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ÉLETET A TÁJHÁZAKBA! Péter Beáta

A Hargita Megyei Hagyományőrzési For-
rásközpont 2007-ben indította el a tájház-
felelősök, gyűjteményfelelősök találkozóját, 
hogy évente találkozási alkalmat biztosít-
son nekik. A cél a tapasztalatcsere, az élmé-
nyek megosztása. Új kezdeményezésként 
2014-től a nagyközönség számára kezdték 
szervezni a Tájházak Napját, amely 2019-
ben a Tájházak Hetére bővült. Idén, a jár-
ványhelyzetre való tekintettel rendhagyó 
módon az online térben igyekeztek felhívni 
a fi gyelmet a tájházak fontosságára, a gy űj-
temények értékeire. 
– Mivel nem volt lehetséges, hogy az ér-
deklődők ellátogassanak a tájházakba, 
kisfi lmekben mutattuk be a gy űjteménye-
ket. Fábián Kornélia 2015 és 2019 között 
készült Tájak, beszélő házak című doku-
mentfi lmjeiből közvetítettünk naponta az 
intézmény Facebook-oldalán. Települé-
sekre, gyűjteményekre lebontva, naponta 
3-4 helyszínre „látogathattak” el a néz ők. 
Ezáltal olyan emberekhez is elértünk, 
akik eddig nem kapcsolódtak be a prog-
ramunkba, és volt olyan kisfi lm, amelyet 
közel tízezren tekintettek meg. Emellett 
összeállítottunk egy kisvideót az elmúlt öt 
évben megszervezett Tájházak Napjáról, 

illetve, mivel rendelkezünk egy tájházas 
képeslapgyűjteménnyel, azzal kapcsola-
tos kvízjátékba is be lehetett kapcsolód-
ni – avatott be Salló Szilárd, a program 
felelőse. Hozzátette, a kisfi lmek továbbra 
is megtekinthetőek az intézmény Face-
book-oldalán és YouTube- csatornáján.

A település sajátja

Salló kifejtette, a Hargita Megyei Ha-
gyományőrzési Forrásközpont 47 olyan 
gyűjteményt tart számon. A gy űjtemé-
nyek mintegy fele tájházakban kap he-
lyet, a többi olyan néprajzi gyűjtemény, 
amelyek kultúrotthonokban vagy iskolák 
termeiben látogathatók:

– Sok múzeumnak van skanzen része 
is, vannak jó példák, mint a székelyke-
resztúri múzeum szabadtéri részlege, 
amely nagyon jól berendezett, szakma-
ilag is átgondolt gyűjtemény. Egy tájház 
jó lehetőség arra, hogy egy-egy település 
bemutassa saját tárgyi kultúráját, egykori 

életmódját, és az adott közösség megis-
merje a saját értékeit a tájházak által. Ter-
mészetesen turisztikai vonz ereje is van a 
tájházaknak. Jó dolog, ha egy adott közös-
ség ismeri ezeket a gyűjteményeket, mert 
elsősorban ő kötődik hozzá. A tájházak 
létrehozását többnyire értelmiségiek kez-
deményezték. Gyakran a pedagógusok-
nak volt nagy szerepe ezek létrejöttében, 

saját településükről, akár diákok segítsé-
gével, összegyűjtötték ezeket a tárgyakat, 
így kialakult egy személyes köt ődés.

Akár időszakos kiállítások is

A programfelelős rámutatott, a tájházak 
gyűjteményeinek összetétele hasonlít 
egymáshoz, viszont néhány helyen a m ű-
ködtetők arra is próbálnak oda fi gyelni, 
hogy bizonyos időközönként változzon 
a kiállítás. Példaként a máréfalvi tájhá-
zat említette, ahol az egyik helyiségben 
tisztaszobát rendeztek be, van egy kis 
pitvarrész is, viszont abban a helyiség-
ben, amely valamikor lakófelületként 
funkcionált, időszakos kiállításokat le-
het megtekinteni. Bemutatták itt már a 
fonás, szövés és kenderfeldolgozás csín-
ját-bínját, de népviseleteket is fotókiállí-
tás formájában. 

– Az általunk szervezett programokkal 
tudatosítani szeretnénk a nagyközönség-
ben, hogy ezek a tájházak léteznek, igyek-
szünk ösztönözni a tájházfelelősöket és 
gyűjteménytulajdonosokat arra, hogy 
minél több programot szervezzenek. A 
Forrásközpont minden tavasszal meg-
szervezi a népi mesterségeket népszerű-
sítő programját, és ott is rendszerint arra 
törekszünk, hogy a tájházak udvarain le-
gyenek a kézműves foglalkozások, népi- 
mesterség-bemutatók. Különböző tele-
pülésekről szoktunk diákokat utaztatni 
ilyenkor, és igyekszünk, hogy a résztve-
vők ne csak a bemutatott népi mester-
séget ismerjék meg, hanem a helyszínen 
található néprajzi gyűjteményt, tájházat 
is megtekintsék – összegzett Salló.

Miklóssi Szabó István ajánlja
KOLBÁSZBÓL KÖNYVET. DELFINEST

Azaz fogyasztottam volna, ha meg 
nem akad szemem egyik osztály-
társam könyvén. Ehhez tudni kell, 
könyvért akkoriban már minden-
re képes voltam, az osztálypénzt 
is elköltöttem Tamás bátya kuny-
hójára, melyhez hozzácsaptak két 
kiló fagyasztott halat is a mészár-
székben – csak így lehetett köny-
vet vásárolni. Hiába na, a dikta-
túrának volt gondja rá, hogy kellő 
mennyiségű rohadt hal álljon a 
lakosság kötelező rendelkezésére, 
az omega zsírsavakat pótolandó. 
A kötelezőt úgy kell érteni, hogy 
az amúgy is alig fogyasztó vásárló 
(semmit sem lehetett kapni!), ha 
netán talált valami vásárlásra ér-
demlegeset, akkor kénytelen volt 
hozzá megvenni, teszem azt, két 
kiló halat. Vagy lejárt szavatos-
ságú halkonzervet, romlott mar-
maládét, zöldséget.

Osztálytársam nagydarab legény 
volt, látszott rajta, meg sem koty-
tyant neki a zsíroskenyere. Ne-
kem kolbász volt a kezemben, 
hála nagyapám feketevágásának 
(vagyis amikor úgy vágták le a 
disznót, hogy nem tudott róla az a 
nemes párt; ellenkező esetben be 
kellett volna szolgáltatni a felét), 
azt nézte mohón. Én meg a köny-
vét, úgyhogy mondanom sem kell, 
a csere hamar megtörtént. Indián 
és medve a borítón, a felső jobb sa-
rokban egy delfi nes ábra. Szerzője 
neve: Hosszú Toll,  a könyv címe: 
A Sós sziklák völgye. Akkor még 
nem tudtam, hogy egyszerre több 
tízezer emberrel estem szerelem-
be. Erre csak akkor döbbentem 
rá, amikor lassan mindent tűvé 
tettem a Delfi n könyvekért.

Az a sorozat, amely százezres 
nagyságrendben rontotta örök 

olvasásra a fi atalokat, 1964-ben 
született meg a magyarországi 
Móra Ferenc Kiadónál, Róna-
szegi Miklós értő gondoskodá-
sa alatt. Élt egészen 1990-ig. 
Halála után történt próbálko-
zás a feltámasztására, kevés 
sikerrel. „Rövid” élete alatt a 
Delfi n könyvek sorozatban nem 
kevesebb, mint 167 cím jelent 
meg, vagyis csúnyán általáno-
sítva a kiadó minden második 
hónapban jelentkezett egy-egy 
könyvvel! Egyes címekből má-
sodik, harmadik kiadás is szü-
letett, nem ritkán a százezret 
is meghaladó példányszám-
ban. Napjaink csaknem haló-
dó könyvkiadóihoz viszonyítva 
ezek döbbenetes számok. Bár 
az ifjúságot vette célba, a mű-
veket bárki szívesen olvasta. 
Rónaszegi gondoskodott a sok-

színűségről: alig volt nemzet, 
melytől ne jelent volna meg 
egy-egy jól sikerült mű, alig 
volt terület, melyet nem fedett 
volna le a sorozat (magyar- és 
világtörténet, kaland, krimi, 
tudományos, fantasztikus stb.) 

Többségében persze szórakoz-
tató kiadványok voltak ezek, 
ezért ritka volt köztük a suta, 

unalmas; azóta is tudom, hogy 
bármit mondanak egyesek és 
kettesek, a jó irodalom szóra-
koztató is lehet. Kőszegi Imre 
műve, az Összkomfortos Robin-
son már-már profetikus is volt, 
nem csupán szórakoztató (a mű a 
fogyasztói társadalmat fi gurázza 
ki, a benne fölvetett problémák 
mára valósággá váltak). 

A Delfi n könyvek  sorozat a 
minőségi szórakozás etalonja 
lett. A valamikori nagy pél-
dányszámoknak köszönhetően 
napjainkban is könnyedén be 
lehet szerezni darabjait, már 
kolbászt sem kell adni értük. 
Ha meg valaki netán könyvrit-
kaságokat gyűjt, fölhívnám a fi -
gyelmét, hogy a két részből álló 
delfi nesek az igazán értékesek, 
abból is az első kiadások. Ha 
pedig valaki egy antikvárium-
ban nem tudja, mit vásároljon, 
kérdezzen a Delfi n könyvek
után. Szavamra, nem fog csa-
lódni (ha netán mégis, vendé-
gem egy kolbászos ebédre).

1988 telén történhetett, amikor Ceau șescu őrülete új magaslatokba hágott minden 
romániai falu lerombolásának megtervezésével. Akkoriban délután jártunk iskolába 
valamiféle takarékossági terv miatt, ezért az édesanyám által felcsomagolt ebédemet 
az elvtársi képek és szlogenek alatt fogyasztottam el.

Székelyszentlélek. A tájházak őrzik egy adott közösség értékeit, régi életmódját

A Hargitai Megyenapok virtuális ki-
adásával jelentkezett május végén, 
június elején a Hargita Megyei Kul-
turális Központ. A XVI. alkalommal 
megtartott rendezvénysorozathoz 
számos intézmény kapcsolódott, 
köztük a Hargita Megyei Hagyo-
mányőrzési Forrásközpont is, töb-
bek között a Virtuális Tájházak Hete
című programjával.
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