
Szlovák nemzetiségi tájházak 
Magyarországon 

A magyarországi szlovákok többsége falun vagy mezővárosokban élt idetelepülésük óta. Életmódjukat 
is ez a falusi életformd határozta meg. Ma már azonban a magyarországi szlovákok életkörülményei is 
jelentős változáson mentek keresztül, a mezőgazdaság kollektivizálása, a városokba való település, a 
gépesítés, nagyüzemi gazdálkodás erőteljes fejlődése és főleg aí iparosítás, városiasodás eredményeként. 

Az 1960-as évek elején nagy akciót indítottak országszerte a népi műemlékek védelmére. A régi 
lakóház, a házbelső, a gazdálkodás eszközanyaga vagy a viselet bemutatása komplex formában 
legvalósabban egy tájház keretén belül oldható meg. A szlovák nemzetiségi hagyományok megmentése, ha 
kicsit késve is, de szintén sorra került. 

Miután megvizsgáltuk és tanulmányoztuk a szlovák nemzetiségi tájházak helyzetét, megállapítottuk, 
hogy az összes tájház megfelel a leglényegesebb követelményeknek. Területi megoszlásuk viszont nem 
tükrözi a magyarországi szlovákság nyelvjárási, hovatartozási megosztottságát. Legjobban az alföldi 
középszlovákok tárgyi műveltsége képviselt Békéscsaba, Szanas, Tótkomlós és Kiskőrös tájházaiban. A 
középszlovákiai nyelvjárás másik nagy egységét a Pest megyei Nagytarcsa, a Nógrád megyei Báni; és a Heves 
megyei Kisnána képviselik. A kelet-szlovákiai nyelvjárási területről a komlóskai és a fűzéri tájház ad 
betekintést a vidék népi kultúrájába. Habár a néprajzi és nyelvészeti szakirodalom a Komlóskán élő 
nemzetiséget ruszinnak tartja, mi szlovák nemzetiségnek fogadtuk el, mert a lakosság szlovák 
anyanyelvűnek vallja magát, sőt képviselőjük megtalálható a Magyarországi Szlovákok Demokratikus 
Szövetsége Országos Választmányában is. A tény az, hogy a kelet-szlovákiai nyelvjárás sok ruszin elemet is 
tartalmaz. 

A nyugat-szlovák nyelvjárású dunántúli megyék szlovák községeiben csak egy tájház van (Kesztölcón), 
ezt a tényt az is magyarázza, hogy itt az iparosodási folyamat és az iparba, bányászatba való elvándorlás 
meggyorsította a falukép és életforma megváltozását, rohamosan épültek az új házak, modern 
berendezéssel, de nem született kezdeményezés tájházak létesítésére, a helyi építészeti kultúra 
megmentésére. Viszont tudomásunkra ju to t t , hogy néhány községben található helytörténeti gyűjtemény 
(Bakonycsernye, Piliscsév, Tardosbánya stb.) 

A kesztölci tájházat 1964-ben nyitották meg, kezdeményezője és a gyűjtemény létrehozója Petrik 
József tanár volt. Helyi népművészeti tárgyakon és eredeti eszközökön kívül még a környéken felfedezett 
régészeti emléket is kiállítottak. A házat még az első idetelepült nemzedék építette 1757-ben, így az összes 
szlovák nemzetiségi tájház közül a legrégibb épület. 

Békéscsabán n'éhai Czankó András előltornácos oszlopos házát választotta ki a megyei múzeumi 
igazgatóság tájház céljára. A házat 1865-ben építette gazdája paraszti klasszicista stílusban. A lakóház 
tulajdonosai gazdag családnak számítottak abban az időben, ezt tükrözi maga a berendezés is, amely 
sokban hasonlít a környező magyar lakosság tárgyi kultúrájához. Ez a többi tájház esetében is 
megállapítható, mivelhogy a több mint két évszázados együttélés nyomai mindkét nép kultúrájában 
megtalálhatók, de a többségi nemzet tárgyi műveltsége került túlsúlyba, ami törvényszerű, hisz a magyar 
lakosság már mély gyökeret eresztett kultúráját találták a Felvidékről idetelepülő szlovákok. A belső 
berendezés a 19. század utolsó évtizedeinek az eszköztárát mutatja be. Megismerkedhetünk a szép festett 
bútorzattal, szőttesekkel és a századvég viseletével. A tájház gondozását és fenntartását a megyei múzeumi 
igazgatóság látja el. A szlovák és magyar nyelvű ismertetőfüzet nagyon alapos és kimerítő történelmi 
áttekintés után aprólékosan mutatja be a tájház helyiségeit, tárgyait, ügyelve arra is, hogy a helyi 
nyelvjárási kifejezések is szerepeljenek benne, érzékeltetve a múlóban levő művelődéstörténeti értékek 
szlovák jellegét. A múzeumi szakemberek arra törekedtek, hogy az urbanizált környezetben felnőtt 
fiatalok számára közelebb hozzák a hagyományos paraszti életformát. Annak ellenére, hogy a tájház nem 
központi helyen található, nagy a látogatottsága, igen nagy számban keresik fel diákok, turistacsoportok, 
nemcsak hazánkból, de a környező országokból is, főleg Csehszlovákiából. A Munkácsi Múzeum 1980-ban 
megnyílt Néprajzi csoportok Békésben a XVIII-XIX. században című állandó kiállítása méltó társa 
Békéscsaba szlovák tájházának'. 

Szarvason a városi tanács kezdeményezésére a Szarvasi Háziipari Szövetkezet, a Békés megyei 
Idegenforgalmi Hivatal és a Népi Iparművészeti Tanács támogatásával készült el 1972-ben a tájház. Az 
épület 1885-ben, a múlt század végi gazdaházak mintájára épült. A hosszú tornácos, nádfedeles ház 
tulajdonosa a jómódú Gajdos család volt. Tessedik Sámuel reformjai a gazdálkodás célszerűbbé tételétől a 
szövés-fonás fellendítéséig az egész paraszti életre kiterjedtek, ezért Szavas népi kultúrája sok vonásbani 
eltér a környező szlovák lakosságétól. A belső berendezés kevésbé díszes "bútorai és a textíliák is ezt 
bizonyítják. A ház rekonstrukcióját M. Balassa Iván muzeológus tervezte. A kétnyelvű ismertető 
történelmi áttekintést nyújt az itt élő szlovákok életéről, majd az épületet és berendezést jellemzi. 
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Tótkomlós főutcáján található Békés megye harmadik szlovák nemzetiségi tájháza. Az első szobában 
elhelyezett mestergerenda tanúsága szerint a ház 1886-ban épült Bogár Mihályné Motyovszky Zsófia jóvol-
tából. A lakóház alaprajzi beosztása hagyományos: szoba konyha-kamra istálló. A tájház helyiségeinek 
berendezésénél azonban nem követték ezt az elvet, mert a kamrából és istállóból kiállítási helyiséget 
alakítottak ki, ahol a helyi népviselet legszebb darabjait és a Tótkomlósi Háziipari Szövetkezet legújabb 
termékeit láthatjuk. A tájház ékességei a falfestés, a gazdagon díszített festett bútorok, de az igen 
változatos szép szőttesekről sem szabad megfeledkeznünk. A két nyelven írott reprezentatív 
ismertetó'füzet borítóján festett láda motívumai csábítják a látogatót. E helyen kell megemlítenünk 
Tótkomlós másik nevezetességét: Koppány János múzeumot kitevő gyűjteményét, amely 1981. január 
1-től a Tótkomlósi Nagyközségi Közös Tanács tulajdonában van. A gyűjtemény az eredeti néprajzi 
emlékek mellett sok helytörténeti dokumentumot is tartalmaz. Koppány. János evangélikus lelkész több 
évtizedes, lelkes, hozzáértő munkáját tükrözi a sok értékes emlék, amelyet 1981. május 15-től az ifjúsági 
ház épületében helyeztek el. Ezzel egyidőben a Művelődési Központ felügyelete alá vonták a tájház és a 
Koppány-féle gyűjtemény gondozását. 

Kiskőrös a másik, hajdan jelentős középszlovák nyelvsziget, főleg nagyon szép népviseletével és tehetős 
lakóinak életszínvonalával tűnt ki. Ezt tükrözi a Szent István utca 23. szám alatt található tájház 
berendezése is. A jómódú paraszt család háza 1839-ben épült, több alkalommal átalakították, legutóbb a 
század elején. Á berendezés a XX. század elejének lakáskultúráját tükrözi, amely szerves része a környező 
magyar népi kultúrának, de némely darabok díszítésmódja a szlovák etnikum sajátságait tükrözi. A 
tájházhoz tartozik még a porta udvarán elhelyezett nyári konyha és gémeskút. A néprajzi emlékeken kívül 
eredeti bőrkötéses, rézveretes tranoszciuszokat - szlovák nyelvű evangélikus imakönyveket - is 
találhatunk. A kiállítás értékét emeli, hogy a magyar feliratok mellett feltüntették a megfelelő szlovák 
nyelvjárási megnevezést is. A tájház vezetője kétnyelvű. A tájház létrehozásában nagy munkát végzett 
Dulai András tanár-könyvtáros, aki jelenleg is folytat helytörténeti kutatásokat, melynek eredményeit a 
Petőfi Sándor Városi-Járási Könyvtárban tekinthetik meg az érdeklődők. Petőfi szülővárosát sok turista 
keresi fel, így érthető, hogy a többi nevezetesség is számos látogatót kap. 

Nagytarcsa, múzeumbelső 

A nagytarcsai falumúzeum eredetileg nem parasztház volt. így elrendezése is eltér a Nagytarcsán 
található többi parasztháztól. Valamikor kisnemési kúria, majd később a község tulajdonában levő 
népfőiskola volt, itt tartották a vallási összejöveteleket. A felszabadulás után iskola; óvoda működött 
benne. 1960-ban rendezték be helytörténeti múzeumnak, ahol helyet kaptak a honismereti és 
népművészeti emlékek, főleg az igen szép, gazdagon hímzett népviselet. Helyiségeit inkább 
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kiállítótermeknek foghatjuk fel, mint paraszti szobáknak, de a tárgyak eredetiségén ez nem változtat. 
Nagyon emeli a múzeum látogatottságát, hogy idó'szaki kiállításokat is rendeznek pl.: népviseleti 
darabokból, használati eszközökből. A falumúzeum létrehozásában és gondozásában Molnár Lajos és 
Molnár Lajosné pedagógus-házaspár végzi a legáldozatosabb munkát. A múzeum közművelődési szerepet is 
betölt. 

A bdnki tájház fekvése a legelőnyösebb az összes szlovák tájház között . Idegenforgalmi szempontból 
nagyon népszerű Bánk főutcáján, a több ezernyi turistát vonzó tó közvetlen közelében található az 
1880-ban épült, palóc stílusú parasztház. A ház berendezése nemcsak a bánki szlovákok századforduló 
körüli életét mutatja be, hanem a környező szlovákság tárgyi kultúráját is érzékelteti. A legvonzóbbak a 
gazdagon díszített házi textíliák és a gondosan hímzett népviseleti darabok. A tájház fenntartó szerve a 
Balassagyarmati Palóc Múzeum. Zólyomi József, a múzeum igazgatója a Múzeumi Mozaik 1981. márciusi 
számában írt tájékoztatót a tájház látogatóinak. Nagyon hasznos lenne, ha a helyszínen is lehetne kapni 
kétnyelvű ismertetőfüzetet, hiszen nagyon sok szlovák is meglátogatja a községet. 

Kisnánún a várrom tövében helyezkedik el az 1880-1900 között épített, ma tájháznak berendezett 
paraszti épület. Itt helyezték el a helybeli szlovák nemzetiség tárgyi kultúrájának emlékeit a községi 
tanács, az egri Dobó István Múzeum és az Országos Műemléki Felügyelőség közös erőfeszítésének 
eredményeként. Külön ismertetőfüzetet nem adtak ki, mivelhogy a Heves Megyei Kiállítóhelyek 
sorozatban a szlovák tájház is helyet kapott . Jelenleg a községben - a tanácselnök tájokoztatása alapján -
folyamatban van egy másik népi építészeti emlék felújítása. Az épületet közművelődési célokra 
(honismereti szakkör, népdalkórus stb.) kívánják felhasználni, de jelenleg még nem megoldott az épület 
berendezésének anyagi fedezete. 

Említet tük, hogy Komlóska lakosságát is a szlovák nemzetiséghez tartozónak tekintjük. A környező 
magyar és szlovák falvak lakosságától nyelvében és hagyományaiban eltérő Komlóskán a népi kultúra 
archaikus, az Északkeleti-Kárpátok kultúrájával rokon elemét találjuk- meg ma is. A komlóskai tájház 
a hagyományos népéletnek egy oldalát, az építkezésnek, a lakáskultúrának a 19 -20 . század fordulójára, 
illetve a 20. század első harmadára jellemző emlékeit mutatja be. Létrehozásában a Miskolci Herman Ottó 
Múzeum, az Erdőhorváti Közös Községi Tanács és az Országos Műemléki Felügyelőség tevénykedett. 

Füzéren hosszas huzavona után végre sikerült a helyi társadalmi szerveknek megszerezni a ház 
tukydonjogát és 1982. május 1-én átadták a vár tövében elhelyezett parasztházban a falumúzeumot. A 
tájház rendbe hozását helyi aktivisták végezték társadalmi munkában. Berendezését a már meglelő helyi 
történeti anyagból oldották meg. 

Felmérésünk és az elmondottak bizonyítják, hogy mind a tíz tájház híven tükrözi a helység néprajzi, 
népművészeti képét, főleg középparaszti szinten. Több helyen találkozhatunk olyan törekvéssel is, hogy a 
tájház berendezését aktualizálják a családi, naptári ünnepek alkalmára. Ujabban a közművelődés is helyet 
kap itt, eredeti környezetben idézik fel az elődök népszokásait: fonót , tollfosztót, betlehemes játékot stb. 

A jövőt illetően sok probléma merült fel. Mert esetenként, ha el is készül egy tájház, a fenntartással 
gondok szoktak lenni, főleg anyagi eszközök hiányában. A másik elképzelés szerint viszont arra kellene 
törekedni, hogy az arra érdemes népi építészeti emlékeket védetté nyilvánítsák és meghagyják eredeti 
funkciójukban; a tárgyi kultúra emlékeit pedig a területenként kijelölt nemzetiségi bázismúzeumokban 
helyezzék el. Ezzel a megoldással a helyiek általában nem értenek egyet, és néhol saját erőből is megoldják 
a kérdést vagy az OMF segítségét kérik. Még olyan esetről is hallottunk, ahol a megyei KISZ-bizottság is 
segített a tájház létrehozásában. 

Az említett népi műemlékek nagy figyelmet érdemelnek az ismeretterjesztés szempontjából is, 
szerepük felbecsülhetetlen, önmaguk szemléltetik egy kor életformáját. A hazai szlovák nemzetiség 
számára pedig a múltat jelentik e tájházak, a rég meghalt ősök emlékét. 

Tóth Emília 

Sebestyén Gyula-
emlékérmesek 

A neves tudós, messze tekintő tudománypolitikus és nagyhatású gyűjtésszervező, Sebestyén Gyula 
(1864 -1946) ' nevével fémjelzett emlékérmet a Magyar Néprajzi Társaság első ízben 1966-ban ítélte oda 
azoknak a kiváló önkéntes gyűjtőknek, akik az országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázatokon, 
valamint szakkörvezetői tevékenységükkel több éven keresztül kiemelkedő eredményt értek el. Mozgal-
munk e jeles munkásai hatékonyan hozzájárultak szűkebb hazájuk, gyűjtőterületük népéletének, 
néphagyományának feltárásához, s példamutató tudomány segítő és közművelődési tevékenységükkel 
élenjártak a Honismereti mozgalom értékmentő, értékterjesztő, közösségépítő, közéleti tevékenységre 
buzdító munkájának az utóbbi évtizedekben végbement kibontakoztatásában is. 
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