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Tájház nyitó Szent György napján − 
Tájházak Napja Magyarországon 

„Szívesen látjuk és elvárjuk kendteket,
Otthon ne maradjon még az se, aki beteg!”

A Magyarországi Tájházak Szövetsége hagyományteremtő szándékkal hívta életre 
országos rendezvénysorozatát, a Tájházak napját, amelyet első alkalommal 2013. 
április 27-én szombaton tartottunk meg. Szervezetünk 2012-ben csatlakozott a Fa-
lusi és Agrárturizmus Országos Szövetsége kezdeményezéséhez, amelyet „Vidékjá-
ró” tematikus napok címmel hirdettek meg. Meggyőződésünk, hogy szövetségünk 
minden tagja számára fontos, hogy megtartsa, éltesse szűkebb és tágabb környezete 
hagyományait, kulturális értékeit. Mindannyian nyitottak vagyunk arra, hogy büsz-
kén mutassuk meg a hozzánk látogatóknak féltve őrzött kincseinket. 
 Az év tavaszán alkalmat kívántunk teremteni rá, hogy az év egy napján tájháza-
ink az érdeklődők figyelmének középpontjába kerülhessenek, a megszokott látni-
valók mellett izgalmas, színes programokkal, kuriózumnak tekinthető egyedi lehe-
tőségekkel tárják ki tájházaink kapuikat a látogatók előtt.
 A paraszti hagyományban a legszélesebb körben volt ismert Szent György alak-
ja, akinek ünnepnapját minden évben április 24-én tartjuk. A 24-éhez legközelebb 
eső szombaton hagyományteremtő programjainkkal nemcsak a tavaszi állatkihaj-
tás egykori emlékeire, hanem a tavaszi megújulásra, a természet és az emberek újjá-
születésére is figyelmet kívántunk fordítani. Úgy véljük, ez a nap, a Tájházak Napja 
remek lehetőség számunkra, hogy a hosszú tél után, a tavasztól őszig tartó nyitva 
tartás kezdetén jobban odafigyeljünk saját szűkebb pátriánk egykori életmódjára, 
paraszti világára, és mindarra, ami a hagyományos tudásból ma is hasznosítható, 
újraélhető modern életünkben. A tájházak ünnepélyes tavaszi kapunyitása alkalom 
arra is, hogy tavaszi, nyári programajánlatunkra, eseményeinkre felhívjuk leendő 
látogatóink figyelmét.
 A 2013 januárjában tagjaink számára szétküldött felhívásunkra több mint ötven 
hazai, és jó néhány határon túli tájház küldte el jelentkezési lapját, és állított össze 
igen gazdag, színes programot április 27-re. A Tájházak Napja országos megnyitóját 
a Dunaszentbenedeki Tájházban tartottuk, ahol a környékre egy évszázada még jel-
lemző legeltető állattartás tárgyi emlékeit bemutató időszaki kiállítást dr. Romsics 
Imre, a kalocsai Viski Károly Múzeum igazgatója nyitotta meg, a tájház udvarán 
pedig változatos, Szent György napjához kapcsolódó szokásokat, helyi népdalokat 
ismerhetett meg a több mint 200 résztvevő, a gyerekek pedig a Sárkányos hétpróba 
állomásain mérhették össze tudásukat, erejüket. 
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 Hiszünk abban, hogy az idei év eredményei alapján közös gondolkodással, ösz-
szefogással sikerül a jövőben is olyan gazdag kínálatot a közönség elé tárni, amely 
április utolsó szombatján képes lesz sok-sok látogatót vonzani, majd a megélt élmé-
nyek arra ösztönzik vendégeinket, hogy az év többi napján is betérjenek az útjukba 
eső tájházakba! 
 A Tájházszövetség a „Vidékjáró” tematikus napokhoz kapcsolódva az országos 
és határokon is átnyúló kezdeményezés szervezését, a jelentkezések regisztrálását, 
a beérkező információs anyagok központi kommunikációs felületekre történő to-
vábbítását, valamint a központi kommunikáció biztosítását végezte, a programok 
tervezéséhez és megvalósításához szakmai tanácsadást nyújtott. Erre az alkalomra 
készült el szervezetünk első önálló honlapja, a www.tajhazszovetseg.hu, amelyen 
valamennyi résztvevő tájház bemutatkozását, programjának leírását megtalálhatták 
a rendezvény iránt érdeklődők.
 A Tájházak Napja alkalmat adhat arra is, hogy ráirányítsuk a figyelmet népi mű-
emlékeink, gyűjteményeink értékeire, sérülékenységére, mulandóságára, ily mó-
don is megismertetve a döntéshozókkal elhivatottságunk lényegét, jelentőségét. 
 
 Kérjük, hogy akik a jövőben is szeretnének kapcsolódni a Tájházak Napjához, 
azok a következő szempontokat vegyék figyelembe - az idei évhez hasonlóan-  a 
programok tervezése során: 

– tájházuk és programjaik látogatását ezen a napon díjmentesen vagy kedvezmé-
nyesen biztosítsák;

– a nap folyamán meghatározott időpontokban szakvezetéssel mutassák be a táj-
ház épületét, berendezését;

– amennyiben lehetőségük van rá, tegyék lehetővé helyi hagyományőrző csopor-
tok vagy személyek szereplését a tájházban vagy az udvarán;

– helyi és regionális szinten is népszerűsítsék az eseményt (saját írott és elektroni-
kus felületeiken, az önkormányzat, az oktatás, a kulturális és turisztikai élet szerep-
lőin keresztül, szakmai és civil szervezetek tájékoztatásával);

– az iskolás korosztály érdeklődésének felkeltésére és aktív részvételére is helyez-
zenek hangsúlyt.

 A Tájházi Hírlevél következő oldalain az ország különböző helyein megvalósult 
programok képes beszámolóit ismerhetik meg olvasóink.

Dr. Bereczki Ibolya
         elnök
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Érkeznek a vendégek a Tájhazak Napjára (Fotó: Dr. Bereczki Ibolya)

Sárkányos hétproba a tájház udvaran
(Fotó: Dr. Bereczki Ibolya)

Dr. Romsics Imre megnyitja a kiállítast 
(Fotó: Dr. Bereczki Ibolya)
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Tájházak Napja a császártöltési Sváb Tájházban

Süss fel nap! Szent György nap!

A császártöltési Sváb Tájház a fenti címmel vett rész a Tájházak Napján 2013. 
április 27-én. Császártöltés szőlőtermesztő község révén ezt az ünnepi alkalmat 
használta ki, hogy megnyissa „Nagy szőlő könyv”-ét. A hagyományteremtő szán-
dékkal rendezett nap a következő rituálé szerint zajlott: két szőlősgazda kora 
reggel egy-egy hajtást vágott a szőlőjében. A fehér és vörös szőlőhajtásokat azu-
tán ünnepélyesen átnyújtották a település polgármesterének, Frick Józsefnek és 
a hegyközség elnökének, Lakner Lászlónak. A két szőlőhajtást Raffainé Lipka 
Mariann rajztanár rajzolta le a Nagy szőlő könyvbe. Ebben megjelölésre kerültek 
a termelők nevei, a dűlők nevei, és a szőlőfajták is, és őszre ugyanezen szőlők 
termései is bekerülnek ide. 
 Közben már melegedett a kemence, amelyben a kemencés langallót (barna ke-
nyérlepény fokhagymás tejföllel, szalonnapörccel) sütötte a mester. A Hegyközség 
ez alkalomra külön boroscímkéket készíttetett a finom, helyi borokra, de nem csak 
ezért miatt lett a bódéjuk a rendezvény egyik leglátogatottabb állomása. Az óvo-
dások, az első osztályosok és a felnőtt táncosok sváb táncokkal, műsorral szóra-
koztatták a jelenlévőket. Huber Ferenc, Frici gombosharmonika játékát is sokan 
megcsodálták. A gyerekek egész nap kézműves foglalkozáson vehettek rész a Táj-
házban. Ostorfonás a libák kihajtásához, libakészítés, tavaszi tulipáncsokor készítés 
volt a program. A kicsik az óránként megtartott libakeresésen versenghettek. Aki a 
legtöbb libát összeterelte (gyűjtötte), az ajándékot kapott. 
 Aki elfáradt, a népi termékek vásárában nézelődhetett: bábok-és fajátékok, kecs-
ketejes szappanok, házi lekvárok, sajtok várták a vevőiket.

Berger Józsefné
tájházvezető
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A Nagy Szőlőkönyv megnyitása a Tájházak Napján

Tájházak Napja: a nagycsoportosok táncolnak
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Fogadott ünnep a Fertőhomoki Tájházban

„Megkezdődött a szombati ünnep,
Régi szokás szerint mindenki tartsa meg!”

A Tájházak napján Fertőhomokon egy régi, elfeledett szokást elevenítettünk fel.
Szent György napjától (április 24.) egészen Szent Iván napjáig (június 24.) – ami 
Szentségimádás napja volt Homokon – a szombat délután fogadott ünnep volt, 
ezért nem volt szabad dolgozni; az emberek szentmisére és litániára mentek. A fo-
gadott ünnep okát egyesek egy valamikori dögvészben, mások jégverésben látták.
 A legenda szerint, amikor egyszer el akarták törölni az ünnepet, egy villám csa-
pott a bíró asztalába. Azóta mindig megtartották az ünnepet egészen 1959-ig, a 
TSZ megalakulásáig.
 A homokiak csak a ház körül dolgozhattak a fogadott ünnepen. Annyi könnyed-
séget engedtek, hogy takarmányért szabad volt a mezőre menni. György napjának 
estéjén Szűz Mária tiszteletére olajat égettek: egy asztalon rozsot és búzát terítettek 
szét, ennek közepébe öntötték az olajat és meggyújtották.
 A tájház udvara megtelt vendégekkel. A szentmisét követően Böcskei Győző, a 
soproni Szent István templom plébánosa tartott előadást a Boldogasszony kultuszról.
Ezt követően Dr. Reisner Ferenc kanonok úr nyitotta meg „Az út maga a cél” című 
zarándok  kiállítást.
 A kiállítás a fertőhomoki Divós család zarándoklatait, illetve a legfontosabb za-
rándok helyeket mutatja be fényképeken és tárgyakon keresztül. A térségből főleg a 
fertőszentmiklósi szeredi kápolnához, a kópházi Fekete Mária kegytemplomba, az 
ausztriai Nagyboldogasszonyba és Máriazellbe zarándokoltak az emberek. A négy 
Mária kegytemplom a kialakuló Mária út mentén található.
 Az egyre aktívabb zarándok csoportok rendszeresen szerveznek utakat ezekre a 
helyekre. A zarándok csoportok közül a süttöri, a fertőszentmiklósi, a kópházi és a 
hegykői csoportok útjait mutattuk be. 
 A megnyitót követően a vendégek megtekintették a kiállítást, közben a kiállító 
teremben és a pajtában zarándok utakon készült videofelvételeket vetítettünk.
A résztvevőket zöldfűszeres zsíros kenyérrel és italokkal kínáltuk. A jó hangulatú 
rendezvényen elhangzott, hogy egy régi szokást elevenítettünk fel, s reméljük, hogy 
ez a szombat egy folyamat kezdete. 

Horváth Attila
Tájházszövetség elnökségi tagja
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A Pajtakocsma a Tájházak Napján

Látogatók „Az út maga a cél” című kiállításon
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Látogatók a Tájházak Napján

Tájházak Napja Héregen

Április 27-én Héreg egy újabb nagyszerű programmal gazdagodott. A NYITOTT 
KAPUK A TÁJHÁZAKNÁL egy igazán családias, múltidéző eseménnyé alakult a 
szép napsütéses szombati napon. Erre az alkalomra 61 látogató érkezett, 31 héregi 
lakos és 30 idelátogató vendég. Jelen volt az a néni is, aki valamikor ebben a házban 
élt. A fiatalabb korosztály kíváncsi és érdeklődéssel szemlélte a Tájházban található, 
számukra ismeretlen berendezési tárgyakat, míg az idősebbek nosztalgiával mesél-
tek róla. Jó volt együtt látni a generációk találkozásában múltat és jelent. Tóbiásné 
Marikának köszönhetően megismerhettük egy különleges és nagyon régi sütemény 
régi titkát. Ő a mamájától tanulta, mi az unokáinknak adhatjuk tovább. Marika a 
házilag gyártott sütőforma segítségével kb. 160 db. hájas forgácsfánkot készített el a 
nap folyamán, amit mindenki megkóstolhatott. A sütemény nagyon finom, a han-
gulat pedig igazán jó volt. A helyi televízió filmet is készített a napról, ami Héreg 
honlapján megtekinthető.
 Természetesen jövőre is vállaljuk, hogy kinyitunk a Tájházak Napján, valamint 
szándékunkban áll belépni a Tájházszövetségbe is!

A Héregi Tájház Baráti Köre
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A tájház udvarán

Így készült a hájas forgácsfánk
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Tájházak Napja a Hosszúhetényi Tájházban

Program:
Délelőtt: „Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom…” címmel palánta piac 
Délután: „Határjárás” címmel múzeumpedagógiai foglalkozások

A Hosszúhetényi Tájház április 27-én az országosan meghirdetett eseményhez 
csatlakozott. A Szent György naphoz is kötődő programokat a Tájházszövetség 
kezdeményezte. A tájház délelőtti programjaként (9–12 óráig), piacot szervez-
tünk a Zengő Pengő Cserekör közreműködésével. A piacon kaphatók voltak a 
hetényi helyben készített termékek, úgymint méz, szappan, kerámia.  Aki arra 
járt, virágpalántát vagy sóskát, tojást is vásárolhatott vagy cserélhetett. Közben 
látogatók is érkeztek, akik a tájházat kívánták meglátogatni. A délelőtt folyamán 
kb. 80–90 ember fordult meg a tájház udvarán. Délután múzeumpedagógiai gye-
rekprogramot hirdettünk „Határjárás” címmel. A nebulók megismerkedhettek a 
Szent György napi szokásokkal, az állatkihajtásról hallhattak és tréfás találós kér-
désekre válaszolhattak. 
 A határjárás a Csókakő felé indult, ahonnan a régi legelőterületeket szemlél-
hettük meg Jánosiné Rajnai Virág segítségével. A kis kirándulás után a tájház udva-
rán folytatódott a program népi gyerekjátékokkal. (Benn a bárány, kinn a farkas…, 
Gyertek haza ludaim…) Ezen a napon két alkalomhoz kapcsolódó népdalt is meg-
tanulhattak a program résztvevői (Megellett a bugabárány..., és a Süss fel nap, Szent 
György nap… kezdetűt), valamint kukoricacsutából építhettek, célba dobhattak, 
fatáblácskákra festhettek és rajzolhattak a gyerekek. A délutáni programon kb. 40–
50-en vettek részt. Ezen, a Magyarországi Tájházak Szövetsége jóvoltából, operatőr 
segítségével filmfelvétel is készült. A színes programkínálat a legkisebbeket és a leg-
idősebbeket is a tájház udvarára csalta ezen a napon. A tájház egész napos ingyenes 
nyitva tartással állt a látogatók rendelkezésére. 

Bakóné Poór Gabriella
tájházvezető
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Munka és Szent György napi ismeret átadás a tájház udvarán

Kint a bárány bent a farkas...
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Tájházak Napja a Jósvafői Tájházban

A nevezetes napon a Jósvafői tájházban 31 látogató volt, egy 25 fős és egy 6 fős elő-
re (hetekkel előbb) bejelentett csoport (egyik érdi, a másik szegedi). A „Tájházak 
napjáról” egyik csoport sem tudott. Ez alapján túlzottan sikeresnek nem tartom a 
rendezvényt, remélem jövőre még élünk, és akkor is nyitva leszünk. Média vissz-
hangról nem tudok. Köszönjük a szervezést!

Szablyár Péter

A Jósvafői Tájház homlokzata (Fotó: Szablyár Péter)
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A Mezőcsáti Tájház Szent György napi programja

A délelőtti tájház bemutató programunkra egy környékbeli iskola diákjai érkeztek 
hozzánk. 
 A ház szobáinak megtekintését megelőzte a városunk településszerkezetének, 
építkezésének változásait bemutató vetített képekkel illusztrált bemutató.
 A délutáni – diákok számára hirdetett – múzeumi foglalkozás 14 órakor kezdő-
dött, és az alábbi ütemezésben zajlott:
- a jeles nap bemutatása: adatok az ünnep névadó személyéről, a naphoz kapcso-

lódó népi hagyományok, szokások, hiedelmek, babonák. A pásztorok, mint az 
ünnephez legszorosabban kapcsolódó népességcsoport (életük, munkájuk, esz-
közeik, viseletük, az egykori pusztai pásztoraink szállásai, egyéb építményei).

- egy rontásról szóló egykori történet meséjéhez kapcsolódva rontás elhárító rig-
mus „költése” (egyéni feladat).

- a történetben emlegetett rontást hozó lény („ördögfattya”, „csúf banya”, „ször-
nyűséges feneség”) rajza, megmintázása agyagból (egyéni munka).

- rontás elhárítása a házról, a benne lakókról, a ház állatairól a hagyományos kel-
lékekkel (seprűk, nyírfa ágak, lánc, tojás) és az egyénileg költött rigmusokkal.

- evés-ivás az ünnep tiszteletére – a ház kemencéjében sült süteményből és 
’varázsfüvek’ teájából.

 A program a szülők bekapcsolódásával 19 órakor végződött. A délelőtti táj-
ház bemutatón 13 tanuló vett részt tanári kísérettel, a múzeumi foglalkozáson 
tizenhét, nagyobbrészt alsó tagozatos diák. A rendezvényt a város havi lapjában 
hirdettük meg, az eseménynek eddig nem volt sajtóvisszhangja. A fotókat én 
készítettem, a program lebonyolításában a feleségem volt segítségemre. A ren-
dezvényt hasznosnak gondoljuk, mert sok olyan információhoz jutottak általa 
a résztvevők, amelyekkel valószínűleg csak itt találkozhattak. Jövőre is csatlako-
zunk az országos programhoz.

Juhász László
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Rontás elhárító rigmusok írása (Fotó: Juhász László)

A tájházbemutató résztvevői (Fotó: Juhász László)
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Játék az udvaron (Fotó: Juhász László)

Készülnek a rajzok, szobrok (Fotó: Juhász László)
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Tájházak Napja a Lamberg Kastélyban

A Móri Emléktár és Művészeti Kiállításból a Sváb Tájszobánk és egyéb kiállításaink 
voltak látogathatók a Szt. György Heti Vigasságok keretében, április 27-én. 
 A tájszobát kb. 160 fő nézte meg, ezen belül két nagyobb létszámú csoportunk 
volt, ők vezetést is kaptak. Fotókat a kiállításokról nem készítettünk, mert a na-
gyobb rendezvényünk szabadtéren volt és csak ott készültek fotók. A jövő évben 
ismét szívesen csatlakoznánk a Tájházak Napja programhoz. A rendezvényünkön 
megjelentek a városi és a megyei média képviselői is.

Berta Mária 
gyüjteménykezelő

A Sváb Tájszoba részlete Móron
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Tájházak Napja Nagymányokon

A Szent György napjához kapcsolódó évi első tájházi programot Nagymányokon 
az alábbiak szerint rendeztük meg: április 27-én szombat délelőttre iskolás gyer-
mekcsoportokat szerveztünk. A délelőtti programokon három csoportban 54 tanu-
ló vett részt. A tavaszi jó idő csábításának engedve a gyerekekkel, papírhajtogatással 
különböző repülőgépmodelleket készítettünk a tájház fészerében, amiket a tágas, 
napos udvaron azonnal ki is próbáltak. A foglalkozás után mindhárom gyermek-
csoportnak bemutattuk a tájház gyűjteményét is.
 A délutáni program előkészítésekor a település polgármesterével és a művelő-
dési ház vezetőjével is egyeztettünk. Úgy döntöttünk, hogy a három nap múlva ese-
dékes, nagyobb szabású települési rendezvényhez, a majálishoz fogjuk kapcsolni 
a felnőtteknek szóló tájházas ajánlatot. Május elsején ugyanis a civil szervezetek 
és baráti társaságok számára szervezett, főzéssel egybekötött, szabadidős program 
volt a város parkjában. Erről a helyszínről öt perces kellemes sétával elérhető a táj-
ház. Így a programon résztvevők nagyobb valószínűséggel éltek a múzeumlátogatás 
lehetőségével. (Egy kisebb településen két, egymáshoz közeli időpontban nehéz 
megfelelő számú érdeklődőt vonzani.) Május 1. délutánján 140–150 fő vett részt a 
majálison, ebből pedig mintegy 40 fő látogatta meg a tájházat. A tájházi gyűjtemény 
bemutatása mellett a nagymányoki svábok kitelepítésének emlékére készült fotó és 
dokumentum kiállítást mutattuk be az érdeklődőknek a tájház présházában.

Stallenberger József – tájházvezető

Gyerekek a konyhában (Fotó: Stallenberger József)
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Papírrepülő készítés a fészerben (Fotó: Stallenberger József)

Játék a tájház udvarán (Fotó: Stallenberger József)
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Tájházak Napja a Pándi Tájházban

A Pándi Tájház is csatlakozott a Tájházak Napjához, ami sikeres rendezvény lett. 
Ahhoz képest, hogy csak két éve működik, sokan megnézték ezen a napon. 
 Mivel másodszorra is megrendeztük a Tájházi Majálist, így a Tájházak Napján 
nem volt külön műsor. Erre az alkalomra szellemi totót állítottunk össze. Az érdek-
lődőknek bemutattuk a tájházat, és kipróbálhatták a használati tárgyakat. Mivel a 
tájházunk a fő út mellett van, így voltak olyan átutazók, akik megálltak és bejöttek. 
Tájékoztatást adtunk az épület történetéről, a gyűjteményi darabokról. Legköze-
lebb is szeretnénk csatlakozni a Tájházak Napjához, hogy népszerűsítsük öröksé-
günket. Sajnos a média nem érdeklődött, pedig meghívtuk őket egy bográcsba ké-
szült csülök pörköltre is, amit a rendezvényre főztünk.

Gál Sándor 
a Pándi Tájház 

és a Helytörténeti Egyesület elnöke

Látogatók a tájházban
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Előkerült a füstölt szalonna is...

A helytörténeti kör közgyűlése Pándon
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Szent-György nap a Szentgáli Tájháznál

Családias hangulatban telt az idei Szent-György nap (április 27.). A Tájház udvarán 
már délelőtt folytak az előkészületek a délutáni program megvalósítása érdekében. 
A kemencés langalló tésztája már szépen kelt az udvaron, ami a kellemes meleg 
időnek és Tamásné Erzsikének, valamint Jenőfi Katának volt köszönhető. Délután 
a játszóházban mindenki csuhélovat készíthetett, nyuszit nemezelt és fűzből virág-
díszt készített Piri Krisztina és Szabó Adrienn segítségével. A kiállítást megtekintők 
rengeteg kérdést tettek fel Tamás Károlyné Vilma néninek a fotókon szereplőkről, 
állattartásról, életmódról egyaránt. Ő szívesen válaszolt és együtt emlékeztek a 
régi időkre. A beszélgetést néha megszakította egy-egy juhász nóta tanítása. Eb-
ben Vilma néni lánya, Sófalviné Tamás Márta, a Szentgáli Pávakör vezetője segített.  
A csetlő-botló hangokat a Szentgáli Pávakör segítsége erősítette „kórussá”. A prog-
ram végére szépen fogyott a langalló, és mindenki jó hangulatban tért haza.

Somlai Veronika

Készül a csuhéló a tájház udvarán
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Látogatók a tájházban

Ismerkedés a tájház kiállításával
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Tájházak Napja Szentlászlón

2013. április 27-én tartottuk meg Szentlászlón a Tájházak Napja országos rendez-
vényhez kapcsolódóan a Német Nemzetiségi Napot és a felújított Tájház átadási 
ünnepségét.
 A rendezvényen központi helyet foglalt el a LEADER pályázaton nyert, közel 
kétmillió forintból felújított Tájház átadása, bemutatása. A programon kb. 400-an 
vettek részt, akik körében nagy sikert aratott a gyűjtemény mai kor követelménye-
ihez, igényeihez illeszkedő újszerű bemutatása. A résztvevők honismereti verseny 
keretében ismerkedhettek meg jobban a gyűjteménnyel. A feladatok közé tartozott 
az átadásra elkészült foglalkoztató füzet, a „Tájházi tekergő” kitöltése, az interaktív 
játékokhoz kapcsolódó feladatok elvégzése, a régi eszközök használat közbeni meg-
tekintése és kipróbálása. Ajándékként a tájházról és a faluról elkészült képeslapot is 
megkapták a résztvevők.
 A nap során a helyi óvoda, iskola és a nyugdíjasklub kulturális műsorral lépett fel. 
Kiállítást nézhettek meg a látogatók a „Német nemzetiségi népviselet” című pályázat 
alkotásaiból. A helyi kézművesek játszóházat tartottak, portékáikból vásárt rendez-
tek. A résztvevők népi ügyességi játékokban mérhették össze erejüket, ügyességüket. 
Főzőverseny is tartottak, és ételkóstoló volt a német eredetű ételekből.
 A helyieken kívül a kistérségből is voltak látogatók. A rendezvényt meghirdet-
tük a kistérségi újságban, illetve a faluújságban is. Mindkettőben beszámolunk a 
rendezvényről.
 Úgy érezzük, és a visszajelzések is azt bizonyítják, hogy a nap sikeres volt, és 
igény van a jövő évi megrendezésére is.

Budai Kinga
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A tájház udvarán

Játék és feladatlap kitöltés a tetőtérben
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Tájházak Napja Tényőn

Immár harmadszor szerveztük meg tavaszköszöntő helyi termék vásárunkat a 
Tényői Tájházban. 
 A gyerekek részére szervezett programok, játékok idén a Szent György nap köré 
csoportosultak. A kis lovagi torna feladatai között szerepelt sárkánytojás-keresés, 
sárkányra célba dobás, bodzapuska készítés, kürtöskalácssütés, papírsárkány készí-
tés, békahajtogatás.
 A lovagi tornát teljesítőket a végén lovaggá avattuk. Kicsiktől a nagyokig a kuko-
ricamorzsolás is nagy kihívást jelentett, majd a lemorzsolt kukoricát ledarálhatták a 
gyerekek. Délelőtt a felnőttek sütöttek-főztek, beszélgettek, mókáztak, este pedig a 
gitár is előkerült.
 A programunkon többségében helyi lakosok voltak – kb. 150 fő, de érkeztek lá-
togatók a szomszéd településekről: Kajárpécről, Győrszemeréről, Sokorópátkáról, 
Győrből, sőt Budapestről is. A nap folyamán kb. 200-an fordultak meg a tájháznál.
 A program a megyei napilapban, a Kisalföld újságban is megjelent, valamint a 
Kisalföld online oldalán is.

Nyáriné Sulyok Renáta

A Tényői tájház a Tájházak Napján (Fotó: Lajtmann Csaba)
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Kukorica morzsolás az udvaron (Fotó: Lajtmann Csaba)

Ismerkedés a kukoricamorzsolással (Fotó: Lajtmann Csaba)
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Tájházak Napja Terényben

Április 27-én megtartottuk a Tájházak Napját a Terényi Szlovák Tájházban és udvarán.
 A Tájházunkban két helyiség, egy tisztaszoba és egy paraszt konyha van be-
rendezve. A tisztaszobában ember nagyságú bábuk, mennyasszony, vőlegény, 
evangélikus és katolikus menyecske ünnepi népviseletbe, a konyhába egy kato-
likus menyecske hétköznapi viseletbe öltöztetve. Vetett ágy és bútorok, bölcső, 
láda és képek a falon. Az udvaron a bejáratnál májusfát állítottunk, a közelgő 
május 1-je alkalmából. Ez régen volt szokás, a háznál lévő lánynak állította a fiú, 
aki udvarolt.
 A Tájházak Napján bemutatkozó kézműveseink voltak:
-  kosárfonó – Csordás János és Csordásné Brozsó Ildikó,
-  rongybaba készítő – Roza Cecília,
-  gyöngyfűző – Várdai Józsefné,
-  udvari seprűkészítő – Kulik András bácsi. 
 A délelőtt folyamán mindegyiknek nagy sikere volt. A faluban tartózkodó ven-
dégek, turisták nagy örömmel fogadták a programot. 
 Délelőtt régi mesterségek bemutatása, kipróbálása, és folyamatos tárlatvezetés 
volt. Ebédre sztrapacskával (brindzással és tehéntúróssal) kedveskedtünk az odalá-
togatóknak, amit a szlovák klub tagjai főztek. Délután két órakor kezdődött a kultu-
rális programunk. A Kalácska Népdalkör szlovák dalokat adott elő az udvaron.
 A vendégek közül ketten népviseletbe öltöztek, Benkó Marika néni felajánlott 
ruháiba: egy leánynak és egy katolikus menyecskének. Nagyon szépek voltak, be-
öltözve a népdalkör tagjai közé álltak, akik régi magyar dalokat énekeltek. Nagy si-
kerük volt a lányoknak, akik az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanulói. Draskóczy 
Lídia hegedűművész helyi lakos, Környei Alice és Kusnyárné Bori nénivel énekeket 
tanítottak, közösen énekeltek a vendégekkel együtt.
 A programok után régi helyi ételek kínálása, kóstolása folyt (herőke, tepertős 
pogácsa, hibány, kapusznyik, pampuska mákos is, krumpli bukta ganca, szuszogó), 
melyet a Népdalkör és az Egyedülállók Klub tagjai sütöttek.
 A kóstolgatás közben beszélgetések folytak a vendégekkel, a helyiekkel. Nagyon 
jó hangulatú, örömteli napot töltöttünk el. A programban kb. 200 fő vett részt, eb-
ből idegen 150 fő és helyi 50 fő volt.
 Az emlékkönyvbe írtakból kitűnik, hogy sikeres napot tudhattunk magunk 
mögött. Az idelátogatóknak (XVII. Ker. Olajfa Alapítvány tábora volt a faluban), 
akik itt töltötték a napjukat (60 fő) elismeréssel szóltak a rendezvényről, jól érez-
ték magukat.
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Ismerkedés a tájházzal

 A program sikeréhez munkájukkal hozzájárultak a Hivatal dolgozói, a közmun-
kások, az önkormányzat képviselői.
 A lebonyolítást a Terény Község Nemzetiségi Önkormányzat képviselői és a 
Terényi Egyedülállók Közössége végezte.

 Az első Tájházak Napja tanulságait le kell vonnunk. Jövőre már lesznek tapasz-
talataink, amivel még színvonalasabb programot csinálhatunk. Elmaradásának csak 
egyetlen oka lehet, az anyagi hozzájárulás hiánya. Most a Szlovák Nemzetiségi Ön-
kormányzat vállalta az anyagi támogatást, a nyersanyagok megvásárlását.
Köszönet érte!

Oczot Pálné 
SZNÖ elnöke
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Látogatóban, terényi népviseletbe öltözve

A vendéglátók terényi népviseletben
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Tájházak Napja – Tájház avató Újbarokon

Újbarok Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közö-
sen vásárolt egy épületet 2010-ben, melynek felújítására sikerrel pályázott. 2012. 
október végén elkészült a ház felújítása, felépült az udvari kemence, megtörtént az 
udvaron a tereprendezés. 
 Szombaton a két önkormányzat összefogott, és közösen szerveztek programot. 
Délelőtt úgy döntöttünk, hogy a gyerekeké legyen a tájház. Nem a megszokott módon 
akartunk múzeumi vezetést tartani nekik, mert úgy gondoltuk, hogy a mai kor követel-
ménye az, hogy élményeket kapjanak, interaktív módon foglalkoztassuk őket.
 Kigondoltuk, hogy állomásokat alakítunk ki a számukra, ahol a tájház tárgyai 
fogják a főszerepet játszani. Nyolc állomáson dolgoztak a gyerekek, mindenhol pe-
csétet kaptak, ha sikeresen teljesítették a feladatot. Ruhát válogattak, korongoztak, 
tapogattak, kóstoltak, szagoltak, búzában turkáltak, csapkodtak a gyerekek légycsa-
póval. Élvezték, hogy maguk választhatták ki, hogy hová menjenek, mit csinálja-
nak. A végén apró ajándékot kaptak, ha minden pecsétet begyűjtöttek.
 Délután következett a nap ünnepi része. A Kultúrháznál gyülekeztek a fellépő 
csoportok, innen sétáltunk fel a tájház kertjébe. A település polgármesterének és a 
budaörsi Bleyer Jakab Gyűjtemény német nemzetiségi tájházakért felelős szakmai ve-
zetőjének meleg szavai után a helyi és környékbeli német nemzetiségi csoportok lép-
tek fel. Mindenki kitett magáért. Óvodások, felnőttek, táncosok, énekesek egyaránt. 
A csoportokat két zenekar követte, akik sötétedésig szórakoztatták a közönséget.
 Begyújtottuk a kemencét is. Hurka és kolbász sült benne, amit jóízűen evett 
meg az ünneplő közönség. Közben sokan megtekintették a tájházat. 
 Mind a délelőtt, mind a délután sok látogatót fogadtunk. A település lélekszá-
mához képest (430 fő) a délelőtti órákban kb. 40 főt fogadtunk, délután 200 fellépő 
szórakoztatta a közönséget kb. ugyanannyi nézővel.
 A nézők nagy része Újbarok és Szár (szomszéd község, ahol az óvoda és iskola 
üzemel) községből került ki, távolabbról kevesen voltak.
 Eredményes napot zártunk. Sok fiatal vett részt a játékos foglalkozásokon. Jövő-
re szívesen csatlakozunk a Tájházak Napja rendezvényhez.
 A helyi lapban jelent meg cikk az eseményről, a német nemzetiségi médiában 
szeretnénk még megjelenni (Neue Zeitung és Unser Bildschirm). Az újságban a 
programról, a tv-ben magáról a tájházról és a programokról.

Pats Krisztina
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Tudod-e? Játékos feladatmegoldás a tornácon

A legkisebb fellépők a Tájházak Napján
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Tájházak Napja Vésztőn

Az, hogy beneveztünk a Tájházszövetség április 27-re országosan meghirdetett ren-
dezvényére, a Tájházak Napjára, számomra egy megmérettetés volt. A családom 
segítségével megbirkóztam a feladattal. Voltak még segítő társak a kelt tészta ké-
szítésben, a tojás válogatásban és ültetésben. A kemence készítő mester a kemence 
felfűtésében és a sütésben segített, míg a kenyérlángos készítésében egy pék mester 
ismerősünk és családja vett részt.
 A 12 órától tervezett programra folyamatosan érkeztek a látogatók, és a délután fo-
lyamán már 100-120 fő is volt a látogatóink száma. A legtöbb érdeklődő helybeli volt, 
de érkeztek Hajdúszoboszlóról, Orosházáról, Szeghalomból és Nagyszalontáról.
 A rendezvény célja elsősorban az volt, hogy baráti légkörben, szeretetben, családias 
hangulatban legyen. Úgy érzem az elgondolásom sikerült, és kötetlenül, egyszerűen, 
mindennemű technika kizárása nélkül visszataláltunk eleink egyszerű életének bemu-
tatásához. Tudom, hogy a jó bornak is kell a reklám, én ezt úgy látom, hogy aki itt 
volt, és jól érezte magát, elvitte a hírünket. A facebookra feltettem 67 képet, és nagyon 
sok pozitív visszajelzést kaptam. A vésztői újságban képekkel szeretnék cikket leadni.  
A meghívó szerinti program kibővült még állatsimogatóval, kecske- birka sajt kínálással.
 Megállapítás: a program szerint hirdetett mázolás, meszelés, pattant tengeri 
készítést sajnos nem igényelték megállapítottam, hogy ezen a területen még kell a 
szemlélet váltás a szülőknek is. Én úgy látom, hogy a gyermek még kapható is lenne 
megnézni, de a szülő lebeszéli az „unalmas” vagy: azon már túl vagyunk felkiáltás-
sal, olyat már nem kell csinálni, akkor ne is nézzük – mondja. Talán az iskolásokkal 
tanóra keretében még lehetne bemutatni, sajnos azt is csak akkor, ha tanár és a mi 
kapcsolatunk jó, és ha a tanár tud hatni a gyerekekre. 
 Városunk megosztott, a mi Tájházunkba a Kis Bálint Református Iskola tanulói 
szoktak jönni, ők befogadók, igaz a gyerekek ígérik azt is, hogy jönnek segíteni, de 
a szabadidejüket mással kötik le, és az ígéretükről gyakran megfeledkeznek.
 Abban az esetben, ha ennyire bírjuk magunkat, feltételezem, hogy jövőre is 
vállaljuk egy ehhez hasonló program megrendezését, bár az anyagi helyzetünktől 
is függ, az idei rendezvényünkhöz semmilyen anyagi jellegű támogatást nem kap-
tunk, a költségünk összegzéséhez meg sem próbálunk kísérletet tenni. Tettük a dol-
gunkat, és nem azt számoltuk, mi hogy jövünk ki belőle. 
 Azok, akik a napi események sikeréhez hozzájárultak a munkájukkal, este birka 
pörkölttel lettek megvendégelve, és citera kísérettel mulattuk a napot 21.30-ig.
Nekem a gyermekkori hangulat köszönt vissza, és úgy éreztem a velem egykorúak-
nak is tetszett, köszönöm nekik és a családomnak ezt a kellemes szép napot. 

Eszlári Sándorné - tájházvezető
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A tájház udvarán

Vendégünk Nagy Tibor és felesége
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A tájház, mint etnogasztronómiai központ

A Legatum Nonprofit Közhasznú Kft. az Országos Szlovák Önkormányzat és a Szlo-
vák Közművelődési Központ támogatásával 2013. április 13-án, szombaton a Pest 
megyei Pilisszentkereszten a Pilisi Szlovákok Központjában immáron tizenharmadik 
alkalommal rendezte meg a magyarországi szlovák tájházak és néprajzi gyűjtemé-
nyek vezetőinek országos konferenciáját. A tanácskozásra az ország 23 szlovákok 
által lakott településéről érkeztek érdeklődők. Az előadók és résztvevők ez alkalom-
mal arra keresték a választ, hogy lehet-e a tájház egy település etnogasztonómiai 
központja.
 A rendezvényt a helyi pávakör tagjai nyitották meg pilisszentkereszti szlovák 
dalokkal. Az egybegyűlteket elsőként Jánszki István polgármester-helyettes kö-
szöntötte. Utána következett a Glück testvérpár, Laura és Vanessza, akik harmoni-
kakíséret mellett szlovák dalokat énekeltek. A konferenciát hivatalosan Riba Etelka, 
a Legatum megbízott ügyvezető igazgatóasszonya nyitotta meg. Köszöntőjében ki-
hangsúlyozta, hogy Pilisszentkereszten nem ritkaság, hogy egy-egy rendezvényen 
három generáció együtt jelenik meg. „Ebben a faluban ügyelnek arra, hogy az egyes 
generációk a hagyományokat megszakítás nélkül továbbadják a fiatalabb generáció 
képviselőinek.” 
 A konferencia tanácskozásán részt vett Demjén Tamásné, a helyi szlovák önkor-
mányzat elnökasszonya, Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke, 
Paulik Antal, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi Főosztályának 
főosztályvezetője és Dr. Király Katalin, a Szlovák Közművelődési Központ igazga-
tóasszonya is. 
 Az egybegyűltekhez elsőként az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke, 
Fuzik János szólt. Tájékoztatta a konferencia résztvevőit a Legatum Nonprofit 
Közhasznú Kft. élén történt változásról, melyre azért került sor, mert Andó Györ-
gyöt kinevezték a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum igazgatójává, s ezért 
nem folytathatta a társaság ügyvezető igazgatói tevékenységét. Örömét fejezte ki, 
hogy a tizenharmadik konferenciára éppen az újonnan átadott Pilisi Szlovákok 
Központjában kerülhetett sor. Hangsúlyozta, hogy a gasztronómia egyre aktuáli-
sabbá válik napjainkban, s talán nem véletlen, hogy a Legatum a 2013. esztendőt 
a gasztronómia évévé nyilvánította. Ennek jegyében jelentette meg a magyar-
országi szlovákok évkönyvét (Náš kalendár 2013) is. „Fontos minden néprajzi 
gyűjtemény, hiszen ott őrizzük a kemencét vagy sparheltet, ahol nagyanyáink 
elkészítették a hagyományos ételeket, melyek a tradicionális népi kultúra részét 
képezik. A gasztronómia fontos része a kultúránknak, és a gasztronómiának saját 
kultúrája van.” – mondta Fuzik János.
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 Paulik Antal, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi Főosztályá-
nak főosztályvezetője kihangsúlyozta, hogy a néprajzi gyűjtemények napjainkban 
egyre fontosabb szerepet kapnak a nemzetiségi közösség életében. A 2011. évi 
népszámlálási eredmények szerint a szlovákság jelentős része ma már többségé-
ben a városokban él. Ezért is szükséges a néprajzi gyűjtemények újjáélesztése és 
gondozása. A fiatalok csak ezeken keresztül ismerkedhetnek meg őseink paraszti 
kultúrájával. Az egyes tárgyakat nem hogy szlovákul, de már magyarul sem tudják 
megnevezni, és egyre kevesebb az információjuk arról is, hogy mit mire használtak 
elődeink. „Nagy szükség van a néprajzi gyűjteményekre és dicséretes, hogy felöle-
lik a gasztronómiai kultúránkat is.” – hangzott el Paulik Antal részéről.
 A Pilsszentkereszti Szlovák Önkormányzat elnökasszonya, Demjén Tamásné 
örömét fejezte ki, hogy a konferencia résztvevőit a Szlovák Közművelődési Köz-
pont nemrégiben átadott új regionális központjában köszöntheti, melyet igyekez-
nek tartalmas programokkal megtölteni.
 Az első szakmai előadást dr. Bereczki Ibolya néprajzkutató, a szentendrei Sza-
badtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese, a Magyarországi Tájházak Szö-
vetségének elnöke tartotta meg, aki a hagyományos táplálkozáskultúráról és annak 
mai alkalmazási lehetőségeiről beszélt. „A tájház ma már nem csak az összegyűjtött 
tárgyak tárháza, hanem sok esetben színteret biztosít a helyi közösség számára a ha-
gyományok ápolásához. Számos helyen az épület maga nem alkalmas gasztronómi-
ai program megrendezésére, mégis helyszínt biztosít a kulturális és falusi turizmus 
programjaihoz” – mondta. Felhívta a résztvevők figyelmét arra, hogy gasztronómi-
ai rendezvény megvalósításánál is minden esetben tartsák szem előtt a hitelességet. 
Készítsenek rövid ismertetőket a tájházakról és az ottani rendezvényekről, melye-
ket az internet segítségével könnyen népszerűsíthetnek. 
 Vozár Márton gasztronómus, a békéscsabai Fiume Hotel igazgatója „A pieckától 
a  gáztűzhelyig” című előadásában elmondta, hogy sok hagyományt családi körben, 
a szülőfalujában, Kétsopronyban sajátított el, s ez a tudás segítette későbbi munkája 
során Békéscsabán is. 
 Dr. Király Katalin etnológus, a Szlovák Közművelődési Központ igazgatója 
előadásában a hagyományos népi étkezésre, különös tekintettel a gasztronómiai 
rendezvényekre fókuszált. Felhívta a konferencia résztvevőinek figyelmét a Ma-
gyarországi Szlovákok Népi Kultúrájának Atlaszára, mely fontos információkat 
tartalmaz a hagyományos népi táplálkozásról. Hangsúlyozta a megalkotott hagyo-
mány veszélyeit, a látogató és a rendező szemszögéből elemezte az össznépi mulat-
ságokat, rendezvényeket, melyek gyakran helyszínül szolgálnak a családi és baráti 
összejövetelekhez, s egyben a lokális, ill. etnikai identitástudat kifejezésének egyik 
megnyilvánulása. A gasztronómia a szellemi örökség  legkevésbé veszélyeztetett ré-
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sze, hiszen még működik családi berkekben a tűzhely körüli szokások, gyakorlati 
praktikák generációk közötti természetes átörökítése, bár a népszerűsítés a gasztro-
kulturális rendezvények útján történik, melyekben a hazai szlovákság nem szenved 
hiányt (Haluska Fesztivál Vanyarcon, Szilvanap Szarvason, Kolbász Fesztivál Bé-
késcsabán és Gerendáson, Rétes Fesztivál Kiskőrösön, Rétes utca Dabas-Sáriban, 
Kapusznyík Fesztivál Sóskúton, Siska Fesztivál Pilisszentkereszten és Tatabánya-
Bánhidán, Görhöny Fesztivál Kistarcsán, Ganca Fessztivál Acsán stb.).
 A szakmai előadások sorát Andó György, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgató-
ja zárta, aki kifejtette, hogyan lesz egy népi ételből városi marketig. A gondolatme-
netet a csabai kolbász mintáján vezette le, hangsúlyozva a rendezvény turisztikai és 
gazdasági vetületét.
 A rendezvény délutáni süteménymustrával és kóstolóval zárult. A hagyomá-
nyos ünnepi süteményeket Vozár Márton, a békéscsabai Fiume Hotel igazgatója, 
Valencsics Emil pilisvörösvári mestercukrász és Papucsek Lászlóné, a helyi Hilda 
Cukrászda vezetője bírálta el. A konferencia témája, a jó hangulatú megbeszélés, a 
szép környezet és a napsütéses idő mind biztosítéka volt annak, hogy a tanácskozás 
résztvevői hosszú ideig szép emlékekkel gondoljanak vissza a Legatum Nonprofit 
Közhasznú Kft. „bűvös” tizenharmadik konferenciájára és annak helyszínére, a pili-
si hegyektől ölelt Pilisszentkeresztre. 

Dr. Király Katalin

1. Acsa
2. Békéscsaba
3. Budapest
4. Cinkota
5. Csomád
6. Isaszeg
7. Kistarcsa
8. Nagytarcsa
9. Oroszlány
10. Piliscsév
11. Pilisszentlélek
12. Pilisszentkereszt
13. Pitvaros

14. Püspökhatvan
15. Rudabányácska
16. Sámsonáza
17. Szarvas 
18. Szentendre
19. Szügy
20. Tatabánya
21. Terény
22. Tótkomlós
23. Vácrátót
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Amikor az ember áttekint a saját múltján…
A Cinkotai Tájház újkori krónikája 

„Nincs út, amelyik gyorsabban vezetne el 
a lélek öntisztulásáig , mint amikor 
az ember áttekint a saját múltján...”

A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltö-
zik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azon-
ban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú és tekintélyű alak vár, mint a magyar 
közoktatás teljes rendszere. Nagy, szinte a feszültségig fokozott tehát a várakozás. 
(…) Sajnos nem lehet lelkesítő erőt adni ehhez a kihívásokkal teli tanévhez. Annál 
inkább feladat, hogy ne lássuk azt rémisztőnek és kétségbeejtőnek sem a számos 
szóbeszéd, hangulatkeltő híresztelés közepette… 
 A Cinkotai Tájház története talán nem ismeretlen az Olvasó előtt. Igaz, ezt meg-
előzően a Batthyány Ilona Általános Iskola gondozásában felszálló ágában tekint-
hettük meg. A közoktatási rendszer átalakulási folyamata, országszerte, bizonyára 
más településeken is hasonló gondokat eredményez, mint a mi kerületünkben. 
Gondjaink, nem kizárólagosak, nem egyedi esetek. Ám, a jogszabályok életbelép-
tetésekor – mások okulására – legalább mi, kertvárosiak mutassunk „emberségből 
példát”. Amikor ebben a kiüresedett, értékeket vesztett világrendben, ahol a gye-
rekeink már azt sem tudják, hogy a kalocsai édes-nemes paprika hogyan festi meg 
ragyogó, piros színnel a falusi csirkepörköltet, hiszen a mai háziasszonyok kénysze-
rűen „tescoimport” árukból gazdálkodnak, s a felnövekvő generáció az ilyen szavak 
jelentését is, mint kredenc, butélia, sparhelt, almárium csak eredeti környezetében 
ismerheti meg, amelyek pedig történelmi és történeti adalékokat adnak eleink min-
dennapjairól, arra kérem a döntéshozókat, hogy a „joghézagok résén át ne csupán 
az üzletiesség , a sokkal jobban kihasználható működtetés, a minél nagyobb nyereségre 
való törekvés” megfontolása legyen az elsődleges szempont. Ne cselekedjünk a ha-
gyomány ellenében, és holt paragrafusokba kapaszkodva ne írjuk felül az „Isteni 
Törvényt…”: magát az Életet. 

A testületi ülésről jelentjük
 Mi történhetett? A minap megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy az eddig gyö-
nyörűen karbantartott, különféle programoktól, gyerekzsivajtól zajos Cinkotai Táj-
házba nem lehet bejutni. Gazdátlanul, üresen áll, életnek benne semmi nyoma. Úgy 
tűnik, talán fél éve tarthat ez az állapota. A százéves házban, az öregszülék korát 
idéző miliőben a kerekalma illat tovaszállt. Az udvaron a gondozott pázsit helyén 
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elszomorító a felverődött a gaz, a falusi kert százszorszép virágai sem virítanak már. 
Lesz-e még annyi kellemes délutánunk itt, amit együtt tölthetünk el, ugyanúgy, aho-
gyan régebben megszokott volt? Sehol egy kézzelfogható információ, megnyugtató 
magyarázat. Ki és miért záratta be a Tájházat? Ki és milyen tervet szövöget vele? 
Mellébeszélés, pletykaszintű szóáradat, homályos, jogi helyzetre való hivatkozás 
annál inkább keringtek körülötte… 
 A XVI. Kerületi Újság május 23-i számában „A testületi ülésről jelentjük” címszó 
alatt találtam meg a hírt: „Ezentúl a Polgármesteri Hivatal gondoskodik a Tájházról. 
Dr. Csomor Ervin terjesztette elő a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendelet módosítását. Ennek tárgya most a Tájház volt, amely-
nek üzemeltetése korábban a Batthyány Ilona Általános Iskola feladatai közé tartozott. 
Az oktatás átszervezése miatt azonban az intézmény ezzel már nem foglalkozhat. Ezért 
most arról szavaztak a képviselők, hogy a Polgármesteri Hivatal vegye át a működé-
sét.” Bíztatóan hangzott a tudósítás. Itt akár meg is nyugodhattam volna, azonban 
a jelentés utolsó sorai még hátra voltak: „Az elfogadott javaslat értelmében a jövőben 
remélhetőleg sokkal magasabb színvonalon működik tovább a Tájház és a cinkotai kul-
turális élet is fellendül.” Miféle fránya mondat ez? Mit akar ez jelenteni? Ez az inkább 
személyeskedőnek ható végszó bárcsak ne került volna ide! Színesebbé, élhetőb-
bé, tartalmasabbá, sőt virágzóvá nem a Képviselőtestület vagy a vezetés, hanem mi 
mindannyian tehetjük lakóhelyünket. S az sem elítélendő, ha az elődök jó kezde-

A tájház fénykorában
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ményezéseit, programjait elismeri és felvállalja egy új vezetés. Mennyivel emberibb 
lett volna, ha a „rögtönzött ítéletalkotás” helyén, egy olyan számvetés kerül a cikk-
be, ami ez utóbbit emeli ki. 
 Füstölgésemben azon nyomban levélben fordultam az Önkormányzat lapja 
főszerkesztőjéhez, amelyben helyreigazítást kértem: „Tisztelt Szabó Réka Zsuzsan-
na! Miután a XVI. Kerületi Újságban megjelent írás nem tudom kinek a tollából 
származik, ezért a kérdésben Önhöz, mint a lap főszerkesztőjéhez, felelős kiadó-
jához kell fordulnom. A Cinkotai Tájház története nem ma kezdődött el. A Tájház, a 
cinkotai kicsik és nagyok több évtizedes lelkes gyűjtőmunkája segítségével létrejött 
Cinkotai Néprajzi Gyűjteményre épülő (gyötrelmes, ám annál gyönyörűségesebb) 
folyamat végeredménye, a helyi faluközösség kitartó tevékenységének beérett, za-
matos gyümölcse. Mégis hogyan lehet a hosszú idők küzdelmes, ám eredményes 
íve ellenében embereket egy tollvonással porig alázni? Valahogyan úgy, ahogyan az 
„elfogadott javaslat értelmében” a „testületi ülésről való jelentés” utolsó bekezdése 
sugallja: „a jövőben remélhetőleg sokkal magasabb színvonalon működik tovább a 
Tájház és a cinkotai kulturális élet is fellendül.” 
 A Cinkotai Tájház néprajzi anyaga – igaz alacsonyról – egy légópince mélyé-
ről került fel a fénybe. Hogy azután önzetlen útján a neki kedves látogatókat, nem 
akármilyen magaslaton örvendeztesse meg. El nem tudom képzelni, hogy ezt a 
szárnyalást miképpen lehetne fokozni? Mekkora „magas színvonalon” lehetne ezt 
felülmúlni? S azt sem gondolhatom, hogy a Tájházban, de még a légópincebeli ide-
jén a Cinkotai Néprajzi Gyűjteményben a kulturális élet nem lendült eléggé fel. 
 Kérem, kövesse meg a Cinkotai Tájház megvalósulásában oroszlánrészt vál-
lalókat. Akik végig bábáskodtak a gyűjtemény felett. A kerület lokálpatriótáit, a 
Cinkotai Tájházért Alapítvány alapítóit és kuratóriumi tagjait, a cinkotai kisdiá-
kokat, akik az itt tanultak alapján a helytörténeti és hagyományőrző vetélkedő-
kön a nemes küzdelmekben az okleveleket elnyerték. De az egyszerű cinkotai 
embereket is, akiknek a gyűjteményt köszönhetjük. (Volt, aki még a Tájház meg-
nyitó napján is egy-egy szép tárggyal érkezett). S nem utolsó sorban a számtalan 
rendezvény és program szervezőjét, a Tájház további munkatársait: a gondnokot, 
a tárlatvezetést és a rendkívüli tanórákat tartó pedagógust, a kézműves foglalko-
zások vezetőit, akik szakmailag, erkölcsileg, emberileg a Tájházért, a kultúráért, 
sokszor a lehetőségeik határán – sok esetben önkéntes munkával – eddig annyi 
mindent megtettek. 
 Végül sokkal inkább a lelkiismeretére apellálok. Az érintettek és jómagam 
megnyugtatásául a következő számban jelenjen meg egy hivatalos helyreigazítás. 
Nem adhatok a billentyűzete alá kész mondatokat, csupán az érzelmeim meg-
nyilvánulásának vázlatát. Magam valahogyan így kezdeném el: Köszönjük a 
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Cinkotai Tájházért tevők és a Cinkotai Tájház munkatársainak eddigi áldozatos 
munkáját, elismeréssel adózunk Önök előtt. Továbbra is számítunk útmutatása-
ikra, észrevételeikre, segítségükre, hogy a Cinkotai Tájház, immár a Polgármes-
teri Hivatal hatáskörében, magas színvonalon működhessen tovább, hogy a kul-
turális élet pezsgése se hagyjon alább. (…) Hogy néhai Gyarmati igazgató úrnak 
(a gyűjtőmunka fő összefogójának, a néprajzi gyűjtemény égbe költözött őrző-
jének) se okozzunk mélyebb fájdalmat. Annál inkább, mert ahogyan bemutat-
kozó önvallomásában írja: „itt koptattam az iskolapadokat”, még az is meglehet, 
hogy éppen a Batthyány Ilona Iskola osztálytermeiben, ahol a légópincében a 
cinkotaiak néprajzi gyűjteményével jó diák módján személyesen találkozhatott. 
„Őrizzétek meg magatokat: ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, dorgáld meg 
őt; és ha megtér, bocsáss meg néki.” (Lukács Evangéliuma 17. 3.) Kövesse meg 
mindnyájukat, hogy a cinkotaiak – a kertvárosiak – méltóságukat nem veszítve 
megbocsáthassanak...” 
 A helyreigazítást kérő levelem egy-egy másolatát (a megfelelő kísérőszöveggel 
ellátva, melyben a mielőbbi megjelentetése érdekében közbenjárást kértem), egyi-
dejűleg eljuttattam a XVI. kerület Polgármesteri Hivatalába Kovács Péter polgár-
mester úr, valamint Dr. Csomor Ervin alpolgármester úr részére is. 

Biblia
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Egy levél megkettőződött vándorlása 
 Mindenre számítottam, de arra, ami történt, végképp nem! Polgármester úrtól 
rövidesen megérkezett a válasz: „Tisztelt Borka Elly Asszony! Tájékoztatom, hogy 
levelét, melyben a XVI. Kerületi Újságban, a Cinkotai Tájház kapcsán írott cikk 
helyreigazítását kéri, megkaptam. A levelet továbbítottam Szabó Réka Zsuzsanná-
nak, az újság főszerkesztőjének”. A „polgármesteri tájékoztatás” több okból verte 
ki nálam a biztosítékot. Egyrészt azért, mert érezhető belőle, hogy a levelemet (a 
Cinkotai Néprajzi Gyűjteményről, mint előzményről, és a Cinkotai Tájház törté-
netéről több országos lapban megjelent szemelvényt) a polgármester olvasatlanul 
juttatta tovább. Másfelől pedig azért, mert eddig legalábbis úgy tudtam, hogy a le-
velek továbbítása a Magyar Posta alkalmazottjának a feladata, nem pedig a Polgár-
mesteré. Bár az is meglehet, hogy a kerület első embere, az önkéntesség jegyében, 
bokros teendői mellett az efféle munkát is felvállalta. Illetékességét, jogosultságát, 
hatáskörét ilyesmire pazarolja? Nem ezt kértem én. Ennyire érdektelen lenne szá-
mára a Tájház és munkatársainak sorsa?
 Szabó Réka Zsuzsanna egy korábbi főszerkesztői jegyzete pedig így hangzik: „Így 
van ez a szeretetre való hajlammal is: többé, kevésbé fejleszthető. Senki nem tanul 
meg jól beszélni, ha nem beszélnek hozzá; ugyanígy az, akiben megvan a szeretetre 
való hajlam, de annak kifejlődését lehetetlenné teszik számára, tehát nem engedik, 
hogy szeretetét megnyilvánítsa, és maga is szeretetet kapjon, hideg és távolságtartó 
emberré válik. Valószínűleg senkinek nem kell messzire mennie ahhoz, hogy ilyet 
találjon a környezetében. Gondoljunk azonban arra, hogy egy-egy bántó megjegy-
zés vagy szúrós tekintet mögött mennyi fájdalom rejtőzhet. Ha megértéssel fordu-
lunk a hasonló emberek felé, a szeretet erejével előbb-utóbb az ő arcukra is mosolyt 
csalhatunk.” Nos, mindezek tükrében Szabó Réka Zsuzsanna ez idáig válaszra sem 
méltatott, annak ellenére sem, hogy „onnan fentről”, másodkézből is megkapta a 
levelemet. A következő lapszámban, sem azt követően, a mai napig, a helyreigazítás 
nem történt meg. Visszajelzés Dr. Csomor Ervin úrtól sem érkezett. 
 Mint ahogyan Sebastian Fitzek, német író és újságíró is jelzi: „A csend, nagyobb 
fájdalmat okozhat, mint a legnagyobb lárma.” Tisztelt Főszerkesztő asszony, abban a 
mély hallgatagságban, ahol Ön most leledzik, vajon mit gondol rólam? Érzékeli-e, 
hogy a „szúrós tekintetem mögött” mi fészkel? Ezek után hogyan várhatnám el Öntől, 
hogy „megértő felém fordulásával, a szeretet erejével az arcomra mosolyt csaljon”?

Egy pályázat margójára
 Ma nagyon trendi lett az, hogy az őszinte kommunikációt mellőzve (bennün-
ket bizonytalanságban és tudatlanságban tartva) akár sorskérdésekben is, a fejünk 
felett döntenek. Jobb esetben (persze idegeket, kedélyeket borzolón), a ránk vo-
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natkozókat a médiából tudjuk meg. Valamelyik internetes portálon – s csak utána 
a Polgármesteri Hivatal honlapján – találtam rá: Nyilvános pályázatot hirdetett a ke-
rületi önkormányzat a Batthyányi Ilona utcai Cinkotai Tájház bérbeadására és működ-
tetésére! Ha nem is teljes hűséggel, Hamvas Béla esszéjének sorait hívom segítségül: 
„A legnagyobb vétek nem az, ami kétségtelenül mindenki által szemmel látható, 
hanem amelyet titokban követnek el, fejlett fedőtechnikával és folyamatosan, és azt 
szilárd rendszerré építik ki. (…) Elkövetésével az ember nemcsak önmagát teszi 
tisztátalanná, hanem a létezést egész egyetemességében szennyezi be. (…) A jóvá-
tétel kötelezettség, amit ha az ember elmulaszt, az adósság terhét veszi magára. Az 
adósságot törleszteni kell. Ha nem törlesztik, növekszik.” 
 A kirakójáték néhány darabja már a helyére került. Azonban sok van még az asz-
talon előttünk. Így kell tehát értenünk a Polgármesteri Hivatalnak a Cinkotai Tájház 
további működését kézbevevő intézkedését? Polgármester úr honlapján található 
a mottó: „Erkölcsi felelősséggel és szakmai tudással állni helyt minden kisebb és 
nagyobb közösségben.” Hol itt az erkölcsi felelősség? A legnagyobb magyar szel-
lemisége? Ahol minden eddigi lépéssel (az Önkormányzat lapjába bekerült bántó 
megjegyzéssel, a helyreigazítás meg nem történtével, a pályáztatás arculütésszerű 
odavágásával) hosszú évek kitartó, lelkes, becsületes munkáját söpörték a szőnyeg 
alá „nagyhatalmú” emberek. S a Tájház munkatársainak és létrehozóinak szakmai 
tapasztalatát, tudását egy szemvillanás alatt tették semmissé. Esztelen dolog, hogy 
ilyesmi megtörténhetett. 

Egy háromszög körvonalazódása 
 Íme a működtetési feltételek és a bérleti szerződéstervezet. Szemezgessünk egy 
keveset a Polgármesteri Hivatal részletes pályázati ismertetőjéből! „A pályázat célja, 
hogy a Cinkotára látogató turisták számára egész évben megtekinthető látványossá-
got szolgáltasson, valamint, hogy a helyi lakosok, és a helyi általános és középiskolá-
ban tanuló diákok részére közösségi teret, és a programok lebonyolításához helyszínt 
szolgáltasson. A pályázónak a Tájházban valamennyi munkanapon biztosítania kell a 
nyitva tartást, heti 20 órában, előre kihirdetett módon.” (Esküszöm, már az indítás-
nak is olyan felhangja van, mint amikor egy közönséges vendéglátó egységet (talán 
egy romkocsmát) akarnának bérbe adni! Még a bírálati szempontok is ezt támasztják 
alá. Haladjunk tovább! „Pályázó a Tájház megtekintését a kerületben állandó lakcím-
mel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosoknak, valamint kerületi iskoláknak és 
óvodáknak ingyenesen kell biztosítania.” A következő ponthoz érkezve azonban a lé-
legzetem is elállt: „Az ingatlant a pályázó a tájház jellegéhez, funkciójához illeszkedően 
albérletbe adhatja, legfeljebb 20 órai időtartamra, ilyen esetben a eseményért fizetendő díj 
a pályázót illeti, az albérletbe adásból eredő károkért azonban olyan módon felel, mintha 
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a kárt maga okozta volna.” Működtető, alműködtető, albérlő…, ez ám a háromszög, 
az „átláthatóság” netovábbja! Majd: „Az üzemeltetéshez szükséges engedélyek, szak-
hatósági hozzájárulások beszerzése a pályázó feladata és az ezzel járó összes költség 
a pályázót terheli. A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek 
teljesítése mellett a Polgármesteri Hivatal számára a legjobb ajánlatot tette. Ajánlatkérő 
fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá hogy a 
nyertes visszalépése esetén a második helyezettel kössön szerződést. A pályázaton ki-
zárólag nonprofit szervezetek vagy kft-k, alapítványok, és egyesületek – feltéve, hogy 
saját nevében jogosult jogot szerezni és kötelezettséget vállalni – képviselője útján 
vehetnek részt. Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az általa támasztott követelmé-
nyek vállalása és az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján értékeli. (…) Alá-
írás: Budapest, 2013. május 21. Kovács Péter polgármester.” 
 S mit szól mindehhez a kerület polgára, az internetes fórumozó? Milyen köz-
hangulatot teremtett ez? „Legalább Batthyány Ilona nevét írnák jól! Amíg az iskola 
kezében volt, volt nyitva tartás, volt fűnyírás, voltak programok, táborok nyáron is! 
Ez is az oktatás ’átszervezésének’ egyik folyománya...” (…) „Ínycsiklandó ajánlat! 
Múzeum bérbeadó! Már fél éve zárva. Ki akar havi 50 ezer+rezsiért bérelni egy 
tájházat, kötelező nyitva tartással? Nagyon megéri! Az önkormányzat nulla forintot 
tesz hozzá. De vajon miből lesz bevétel, ha ráadásul a helyieknek ingyenes a belé-
pés?” S a „legkreatívabb” viszonyulás, amit talán komolyan, ám viccesnek is vehet-
nénk: „Csinálni kell fesztivált, goa partit, szvingler esteket, és abból!” 

Visszatekintés évtizedek távolából 
 „1961. június 18-án vasárnap délután 5 órakor jeles eseményre gyűltek össze 
Cinkotán a helybéliek. A Georgina u. 19/A. házszám alatt felépült új cinkotai általános 
iskola avatási ünnepségére került sor ekkor. Elkezdődött a tanítás is ez év szeptembe-
rében, de valami másnak magja is érlelődni kezdett. Talán a népművészeti mozgalmak 
hatására az egyik tantestületi értekezleten felszólalt dr. Fejér Lajosné (Erzsike néni) 
és felvetette a néprajzi értékek összegyűjtésének gondolatát. Erzsike néni sajnos nincs 
már közöttünk, de egykori kolléganője Dernovics Istvánné (Nusi néni) így idézte fel 
szavait: Mentsük meg a szép népviseletet és a régiségeket! Ha mi nem csináljuk, senki sem 
fogja ezt megtenni. Szavait támogatón fogadta Gyarmati Imre (†), az iskola akkori igaz-
gatója és a Tantestület egyaránt. Hamarosan a Szülők, a Nagyszülők, a Tanulók is érte-
sültek erről a nemes gondolatról, s lelkesen fogtak munkához, keresték otthonaikban 
a régiségeket…” Életem egyik legmeghatározóbb élménye volt, amikor egy látogató-
csoporthoz csatlakozva Gyimesi Editke tanárnő, a gyűjtemény gondozója a Batthyány 
Ilona Iskola légópincéjében, a gyönyörű Cinkotai Néprajzi Gyűjteményen végigveze-
tett. S már 2008-ban a megálmodott Tájház megnyitóünnepségén vettem részt. 
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 A kerület lokálpatriótái számára egyértelmű volt, hogy a gazdag gyűjtemény szá-
mára megfelelően korhű környezetet nem lehetett volna mesterségesen előállítani, 
éppen ezért egy felújítandó házban gondolkodtak. 2004-ben a leglelkesebb lobbi-
zók létrehozták a Cinkotai Tájházért Közhasznú Alapítványt, majd ugyancsak civil 
kezdeményezés eredményeképpen az alaptőkét is összeadták. A tájházmozgalom 
szinte valamennyi civil szervezetet – a Szlovák Kisebbségi Önkormányzatot, a 
Cinkotai Gazdakört, a Cinkotáért Közhasznú Egyesületet – illetve a Batthyány 
Ilona Általános Iskola pedagógusi és szülői gárdáját is maga mellé állította. Tájház 
kialakítás céljára a Batthyány utca 16. szám alatti épületet találták a legalkalmasabb-
nak. A lassú engedélyeztetési procedúra némileg lassította ugyan, de közben már 
folyt a bútorok és egyes használati tárgyak restaurálása, melyet a Képviselőtestület 
megbízásából Kovács Mihály végzett. Keze alól olyan remekművek kerültek ki, me-
lyek lehetővé teszik a bútorok mindennapi használatát is a korhűség mellett. 

Az új oktatási rendszer diszkrét bája
 „A szerves világ összhangjának megnyilvánulása, hogy minden működése min-
dig olyan cél érdekében történik, amely a dolgok valóságos rendjében még nem 
létezik. A növény összes életműködése a virágért történik. A virág minden szerve 
a termésért fejlődik. Bárhová tekintesz az egész világban, mindennek a belőle nem 
magyarázható irányultság az anyajegye – mondja Kant.” (Walter János: Isten képe a 
természetben). 
   „S szellemének országában
   Hány rejtett gyöngy és gyémánt van!
   S mindezek maradnak ott lenn.”
   (Petőfi Sándor: A Magyar Nemzet) 
 Válogatás a Cinkotai Néprajzi Gyűjtemény vendégkönyvéből: „Becsüljük azo-
kat, akik mindezt összegyűjtötték és biztosították számunkra, hogy megismerjük 
Cinkota régi életét és néprajzát.” (1977-ben a Szerb Antal Gimnázium diákjai) „Az 
iskola a jövőnek nevel úgy, hogy a múltat idézi fel, és megtanítja az ifjú nemze-
déknek becsülni azt.” (1980). „Az Iskolamúzeum jó példája annak, hogy egy iskola 
az egész lakóközösség ügyét szolgálja.” (1993). 1997-ben további sikeres gyűjtést 
kívánt Gomola József cinkotai festőművész, a kerületi Corvin Művészklub tagja 
(†) és kedves felesége. „A gyűjtemény eredetisége miatt óriási értéket képvisel, de 
életszerűbb elhelyezést érdemelne.” „Örömmel néztem a szép gyűjteményt, amely 
olyan értékes, hogy méltóbb helyet érdemelne. Ezt lehetne közös erővel elérni!” 
(Koltayné Zolder Klára, a Corvin Művészklub vezetője, művészeti író) 1998. szep-
tember). „Ha egy közösség elveszíti múltját, jövőjét sem fogja megtalálni. Őrizzük 
meg hát, ami megőrizhető. Ne higgyük el, hogy örökségünk nehéz teher, mely aka-
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dályoz minket az előrehaladásban.” (Glatfelder Béla, képviselő, Fidesz, 1998. októ-
ber). „A kiállítás után a következő jutott eszembe: ’Az égigérő fának, ha nem nő újra 
ága, úgy élj, te legyél virágnak virága’. (Honfoglalás filmem főcímdalából részlet). 
Gratulálok és őrizzék a tüzet!” (Koltai Gábor filmrendező, 2000. október 4.) 
 Egy mondat erejéig vissza kell kanyarodnunk a testületi ülésről történő jelentés-
hez: „Dr. Csomor Ervin terjesztette elő a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendelet módosítását. Ennek tárgya most a Tájház volt, amelynek 
üzemeltetése korábban a Batthyány Ilona Általános Iskola feladatai közé tartozott. Az 
oktatás átszervezése miatt azonban az intézmény ezzel már nem foglalkozhat.”
 Tisztelt Képviselő hölgyek és urak! Az események összecsengésében, a Szer-
vezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosításának előterjesztésekor 
vajon Önökben is kialakultak bizonyos kételyek? Már csupán a józan paraszti ész is 
diktáltatja e kérdéseket. De legfőképpen az erkölcsi (lelki) oldalról sem feledkez-
hetünk meg. Így pl. szem előtt tartották-e azt, hogy a Tájház néprajzi gyűjteményé-
nek és berendezésének minden egyes darabja, a régiségek a szenes vasalótól a gót 
betűs bibliáig, az öreg varrógéptől a hímzésmintakönyvig, mind egy-egy személyes 
adomány, amelyekhez családi emlékek, régi történetek fűződnek, hogy azokban a 
cinkotai emberek lelke tükröződik vissza, s hogy ezek a relikviák a cinkotai emberek 
szeretetét, gyökereik, lakóhelyük iránti tiszteletét fejezik ki? Jó szándékkal, bizalom-
mal hozták, tudván, hogy jó kezekbe kerülnek. Vagy milyen mértékben vonták be 
a döntésükbe: a tájház mozgalom résztvevőit, és a mellettük álló civil szervezeteket 
(úgy, mint a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, a Cinkotai Gazdakör, a Cinkotáért 
Közhasznú Egyesület, illetve a Batthyány Ilona Általános Iskola pedagógusi és szü-
lői gárdája)? És a véleményük kialakításához – az információk hozzáférhetővé té-
telének napjától számítva – megfelelő, törvényi időt biztosítottak? Meghívták-e az 
érdekeltek mindegyikét egy egyeztető tárgyalásra, hogyan, miképpen, milyen for-
mában kívánja a Polgármesteri Hivatal a Tájház ügyét tovább vinni? Tájékoztatva 
lettek-e a pályázat kiírásáról, a nyertes pályázóval megkötendő szerződéstervezet 
tartalmáról? Megtörtént-e az átadás-átvétel? S nem utolsó sorban a köz véleményét 
meghallgatták-e? Nem vitás, hogy a váltásra, a haladásra szükség van, s az oktatás 
átszervezését sem lehet megkerülni, de nem mindegy, milyen áron történik meg 
mindez. A vezetőink rádöbbentek-e arra, hogy a társadalomnak (szűkebb hazánk-
nak) az egészét érző emberek alkotják? Hogy ezen a ponton a hagyományainkkal, 
a kulturális örökségünkkel, ha szembehelyezkednek, a törvény halállá, a paragrafus 
embertelenné válik? Úgy látszik, sajnos meg vannak arról győződve, hogy az életről 
beszélnek. S nem utolsósorban tisztában vannak-e azzal a képviselői székekben a 
hölgyek és urak, hogy nem csupán erkölcsileg válhat semmissé a határozatuk, ha 
olyasmit nem vesznek figyelembe: mi egy közösségé, hogy a képviselők a munká-
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jukról, döntéseikről végső soron a közösségnek tartoznak elszámolni? S, még ha az 
Önkormányzat meg is vásárolta a Tájházat, a ház és a rendkívüli értéket képviselő 
néprajzi gyűjtemény nem lehet soha senki másé, mint akiké eredendően mindig is 
volt: a cinkotai faluközösségé?

A jó tájház ismérvei
 A tájház: a népi építészet szempontjából jelentős, esetleg népi műemlékeknek mi-
nősített épületekben berendezett lakásbelsőket (esetleg műhelyeket, kezdetlegesebb Ipari 
létesítményeket) bemutató muzeális intézmény.
 Több évtized alatt jött létre – a főváros XVI. kerületének – kulturális külön-
legessége, a Cinkotai Tájház, hiszen a falusi életmódot bemutató intézmény a 
fővárosban nincs még egy… Szemlélet- és közösségformáló erejét az adja, hogy 
egyszerre nyújtja a lokális kötődés és a közösséghez tartozás, valamint a gyökere-
ink, akár a személyes múltunk megismerésének élményét. Ezáltal a helyi oktatási-
nevelési tevékenységnek is fontos, kiemelt helyszínei lehetnek. Egy jól működő, a 
közösség tagjai által a sajátjának érzett tájház egyszerre eredménye, kifejeződése 
és inspirálója a közösségi összefogásnak, melyre talán minden eddiginél égetőbb 
szükség van. 

Tájházbelső Cinkotán
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 Jelenleg Magyarországon mintegy több száz tájház létezik; bátran állíthatjuk, 
hogy ez a szám európai mércével is óriási szám. Ha utánaszámolunk, kiderül, Ma-
gyarország majd minden tizedik településén található egy, a helyi népi kultúrát 
bemutató kiállítóhely, melynek elnevezése tájház, vagy falumúzeum. Hazánkban a 
nemzetiségek által lakott településeken is számos, az adott nemzetiség népi kultú-
ráját bemutató kiállítóhely, tájház létezik. Minden település – s nem csak nemzeti-
ségi – be szeretné mutatni az összegyűjtött tárgyakon keresztül kiállítás formájában 
a település, az adott etnikum kulturális értékeit, s a még fellelhető hagyományo-
kat. A magyarországi szlovákság tájházainak száma 50 körüli, melyek hazánk majd 
minden második megyéjében elszórtan megtalálhatók. A tájházak, gyűjtemények: 
„mindenekelőtt a népi műveltség emléktárgyainak, kisebb részben folklór (főként 
művészeti) anyagának megmentését szolgáló helyi intézmények, amelyek a helyi 
szlovák közösség, a szlovák nemzetiség egésze és a magyar, valamint más etnikumú 
érdeklődő látogatók számára rendszeresen hozzáférhetővé teszik mindezeket, s ez-
által fejlesztik, fokozzák a szlovák nemzetiség önazonosság tudatát, s tudatosítják a 
népi művelődés etnikumközi kölcsönhatásait. (Andó György, Legatum Kht.: A szlo-
vák nemzetiségi tájházak szolgálatában).
 „Napjainkban egy jó tájház rendezvényei, az iskolai oktatáshoz nyújtott szolgál-
tatásai a helyi hagyományos tudás, a szellemi örökség megismerését, megőrzését 
és élővé tételét szolgálják. A tájház alapításakor, vagy a meglévő intézmény újra-
szervezésekor, hosszú távú stratégiai tervének készítésekor elengedhetetlen, hogy 
meghatározzuk muzeális intézményünk küldetését. Küldetésnyilatkozatunkat te-
gyük közzé a tájházról szóló kiadványban, az intézményi vagy települési honlapon. 
A múzeumok – nagyságuktól és besorolásuktól függetlenül – és munkatársaik mű-
ködésük során mindenkor kötelesek betartani a rájuk vonatkozó jogszabályokat, 
és mindent el kell követniük azért, hogy a küldetésükben megfogalmazott célkitű-
zéseknek a lehető legnagyobb mértékben megfeleljenek. Nagyon fontos azonban, 
hogy munkájukról a fenntartói, látogatói, pedagógusi oldalról visszajelzéseket kap-
janak, hiszen a megfelelő anyagi források és szaktudásuk mellett ez segítheti őket 
abban, hogy korszerű eszközöket alkalmazva jól kezelt, gyarapodó gyűjteményeik, 
igényes, érdekes kiállításaik, ezáltal elégedett és visszajáró közönségük legyen. 
 A kérdést, hogy mitől jó ma egy tájház, több szempontból érdemes körüljárni. El-
sődleges szempont, hogy az épület – amelynek berendezése a településre és a bemu-
tatott korszakra jellemző, szakszerű és helyből származó tárgyakból áll – hiteles és jól 
karbantartott legyen. Nem elhanyagolható tényező, hogy a látogató gondozott belső 
és külső tereket találjon. Mindemellett napjainkban elengedhetetlen, hogy a tájházat 
élettel, hiteles szakmai programokkal megtöltő helyi közösség/ek bekapcsolódjanak 
a működtetésbe. A jó tájház sohasem puszta kiállítás, hanem ideális esetben a helyi 
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hagyományőrző programok helye, a találkozás színtere a helyi közösség tagjai, és a 
helyi tudás átadásának helyszíne a fiatal generációk és az odaérkező turisták számára. 
Az épületállomány szakszerű megőrzése mellett mindenekelőtt elengedhetetlenek az 
egyértelműen tisztázott tulajdonosi és kezelői viszonyok a fenntartó részéről, biztosí-
tani kell a fenntartás jogszabályban és a muzeális intézményi működési engedélyben 
előírt feltételeit. A szakszerű működtetéshez hozzáértő és elkötelezett munkatársak 
alkalmazása sem nélkülözhető, akik vállalják a rendszeres képzésben való részvételt, 
és öntevékenyen is folyamatosan képzik magukat.
 Ahhoz, hogy egy tájház nemcsak épületében, gyűjteményében és berendezésé-
ben, hanem szellemiségében is megmaradhasson hosszú távon, szükséges a moti-
váció a közösség részéről: legyen fontos a település számára a kultúráját megtartó 
hagyomány, amelyet a tájház jelent és közvetít. Ahhoz, hogy egy tájház tartósan 
sikeres lehessen, a működtetés tudatos tervezése, a célok meghatározása, a projekt-
módszer a közreműködők számára elengedhetetlen. A szakszerű kiállításokkal, a 
látogatóbarát programokkal a tájház kulcsszerepet kell szerezzen a helyi identitás, 
a helyi kulturális értékek megőrzésében és továbbadásában, egy olyan színtéren, 
ahol az oktatási funkciók és kiállítások megújítása fő szerepben van.” (Dr. Bereczki 
Ibolya: Tájházak Magyarországon, Tájházi Akadémia 2009 – Oktatási anyag) 
 A Magyarországon található tájházak rendszere igazi időutazást kínál az ér-
deklődőknek. A hagyományos épületekben, korhűen berendezett enteriőrök 
ábrázolják a paraszti kultúra változását. Megismerhetjük a különböző tájegysé-
gekre, az ott jellemző társadalmi rétegekre, nemzetiségekre jellemző szokásokat, 
életmódbeli különbségeket, betekinthetünk néhány rég elfelejtett mesterség 
titkaiba. A népi tárgyak gyűjtése, tájházalapítás egy adott településen, a közös 
történelmi múlt, az etnikai hovatartozás tárgyiasított, büszke emléke. Budapest 
XVI. kerület integrált városfejlesztési stratégiája – 2008–2013 kiadványban áll: 
„A Szilas-patak revitalizációjának, természet-közeli állapotának visszaállítása 
érdekében a patak mentén környezet- és természetvédelmi fejlesztés szükséges, 
ehhez szervesen kapcsolódva kell megoldani Cinkota tradicionális központjának re-
habilitációjához szükséges fejlesztéseket (utcakép megújítás, közösségi találkozóhely 
megteremtése, épített és tárgyi örökség bemutatása) így a volt községháza közössé-
gi házzá – valamint a tájház identitást növelő kialakításával. (…) Ez a stratégia 
csak akkor lesz működőképes és végrehajtható, ha nemcsak a megvalósításához 
szükséges összes erőforrást (emberi, szervezeti, pénzügyi, anyagi, stb.) biztosítja 
a kerület, de folyamatosan megfelelő energiát és figyelmet fordít a megvalósítás 
ellenőrzésére, a részeredmények áttekintésére, az akadályok feltárására.” E város-
fejlesztési stratégiában a Cinkotai Tájház még kiemelt, központi helyet foglalt el. 
Ez a stratégia, lehet, mára már nem végrehajtható, és nem is működőképes? Talán 
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mert a megvalósításához szükséges összes erőforrást (emberi, szervezeti, pénz-
ügyi, anyagi, stb.) nem tudja a kerület biztosítani? S erről jobb mélyen hallgatni? 
Ezen oknál fogva, ha Cinkotát a Tájház bérbeadásának új gondolatával esetleg 
utoléri az új módi – a kultúrturizmus, az előre gyártott, egyen programcsomagok, 
a fesztiválok jellegtelensége, a sztenderd behatások – ugyan mitől erősödik majd 
meg a Cinkotai Tájház identitást növelő szerepe? 

Cinkota jelképe
 A Cinkotai Tájház újkori történetéhez kapcsolható jegyzőkönyvi kiegészítések: 
A.) „A Cinkotai Tájház üzemeltetésével kapcsolatban annyit tudok elmondani, 
hogy január 1-e óta exlex állapot van ebben a helyzetben. (...) És mivel még nem volt 
kellő energiám azzal foglalkozni, hogy ebben rendet tegyek, ez az én hibám, ezért 
exlex állapot van.” (Kovács Péter, Budapest, Főváros XVI. kerületi Önkormányzat. 
Jegyzőkönyv. Készült 2013. április 17-én a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
(Bp. XVI. Havashalom u. 43.) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 6. számú ülésén) B.) Pro és kontra: a Budapest, Főváros XVI. 
kerületi Önkormányzat 2013. május 8-án a Polgármesteri Hivatal nagytermében a 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete 7. számú ülésé-
ről. Jegyzőkönyv, kivonat. Az ülés jegyzőkönyvének tanúsága szerint Abonyi János 
és Kovács Péter gondolatai vajon mennyiben találtak egymásra? „Szintén szlovák 
gyökerű tájház, és sajnos azt láttam, hogy egy valaha nagyon szép tájház gazzal, fu-
tórózsával stb. benőve, úgyhogy nem is működött, nem is üzemelt a tájház, úgy-
hogy akár polgármester úr jelezhetné a kollégájának, hogy ez egy nagy érték és 
vigyázzanak rá, bár mondjuk ez nem az idén volt, lehet, hogy azóta már történtek 
lépések, tehát azt szeretném elkerülni, hogy nehogy idejussunk ezzel a Tájházzal.” 
(Abonyi János képviselő) „Elnézését kérem (alpolgármester úr), egy kiegészítésem 
lenne, hát én nem szeretném, ha a régi kerékvágásban menne tovább. Szerintem 
jobb lenne, hogyha sokkal jobban kihasználva működne ez a Tájház, mint koráb-
ban.” (Kovács Péter). 
 „Múzeumbarát tudósítóként ” (vagy akár „művészeti íróként”) hosszú ideje já-
rom az országot a népi kultúra, a népi művészet nyomában. Tamási Áron írja: „Olyan 
műveltség ez, melyet: nem politikusok ácsoltak össze valamelyik társadalmi osztály 
védelmére, hanem névtelen emberi mű, mint a nyelv. Nem kezdetet lát a születésben, 
nem véget a halálban, hanem csak személyi változást mind a kettőben. S nemcsak 
embernek emberhez való kapcsolatát szabályozza, hanem a szövetséget is, melyet a 
természettel és Istennel mindnyájunknak meg kell kötnünk. Valóban, olyan életforma 
ez, melyben a közösség az első és legfőbb személy, s lelkében változatlan, csupán az 
atyák és a fiak cserélik egymást.” Azt most ne firtassuk, nem lényeges, hogy milyen 
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forrásból tudom, de tény, hogy a kerületi hivatalban a Tájház ügyében többen meg-
jelentek érdeklődni. S azt is, hogy milyen visszaigazolások hangzottak ott akkor el: 
„nem voltak megelégedve”, „kevés volt a program…”, stb., aminek ellentmond, hogy 
máshonnan máskülönben mennyi dicséretet kaptak, s ennek hivatalos formában ed-
dig hangot nem adtak. Útjaim során, számos vidéken  számtalan tájházat, falumú-
zeumot tekintettem meg, és bizton állíthatom, hogy Cinkota gyöngyszeme, a mi 
ékességünk, jelképünk, a mi Tájházunk, fénykorban, az iskola működtetésében igazi 
nevezetességként, mind között megállta a helyét, s a jó tájház minden kritériumának 
megfelelt. (Ha forráshiány vagy egyéb kívülálló ok miatt akadályozó tényezőkkel kel-
lett szembenézniük, arról nem a munkatársak tehettek). 
 Az Önkormányzat honlapján található a „Polgármester Naplója” c. rovat, amely-
ben, nem régiben, Kovács Péter urat, legújabb programjáról kérdezték: „Én személy 
szerint tanulmányi útra megyek Berlinbe. Az intézményvezetőkkel az ottani német 
oktatási rendszert nézzük meg. Ott hasonló rendszer van, amit Magyarország most 
akar bevezetni. Tapasztalatokat szeretnénk összeszedni. Azt, hogy amikor náluk be-
vezették akkor milyen zökkenők voltak, azt hogy ugorták meg. És egyáltalán hogy 
működik a rendszer.” 
 „Aki azt kívánja, hogy a társadalomban komolyan vegyék, annak erkölcsi ér-
tékeket kell megvalósítani (tisztesség, becsület, igazmondás, segítő készség); aki 
azt kívánja, hogy gyarapodjék, annak fel kell ismernie, hogy erkölcsi magatartással 
célhoz nem ér, s így tisztességet, becsületet, igazmondást, és így tovább, mellőznie 
kell. A kettő együtt nem megy.” Itt ismét Hamvas Béla gondolataira hagyatkozom. 
Tisztel Polgármester úr! A XVI. kerületi Fejlődő Kertváros Program keretében fel-
állított táblaerdő közepette igazán szentelhetett volna néhány percnyi figyelmet az 
Önt körülvevő sokkal alapvetőbb (közügyet, emberi méltóságot, érzékenységet 
érintő) kérdésekre is. Vethetett volna pl. néhány pillantást a Cinkotai Tájház ed-
digi munkájáról szóló jelentésekre. És az eddigi munkatársak felé a köszönöm szó 
elhangzása sem lett volna utolsó. Úgy vélem, az elképzeléssel nem vagyok egyedül, 
hogy a helyi sajátosságok, a jó szokások, a honi szellemi tőke, a tudásbázis, de még a 
saját buktatóink is, amelyből van nekünk éppen elég, ám a talpra állás tapasztalata, a 
mi saját megoldásaink is megszülettek mellé, sokkal értékesebbek annál, mintsem, 
hogy messzi földről átvett idegen mintákat ültessünk át „hazai földbe”. A mi lépté-
künkkel mérve a feladatokat, az összekovácsoló erőket juttassuk inkább érvényre. 
 Immár egy parányit megenyhülve most inkább a bizalomra helyezném a hang-
súlyt, amely ha párolgásnak is indult, mégsem csüggedem. Sokkal inkább reményke-
dem, hogy megtaláljuk a közös hangot. S a Tájház „nemcsak épületében, gyűjteményé-
ben és berendezésében, hanem szellemiségében is megmarad hosszú távon”. Bízom benne, 
hogy azok a gyönyörű, pingált bútorok a bérbeadás során (s nem, mint közönséges 
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berendezési tárgyakkal bánva, selejtezésre ítélve) nem amortizálódnak majd. S vala-
melyik „fesztiváli hangulatban” egyetlen népi tárgyra, egyetlenegy karcolás sem kerül. 
Jelen pillanatban még nem ismeretes, ki nyeri meg a pályázatot. Nem tudjuk, a merész 
vállalkozó ki lesz. (Időközben kiderült, a Varázsműhely a kiválasztott). De mi, azért 
drukkolunk neki, hogy minden vonatkozó szabály és kötelezvény betartása mellett 
kifogástalanul tudja majd működtetni a házat. Hogy jó kerületi módjára, hozzánk ha-
sonlóan jól viseli majd az intézmény gondját. Bár a mai mammon világában lehet, erre 
alig-alig lesz lehetősége, s eleve szélmalomharcra lesz ítélve. 

Végszó
„Néha úgy elfogytunk, magunk sem
találtuk magunkat. Néha a magyar is
idegen volt, néha az idegenből lett a
legjobb magyar.” (Babits Mihály)
 „A hagyományairól élesen lemetszett társadalmak beteges állapota leginkább a 
születéssel és a halállal való kapcsolatukban tükröződik. Régen, amikor a hagyomá-
nyok keretet s támpontot adtak az emberek életéhez, a születés otthon, rokon nők 
segítségével zajlott. Ugyanígy az eltávozás, a haldoklás is otthon, a megszokott mili-
őben történt. Az új jövevény, az új ember már csak szimbolikusan is hazaérkezett, s 
a haldokló hazulról távozott el. A közben leélt életnek is hagyományos háza, otthona 
volt. Az anyák nem féltek a szüléstől, mint ahogy a természeti népek asszonyai ma 
sem félnek tőle, s a hagyományőrző emberek sem idegenkednek a haláltól. A rejtett 
halálfélelem, a feldolgozatlan halálkérdés, az embertelen kórházi pusztulás tudata 
beteggé teszi az embereket, csökkenti életidejüket. A néphagyomány megfelelő, fel-
dolgozható és elfogadható választ tudott adni a halállal kapcsolatos kérdésekre, me-
lyek ténylegesen fel sem merültek, hiszen szinte az anyatejjel szívta magába őket az 
ember, s a halottakkal kapcsolatos szertartások – felravatalozás, búcsúztatás – szem 
előtt zajlottak. Ezért a hagyományt tisztelő emberek lelkileg alapvetően egészsége-
sebbek, mint a hagyományt nem őrzők. (…) De a hagyományok nélküli társada-
lomban az egyes ember hagyományt teremthet azzal is, ha megismeri ősei kultúráját, 
magáévá teszi, felvállalja, s gyakorolja azt. Ma egyre többen érzik szükségesnek azt, 
hogy csatlakozzanak a néptáncmozgalomhoz, s mind többen kezdik ápolni újra a 
népművészeti, kézműveshagyományokat is. És ha ma még nem is vagyunk cselekvő 
részesei a kézművesmozgalmaknak, nem magunk készítjük ruháinkat, bútorainkat, 
de ha igényeljük, hogy hagyományos tárgyakkal, játékokkal vegyük körbe magunkat, 
népdalokat hallgassunk, tiszta alapanyagokat tartalmazó népi ételeket fogyasszunk, s 
hagyományos gyógymódokkal gyógyítsuk magunkat, már sokat tettünk azért, hogy 
feltámasszuk a hagyományt. Az embernek az egészsége érdekében ki kell tudnia bon-
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takozni a természetes énjéből, de ehhez előbb meg kell ismernie önmagát. Ebben se-
gíthet a szakrális mesterségek, játékok elsajátítása, a vallási hagyomány megismerése 
és megértése, a hagyomány újrafelfedezése.” (Váczi Gábor teológus).
 Egy vissza-visszatérő gondolat nem hagy itt nyugodni. Ha már muszáj, az isko-
lai körülmények közt eddig viszonylag jól üzemelő Cinkotai Tájházat, nem lenne 
célszerűbb a Polgármesteri Hivatalnak „direkt” módon, s nem „bérlő” és alatta „al-
bérlő” bevonása által működtetnie? Gondolom a cinkotaiak, (de a kertvárosiak is) 
hasonlóan látják ezt. Nem tudjuk irányítani egy másik ember reakcióit. Csak annyit 
tehetünk, hogy őszinték vagyunk hozzá, és feltárjuk előtte, hogy mi az, ami nekünk 
fontos. Talán még mindig van lehetőség a gyógyításra, hogy elsősorban – szűkebb 
hazánk érdekeit – a helyi közösség igényeit, az értékeink – a néprajzi gyűjtemény-
ben évtizedek alatt realizálódott népi kultúra – megmentését nézzük. A titok az 
emberben van. Egy csipet lélek és a Cinkotai Tájház – így vagy úgy – új életre kel. S 
mindannyiunk megelégedésére a következő Kulturális Örökség Napjai programon 
újra büszkén megmutathatja magát… Nem feltétlen a „pénz a domináló”, amikor az 
embereknek igénye van arra, amelyet szeretettel dédelgethetnek... 
 A nagyváros peremén, Cinkotán, ahol a múlt – az örökség, a tradíció – még tapint-
ható közelségben maradt fenn, minden kétséget kizáróan végre hadd nyugodjak meg.

Borka Elly

A tájház udvarán
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Regionális találkozó a Dél-Dunántúlon

A Német Nemzetiségi Tájházak és a Dél-dunántúli Tájházak közös találkozóját 2013. 
június 14-én rendeztük meg a Baranya megyei Szederkényben. A rendezvény fő ve-
zérfonala a gasztronómiához kapcsolódott, „Helyi ízek a tájházak udvarán” címmel.
 A rendezvényt a település polgármestere, Hergenrőder János nyitotta meg, aki 
elmesélte a résztvevőknek Szederkény történetét, betelepítését, bemutatta a fonto-
sabb intézményeket, látnivalókat, beszélt a helyi kulturális és sportéletről, gazda-
sági sikerekről és kevésbé sikeres eseményekről. Elismerően beszélt a lakosság ösz-
szefogásáról például árvíz idején, vagy a tájház létrehozásakor. A tájház egyébként 
a település vélhetően legrégebbi lakóháza, igazi fagerenda vázas épület, melynek 
megmentésében Dobosyné Antal Anna műemlékvédelmi szakmérnöknek (aki az-
óta is „hazajár” Szederkénybe) és természetesen a faluvezetésnek és a lakosságnak 
óriási érdemei vannak. 
 A polgármesteri bevezető előadás után Dobosyné Antal Anna „Fachwerk há-
zak a Dél-Dunántúlon” című előadásában a fagerenda vázas építkezés magyaror-
szági történetéről beszélt. Több forrás is hivatkozik arra, hogy a német építkezési 
mód a 19. század első felében intenzíven jelen volt Tolna és Baranya területén. 
A technológia fokozatosan háttérbe szorult, rendeletekkel is tiltották alkalmazá-
sát. Antal Anna sokéves kitartó kutatómunkája nyomán kb. 120 ilyen típusú máig 
megmaradt épületet talált, melyek nagy része sajnos pusztulásra van ítélve. Le-
romlott állaguk miatt vagy lebontják őket, vagy hibásan újítják fel. A szederkényi 
ház a fachwerkes technológia egyik legszebben megmaradt, megőrzött, illetve 
helyreállított példánya.
 Ezután a Magyarországi német tájházakról számoltam be dióhéjban, ismertetve 
a 2008-ban Budaörsön megalakult Magyarországi Német Tájházak Szakmai Köz-
pontja munkáját, az eredményeket, terveket, de gondokat is, a német tájházak hely-
zetét, területi eloszlását az országban.
 Hegedűsné Majnár Márta „A noszvaji szilvalekvár újjászületése a Gazdaház ren-
dezvényein keresztül” című előadásával tértünk rá tulajdonképpen rendezvényünk 
fő témájára. Majnár Márta részletesen ismertette, hogyan is jutott el tulajdonkép-
pen a település ahhoz a felismeréshez, hogy a helyi termésű szilva hagyományos 
módon való lekvárrá főzése hosszabb távon fellendíti a település tájházának ismert-
ségét, látogatottságát, a faluturizmust. 
 Az első szilvanap sikere után már többen is belefognak egy-egy üst lekvár kifő-
zésébe, ami mint megtudtuk, emberpróbáló feladat, hiszen hosszú órákig kell fo-
lyamatosan kevergetni a szilvalekvárt, ami akkor kész, ha a kanálra kivett sűrítmény 
már akkor sem pottyan le, ha a kanalat lefelé fordítják. A beszámoló felvázolta azt a 
folyamatot, ahogyan az első rendezvényen az üst tartalma még licitálva kelt el, míg  
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A találkozó résztvevői (Fotó: Kapitány Orsolya)

Ebéd és borkóstolás Szederkényben (Fotó: Kapitány Orsolya)
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folyamatosan eljutottak odáig, hogy csinos (helyi készítésű) cserépedényekbe csoma-
golva helyi termékként árusítják a település lakói a noszvaji szilvalekvárt. És most már 
nem csak azt, hanem az abból készült süteményeket, másfajta gyümölcslekvárokat is.  
A Noszvaji Szilvanapon egyéb helyi kézműves terméket is kínálnak a látogatóknak, 
nem csak a tájház udvarán (mert azt kinőtték), hanem a házak, présházak előtt is.  
A település e hagyomány felélesztésével tulajdonképpen magára talált.
 Berger Józsefné „Vincétől Mártonig – szőlő és bor a Császártöltési Sváb Házban” 
című előadásában ismertette a település történetét, a naptári év hagyományőrző prog-
ramjait, majd rátért arra, miért is lehet sikeres a tájházuk. Ő is az összefogást, a település 
lakóinak aktív, érdeklődő magatartását emelte ki. A nyári gyerektáborral, a tanév során 
megtartott foglalkozásokkal, rendezvényekkel (például helyi lakodalmas két nyelven, 
szüret és borászkodás) a gyerekeket is megnyerik a hagyományőrzés ügyének. 
 Egykori császártöltésiek szponzorációjával és több komoly pályázat útján sike-
rült kialakítaniuk a Mesterségek Udvarát, ahol kis faházakban régi mesterségeket 
mutatnak be, múzeumpedagógiai foglakozásokat is szervezve ide. Az állandó kiállí-
tás is az Alfa Program keretében tudott megújulni. 
 A település helyi terméke a szőlő, illetve a bor. Császártöltés erre építette idén 
áprilisban a szent György napi Tájházak Napja rendezvényét. A Nagy Szőlőskönyv 
megnyitása is ide kapcsolódik – ami egy új hagyomány teremtése tulajdonképpen: 
a könyvbe lerajzolják a szőlővesszők szent György napi, majd állapotát, majd a szü-
retkori állapotát. A tervek szerint változó helyszínnel, borkóstolóval rendezik majd 
meg minden évben a Tájházak Napját. 
 Következő előadónk, Serényi Ákos „Hagyomány-innováció és kreativitás Bara-
nya gasztronómiájában” címmel a medvehagyma sikertörténetét, egy elfeledett gyó-
gyító hatású növény étrendünkbe való visszatérését ismertette. Orfűn két dolog ösz-
szeházasításával egy harmadikat sikerült létrehozni, ui. ha a medvehagyma kultúrája 
összekapcsolódik a kemencés sütés kultúrájával, akkor egy harmadik íz keletkezik. 
Serényi Ákos beszélt a sikertörténet fő lépéseiről, attól kezdve, hogy az első medve-
hagyma levélért lehajolt. Azóta misztériumot teremtett a medvehagyma köré, hogy 
sikere legyen a médiában, létrehozott egy élő tájházat a kemencés udvarral, biztosítot-
ta a környezet hitelességét, bevizsgáltatta és levédette a medvehagymát, beillesztette a 
gasztro-kultúrába, rendszeresen megtartja és folyamatosan továbbfejleszti a Medve-
hagyma Fesztivált. Orfűn szimbólummá vált a medvehagyma.
 Stepán Kata „Élő múzeum a somogyi „ízek” tükrében – Permakultúra és fenn-
tarthatóság a Szennai Skanzenben” című előadásában a Szennai Skanzen megúju-
lásáról, élő múzeumi helyszíneiről beszélt (Rinyakovácsi porta, Somogyszobi por-
ta), ezen belül a hagyományos népi táplálkozáskultúra szerepéről a programjaikban 
(kenyérsütés, népi ételek készítésének megtanítása, népi gyógyászat, gyógyító nö-
vények bemutatása). Büszkék arra, hogy a környék egyesületeit, a helyi kézművese-
ket, termelőket is sikerült bevonni az egyes rendezvényekbe. 
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Mezőgazdasági eszközök a szederkényi néprajzi gyűjteményben
(Fotó: Kapitány Orsolya)
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 Mintegy összefoglalóként Dr. Bereczki Ibolya „Paraszti konyha másképp – 
Hagyományőrzés és a mai alkalmazás tájházainkban” című előadása zárta a talál-
kozót. Bereczki Ibolya szerint tanulással kell kezdenünk a népi konyha megisme-
rését is, régi forrásokat, helyben gyűjtött recepteket kell felkutatnunk, amennyire 
csak lehet az időben visszamenve, hiszen az emlékezetben elsősorban már csak 
az 50-es évek élhetnek. Meg kell találnunk azt a „címkét”, ami az adott településre 
markánsan jellemző: szilva, rétes, lecsó, stb. 
 A második lépés az, hogy mit és hogyan szeretnénk bemutatni gasztronómi-
ai hagyományunkkal kapcsolatban, és ezt kiknek és kivel akarjuk megvalósítani. 
Fontos ilyenkor a tájházunk olyan átrendezése, hogy az hitelesen tükrözze a be-
mutatni kívánt ételkészítési folyamatot – eközben az apró részletek is fontosak 
lehetnek, még az öltözékünk is. Pozitív példaként az Endrődi Tájház egy rendez-
vényéről hallhattunk. 
 Jó, ha közösségformáláson és a megújuláson túl egy-egy ilyen programból be-
vétel is keletkezik, hiszen azzal a tájház működési feltételeit is biztosítani lehet. 
A tájház udvarán létesített objektumok lehetőség szerint legyenek jellemzőek a 
településre. A főzésben, sütésben felhasznált eszközök ne a kiállított tárgyak le-
gyenek, hiszen azok feltehetően leltározottak, restauráltak, védelmet élveznek, 
de igyekezzünk hiteles kellékeket beszerezni (pld. zománcfazék). 
 A programunk ne csak az ételkészítésről szóljon, – és ez lehet egyszerű, hétköz-
napi étel, mert azt is elfeledtük már –, hanem mutassuk be magát a tájházunkat, 
vagy rendezzünk hozzá alkalmi tematikus kiállítást is. És mindez természetesen 
„egyedül nem megy”!

 A délelőtt folyamán műsort adott a Szederkényi Táncegyüttes Utánpótlás Cso-
portja és a szomszédos Bóly apró táncosai Béládi Melinda vezetésével. 
 A borkóstolóval egybekötött finom ebéd után a legkitartóbbak még megtekintet-
ték a Tájházat és a falumúzeumot (Dorfmuseum) Hoffmann Antal kalauzolásával.

 Köszönjük a szederkényieknek a szívélyes fogadtatást és vendéglátást!

 Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a találkozó előadásairól hangfelvétel 
készült. Az anyag feldolgozása után kitesszük azt a Tájházszövetség és a budaörsi 
Heimatmuseum honlapjára. 

Jaszmann Gabriella
Tájházszövetség elnökségi tagja
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A szlovákiai magyar tájházak kezelőinek regionális találkozójáról

A tájházak, néprajzi szobák és gyűjtemények szlovákiai magyar régiókban való 
létrehozására irányuló mozgalom több mint négy évtizedes múltra tekint vissza. 
Az első ilyen tájház 1969-ban Kolonban jött létre és máig látogatható. Napjainkig 
további számos ilyen kiállítóhely jött létre, amely a magyar közösségek népi kultú-
ráját őrzi és bemutatja. Fenntartóik, kezelőik számára éves rendszerességgel rendez 
a Mátyusföldi Muzeológiai Társaság szakmai napot. Idén már tizenegyedik alka-
lommal valósult meg ez a rendezvény, Hagyományok és értékek címmel. Az előző 
tíz év során, minden évben más-más helyszínen találkoztak a szeminárium iránt 
érdeklődők. 2013. július 3-án a Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltára 
Vágsellyén, a Pázmány Péter kastélyban adott helyet a rendezvénynek. A találko-
zón 48 személy vett részt, akik között ott voltak a Nagymegyeri, a Nagycsalomjai, 
a Tardoskeddi, a Garamszentgyörgyi, a Százdi, a Taksonyi, a Felpéci Tájház, a 
búcsi Népviseleti Babák Múzeuma, a bényi kézművesház, a szalkai Magyar Ház, a 
gömörmihályfalai Forgon Mihály Emlékszoba, a szalkai, a felsőahai, a peredi nép-
rajzi gyűjtemény, az ipolysági Honti Múzeum, a komáromi Duna Menti Múzeum, 
a pozsonyi SzNM – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeum, a rozsnyói Bányászati 
Múzeum képviselői és néhány magyarországi tájházszövetségi tag is. A rendezvény 
sikeres megvalósításához hathatósan hozzájárultak a társszervezők, köztük a szent-
endrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, és a Magyarországi Tájházak Szövetsége, a 
Galántai Honismereti Múzeum és a nyitrai Nyitra Menti Múzeum.

A Vágsellyei Tájház (Fotó: Strešňák Gábor)
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Strešňák Gábor előadása és a résztvevők (Fotó: Nagy Károly)

A közös ebéd (Fotó: Danter Izabella)

Ékes Ilona, magyar országgyűlési képviselő, Bukovszky László, a Szlovák Kormányhivatal 
Nemzetiségi Biztosa hivatalának titkára, Keppert József, a Galántai Honismereti Múzeum 

igazgatója (Fotó: Nagy Károly)
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 A program szakmai részének első felében elhangzott előadások a levéltárban lát-
ható kiállításhoz kapcsolódtak, melynek témája az egyén és a család történetének ku-
tatása a levéltárakban. Novák Veronika, a levéltár igazgatónője üdvözlő szavai és a le-
véltár bemutatása után részletesen beszélt a téma kutatásának történetéről a múltban, 
aktualitásáról és fontosságáról napjainkban, s azokról a forrásokról, amelyek a kutatás 
során nagy jelentőséggel bírnak. A szlovákiai levéltárak családtörténeti forrásai kö-
zül az anyakönyvek kutatását kiemelve tartott előadást Strešňák Gábor, levéltáros, a 
Szenci Városi Múzeum igazgatója. E témához kapcsolódott Vass Erika előadása is.  
A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum fiatal munkatársa egy kutatási eredmé-
nyein alapuló kiállítást mutatott be, amely a skanzen hidasi házában látható. Témája 
az egyéni életsorsok alakulását követi a Közép-Európában, a második világháborút 
követően (1944–1947) bekövetkezett ki- és áttelepítések idején, amelyben több 
nemzetiség is érintett volt, s kitelepítésük különböző körülmények között zajlott le. 
 A program következő részében a tájházakat érintő pályázatokról volt szó. 
Ékes Ilona, a magyar országgyűlés képviselőasszonya beszámolójában áttekintést 
nyújtott a magyarországi pályázati lehetőségekről, a határon átnyúló pályázatok-
ról, melyeknek célja a velünk élő hagyományok megmentése. Dombi Alajosné 
Bozzay Jolán és Duba Otília a Felpéci és a Duba Tájház közös pályázatáról szá-
molt be szóban és képekben. Igaz, a pályázat végül nem nyerte el az igényelt anya-
gi támogatást, ennek ellenére a tervezett közös kulturális, zenei és épített öröksé-
get bemutató rendezvény megvalósult. 
 Az utolsó előadásban e sorok írója bemutatta a Vágsellyei Tájházat. Foglalko-
zott a valamikori mezőváros népi építészeti sajátosságaival, a lakóház történeti 
fejlődésével, átépítési fázisaival, felújítási munkálataival, a benne látható a 19. 
század végi állapotokat rögzítő középparaszti sorban élő család népi lakáskultú-
ráját bemutató enteriőrrel. 
 A szakmai nap nagyon kedves „meglepetésvendégei” voltak Barsi Ernő, néprajz-
kutató, zenepedagógus, zenetörténész és lánya Barsi Hajnalka. Barsi Ernő megtisz-
telő előadásában többek között Kodály Zoltán mátyusföldi és csallóközi népzene-
gyűjtő útjait idéző sorait elevenítette fel, Barsi Hajnalka pedig a mester hegedűkí-
séretében népdalokat adott elő. 
 A tanácskozás kerekasztal beszélgetéssel végződött. A hozzászólások irányadó 
témái voltak: 1) A tájház szerepe és kapcsolata a helyi, a kiállítóhelyet létrehozó és 
az ezt el-, ill. befogadó közösségekkel, 2) Az egyéni sorsok és jelentős helyi családok, 
élettörténetek bemutatása a tájházakban, 3) Fejlesztések megvalósítása a tájházak-
ban, pályázati lehetőségek kihasználása, 4) Felhívás a Szlovákiai magyar tájházak és 
néprajzi gyűjtemények c. kötet anyagának összeállításába való részvételre. A beszél-
getésben résztvevők aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatosan, hogy a legtöbb 
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tájház és néprajzi gyűjtemény esetében nem biztosított a megfelelő jogi és szakmai 
háttér, hosszú távon nem látják biztosítva a kiállítóhelyek és a gyűjtemények jövőjét 
(Halló József, Ziman Magdolna, Jókai Mária). Egyöntetűen kilátástalannak látják 
a tájházak és a néprajzi, ill. helytörténeti gyűjtemények fenntartásához, karbantar-
tásához és fejlesztéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtését. Sem a szlová-
kiai, sem a magyarországi pályázati felhívások nem adnak lehetőséget olyan anyagi 
támogatás elnyerésére, amely valamelyest pozitívan változtatna a helyzeten. Véle-
ményük szerint a szóban forgó intézmények és gyűjtemények sikeres továbbélésé-
hez feltétlenül szükség volna egy olyan alap létrehozására, amelyhez meghívásos 
pályázat kapcsolódna (Szobi Eszter). A hozzászólók rámutattak arra a hiányosságra 
is, hogy az országos hatáskörű turisztikai rendezvényeken Dél-Szlovákia turisztikai 
és vendégváró programjairól, az itt látogatható nevezetességekről nem tesznek em-
lítést. A vidéki kiállítóhelyek propagálásával leginkább egy-egy helyi, ill. regionális 
kiadvány foglalkozik (Koczka Katalin, Szobi Eszter). Örömmel fogadták a Szlová-
kiai magyar tájházak és néprajzi gyűjtemények c. kötet megjelenésének tervét (a 
felhívás postai és elektronikus formában való megküldése a szóban forgó tájházak 
és néprajzi gyűjtemények fenntartóinak 2013 júniusában valósult meg). A jelenle-
vő tájházak képviselői ígéretet tettek a felhívásban szereplő adatok megküldésére. 
Pozitívan értékelték az egyéni sorsok és családok élettörténetek bemutatásának öt-
letét a tájházakban (Varga László). A pestmegyei Monorierdő képviseletében Bodó 
László felajánlásával, a jelenlevők aláírásával a szeminárium rendezője emlékül át-
vehette a Magyar építészet sorozat klasszicizmust és historizmust tárgyaló kötetét, 
amely több értékes műemlék épületet is bemutat a mai Szlovákia területéről. 
 A program befejező részében a találkozó résztvevői Gál Margit, a levéltár tudo-
mányos munkatársa szakmai vezetésével megtekintették a levéltár épületének árká-
dos zárt körfolyosóján Az egyén és a család sorsa a levéltári dokumentumok tükré-
ben című nagyszabású időszaki kiállítást (a kiállítás témájához kapcsolódva Kovács 
Judit, a levéltár fiatal munkatársa elkészítette az 1831-ben épült Vágsellyei Tájház 
építőinek családfáját). A résztvevők ezután megnézték a Pázmány Péter kastély tör-
ténetét bemutató állandó tárlatot is, amely az épület pincehelyiségében található. 
A közös ebéd elfogyasztása után látogatást tettek a Vágsellyei Tájházban, melynek 
fenntartója a nyitrai Nyitra Menti Múzeum, a benne látható enteriőrök létrehozó-
ja és a kiállított tárgyak tulajdonosa a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat által 
fenntartott Galántai Honismereti Múzeum.
 A rendezvény helyet adott a legújabb regionális kiadványok bemutatására, cse-
réjére és az Erdélyi tájházak, néprajzi gyűjtemények c. kiadvány megvásárlására.

Danter Izabella
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Barsi Ernő és Hajnalka előadása (Fotó: Danter Izabella)

A résztvevők egy része a tájház udvarán (Fotó: Strešňák Gábor)
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Búcsú Néveri Esztertől

Szomorúsággal töltött el a július végén hirtelen jött hír, hogy Néveri Eszter 67 éves 
korában elhunyt. Annál is inkább, mivel néhány nappal azelőtt a férje küldeménye-
ként kaptam meg a barsváradi Felvidéki Ház gondosan elkészített szöveges és képes 
anyagát a Szlovákiai magyar tájházak és néprajzi gyűjtemények kötetbe.

 Néveri Zoltánné Demeter Esztert 2005-ben ismertem meg. Akkor már 
nagy lendülettel dolgozott a Felvidék népi kultúráját, helytörténetet bemutató 
gazdag gyűjteményének méltó elhelyezésén a szülőfalujában, a Garam völgyi 
Barsváradon, vásárolt parasztházban. Fáradságot nem ismerve hozta rendbe, 
rendszerezte a tárgyakat, amelyekre ajándékozás, vásárlás, kiállításra való fel-
ajánlás vagy csere útján tett szert. A 19-es házszám alatt álló gazdaház megvá-
sárlásával az volt a célja, amint ezt az első nekem írt levelében megfogalmazta, 
hogy „megmentse a benne levő sok régi paraszti dolgot a szülei és nagyszülei által 
eltett, őrzött tárgyakkal együtt”. Elképzeléseinek megvalósítása érdekében min-
den lehetőséget megragadott, intézkedett, szervezkedett. A hatalmas gyűjtemény 
összegyűjtésében bevonta családját, barátait, ismerőseit. A gyűjtemény sorsának 
tudatos, olykor sajátos alakítójaként ismerkedett meg a szakirodalommal. S ezt az 
érdeklődést beoltott családja fiatalabb tagjaiba is. 
 A két évig tartó felújítási munkálatok után 2006. június 10-én került sor a gyűjte-
mény első ünnepélyes átadására elsősorban a falu lakosainak számára, akik sokban 
hozzájárultak a kiállított tárgyak gyűjtéséhez, másodsorban pedig a környékből, il-
letve az ország távolabbi vidékeiről származó ajándékozók és minden kedves belföl-
di és külföldi látogató számára. A lakóház homlokzatán a Felvidéki Ház –Vidiecky 
dom felirat olvasható. Az elkövetkező években a telek kibővült a két szomszédos 
portával, amelyen egy-egy 19. századi közép-, ill. szegényparaszt lakóháza áll, gaz-
dasági épületekkel, udvarral, konyhakerttel és gyümölcsössel. A gyűjteményben a 
Kassától Párkányig elterülő régiókból találunk különböző tárgyi emlékeket, ame-
lyek egy polgári jellegű bútordarabokkal kiegészített református nagyparaszti, egy 
közép- és egy szegényparaszti lakóházban berendezett enteriőrökben vannak elhe-
lyezve. A „skanzenben” emellett időszaki kiállításokra használható tér, pihenőhelyi-
ség, kellemes udvar található.  
 Néveri Esztert nyugtalan, igazságszerető, örökmozgó, optimizmussal teli 
egyéniségnek ismertem meg. 2000-ben megalapította A Lévai Magyar Asszonyok 
Ligáját. Főszervezője volt a helyi református templomban elhelyezett emléktáb-
lának, amely a községből származó I. és II. világháborúban elesett harcosoknak 
állít emléket. 2006-tól kísérte figyelemmel a Magyarországi Tájházak Szövetségé-
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nek a munkáját, mint rendes tag. Egy személyben volt a barsváradi Felvidéki Ház 
megálmodója, létrehozója, tulajdonosa és működtetője, s ebben az értékterem-
tő munkájában mellette állt elsősorban férje Néveri Zoltán, mérnök, és családja 
minden tagja. 
 A Néveri család „magánmúzeuma” hétvégenként 2006 óta várja a látogatókat. 
Eszterrel együtt továbbra is, mert hamvait a barsváradi Felvidéki Ház udvarán he-
lyezték végső nyugalomra 2013. augusztus 7-én. Legyen neki a szülőföld könnyű, 
és a mozgalmas, tevékeny élet után nyugalmat adó. Béke poraira!

Danter Izabella
a Magyarországi Tájházak Szövetsége 

Elnöksége nevében
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Dél-alföldi Regionális Találkozó Vésztőn

Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megye tájházainak képviselői 2013. július 26-án, 
Vésztőn találkoztak a szövetségünk által szervezett tanácskozáson. A rendezvény 
helyszíne a vésztői Mesterségek háza és tájházban volt. Az előadások 10 órakor kez-
dődtek a tájház mögött lévő foglalkoztató színben. A megjelenteket Molnár Sán-
dor, Vésztő polgármestere köszöntötte. Elmondta, hogy Vésztő és környéke gazdag 
kulturális és természeti értékekkel rendelkezik, ezek közül külön büszke a tájházra. 
A tájházban folyó munka szervesen bekapcsolódik a város kulturális életbe. A pá-
lyázati források segítségével folyamatosan sikerül megújítani a tájházat és bővíteni 
a kulturális programok palettáját- mondta a polgármester úr. 
 Szonda István, a régió képviselője nyitotta meg a szakmai fórumot és átadta Dr. 
Bereczki Ibolya a tájházszövetség elnökének üdvözletét, aki sajnos nem tudott részt 
venni a találkozón. Majd felkérte Hegedűsné Majnár Mártát előadásának megtartá-
sára. Az ügyvezető elnök beszámolt a szövetség szervezésében elindult programok-
ról, melyek közül a Tájházak Napja rendezvénysorozat ebben az évben indult útjá-
ra. Az elnöknő tájékoztatta a megjelenteket az aktuális pályázati lehetőségekről is. 
Második előadónk, Andó György, szövetségünk elnökségi tagja, a megyei hatókörű 
városi múzeum igazgatója, aki az átalakuló múzeumi szervezetről nyújtott tájékoz-
tatót. Előadásában a történeti áttekintés mellett a megváltozott jogszabályi háttér 
ismeretére hívta fel a hallgatóság figyelmét. Csősz Ferenc, a vésztői művelődési in-
tézmények igazgatója a város muzeális gyűjteményeit mutatta be. Beszámolójában 
elmondta, hogy a népi irodalom jeles személyiségei alkottak ezen a területen, és 
Vésztőn élt és alkotott a népi irodalom egyik legjelentősebb művésze Sinka István is. 
Az utolsó előadó Szonda István volt, aki a tájházak speciális helyzetéről, a magán és 
önkormányzati fenntartói közegről, példákkal illusztrált előadást tartott. A szakmai 
tanácskozás végén Csüllög Sándorné, a tájház vezetője mutatta be a gyűjteményt. 
A finom ebéd után ellátogattunk szövetségünk tagjához, Eszlári Sándornéhoz, aki 
magán tájházat alakított ki családi házuk szomszédságában. A rendezvényen részt 
vett Végh Judit, a Vésztő-Mágori Emlékpark igazgatója, aki meghívta a tanácskozás 
tagjai az emlékparkba. A rendezvényen több mint 20 résztvevő jelent meg, nagy 
örömünkre az érmellékiek – Tóth Imre tanár úr és munkatársai  Érkörtvélyesről- is 
képviseltették magukat. Ez úton köszönetet mondok vendéglátóinknak, akik bizto-
sították a szakmai rendezvény helyszínét és nagyszerű körülményeit.

Szonda István
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A találkozó résztvevői a tájházban
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Beszámoló a szentlászlói Tájház – Helytörténeti 
és Néprajzi Gyűjtemény

újszerű bemutatása című projekt megvalósításáról

A Német Nemzetiségi Önkormányzatunk e projekthez 1 961 772 Ft támogatásban 
részesült.
 A pályázatban vállaltakat teljesítettük. 2012. szeptember második felétől kezdő-
dött el az épület belső és külső felújítása (festés, meszelés, mázolás). Ezt követően a 
kiállítás anyagának állagvédelme is megtörtént (szúvédelem, rozsdátlanítás, tisztí-
tás, stb.). A tárgyak teljes körű leltározására is sor került, digitalizálva. Az időközben 
szaporodó kiállítási anyag elhelyezéséhez 4 posztamenst készíttettünk. A kiállítást 
többé-kevésbé meghagytuk a néprajzos szakember által berendezett 2003-as meg-
nyitási állapotban, egy helyiség kivételével, amelyet oktatási-foglalkoztatási célra 
alakítottunk át. Itt helyeztük el a pályázati pénzből készített interaktív eszközöket, 
játékokat és a vásárolt technikai eszközöket. A következő interaktív eszközöket ké-
szíttettük el: 10 db puzzle, 4 db Kockavarázs, 4 db Tili-toli, 40 db-os óriás memória, 
1 db óriás puzzle, melyek segítségével újszerűen, játékosan tudjuk bemutatni a he-
lyi múltat, hagyományokat, szokásokat.
 Két számítógépet vásároltunk. Az egyiket a múzeum leltározásához, nyilvántar-
tásához és a helyi „faluújság” írásához használjuk, a másikat pedig a múzeum láto-
gatása során használhatják a látogatók a kiállítási anyag kiegészítéséhez, Szentlászló 
helytörténete és néprajza megismeréséhez. 1 db fényképezőgépet is vásároltunk, 
mely nagyban segítette a tárgyakról készült digitális leltározást, valamint a falu la-
kosainál levő régi fényképek lefotózását, ugyanis az eredeti képekhez ragaszkodnak 
a tulajdonosaik, így viszont a múzeumban ezek is megtalálhatók digitalizálva kuta-
tás vagy oktatás céljából. A továbbiakban a faluban található régi épületek, építmé-
nyek, tárgyak és különböző események fotózásánál is használjuk. Múzeumpedagó-
giai kiadványt, foglalkoztató füzetet is készítettünk, készíttettünk, „Tájházi tekergő” 
címen, mely segíti a kiállításon végigvezetve az ismeretszerzést, cselekedtetve, játé-
kosan tanít.
 Képeslap is készült a Tájházról, melyet az idelátogatók kapnak ajándékba. Elké-
szült a Tájház honlapja (www.szentlaszloitajhaz.hu), melyen keresztül információ-
kat kaphatnak az érdeklődők a gyűjteményről, nyitva tartásáról, hozzákapcsolódó 
eseményekről, községünkről. 
 A tervezett fejlesztés célja az volt, hogy a gyűjteményt a mai kor követelménye-
ihez, igényeihez illeszkedve újszerűen mutassuk be, interaktívvá téve, hogy megfe-
leljen a 21. századi társadalmi, oktatási-nevelési és technikai igényeknek. Látogató-
barát és iskolabarát múzeummá kívántuk alakítani. Elsődleges célunk volt, hogy a 
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látogatók ne csak „holt” anyagként ismerkedjenek meg a helyi nemzetiségi múlttal, 
hanem interaktív formában is. Ezáltal elősegítve a nemzetiségi múlt, hagyományok 
őrzését, átadását, továbbéltetését, az identitástudat erősítését.
 2013. április 27-én került sor a felújított gyűjtemény átadására a Német Nemze-
tiségi Nap keretében, kapcsolódva Tájházak Napja országos mozgalomhoz. E ren-
dezvény nagyon sikeres volt.
 A projekt megvalósítása érdekében együttműködtünk a Magyarországi Német 
Tájházak Szakmai és Információs Központjával, valamint a Baranya Megyei Német 
Önkormányzattal.
 A Nyilatkozatokban vállaltak alapján 2013. április 27-től a múzeum látogatható-
ságát biztosítjuk. Azóta a következő rendezvényeket tartottuk: Német Nemzetisé-
gi Nap, honismereti verseny, előadás Szentlászlóról (helytörténete, néprajza, híres 
emberei), múzeumpedagógia foglakozás 3 alkalommal. A Nyilatkozatban vállaltuk 
a gyűjtemény kiállításán kívül egyes eszközök használat közbeni bemutatását, kipró-
bálását pl.: rokka, madzagszövő, fonalgombolyító, berlinerkendő-készítő ráma stb..
 A Szinergia Egyesület elektronikus kiadványában és a helyi újságban is megje-
lenttettük a projekt munkálatait és a megvalósítását.

Budai Kinga

Tájház - Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény (Fotó: Pinczehelyi József)
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Helytörténeti vetélkedő (Fotó: Budai Kinga)

Óriás puzzle összerakása (Fotó: Budai Kinga)
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TáRGyI öRöKSéG – SzELLEMI öRöKSéG 
TáJHázI KöRNyEzETBEN 

XI. ORSzáGOS TáJHázTALáLKOzó 
2013. OKTóBER 3-6. DECS 

PROGRAM

2013. október 3. csütörtök
 16.00 – 17.00 Regisztráció – Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd, Szent 

István tér 26.
 17.00 – 19.00 A Wosinsky Mór Megyei Múzeum és a városközpont megte-

kintése 
 
2013. október 4. péntek - Decs, Faluház (7144 Decs, Rákóczi u. 2-8.)

Konferencia: 

TáRGyI öRöKSéG – SzELLEMI öRöKSéG TáJHázI KöRNyEzETBEN 
Fővédnök: Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke
 
 8.30 – 9.30:  Regisztráció
 9.30 – 10.00 Ünnepélyes megnyitó, köszöntők:
   Az „év tájháza” díj átadása
Előadások
 10.00 – 10.15 Dr. Csonka-Takács Eszter (Szellemi Kulturális Örökség Igazga-

tóság, igazgató):
   A tájházak szerepe a helyi szellemi kulturális örökség fel-

tárásában 
 10.15 – 10.30 Dr. Bereczki Ibolya, elnök (Magyarországi Tájházak Szövetsé-

ge, elnök):
   Kezdeményezés a tájház-hálózat jelölésére „A szellemi 

kulturális örökség megőrzését szolgáló programok, pro-
jektek és tevékenységek” regiszterébe.

 10.30 – 10.45 Beke Márton (EMMI, Közművelődési Főosztályvezető):
   A tájházak, mint a közösségi művelődési színterei
 10.45 – 11.00  Balázs Kovács Sándor (Wosinsky Mór Megyei Múzeum, népraj-

zos-muzeológus)
   Bepillantás Sárköz néprajzába 
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 11.00 – 11.20  Szünet
 11.20 – 11.45 Berecz Lászlóné (Matyó Népművészeti Egyesület, elnök)
   Matyó örökség – a hímzés, viselet, folklór továbbélése – 

az UNESCO szellemi kulturális örökség listáján
 11.45 – 12.00 Decsi Kiss Jánosné (Tolna Megyei Népművészeti Egyesület, 

elnök): 
   Sárköz népművészete: szövés, hímzés, gyöngyfűzés, 

viselet
 12.00 – 12.15   Balogh Imréné Jánosi Erzsébet (Báta, tájházvezető) 
   élő hagyományok a szent vér égisze alatt
 12.15 – 12.30 Kérdések, válaszok az elhangzott előadásokhoz

Tájház (7144 Decs Kossuth u. 34-36.)
 13.00 – 14.00  Ebéd 
 14.00 – 15:00 A Tájház megtekintése Villányi Dávid vezetésével 
 15.00  - 16:30 Hagyományőrző műsor a tájház udvarán 

Faluház: 
 17:00 – 18:30 Tájházak sikeres pályázati programjainak bemutatása
 19.00  Vacsora
 

2012. október 5. (szombat) 
 8.00- tól:  Tanulmányi kirándulás 
   Útvonal és program:
 – Szekszárd: Bogár tanya (néprajzi magángyűjtemény), Szekszárd, Szőlő-

hegy u. 52-54.
 – Őcsény: Csapai János Tájháza, Őcsény, Bocskai u. 8.
 – Báta: Tájház, Báta, Fő utca 86.
   Halászház, Báta, Óvoda utca 6.
 – Bátaszék:  Tájház, Bátaszék, Szabadság u. 24.

 19.00 –   Vacsora, majd baráti találkozó a Mészáros Borházban 
   (Szekszárd, Kossuth L. u. 26.)
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1 db 2 ágyas és 1 db 4 ágyas szoba, 
m

elyekhez közös fürdő, konyha tartozik;
1 db 3 ágyas szoba külön zuhanyzóval és 
1 db 2 ágyas szoba saját zuhanyzóval, 
konyhával

2.500-3.000 Ft/fő/
éjszaka

K
onyha hűtőszekrénnyel és főzési 

lehetőséggel, T
V

 a szobákban, rádió, 
internetezési lehetőség

C
seh K

atona 
Vendégház

Szálka 
K

ossuth L. 
u 66.

4 db 2 ágyas nem
 dohányzó szoba

2500.- Ft/fő/
éjszaka

K
özös Fürdőszoba, közös felszerelt 

konyha hűtőszekrénnyel és főzési 
lehetőséggel, központi fűtés

G
em

enc 
Ü

dülőház
Szálka, Petőfi 
u.37.

4 db 4 ágyas szoba (m
inden szobához 

külön fürdőszobával)
2 db 3 ágyas szoba külön zuhanyzóval és 
1 db 2 ágyas szoba saját zuhanyzóval, 
konyhával

2 000 – 4 000.- 
Ft/fő/éjszaka 
(két szem

ély egy 
szobában: 3 000.- 
Ft/fő/éj)

K
onyha hűtőszekrénnyel és főzési 

lehetőséggel, T
V
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JELENTKEzéSI LAP

a Magyarországi Tájházak Szövetsége XI. Országos Találkozójára,
amelyet 2013. október 3. és 6. között rendezünk Decsen

Jelentkező neve (nyomtatott betűvel): …………………………………………

Levelezési címe: ………………………………………………………………

Munkahelye: …………………………………………………………………

E-mail címe: …………………………………………………………………

Telefonszáma: …………………………………………………………………

Részvételi díjak: 

Kérjük, hogy a fenti táblázatban aláhúzással legyenek kedvesek a részvételi 
szándékuknak megfelelő sort jelölni!

 Felhívjuk a kedves jelentkezők figyelmét, hogy idei találkozónkon is szívesen 
vennénk, ha a tájházukat bemutató poszterekkel, ismertetőkkel jelentkeznének. 
Ezek elhelyezésének biztosításához kérjük anyagaik adatait a jelentkezési lapon 
feltüntetni:

darabszám: ……………………………………………….- 
méret (egyenként): ………………………………………- 

Időtartam Tartalom Költség
A találkozó teljes időszakára

(2013. október 3-5.)
Magában foglal 3 vacsorát, 2 ebédet, a 
szakmai nap és a tanulmányi út költségét. 9 000.- Ft

Kérjük jelölje az igen vagy a nem szó aláhúzásával, hogy 2013. október 3-án 17 
órától részt kíván-e venni a Wosinsky Mór Múzeum és a városközpont megtekintése 
c. programon!

Igen / Nem

A találkozó szakmai napjára
(2013. október 4.)

Magában foglal egy ebédet, egy vacsorát, s a 
konferencia költségét. 3 000.- Ft

Szakmai tanulmányútra
(2013. október 5.)

Magában foglal egy ebédet, egy vacsorát és a 
buszköltséget. 5 000.- Ft
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 Október 4-én 17 órától tájházanként 5–5 perces bemutatkozásra is lehetőséget 
biztosítunk. Leginkább azok jelentkezésére számítunk, akik az elmúlt hónapokban 
pályázati forrásból valósítottak meg fejlesztéseket! Kérjük, itt jelezze, amennyiben 
élni szeretne ezzel a lehetőséggel:

   Tartok bemutatót nem tartok bemutatót        

…………………………………
        aláírás

A jelentkezési lapot a szövetség levelezési címére (3325 Noszvaj, Honvéd u. 4.) 
2013. szeptember 12-ig kérjük visszaküldeni!

 A részvételi díjat vagy a szakmai nap és/vagy tanulmányi kirándulás 
költségét csekken vagy átutalással a 11991281-06365369-10000001. sz. 
bankszámlaszámra kérjük befizetni.

 Amennyiben számlára van szüksége, ezt jelezze a csekk/átutalás „Közlemény” 
rovatában.

 Az ellenőrző szelvényt vagy az utalásról szóló igazolást, kérjük hozzák magukkal 
a regisztráláshoz!
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