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Vass Erika

A soroksári német tájház létrejötte

Hosszas várakozás után, sokak örömére 2015. szep-
tember 23-án megnyitotta kapuit a soroksári német 
tájház. 2013 őszén kaptam felkérést a Soroksári Né-
met Nemzetiségi Önkormányzattól, hogy a kiállítás 
szakmai munkálatait irányítsam.

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 
néprajzkutatóként a munkám jelentős része régi tár-
gyakhoz és épületekhez kötődik. Az a feladatom, 
hogy építési helyükről hozzunk el régi házakat, s 
azokat a korabeli életmódnak megfelelően rendez-
zük be Szentendrén.

Soroksáron egy másfajta munkában működhettem 
közre. Itt az volt a cél, hogy eredeti helyén őrizzünk 
meg egy sváb család által 1925-ben épített lakóhá-
zat a hozzá tartozó nyári konyhával együtt. Fontos 
hangsúlyozni, hogy itt a helyi német nemzetiségi 
közösség akaratából született újjá egy régi épület. 

Nem először vehettem részt ilyen munkában: 
2007-ben Dunaharasztiban, 2010-ben Vecsésen rendez-
tem be egy-egy sváb tájházat. A már meglévő mun-
káimmal kapcsolatban az a véleményem, hogy egy 
tájház jelentősége mindig túlmutat azon, hogy ko-
rábbi korszak építészeti és tárgyi elemeit összegyűj-
ti, hitelesen megőrzi és a látogatók elé tárja. A tájhá-
zak a közösségi emlékezet terei, ahol elmélyíthetjük 
és megerősíthetjük azokat a gyökereinket, melyek 
a történelem sodrában akaratunkon kívül megsza-
kadtak.

Eddigi kutatásaim során Magyarország számos 
pontján gyűjtöttem már svábok között. Amikor 
Wein mann Antal két évvel ezelőtt felhívott, hogy len-
ne egy új feladat, vállalnám-e, akkor nagyon kíván-
csian jöttem Soroksárra: vajon itt mit fogok itt találni, 
miben lesz ez más az előző településekhez képest? 

Elhangzott Soroksáron, a Soroksári Német Nemzetiségi Tájház megnyitóján.

Geiger Ferenc polgármester 
(középen), 

Weinmann Antal alpolgármester 
és Schirlingné Drexler Anna 

átvágják a szalagot

Bajtai László felvételei

A szerző a megnyitón
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2013 őszén, az első látogatásomkor nagyon vegyes 
kép fogadott. Éreztem a helyi akaratot, láttam, hogy 
a megvásárlásra kiszemelt épületet egykor nagyon 
igényesen építették meg. A legemlékezetesebbek az 
ajtók savmart üvegei voltak. Ugyanakkor a ház na-
gyon lepusztult műszaki állapotban volt, csak keve-
sen láttuk meg benne a megőrzendő értéket. Ráadá-
sul rengeteg felhalmozódott limlom volt benne, ami 
az ott élők után maradt.

2014 áprilisában került sor a lomtalanításra, ami-
kor kiválogattuk azokat a tárgyakat, amelyeket meg-
őrzésre érdemesnek tartottunk, és amelyek bekerül-
tek a kiállításba is. Ezek közé tartozik a konyhaszek-
rény és a lakószoba két szekrénye is.

A válogatás során talált dolgok közül számomra 
a legizgalmasabb egy receptfüzet és egy köteg levél 
volt. Az előbbiek között ugyanis a háziasszony re-
ceptekre jellemző tömörséggel följegyezte málenkij 
robotra hurcolásának történetét is. (Akkor nem volt 
ajánlatos erről beszélni!) A leveleket az időközben 
Németországba kitelepített fia és férje írták a Szov-
jetunióból hazaérkezett asszonynak. Ezek a doku-
mentumok nagyon mélyen érintettek meg engem is, 
hiszen nem a történelemkönyvekből ismert száraz 
tényközlés jellemezte őket, hanem egy család tragé-
diája bontakozott ki előttem. Ezután még nagyobb 
értéket jelentett az a házban talált párnahuzat, me-
lyen az egykori kisfiú, „Ferike” neve szerepelt. Önök 
között is vannak bizonyára olyanok, akiknek a csa-
ládja hasonló emlékeket őriz.

A ház építészeti felújítása Buzás Miklós, a Szabad-
téri Néprajzi Múzeum főépítésze vázlattervei alap-
ján 2014-ben történt meg, 2015-re pedig a berendezés 
feladata maradt.

A lomtalanításkor és ekkor is fantasztikus érzés 
volt, hogy egy nagyon összetartó csapattal dolgoz-
hattam. A tájház ügyét nemcsak az idősek érezték 
magukénak, hanem a fiatalok is. Együttes akarat, 
közös cél, és ennek következtében nagyon intenzív 
munka folyt, amit ezúttal is köszönök mindenkinek, 
akivel együtt dolgozhattam. A munka nagy része 
Schirlingné Drexler Annáé volt, akitől nagyon sokat 
tanultam. Hihetetlen energiával végezte a munkát. 
Évek óta tudatosan készült a tájház megalapítására, 
otthonában gyűjtötte össze a berendezéshez szüksé-
ges tárgyakat. Ha hiányoltam valamit, a következő 
hétre biztosan több darabot is szerzett belőle, me-
lyek közül kiválaszthattam a legalkalmasabbat.

Azt javaslom, hogy Annával együtt is nézzék 
meg a tájházat, hiszen ő az egykori tulajdonosait is 
ismerte nagyon sok kiállított tárgynak, így a készí-
tésükről, használatukról is tud mesélni. Ne egyszeri 
látogatás alkalmával akarják az egész kiállítást be-
fogadni, hazaérve vegyék sorba, amit láttak, majd 
jöjjenek vissza, vegyék ismét szemügyre a tárgya-
kat! Biztosan lesznek olyan darabok, amiket ekkor 
fognak csak felfedezni. Ajánlom, hogy hozzák el 
szüleiket, nagyszüleiket vagy unokáikat – ki, melyik 
korosztályhoz tartozik –, mert biztos vagyok benne, 

hogy egy-egy kiállítási tárgy az idősekben szemé-
lyes emlékeket is felidéz, amiket át tudnak adni a 
fiataloknak. 

Schirlingné Drexler Annával sok soroksári pad-
lást végigjárhattam, onnan választottam ki a ki-
állításra került tárgyak többségét. A legnehezebb 
döntéseket a bútorok esetében kellett meghoznom. 
Hihetetlen, de 2015-ben itt, a Budapest részét képező 
Soroksáron annyi régi bútort őriztek meg és aján-
lottak fel, hogy egy másik, ugyanekkora tájházat is 
könnyen be tudnánk rendezni. Az is lényeges, hogy 
minden tárgyat adományként kaptunk. Tulajdono-
saik nem pénzért, nem egyedi számításból ajánlot-
ták föl azokat, hanem azért, hogy a közösség gazda-
godjon általuk. 

A tájházak berendezésénél mindig egy olyan évet 
választok ki, ami az adott település, vagy család 
szempontjából meghatározó volt, és ehhez váloga-
tom ki a tárgyakat. Soroksár esetében a málenkij ro-
bot és a kitelepítések miatt mindenképp az 1945 előt-
ti állapotot akartam megragadni. Választásom ezért 
esett 1943-ra, mert a tisztaszobában látható bútorok 
itt helyben készültek, 1943-ban. Amikor belépnek a 
tájházba, érezzék tehát úgy, hogy ebbe az évbe utaz-
nak vissza! 

A kiválasztott tárgyakat megtisztíttattuk, helyre-
állíttattuk és leltároztuk. Minden egyes tárgy külön 
számot kapott, le kellett mérnünk, fényképeznünk 
és ellátnunk a leltári számmal. Ez a legnehezebb 
a textilek esetében volt, mert nem közvetlenül az 
anyagra írtuk rá a számot, hanem e célra egy-egy 
pertlit kellett az anyag nem látható részébe varrni. 
Itt van körünkben a 83 éves Himmer Antalné, Magdi 
néni, aki legalább négyszáz textilre varrta rá egyesé-
vel a pertliket, neki is nagyon köszönöm a munkáját. 

Remélem, nem áll itt meg a munka, hanem lesz 
folytatás. Ez itt ugyanis a tárgyi anyag, de a tár-
gyak nem tudnak beszélni. Ugyanakkor mindegyik 
tárgynak van saját története, azok megszólaltatásá-
hoz érdemes lenne interaktív elemekkel gazdagítani 
a tájházat. Nagyon sok család őriz még otthonában 
régi fényképeket, azok másolatai is gazdagíthatnák 
a kiállítást, hiszen ezek révén a látogatók megismer-
hetnék az egykori viseletet, szokásokat is. A sváb 
nyelvjárás megőrzéséhez – ami hamarosan teljesen 
el fog tűnni – filmek készítését javaslom. Az úrnapi 
sátorkészítés, körmenet, majd a délutáni Holbig-fel-
vonulás is egy-egy film segítségével lenne bemutat-
ható, hogy a nézők kedvet kaphassanak a következő 
évi személyes részvételhez. Az egykori soroksári 
sváb kultúrára jellemző, lassan kivesző ételei készí-
tését is a tájházban lehetne megismerni. 

Végezetül kérem, hogy nézzenek otthon körül, 
hátha a tájház láttán ráébrednek, nem kell minden 
régi darabtól megválni, mégsem a padláson van a 
helye egy-egy régi tárgynak, hanem a modern ott-
honban is megállja a helyét. 

Kívánom, hogy még sokszor jöjjenek vissza, és 
érezzék magukat otthon a tájházban!


