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KIlfiTO I 

A szlovákiai magyar 
néprajzi gyűjteményekről 

A szakirodalomban és köztudatban nagy a káosz a vidéki néprajzi gyűj temények megneve-
zése terén. Felváltva, szinte szinonimaként használják a tájház, a falumúzeum, az emlékszoba, a 
néprajzi szoba, a néprajzi kiállítás kifejezéseket. Azt hiszem, nem kell különösebben hangsú-
lyoznom, hogy a megnevezések mást és mást fednek. Ez alkalommal azonban nem a termino-
lógiai kérdéseket kívánom tisztázni. A vidéki néprajzi gyűjtemény ekei tekintem át nagy vo-
nalakban, s csak az egyszerűség kedvéért használom olykor a tájház kifejezést. 

Az első magyar tájházalakítási kísérletekről Szlovákiában 1938-ban van tudomásom (Tar-
doskedd, Csúz, Lekér). Az ekkori próbálkozások azonban hamvukba holtak, s csak jóval ké-
sőbb — az 1960-as években — bukkant föl ismét az igény, amely aztán a következő évtizedek-
ben mind több helyen jutott el a gyakorlat i megvalósulásig. 

A hatvanas évek legelején Lipcsey Gyuláné két néprajzi kiállítást is megszervezett Gimesen, 
amelyek azonban — a helyiséghiány miatt — csak igen rövid életűek voltak. Az első állandó 
magyar néprajzi kiállítást a Zoboralján (és tudtommal egész Szlovákiában) Barslédecen nyi-
tottáJc meg 1969-ben, azzal a nem is t i tkolt szándékkal, hogy ezt idővel „zoboralj i tájmúzeum-
má" bővítik. Egyelőre azonban ilyesmiről a gyakorlatban szó sincs! Mindenesetre "1970-ben 
megnyílt a második állandó néprajzi kiállítás is a Zoboralján — Ko/onban; majd valamivel 
később (1977-ben) a harmadik — Z serén. 

A barslédeci néprajzi kiállítás megnyitása óta napjainkig Dél-Szlovákiában jó tucatnyi tá j -
ház nyitotta meg kapuit. Az állandó jelleget azonban nem minden esetben sikerült elérni, 
ugyams gyakori, hogy a lelkes, tenni akaró emberek ambícióját gúzsba köti a helyiséghiány. 

Az 1970-ben megnyílt palásti kiállítás anyaga például 1975-re raktárba „szorult ." Hasonló 
problémákkal küzdenek az ipolyszalkai gyűj temény létrehozói is. 

Köbölkúton az 1972-ben rendezett nagyszabású néprajzi kiállítás sikerén fölbuzdulva a hely-
beliek 1975-ben — helyiségekhez jutván — egy állandó „ tá jmúzeum" létrehozásán kezdtek fá-
radozni. Az akkor megnyitott munkásmozgalmi kiállítás csak a kezdeti lépéseket jelentette 
volna egy — a falu régi életét bemutató — kiállítás felé. A következő terv: a vidék jellegzetes 
háziiparának, a nádvágás feldolgozásának a bemutatása azonban a mai napig terv maradt. 

De nemcsak lehangoló példákkal találkozhatunk. Ahol a CSEMADOK helyi alapszervezete 
és a közigazgatási szervek együttműködése jó, ott megoldhatónak — még ha nem is felhőtlen-
nek — bizonyultak a helyiséghiány okozta gondok is. Ismerkedjünk meg most közelebbről 
egy ilyen — több szempontból is ideálisnak tűnő — tájházzal, az alistálival. 

Alistálon az említett szervek példás együttműködése, valamint a lakosság áldozatkész mun-
kavállalása eredményeként 1975-ben adták át a ma is működő tájházat, a helybeliek szójárása 
szerint „múzeumot". Az ilyen vidéki gyűj temények — kiállítások régi betegsége szokott lenni, 
hogy a lelkes lokálpatrióta rendezők telezsúfolják az összes fellelhető régiséggel. A végered-
mény: semmitmondó, szürke kiállítás, aminek legföljebb a helybeliek örülnek ideig-óráig. 
Alistálon azonban ilyesmitől nem kell félnünk! A négy helyiségben kiállított tárgyaknak ma 
is fontos feladatuk van az általános iskola történelemoktatásában. Az első szobát a falu törté-
netének és a munkásmozgalmi hagyományoknak szentelték, a következő helyiség az időszaki 
kiállításokat szolgálja. Ott jártamkor — 1983 januárjában — a kenyérsütés eszközeiről volt 
megtekinthető egy kis kamarakiállítás, és — amint azt Kovács Tibor pedagógus, a tájház egyik 
legtevékenyebb szervezője, gondnoka elmondta — a jövőben egy kovácsműhely szerszámait 
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mutatják be majd az érdeklődőknek. Itt ta r t ja rendszeres összejöveteleit a faluban működő két 
honismereti kör is. A következő helyiségek a hagyományos parasztház két első részlegét rep-
rezentálják: mégpedig a hagyományosan berendezett tiszta szobát, valamint a szabad kémé-
nyes pitvart. 
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Az alistáli tájház (Liszka Józsel lelvétele) 
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Az alistáli tá jház nem egyszerűen konzervált múlt, hanem ma is funkcióval rendelkező, gyer-
mekzsivajjal megtöltött oktatási segéd intézmény. A honismereti körök tagjai (akik általános 
iskolás gyerekek) állandóan gyarapí t ják a gyűjteményt és minden pénteken ugyeletet tarta-
nak. Ekkor a kiállítás egész nap nyitva van: bárki megtekintheti. 

Az eddig szóba került tájházak, néprajzi gyűj temények létrehozói, védnökei tehát a helyi 
CSEMADOK-alapszervezeteíc és a községi közigazgatási szervek, illetve a földművesszövet-
kezet voltak. A dél-szlovákiai vidéki múzeumoknak is jelentős magyar néprajzi gyűjtemé-
nyeik vannak (gondoljunk csak például a dunaszerdahelyi, a galánlai, az érsekújvári vagy a 
rimaszombati múzeumra!). A raktárakban porosodó vagy a múzeumépületben megtekinthető 
néprajzi kiállítások mellett azonban működik Dél-Szlovákiában néhány tájház is múzeumi 
gondnokság alatt. Ilyenek a komáromi Dunamenti Múzeumhoz tartozó martosi tájház,1 a duna-
szerdahelyi Csallóközi Múzeum somorjai néprajzi gyűjteménye, valamint a nemeskúti emlék-
ház és a vágsellyei tájház, amely utóbbiak a galántai múzeum dolgozóinak munkáját dicsérik. 

A felsoroltakon kívül meg kell még említeni, hogy Dél-Szlovákia szerte jó néhány magán-
(főleg Gömörben és Kelet-Szlovákiában) és iskolai gyűj temény (pl. Lég, Fülek) gazdagítja a 
képet. 

Aki gondolatban végigpillant a dél-szlovákiai vidéki néprajzi gyűj temények térképén, azt 
tapasztalja, hogy zömük Délnyugat-Szlovákiára összpontosul. A legkeletebbre fekvő tájház a 
Medvesalján, Medveshideg kúton található. Hogy ennek mi lehet az oka, azt nehéz lenne kifej-
teni. Mindenesetre tény, hogy hálás feladat lenne a „keleti végeken" is hasonló gyűj temények 
létrehozása. Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy inkább „nyugaton" fog gyarapodni a gyűj te-
mények száma! Szögyénben, Kisújíalun, Csatán próbálkoznak újabban a helybeliek hasonló 
tájházak tető alá hozásával. 

Liszka József 

Irodalom. Ez az irodalomjegyzék természetesen nem lehet a szlovákiai magyar tá jhá-
zak teljes bibliográfiája. Viszonylagos bőségével inkább a téma fontosságára és nép-
szerűségére hívja föl a figyelmet. Buday Endre: A zsérei tájház. Hét, 1981/46, 24; 
1981/47, 24; 1981/48, 24. — Csáky Károly: A bussai néprajzi gyűj temény. Hét, 1982/6, 
24. — (Jő.: Palást község néprajzi anyaga. Hét, 1982/9, 24. — Dusza István: A paraszti 
múlt egy darabja (Üjabb tájház a Csallóközben: Nagymegyer). Üj Szó, 1981. 10. 2., 6. — 
Gedai Sándor: Nádaratás és -feldolgozás (Köbölkút) Hét, 1982/3, 24. — Gyenge János: 
ünnepi évzáró (Zsére). Hét 1978/4, 7. Hegedűs József: Martosi falumúzeum. Népmü-
velés, 1979/4 , 29. — Himmler György: Az ipolyszakállosi néprajzi gyűjtemény. Hét, 
1982/2, 24. — (Jő.; Néprajzi gyűjtemény Ipolyszakállason (SIC). Honismeret, 1983/1, 27, 
— Hoíer Lajos: Falumúzeum (Martos). Népművelés, 1978/2, 30. — Jókai Mária: A lé-
deci néprajzi gyűjtemény. Hét, 1981/40, 24. — Uö.: A szövőszék (Zsére). Hét, 1981/49, 
24. — Keszeli Ferenc: Kulcs a szomszédban (Nagymegyer). Hét, 1981/7, 16—17. — 
Kmosko Benedikt: Őrizzük meg népi építészetünk emlékeit. Múzeumi Híradó (Dunaszer-
dahely). 1978/2, 1. Kocsis Aranka: A somor ja i kezdet. Csallóköz, 1976/10, 8. -
Korcsmáros László: Közelebb a természethez (Lucska). Hét, 1981/24, 16—17. — Kósa 
László: Magyar néprajzi kiállítások Csehszlovákiában (Csiffár, Kéménd, Barslédec). 
Ethnographia, 1971. 142—143. — Lacza Tihamér: Falumúzeumok és kérdőjelek (Barslé-
dec, Kolon). Hét, 1975/40, 4—5. — Uö.: Kincskereső a Zoboral ján (Barslédec). Hét, 
1977/39, 7. — Lipcsey Gyula: Dél-Szlovákia falumúzeumai (Gimes, Kolon, Barslédec, 
Martos, Somorja). Madách Naptár, 1979. 218—220. — Lipcsey Gyuláné: A népi hagyo-
mányok ápolásával a szocialista nevelésért (Gimes). Szocialista Nevelés. 1963. szept. 
(1. sz.) 23—24. — Liszka József: Tájmúzeum Gbelcén (Köbölkút). Heti Hírlap, 1975. 4., 
15., 3. — Uö.: Szálkái kérdőjelek. Hét, 1982/5, 24. — Méry Margit: Néprajzi gyűj te-
mény Medvesalján (Medveshidegkút). Hét, 1982/7, 24. Pénz Antal: A százdi néprajzi 
szoba. Hét, 1982/4, 24. Péter Sándor: Az alistáli (Hrobonovo) néprajzi ház. Hét, 
1981/14, 24. — Sándor János: A koloni falumúzeum. Hét, 1981/44, 24; 1981/45, 24. -
Stastná Ida: Múzeum lúdovej architektúry a byvania: Martovce — Falumúzeum: Mar-
tos. Komárom é. n. — Uö.: A martosi falumúzeum. Hét, 1981/20, 24. — Seres Vlaszta: 
Szkíta—palóc rejtély? (Fülek). Tábortűz XXXII. évf. 18. sz. (1983. 1. 7.), 5. — Szanyi 
Mária: A vágsellyei (Sala) tájház. Hét, 1981/26, 24; 1981/28, 24; 1981/32, 24. — Uö.: 
A kosúti emlékház. Hét, 1981/34, 24; 1981/35, 24. — Szitási Ferenc: Aratási szerszámok 
(Lég). Hét, 1981/17., 24. Szombathy Viktor: Szlovenszkói magyar múzeumok (Tardos-
kedd, Csúz, Lekér). Üj Szellem, 1938/9, 56. 

A martosi falumúzemról lásd dr. Hofer Lajos írását a Honismeret 1984. 4. számának 
62 —63. oldalán. (Szerk.) 
-A kézirat 1983 áprilisában készült. Azóta több, újonnan rendezett néprajzi kiállítás 
nyilt, mint pl. a csicsói, a bösi vagy a taksonyi. 1984 tavaszán újra megnyílt a palásti 
kiállítás is. (L J.) 
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