését nagymértékben segítették a 2000-es évek 
elejéig évente szervezett szlovák néprajzi táborok, amelyekben a szervezett gyűjté-
sek során a múzeumi gyűjteményekbe került tárgyak lehetővé tették a hazai szlovák 
nemzetiség népéletének kiállításokon történő bemutatását. Alig tíz esztendő eltel-
tével (2001) megbízták az igazgatóhelyettesi feladatok ellátásával. Ezt a pozíciót 
igazgatói kinevezéséig, 2013-ig töltötte be. Haláláig a Munkácsy Mihály Múzeum 
igazgatójaként tevékenykedett. 
 Andó György a múzeumi munkáján túl a kezdetektől tagja volt a Magyarországi 
Tájházak Szövetsége elnökségének. 2003 és 2013 között az Országos Szlovák Ön-
kormányzat Legatum Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjeként az egyik legfon-
tosabb feladatának tekintette az épített örökség, a néprajzi gyűjtemények gondo-
zását és az épületek működtetőinek szakmai koordinálását. Törekedett arra, hogy 
a szlovák gyűjtemények ne váljanak a letűnt idők szimbólumává. Irányítása alatt 
évente megrendezték a szlovák tájházvezetők országos konferenciáját, melyekre az 
előadókat a tájházmozgalmi trendeket követve választotta ki. 2005-ben a Nógrád 
megyei Szügyön a Látogatóbarát tájházakkal és a kulturális marketing szerepére 
összpontosítottak. Sárisápon (2006) Pusztuló értékeink címmel a néprajzi tárgyak 
restaurálását mutatta be. Ecseren (2007) szorgalmazta az Értékeink számbavételét, 
a néprajzi tárgyak nyilvántartásának elkészítését. Egy esztendővel később Kesztölc 
(2008) adott otthont annak a konferenciának, mely a népi építészeti értékekre, a 
népi épületek megőrzésének házilagos módjára hívta fel a figyelmet. Dunaegyházán 
(2009) A tájház a település kirakata című témakörben értekeztek a résztvevők. 
Tatabánya-Bánhidán (2010) a fő szerep a működési engedélyé volt. Sámsonházán 
(2011) lépésről lépésre megvitatták a teendőket és buktatókat a pályázat kiírásá-
tól a megvalósításig. Sóskúton (2012) a közösségek szerepét hangsúlyozták és azt, 
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hogy miért jó egy rendezvényt éppen a tájházba szervezni. Pilisszentkereszten (2013) 
a konferencia témája a Lehet-e a tájház egy település etnogasztronómiai központja lett. 
A Magyarországi Tájházak Szövetségével együttműködve 2016-ban Sámsonházán 
szervezte meg a Tájházi Műhely Az épített és tárgyi örökség védelme a tájházakban 
című rendezvényt. 
 Ando György vezetése alatt a Legatum Kft. saját néprajzi kiállítóhelyet is mű-
ködtetett, mely multifunkcionális szolgáltatásokat nyújtott a Rudabányácskára láto-
gatóknak. A gazdasági társaság szlovák nemzetiségi kiadványok megjelentetésében 
is szerepet vállalt. Önálló népszerű-tudományos kötetként kiadta a Szlovák nép-
rajzi gyűjtemények Magyarországon – Slovenské národopisné zbierky v Maďarsku 
c. kiadvány (Ando Gy., 2009). 2007-től színes periodikákat jelentetett meg, me-
lyekben minden évben 12 magyarországi szlovák néprajzi gyűjtemény, kiállítóhely 
került bemutatásra, s melyek tartalmaztak egy-egy szakmai tanulmányt és az adott 
esztendőben nyitva tartó szlovák néprajzi gyűjtemények listáját, elérhetőségét.1 
Önálló színes leporellóban került bemutatásra a békéscsabai Szlovák Tájház és a 
Gabonamúzeum, a tótkomlósi, a kiskőrösi, a sárisápi és az oroszlányi szlovák táj-
ház. Továbbá számos tanulmányban népszerűsítette a szlovák tájházakat. Tudomá-
nyos munkáiban főként a békéscsabai és a hazai szlovákság népi építészetét kutatta. 
Több alkalommal részt vett Békéscsabán a Nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató 
konferencia szervezésében. 1996-tól közel húsz éven át szerkesztette a Magyar Nép-
rajzi Társaság a Magyarországi szlovákok néprajza című kiadványát. 

1  2006. 
 Legatum – Szolgáltató és ingatlanhasznosító közhasznú társaság/ Legatum – 

Verejnoprospešná spoločnosť služieb a zúžitkovania nehnuteľností. Kiteljesedő 
Kulturális Autonómia 2003-2006, Szerk.: Kiss Szilvia, Budapest, 2006.

 Legatum Kht. a szlovák nemzetiségi tájházak szolgálatában. In.: Tájházi Hírlevél 
2006. 2. füzet. Jósvafő, 2006. június. Szerk.: Szablyár Péter. 15 – 20.

 2008. 
 12 magyarországi tájház leírása, színes fotómelléklettel. In.: Naš kalendár 2008, 

Szerk.: I. Klausová Fuziková. 4-42
 Slovenské národopisné zbierky v Maďarsku. In.: Naš kalendár 2008, Szerk.: I. 

Klausová Fuziková. 43-46.
 Slovenské národopisné zbierky v Maďarsku. In.. Ľudové noviny 15. augusta 

2008. 4-5.
 Tájékoztató a Magyarországi szlovák tájházvezetők VIII. országos konferen-

ciájáról. In.: Tájházi Hírlevél 2008. 1. füzet. Jósvafő, 2008. április. Szerk.: 
Szablyár Péter. 47.



5

Tájházi Hírlevél • 2021. 3. szám

 Regionális referensként segítette a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságának 
a munkáját, valamint tagja volt a Békés Megyei Értéktár Bizottságának. 2014-ben az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma múzeumi szakági szakfelügyelőjének választot-
ták. Aktívan bekapcsolódott a Magyarországi Szlovákok Országos Önkormányzata 
Kulturális Bizottságának a munkájában, de tagja volt a Magyarországi Szlovákokért 
Közhasznú Alapítvány kuratóriumának is.
 Munkásságát számos díjjal ismerték el: 2006-ban megkapta a Magyar Néprajzi 
Társaság Pro Entographia Minoritatum emlékérmet, 2016-ban a Móra Ferenc-díjat, 
2017-ben az Emberi Erőforrások Minisztériumának Nemzetiségekért Díját, 2019-
ben a „Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Elismerése” kitüntetést. 
2021. augusztus 20-án az állami ünnep alkalmából nekiítélték a Magyar Érdem-
rend lovagkeresztjét a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum fejlesztése és sikeres 
működtetése érdekében végzett intézményvezetői munkájáért.

Király Katalin
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Boh s tebou, Gyuri!

 „Megsuhant valami csöndesen a légben,
 Jajszó sírt utána itt a földi létben.
 Megkondult a harang, nem a templomba hítt,
 Egy lelket a földről Isten elébe vitt.”

Egy gömöri folklórgyűjtés temetési búcsúztatójának az élet adta a keserűen fájdal-
mas aktualitását. Egykori elnökségi tagunk, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múze-
um igazgatója, a hazai szlovák népi építészet és kultúrkincs kutatója, örökre megpi-
hent. Csupán 55 éves volt, tele tervekkel, lelkesedéssel, tenni akarással. 
 Alig egy éve, hogy egy mélyinterjú készítése után, méltán büszkén vezetett vé-
gig az ötletgazdag, új Munkácsy-kiállításban, majd megmutatta a készülő állandó 
kiállítás termeit. S míg botladoztunk az átalakításra váró helyszíneken, mesélt…
mesélt…mesélt, s a szemeim előtt már kezdtek körvonalazódni a kiállítótermek 
profiljai. „Ja…De majd meglátod!” – mondta. „Gyere el, ha kész lesz és végigjár-
juk újra!”

 Bárcsak így lett volna!
 „Biztos, hogy meghalunk mindnyájan egyszer,
 De hogy mikor, azt nem tudja az ember.” – folytatódik a gömöri búcsúztató.

 Őszintén sajnálom, hogy Számodra csak ennyi jutott. Vidámságod, közös emlé-
keink a lelkünkben tovább élnek.
 Isten Veled, Gyuri!

Korompainé Mocsnik Marianna
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30 éves a Balatonkenesei Tájház 
(Elhangzott augusztus 28-án, a Balatonkenesei Tájház jubileumi ünnepségén.)

Pontosan tíz éve nyerte el a Magyarországi Tájházak Szövetsége „Év Tájháza” meg-
tisztelő címet a Balatonkenesei Tájház, büszke címerét azóta is méltán őrzi.
 Hatalmas megtiszteltetés részemről a Tájházszövetség Közép-dunántúli regionális 
képviselőjeként, mint a Bakony és a Balaton szerelmeseként újból köszönteni egyrészt 
önöket, de nem utolsó sorban a három évtizedet megélt csodálatos tájházukat.
 Mivel a jelenlévők tudatosan és bizton ismerik ugyan magát a tájházat, de tör-
ténész-muzeológusként engedjék meg részemről a bemutatást, illetve a méltatást, 
főleg a távolabbról érkezők részére.
 A Balatonkenesei Tájház épülete a fésűs elrendezésű utcavonalon áll, hosszú, 
keskeny, úgynevezett szalagtelken. Maga az épület egymenetes alaprajzú, udvarra 
néző homlokzata gádoros, melyet mellvédek választanak el az udvartól. Innen a 
konyhába lehet belépni, mely szabadkéményes dongaboltozatú. Ebből a helyiség-
ből nyílik ajtó a tisztaszobába, a hátsó szobába és az éléskamrába is. Az épület hátsó 
részében található még az istálló, a kocsiszín és a kamara, melyet kívülről, az udvar 
felől lehet megközelíteni, továbbá az épülettel szemben 1926-ban egy nyári kony-
hát is emeltek az akkori tulajdonosok. A falak terméskő lábazaton állnak, döngölt 
földből és vályogtéglából készültek, csak a boltozatok, a kémény, valamint az utó-
lagos válaszfal készültek égetett téglából. A tetőszerkezet födémgerendákra állított 
szarufapárokból álló üres fedélszék, fedése kévézett nád.
 Az épület 1983-ban került az Országos Műemléki Felügyelőség tulajdonába, a fel-
újítás után pedig 1991. június 16-án nyílt meg benne a kiállítás, ami Vér Lászlóné és 
Kecskés Zoltán tanárok munkájának köszönhető. A tájház vezetője Vér László volt. 
 Itt engedjenek meg egy sajátos, tiszteletteljes kitérőt Vér Lászlóné Irénke néni 
munkájához kapcsolódóan, amely egyben felvezeti a következő ünnepi esemé-
nyünk tematikáját is:
 A Balatonkenesei Tájházat és Vér Lászlóné Irénke nénit, mint helytörténészt, szo-
ros szálak fűzik a Tájházszövetséghez. A tájházak nem csak a tárgyi kultúra megmara-
dásának eszközei, hanem a helyi emlékeket is bemutatják, illetve továbbéltetik, és ily 
módon a népi kultúra teljességének megőrzőivé válnak. A hagyományos népi kultúra 
megőrzése a kulturális sokszínűség megtartása és az örökségvédelem mellett a helyi 
közösség „védelmének” is eszköze. Irénke néni honismereti munkája, tanítói tevé-
kenysége során tág lehetősége nyílott a szülőfalu múltjának, emlékeinek megismer-
tetésére, megszerettetésére. Soha nem lankadó érdeklődéssel és elkötelezettséggel a 
mai napig keresi, kutatja a település kulturális kincseit, ezek megőrzésének lehetősé-
geit, maradandót alkotva a jövőnek.
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A Balatonkenesei Tájház (Fotó: Szalay Rita)

Roll-up rendszerű kiállítás a Balatonkenesei Tájház 30 éves történetéből 
(Fotó: Szalay Rita)
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 Kutatásai nyomán Kenese évszázados hagyományai, helyi szellemi és tárgyi 
emlékei tovább öröklődnek, megismertetve a településen élőket és a hozzájuk lá-
togató vendégeket a Balaton északi partja kedvelt üdülőhelyének mindennapjaival, 
szokásaival, életmódjával, mindezt a tájház értékes helytörténeti gyűjteményével 
illusztrálva.
 A gazdag örökség megkerülhetetlen része a település fürdőélete is, hisz az egyre 
növekvő számban ideérkező nyaralók a saját igényeikkel folyamatosan formálták a 
település megjelenését, kínálatát, az itt élők gondolkodásmódját. 
 Az őt jellemző szerénységgel fogalmazza meg, hogy munkájával a háláját, tiszte-
letét szeretné leróni azoknak az elődöknek, kiknek köszönhetően Kenese ismert és 
elismert balatoni fürdőhellyé válhatott. Képzeletben egy honismereti foglalkozásra 
invitálja a kötetet lapozgatókat, akik a gyűjtött anyagból rátekinthetnek Balatonke-
nesére, mint üdülőhelyre a múltból. Jó szívvel ajánlható a könyv a született kenesei 
embereknek, akik felidézhetik, összevethetik a kedves emlékeket a jelenkorral, de 
érdemes a kezükbe venni az itt pihenőknek is, hogy az archív fotókon és dokumen-
tumokon keresztül megízleljék a fürdőhely hangulatát. 
 A Kenesei fürdőélet a megőrzött emlékezeten keresztül egyfajta jelkép, szim-
bólum is. Betekintés a Balatonra, a felüdülésre, pihenésre, nyári estékre, koccintá-
sokra, barátságokra, szerelmekre, emlékekre. Lapozgassák Önök is nosztalgiával, 
szeretettel!

 Egyúttal feltétlenül megjegyezném, hogy a Tájházszövetség ajánlására, támoga-
tói nyilatkozatára hivatkozva feltétlenül támogatjuk, hogy a Balatonkenesei Tájház 
a Veszprém Megyei Értéktárba mielőbb felkerüljön.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Miszlai Zsolt
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Jurcsó János Balatonkenese polgármestere és  Miszlai Zsolt, a Tájházszövetség elnökségi tagja 
(Fotó: Szalay Rita)

Fürdőélet Kenesén című könyvhöz készült kiállítás 
(Fotó: Szalay Rita)
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Vér Lászlóné a kötet szerzője és Szűcs Angéla moderátor a könyvbemutatón 
(Fotó: Szalay Rita)

Táncház a Kákics Egyesülettel
(Fotó: Szalay Rita)
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Tájházak Napja, 2021

A Magyarországi Tájházak Szövetsége idén is megrendez-
te a Tájházak Napja című országos rendezvénysorozatát, 
ezúttal rendhagyó módon, június 25–26-án, a Múzeumok 
Éjszakájával azonos időpontban. A járványhelyzet sajnos 
nem tette lehetővé, hogy a megszokott tavaszi alkalommal 
várják tájházaink az érdeklődőket, de e júniusi hétvége már 
lehetőséget kínált a személyes találkozásra és a közös ün-
neplésre. A 2021-es, immár kilencedik alkalommal meg-
rendezett Tájházak Napján 18 megye 41 tájháza, valamint két határon túli település 
gyűjteménye kínált izgalmas, színes programokat a látogatók számára.
 Az eseményhez csatlakozó tájházak országszerte a legtöbb helyszínen ingyene-
sen várták a vendégeket. Meghatározott időpontokban szakvezetéssel mutatták be 
az egyes épületek berendezéseit. Sok helyütt hagyományőrző csoportok léptek föl 
a helyszínen, s kézműipari portékák között lehetett válogatni, vásárolni, tájjellegű 
ételek kóstolásával egybekötve.
 2021-ben nemcsak az esemény időpontja volt rendhagyó, hanem a programkí-
nálat is egyedi különlegességekkel szolgált. 
 A Tájházak Napja felvezetéseként a Sóstói Múzeumfalu már június 23-án várta 
a látogatókat Szent Iván éjjelén. A program 20.00-kor kiállításmegnyitóval kezdő-
dött. A Herman Ottó Múzeum néprajzi gyűjteményének matyó tárgyaiból készült 
kamarakiállítás, melyet dr. Tóth Arnold néprajzkutató nyitott meg. Ezt követen a 
hagyományos tűzgyújtás következett 21.00-kor a Sárkánylányok tűzzsonglőrök se-
gítségével, majd a Lóci Játszik zenekar adott fergeteges koncertet. Nyíregyháza leg-
jobb néptáncosai minden évben a tűzugrásban segítenek, nem volt ez másként idén 
sem. A Nyírség Tánccsoport vezetésével éjfélkor kezdetét vette a tűzugrás, mely a 
szerelmesek kihagyhatatlan szokása. A tűzugrást követően örömtánc kerekedett a 
faluközpontban, mely 01.00-kor fejeződött be, s ezzel zárult a 2021-es felejthetet-
len Szent Iván-éj.
 A Tájházak Napja központi helyszíne idén a Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely 
volt. A Falumúzeum 1960-tól őrzi és tárja az érdeklődők elé a község gazdag törté-
neti és néprajzi emlékeit. A szervező-alapító Molnár Lajos és Molnár Lajosné szül. 
Hajdú Margit tanító házaspár elképzelésének megvalósítását a nagytarcsai lakosság 
egy emberként támogatta, segítette. Az addig féltve őrzött, őseiktől örökölt tárgya-
kat a létesítendő múzeum számára ajándékozták. Az idős emberek szívesen me-
séltek, hogy írott formában az utókor számára is ismertté tegyék homályba vesző 
hagyományaikat, szokásaikat, életformájukat. Ennek köszönhetően több értékes 
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tanulmány, kiadvány, könyv született az alapítók tollából. A Molnár házaspárnak, 
illetve a 60 éves falumúzeumnak állít emléket a Tájházak Napján nyílt kiállítás. 
Emellett filmvetítéssel, emléktábla avatással, kiállítóterem átadással és kézműves 
foglalkozással várták az érdeklődőket, akik a hagyományőrző folklórprogram gaz-
dag kínálatából is választhattak. 
 A Bogyiszlói Tájházban a hőségre való tekintettel az eredetileg 10–16 óráig hir-
detett rendezvényt a délelőtti órákra csoportosították át. 9 órától helyi termékkós-
toló, kézműves foglalkozás, hímzés, logikai fajátékok, tárlatvezetés várta az érdek-
lődőket, 10 órakor pedig sor került a hivatalos megnyitóra, mely során a Bogyiszlói 
Hagyományőrző Együttes a Bogyiszlói Zenekar kíséretében néptánc bemutatót 
tartott a tájház udvarán. Ezt követően papírszínház, valamint múltidéző beszélgeté-
sek zajlottak. Délben egy bogyiszlói kárászpaprikával ízesített paprikás krumplival 
vendégelték meg az esemény látogatóit.
 A Boldogi Tájházban a híres boldogi lakodalmas szokásokat ismerhették meg a láto-
gatók. Ingyenes tárlatvezetésen megcsodálhatták az egykori gyöngyösbokrétás korszak 
lakodalmas menetét, ami bemutatja a híres boldogi viseletet és lakodalmas szokásokat. 
Egy fotózás erejéig mi is felölthettük a nevezetes boldogi viseletet. A hagyományokkal 
való ismerkedést a helyi hagyományőrző csoport segítette. Az érdeklődők boldogi népi 
motívumokat festhettek fatáblára, vagy medálon lévő virágokat színesíthettek. Ezen kí-
vül menyasszonykalács cifrázást próbálhatták ki a tájházba látogatók.
 A Felpéci Tájházban Géber József az egykezes cirokseprű-kötést tanította a 
megjelent számos érdeklődőnek. A családokból az édesapák a vessző előkészítésé-
vel foglalatoskodtak, míg az asszonyok a kézbevaló söprűt szedték, forgatták össze 
a cirokszálakból. Majd a háromfelé elhasított és kivakart vesszőkkel egy gerendára 
erősített kötél segítségével összehúzatták, és a vesszővel áttekerve megvarrták, va-
gyis rögzítették három helyen a seprűt. A nyitás előtt már az önkéntes asszonyok 
befűtötték a kemencét, és Váczi Zoltán pékmester vezetésével készült a vendégma-
rasztaló pogácsa és egy-egy nagy tepsi magyaros és édes gyümölcsös pite. Délután 
a Hangraforgó együttes feldolgozott népdalcsokrait hallgathatta meg az újra egybe-
gyűlt szépszámú közönség. A zenei élmények után megnyílt a „Csuhéval befont léc-
vázas bútorok a Sokoróalján” című időszaki kiállítás, melyet egy kedvező pályázattal 
vándorkiállítássá szándékoznak bővíteni. Az érdeklődésnek megfelelően a tájház 
vezetett megtekintésére is sor került. A nap zárásaként a ráérő emberek kötetlen 
beszélgetése és a pogácsák, piték majszolásának zaja töltötte be a tájház udvarát. 
Közben finom felpéci borokkal és limonádéval mindenki leöblíthette a torkát.
 A makói József Attila Múzeumban „Makó közlekedési eszközei” címmel újonnan 
alapított szabadtéri kiállítást, kocsimúzeumot nyitottak a múzeum Skanzenjében. 
Az érdeklődő közönség megismerkedhetett a különféle közlekedési eszközökkel: 
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a talicskával, a szekérrel, a lőcsös- és gazdakocsival, a lovasszánnal, a makói és kör-
nyékbeli kocsikészítő családokkal, valamint kis gyerekjátékokat, kocsimaketteket 
is megcsodálhatott. Az esemény keretében sor került a híres Nagyatádi kocsi ün-
nepélyes átadójára is. Ezt követően családi nap várta a látogatókat színes és vidám 
programokkal, kézműves foglalkozásokkal, koncerttel, táncházzal, éjszakai tárlat-
vezetéssel, lovaskocsizással és Szent Iván-napi tűzugrással. Bemutatkoztak a makói, 
valamint a térségi (Nagylak, Apátfalva, Csanádpalota) települési értéktárak, vala-
mint az érdeklődőknek lehetőségük nyílt a helyi és térségi jellegzetes sütemények 
kóstolására is. Különféle kézműves mesterek (fazekas, ostorkészítő, kosárfonó, mé-
zeskalácsos) bemutatóira is sor került, a vállalkozó szellemű látogatók ki is próbál-
hatták az egyes mesterségeket.
A zsámbéki Szent Vendel-domborműves népi lakóházban Uhrinyiné Hajdú Etelka 
nagyszerű helytörténeti előadása életre keltette a sváb tájházban a régi tárgyakat és 
fényképeket, különös figyelmet kapott a nap műtárgya, a mirtuszkoszorú, melyet 
nagymamája viselt egykor, és most a Szekrénymesék kiállítás az emberélet fordulói 
témájú szekrényének egyik értékes tárgya. A program végén a résztvevők segítségé-
vel sor került a sorsolásra is a szekrény szépségverseny szavazói között.
 Június 27-én, vasárnap újranyitotta kapuit a Pomázi Örökség Tájház, ezt pedig 
a Pomázon élő nemzetiségek közösen ünnepelték a művészetek és a gasztronómia 

Hagyományos cirokseprű készítés a Felpéci Tájháznál 
(Fotó: Dombi Alajosné)



15

Tájházi Hírlevél • 2021. 3. szám

nyelvén. A megnyitón beszédet mondott Hardi Péter alpolgármester, dr. Bereczki 
Ibolya, a Tájházszövetség elnöke, valamint dr. Siklódi Csilla, a Pomáz Barátai Tár-
saság alelnöke. A Teleki-Wattay Művészeti Iskola népzene tagozatának színvonalas 
műsora után kicsik és nagyok a Scrapomáz sátrában alkothattak, a KV és a SZITA 
izgalmas vetélkedőjén nyerhettek jobbnál jobb ajándékokat és készíthettek mara-
dandó emléket a kézműves sátorban, meghallgathatták a Roma Pop Együttes kon-
certjét, és várhatták, hogy elkészüljenek a finomabbnál finomabb falatok, melyek 
illata belengte az udvart. A résztvevők kóstolhattak a Pomázi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat jóvoltából cigánykáposztát bodaggal, a Pomázi Szerb Nemzetiségi 
Önkormányzat csevapcsicsáját, készült zöldségnyárs a Közösségi Életkert jóvoltá-
ból, a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Pomázi Német Nemzeti-
ségi Kulturális Egyesületnek és a tündéri hölgyeknek hála pogácsát és édes aprósü-
teményt is lakmározhatott minden résztvevő, mindezeket pedig finom szörpökkel 
és szódával öblíthették le, melyeket a Művelődési Ház biztosított. Verebes Gizella 
gyógynövény bemutatója, ízletes gyógyteái, és kiapadhatatlan tudása üde színfolt 
volt a tájház megnyitójának programjai között. A programot záró Opanke fantasz-
tikus műsorát pedig a maguk által készített kürtőskalácsok zárták méltóképpen, 
melyekért köszönet a Pomázi Agapé Gyülekezetnek. 

Apátfalvi kosárfonó mesterek bemutatója a Tájházak Napján 
a makói József Attila Múzeumban (Fotó: Fotó Kiss Dániel)
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 Családi nappal nyitotta ki kapuit a nagyközönség előtt a tiszaújvárosi „Villa 
Scederkyn” Tájház. Ez volt az első közösségi rendezvény a járvány harmadik hullá-
ma óta. Az időszaki kiállítás középpontjába Kiss Sándor, Tiszaszederkény legendás 
népművelője került. A tárlat időszaki, de mégis egy életre szól, hiszen egy nagysze-
rű életről szól. Ezen a kiállításon megtekinthető Kiss Sándor hagyatéka, személyes 
tárgyai, iratai, fotóalbumai, citerái, az egyik fellépő inge, fényképezőgépe, és ked-
venc hobbijával, a szőlészettel kapcsolatos eszközei. 
 A szabadtéren néptánccal, népzenével és népdallal várták a vendégeket. Fellé-
pett az újtikosi Borockás Néptáncegyüttes, a tiszaszederkényi Bokréta Citeraze-
nekar, illetve a Nikodémus Idősek Otthonának karanténkórusa. A sparhelten házi 
krumplilángos sült, amit házi szilvalekvárral tekertek készre, a kézműves műhely-
ben üvegfestéssel várták a családi nap látogatóit.
 A Nagyberegi Tájházban a beregi szőttes köré csoportosult a program, azon belül 
is a farkasnyomos mintával díszített szőttesek kerültek előtérbe. A nagy meleg ellené-
re szép számmal gyűltek össze a látogatók. A program elején tartott rövid köszöntőt 
követően a tájház udvarán és a belső terekben párhuzamosan tartották a foglalkozá-
sokat. A kamrában felállított szövőszéken a farkasnyomos minte szedését, szövését 
tanulták a résztvevők Mester Baksa Andrea tanár, kézműves vezetésével. Ugyanazon 
mintát keresztszemes hímzéssel készíthették el kint a csűrben felállított stand mellett 
Furman Éva kézműves oktató, tanár vezetésével. A minták készítése során az oktatók 
a szövés és varrás technikája mellett beszéltek a beregi szőttes mintakincséről, díszíté-
séről, és megismertették a farkasnyomos minta legendáját is. 
 A szintén a csűrben felállított stand mellett falapokat díszíthettek faégetéssel Somi 
István kézműves, tanár vezetésével. Az iskolások kedvük és fantáziájuk szerint készíthet-
ték el a mintákat, megismerve a faégetés technikáját. A nap különlegessége a Kokas Ban-
da által vezetett táncház volt, mely során felidézték a Szent Iván éjszakájához kapcsoló-
dó, nyárközépi tűzgyújtást. A Kokas Banda tagjai rövid előadást tartottak a jeles naphoz 
köthető hiedelmekről, szokásokról. A nap folyamán mindenki szabadon használhatta 
a tájház népi játékait. A rendezvény zárásaként pedig minden résztvevőt kemencében 
sült túrós, almás és szilvalekváros porlóssal kínáltak a szervezők. Az édességet Olasz 
Piroska, a tájház szakácsnője készítette. A nap folyamán több mint harminc fiatal láto-
gatott el a Nagyberegi Tájházba. A főként iskolásokból álló csoportok Beregszászból és 
Nagyberegről érkeztek. A programot a Pro Cultura Subcarpathica szervezte a Csoóri 
Sándor Alap támogatásával és a Hagyományok Háza szakmai partnerségével.
 Bízunk benne, hogy e néhány nagyszerű példa is ösztönzően hat tájházainkra, 
és jövőre még több tagunk érez kedvet és hajlandóságot, hogy bekapcsolódjon a 
Tájházak Napja programsorozatába.

Urbán Anett



17

Tájházi Hírlevél • 2021. 3. szám

Szövésoktatás a Nagyberegi Tájházban 
(Fotó: Kárpátalja.ma)

A Borockás Néptáncegyüttes fellépése Tiszaújvárosban
(Fotó: Urbán Anett)
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Színes kavalkád a Tájházak Napján Kelet-Magyarországon

Falumúzeum avatása, Hungaricum-kiállítás, jurtamesék, kézműves foglalkozások, 
kút-túra, tűzgyújtás és számos varázslatos program várta a Múzeumok éjszakájához 
csatlakozó Tájházak Napján a látogatókat Biharkeresztesen, Debrecenben, Hajdú-
böszörményben, Nagyrábén, Nyíregyházán és Nyírmártonfalván.
 A rendezvénysorozat nyitányaként, immár hagyományosan, a Sóstói Múzeum-
faluban (Nyíregyháza) lobbant fel Szent Iván éjszakáján elsőként a szerelemvarázs-
ló, megtisztulást hozó tűz, köszöntve a nyári napforduló ünnepét. Az esztendő leg-
hosszabb napján a tűzzsonglőrök és a zene mellett a látogatók két kiváló kiállítással 
is megismerkedhettek. A Herman Ottó Múzeum vándorkiállítása a matyó népcso-
port életmódjába és színes, karakteres népviseletébe engedett bepillantást, amely 
2013-ban mint Szellemi Kulturális Örökség bekerült a Hungaricumok Gyűjtemé-
nyébe. A másik kiállítás a Péchy-Kovács házaspár rendkívül gazdag magángyűjte-
ményének különleges darabjait mutatja be. Köszönet Baloghné Szűcs Zsuzsanna 
igazgatónő szíves fogadásáért, Viszóczky Ilona és dr. Szabó Sarolta főmuzeológu-
sok értékes tárlatvezetéséért.

Részlet a Hungaricum – Matyó népművészet kiállításból
(Fotó: Korompainé Mocsnik Marianna)
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 A debreceni Tímárházban is a hagyományos kézművesség csodálatos világával 
ismerkedhettek meg a látogatók. A nemez jurta kiváló helyszíne volt a mesehallga-
tásnak, majd a debreceni mintával készülő kerámiatál „megszületésének” is szem-
tanúi voltak a programra érkező gyerekek. Búcsúzásként pedig még slambucot is 
kóstolhatott kedvére mindenki. Mátrai-Nagy Andrea Bíborka igazgatónő és lelkes 
csapata igazán emlékezetessé tette minden látogató számára ezt a napot.

 Thomas Mann Mélységes mély a múltnak kútja gondolat jegyében Kút-túrára 
várták az érdeklődőket Nagyrábén, ahol a 11 helyszínt érintő falubejárás során a 
kutakhoz kapcsolódó történetek színesítették a közös felfedezőutat. 
 A Mezőgazdasági Hagyományok Gyűjteményébe érkezőket frissítők, pogácsa, 
kenyérlángos várta, ahol Ványai Gusztáv felidézte az anyaggyűjtés olykor kalandos 
történetét és a közös múltidézés során számtalan új információval gazdagították 
a helybeliek is ismereteinket. Ezt követően pedig már a reflektorok fénye mellett 
beindításra kerültek a kelet-német gyártmányú RS-09-es és a nyugat-német Lanz 
Bulldog veterán traktorok a fiatalabbak és az idősebbek nagy örömére.
 Kézműves foglalkozások, óránkénti „házbejárás”, mesefilmek vetítése diavetí-
tőn, rengeteg régi szokást is felelevenítő újság és az elmaradhatatlan kemencében 
sült ételek kóstolása várta a Hajdúböszörményi Népi Hajdúházba betérőket az 

Jurta-mesék Tímárház (Debrecen)
(Fotó: Korompainé Mocsnik Marianna)
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egyesület tagjainak és vezetőjüknek, 
Feketéné Molnár Erzsébetnek kö-
szönhetően.
Különleges esemény is helyet kapott 
a 2021. évi Múzeumok Éjszakája – 
Tájházak Napja gazdag programsoro-
zatban. Az ember a szíve mélyén örökké 
oda való, ahol született – írta Tamási 
Áron, s ezt vallják a Nyírmártonfalván 
élők is. A múlt iránti tiszteletünk jele-
ként született meg tíz évvel ezelőtt a 
falumúzeum alapításának gondolata. 
Gyökereinket jelentő, egykoron itt élt 
elődeink múltját, tárgyi, írásos vagy fo-
tón megelevenedő múltját idézi a tájház 
valamennyi zuga – hangzottak Almási 
Sándor, a Kék-Nefelejcs Hagyomány-
őrző és Kulturális Örökségvédelmi 
Egyesület elnökének szavai. Gazdag 
kiállítás, elkötelezett vezetők és lelkes 
egyesületi tagok a biztosítékok arra, 
hogy a közösségi térrel bővült falu-
múzeum nemcsak kiállítóhely, hanem 
idővel a tenni és emlékezni akarók ta-
lálkozó helyévé is válik. Gratulálunk 
Filemon Mihály polgármester úrnak 
a nagyszerű, értékőrző munka támo-
gatásához.
 Tűzgyújtással kezdtük és azzal is zártuk a Tájházak Napját a 2021-ben Az Év 
Tájházvezetője elismerésben részesült Marosán családnál Biharkeresztesen, a Csi-
csóka Tájházban. A kellemes zenei est, a finom babgulyás és az egészségünk védel-
me érdekében, a házigazdák által illatos gyógyfüvekkel meghintett tűzzel búcsúz-
tattuk az esztendő legrövidebb éjszakáját.

Korompainé Mocsnik Marianna

Kút-túra, Nagyrábé
(Fotó: Korompainé Mocsnik Marianna)
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Exkluzív tárlatvezetés, Nyírmártonfalva
(Fotó: Kedves Zilahi Enikő)

Írókázás a fazekasműhelyben, Tímárház (Debrecen)
(Fotó: Korompainé Mocsnik Marianna)
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Mi egymástól tanulunk…

2021. június 5-én Nyírbogdány látta vendégül Kelet-Magyarország tájházainak 
vezetőit, hogy a regionális találkozón megosszuk tapasztalatainkat az online térbe 
kényszerült tájházi munkáról, azokról a pozitív tapasztalatokról, amelyek – a remé-
nyeink szerint – minél hamarabb visszatérő, megszokott életünkben továbbra is 
hasznosítható, jó gyakorlatként megmaradhatnak.
 Mert mi egymástól tanulunk.
 Hálásan köszönjük Bogdányi Ferenc tájházvezető kitűnő szervező munkáját, az 
őt támogató Lisovszki Tamás polgármester úr, a találkozónak otthont adó művelő-
dési ház vezetője: Szentpéteri Viktória és a Nagytiszteletű Angyalosy Zsoltné lelki-
pásztor szíves fogadtatását. Valóban otthon éreztük magunkat a Közép-Nyírségben 
található közel 3000 lakosú településen.
 Az Álmosdról, Csökmőről, Debrecenből, Nagyrábéról, Nyíregyházáról, Szent-
endréről, Tiszadadáról érkezett vendégeket Lisovszki Tamás polgármester úr és dr. 
Bereczki Ibolya, a Magyarországi Tájházak Szövetsége elnöke köszöntötte, kifejez-
ve örömüket, hogy újra, személyes jelenléttel szervezhettük meg a találkozónkat.
 Mi átvészeltük a nehéz időszakot, de a tájházasok közösségét sem kímélte a 
vírus. Megrendülve, őszinte tisztelettel búcsúztunk el azoktól, akiknek munkáját, 
kedves mosolyát, tekintetét vagy szavaikat már csak emlékeinkben őrizhetjük.  
Így emlékeztünk meg dr. Dénes Zoltán címzetes kanonokról, néprajzkutatóról, 
Horváth Attiláról, a Fertőhomoki Tájház alapítójáról, a Tájházszövetség tiszteletbe-

Lisovszki Tamás
(Fotó: Korompai Balázs)
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li elnökségi tagjáról és Varga Lászlóné 
Erikáról, a létavértesi Rozsnyai Gyűj-
temény munkatársáról. A találkozón 
levetített, Bogdányi Ferenc által össze-
állított film, a 800 éves Nyírbogdány 
településről készült őszinte vallomás, 
a szülőföld iránti mélységes ragaszko-
dás szép példája volt. Megismertük 
belőle a tájház létrejöttének körülmé-
nyeit, közösségépítő és értékmegőrző 
szerepét is.
 Majd a Magyarországi Tájházak 
Központi Igazgatósága által szerkesz-
tett Tájházi TudásTár négy kötetének 
bemutatására került sor. Prikler Szil-
via, a Tájházigazgatóság munkatársa 
az előadásában a Tájházaink megújí-
tása – ismeretátadás és múzeumpedagógia című legújabb kötet jó gyakorlatai közül 
válogatott, felhívva a figyelmet a téma sokszínűségére és fontosságára.
 A múzeum házhoz megy… című előadásban a Hajdú-Bihar megye tájházaiban 
nagyszerűen működő múzeumpedagógiai lehetőségekről: az utazó múzeumról, a 
bőröndmúzeumról és a Kistelepülési Múzeumpedagógiai Programról hallhattak a 
találkozó résztvevői Korompainé Mocsnik Marianna múzeumpedagógus tapaszta-
latai alapján.
 Baloghné Szűcs Zsuzsanna területi múzeumigazgató, a Sóstói Múzeumfalu 
(Nyíregyháza) online tér nyújtotta megjelenési formák tapasztalatairól számolt be 
a Facebook-on megjelenő werkfilmektől a közösségi hálózatok: az Instagram és a 
TikTok jelenlétig.
 A Mezőgazdasági Hagyományok Gyűjteménye (Nagyrábé) tudatosan alkal-
mazza a Long Life Learning szemléletet – számolt be Ványai Gusztáv, a gyűjtemény 
létrehozója, hiszen céljuk, hogy minden korosztályhoz eljussanak kezdeményezé-
seik: a közösségi virágültetéshez kapcsolódó előadástól a Sajtófigyelőn, a Gyűjtők 
Találkozóján, a Tudod, mire használták? sorozaton, a Podcaston át az álló- és moz-
gókép rögzítéséig.
 A Kézai Simon Program is számos lehetőséget biztosít a tájházaknak és magán-
személyeknek egyaránt fotóik és videófilmjeik mentésére és megosztására. Ezt a 
kitűnő lehetőséget mutatta be Balogh Sándorné (Tájházak, Nagyrábé), a program 
megyei mentora.

Dr. Bereczki Ibolya
(Fotó: Korompai Balázs)
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 Régiónk tájházai közül a Kölcsey 
Ferenc Emlékház és az Álmosdi Kiál-
lítóhelyek nagyszerű kezdeményezés-
sel kapcsolódtak a május elején meg-
rendezett Közösségek Hete országos 
rendezvénysorozathoz. Virtuális séta 
keretében hét napon keresztül külön-
böző aspektusból mutatta be települé-
süket Nagy Gergő gyűjteménykezelő. 
Előadásában ennek a kezdeményezés-
nek a tapasztalatait összegezte.
Tiszadada szinte havonta jelentkezett 
olyan online programmal, amelynek 
részese volt a település apraja-nagyja. 
Az Ablak Galéria, a Közönségből Közös-
ség program (online könyvbemutató) 
és a Kódot keres a család játék túllépett 
Tiszadada határain, hiszen a Kelet-Magyarország című napilap rendszeresen beszá-
molt a kezdeményezésekről – tudtuk meg ifj. Kovács Géza tájházvezető előadásából.
 Mindannyian egyetértettünk abban, hogy tájházaink sok ötlettel igyekeztek a 
munkájuk iránt a figyelmet fenntartani, sokat tanultak az online világról, egymástól 
és a közös cél még inkább megerősítette a saját település iránti érdeklődést. Sok 
olyan eredménye volt a helyi kutatásoknak, egyben értékek megmentését is jelen-
tették, különösen a fotóanyagok digitalizálása, amelyre kitűnő példát hallottunk 
Nagy Tibortól, a Csökmői Tájház vezetőjétől.
 Örömmel idéztük fel a biharkeresztesi Csicsóka Tájházat létrehozó és mű-
ködtető Marosán család munkáját is, akik a Tájházszövetség elnökségétől az Év 
Tájházvezetője elismerésében részesültek.
 Az előadások után meglátogattuk a felújított református templomot, ahol a 
Nagytiszteletű Angyalosy Zsoltné, a közösség lelkipásztora mutatta be az 1796-
1800 között épült templomot és beszélt a tájházzal közös rendezvényeikről.
 A helyi jellegzetesség: a kukoricakásás töltött káposzta és a fánk után pedig a 
tájház látogatása következett, mindannyiunk örömére.
 Tartalmas, hasznos és élményekkel teli napot töltöttünk Nyírbogdányban. Kö-
szönet a vendéglátóknak a kedves fogadtatásért és tájházaink vezetőinek a tapaszta-
latok átadásáért.

Korompainé Mocsnik Marianna

Búcsúzunk
(Fotó: Korompai Balázs)



25

Tájházi Hírlevél • 2021. 3. szám

Kovács Géza
(Fotó: Kovácsné Botrágyi Mónika)

A református templomban – Kovácsné Botrágyi Mónika és Bogdányi Ferenc
(Fotó: Korompai Balázs)
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A Bogdányi Tájház
(Fotó: Korompai Balázs)

Dr. Páll István és Bogdányi Ferenc
(Fotó: Korompai Balázs)
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„Őrtilosban csak azt mondják …”
Beszámoló a Dél- és Nyugat-dunántúli regionális tájházi találkozóról

A Magyarországi Tájházak Szövetsége, Őrtilos Község Önkormányzata és az 
őrtilosi   3 Szelence Hagyományőrző Egyesület, Dél- és Nyugat-dunántúli regioná-
lis tájházi találkozót tartott Őrtiloson, a szentmihályhegyi Vízitúra Bázison 2021. 
július 17-én. A meghívottak között szerepeltek a tájházat fenntartó, működtető szö-
vetségi tagok, valamint a tájházak munkája iránt érdeklődők. A szakmai nap az idei 
évben az Ökoszemlélet a tájházak életében címmel, és közel negyven fő részvételével 
valósult meg.
 A program kezdetén a 3 Szelence Hagyományőrző Egyesület tagjai népdalcsokorral 
kedveskedtek a vendégeknek, majd Kelei Zita, Őrtilos község polgármestere köszön-
tötte az egybegyűlteket. Kapitány Orsolya, a Tájházszövetség tiszteletbeli elnöksé-
gi tagja, a régiót 2004–2020 között képviselő elnökségi tag felvázolta és értékelte az 
elmúlt 16 év eredményeit, majd bemutatta utódját, Vidák Tündét, a Magyarországi 
Tájházak Szövetségének új elnökségi tagját, a Dél-dunántúli régió képviselőjét.
 Az előadások sorát Farkas Gergely múzeumpedagógus, a Szennai Skanzen 
munkatársa nyitotta meg Táj és ember: ökológia szabadtéren című prezentációjával. 
A vidéket, mint a rekreáció helyszínét jelölte meg, és ráirányította a figyelmet arra 
a szemléletre, miszerint a Szennai Skanzenben „nem karbantartani, hanem gazdál-
kodni” szeretnének. Beszélt az ökológiai tudásról, a hagyományos tanulási módok-

A két régió tájházasait népdalcsokorral köszöntötte a 3 Szelence Hagyományőrző Egyesület 
(Fotó: Kiss-Leizer Dávid)
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ról, valamint a múzeumi tanulás lehetőségeiről, hiszen élő közösségben, egy falu 
közepén működve adnak át valós ismereteket a látogatóiknak. 
 Ezt követően Bihari Ádám és Király Viktória építészek, a szombathelyi Naturarch  
Studio szakemberei Magyar népi építészet: a kompromisszumok nélküli fenntartható 
építészet alapjai címmel tartották meg közös előadásukat. Beszéltek a népi lakóházak 
felújításának folyamatairól, a tervezés és a kivitelezés különböző szintjeiről. Tájékoz-
tatást nyújtottak arról, hogy a tájházak kisebb és nagyobb volumenű épületfelújítási 
terveik megvalósításához milyen pályázati forrásokat tudnak igénybe venni. Szót ej-
tettek a Népi Építészeti Program kínálta lehetőségekről is.
 Harmadik előadónk Prikler Szilvia Beatrix néprajzkutató, a Magyarországi Tájhá-
zak Központi Igazgatóságának munkatársa volt, aki bemutatta a Kóspallagi Ökotájház-
projektet. Beszámolójából kiderült, hogy több tudományterület szakembereinek 
közreműködésével kutatási programot valósítottak meg, és az így összegyűjtött isme-
retanyag felhasználásával hozták létre a tájházat. Feltárták az épület történetének kor-
szakait, és pályázati forrás felhasználásával felújították azt. Fotóantropológiai Műhelyt 
alapítottak, amely jelentős mértékben segíti mind a kutatómunkát, mind a generációk 
közötti ismeretanyag áramlását. A tájház „kitüntetett pont” a település lakói számára. 
 A negyedik előadás keretében Füzes Kata és Füzes Petra, az Orfűi Malmok mű-
ködtetői Magtól a papírig címmel tartottak bemutatóval egybekötött beszámolót a 
tevékenységeikről. Megismertük családi kötődésüket a molnár szakmához, hiszen 
édesapjuk és nagyapjuk is molnárként hozták működésbe az orfűi vízimalmot. Bemu-

Füzes Kata és Füzes Petra előadása 
(Fotó: Kiss-Leizer Dávid)
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tatták szolgáltatásaikat és programjaikat, amelyek során gyerekeknek és felnőtteknek 
kínálnak betekintést a különböző típusú malmok működésébe. Az érdeklődők megis-
merhetik a vízimalom, a szárazmalom és a papírmalom működési elvét, a papírmerítés 
és a könyvkötészet alapjaihoz pedig a grafikai műhelyükben lehet közelebb kerülni. 
Mindezeken túl rendszeres kenyérsütési alkalmakat biztosítanak látogatóik számára, 
valamint népzenei, könnyű- és komolyzenei koncerteket, táncházakat is szerveznek.
 A vendéglátóinknak köszönhetően a finom és bőséges ebédet követően meg-
tekintettük a Dráva-ártér Tanösvényt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
munkatársának, Zöldvári Ákosnak a vezetésével. A rövid túra során a háborítatlan 
természeti környezet értékeire irányult a figyelmünk.
 Ezt követően Tóthné Iváncsics Gyöngyit, az őrtilosi tájház vezetőjét követve 
felkerestük és megkoszorúztuk a „Fesztung” emlékhelyet, amely az 1848/49-es 
szabadságharc idején a drávai átkelők védelmét szolgáló erődítményként a betörő 
horvát hadak feltartóztatatására szolgált. A helyiek emlékművet és nemzeti lobogót 
állítottak a hős védők tiszteletére.
 Rendezvényünk utolsó programelemeként házigazdánk, Tóthné Iváncsics Gyön-
gyi bemutatta az őrtilosi Szelence-porta Tájházat és beszélt jövőbeni terveikről. 
 Tartalmas, ismeretanyagban és látnivalókban gazdag szakmai napot töltöttek el 
a két régió jelenlévő tájházasai Őrtiloson, amiért köszönet illet mindenkit, aki hoz-
zájárult a sikeres megvalósításhoz. 

Vidák Tünde

A találkozó résztvevőinek csoportképe
(Fotó: Kiss-Leizer Dávid)
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Az Észak-magyarországi regionális találkozó beszámolója

2021. július 30-án rendeztük meg regionális találkozónkat Cigándon, a Bodrogközi 
Múzeumportán. Az esemény központi témája az állományvédelem volt.
 Tóth János alpolgármester úr köszöntője után dr. Bereczki Ibolya, a Magyaror-
szági Tájházak Szövetségének elnöke nyitotta az előadások sorát. Kiemelte a fenn-
tarthatóság fontosságát a tájházakban, hiszen ezzel kapcsolatban is példát mutat-
hatnak a muzeális intézmények. Hangsúlyozta, hogy kompromisszumok kötésére 
van szükség. A tárgyakat a lehető legjobb állapotban fontos megőrizni, ugyanakkor 
a látogatók igényeit is figyelembe kell venni. A műtárgyak állapotát rendszeresen 
ellenőrizni indokolt.
 A következőkben Tóth Edina, a Herman Ottó Múzeum szilikátrestaurátor mű-
vésze, állományvédelmi felelős vette át a szót. Nagy öröm volt számunkra, hogy egy 
másik szakma képviselője is megosztotta velünk tapasztalatait, amelyeket a borsodi 
tájházak felkeresésekor szerzett. Előadásában konkrét eseteket bemutatva hívta fel 
a figyelmet a kerülendő és a követendő példákra.
 Ezután Szabóné Horváth Eszter, a Bodrogközi Múzeumporta intézményveze-
tője mutatta be, hogy hogyan lett a Cigándi Falumúzeumból Bodrogközi Múze-
umporta, valamint az intézmény állományvédelmi fejlesztéseiről is tájékoztatta a 
résztvevőket. 
 Fancsalszki Noémi, a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának nép-
rajzos muzeológusa rövid összefoglalójából megtudhattuk, melyek azok az alapve-
tő folyamatok, amelyekkel megóvhatjuk tájházaink tárgyait. Ezek megismeréséhez 
segítségünkre lehet a szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági képzés, amely ingye-
nesen elérhető az érdeklődők számára.
 Az előadások sorát Kmellár Viktória, a Magyarországi Tájházak Központi igaz-
gatóságának néprajzos muzeológusa zárta, aki a népi építészeti emlékek állagmeg-
óvásához és karbantartásához adott hasznos tanácsokat.
 A finom ebéd után megtekintettük a cigándi savanyítóüzemet, ahonnan ízletes 
helyi portékákkal térhettünk haza, majd a Bodrogközi Múzeumporta kiállításait 
csodálhattuk meg. Köszönjük a cigándiaknak a szíves vendéglátást, az érdeklődők-
nek pedig a részvételt!

Urbán Anett
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Tóth Edina előadása
(Fotó: dr. Kákóczki Balázs)

A Múltkor Háza című kiállítás megtekintése
(Fotó: Urbán Anett)
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Bodrogközi Múzeumporta
(Fotó: dr. Kákóczki Balázs)

Cigándi finomságok
(Fotó: Urbán Anett)
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Az elmúlt húsz év fejlesztései a Vilma-háznál

Nagy nap volt a Vilma-háznál 2021. szeptember 4-én, ekkor adtuk át a segesdi sző-
lőhegyről áttelepített pincét, s ezzel befejeződött a Ház portájának beépítése.
 Nézzük át, mi minden készült a tájház életében az utolsó 20 évben, amióta a 
Vilma Háza Alapítvány kezelésében van az épület és a telek.
 Az öreg ház 1839-ben épült, 1982 óta országosan védett népi műemlék. 2003-
ban fogadta az első gyerekcsoportot kézműves foglalkozásra, átadása 2003. szept. 
3-án volt, 2019 óta a Somogyország kincse cím tulajdonosa.
 A berendezést a falu adta össze, már 20 éve bízzák ránk a somogyszobiak azo-
kat a féltett tárgyaikat, amelyeket szeretnének a pusztulástól megóvni. A gyűjte-
mény elhelyezéséhez hely kellett. Ezért kezdtünk el építkezni. Az első melléképü-
letünk a református parókiáról 2006-ban áttelepített, zsaluszerkezetes technikával 
épített „fekete ház”, melyben ólak és fatároló volt. Itt van most a kamránk és a 
budimúzeumunk, illetve a fatárolónk, szerszámosunk és raktárunk. Az áttelepítés-
hez 1 millió Ft-ot nyertünk pályázaton.
 Ebben az időszakban hoztuk át a szomszéd utcából az udvari kemencét is. En-
nek költsége 60 000 Ft volt, melyet az Alapítvány saját pénzéből fedezett.
2007-ben kaptunk ajándékba – házhoz szállítva – egy fonott górét Háromfáról.

A parókia udvaráról áttelepített gazdasági épület. Ma kamra, szerszámos, fatároló, 
de itt van a budimúzeum is (Fotó: Spanics Katalin)
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 2007-ben kaptuk meg – szintén ajándékba – a helyi postahivatal udvaráról a 
kutat, melyért cserébe egy beton kútkávát adtunk.
 Az önkormányzat telepítette át 2009-ben szintén a szomszéd utcából az 1920-
as években épített méhest, ahol a kaptároknak, kasoknak, méhészeti eszközöknek 
van a helye. Itt van leválasztva a férfi és a női mosdó is. Ezeket az önkormányzat 
ajándékozta a Háznak. 
 Ezekkel az építményekkel befejeződött a Ház felső udvarának beépítése. (Még 
talán egy galambdúc elférne.)
 A gondunk, hogy hová tegyük a kapott tárgyakat, hogy a hatalmas zsúfoltságot 
megszüntessük, még mindig nem oldódott meg. Nem beszélve arról, hogy a külön-
böző közösségi összejövetelekre, foglalkozásokra nem volt megfelelő helyünk. 

Építkezni kellett.
 Leader-pályázatból építettünk 2014-ben a hátsó udvarban az egykori istálló he-
lyén egy 20 m×5 m-es melléképületet 18,5 millió Ft-ból. Ennek a nagysága, arányai 
stb. megfelelnek a Vilma-ház utcájában levő istálló és pajta méreteinek, arányainak. 
Az átadása 2014. novemberében volt.
Itt kapott helyet az éléskamránk, egy nagy konyha kemencével, egy nagy foglalkozta-
tó, ahol 48 embert tudunk asztalhoz ültetni, valamint a kovácsműhelyünk is itt van.

A Háromfáról ajándékba kapott fonott góré 
(Fotó: Spanics Katalin)
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A szomszéd utcából áttelepített méhes
(Fotó: Spanics Katalin)

Egy szobi módos gazda istállójának rekonstruált változata újonnan építve 2014-ben. 
Ma foglalkoztató és kiállítótér (Fotó: Spanics Katalin)
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 A zsúfoltság még csak mindig nőtt, csak nőtt. 2015-ben beépítettük az új fog-
lalkoztató padlásterét szintén Leader-pályázatból 7,8 millió Ft-ért. Ekkor már volt 
helyünk, de nem volt bútorunk a kiállítás megrendezéséhez. Erre 2019-ig kellett 
várnunk. Leader-pályázaton nyertünk 1 millió Ft-ot, az alapítványunk tett még 
hozzá a saját pénzéből 500 000Ft-ot, így lett meg a bútor. Már karanténos világ volt, 
amikor berendeztük a néprajzi és helytörténeti kiállításunkat, különös tekintettel a 
helyi szokások bemutatására. Az átadás 2020 májusában történt.
 Közben a sok-sok mezőgazdasági eszköznek hely kellett. Kubinyi-pályázaton kap-
tunk 1,5 millió Ft-ot. A hiányzó összeget az önkormányzat és az alapítványunk egyen-
lő arányban fizette. Így készült el a nyitott-fedett kocsiszín, amely 45 m2 alapterületű. 
Sajnos kicsi lett. Ekkor készült el a kiskertünk magaságyása is rakott téglafallal.
 2018-ban építettünk még egy nyitott színt, amelynek egyik felét lécezéssel le-
választottuk. Így lett helye a kádár és asztalos szerszámoknak. Ezt az épületet az 
önkormányzat építtette, mi a költségekből keveset álltunk. Az épület másik felében 
halmoztuk össze a borászati eszközeinket.
 Két éve kaptunk egy telefonhívást, melyben felajánlottak egy 45 m2-es régi prés-
házat áttelepítésre. Örültünk az ajándéknak, de a pénz előteremtése nagy gond volt.
Nem volt Leader-pályázat, a Népi Építészeti Program nem vonatkozott ránk, mert 

A nyitott kocsiszín a mezőgazdasági szerszámok bemutató helye (Fotó: Spanics Katalin)
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a pince nem volt védett, a Magyar Falu Program nem hozott szerencsét, végül a 3. 
pályázat megírásával a NEA Egyedi Elbírálású pályázaton nyertünk 5,5 millió Ft-ot. 
 Hogy miért érdekes ez a pince? Mert a segesdi szőlőhegyről való, ahol a szobiak 
is a szőlőjüket művelték. A felajánlott pince 130–140 éves, talpas, falai bárdolt pal-
lókból készültek zsalus technikával (30–60 cm széles, 5–7 cm vastag), melyet sárral 
tapasztottak. Eredetileg az épület padozata sározott volt, de mi a használhatóság 
kedvéért letégláztuk. Az áttelepítést – akárcsak 2006-ban a parókiáról áttelepített 
„fekete házat” – a Bagó és Társa Kft. végezte. A munkájuk ismét kifogástalan volt, 
még a régi ajtózár is működik.
 Ugyanúgy rendeztük be – a funkciókat illetőleg –, mint ahogy az a környékün-
kön szokás volt: van egy lakótér, egy présház a kádaknak, préseknek, darálóknak, s 
egy helyiség a hordóknak. Igaz, nekünk több kádunk, több présünk és több dará-
lónk is van, mint ami kellene, de nem dobjuk ki őket. Igyekeztünk olyan tárgyakkal 
berendezni minden helyiséget, melyek oda illenek. Az áttelepítés után a Vilmások 
festették le a fafelületeket, takarították a bútorokat, három hordó nem fért be a  
60-as években beépített ajtón, szét kellett szedni, bent újra összerakni őket. 
 Ugyancsak sokat dolgoztak az öregház átrendezésén. A hátsó szoba meszelése 
után berendeztünk egy 19. század második felének és egy 20. század első felének 
megfelelő szobát. Mi avval vagyunk kénytelenek dolgozni, amink van, amit kapunk. 
Így most legalább nem nagyon zsúfolt a ház, bár kissé eklektikus. 

Építményeinkről
 A Vilma-ház portáján öt műemlék védettségű építmény áll: az öreg ház, a fekete 
ház, a kút, a góré és a legutóbb átadott pince.
Közülük eredeti helyén áll az 1982 óta országos védettséget élvező öreg ház, a többi 
áttelepített építmény. A felső udvarban áll a kemence, ami rekonstrukció. A méhes 
áttelepített, de a deszkái újak.
 A hátsó udvarban levő épületek közül három új tervezésű és építésű, egy pedig 
áttelepített.
Összesítve a telken álló építményeket:
 védett építmény: 5 
 védett az eredeti helyén álló: 1
 áttelepített: 5, ebből 4 védett
 rekonstrukciós építmény: 1 
 Teljesen új építésű: 3
 Összesen 10 db építményünk van a kúttal együtt, ebből 5 védett, öt nem.  
Az építkezéseknek, a nagy pakolásoknak vége van. Most már a tisztázás, az egysége-
sítés van vissza. Majd idővel ez is kialakul.
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A pályázatainkról
 A KÖH műemlék helyreállítási programja keretében 2001-ben és 2002-ben 
összesen 3 millió Ft-ot kaptunk az műemlékház helyreállítására.
2006-ban a Tengertánc pályázaton 1 millió Ft-ot kaptunk a fekete ház parókiáról 
történő áttelepítésére.
 Mi 2006 óta rendszeresen pályázunk, hol eszközre, hol műsorra, hol épületre.
Az eszközpályázatok összege: 2,75 millió Ft. (Leader-és NEA pályázat)
 Épületre összesen 26,3 millió Ft Leader, 1,5 millió Ft Kubinyi Ágoston Prog-
ram, és 5,5 millió Ft NEA egyedi elbírálású pályázat.
 A fenti összegekből az idén pályáztunk épületre 5,5 millió Ft-ot NEA pályáza-
ton és 0, 25 millió Ft-ot szintén NEA pályázaton eszközre.

Látogatottságunk
 A ház életének első éveiben 7–800 látogatónk volt. Ez fokozatosan emelkedett, 
amíg 2019-ben már 2306 látogatónk lett.
 2020-ban: 1124 látogató, pandémia miatt sokat voltunk zárva.
 2021-ben 1123 fő látogatott meg bennünket 3 hónap alatt. (4 hónapot karan-
ténban voltunk.) Látogatóink jönnek: Debrecentől Szombathelyig.
 Gyerekcsoportjaink körében nagyon népszerűek a kézműves foglalkozásaink. 
Egyre több helyről érkeznek.

Présház és pince a segesdi szőlőhegyről (Fotó: Spanics Katalin)
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A Vilmásokról
 Jelenleg 43-an vagyunk, ebből 3 nem aktív, mert idősek, de a többiek igazi Vil-
mások. Fizetik két éve a tagdíjat, minden munkából kiveszik a részüket (disznóölés, 
rámolás, festés, javítások, pályázatírás, könyvelés, pénztárkezelés, esetenkénti főzés, 
faápolás, kiskert gondozása, stb.). 
 November közepétől március közepéig péntekenként fonóba járunk, együtt 
megyünk kirándulni (1–3 napos, de félnapos programokra is).
 Ha bármikor szükség van a Vilmásokra valamilyen munkánál, mindig van je-
lentkező. Ha kell, akkor különböző rendezvényeken képviselik a Házat, ha kell, 
dolgozatot írnak a Vilma-ház közösségi munkájáról, vagy akár előadást tartanak. 
Bármilyen feladat van, csak azt kérdezik: mikor és mit kell vinni.
 Összetartó csapat. Nincs különbség diplomás és nem diplomás között. Szívesen 
vagyunk együtt, nincs pletykálkodás és politika. Nélkülünk nem lehetett volna a 
fenti fejlesztéseket megvalósítani. Büszkék vagyunk a Vilmásságunkra.

Spanics Ágnes

Disznót vágtak a Vilmások 2016-ban (Fotó: Spanics Katalin)
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