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VASS ERIKA

Az Erdély épületegyüttes gyûjteményfejlesztési
lehetôségei a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban

2006-ban tájegységfelelôs muzeológusként Buzás Miklóssal, a múzeum fôépítészével dolgoztuk ki
a leendô Erdély épületegyüttes koncepcióját (VASS–BUZÁS 2007. 227–266). Célunk az, hogy Erdély
népi építészetét és néprajzi jellegzetességeit tizenöt portán, egy unitárius templomon és vízgépeken keresztül mutassuk be a Szabadtéri Néprajzi Múzeum látogatóinak, és ezáltal részt vegyünk
a határon túli magyar kultúra örökségének megóvásában, összegyûjtésében, társadalmasításában.
A múzeum a magyar néprajztudomány eddig elmaradt tartozását pótolja a múzeumi tematika szélesítésével, mely a határon túli magyarság sokszínû népi kultúráját reprezentálja majd.1
Az Erdély épületegyüttes hiánypótló jellegû: habár a 19. század második fele óta több kísérlet történt Erdély néprajzának múzeumi bemutatására, ezek vagy csak idôszaki kiállítások voltak
(Jankó János millenniumi falujában hat porta szerepelt Erdély különbözô vidékeirôl; JANKÓ 1897.
54–71, 81–86, 116–119), vagy a történelem viharában csupán tervek maradtak (például ToroczkaiWigand Ede 1910-ben készítette el Marosvásárhelyre a Székelyföldi népmûvészeti múzeum tervét;
BALASSA M. 2007. 203). A romániai szabadtéri múzeumokban (Kolozsvár, Nagyszeben, Bukarest,
Máramarossziget) alulreprezentált az erdélyi magyarság népi kultúrája; a sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai, gyergyószentmiklósi és székelykeresztúri múzeum udvarán ugyan látható néhány falusi épület, de a legjelentôsebb alsócsernátoni Haszmann Pál Múzeum házai is csak a lokális székely népi építészeti örökséget reprezentálják. A Szentendrén létesítendô Erdély épületegyüttes
megvalósítása mind a hazai, mind a külföldi szabadtéri muzeológiában nagy kihívásnak számít,
hiszen szokatlan ekkora és kulturálisan ilyen komplex terület bemutatása.
Tanulmányomban az elmúlt évek tapasztalatait összegzem, bemutatva az alkalmazott módszerek sokaságát, a feladat összetettségét.
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum alapításakor, 1967-ben csak a mai Magyarország területének
bemutatására vállalkozhatott, a fenntartó Kulturális Minisztériumtól csak 1998-ban kapott engedélyt arra, hogy gyûjtési körét az egész magyar nyelvterületre kiterjessze. A múzeum munkatársai azóta sok szállal kapcsolódnak Erdélyhez, többek között 1996-ban a székelykeresztúri múzeumba került tarcsafalvi lakóház bontásánál segédkeztek (BÁLINT et al. 1999. 147–164), az Erdély
népi építészetérôl 1999-ben Tusnádon megrendezett konferencia kötetét a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum adta ki (BALASSA M. – CSERI, szerk. 1999), Balassa
M. Iván pedig a kolozsvári székhelyû Transylvania
Trust Alapítvánnyal közösen Erdély népi építészeti
örökségének inventarizációs programját indította el.
1 Az Észak-magyarországi falu tájegység
Tárgyak gyûjtésére ekkor még nem került sor.
2006-ban véglegesített tájegységi koncepciójába
A múzeum munkatársaként elôször 2005 nyarán jutotbekerült egy Nemesradnótról (egykori Gömör
tam el Erdélybe, és Sabján Tibor révén egy magyarzsávármegye, ma Szlovákia) származó kisnemesi
kodi felmérôtáborban vettem részt Batári Zsuzsannával
porta, mely 2010-ben nyílt meg. Ebben az eset2
együtt.
ben a korábbi tájegységbe illeszkedik a határon
túli falu háza, hiszen korábban ehhez a régióAz Erdély épületegyüttes koncepciója összetett: az
hoz tartozott. Erdély viszont egyedi néprajzi és
építészeti jellegzetességek (például falszerkezet, tüzelônépi építészeti sajátosságai alapján külön épüberendezések, alaprajz) mellett figyelembe vettük a valletegyüttest alkot a múzeumon belül. Felalási, társadalmi paramétereket is, s arra törekedtünk,
datunknak a történeti Erdély bemutatását tarthogy minél átfogóbb képet adhassunk errôl a hatalmas
juk, a partiumi területrôl csak a Szilágyságot
vontuk be, mely építészeti szempontból átmeterületrôl. Lényegesnek tartottuk, hogy csak olyan épünet az Alföld és Erdély között.
leteket válasszunk ki áttelepítésre, amelyeknek rossz
2 A tábort Csajbók Csaba, a múzeum koállaguk és a tulajdonosok modernizációs törekvései
rábbi építész munkatársa és Veöreös András,
miatt a helyszínen nincs értékük és jövôjük, de mega Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
mentésük, múzeumi bemutatásuk mindenképpen
Egyetem oktatója szervezte.
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1. kép. Homoródalmási
gyûjtés
Kiss Nimród László és
Gyarmati Sándor, a szegedi
Néprajzi és Kulturális
Antropológiai Tanszék hallgatói és Domokos Levente,
a székelykeresztúri Molnár
István Múzeum restaurátora
Homoródalmás, 2007
Vass Erika felvétele

lényeges az erdélyi népi építészeti örökség szempontjából. Emiatt nemcsak eredeti épületekben
gondolkodunk, hanem például a helybeli megôrzésre számító háromszéki kúria másolatban, a
torockói ház pedig rekonstrukcióban épül fel 20. század eleji felmérések és rajzok alapján. Az
enteriôrök mellett interaktív tematikus kiállításokat tervezünk, melyek az erdélyi jellegzetességek
kultúrtörténeti hátterét ismertetik meg a látogatókkal. Így például a kalotaszegi csûrben a népviseletnek, a Küküllô menti házban a kukoricának és a puliszkának, a mezôségiben pedig a vidék
népzenéjének és néptáncának bemutatására, ez utóbbin keresztül a magyar–román interetnikus
kapcsolatok megismerésére is alkalom nyílik.
Anyagi okok miatt arra nincs lehetôségünk, hogy Erdélyt olyan árnyaltan mutassuk be, mint
a korábbi tájegységekben a mai Magyarország régióit, egy-egy vidéket csak egy-egy ház reprezentál majd. A koncepció kialakításakor emiatt is különösen ügyeltünk a társadalmi sokrétûség
érzékeltetésére, arra hogy egyaránt jelenjenek meg módosabb és szegényebb rétegek is. Ezért például Szilágyerkedrôl egy szegény, Kalotaszegrôl pedig vagyonosabb család portáját választottuk
ki. Ugyanez kihatott a tárgyvásárlás folyamatára is: nemcsak az esztétikailag kimagasló tárgyakat gyûjtjük, hanem a mindennapok eszközeit is.
Az elmúlt évek során a koncepcióban lényegi változás a bemutatásra kerülô idôszak kapcsán
történt. 2006-ban Buzás Miklóssal még úgy gondoltuk, hogy a múzeum addig alkalmazott gyakorlatához igazodva az erdélyi épületek építése szempontjából a 18–20. század elsô fele a mérvadó, a szituációk tekintetében pedig többnyire az 1880–1910-es évek, míg a háromszéki kúriánál és a torockói háznál a 19. század eleje, Hunyad megye és a székelyföldi tanya esetében pedig
az 1950-es évek. Azóta terepmunkáim, olvasmányaim és nyugat-európai szabadtéri múzeumokban tett látogatásaim (Detmold, Bokrijk, Arnhem) következtében módosult az elképzelésem. Az
elmúlt húsz év gazdasági változásai és a globalizáció miatt mind az épületek, mind a tárgyak
terén olyan változások történtek Erdély-szerte, amelyek szükségessé teszik a leendô épületegyüttesben bemutatásra kerülô idôszak bôvítését. A bemutatási idô ugyanis kénytelen igazodni
a terep adta lehetôségekhez, a megvásárolható tárgyak korához, amiben az utóbbi évek alatt
nagy változások történtek (leszámítva azokat a kiállításokat, esetünkben Torockót, ahol másolatban készítjük el a 19. század világának tárgyait). A gyûjtési tapasztalatokra építve az idôbeli
elôremozdulás a múzeum újabb tájegységeiben is megtörtént (KEMECSI 2008. 70; NAGYNÉ BATÁRI
2012. 187–194). A skanzenek területén világszerte új trendek jelentek meg, melyek szinte napjainkig elhozzák a múzeumi bemutatás idejét, és a ma élô emberek életmódváltozására fokuszálnak az archaikumok megjelenítése mellett. Érzékenyek az olyan társadalmi problémákra, mint az
országukat érintô migráció vagy az országhatárokon kívül élô közösségek. A Szabadtéri Néprajzi
Múzeum célja, hogy ehhez az áramlathoz csatlakozva a bemutatandó tematikát és a módszereket szélesítve a határon túli magyarság kisebbségi létébôl adódó problémáira is figyeljen.
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2. kép. A homoródalmási ház
utcai frontján Buzás Miklós
a sgraffitós díszítést fejti ki
Homoródalmás, 2008
Vass Erika felvétele

Mindezek hatására az Erdély épületegyüttes a jelenlegi életmódot is bemutatja, továbbá reflektál
a kommunizmus és a Ceau escu-idôszak társadalmi következményeire.3
Módszertani szempontból lényegesnek tartom az egyéni életutakon keresztüli bemutatást.
Úgy vélem, így sokkal jobban megismerhetik a látogatók az erdélyi emberek világát és azt, mi
foglalkoztatta-foglalkoztatja ôket. A korábbi idôszakokat megjelenítô házakban terveim szerint
filmekkel mutatom be a közösségek jelenét. A terepmunka során számomra elsôsorban az egykori normák, mentális világok megismerése a cél, hogy a majdani kiállításban a látogató ezt is
megismerje, és valamelyest megértse, mennyire más
gondolatok foglalkoztatták az „elveszített világok”4
lakóit, vagyis az adott házban élt embereket. A terepen
való jelenlét összetett folyamat: egyrészt törekszünk az
3 2009-ben NKA-támogatással Inaktelkén
egy tisztaszoba 163 darabból álló berendezését
adatközlô életének megismerésére, a konkrét múzeumi
tudtam megvenni, a festett bútorok 1960–1981
berendezéshez szükséges tanulságok leszûrésére (pélközött készültek (VASS 2009. 123–140).
dául az adatközlôt gyermekkorában milyen tárgyi világ
4 E téren egyik meghatározó könyvélmévette körül, minek hol volt a helye, milyen elrendezésû
nyem IMHOF 1992.
volt a ház), ugyanakkor ezen túlmenôen sokkal több
5 2008 szeptemberétôl 2012 augusztusáig az Erdély néprajzi képe a 19–20. században.
információt kapunk, ha kellôképpen odafigyelünk.
Alapkutatás a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Tánczos Vilmos találóan adta a körülötte settenkedô
Erdély tájegységéhez címû (K72428. számú)
szemtelen ördögök szájába az alábbi gondolatot: „[…]
OTKA-kutatás biztosította számunkra az épümiközben a kis magnó gombjait nyomogatva furcsa
letegyüttes elôkészítéséhez nélkülözhetetlen
dolgaid után kutakodsz, kérdôíveket töltesz ki és fényanyagi forrást. A projekt vezetôje Bereczki
képezôgéped kattogtatod, közben még történik valami,
Ibolya volt, a múzeum munkatársai közül az
alábbi személyek vettek részt a kutatásban:
ami kapcsolatban áll ugyan a »kutatott« tárggyal, de
Aranyos Sándor, Bálint János, Buzás Miklós,
amit már nem te irányítasz… Vajon nem lehetséges-e,
Csonka-Takács Eszter, Deim Péter, Filkó
hogy voltaképpen ezek a maguktól beinduló, kérdôíVeronika, Gyenizse Anikó, Gyimes István,
vekre fittyet hányó történések azok, amelyek a
Havay Viktória, Jakab Judit, Kemecsi Lajos,
Hitelesség címkéjére számot tarthatnak?” (TÁNCZOS
Kiss Kitti, Román Árpád, Szegedi Gabriella,
2000. 7.)
Szigethy Zsófia, Szôke Judit, Vajda Sándor,
Vass Erika. 2012 szeptemberétôl pedig a
A 2006-ban kidolgozott munkaterv alapján 2007
Tradíció és modernizáció Erdély néprajzi képényarán megszerveztem a homoródalmási (BUZÁS–VASS
nek változásában a 19–21. században.
2011. 21–52), illetve Hunyad megyei (BUZÁS–VASS 2010.
Alapkutatás folytatása a Szabadtéri Néprajzi
579–588) felmérôtábort, 2008 nyarán pedig öt unitárius
Múzeum Erdély épületegyütteséhez címû
templom felmérését, melyeken a múzeum munkatársai
(K 105556 számú) OTKA-kutatás keretében
5
folytathatjuk a munkánkat. A projekt vezetômellett néprajz és építész szakos hallgatók vettek részt.
je Vass Erika.
A múzeum szoros kapcsolatot tart a Kriza János
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3. kép. Esztena részlete
Kápolnásfalu, 2011
Vass Erika felvétele

Néprajzi Társasággal és a székelyföldi (csíkszeredai, gyergyószentmiklósi, sepsiszentgyörgyi, székelykeresztúri és székelyudvarhelyi) múzeumokkal. A kutatás hazai és erdélyi kutatók
együttmûködésével zajlott és zajlik, összefogott csapatmunka valósul így meg, melynek tárgyiasult eredménye az Erdély anyagi és szellemi örökségét bemutató épületegyüttes lesz.6 Kutatásunk
interdiszciplináris jellegû, melyben történészekkel, mûemlékes szakemberekkel, restaurátorokkal
mûködünk együtt, és eredményeink publikálásával kölcsönösen elôrébb tudjuk vinni egymás
munkáját.
Az OTKA-kutatás keretében 2008-ban Hétfaluban,
2009-ben és 2012-ben Háromszéken, 2010-ben
Mezôségen, 2011-ben Gyimesben szerveztünk felmérôtábort. Ezek célja az adott vidék alapos feltérképezése,
dokumentálása, a leendô múzeumi épületek kiválasztá6 2011 tavaszán az épületegyüttesben
szereplô portákat a koncentrált munka érdesa volt. A táborokba építész és néprajz szakos hallgatók
kében felosztottuk a múzeum néprajzos munis jönnek velünk, ezáltal a terepmunka a következô gekatársai között, egy-egy leendô tematikus
neráció nevelésében is fontos szerepet kap. A helyszíkiállítás anyagának összeállítására pedig az
nen megismertük a településen élôk mindennapjait,
adott téma jeles ismerôjét kértem fel (például
szokásait, a jellemzô mesterségek még élô képviselôirôl
a mezôségi csûrbe tervezett néptánckiállításhoz Varga Sándort). A csapatmunka koordipedig filmet készítettünk – ilyen például az inaktelki
nálása és öt épület (unitárius templom,
bútorfestés (VASS 2009. 123–140), a vajdakamarási és a
homoródalmási, csíkszentsimoni, lozsádi és
széki szalmakalap-készítés7 –, végigkísérve a munkafogyimesi porta, ez utóbbi Csonka-Takács
lyamatokat is, hogy a leendô kiállítás keretében mindEszterrel közösen) áttelepítésének koordináezt megjeleníthessük és átadhassuk a látogatóknak.8
lása és az enteriôrök berendezése maradt
A múzeum munkatársai által Erdélyben végzett
továbbra is a feladatom, mindemellett folytatom a más vidékeken megkezdett kutatásaikutatások a romániai örökségvédelem számára is segítmat, és vezetem a felmérôtáborokat.
séget nyújtanak, többek között az épített örökség hely7 A múzeumba került Szabó Magdolna
beli megvédéséhez járulunk hozzá a gyûjtéseinkkel és
néprajzkutató 17 darabos szalmakalap-gyûjtea részletes dokumentációk elkészítésével. Így sokkal
ménye is, melyet a székelyföldi szalmakészíkomplexebbé válik a munkánk: nemcsak a múzeumi
tést bemutató doktori disszertációjához (SZABÓ
adattárban ôrizzük meg a jövô nemzedékek számára a
2008) végzett kutatás közben gyûjtött, így
ezek a jól adatolt darabok kiegészítik a mezôdokumentált anyagokat, hanem a helybeli védettséget
ségi gyûjtésem révén bekerült kalapokat.
is erôsítjük azáltal, hogy közkinccsé válhatnak a múlt
8 A terepre szkennert is viszünk
emlékei. Szomorú tapasztalatunk, hogy a kutatás elején
magunkkal, hogy a gyûjtés során elôkerült
dokumentált épületek jelentôs része már eltûnt, és csak
archív fotókat a helyszínen digitalizáljuk, így
a mi értékmentô tevékenységünk révén ismerhetik meg
az eredeti fényképek a család tulajdonában
maradhatnak.
az érdeklôdôk az egykori értékeket. Tudatában
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4. kép. Mit rejt a padlás?
Homoródalmás, 2006
Vass Erika felvétele

vagyunk annak, hogy a nemzeti identitás erôsítésében
nagy szereppel bír, hogy a lakosok szembesülhessenek
saját gyökereikkel.9
A kutatás kapcsán összegyûjtött anyagok (filmek,
fényképek, a diktafonra vett hanganyagok és azok 2100
oldalnyi legépelt változata, a 97 portáról és öt unitárius
templomról bekerült manuálék és felmérések, fénymásolt szakirodalom, kéziratok stb.) mind a múzeum
adattárába kerültek, megalapozva egy olyan erdélyi
adatbázist, amely Erdély épített, tárgyi és szellemi kulturális örökségének nélkülözhetetlen forrása lesz. Az
interjúk teljes leírását azért tartom fontosnak, mert így
késôbb azok a részletek is használhatók lesznek, amelyek közvetlenül a publikációkban nem szerepelnek, de
a tárgyszavas adatbázis segítségével például egy tisztálkodás-takarítás tematikájú hasznosítási terv vagy rendezvény kapcsán könnyen lehet olyan interjúrészletet
találni, amely az új program hiteles alapját jelenti.
Erdélyi gyûjtésünk eddigi eredményeit az Erdély
virágai. Egy kutatás pillanatképei 2006–2011 címû kiállítás formájában adtuk közre látogatóinknak.10
A kiállításhoz fotópályázatot hirdettünk a látogatóink
között: olyan amatôr felvételeket vártunk, amelyek az
elmúlt három évben Erdélyben készültek, és amelyekhez a készítôk röviden leírták a kép készítésének történetét. A fotópályázat célja az volt, hogy a Skanzen a
régióval kapcsolatos tudását azokkal az élményekkel,
gondolatokkal, történetekkel, fotókkal is bôvíthesse,
amelyekkel látogatói gazdagodtak erdélyi kirándulásaik, útjaik során. A beküldött fényképekbôl és történetekbôl havonta megújuló válogatás került be a kiállításba, a legjobbnak ítélt fotó készítôje pedig részt vehetett
a 2012-ben Háromszéken rendezett felmérôtáborban.
A kiállítás középpontjában egy önreflexív rész állt: az
elsô, Homoródalmáson szervezett tábor alapján ismer-

9 A 12–14 fôt megmozgató felmérôtáborok mellett sok egyéni kutatásra is lehetôség
nyílt, én többek között Csíkszentsimonban
(innen még 1999-ben szállítottak a múzeumba
egy lakóházat [BERÉNYI–BUZÁS 2002. 221–232]),
Homoródalmáson, Gyimesben kutattam, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Bolyaiösztöndíjának segítségével bejártam Hunyad
megye 42 települését, ahol magyarok éltek
vagy élnek (VASS 2012a). Az OTKA nemcsak a
múzeum alkalmazottainak gyûjtését tette lehetôvé, hanem erdélyi kutatók munkáját is, így
például Gazda Klára egy háromszéki földbirtokoscsalád kapcsolatrendszerét tárta fel az általuk megôrzött gyászjelentôkön keresztül
(GAZDA 2011. 95–123), Kinda István pedig a
leendô épületegyüttes számára két filmet
készített: 2009-ben a vargyasi mészégetésrôl
(KINDA 2011. 167–177), 2012-ben pedig a nagybaconi cserépvetésrôl. Olyan is elôfordult,
hogy az elért eredményeinkkel mások kutatását tudtuk segíteni. Például a Hunyad megyei
Lozsádon végzett gyûjtésemmel hozzájárulhattam a Néprajzi Múzeum Kiss Margit vezette
NKA-kutatásához: a korábbi lozsádi templom
famennyezetének hét darabja a Néprajzi
Múzeum gyûjteményébe került, Kiss Margit a
bekerülésre vonatkozó dokumentumokat tárta
fel (KISS 2012), én pedig a lozsádi parókián
talált iratokat (VASS 2012b).
10 A kiállítás kurátora Vass Erika, rendezôje és grafikai tervezôje Buzás Miklós volt,
közremûködött Andrikó Katalin, BardóczTódor Enikô, Batáriné Tóth Irén, Bereczki
Ibolya, Hugyecsek Balázs, Jakab Dániel, Jakab
Judit, Kovács Zsuzsa (VASS 2011). A Skanzen
Galériában 2011. november 11.–2012. április
10. között látható kiállítást 2012 folyamán a
sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, a csíkszeredai Csíki Székely Múzeumban,
végezetül pedig a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban mutatták be.
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tettem a munka különbözô szakaszait a ház kiválasztásától a felméréseken, tárgygyûjtéseken
keresztül az épület bontásáig és a restaurálásig. Ebben az egységben a munkánkat ábrázoló
fotók, dokumentumok kerültek ki, melyeken keresztül a látogatók bepillanthattak a terepmunka
kulisszái mögé. A kiállítás múzeumpedagógiai foglalkoztató része egy homoródalmási szobát elevenített meg: restaurátor munkatársaim a falakra a festett bútorok kontúrjait rajzolták, amit a foglalkozáson részt vevô gyerekek festettek ki. A festett bútor mintáit a gyerekek át is rajzolhatták
papírra: a Jakab Dániel által restaurált, 1861-bôl származó, 206×80×37 centiméteres tálas alapján 1:1-es méretben készült matricát a kiállítóterem üvegfalára ragasztottuk.
Az Erdélybe utazók közül nagyon sokakban olyan kép él, miszerint Erdély az ôsi, autentikus
vidék, ahol sok minden megmaradt a korábbi századokhoz hasonlóan romlatlannak. Valójában
azonban a 20–21. század fordulóján Erdélyben is rohamos gazdasági fejlesztések indultak meg,
melyek következtében néhány éven belül eltûnik az elmúlt évszázadok alatt felhalmozott értékek jelentôs része. A modernizációs folyamatok a tárgykészletre is kihatnak: míg korábban az
volt a jellemzô, hogy a legtöbb családfô maga készítette el a háztartás számára szükséges tárgyak
nagy részét, ma már mindenki a boltokban kapható mûanyag vagy fémedényeket veszi meg.
A modernizációs folyamatok felgyorsulását különösen Gyimesben érzékelem, ahová 1998 óta
rendszeresen visszatérek (VASS 2010). 2011 nyarán Gyimesben szerveztünk felmérôtábort, melynek keretében a múzeumi bemutatáshoz kerestünk és mértünk fel épületeket. Amikor 2012
novemberében Buzás Miklóssal visszatértünk Gyimesbe, a felmért épületek közül volt olyan kaliba, amelyet addigra tulajdonosa – egyik fô adatközlôm, akinek évek óta mesélek a munkámról
és arról, hogy ne dobja ki a régi holmikat – elbontott, mert már ósdinak tartotta. Egy faházat
pedig, melyben egy idôs özvegyasszony él, az egyik unoka mûanyag ablakokkal és ajtókkal látott
el, a régi nyílászárók tûzre kerültek. A fiatalok számára ugyanis az öreg ház nem jelent értéket,
csupán a nagymama halála utáni hasznosítást és a fûtési költségek csökkentését vették figyelembe (Magyarországon szerencsére vannak olyan példák, ahol a parasztház ablakait úgy cserélik ki, hogy asztalossal a korábbi stílusban készíttetnek új fakeretet, és abba helyezik el a hôszigetelt üveget).
A tárgykészlet kicserélôdésével változik a tárgygyûjtési stratégia is, hiszen az újabb tárgyaknak is be kell kerülniük a gyûjteménybe, amennyiben a kiválasztott lakóház bemutatási idôpontja a jelen idôszak. A fényképek terén ennél jóval korlátlanabbak a lehetôségeink (itt a tárhelyek kapacitásának bôvítése, a digitális technológia adatvesztési problémáinak kiküszöbölése
a feladat), hiszen digitális gépet használva már nem kell számolni, hányadik filmkockát használtuk el, és így az épületek és a berendezés minden részletét megörökíthetjük. Ez persze a
késôbbi felhasználók esetében már magával hozhatja a kiállítástechnika változását is, újabb és
újabb interaktív elemek bevonásával. A fényképek készítésekor ügyelni kell arra, hogy jól adatoltak legyenek, hiszen az utókor számára csak így lehetnek hiteles források.
A tervezett Erdély épületegyütteshez 2007 óta biztosít forrást a Nemzeti Kulturális Alap,
ennek segítségével vásárolhattuk meg és szállíthattuk Szentendrére a homoródalmási és lozsádi
lakóépületeket, illetve a rákosdi csûrt, továbbá az épületek berendezéséhez szükséges tárgyakkal
tudjuk évrôl évre gyarapítani a gyûjteményünket.
A szabadtéri muzeológia szempontjából a múzeumba került házak is mûtárgynak számítanak, megvásárlásuk és bontásuk során törekszünk arra, hogy mindet adatot rögzítsünk.
A kiválasztás idôszakában igyekszünk minél többet megtudni az egykor ott élt személyekrôl,
amennyiben lehetséges, anyakönyvek révén összeállítjuk a családfát, hogy rekonstruálhassuk az
egykori családot. Lehet, hogy majd épp ez segít a bemutatás idejének kiválasztásában.11 Nagyon
izgalmas feladat a család tulajdonában megôrzött iratok, levelek, fényképek átnézése, a más családoknál vagy levéltárban folytatott kutatás pedig olyan analógiák napvilágra kerülését hozhatja,
melyek szintén elôrébb viszik a berendezés hiteles rekonstruálását. Homoródalmási terepmunkám során két parafernum levelet találtam, 1899-bôl és 1905-bôl, ezek tárgyösszeírása is nagy
segítséget jelent. A múzeumi kivitelezéshez szükséges újraépítési és berendezési javaslat elkészítése mellett Jakab Lászlóné kertészmérnök, a múzeum munkatársa minden egyes portához
etnobotanikai tervet készít, ami az adott településen
végzett gyûjtésen alapszik: a múzeumi telkekre csakis
olyan növényeket telepítünk, amelyek a településen is
11 Például a Dél-Dunántúl tájegység
fellelhetôk voltak.
faddi házában többek között azért 1907 karáA konkrét családtörténetek mellett lesznek olyan
csonyát választotta Zentai Tünde, mert a csaházak is, ahol nem a család, hanem az adott közösség
lád második gyermeke pár nappal korábban
kerül a középpontba: a már említett Hunyad megyei
született.
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5. kép. Ónöntés Magyarzsákodon
Magyarzsákod, 2005
Vass Erika felvétele

kutatásomra építve a lozsádi házban a szórványmagyarokról, az asszimiláció folyamatáról fogok
kiállítást rendezni.
Eddig négy lakóházat sikerült lebontani: 1999-ben a csíkszentsimonit, 2008-ban a homoródalmásit, 2009-ben a lozsádit, 2011-ben pedig a szilágyerkedit. Természetesen a többi helyszínen
is megtörtént a házak kiválasztása, de megvásárlásukhoz még hiányzik a szükséges anyagi fedezet. A bontást mindig falkutatás elôzi meg, melynek során rétegrôl rétegre haladva tárjuk fel a
festést, így derülhet ki, hogy korábban milyen színvilág határozta meg a falak festését,
Homoródalmáson pedig az utcai front két ablaka között az építés idejébôl származó, szász hatást
tükrözô sgraffitós díszítés került elô. Különösen ügyelünk a nyílászárókra és a tüzelôberendezésekre vagy egykori cserepesek vélhetô helyére, hogy kiderüljenek az átépítések, méretbeli módosítások. Homoródalmáson ugyan már elbontották a cserepest, de a falkutatás során sikerült megállapítanunk a méretét, más portákon pedig még elôkerült néhány csempe (volt, ahol a padláson
a lyukas tetô alá tették esôfogónak, volt, ahol csirkeitatóként használták), így korabeli fényképekkel, rajzokkal kiegészítve már megtervezhetô a cserepes, darabjainak gyártása pedig hiteles
alapból indulhat ki. Ideális az lenne, ha a tárgyvásárlásra az épületbontással egyidejûleg kerülhetne sor, de ez szintén anyagi okok miatt nem minden esetben oldható meg.
A tárgyvásárlás elsôdleges kritériuma a telepítési koncepcióban szereplô épületek berendezése, így kerülhetô el a parttalanság; az anyagi lehetôségek mellett mindig az határozza meg, hogy
a családtörténettel összhangban mely idôszaknak megfelelôen rendezzük be a házat, melyik kor
elevenedik meg ott. Ennek alapján Homoródalmáson a 2007–2009-ben végzett gyûjtésem során
az 1890-es éveket bemutató idôszakhoz elsôsorban a 19. századi festett bútorok vásárlására koncentráltam, így sikerült megvennem festett ládákat, padládákat, egy „kamarás” asztalt, egy ágyat,
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egy ágyvéget, egy kendôszeget és két falitékát. Ezekbôl az 1890-es évekre szeretném berendezni
a házat. Ugyanakkor, ha hosszú távon gondolom végig a múzeum jövôjét, akkor az is jó lenne,
ha arról a településrôl, ahonnan ház kerül a múzeumba, nemcsak az adott korszak bútorait vennénk meg, hanem más-más korszakból származókat is. Ezzel lehetôséget teremthetnénk a leendô muzeológusnak a ház majdani hasznosításához, hiszen én most viszonylag könnyen tudnék
az 1950–1980-as évekbôl tárgyegyüttest vásárolni, ami ötven év múlva már sokkal nehezebb lesz,
de anyagi korlátok miatt kénytelen vagyok figyelmen kívül hagyni ezeket a lehetôségeket, és szorosan csak a koncepció alapján folytatni a munkámat. Homoródalmásnál maradva: 2007-ben egy
lakatlan házban a 20. század elsô felébôl származó, nagyon megkímélt állapotú bútoregyüttest
találtam, de mivel Homoródalmáson a festett bútorokra koncentráltam, és az anyagiak arra voltak csak elegendôek, ezt az együttest nem vásároltam meg. Persze kisebb tárgyak esetében könynyebb a változásvizsgálat tárgyi megjelenítésének kivitelezése. 2011 ôszén a szilágyerkedi ház
bontásakor végzett terepmunkán Gyenizse Anikóval az 1900-as évek elejétôl kezdve nagyon sok
szôtt, hímzett textíliát találtunk, melyek jól tükrözik a 20. századi technológiai és stílusbeli változásokat. Amennyiben lesz rá mód, szeretném, ha ezekbôl egy-egy sorozat bekerülne a gyûjteményünkbe, ami ugyan az idôbeli sokféleség miatt az enteriôrben nem lesz látható, de termes
kiállítás rendezéséhez kiváló anyagot nyújt, kiegészítve a készítôkkel vagy azok leszármazottaival készített filmmel, ami a textíliákat tágabb kontextusba, többrétû megközelítésbe helyezi.
A tárgyvásárlások menetét fôleg a pályázati lehetôségek határozzák meg. Az elsô és máig legemlékezetesebb helyszín Homoródalmás, ahol 2007-ben és 2008-ban végezhettem vásárlással
egybekötött terepmunkát. Eddig összesen 446 tárgy került be Almásról, a legegyszerûbb vésôtôl
a kvalitásos bútorig. Munkám elsô fázisában a múzeumi bemutatásra megvásárolt ház eredeti
tulajdonosait kerestem fel, akik Székelyudvarhelyen éltek. Zoltán Gizella 1930-ban még ebben a
házban született (VASS 2007. 557–569). Tôle 209 darab tárgyat tudtam megvásárolni, melyeket
szintén almási születésû férje házában ôriztek. Sajnos az újabb tulajdonos eladta a házban
maradt festett bútorokat, így másikat kellett keresnem helyettük. Elôször azokba a házakba mentem el, amelyeket az építészek felmértek. Ezek hasonló korúak voltak, mint a megvásárolt ház,
ezekben remélhettem még hasonló bútorok meglétét, ha másutt nem, legalább a padláson.
Késôbb már szinte mindenki tudta, hogy régi tárgyakat keresek, és helyi segítôim ajánlották, kit
érdemes felkeresnem. Lakatlan házba is eljutottam, ahol olyan érzésem volt, mintha még az
1950-es években megállt volna az idô. Gyûjtéseim során szétnéztem a padlásokon és a csûrökben, melléképületekben, mert a számomra értékes 19. századi tárgyak már használaton kívül
kerültek, de szerencsémre a paraszti mentalitás része, hogy semmit nem dobnak ki, hanem elrakják, hogy jó lesz az még valamire. E munkám során elsôsorban ládákat, padokat, falitékákat tudtam vásárolni, de egy ágyat és az asztalokat már csak kereskedôtôl tudtam beszerezni. Székre
mint a használatnak leginkább kitett tárgyra nem akadtam, ez biztosan másolatban készül majd
el, amihez jó analógiát jelent a helyi kultúrházban megôrzött gyûjtemény, de megnéztük a székelyudvarhelyi múzeum és a budapesti Néprajzi Múzeum anyagát is, ahol nagyon szép homoródalmási tárgyakat ôriznek. A házról házra járás sok idôt igényel, viszont közben mindig megismerem az eladó életét, a tárgyak pedig régi emlékeket csalogatnak elô a tulajdonosból. 19. századi textíliák felbukkanására szintén kevés esély van már terepen. Almáson az volt a szerencsém,
hogy egy csûrben tárolt festett ládában ráleltem egy egérfészekre, vagyis egy zsákra, amelyben
egy csomó kidobált textília volt. Ezeket zsákostul elhoztam a múzeumba, ahol textilrestaurátor
munkatársam, Papp Erzsébet a zsákban fellelt darabok közül sokat meg tudott menteni.
Itt szeretnék szólni az érték fogalmáról is – kinek mit jelent ez a szó? Számomra elsôsorban
mindenképpen a letûnt korokból megôrzött tárgyakat, legyen az egy esôfogó csempe vagy egy
padláson porosodó cserépedény. Ha például egy hiányos bokályra lelek, azt is elhozom, hiszen
analógiának mindenképpen jó lesz még. A tárgyvásárlások részét képezô alkudozás során viszont
mindig az derült ki, hogy a helybelieknek nem ezek jelentik az értéket, hanem olyan tárgyak, amelyeket még saját maguk is használtak. Egyrészt a mezôgazdasági eszközök, másrészt a kenderfeldolgozás tárgyai, például olyan szövôszék, amelyet az eladó a szüleitôl férjhezmenetelekor kapott,
és amelyen Udvarhelyre költözésükig, az 1960-as évek elejéig rendszeresen szôtt, és amelyet „még
lehet használni”, vagyis a megélhetéshez szükséges textíliákat elôállíthatja, és pénzt kereshet vele.
(Gyimesben még több olyan idôs asszonnyal találkoztam, akik mind a mai napig használják a szövôszéküket, a rongyszônyegekhez fonalat az elhasznált mûszálas pulóverekbôl, kardigánokból
nyernek.) Ugyanígy értékesnek tartják a saját szövésû textíliákat, amelyek bizony sok munkaóra
befektetésével születtek meg. A vásárlás végén próbálunk minden tárgyat beárazni.
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Azon pályázatok esetében, amikor a kiírás elôre meghatározott tárgylista és szándéknyilatkozat alapján történô vásárlást írt elô, háttérbe szorult a tárgyak terepen való vásárlása. Ezt csak
néhány olyan személlyel tudtuk megbeszélni, akiket régóta ismerünk, és megértették, hogy több
hónap múlva fogunk visszajönni a tárgyakért, amelyeket addig meg kell ôrizniük. Ilyen volt 2012ben Gyimes, ahol Csonka-Takács Eszterrel 121 darab tárgyat vásároltunk vagy kaptunk ajándékba a sokéves ismeretségnek köszönhetôen. A tulajdonosok helyébe elsôsorban magyarországi
gyûjtôk, kereskedôk kerültek eladóként, ami olyan szempontból volt nyereség számunkra, hogy
elsôsorban a 19. század ma már terepen nem gyûjthetô tárgyaival gyarapodhatott a múzeum (például kerámiák, festett bútorok, kalotaszegi népviselet darabjai).12 Persze arra is volt példa, hogy
erdélyi kereskedôk nem várták meg, hogy visszatérjek a pénzzel, addigra már másnak adták el a
tárgyat; számukra lényegtelen, hogy az múzeumba vagy például Németországba kerül-e.
Röviden szólok a logisztikai nehézségekrôl is. A nagy távolságok (a legközelebbi kutatópont,
Szilágyerked 440 kilométer, a legtávolabbi, Forrófalva pedig 900 kilométer) miatt egy-két napra
nem érdemes elutazni, csak ha az adott településen legalább egy hetet töltünk. A vásárláskor
mindig kérdéses, hol tudjuk összegyûjteni a megvásárolt tárgyakat. Volt, ahol üres bolthelyiséget
béreltünk ki erre a célra, másutt a lelkész ajánlotta fel a csûrjét. A szállítást a távolságok miatt
kinti fuvarozócég végzi – csak Szilágyerkedrôl szállították a tárgyakat a múzeum teherautójával
–, viszont mi csomagoljuk ôket, hogy biztosan szakszerûen helyezhessék el a gépkocsin, és
épségben megérkezzenek a rossz utakon is Szentendrére. Mindig jelen vagyunk a rakodásnál is,
hogy minden rendben menjen, minden megvásárolt vagy ajándékba kapott tárgy felkerüljön a
teherautóra.13
A múzeumba bekerült tárgyak megelôzô állagvédelemben részesülnek, vagyis a fa alapanyagúak elôször gázosításon esnek át, a textileket a textilrestaurátor kitisztítja, a kerámiákat lemossák. A nagyobb tárgyak azonnali restaurálására nincs mód, csak kivételes esetben.14
A gyûjteménybe került tárgyakat beleltározzuk és lefotózzuk. Ez azért is elônyös, mert a számítógépes rendszer segítségével könnyen visszakereshetôk lesznek a tárgyak, és gyorsan megállapítható, milyen tárgyaink vannak már az adott faluból.
A gyûjtés során nemcsak a leendô mûtárgyak megszerzésére kell figyelnünk, hanem a múzeumi foglalkozások alapjául szolgáló demonstrációs tárgyakéra is. Így például mezôségi szalmakalapok másodpéldányként nemcsak a mûtárgygyûjteménybe kerültek, hanem a demonstrációs tárgyak
közé is, ezeket a leendô kiállításban akár fel is próbálhatják a látogatók. Sokszor kapunk telefonon vagy levélben látogatói felajánlásokat is, amelyek révén nagyon jól
12 A mûkereskedelemnek a néprajzi
hasznosítható tárgyak is bekerültek már a gyûjteménybe,
muzeológiai tárgygyûjtésben betöltött szereviszont arra is számos példa akad, amikor a felajánló
pét a 19. század végétôl a 21. század elejéig
lomtárnak tekinti a múzeumot, ahová minden olyan tárismertette tanulmányában Kemecsi Lajos
gyat elvihet, amelynek otthon már nincs helye.
(KEMECSI 2007. 57–59).
A látogatók felajánlásai terén nagyobb dömpingre majd
13 A kiviteli engedélyek megszerzése
többnapos procedúra: a Kulturális Örökségvéaz épületegyüttes építése idején számítok, amikor még
delmi Hivatal megyei kirendeltségeinek felkeretöbb hírforráson keresztül jut el az emberekhez az inforsésekor megkaptuk a kitöltendô ûrlapokat és
máció. Ezekben az esetekben arra kell ügyelnünk, hogy
annak a néprajzos szakértônek a nevét, aki renazonos tárgytípusból (például 20. század második felédelkezik a szükséges felhatalmazással.
bôl származó korondi kerámia) szelektáljunk, mert a
A szakértô az egyeztetést követôen kiment a
múzeum raktárainak befogadóképessége véges.
faluba, ahol összegyûjtöttük a tárgyakat, és
elkészítette a hivatal számára a dokumentációt,
Összességében úgy érzem, 2006 óta nagy utat tetami minden egyes tárgyról részletes leírást és
tünk meg, az adattárunkban és a mûtárgyraktárainkban
méreteket tartalmaz. Csíkszeredában mindezt
külön erdélyi részleget hoztunk létre, ami egyrészt
magyarul tudtuk intézni, de Zilahon tolmács
további kutatásoknak, másrészt a leendô épületegyütsegített nekünk, illetve az angol volt a közvetítesnek ad hiteles alapot. Az eddigiekbôl is látható,
tô nyelv. A tárgylista mellé minden egyes tárgymennyire összetett az épületegyüttessel kapcsolatos
ról két példányban színes fényképet is le kellett
adnunk, majd vártunk az engedély kiadására,
munka, ami mind tematikájában, mind jellegében sok
ami a hivatal munkatársainak segítôkészsége
mindenben a terep adta lehetôségek függvényében alarévén a következô napra el is készült.
kul, és így a kísérletezô útkeresésnek is teret enged.
14 Jakab Dániel a Képzômûvészeti
A kutatásainkat a jelenleg zajló OTKA-program keretéEgyetem Restaurátor Tanszékén írt szakdolben a terveinknek megfelelôen folytatjuk, és bízom
gozatához a korábban már említett, 1861-bôl
származó tálast választotta, így ez a darab
benne, hogy hamarosan sor kerül az építési munkálamár a látványtárban nézhetô meg.
tok megkezdésére is.
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