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Az Év Tájháza díjat 2021-ben a Nagyberegi Tájház nyerte el
A Nagyberegi Tájházat 2013. február 15-én avatták fel. Fenntartója a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, programjait a Pro Cultura Subcarpathica szervezi. A tájháznak egy 1898-ban épült parasztház ad otthont. A három helyiségből
álló házhoz egy kamra tartozik, valamint a kemencének helyet adó sütő és egy szín.
Az udvart egy keresztcsűr választja el a kerttől. A tájház kertjében található a szintén a főiskola kötelékébe tartozó Szikura József Botanikus Kert, ahol több mint 500
növényfaj látható.
A Nagyberegi Tájház ,,élő tájház”. A tájház és a hozzá tartozó gazdasági épületek megfelelő helyszínt biztosítanak a programok lebonyolításához, legyen
szó akár táncházról, kézműves foglalkozásról, népi játékról vagy hagyományos
kenyérsütésről. A beregi szőttes készítése kihagyhatatlan a tájház foglalkozásai
közül, ennek megfelelően a kamra szövőházként funkcionál. A vászonkészítésre
és a fonásra szánt alkalmakon a technikák elsajátítása mellett fontos szerep jut
a közösségépítésnek és a tapasztalatcserének. A Nagyberegi Tájházban heti egy
alkalommal hagyományőrző kézműves foglalkozásokat tartanak. A programok
az iskolai tanévhez igazodva ősszel kezdődnek egy szüreti rendezvénnyel és tavasz végén, nyár elején zárulnak egy pünkösdi foglalkozással. A foglalkozásokat
szakavatott kézművesek vezetik. Az elmúlt év során nagy sikerrel tartottak múzeumpedagógiai foglalkozásokat ukrán és orosz anyanyelvű diákoknak. Erről egy
publikáció is készült A néprajzi ismeretek átadásának lehetőségei a magyar, mint
idegen nyelvórákon a Nagyberegi Tájház múzeumpedagógiai foglalkozásainak példáján címmel.
A tájház programjairól a Kárpátalja.ma internetes hírportál kulturális rovatában,
illetve a tájház közösségi oldalán (https://www.facebook.com/nagyberegitajhaz/)
rendszeresen tájékoztatják az érdeklődőket.
Végezetül egy idézet a tájház vendégkönyvéből, amely a Nagyberegi Tájház kiváló munkáját is tükrözi:
„A hagyományaink emlékeztetnek rá, hogy kik vagyunk.”
Korompainé Mocsnik Marianna – Urbán Anett
Az Év Tájháza elismerést 2021. október 13-án, a Tájházszövetség országos szakmai
találkozóján, Budaörsön Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke, egyben a Nagyberegi Tájházat fenntartó Pro Cultura Subcarpatica
Alapítvány elnöke, valamint Csernicskó István, a főiskola rektora vette át.
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Újratöltve – Tájházi Műhelyek 2021-ben
A Magyarországi Tájházak Szövetsége és a Skanzenben működő Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága 2021 tavaszán közösen szervezte meg a négy alkalomból álló Tájházi Műhely sorozatot. A korábban is nagy érdeklődésnek örvendő műhelyekkel az volt a célunk, hogy tudást és ismeretet adjunk át a tájházakban dolgozók
számára, melyet hasznosítani tudnak mindennapi munkájuk során. Az éppen aktuális
járványügyi szabályozások figyelembevételével ezek a rendezvények online formában, ZOOM felületen valósultak meg, így minden alkalomról felvételt készítettünk,
melyet a Tájházigazgatóság honlapján mindenki számára elérhetővé tettünk.
Tájházi Műhely – Ismeretátadás és múzeumpedagógia,
2021. április 23.
A rendezvénysorozat első alkalma rendhagyó módon egy kötetbemutató is kívánt lenni a szakmai tanácskozás mellett. A Tájházi TudásTár 4. Tájházaink megújítása – ismeretátadás és múzeumpedagógia című kötetének megjelenése után a
kötetben olvasható tanulmányok és jó gyakorlatok bővített, előadásként való bemutatása volt a cél. Az első rész moderátora dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettese és a Magyarországi
Tájházak Szövetségének elnöke volt, a köszöntőt pedig dr. Cseri Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója mondta. Farkas Gergely, a Szennai Skanzen múzeumpedagógusa a tájházi ismeretátadás fontosságának elméleti részére hívta fel a
figyelmet. Kmellár Viktória a Tájházigazgatóság által 2019-ben elindított, a tájházak
ismeretátadási tevékenységeit kutató felmérés eredményeit mutatta be. Kustánné
Hegyi Füstös Ilona a múzeumpedagógiai forgatókönyvről, annak megírásáról beszélt, illetve arról, hogy szakmai szempontból hogyan is kell összeállítani egy ilyet,
és mi kerüljön bele. Prikler Szilvia Beatrix a tájházak lehetőségeiről számolt be a
tájházi ismeretátadásban, melyekkel a kiállítást és a múzeumpedagógiai foglalkozásokat is színesíteni lehet. Faár Tamara a tájházak ismeretátadási formáiról, az élő
történelem típusainak tájházi lehetőségeiről beszélt. Dr. Vass Erika az Algyői Tájház példáján keresztül mutatta be, hogy a tájházaknak milyen és mekkora szerepük
lehet a köznevelésbe történő bekapcsolódás során.
A második rész Farkas Gergely moderálásában a jó példákat és gyakorlatokat
mutatta be. Korompainé Mocsnik Marianna A múzeum házhoz megy... Új lehetőségek a múzeumpedagógiában címmel mutatta be az utazó múzeum, bőröndmúzeum
típusú foglalkozásaikat, illetve a Kistelepülési Múzeumpedagógiai Programjukat.
Kulik Melinda a szegedi Napsugaras Tájház drámapedagógiai foglalkozásáról nyújtott tájékoztatást. A programot több korosztály számára, differenciáltan dolgozták
4

Tájházi Hírlevél • 2021. 4. szám

ki. Géber József a Felpéci Tájház múzeumpedagógiai programját mutatta be, illetve arról is szólt, hogy az intézmény széleskörű felújításával milyen új lehetőségeik,
milyen új témák nyíltak számukra a múzeumpedagógia terén. Kormos Rebeka az
Ócsai Tájház Gabona és kenyér című múzeumpedagógiai programjáról beszélt, melyet a Sütőasszony Házában tartanak. Végül pedig Nádas Anna mutatta be a Budakeszi Tájház egész éves múzeumpedagógiai programját.

A szőlő feldolgozása óvodásokkal
(Fotó: Dombi Alajosné)

Tájházi Műhely – Tájházak és közösségeik – közösségi tájházak,
2021. május 14.
A műhely során megismerhettük a tájházak közösségi működését és a közösségek
szerepét a tájházak életében. Az előadók számos jó gyakorlatról és megvalósult projektekről számoltak be. Hegedűsné Majnár Márta elméleti előadásában a tájházak és
a közösségek kapcsolódási pontjait emelte ki. Drimmer Lászlóné Oszkó példáján azt
mutatta be, hogy egy közösség milyen szerepet játszik a tájház létrehozásában, mivel
tudnak hozzájárulni az intézmény létrejöttében. Egy hasonló példán keresztül ismer5
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tette, hogy egy fiatalokból álló közösség hogyan és milyen módon tud tájházat alapítani. A Szent Vendel Domborműves Népi Lakóház új kiállításának létrehozásában segédkezett a zsámbéki közösség, Balázs Mónika Csilla ennek folyamatát ismertette. Szabó
Zsuzsanna Xénia a Rudabányácskai Tájházban betöltött szerepét hangsúlyozta ki, azt,
hogy milyen események alkalmával számíthat a közösség tagjainak a segítségére.

Tájházi Műhely résztvevők a ZOOM felületen
(Fotó: Fancsalszki Noémi)

Tájházi Műhely – Gyűjteményezés és nyilvántartás tájházainkban,
2021. május 28.
A műtárgyak gyűjtése és nyilvántartása minden intézmény alapfeladatai közé
tartozik, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e muzeális intézményi működési engedéllyel vagy sem. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Gyűjteményi Osztályának osztályvezetője, Bánsági-Pénzes Petra a témakör vonatkozó jogszabályi hátterét ismertette az online térben összegyűlt közösséggel. A Tájházigazgatóság számára fontos,
hogy a magyarországi tájházak aktuális állapotát figyelemmel tudja kísérni, melynek céljából a gyűjteményezésre és nyilvántartásra kiterjedő kérdőívet indítottak
el 2021-ben. A kérdőív előzetes ismertetését Kmellár Viktória, a Tájházigazgatóság
néprajzos muzeológusa tette meg. Dr. Vass Erika, a Skanzen muzeológusa számos
néprajzi gyűjtésen vett részt munkássága alatt, melyek során tájházak számára is
szerzett be tárgyakat. A gyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatait előadásában taglalta
arra vonatkozóan, hogy mire érdemes figyelni, és hogyan tegyék azt jól az intézmények vezetői.
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A gyűjtött tárgyak további életét a muzeális gyűjteményekben Fehér Dóra, a
Skanzen Közönségszolgálati Osztályának munkatársa ismertette. Előadásából kiderült, hogy miben különbözik a műtárgy, a demonstrációs tárgy az installációs tárgytól, illetve miben tér el a nyilvántartásuk. Az analóg nyilvántartási tevékenységek
mellett – melyekről Fancsalszki Noémi, a Tájházigazgatóság munkatársa, valamint
dr. Király Katalin, a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének igazgatója számolt be a Rudabányácskai Tájház nyilvántartási tevékenysége bemutatásán keresztül – szó esett a digitális térben való adattárolásról is. A Múzeum Digitár működését
Jaszmann Gabriella ismertette, aki a Tájházszövetségben a német nemzetiségi tájházak képviselője az elnökségben, számos hozzátartozó tájház esetében alkalmazza
az online nyilvántartás lehetőségeit.

A revízió rögzítése a leltárkönyvben
(Fotó: dr. Bereczki Ibolya)

Tájházi Műhely – Műtárgyvédelem – a tárgyi örökség védelme tájházainkban,
2021. június 25.
Az egyik legfontosabb kérdés a gyűjteményekben őrzött tárgyak védelme és az
állaguk megóvása. Ezért szükséges, hogy a tájházak vezetői, gondnokai megismerjék az alapvető műtárgyvédelmi kérdéseket. Ezzel a témával a Tájházigazgatóság a
Tájházi TudásTár című módszertani sorozatának második kötetében is foglalkozik,
melyet Fancsalszki Noémi mutatott be. Várhegyi Zsuzsanna az igazgatóság és a
7

A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékének közös projektét, a
Műtárgyvédelmi és muzeológiai mintaprojektet ismertette. A mintaprojektben korábban részt vett hallgatók beszámoltak a projekt alatt végzett tevékenységükről, illetve
arról, hogy az itt megszerzett tudást gyakorló restaurátorként hogyan hasznosítják
mindennapi munkájuk során. Balázs Mónika Csilla a Zsámbékon lezajlott mintaprojekt hatásairól beszélt. Szabó Balázs a Skanzen műtárgyvédelmi kisfilmjeinek
segítségével ismertette azokat az eljárásokat, beavatkozásokat, melyek szakember
személyes segítsége nélkül is elvégezhetőek a tájházakban.

Mennyasszonyi kabát installálása
(Fotó: Fancsalszki Noémi)

A Tájházi Műhelyről készült felvételek a Tájházigazgatóság honlapjának
(tajhazigazgatosag.skanzen.hu) Tudástár menüjén keresztül érhetők el.
https://tajhazigazgatosag.skanzen.hu/tudastar.html
A program folytatását 2022-ben is tervezzük, és örömmel fogadjuk az érdeklődést!
Fancsalszki Noémi – Kmellár Viktória – Prikler Szilvia Beatrix
8
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Szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági képzés
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatása révén ötödik alkalommal
valósult meg a 60 órás, akkreditált Szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági képzés a
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ és a Magyarországi Tájházak Központi
Igazgatósága együttműködésének köszönhetően. A jelentkezési határidő 2021. augusztus 23-a volt, összesen 25 fő jelentkezett, melyből 15 főt választottunk ki, akik
a képzés résztvevői lehettek.
A képzés az idei évben személyes jelenléttel zajlott. Első hetét 2021. szeptember
6–9. között Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban szerveztük meg, ahol
a résztvevők megismerkedhettek a tájházakhoz kapcsolódó elméleti háttérrel, képet
kaphattak a kiállítások rendezésének elméleti tudnivalóival és megújításához kapcsolódóan gyakorlati ismereteket szerezhettek a Skanzen tájegységeiben történő szakmai
vezetésnek köszönhetően. A korábbi évekhez hasonlóan idén is elméleti és gyakorlati
ismereteket kaptak a restaurálás témakörében, mely továbbra is az egyik legnépszerűbb témakör és gyakorlati óra. A résztvevők prezentációk keretében mutatták be
saját tájházukat, illetve ismertették a helyi közösséggel való együttműködéseiket,

Kiállítások megújítása gyakorlat a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdőhorváti módszertani
házának udvarán (Fotó: Fancsalszki Noémi)
9
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kitérve a már fennálló együttműködésekre és a jövőre vonatkozóan további tervek is
elhangzottak a fejlesztésekre, újabb együttműködések kialakítására.
A képzés második hetét 2021. szeptember 28. és október 1. között a Szennai
Skanzen új kiállítási egységében, a 2020 februárjában átadott Mesetér-Látványtárban
tartottuk meg. Az elméleti előadások során a résztvevők többek között megismerkedhettek a gyűjtés, a nyilvántartás, illetve az épületkarbantartás témakörével. Gyakorlati tudást kaptak az épületek felújításához, kipróbálhatták a fonott kerítés készítését, valamint a faljavítást, tapasztást is elsajátították. A múzeumpedagógia elmélete
mellett a Mesetérben található terepasztalt is megismerték, saját elképzeléseik alapján
alakították, ők is részesei voltak annak, amit a gyerekek tapasztalnak egy-egy foglalkozás alkalmával. Erre a hétre is készültek prezentációk, amelyek a záródolgozat vázlatos bemutatására szolgáltak. Különböző terveik és elképzeléseik voltak a fejlesztési
irányokat tekintve, azonban látszott, hogy minden résztvevő jól felkészült és olyan
tervet állított össze, mely a jövőben egy valós fejlesztés alapjául szolgálhat.

A terepasztal kialakítása közben
(Fotó: Fancsalszki Noémi)
10
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A képzést a résztvevők pozitívan értékelték, ismereteik hasznos tudással
bővültek, amit a saját intézményükre vetítve is tudnak alkalmazni a jövőben.
A záródolgozatban a résztvevők az intézményük egy egységének fejlesztési tervét
dolgozzák ki. A záródolgozatok leadásának határideje 2021. november 1.
A 2022-ben tervezett képzéssel kapcsolatos kérdések esetén a Magyarországi
Tájházak Központi Igazgatóságának munkatársai szívesen adnak tájékoztatást a
tajhazigazgatosag@skanzen.hu címen.
A 2021-es képzésben résztvevők névsora:
Clos Enikő Margit – Magyar Mezőgazdasági Múzeum – Lajosmizsei Tanyamúzeum
Deminger Ágnes – Szigetbecse, Faluház
Fazekas Borbála – Balatonszentgyörgyi Tájház
Gátszeginé Kálmán Beáta – Szajki Tájház
Gogolák Mariann – Sári Szlovák Udvar (Tájház és Rétesház), Dabas
Gurzó Nikolett – Esztári tájház
Gyönki Viktória – Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ, 		
			
Budafoki Barlanglakás Emlékkiállítás
Gyüre Marianna – Egerszalóki Barlanglakások
Hering Zoltánné – Magyarszéki Tájház
Hibó Józsefné – Veresegyházi Tájház
Kovácsné Deák Erzsébet – Tájház, Murakeresztúr
Lénártné ElsikEmilia – Tengőd
Szabóné Horváth Eszter – Bodrogközi Múzeumporta, Cigánd
Szelke László – Piliscsabai Tájház
Tóth Viktor – Kiss Pál Múzeum – Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház
Fancsalszki Noémi
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Összetartozunk
A nemzetiségek és a népességcsere megjelenítési formái a tájházakban
A Magyarországi Tájházak Szövetsége XVIII. országos szakmai találkozója
2021. október 7–9.
Program
2021. október 7., csütörtök
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (Budaörs, Budapesti út 45.)
15.00 – 16.00: Regisztráció a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjteményben
16.00 – 18.00: Budaörs szakrális értékeinek megtekintése (Ó-temető, Országos
Német Elűzetési Emlékhely, Kálvária, Kőhegyi kápolna)
18.00 – Vacsora
2021. október 8., péntek
PostArt (Budaörs, Clementis László u. 2.)
Konferencia
Összetartozunk
A nemzetiségek és a népességcsere megjelenítési formái a tájházakban
8.30 – 9.30:
Regisztráció és a Csehszlovák-magyar lakosságcsere szlovák szemmel
című kiállítás megtekintése.
9.30 – 10.00: Ünnepélyes megnyitó, köszöntők
Az Év tájháza díj átadása
10.00 – 10.15: Mucsi Géza (Miniszterelnökség, nemzetpolitikáért felelős államtitkárság, tanácsadó): Kormányzati támogatások határon túli magyar tájházak létrehozására, megújítására
10.20 – 10.35: Dr. Bereczki Ibolya (Magyarországi Tájházak Szövetsége, elnök):
Tájházak együttműködési lehetőségei a nemzeti összetartozás jegyében
10.40 – 10.55: Dr. Vass Erika (Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, néprajzos muzeológus)
A nemzetiségi együttélés megnyilvánulási formái a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kiállításaiban – Virtuális előadás a kiállítási térből
11.00 – 11.35: Szünet
11.40 – 11.55: Jaszmann Gabriella (Magyarországi Német Tájházak Információs
Központjának vezetője): Német tájházak Magyarországon, a népességcsere és annak emlékei a kiállításokban és programokban
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12.00 – 12.15: Dr. Király Katalin (Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete,
igazgató): Szlovák tájházak Magyarországon, példák a népességcsere bemutatási módjára
12.20 – 13.00: Kicsindi Enikő (Folk-Art Polgári Társulás) – Az 1947-es deportálás és kitelepítés történései Nagysalló példáján keresztül
13.00 – 14.00: Ebéd (Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény)
14. 00 – 15.30: Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (Budaörs, Budapesti út
45.) – A Heimatmuseum állandó és időszaki kiállításainak a megtekintése
A szakmai konferencia folytatása
PostArt (Budaörs, Clementis László u. 2.)
16.00 – 17.00: Bepillantás az elmúlt év sikeres tájházas fejlesztéseibe (Tájházfenntartók rövid bemutatói)
17.00 – 17.15: Dr. Bereczki Ibolya: Zárszó
17.15 – 18.10: Bartók Csaba: Egy falu és egy nép sorsa című filmje
18.15 – 19.30: Vacsora
19.30 – Baráti találkozó
2021. október 9., szombat
Tanulmányi út: Zsámbék – Szent Vendel Domborműves Népi Lakóház, Romtemplom, Józsefvárosi pincesor, Lámpamúzeum megtekintése. Ebéd után Piliscsaba
– Falumúzeum, Solymár – Svábház, Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény
meglátogatása.
Hegedűsné Majnár Márta
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Válogatás a XVIII. országos találkozó előadásai közül
A népességcsere és annak emlékei
Népességcsere, ez a szó a magyarországi németség szemében egyet jelent az elűzetéssel.
„Állítsátok meg a legkisebb gyűlöletet is, mondjatok időben megálljt!” (Koch Valéria)–
ez az idézet a budaörsi országos elűzetési emlékművön olvasható. Mit is nevezünk mi
németek elűzetésnek? (A kitelepítés, népességcsere nem elég erős szó erre!)
1945. december 22-én – bő másfél évvel a magyarországi zsidóság deportálása
után – a magyar minisztertanács rendeletet alkotott arról, hogy a 300–400 ezer főre
becsült magyarországi németségnek – a kollektív bűnösség elve alapján – el kell
hagynia Magyarországot, vagyonuk pedig a magyar államra száll.
Az első vonat 1946. január 19-én indult Budaörsről.
Hogyan jutottunk el ide?
Egy kis történelem…
Felmerülhet a kérdés: Hogyan is került Magyarországra egyáltalán ilyen sok német?
A magyarság és a németség története ezer éve egybefonódik. Közös történelmünk során békés együttélés és háborúskodások váltották egymást: a háborúk jellemzően kívülről érkeztek, míg az országban megtelepedett németek alapvetően
konfliktusmentesen élték mindennapjaikat a többi nemzetiséggel.
Magyarországra a középkorban érkeztek az első németek Árpád-házi királyaink
rokoni kapcsolatai révén. Erdélybe és a mai Szlovákia északi részére a 12–13. században több hullámban a szászok érkeztek, akik a földbirtokot csoportosan kapták
királyi adományként. (Az elnevezés azon németek gyűjtőneve, akiket az ún. szász
jog alapján telepítettek ide.) Igazán nagy betelepítési hullámok a 18. században
zajlottak: a török háborúk okozta lakosságcsökkenést a bécsi udvar szervezett betelepítésekkel (három szakaszban: III. Károly, Mária Terézia, II. József) próbálta
pótolni. Munkaerejük, a kötelezően előírt kezdőtőke (200 Gulden) és a magukkal
hozott tudásuk nagymértékben hozzájárult a háborúk által leginkább sújtotta területek újjáépítéséhez, a nagybirtokosokkal kötött szerződéseik nyomán gazdasági
reformok kezdődtek az országban.
Magyarnak lenni! / Német névvel vagy magyarral?
Az 1900-as évekre a magyar többségű területeken és a városias környezetben
élő németek zöme hamar asszimilálódott, neveiket is megváltoztatták.
Ki gondolná, hogy a következő magyar hírességek nem is magyar névvel jöttek a világra?
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Bajor Gizi – született Beyer, később Bayor Gizella Kossuth-díjas magyar színművész,
Blaha Lujza – született Reindl Ludovika, „a nemzet csalogánya”,
Jászai Mari – született Krippel Mária, a Nemzeti Színház nagyasszonya,
Gárdonyi Géza – született Ziegler Géza,
Munkácsy Mihály – 1868-ig Lieb Mihály Leó volt a neve, és ki gondolná, hogy
professzor Szentágothai János –, Kossuth-díjas magyar anatómus, eredeti neve
Schimert János. Azt pedig már azért többen tudják, hogy Puskás Ferenc – szegény, sváb származású családba született Purczeld Ferenc néven.
És most ugorjunk az elűzetés „előszobájába”.
Sajnos, a minden német egységét hirdető hitleri nemzeti szocialista politika
a magyarországi németek körében is talált támogatókat. Az ő szervezetük lett az
1938-ban megalakult Volksbund, amely 1944-re teljesen náci befolyás alá került.
Ekkor – egyébként a magyar hatóságok segítségével – már az SS-be is kényszersoroztak magyarországi német férfiakat.
1945 áprilisában fejeződtek be a harcok Magyarországon, ám az országban élő
németek zaklatása már előbb elkezdődött: a szovjet csapatok az erre vonatkozó rendeletek értelmében már 1944 decemberében elkezdték a német származású férfiak
és asszonyok összefogdosását és munkaszolgálatra hurcolását. Az ún. málenkíj robotra (kis munka) a Szovjetunióba elhurcoltak száma százezres nagyságrendű vot.
1945 márciusától került a viták középpontjába a magyarországi németek kollektív bűnösségének problémája: a Potsdamban ülésező nagyhatalmi konferencia
döntései közé ’45 nyarán felvették kitelepítésüket is, de csak jóváhagyólag, nem tették azt kötelezővé.
1945 nyarán fokozódott kollektíven a svábság elleni gyűlöletkeltés az országban, pedig csak kis százalékban voltak olyanok, akik részt vettek a Volksbundban,
vagy önként jelentkeztek az SS-hez. Az emberek érzik, hogy nem is a népcsoporttal
van bajuk, hanem, hogy kitelepítésükkel helyet csináljanak az idemenekülőknek és
a társadalmi feszültségeket orvosolják. A Szabad Nép öles betűkkel uszítja a népet:
„KI AZ ORSZÁGBÓL A SVÁB HAZAÁRULÓKKAL!”, de a Kis Újság sem marad
el tőle: „KI KELL TELEPÍTENI A SVÁBSÁGOT!”
1945. december 22-én a magyar minisztertanács heves és hosszú vita után elfogadta a kitelepítésről és jogfosztásról szóló kormányrendeletet. Gyakorlatilag a szégyenletes németellenes politika maga járult hozzá a határon túli magyar kisebbség
hasonló elüldözéséhez.
A kitelepített németek helyére érkeztek a Szlovákiából elzavart magyarok
(Beneš-dekrétum), de az alföldi agrárproletariátus, a bukovinai székelyek és más
menekültek lakhatásáról is így gondoskodtak.
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Az elűzetés „paraméterei”, azaz „Ki megy? Ki maradhat?”
Nagyon röviden erről annyit: A 12330/1945 M.E. rendelet értelmében Németországba történő költözésre köteleztek minden magyar állampolgárt, aki az 1941.
évi népszámlálás alkalmával német nemzetiségűnek vagy német anyanyelvűnek
vallotta magát, miközben ezt az adatszolgáltatást jogilag nem is használhatták volna
fel erre a célra! Mennie kellett, aki magyarosított nevét visszanémetesítette, aki a
Volksbundnak vagy az SS-nek tagja volt.
Mentességet csak azok kaptak, akik igazolni tudták, hogy hűségesek maradtak
a magyar nemzethez a nehéz időkben, vagy üldözték őket azért, mert magyarnak
vallották magukat. A nagyon vagyonosok igazolásait később számtalanszor semmisnek tekintették és kitelepítették őket! Az áttelepülésre kötelezett személyeket
összeírták és lakóhelyüket nem hagyhatták el. Akik e tilalmat megszegték, azokat
internálták.
A kitelepítést több lépcsőben hajtották végre. Az első és legnagyobb hullám
1946 januárja és júniusa között zajlott. Ekkor közel 120 ezer német hagyta el
Magyarországot. A romokban heverő Németország amerikaiak által megszállt
zónájába kerültek. Júniusban az amerikaiak követelésére állt le a kitelepítés,
akik elégedetlenek voltak annak körülményeivel. Később újraindult az elűzetés, ám 1947 nyarától az amerikai zónába már nem szállíthattak több németet.
A Szovjetunió 50 ezer német áttelepítéséhez járult hozzá, így 1947–48-ban a
szovjet zónába, a későbbi NDK-ba folytatódtak a kitelepítések. Mindeközben
egy 1947. március 31-én hozott rendelet alapján, a kitelepítésre várókat össze
kellett költöztetni, hogy a helyükre érkező magyarok rögtön lakhatáshoz juthassanak.
A lebonyolításért felelős Népgondozó Hivatal adatai szerint 1946 és 1948 között mintegy 200–220 ezer német származású lakos kényszerült elhagyni Magyarországot. A háború alatti vándorlásokkal együtt a magyarországi németség
összességében kevesebb, mint a felére csökkent, alapvetően megváltozott ezzel a
Dunántúl etnikai színezete, és felgyorsult a maradék németség beolvadása.
Mit vihettek magukkal?
A kormány 1946. január 4-én kiadott rendelete alapján személyenként maximum 100 (egyszáz) kg csomagot vihettek magukkal, ebből 20 kg élelmiszert. Az
élelmen kívül a csomagban lehettek a legszükségesebb háztartási felszereléseik
(ruha, ágynemű, kéziszerszámok), készpénz, értéktárgyak. Nem vihettek bútort,
mezőgazdasági felszerelést, élő állatot. Gyakran fordult elő, hogy deszkákból ös�szeszögelt ideiglenes ládákba pakoltak. Téli szállításnál az utazás egész tartamára
szükséges fűtőanyagot (fa, szén) is felpakolhatták, esetleg külön vasúti kocsiba.
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Sokan vitték magukkal hangszereiket és a szerelvény indulásakor búcsúzóul a magyar himnuszt játszották.
Egy-egy vonat 40 vagonból állt, az utasok száma vagononként nem lehetett
több 30 főnél. Gondoskodni kellett arról, hogy az áttelepülők készleteiből minden
kocsiban ivóvíz tárolására alkalmas nagyobb edény (vödör, kanna), kifőző üst és
kályha álljon rendelkezésre.
Mit érezhettek azok az emberek, akik kénytelenek voltak idegeneknek leadni otthonaik kulcsait? A szívük szakadhatott meg közben. Bizonyára csak a nevüket és címüket
írták fel, de nem azt, hogy melyik kulcs melyik zárba való. Ők csukott szemmel tudták.
Soha be nem hegedő sebet ejtett rajtuk az, hogy egyik napról a másikra sorsukra kellett
hagyni műhelyeiket, földecskéiket, pincéiket, jószágaikat, kinek mije volt, valamint házaikat, amelyekben születtek, éltek, amelyeket ők maguk, esetleg szüleik, nagyszüleik vagy
még távolabbi őseik kemény munkával megteremtettek, bővítettek, csinosítottak.
Jellemző, hogy magáról a kitelepítés folyamatáról nincsenek képeink, hiszen ki
is fotózkodott volna aközben, mikor elűzik a hazájából. Az ilyen fotókat mindig az
MTI fotóarchívumból kell a felhasználáshoz megvásárolnunk!
Nem várták őket tárt karokkal
A megszálló hatalmak megtiltották, hogy a menekültek beköltözhessenek a
világháborús károkat szenvedett nagyvárosokba, mivel az élelmiszerrel és lakhellyel
való ellátásukat egyszerűen lehetetlen lett volna megoldani. Ezért az elszállásolással
megbízott német hatóságok a menekülteket, így a kitelepített magyarországiakat is
a fő közlekedési útvonalaktól távol eső községekbe utalták, ahol szezonális mezőgazdasági és alkalmi munkákkal keresték meg a betevő falatot.
Az őket befogadni kényszerülő parasztok nem örültek az éhes szájaknak, és sokszor csak nagyon nehezen, hatósági kényszerre biztosítottak számukra lakhatást,
gyakran csupán melléképületekben. Az otthon addig önállóan gazdálkodó német
családok megalázó cselédsorba kerültek.
Az első generáció a Nyugat-németországi ún. nagy német gazdasági csoda
(Wirtschaftswunder) beindulása idején főként nagyipari segéd- és betanított munkásként, illetve szakmunkásként, ritkábban kézműves magánvállalkozóként talált
folyamatos, biztos munkát a városokban. Oda kezdetben ingázniuk kellett, lakhatásuk ott nem volt.
Az NSZK-ban alapvetően az 1948-as pénzreformmal összekötött, gyökeres gazdasági váltás teremtette meg a lehetőségét annak, hogy a Magyarországról kitelepített németek (is) a városokban közép- és hosszútávon megfelelő munkához, majd
lakáshoz jussanak. Különböző, a menekülteket támogató törvények, lakásépítési
támogatások nyomán sikerült végül új otthont teremteniük maguknak.
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A keleti zónában elsősorban nagyipari és bányaipari központokba, illetőleg azok
környékére kerültek. Ott például négy-ötezer egészségileg alkalmasnak nyilvánított férfit az újonnan nyitott uránérc bányákban két évre kényszer foglalkoztatták –
választásuk nem volt –, de a szokásosnál valamivel jobb ellátásban részesültek.

Az utazásról Grósz József budaörsi kisfiú rajza

Akik visszaszöktek
Egy 1946. július 12-i rendelet alapján a Németországba áttelepítettek az ország
elhagyásának napján magyar állampolgárságukat elveszítették. A rendelet visszamenőleg is hatályos volt, kiterjedt a korábban kitelepítettekre is. Ez azt jelentette,
hogy aki valami módon visszatért az országba, az illegális határátlépőnek számított,
ha elfogták, börtönbüntetés vagy ismételt kitoloncolás várt rá.
Eközben a menekültek, így a magyarországi németek többsége is kezdetben szívósan reménykedett a hazatérésben. Több tízezer kitelepített különböző visszatérési stratégiákkal élt is. Egy részük – 1946 és 1950 között 10–15 ezer személy – illegálisan tért
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vagy szökött vissza Magyarországra. Kezdetben bujkáltak, alkalmi munkákból tartották
el magukat és arra vártak, hogy valahogy ismét magyar állampolgárok lehessenek.
Egy 1950. március 25-én megjelent rendelet tette aztán lehetővé, hogy a belügyminiszter azoknak a kitelepített németeknek, akik „erre érdemesnek mutatkoznak”,
megadja a magyar állampolgárságot. A kérelmek elbírálása sokszor évekig húzódott.

Kézzel írt jegyzet, hogyan lehet Magyarországra jutni. A Milbich hagyaték részlete

A Milbich családot 1946. április 23-án telepítették ki Solymárról. A férj 1944ben bevonult és 1945 szeptemberében hadifogságból szabadult, majd elűzték őket.
Sajnos nincs dokumentálva, hogy hova kerültek Németországban, mint ahogy az
sem, mikor indulhattak haza. A fotón az 1941-ben született kisfiúk első áldozó és a
kép már Solymáron készült kb. 1949–1950-ben, tehát akkor már itthon voltak.
Hivatalos bocsánatkérés. Állami emléknap és emlékművek
Csak a rendszerváltozás után jutott el oda a magyar politika, hogy 1990-ben
rögzítette a jogsérelem tényét, elismerte, hogy a magyarországi németek 1944-től
kezdődő elhurcolása, majd az azt követő kitelepítése az emberi jogokat súlyosan
sértő, igazságtalan eljárás volt. Az Országgyűlés részvétét fejezte ki az elhunytak
hozzátartozóinak, és együttérzését a szenvedés túlélőinek.
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A Milbich család Solymáron, hazaszökésük után kb. 1949–50-ben.
Fotó a solymári Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény anyagából

További hét év telt el, mire a magyar politika nyilvánosan is beismerte a németek elűzetésének jogszerűtlenségét: „Nekünk, politikusoknak az a kötelességünk,
hogy a szégyenletes politikai döntésekért (...) elődeink helyett kimondjuk: bocsánat! (...)
Soha többé!”, – mondta Szili Katalin az országgyűlés elnöke a magyarországi németek elüldözésének 60. évfordulójára szervezett nemzetközi konferencián 2007
novemberében a Parlamentben.
2012-ben az Országgyűlés az első kitelepítettekkel teli vonat indulásának napját, január 19-ét a magyarországi németek elűzetésének emléknapjává nyilvánította.
Azóta minden évben, változó helyszínnel, központi állami rendezvény keretében is
megemlékeznek erről a szomorú eseményről.
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A 2001-ben Eleken állított elűzetési emlékmű

2006 júniusában Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek
áldotta meg a budaörsi Ó-temetőben az Országos Német Elűzetési Emlékművet,
Ménasági Péter Bezárt kapu című alkotását. Ezután országszerte számos településen, például Solymáron, Soroksáron, Dunabogdányban, Márkón, Piliscsabán
– és még hosszasan sorolhatnám – létesítettek emlékműveket, emlékköveket az
elűzetés emlékezetére. Az emlékművek, szobrok alakjai sok esetben nem csupán
a németek kitelepítését, elűzetését örökítik meg, hanem szimbolikusan valamen�nyi hazájából elűzöttnek állítanak emléket.
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Milyen emlékeink vannak még?
Amiket a közösségek maguk hoztak létre. Ezek többnyire nem kiállított darabok, hanem könyvek, kiadványok. Ezekből is számtalan település rendelkezik
sajáttal. Budaörsön: Jogfosztások Budaörsön, illetve a Régi budaörsi családok című
könyvekben olvashatók visszaemlékezések. Sok film is található a témához a
Youtube-on.
A német nemzetiségi tanösvények is foglalkoznak az elűzetéssel, például
Sombereken tábla látható a lakosságcseréről. Múzeumi tárgyak között is akadnak azért olyanok, amiket az elűzöttek később visszahoztak, kiállításoknak
ajándékoztak: Zsámbékon a festett szekrények, vagy Ceglédbercelen egy suba.
A Heimatmuseumnak pedig volt egy időszaki kiállítása ehhez a témához, egy
részét megtartottuk a helytörténeti szobánkban.

A budaörsi Heimatmuseum időszaki kiállításának részlete

Jaszmann Gabriella
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A deportálásokat és az 1947-es kitelepítés emlékét őrző tájház
Nagysallón
A Nagysallói Tájház romos épületét 2013-ban kapta meg a Folk-Art Polgári Társulás. A felújítás nagy részét sikerült 2017 nyarára befejezni. Kezdetben még nem
volt meghatározva, hogy milyen időmetszetet mutasson be a berendezés. Sokáig
kérdéses volt, mi is legyen a központi témája. Mindenképp szerettük volna a paraszti kultúra és gazdálkodás bemutatását, mivel maga a ház az 1900-as évek első
évtizedeiben épült, erről tanúskodik a homlokzat díszítése is. A házhoz az 1930-as
években építették hozzá a téglából készült istállót.

A Nagysallói Tájház homlokzata és az istálló (Fotó: Kicsindi Enikő)
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2017 nyár elején, amikor már biztosan tudtuk, hogy a nagysallói búcsúra (István napot követő vasárnap), ma már inkább a falunapra, elkészül a ház felújítása,
legalább is a külső vakolat és az első három helyiség teljes kimeszelése megvalósult.
Megtörtént az első lépés. Innentől kezdve, mint egy kirakó, kerültek helyre a képek,
ami végül ahhoz vezetett, hogy a tájház maga a kitelepítés emlékét őrizze.
2017-ben, a felújítás évében emlékeztünk meg a kitelepítés 70-ik évfordulójáról.
A megnyitóra egy olyan tárlat készült el, amely a deportálásokat és az elűzetést mutatta be. Ekkor még csak az első szobát sikerült berendezni. A másik két üresen álló helyiségben képeket, dokumentumokat, a kitelepítettek listáját állítottuk ki. A kiállítást
hanganyag is kísérte, dokumentumokat és levélrészleteket lehetett meghallgatni, valamint a látogatók megnézhették Bartók Csaba: Egy falu és egy nép sorsa című filmjét.
Nagysallóban már 1945-ben megkezdődtek a kitelepítések előtti deportálások Csehországba. Főleg férfiakat vittek el őszi munkákra, akik karácsonyig haza
is szökdöstek. Ezt az első szakaszt 1945. december 10-én leállították, amikor Magyarország hivatalos képviseletet küldött Prágába és elkezdődtek a tárgyalások.
Az egyenlőtlen pozíción alapuló tárgyalások a lakosságcseréről megszakadtak.
Csehszlovákia, hogy sakkban tartsa Magyarországot, 1946 végén újra elindította
a transzportokat. Ekkor már egész családokat deportáltak a Szudéta területekre,
ahonnan a németeket kitelepítették. Nagysallóból 1947 januárjában és februárjában 480 személyt vittek el a legnagyobb téli hidegben.

Deportált család
24
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Deportált családok

Magyarország kénytelen volt újra tárgyalásokat folytatni, bármennyire próbálta
elodázni a kitelepítést. 1947 húsvétján elindultak az első transzportok.
A kirakó következő képe az volt, amikor a kiállítás szervezésekor kiderült, hogy
1946-ban a házban lakó Papp István és felesége, Hőnyi Erzsébet is megkapták a
„fehér lapot”. Szerencsére kitelepítésükre nem került sor, így Erzsébet testvére
Hőnyi Zsófia a férjével, Bajkai Gyulával 1955-ben visszatérhetett Aparhantról.
„Igazolom, hogy az Ön neve szerepel a csehszlovák kormány által a magyar kormánynak 1946. augusztus hó 26-án átnyújtott ama névjegyzékén, amely a Magyarországra való áttelepítésre jelöl ki magyar nemzetiségű személyeket a lakosságcsere tárgyában létesült Egyezmény VIII. cikke alapján.”
Nagysallóból 1116 személyt telepítettek ki, ami ekkor a falu majdnem 50%-át
jelentette. Főleg Tolna megyébe: Bátaszékre 88 család, Györkönybe 71 család,
Izményre 21 család, Aparhantra 24 család, Németkérre 27 család, Kistormásra
11 család került. Kisebb számban Hőgyész, Magyarbóly, Németboly, Szakadát,
Tevel fogadott családokat. A családok és az ismerősök levelek útján tartották a
kapcsolatot.
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A fehér lap

„… Kedves Zsófikám! A névnapi üdvözletet megkaptam, melyért fogadd hálás köszönetemet. Én meg is könnyeztem, hogy nem feledkeztél meg rólam. Nekem is mindig
otthon jár az eszem. Testileg itt vagyunk a nagy messzeségben, de lelkileg otthon vagyunk. Különösen vasárnap délután eszembe jut szegény János fiunknak a szava: Édes
Anyám, a vasárnap délutánt reszkérozza rá, hogy jöjjön a síromhoz. Istenem, hol vagyunk széjjel szórva a világba, a többi gyerekemtől is távol. Évekig nem látni őket. Így
élni! Ha rá gondolok a múltra és a jelenre, elszorul a szívem és csak sírni tudok. …”
(Harcsa Istvánné (Németkér, 1956. V. 27-én) levele a Hunti és Szabó családnak
Nagysallóba)
„… mert bizony már egészen biztosra vettük ezelőtt évekkel, mikor még mindig azt
írták hazulról, hogy a rövid viszont látásra, hogy ekkorra már csak otthon leszünk és
mi sült ki, hogy már lassan 10 éve lesz a jövő hónapban és mégis mindig itt vagyunk és
semmi kilátás nincs arra, hogy haza mehessünk. …”
26
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„… Szegény Margitka is már egész
tavasztól készült, úgy örült, hogy már
talán még egyszer az életben megláthatja
kedves szülőfaluját, és itt is megtorpant,
baj, lett …”
Írta Kiss Sándor (Németkér) 1957
májusában a levelében komájának Nagysallóba, Szabó Istvánnak.
Bár sokan visszavágytak, de csak
néhány családnak sikerült Magyarországról visszatérnie. Köztük volt a már
említett Bajkai Gyula Hőnyi Zsófiával,
1962-ben gyermekük, ifj. Bajkai Gyula
feleségével Kiss Eszterrel és gyermekeikkel, Gyulával és Margitkával.
A visszatérést idézi néhány szék,
amelyekre címkét ragasztottak fel, hogy
a vasúti szállításkor ne kallódjanak el és
megérkezzenek a pontos címre.
Végül a kirakó utolsó darabja is a
Papp István és Hőnyi Erzsébet
helyére került. A tájház megnyitása
után, hetven évvel a kitelepítés után
több tárgy is hazatért. A még élők és a kitelepítettek leszármazottjai összefogtak
Bátaszéken és visszahoztak néhány tárgyat a tájházba.
Kicsindi Enikő
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A népességcsere megjelenési formái a magyarországi
szlovák tájházakban
Bár több mint hetven esztendő telt el azóta, hogy Magyarország és Csehszlovákia
megállapodást írt alá a magyar, illetve a szlovák nemzetiséghez tartozó állampolgárok
cseréjéről, néprajzi gyűjteményeinkben ez idáig nem kapott helyet a népességcsere.
Azonban ezen érzékeny témáról számos szlovák nyelvű kiadvány, tanulmány látott
napvilágot és az esemény 70. évfordulója alkalmából a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete tematikus vándorkiállítást készíttetett, melynek kurátora Paulik Antal
történész, a hazai szlovákság jelenlegi parlamenti szószólója. A kiállítás a magyarországi szlovákok szemszögéből mutatja be a szlovák-magyar lakosságcserét, mely a
magyarországi közvélekedésben elsősorban, mint a szlovákiai magyarok erőszakolt
kitelepítése maradt meg a visszaemlékezésekben, hiszen a két állam között megkötött
egyezmény értelmében a Csehszlovák Köztársaságból annyi magyar nemzetiségű
személyt telepítenek át kötelezően Magyarországra, ahány magát szlováknak valló
magyar állampolgár kéri önkéntességi alapon a Csehszlovákiába történő áttelepítését. Nem véletlen ez az általánosan elterjedt vélekedés, hiszen míg a Magyarországra
áttelepített magyar családok szinte az ország minden régiójában megjelentek, addig
a Magyarországról kitelepült szlovákok hiányát legfeljebb korábbi településeik, rokonaik, családtagjaik, majd később a Magyarországon maradt szlovák közösség élte meg
veszteségként. Hetvenöt esztendő távlatából azonban kijelenthető, hogy az akkori
események mindkét kisebbség életére alapvető befolyással voltak és nagymértékben
meghatározták a közösségek fejlődését.
Úgy gondolom, fontos lenne, hogy közösen röviden áttekintsük a második
világháború utáni történéseket, melyek jelentősen megváltoztatták a hazai szlovákság életét. A magyarországi szlovákok a 17. század közepétől hol vallási üldöztetés miatt menekültek korábbi lakhelyükről, hol megélhetési migránsokként
vándoroltak a történelmi Magyarország területén. Azonban a legutolsó elvándorlás alkalmával már át kellett lépniük az ország határát, hogy visszatérhessenek az
anyaországba.
A Szlovák Nemzeti Tanács 1945. február 4-én közzétett kiáltványában egyértelműen hangsúlyozta a Csehszlovákia és Magyarország közötti lakosságcsere
fontosságát. Eduard Beneš1, Csehszlovákia második elnöke és kormánya is ezt
1
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A köztársasági elnök személyes elkötelezettségét bizonyítja, hogy 1946. április 10-én hivatalában
fogadta a Magyarország különböző részeiből érkező szlovákok nagylétszámú delegációját.
A találkozó alkalmából kiadott, az áttelepülni szándékozó magyarországi szlovákokhoz címzett
üzenetében hangsúlyozta, hogy az áttelepülés lehetőség, de egyben kötelesség is, hiszen az „idegen
nyelvű államban maradók“ sorsa kizárólag a „teljes és feltétel nélküli asszimiláció“ lehet.
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az erőfeszítést támogatta. Az 1945. április 4.-én Kassán kinevezett új csehszlovák kormány alapdokumentuma, a Kassai Kormányprogram2 is hirdette egyfelől
a csehek és szlovákok egyenjogúságát, másfelől pedig a németek és magyarok
kollektív bűnösségét. A megoldást egy etnikailag homogén szláv nemzetállam
megteremtésében látta. A csehszlovák kormány által kikényszerített lakosságcsere-egyezményt 1946. február 27-én Gyöngyösi János, Magyarország külügyminisztere és Vladimír Clementis, Csehszlovákia külügyminisztériumi államtitkára
Budapesten írták alá. Az egyezményt3 a két fél a kezdetektől eltérően értelmezte.
Gyöngyösi a béke érdekében ragaszkodott a magyarországi szlovákok önkéntes
áttelepüléséhez, amennyiben a Csehszlovák Köztársaság biztosítja a jogaikat.
Az erről szóló nyilatkozatok átvétele, illetve az áttelepülésük előkészítése céljából
a csehszlovák kormánynak jogában állt egy bizottságot küldeni Magyarországra4. A budapesti központú Csehszlovák Áttelepítési Bizottságnak (CSÁB, 1946.
március 4.) 750 munkatársa volt, és az egyezmény aláírását követően hat hétig jogában állt a magyarországi szlovákokat a magyarországi sajtó és a Magyar Rádió
közvetítésével tájékoztatni5 az áttelepülés lehetőségéről. A Csehszlovák Áttelepítési Bizottság a Szláv Antifasiszta Fronttal6 (elnöke Michal Francisci, békéscsabai
evangélikus lelkész) együttműködve kezdte meg Magyarország területén 16 toborzó hivatalban a jelentkezők regisztrációját. Az összeírást egy kétnyelvű utasításban megfogalmazott szabályok szerint végezték. Minden jelentkezéshez aktát
nyitottak, amelyben az áttelepülésben aktív szervek által kiadott vagy kitöltött
dokumentumokat gyűjtöttek. Az áttelepülésre jelentkezőket egy öttagú szakértői
2
3
4

5
6

A Kassán kinevezett új csehszlovák kormány a megalakulását követő napon kihirdette a
Moszkvában kidolgozott A Csehek és a Szlovákok Nemzeti Frontja Első Kormányának
Programját, a Kassai Kormányprogramot.
Az egyezmény megjelent a Csehszlovák Köztársaság közlönyében is (1946/60., 1946. június
27.) Egyezmény Csehszlovákia és Magyarország között a lakosságcsere tárgyában címmel.
Magyarországra a propagandabizottság 90 autóból álló konvojjal érkezett. Faluról falura, városról
városra járva toboroztak embereket, akik esetleg hajlandók lennének áttelepülni Csehszlovákiába.
Eleinte megpróbálták a valóban szlovák etnikumú, szlovák gyökerű embereket rávenni az
áttelepülésre, de nagyon sokan nem akartak elköltözni otthonukból. Később a magyaroktól
elvett házakat, földeket ajánlották fel azoknak, akik hajlandóak áttelepülni. Ekkor már az sem
számított, hogy vannak-e szlovák gyökereik vagy szlovák nyelvtudásuk.
Hetente háromszor szlovák lapot adtak ki (Sloboda, jelentése: szabadság), félmillió
röplapot osztottak szét, és több száz előadást és népgyűlést szerveztek, valamint kaptak
minden nap fél óra műsoridőt a rádióban.
A szláv nemzetiségek – szerbek, horvátok, szlovákok – körében gyorsan gyökeret vert
a szláv testvériség eszméje, amelynek hatására ezek a kisebbségek 1945 februárjában
megalapították az Antifasiszta Szlávok Frontját. A szervezet szlovák tagjai kezdettől
támogatói voltak az áttelepülés gondolatának.
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csoport kereste fel, amelynek tagjai, a két ország megbízott szerveinek képviselői
kitöltötték az ún. „Gyűjtő ívet”, amelyben rögzítették a szükséges adatokat: az áttelepülők nevei mellett azok ingatlanjainak adatait és az új otthonukba magukkal
vinni szándékozott ingságaikat. Ugyancsak minden áttelepülő családnál készült
egy jegyzőkönyv, amelyet az áttelepülők és a szakértői csoport tagjai is aláírtak.
Az áttelepülésre jelentkezett személyek kétnyelvű igazolást kaptak, amely rögzítette azt a tényt, hogy őket regisztrálták áttelepülőkként. A jelentkezési lapok
összegyűjtésére három hónap állt a rendelkezésre.
Az agitálás során a CSÁB tagjai erős nyomásgyakorlást folytattak. „Magyarországi szlovákok, olvassátok! Szlovák testvérek! Ha akartok, gyertek! A Csehszlovák
Köztársaság vár benneteket! Térjetek haza, gyertek a tieitek közé! Az anyaország hív
benneteket!” Ilyen és ehhez hasonló tartalommal lelkesítő plakátok jelentek meg,
melyeket hamar komplex anyagok – a csehszlovákiai gazdasági, társadalmi és kulturális állapotokat elemző tematikus brossúrák – váltottak fel, amelyek célja a magyarországi szlovákoknak az őket az áttelepülést követően váró körülményekről
szóló tájékoztatása volt. A szlovák tömeggyűlésekre szlovákiai politikusok is
érkeztek, mint például Ladislav Novomeský (a szlovák oktatási és művelődésügyi kormánybiztos), Jozef Lettrich (a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke), Karol
Šmidke (a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke) és mások. Június 14-én Csehszlovákia 95.724 szlovák nevet tartalmazó névjegyzéket adott át a magyar kormánynak.
A magyar hatóságok ellenőrzésén fennakadt a szélhámosság. A lista több mint
húszezer olyan ember nevét tartalmazta, akik már elhunytak, eltűntek, vagy már
évekkel ezelőtt elköltöztek, illetve megváltoztatták szándékukat. Így végül a Magyarországról Szlovákiába telepítendő személyek száma 73.273 főben állapodott
meg. A lakosságcsere végrehajtása csak az 1947. február 10-én megkötött párizsi
békeszerződés után vette kezdetét. Április 12-én Pitvarosról elindult az első, áttelepülőket szállító vasúti szerelvény. Ez a település az áttelepülési akcióban elvesztette lakosságának a 70%-át. Az áttelepülők utaztatására összesen 31 585 vasúti
vagont és 400 teherautót használtak fel. Az utolsó kitelepülő szlovák családok
1949. január 1-jén hagyták el Magyarországot. A „Már nem vagyunk büdös tótok“
felirat sokat elárul az áttelepülők érzelmeiről.
A magyarországi szlovákok röviddel a határátlépést követően „Visszatelepülő
igazolványt” kaptak, és hosszú időbe került, míg csehszlovák állampolgárságot kérhettek. Annak ellenére, hogy szétszórva telepítették le őket, az áttelepült családok
keresték egymás társaságát. Sok alföldi szlovák család végül a cseh-német határvidéken jutott új otthonhoz, vagy a szülőföldjükhöz közelebb, a határmenti, többségében magyarok által lakott településeken települhettek le. Az áttelepülés emlékére
a Matica slovenská képeslapot adott ki.
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Végezetül előadásomat egy örömteli hírrel zárom. A közelmúltban a
Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonába került a városban
található egyik utolsó, még a 19. század közepén épült előtornácos, ulicskás ház,
amelyet szeretnének a település újratelepítésének 300. évfordulójára felújítani és
tájházzá alakítani. Az épületben szeretnének emléket állítani a szlovák-magyar
lakosságcserének, melyhez rendelkezésre állnak a Szlovákiából „hazatért” bútorok és használati tárgyak.
Király Katalin

Az országos találkozó résztvevői (Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)

31

A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

Műtárgyvédelmi és muzeológiai mintaprojekt Boldogon
Az idén ötödik alkalommal szervezte meg a Műtárgyvédelmi és muzeológiai mintaprojektet a Magyar Képzőművészeti Egyetem Iparművészeti Restaurátor
Specializációja és a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága 2021. szeptember 20–22. között a Boldogi Tájházban. A projekt résztvevői a korábbi évekhez
hasonlóan a Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékének negyedéves iparművészeti restaurátor hallgatói és oktatóik voltak, akikhez a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének két másodéves mesterszakos hallgatója, valamint a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának
munkatársai csatlakoztak.
Az első napon a résztvevők megismerkedtek egymással, majd Fancsalszki Noémi,
a Tájházigazgatóság muzeológusa a magyarországi tájházak kialakulásáról, jelenlegi
helyzetükről és a velük foglalkozó intézményekről beszélt. Ezt követően Peller Tamás,
a Restaurátor Tanszék oktatója tartotta meg elméleti előadását a műtárgykörnyezet
órához kapcsolódóan. Délután a restaurátorhallgatók csoportokra bontva végezték
el a műtárgykörnyezeti felmérést az épület környezetétől indulva az egyes helyiségekig. Ez alapján megállapították, hogy mely környezeti tényezők jelentik a legnagyobb
kockázatot az épületre és a műtárgyakra. A Tájházigazgatóság munkatársai a néprajzos hallgatókkal közösen elkezdték a műtárgyak revízióját a konyhától indulva. A nap
lezárásaként a hallgatók összegezték észrevételeiket a kockázatokat tekintve, majd
oktatóikkal közösen meghatározták azokat a műtárgyvédelmi szempontból fontos
beavatkozásokat, melyeket helyben is el tudnak végezni.
A második nap a tájház bemutatásával kezdődött, Nagy György, a tájház gondnoka ismertette az épület és a kiállítások történetét. A néprajzos hallgatók folytatták a
műtárgyrevíziót a tisztaszobában, illetve a gyűjteménybe újonnan bekerült tárgyakat
leltározták muzeológusi segítséggel, melyet a leltárkönyvben is rögzítettek. E mellett
a tisztaszoba megújítására vonatkozóan is elkezdtek megoldási lehetőségeket kigondolni. A restaurátorok a fertőzött textileket tisztították meg, ami főként a porszívózást
jelentette. A tisztaszoba ládáját kiemelték a kiállításból és a szabadban tisztították meg
a benne található textileket azért, hogy a bennük található rovarok ne fertőzzék meg
a kiállítás többi tárgyát. A „...és Boldogon éltek...” című, lakodalmi menetet bemutató
kiállításban a gombostűk rozsdamentesre való cseréje, valamint a komatálat vivő as�szony installációjának megerősítése történt meg. A nap zárásaként két hallgató Nagy
György segítségével magára öltötte a boldogi viseletet.
Utolsó nap tovább folytatódott a tárgyak tisztítása és a műtárgyrevíziós munka.
A nap és a projekt helyszíni lezárása is megtörtént. A néprajzos és restaurátor hallgatók is összegezték tapasztalataikat, beszámoltak az elvégzett feladatokról, illetve
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Műtárgyrevízió a Boldogi Tájházban (Fotó: Kmellár Viktória)

Textil tisztítása (Fotó: Fancsalszki Noémi)
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A tisztaszobai láda tisztítása (Fotó: Kmellár Viktóri)

Viseletbe öltözött hallgatók a tájház gondnokával (Fotó: Kmellár Viktóri)
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a projekt folytatásáról is szó esett. A néprajz szakos hallgatók az MTKI munkatársaival közösen a tájház leltárkönyvében szereplő 815 darabból 384 műtárgy revízióját
végezték el. A restaurátor hallgatók alapvető tisztítási feladatokat láttak el, illetve
az installációban műtárgyvédelmi szempontból megfelelő anyagokat helyeztek el
(savmentes papírok, rozsdamentes gombostű).

Gombostűk cseréje a viseletes bábukon
(Fotó: Kmellár Viktória)

A mintaprojekt januárban a hallgatók félévi vizsgájával zárul, ahol a restaurátor hallgatók megoldási javaslatokat dolgoznak ki a felmerült műtárgykörnyezeti
problémákra, a néprajzos hallgatók a kiállítás megújítására tesznek javaslatokat.
A település lakói számára is tervezünk egy bemutató napot 2022 márciusában,
amikor elmondjuk, hogy milyen munkálatokat végeztünk a tájházban.
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A mintaprojektben résztvevők névsora:
Nagy György – gondnok, Boldogi Tájház
Peller Tamás – Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék, óraadó
tanár, Petőfi Irodalmi Múzeum Műtárgyvédelmi és Digitalizálási Osztály
vezetője
Várhegyi Zsuzsanna – Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék, bőrrestaurátor specializáció vezető
Várfalvi Andrea – Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék, textilrestaurátor specializáció vezető
Dr. Bereczki Ibolya – Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettese, a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága igazgatója
Fancsalszki Noémi – Szabadtéri Néprajzi Múzeum Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága, muzeológus
Kmellár Viktória – Szabadtéri Néprajzi Múzeum Magyarországi Tájházak Központi
Igazgatósága, muzeológus
Prikler Szilvia Beatrix – Szabadtéri Néprajzi Múzeum Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága, muzeológus
Auer Erzsébet – Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék, negyedéves iparművészeti restaurátor hallgató
Borbély Máté – Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék, negyedéves iparművészeti restaurátor hallgató
Dunai Erika Sarolta – Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék,
negyedéves iparművészeti restaurátor hallgató
Jakab Tamara – Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék, negyedéves iparművészeti restaurátor hallgató
Léhiné Butyorka Krisztina – Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék, negyedéves iparművészeti restaurátor hallgató
Móhr Szilvia– Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék, negyedéves
iparművészeti restaurátor hallgató
Erdélyi Valentina – Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéknéprajz mesterszakos hallgató
Horváth Andor – Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai
Tanszéknéprajz mesterszakos hallgató
Fancsalszki Noémi

36

Tájházi Hírlevél • 2021. 4. szám

A népi építészeti tudás szolgálatában

Beszámoló a Népi Építészeti Szakmai Napokról
A Magyar Építőművészek Szövetsége és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága együttműködésében 2019-ben elsőként megrendezett Népi Építészeti Szakmai Napok nyomán 2021-ben újabbakat szerveztünk
a „Nagyapám Háza” Örökségvédelmi Program keretében. A szakmai napok mindegyik
alkalommal két formában, egy konferencia és egy tanulmányi kirándulás keretén belül valósultak meg. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum és az Örökségvédelmi program
céljai közös metszettel rendelkeznek: a hagyományos népi építészeti tudás megőrzése, valamint továbbadása elméleti és gyakorlati síkon egyaránt. A védett népi épületek
in situ vagy múzeumi körülmények közötti megőrzése Európa szerte elfogadott módszer, így egy ilyen kooperáció a két intézmény között szinte kézenfekvő.
Az idei első szakmai nap 2021. október 15-én egy tanulmányi kirándulás volt,
amely során a Bakony, Balaton felvidéken található, népi építészeti szempontból
jelentős épületeket, tájházakat tekintettünk meg.
Első állomásként a veszprémi Bakonyi Házat választottuk. A Budapestről
Veszprémig vezető autóbuszos úton H. Csukás Györgyi, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum nyugalmazott munkatársa a múzeumban található Bakony, Balaton felvidék
tájegység építéséért felelős muzeológus tartott előadást a táj történetéről, néprajzi
és népi építészeti jellegzetességeiről. A Bakonyi Házat a résztvevők Lovassy Klára,
a Magyar Építőipari Múzeum egykori igazgatója vezetésével tekintették meg.

A tanulmányi kirándulás résztvevői a Bakonyi Ház előtt (Fotó: Kmellár Viktóri)
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A Paloznaki Tájház építészeti és működtetési jellemzőit Czeglédy Ákos, a település polgármestere, a Tájházszövetség korábbi elnökségi tagja ismertette. A tájház
megtekintése után lehetőség nyílt a közvetlen környezetében található római katolikus templom körül található parkosított területen egy rövid sétára is.
Óbudaváron a település polgármestere, Gódány Mária és alpolgármestere, Végh
Tamásné várta a résztvevőket. A Szent Márton püspök nevére felszentelt templom
történetéről és a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal való kapcsolódásáról H. Csukás
Györgyi beszélt, a településen betöltött életét pedig a vendéglátók ismertették a
jelenlévőkkel. A kirándulás zárásaként a templom mögött található egykori mosót
és környezetét lehetett feltérképezni.
A negyedik alkalom a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Konferencia termében
valósult meg. A szakmai napok tematikáját mindig egy választott közös pont
mentén alakítjuk ki. 2019-ben a téma Sabján Tibor és életműve volt, aki a Skanzen építész-muzeológusaként jelentős eredményeket ért el 1976 és 2009 között.
Számos bontás, újraépítési javaslat, épület periodizáció, kiállítás, kutatás és enteriőr kötődik a nevéhez. Halálának tizedik évfordulója alkalmából az ő emlékének
szenteltük az első közös szakmai napot, egy olyan szakemberről emlékeztünk
meg, aki mind az építészet, mind a muzeológia terén jelentőset tudott alkotni.
Az idei tematikában a központi szerepet Gilyén Nándor munkássága kapta.
Sabján Tiborhoz hasonlóan itt is kerek évfordulóhoz kötöttük a megemlékezést,
mégpedig születésének kilencvenedik évéhez kapcsolódóan. Gilyén Nándor
Vargha László tanítványaként részt vett több, a múzeum területén található épület
felmérésében. Később a Barabás Jenővel közösen alkotott munkáinak is alapja volt
ez az ifjúkori tevékenység. A múzeum munkáját statikus tervezőként is segítette,
apróbb-nagyobb problémáival hozzá tudott a Skanzen fordulni.
A 2021. október 28-i szakmai napot dr. Cseri Miklós, a Skanzen főigazgatója
nyitotta meg, majd Krizsán András DLA, a Magyar Építőművészek Szövetségének
az elnöke ismertette a „Nagyapám Háza” Örökségvédelmi Programot és képes beszámolóval mutatta be a korábbi szakmai napok eseményeit. Ezt követően Radev
Gergő építész a Vándor Építőmester Alapítvány képviseletében ismertette azon
tevékenységeit, amelyek további lehetőséget nyújtanak a népi építészeti tudás megőrzésére és széles körű elsajátítására. Gilyén Nándor munkásságáról és a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum kapcsolódásáról Buzás Miklós, a múzeum főépítészete beszélt a
résztvevőknek. A NaturArchStudio Kft. képviseletében Bihari Ádám okleveles építész a népi építészet jövőjéről, a korszerű fenntartásról szóló előadásában a terület
jövőjének lehetőségeit villantotta fel.
A szakmai program zárásaként a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Felső Tiszavidék tájegység épületeit Tömöri Szilvia tájegységfelelős muzeológus mutatta be
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Emléklap készül a Paloznaki Tájház udvarán (Fotó: Kmellár Viktóri)

Az Óbudavári Szent Márton püspök templomban (Fotó: Kmellár Viktóri)
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A Felső- Tisza vidék tájegység megtekintése (Fotó: Kmellár Viktóri)

tárlatvezetés keretén belül. A tájegységben található két épületeknek is Gilyén
Nándor készítette el a felmérését Vargha László tanítványaként, valamint a térség
népi építészetéről az összefoglalót Mendele Ferenccel és Tóth Jánossal közösen
vetették papírra.
A tanulmányi kiránduláson 16, a szakmai napon pedig 22 résztvevő, főként
építész volt jelen. Tervünk szerint a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és igazgatósága,
a Magyaroroszági Tájházak Központi Igazgatósága, valamint a „Nagyapám Háza”
Örökségvédelmi Program részeként a Magyar Építőművészek Szövetsége elméleti
és gyakorlati, népi építészeti képzés közös kidolgozását kezdi meg 2021–2022ben.
Kmellár Viktória
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Tájházalás Gombán
Egy igazán különleges múltidéző foglalkozás sorozatot szeretnénk megvalósítani,
aminek az a célkitűzése, hogy elméleti és gyakorlati programokon keresztül bemutassa a népi hagyományainkat, szokásvilágunkat. Játékosan adjon át olyan ismereteket,
amik segítségével felidézzük múltunk egy-egy darabkáját és közelebb hozzuk, kézzel
foghatóvá tegyük azt a résztvevők számára. Ennek jegyében fogadjuk az együttműködő általános iskolák 3–5. osztályos tanulóit Gombán, hogy megmutassuk a 2018-ban
átadott tájházunkat, melynek gyűjteménye a két világháború közötti időszak berendezési tárgyait sorakoztatja fel és egyben hangulatos foglalkozási helyszínként is szolgál.
A programok egyszerre három helyszínen zajlanak, a gombai Civilház két termében,
valamint a tájházban. Érkezéskor a csoportokat háromfelé osztjuk, így vesznek részt
a foglalkozásokon. A témanaphoz kapcsolódóan előadást, kézműves foglalkozást
tartunk a gyerekeknek és népi játékokat elevenítünk fel. A nap zárásaként néptáncot
tanulnak és meglátogatják a tájházat, ahol tárlatvezetésen vesznek részt.
Programunkat a Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért – VEKOP7.3.4-17-00032-es számú európai uniós pályázat anyagi támogatásából valósítjuk
meg, amely a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli ismeret- és
tudásgyarapítását támogatja. A csatlakozott intézmények a 2021/2022. tanévtől kezdődően egy tanév alatt hét alkalommal küldhetnek csoportot, és vehetnek részt térítésmentesen a programokon. (Alkalmanként egy-egy iskola esetében 30–34 fő.)

Tárlatvezetés a tájházban (Fotó: Kerekes Tünde)
41

A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

A pályázat támogatja a hat órát elérő témanapon résztvevő csoportok utazási
költségeit, valamint a foglalkozások között a gyermekek részére a kétszeri étkezés
költségét is biztosítja.
A diákok foglalkozásainkon különleges ismeretekre tehetnek szert, így meghallgatnak egy előadást (őszi gazdasági munkák, például a szüret, adventi jeles napok,
karácsonyi foglalkozás, farsangi szokások, nagyböjti jeles napok, húsvéti ünnepkör,
lakodalom). A program keretében a résztvevők népi játékokat elevenítenek fel (Mihály-napi vásár, lucázás, betlehemes játék, farsangi alakoskodás, böjti játékok, például bigézés, kanászozás, lakodalmi játékok, vőfélyversek), a gyakorlati foglalkozáson pedig különböző tárgyakat készítenek (szövés, gyertyamártás, csuhéangyalka
készítés, mézeskalács és farsangi maszk készítése, fazekas foglalkozások).
A tematikus foglalkozások a következők: őszi gazdasági munkák, adventi jeles
napok, karácsonyi népszokások, farsangi szokásvilág, tavaszi népszokások, húsvéti
ünnepkör, lakodalmi szokások.
A tájház környezeti elhelyezkedése ideális a gyermekek számára egyéb szabadidős tevékenységekhez is. A porta a közel négy hektáros, gondozott Kenyeres-kerthez kapcsolódik, amelyben egy zárt, 2400 m2-es játszótér és sportpályák vannak.
Kerekes Tünde

Csuhé angyalka készítés és mézeskalács díszítés (Fotó: Kerekes Tünde)
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