
DOROSZLÓ
Tájház



Képek a tájházról



Doroszló (Doroslovo), már a középkor derekán lakott helység volt.
Ma, a Szerbia-Montenegró Államszövetségben, a Vajdaságban, azaz a
Bácska délnyugati csücskében, az egykori Mosztonga folyócska
(1957-tõl ennek medrében van ma a Duna�Tisza�Duna csatorna) part-
ján fekvõ falu. Az egykor zömmel magyarlakta kis település, ma ve-
gyes lakosságú, s a vidék három leghagyományõrzõbb magyar közös-
ségének (Doroszló, Gombos, Kupuszina) egyike. Zombortól délre, 20
kilométernyi távolságra fekszik, míg a Duna délnyugati irányban kb.
11 kilométerre folyik a falutól.

Helységnévként már 1313-ban említik Doroszlót. 1350-ben a Bács
vármegyei Doroszlón határjárást tartanak, melynek ura ekkor a Doroszlai
család. Feltételezések szerint a település róla kapta a nevét. 1552-ben, Te-
mesvár eleste után, török uralom alá került. 1662-ben Vattay Pál kapta meg
Doroszlót, melyet elpusztult helységnek mond. 1752-tõl telepítik újra,
mégpedig a híres középkori búcsújáró hely, Bajkút közelében. Új-
Doroszló magyarsága a Kárpát-medence 27 vármegyéjébõl települt.
Lakói zömmel a Dunántúlról, legtöbben Tolna megyébõl érkeztek.
Más-más idõszakokban szlovákok és németek is megtelepültek itt. Az
elsõ világháborút s az Osztrák�Magyar�Monarchia szétesését követõ-
en a falu a Szerb�Horvát�Szlovén Királyság, majd Jugoszlávia kötelé-
kébe került. 1941 és 1944 között ismét Magyarországhoz tartozott. A
második világháborút követõen a kitelepített német lakosság helyére a
horvátországi Líkából szerb telepesek érkeztek. Mindez nagy mérték-
ben megváltoztatta a falu nemzetiségi arculatát is. Az 1990-es évek há-
borúja a menekültek újabb hullámát, az újabb betelepítést hozta magá-
val, ezzel párhuzamosan pedig a magyar fiatalok elvándorlását.

Míg az 1991-es népszámlálás adatai szerint az 1863 összlakosságú
közösségben 1366 magyar élt (73%), addig a 2002-ben végzett össze-
írások kimutatása szerint az 1830 lelket számláló kis faluban 952 a ma-
gyar lakos (52%). 

Az épített környezet, a falusi életforma emlékei megõrzésének
egyik lehetõsége, a tájházak, falumúzeumok ill. helytörténeti gyûjte-
mények létesítése. Ahol jelentõs értékek maradtak, és a közösség is
elég életerõs, ott elsõsorban a helytörténeti gyûjtemény, vagy tájház a
legmegfelelõbb mód az értékek megõrzésére, különösen, ha annak a
falunak megvannak azok az akár gazdaságtörténeti, népmûvészeti vo-
násai, amelyek egyéniek, a környezõ közösségektõl eltérõ sajátosságo-
kat mutatnak, és ahol a történeti gyökerek legalább három-négy ge-
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nerációra nyúlnak vissza, mint pl. Doroszló esetében. E település tár-
gyi hagyatéka összegyûjtésének, megõrzésének fontosságáról már a
XX. század elsõ éveiben is szóltak neves néprajzkutatók. Azonban az
ügy érdekében a dolgok, többszöri próbálkozás után sem alakultak
kedvezõen. Végül 1993-ban a tájház három létrehozója szerencsés ta-
lálkozásának, elhatározásának és kitartásának köszönhetõen, e hagyo-
mányõrzõ közösségben a még fellelhetõ tárgyi anyagból sikerült any-
nyit összegyûjteni, hogy állandó néprajzi kiállításon egy doroszlói por-
ta és parasztház teljes berendezésével váljon láthatóvá. 

Az újkori, tehát 8�10 generációs magyar katolikus falu esetében,
egy 21. század elejére megmaradt alföldi típusú gazdaházat õriztek
meg helyben, rendeztek be, sõt a faluban összegyûjtött anyagon kívül,
az 1920�1930-as évek közötti idõszakban itt lakott család tárgyi vilá-
gának nagy részét is feltárták. 

A helyreállított mûemlék jellegû, népi építészeti értékeket hordozó
gazdaházban használati és gazdasági tárgyegyüttesek, életmódot jelzõ
állandó néprajzi kiállítás látható. 

A tájházat magánerõbõl létrehozók: Reniæ Kistamás Katalin, Raj
Rozália és Nagy István helyi  gyûjtõ és tárgyadományozó révén, to-
vábbá más számos segítõ és támogató jóvoltából, itt egy kulturális
centrumot létesítettek. A falusi építészet és néprajzi muzeológia mun-
katársai segítségével olyan központ alakult ki, ami a 20. század elsõ
harmadára hiteles és a 21. század igényeinek megfelelõen továbbépít-
hetõ és alakítható.

Ennek a délnyugat-bácskai centrumnak jelentõsége legalább három
tényezõbõl áll:

-a hagyományfeltárás, -mentés és -megõrzés építészeti/tárgyi pél-
dája

- a kulturális értékek, technológiák és tevékenységkörök tovább-
adásának és -éltetésének alapja

-a szórványmagyar katolikusságnak egyik identitást, lokalitást kép-
viselõ és megõrzõ helye.

Hol van a helye a vajdasági, pontosabban a bácskai néprajzi kuta-
tásban és értékmegõrzési kezdeményezéseink megvalósításában a
doroszlói tájháznak?

A 18�20. századi bácskai lakóházakat a kutatók � ha különbözõ ér-
vénnyel is, ha különbözõ néven is (pannon ház, vajdasági ház, alföldi
ház) � lényegében és tartalmában egységesen írják le, jelenítik meg. Ez
pedig az általában földfalú, egysoros alaprajzú, egyenes oromfalú és
nádtetõs lakóház kívülfûtõs szobai kemencével, fél- vagy egész sza-
badkéményes füstelvezetéssel. A társadalmi/gazdasági szint szerint az
épületek kiosztása: szoba+konyha+kamra, szoba+konyha+szoba+
+kamra+ istálló illetve ezek kombinációi és ismétlõdései.

Az ilyen döngölt földpadlózatú, végig mestergerendás és tapasztott
nádfödémû épületek a 19. század közepére standardizálódtak. Ezt a ké-
pet mutatják a dunai Bácska, illetve tiszai Bácska felmérései vagy a
Közép-Bácska legújabb kutatásai (Adorján, Kishegyes, Temerin, To-
polya).

Az építmények számbavételét és dokumentálását általában nem
követi azok valamilyen szintû védelme, hasznosítása. A doroszlói táj-
ház párhuzama az 1843-ban épült topolyai gazdaház, eredeti szerepé-
nek megfelelõ enteriõrökkel berendezve. Ismerjük a Palicsra tervezett
regionális szabadtéri néprajzi múzeum tervét. Mind építészeti, mind
berendezési szempontból analógiát jelenthet a bácskai vállalkozások-
hoz az Alföld tájházainak láncolata. Így Bács-Kiskun megyében a ma-
gyar (Dunapataj, Kalocsa, Lajosmizse), a szlovák (Kiskõrös), a német
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(Harta) és a bunyevác (Baja) berendezett épületek. Békés megyében
három szlovák (Békéscsaba, Tótkomlós és Szarvas), két magyar (Bé-
kés, Endrõd) és egy román (Kétegyháza) tájház. Csongrád megyében
pedig az ópusztaszeri szabadtéri néprajzi gyûjteményen kívül a csong-
rádi és a kopáncsi helyben megõrzött építmények.

A doroszlói tájház (�arko Zrenjanin 54. vagy Szentkút utca, mely
a hagyomány szerint a falu legrégebbi utcája), 1000 négyzetméternyi
szalagtelken áll. E telek három részre tagolódott: porta a
házzal+szõlõskert+rét. Bár a családi hagyomány a 19. század elejére
teszi az építési idõt, valószínûbbnek tartjuk az 1850-es éveket (épület-
szerkezeti részletek, nyílászárók alapján). Az 1853-as második katonai
felmérésen már a telek beépítettsége is visszaszámolható. A lakóház
szinte eredeti formájában áll még, ezért külsején semmit sem kellett
változtatni. Csupán az utcára nézõ véghomlokzat, az uccaeleje volt
egykor díszesebb. A berendezés az 1930-as évek doroszlói, középpa-
raszti lakáskultúráját, életmódját tükrözi. Beosztása a következõ:
szoba+konyha+szoba+kamra+kamra, továbbá hozzáépített fészer és
istálló. Az utcafrontra épült lakóházzal szemben a 20. század elején
épült nyári konyha és láncos kút található. A nyári konyhában volt a
helyük az egyszerûbb, sokszor a gazda készítette bútordaraboknak:
szék, asztal, pad. A székek gyékénybõl készült ülõlapjai az egykori
mocsaras környezet hasznosítható anyagának felhasználásáról

tanúskodnak. A vályogból készült rakott tûzhely, a katlan az üst-
tel/kotlaház és bogrács, a vízesszék, a tálas és az asztal képezik
a szerény berendezést. Bejáratán vízszintesen kettéosztott, fele-
zett ajtó van, mely 1920 táján a ház füstös konyhájáról került
ide. 

Az épület minden helyisége döngölt föld padlózatú. A szaru-

fás-torokgerendás fedélszéket, a keresztgerendázatot a ház teljes
hosszában mestergerenda tartja. A födém tapasztott nádszõnyeg-
bõl áll. Az eredeti tetõfedés felvert nádból készült, amit vágott
cserépre cseréltek. Az utcai egyenes oromfal sárga téglára cseré-
lése és a héjazatcsere is 1954-ben történt. Az épület vert falú,
összes helyisége kívül-belül fehérre meszelt, a nyílászárók kék-
re mázoltak (bontott ácstokos, illetve gerébtokos szerkezetûek).
A két szobát korábban, eredetileg is, két kívülfûtõs kemence,
banyakemence fûtötte, aminek füstjét teljes szabadkémény húz-
ta ki. A tüzelõberendezés átalakítása 1937-ben történt. Ekkor az
elsõ szobai kemence helyére helyben készült barna felülfûtõs
cserépkályhát állítottak, melyet Gréber János helybeli kályhás-
mester készített.
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A látogató az udvarról a ház középsõ helyiségébe (pitvar �
konyha) léphet. A helyreállításkor, a bontásnyomok és építésze-
ti felmérések alapján, visszaépítésre került a fél szabadkémény,
helyreállították a két oldali szobában álló fûtõtesthez (cserép-
kályha, banyakemence) vezetõ nyílást, valamint a keskeny ol-
dalpadkás, négyzetes alapú, hátsószobai kemencét.

E hármas tüzeléstechnikai állapotnak, az 1930-as éveknek
felel meg a helyiségek funkciója és berendezése is: tisztaszoba
(a kályhát nem használták) + konyha + lakószoba, továbbá min-
denes kamra és boroskamra. A kialakult építészeti (mûemlékvé-
delmi és néprajzi) múzeológiai elvek szinkronitását követve az
archaizáló és modernizáló megoldásokat elkerülték. 

A konyhában a régi tüzelõ, füstölõpadka mellé vasplatnis ta-
karéktûzhelyet, rakottsporhet-et építettek. A rertetõn tejeskö-
csögök, a sütõben vas háromláb, a már csak tárolásra szolgáló
tüzelõpadkán a kézi lámpás, a századelõ legjellemzõbb és leg-
fontosabb cserépbõl, ill. öntöttvasból készült konyhafelszerelési
eszközei (tálak, lábasok stb.) láthatók. Edényeket a falra is
akasztottak. A bejárati ajtótól jobbra a vizesszék, balra az ajtó
mögött az edények tárolására  szolgáló, festett szekrényke, a
kaszli vagy kredenc áll. A helyiséget felezõ mestergerendára a
festett tányérosdeszkát, a jobb oldali falra pedig a tálast füg-
gesztették, rajta díszedényekkel. A helyreállításnál a berende-
zést úgy tették helyre, ahogy arra vonatkozó emlékezéseket,
vagy más szabadkéményes konyhákban arra példát találtak. A
kemencenyílás alatt, a falnak támasztva áll a kemence száját el-
záró, sárból készült tévõ. A feltárás során megjelent kormos fal-
felületek az egykori füstüskonyha létét igazolják. A fal vizsgála-
ta azt mutatta, hogy a konyhát gyakran meszelték: az ajtók felsõ
magasságáig fehérre, e felett az elsõ részben a menyezetet söté-
tebb kékre, a kemence tüzelõnyílása feletti részt barna-vörösre,
hogy a füst általi szennyezõdés minél kevésbé legyen látható. 

A tárgyegyüttesekrõl fontos megjegyeznünk, hogy az utcai,
a tisztaszoba (nagyház) és a hátsó szoba (a kisház) elrendezése
már párhuzamos. Az ágyak tehát a hosszanti oldalfalak mellett
kaptak helyet (a korábbi sarkos, sarokpados elrendezéssel szem-
ben). Ehhez kapcsolódik, hogy a 19. századi generációhoz tarto-
zó, megbecsült, értékesnek tartott tárgyak is az enteriõrökbe ke-
rültek. 

Így a tisztaszobában kapott helyet a mélyített faragású, festett, ko-
máromi típusú láda (19. század eleje). Ez a felemelhetõ fedelû, elöl vi-

rágozott láda a ruhanemû tárolására szolgált, mely a menyasszony ho-
zományához tartozott. Falusi faragóspecialisták által készített székek
szinte minden helyiségben találhatók (19. század második fele).

Teljes hitelességû a tisztaszoba. Itt a doroszlói portákon talált búto-
rokkal igyekeztek felidézni az 1930-as évek parádés tisztaszobáinak
hangulatát. A textilanyag (felvetett ágyak, függönyök stb.) a két világ-
háború közötti idõszak �magamutogató ízlését és módosságát� adja,
mely berendezés a néprajzi muzeológia jelentõs teljesítménye. A szé-
keket a magosravetett ágyak elé állították. Az ágyakban a párnák,
dunyhák lyukhímzéses végein, piros alátét, pirosruha virít. A két utcai
ablak közé került a tükör, alá pedig a kisalmáriom, melynek tetején vá-
sárfiák, apróbb díszek, szent szobrocskák, Mária szobrok állnak. Az
utcára nyíló két és az udvarra nyíló ablaknál esztergályozott tartókon,
gazdagon hímzett, lyukhímzéses fehér függöny lóg. A falakon, sárga-
réz fejû díszszögre függesztve, egymást érik a nagyméretû, olajnyomat
szentképek, és családi fényképek. Néhánynak a szélét aranypapír-kivá-
gás, mások díszszögét színes papírmasni díszíti. A szoba közepén áll
az asztal. Az ajtón belépve balra van a már említett tulipános láda, job-
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bra pedig, a nagygazda házakban is csak ritkán elõforduló Mária-szek-
rény. A falon függ a tükrös törülközõtartón a dísztörülközõ, az ablak-
párkányon pedig a petróleumos lámpa áll. A szoba udvari ablakával
szemben lévõ fal mellett van a kétajtós magosszekrény. A falu idõsei-
nek fiatalkori, igen gazdag és díszes ünnepi öltözeti darabjai benne
kaptak helyet (ujjasok, fej- és vállkendõk, szoknyák, kötények, fityu-
lák) és egy 1926-ban készült komplett võlegény öltözet. 

A cserépkályha az ajtó felöli sarokban áll. A szoba berendezése a
kor bútorfestésének divatja szerint sárga, ún. flóderozott, a nagygazda
házak parádés tisztaszobáinak vetett ágyaival és fehér lyukhímzéssel
gazdagon díszített, hímzett textiljeivel.

A díszítés legkedveltebb mutívuma a virágmotívum, ezen belül pe-
dig a rózsa. A legtöbb virágmotívumot így nevezik a faluban. Elneve-
zéseik: tüskerúzsa, tëjarúzsa, labdarúzsa, csipkerúzsa, bazsarúzsa. A
fehér lyukhímzés motívumait úgyszintén nevesítették. A leggyakorib-
bak: macskanyomos, vizfojásos, rozmringágos, agácaleveles, ezërliku,
csigás, szives, patkós, szõllõs, tojásos, kocsikerekes, borsólikas,
hëgyëscaknis, likbacaknis, kiskukoricás.

A hátsó szobában a berendezés nagyobb része visszakerült eredeti
helyére úgy, ahogyan azt az egykori tulajdonos Varga család helyezte
el. A helyi szokásnak megfelelõen itt kapott helyet az idõsebb nemze-
dék számára az 1910�1920-as években készült sötét színû (feketésbar-
na) bútorzat, korhû textíliákkal. Az ajtó mögé került a bölcsõ, benne a
csecsemõ keresztelési öltözete. 

Az udvari oldalról nyílik, falépcsõs lejárattal a hátsó szoba alatti,
téglából boltozott borospince. Ugyancsak a gangról nyíló kamrából,
létrán lehet feljutni a padlástérbe.

A család gazdasági szerkezetébõl adódóan a kamrában és a pincé-
ben a szõlõ- és borkultúrával kapcsolatos eszközök kaptak helyet, de a
hordóskamrába bekerült az amerikás utazóláda is. A tájház tárgyai kö-
zött tanulságos együttest képvisel a számos és sokrétû kenderfeldolgo-
zás tárgy- és eszközanyaga: tiló, rokka, áspa vagy motolla, gereben,
verecseny, gombolyító, madzagszövõ tábla, mely ugyancsak a
hordóskamrában van elhelyezve. A Mosztonga egykori gazdag halál-
lománya jelentõs volt a falu lakói számára. Fõleg csíkhalat árusítottak
a doroszlói asszonyok Zomborban házalva. Ebbõl az idõbõl egy háló
is látható itt.

A szántóföldi gazdálkodás felszerelései a fészerben és az udvaron
vannak. A fészer utáni udvarról nyíló istálló mérete egy tehén és egy
ló eltartásának megfelelõ. A bejárattal szemben a fal mellett áll a já-
szol, a válu. Középen az elválasztó rúd, a strajfa, a lovat és a tehenet
különítette el. A falakra aggatták a lószerszámokat, köteleket, ostort. A
falnak támasztva a kórósöprü, az ajtón belül a fából készült itatóvödör,
beljebb a trágyázáshoz a fából készült dragacs. Kívülrõl, a falon a já-
rom. Az istálló elõtti keskeny, fedett rész alatt van a nagyrosta/szelelõ,
az üst/vasbogrács a háromlábon, az eke, és más gazdasági felszerelés.
Az istállófalnak támasztva, az eresz alatt kapott helyet az udvaron a
borona, a fogas, a hengerlõ, azaz gurgula. A szállítószekér is az istál-
ló közelében, az udvaron áll. Itt kell elmondanunk, hogy a tájház esz-
közanyaga kiegészítendõ és kiegészíthetõ, és ezt a létrehozók tervezik
is (a kukoricatároló/góré, alatta a kifutóval a hidas/ól, és a nyári ke-
nyérsütõ kemence elkészítését).55
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Az egykori tulajdonos Varga család és a tájház létrehozásának tör-
ténete a tájház tárgyainak eredetével szoros kapcsolatban áll.  Miután
a fiatal kétgyermekes Varga János (1876�1972) 1922-ben megvásárol-
ta a házat, feleségével, Császár Annával (1880�1938), gyermekeivel és
idõsödõ szüleivel költözött ide. Fiai János (1898�1957) és Ferenc
(1904�1969) is itt alapítottak családot. Itt született Ferenc leánya Er-
zsébet, aki Rajné Diósi Rozáliának, a tájház egyik társtulajdonosának
édesanyja. 1987-ben ugyan eladásra került, de továbbra is a családban
maradt a ház, Raj Rozália tulajdonába került. Raj Rozália és Nagy Ist-
ván 1991�1999 között folyamatosan szervezte a faluban, korábban a
Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési Társaság, majd a Vajdasági Magyar
Folklórközpont tagjaiként, a helyi Petõfi Sándor Általános Iskola, az
idõs helybeliek és a magyar diákság szüleinek támogatásával a Hímzõ
és Hagyományápoló Gyermektáborokat. Néprajzgyûjtõ útjaikon arról
bizonyosodtak meg, hogy nemcsak az idõsek emlékezetében rejlenek
�kincsek�, hanem a szekrények alján, fiókjaiban is ott lapulnak! Ekkor
született az ötlet és elhatározás, hogy Doroszlón TÁJHÁZAT hoznak
létre. 

A tájház megnyitására 2001. szeptember 7-én került sor, mely nap
a középkori eredetû, napjainkban is a Vajdaság leglátogatottabb szent-

kút-típusú Mária-kegyhelyének és búcsújáróhelyének legjelentõsebb
ünnepe. A tájházat dr. Silling István egyetemi docens, néprajzkutató
nyitotta meg, míg szakmai értékelést Kecskés Péter muzeológus, a
szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum fõtanácsosa tartott.

Összegyûjteni, megõrizni, továbbvinni nemcsak az elmúlt 150 év
életformájának relikviáit lehet, hanem azokat a technikákat és techno-
lógiákat is, melyek ezeknek az épületeknek, berendezéseknek tárgyak-
nak a készítési technológiáját továbbadják. Tehát nemcsak a megõrzé-
sen van a hangsúly. Különös jelentõsége ennek, hogy az ilyen típusú
tájházakat nemcsak megõrizni, bemutatni, hanem gondozni, üzemel-
tetni, használni is kell. 

A doroszlói tájház funkciójában, szerepében nagyon helyesen és
példamutatóan igyekszik továbblépni. A tájház portáján egy olyan al-
kotóházat is felépítettek, amely alkalmas tanácskozások megrendezé-
sére, bizonyos háziipari mûhelymunkák gyakorlására. Tehát a tájház
nem egy zárt, csak múzeumi szereppel mûködõ intézménnyé alakul,
hanem egy élõ, a közösséget kiszolgáló létesítménnyé; az élõ népi kul-
túra hagyományainak megõrzésére, ápolására, továbbvitelére alkalmas
hellyé válik.

Kecskés Péter
muzeológus
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ETNOLO�KA KUÆAETNOLO�KA KUÆA
DOROSLOVO

Usred Srednjeg veka Doroslovo je veæ bilo naseljeno mesto. Danas
se nalazi u Dr�avnoj Zajednici Srbije i Crne Gore, i to u Vojvodini,
taènije u jugozapadnom delu Baèke pored obale reke Mostonge (od
1957 godine korito iste èini deo kanala Dunav-Tisa-Dunav).
Stanovni�tvo mu je me�ovito (nekada su ovde �iveli prete�no maðari).
Spada meðu ona tri naselja (Doroslovo, Bogojevo i Kupusina) èije
zajednice prednjaèe u oèuvanju tradicionalnih obièaja. Naselje le�i 20
kilometara ju�no od Sombora, reka Dunav se nalazi 11 kilometara od
sela u jugozapadnom pravcu. 

Ime naselja prvi put se pominje sada veæ davne 1313. godine. Od
1350.  godine èini svojinu porodice Doroslai (Doroszlai). Prema
predanju svoje ime naselje dobija upravo prema gospodaru Doroslai.
Posle pada Temi�vara 1552. godine i Doroslovo pada pod vlast Turaka.
1662. godine Pal Vatai (Vattay Pál) dobija Doroslovo, za koji se ka�e
da je ru�evina. Poèev od 1752. godine do�lo je do ponovnog naselja-
vanja i to blizu nadaleko poznatog hodoèasnièkog mesta pored Bajkuta
(Bajkúti kegyhely). Maðari novijeg Doroslova su se naselili iz 27
�upanija Karpatskog bazena. Prete�no su do�li iz Zadunavlja, zatim iz
�upanije Tolna. U razlièitim razdobljima su se ovde nastanili i nemci i
slovaci. Raspadom Austro-Ugarske monarhije, posle prvog svetskog
rata selo Doroslovo ulazi u sastav novoformirane Kraljevine Srba,
Hrvata i Slovenaca, pa potom Jugoslavije. Izmeðu 1941. i 1944.
godine ponovo pripada Maðarskoj dr�avi. Posle drugog svetskog rata
umesto nemaca deportovanih od strane nove vlasti naseljavaju se
kolonisti srbi iz Like, �to je u velikoj meri promenilo nacionalni sastav
naselja. Ratovi u poslednjoj deceniji dvadesetog veka doneli su novi
talas izbeglica i novi talas kolonizacije. Paralelno s ovim je raslo odsel-
javanje maðarske omladine iz sela.

Dok se prema popisu stanovni�tva iz 1991. godine od ukupnog
broja stanovnika (1863) 73%, tj. 1366 du�a izja�njavalo maðarom, u
popisu vr�enom 2002. godine od ukupno 1830 seljana tek se 52%
(odnosno 952 stanovnika Doroslova) izjasnilo da je maðarske
nacionalnosti.

Meðu moguænosti oèuvanja izgraðenog ruralnog prostora (i naèina
�ivota na selu) spada ustanovljenje etnolo�ke kuæe, etno-parka
(skanzena) ili osnivanje zbirke sa obele�jem lokalne istorije. Izrièito
va�i ovo kada dotièno selo � kao na primer Doroslovo �  raspola�e sa
vrlo specifiènim privredno-istorijskim i folklorno-umetnièkim karak-
teristikama, i gde �ivo istorijsko seæanje vuèe korene najmanje 3�4
generacije unazad. Veæ na poèetku 20. veka etnolozi na glasu
napomenuli su va�nost za�tite i oèuvanja kulturne ostav�tine
Doroslova. Ali ni posle mnogobrojnih poku�aja stvari nisu do�le u
pogodno i odgovarajuæe stanje. I onda zahvaljujuæi sretnome susretu
odluènih buduæih osnivaèa prikupljena je veæina predmetnog materi-
jala ove, u èuvanju tradicija viène zajednice, tako da je u okviru jedne
parcele sa kuæom preko etnolo�ke postavke omoguæen prikaz celovi-
tog name�taja i pokuæstva �kuæe u Doroslovu�. Uspelo je znaèi da se
na primeru jedne novovekovne zajednice katolièke veroispovesti sa
korenima od 8 do 10 generacija unazad prika�e i oèuva jedna gazdin-
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ska kuæa �panonskog tipa� (Alföldi típus). Pored pronaðenih original-
nih predmeta porodice koja je ovde �ivela od 1920-tih godina, ureðen-
je etnolo�ke kuæe dopunjeno je prikupljenim materijalima iz samog
sela. Gazdinska kuæa sa obele�ljima spomenika kulture predstavlja
pogodnu pozadinu prikazivanja upotrebnih i privrednih predmeta u
èijem okviru mo�e da se vidi i stalna etnolo�ka postavka o naèinu
�ivota me�tana. 

Stvaraoci, lokalni struènjaci i iztra�ivaèi Katalin Reniæ Ki�tama�
(Reniæ Kistamás Katalin), Rozalija Raj (Raj Rozália) i I�tvan Nað
(Nagy István) � �to iz sopstvenih snaga, �to pomoæu darodavalaca �
zajedno sa ostalim pomagaèima osnovali su ovde jedan mali kulturni
centar. Pomoæu struènjaka seoske arhitekture i etnolo�ke muzeologije
nastala je verodostojna sredina sa odlikama prve treæine dvadesetog
veka, koja pritom odgovara i potrebama dvadesetprvog  veka, jer se
mo�e dograditi i pro�iriti. Najmanje tri èinjenice daju veliku va�nost
ovome centru u jugozapadnom delu Baèke:

� jer predstavlja dobar primer otkrivanja, spa�avanja i oèuvan-
ja tradicionalne arhitekture i tradicionalnih enterijera,

� jer predstavlja odliènu podlogu za predavanje i pro�ivljavan-
je kulturnih vrednosti, zatim omoguæava kontinuitet u uèenju tradi-
cionalnih tehnologija pravljenja rukotvorina, i napokon

� jer je predstavnik lokalnog blaga ra�trkanih vojvoðanskih
maðara-katolika, odnosno  èuvar je nacionalnog identiteta istih.  

Posle ovoga se postavlja pitanje gde je u stvari mesto etnolo�ke
kuæe u Doroslovu s obzirom na istra�ivanje narodne arhitekture u
Vojvodini? Iztra�ivaèi baèvansku kuæu iz 18�20. veka � sa razlièitim
razlozima i razlièitim struènim terminima (npr. �panonska kuæa�,
�vojvoðanska kuæa�, �nizijska kuæa�) �  u sadr�ajnom smislu u su�tini
opisuju ujednaèeno. To je kuæa pravljena od naboja zemlje, osnova mu
je jednotraktna (u sobama se nalaze peæi, koje se lo�e preko kuhinje sa
slobodnim dimnjakom) sa verandom, zabat pravolinijski, dvovodni
krov pokriven trskom. Zavisno od dru�tveno-ekonomskog polo�aja
vlasnika, raspored prostorija u kuæi je soba+kuhinja+ostava ili
soba+kuhinja+soba+ostava+�tala, ili njihova kombinacija. Do sredine
19. veka kuæe sa zemljanim podovima (patosima) sa slemenom po
celoj du�ini i plafonom od trske oblepljene blatom se standardizuju.
Ovu sliku i priliku pokazuju rezultati istra�ivanja vr�enih u podunavlju
i potisju Baèke, taènije i najnovija istra�ivanja u Srednjoj Baèkoj
(Nadrljan, Mali Iðo�, Temerin, Baèka Topola). Uop�teno reèeno doku-
mentiranje i nabrojavanje objekata ne prati odgovarajuæa za�tita niti
projekat moguæeg iskori�æavanja istih.         

Odgovarajuæu poredbu kuæe u Doroslovu imamo u Etnolo�koj kuæi
graðenoj u Baèkoj Topoli 1843. godine, koja je ukusno opremljena
enterijerom gazdinskog pokuæstva. Poznat je i projekat Etno-parka na
Paliæu koji u stvari ima regionalni karakter. Sa ugla arhitekture i enter-
ijera za baèvanski primer pogodnu analogiju predstavljaju etnolo�ke
kuæe sa Panonske nizije (Alföld). Tako treba napomenuti �iroki izbor
etnolo�kih kuæa maðara (Dunapataj, Kaloèa, Lajo�mi�e), slovaka
(Ki�kere�), nemaca (Honta) i bunjevaca (Baja). U �upaniji Beke� poz-
nate su na primer tri slovaèke (Beke�èaba, Totkomlo� i Sarva�), dve
maðarske (Beke� i Endred) i jedna rumunska (Keteðhaza) vrlo dobro
ureðena etnolo�ka kuæa. U �upaniji Èongrad pored objekata etno-parka
(skanzena) u okviru Nacionalnog Parka Opustaser (Ópusztaszer), poz-
nati su za�tiæeni objekti u samome gradu Èongradu i u Kopanèu. 

Etnolo�ka kuæa u Doroslovu nalazi se na jednoj izdu�enoj parceli
od 1000 m2, prema predanju u najstarijoj ulici sela, u ulici Sentkut
(�arka Zrenjanina 54.). Parcela je podeljena na tri dela: u prvu spada
kuæa sa dvori�tem, u drugu vinograd a u treæu, pri kraju parcele - rit.
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Mada prema porodiènom predanju vreme izgradnje pada na poèetak
1800-tih godina, prema konstruktivnim i raznim sitnim detaljima kao
doba izgradnje ipak vi�e odgovara sredina 19. veka. Na listovima
vojnih premeravanja i snimaka iz 1853. godine mo�emo videti i stepen
izgraðenosti dotiène parcele. Po�to kuæa za stanovanje stoji u svom
prvobitnom obliku na njoj ni�ta nije menjano. Treba napomenuti to da
je ulièna fasada (uccaeleje) nekada bila puno dekorativnija. Name�taj
kuæe odra�ava kulturu srednjeg seljaèkog stale�a uobièajenu u
Doroslovu 1930-tih godina. Raspored kuæe je sledeæi: soba+kuhin-
ja+soba+ostava (komora)+ostava. U produ�etku kuæe jedna za drugom
se reðaju �tagalj i �tala. Naspram kuæe sa strane uliènog fronta nalazi
se letnja kuhinja izgraðena na poèetku 20. veka te kopani bunar sa
lancem. 

U letnjoj kuhinji mo�emo naæi (od strane gazde ruèno pravljene)
komade name�taja kao �to su stolice, sto i klupe. Po�to su od asure,
sedi�ta stolica svedoèe o kori�æenju organskih materijala nekada�nje

moèvarne okoline. Ognji�te je pravljeno od æerpiæa. Skroman name�-
taj dopunjavaju kotao sa bakraèem, posuda za vodu, polica sa posuðem
i sto. Ulazna vrata letnje kuhinje inaèe su horizontalno podeljena na
dva dela i dospela su ovamo sa kuhinje negde u dvadesetim godinama
pro�log veka. 

Pod je u svakoj prostoriji od nabijene zemlje. Krovna konstrukcija
se sastoji od rogova sa raspinjaèama. Tavansku konstrukciju od blatom
nalepljenog tr�æanog tepiha nose pomoæne popreène grede koje po
celoj du�ini objekta nale�u na sleme. Prvobitno pokrivanje krova je
bilo od trske, koja je kasnije promenjena na crep. Promena krovnog
pokrivaèa zajedno sa izmenom fasadnog zabatnog fronta na zidani
dogodila se 1954. godine. Zidovi su pravljeni od naboja zemlje, a sve
prostorije izvan i iznutra kreèene su na belo. Stolarija: vrata i prozori
su farbani u plavo. Obe sobe su grejane preko peæi, èije je lo�enje
vr�eno iz kuhinje. Dim je napu�tao zgradu kroz slobodni dimnjak.
Promena u ureðaju grejanja se dogodila 1937. godine. Tada su u sobu
prema ulici ugradili kaljevu peæ tipa �sa gornjim lo�enjem�. Kaljeva
peæ je inaèe pravljena rukom lokalnog majstora peækara Jano�a
Grebera (Gréber János). S dvori�ta se u zgradu ulazi preko srednje
prostorije zvane �pitvar�, tojest preko trema. Na osnovu tragova rani-
jih ru�enja prilikom obnove te arhitektonskih snimaka rekonstruisan je
slobodni dimnjak, zatim popravljeni su otvori koji vode do obe peæi u
obema sobama. Na stanje naèina lo�enja iz 1930-tih godina reflektira
i funkcija i name�taj prostorija: takozvana �èista soba� (ovde peæ
obièno nisu koristili)+kuhinja+soba za boravak, zatim ostava i komo-
ra za vino. 

Prateæi obrazovani sinkronicitet naèela muzeologije (za�tita
spomenika i etnologija) odbaèena su re�enja koja bi vodila u nepotreb-
ni arhaizam ili suvi�ni modernizam. U kuhinji pored klupe izgraðen je
�tednjak (�poret) na èijem poklopcu se reðaju raznoliki æupovi za
mleko, u samoj peænici se nalazi gvozdeni tronog. Klupa za lo�enje je
kori�æena kao slagali�te raznih karakteristiènih predmeta pravljenih od
peèene gline ili livenog gvo�ða sa poèetka 20. veka (na primer ruèni
fenjer). 

Posude su okaèene i na zidove. Sa desne strane od ulaznih vrata se
nalazi stolica za dr�anje vode, a sa leve bojeni kredenac zvani �kaszli�
(slu�i za slaganje i dr�anje posuða). Ispred slemena � koje prepolovja-
va prostorije � prikaèena je daska za tanjire, a na zid s desne strane sta-
lak s ukrasnim posudama. 
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Obnova name�taja u kuhinji sa slobodnim dimnjakom je vr�ena
prema seæanju i prema analogiji poznatih i sliènih primera. Ispod otvo-
ra peæi naslonjen je od gline napravljeni zatvaraè. Prilikom rada prema
oèekivanjima pojavljivale su se povr�ine pokrivene èaðom, �to je
dokaz ranijeg postojanja slobodnog dimnjaka. Istra�ivanje je potvrdilo
da su kuhinju u vi�e navrata kreèili, i to: do visine vratiju na belo, a
iznad toga na tamno plavo. Interesantno je da iznad otvora za lo�enje
peæi � da bi se prljav�tina od dima �to manje videla � kori�æena je
braonkasta crvena boja. O ureðenju ansambla name�taja mora se
pomenuti i to, da soba prema ulici (velika kuæa, èista soba) i soba za
boravak (mala kuæa) umesto ranijeg dijagonalnog re�enja, ima ureðen-
je paralelnog tipa (znaèi kreveti su sme�teni pored uzdu�nih zidova, a
izmeðu njih stoji sto). Vezano sa name�tajem va�niji i dragoceniji
predmeti ranijih generacija isto ulaze u sastav enterijera. Tako
naprimer posebno mesto u èistoj sobi ima � rezbarijom i bojenjem
ukra�eni � tzv. �sanduk komaromski� (poèetak 19. veka). Slu�io je za
sme�taj haljina-miraza mlade zaruènice. Kiæeni sanduk su na proèelju
ukra�avali cvetni likovi. Otvarao se odozgo. Naravno, skoro u svakoj
prostoriji mo�emo naæi stolice (druga polovina 19. stoljeæa), koje su
pravili mesni, seoski rezbari-specialisti. 

Èista soba je u celini autentièna. Ovde se pomoæu name�taja priku-
pljenih u Doroslovu poku�alo doèarati atmosferu i ambijent takoz-
vanih �paradnih èistih soba� (parádés tiszta szoba) famoznih tridesetih
godina. Tekstilni materijal (lepo name�teni kreveti, zavese) pokazuje
probirljivi ukus vremena izmeðu dva svetska rata, i predstavlja znaèa-
jno dostignuæe muzeologije etnolo�kog karaktera. Ispred lepo i
�visoko� spremljenih kreveta stavljene su stolice. U krevetima  na kra-
jevima jastuka izmeðu �upljina narodnog veza viri posebni crveni pod-
metaè takozvani �pirosruha�. Ogledalo je stavljeno izmeðu prozora, a
ispod ogledala mali orman (almárium), na èijoj gornjoj se ploèi reðaju
razni pokloni sa va�ara (sitni ukrasi, kipovi svetaca, meðu njima i kip
Svete Device Marije). Na prozorima prema ulici zajedno sa prozorom
prema dvori�tu postavljen je strugana karni�na i bogato vezena zavesa
bele boje. Na zidovima prièvr�æenim bakarnim ukrasnim ekserima vise
jedan do drugoga slike svetaca; reprodukcije uljanih originala. Neke
meðu njima na ivici rama imaju ukras od pozlaæenog papira, dok su
druge ukra�avane ma�nama vezanim na eksere. Nasred sobe je
postavljen sto. Prilikom ulaska u sobu sa leve strane vidimo veæ
pomenuti �sanduk ukra�en sa lalama�, a sa desne strane (kod imuæni-

jih gazdi) �Marijin orman� (Mária szekrénye). Na zidu visi dr�aè za
ukra�en pe�kir zajedno sa ogledalom, a na dasku prozora je stavljena
petrolejska lampa. Visoki dvokrilni ormar se nalazi pored zida prema
susedu. Unutra, pored bogato ukra�enih praznièkih odela iz mladalaèk-
ih godina starijih �itelja sela (npr. bluze, marame, suknje kecelje i
kape) mo�emo naæi i komplet �odela mlado�enje� pravljen daleke
1926. godine. Kaljeva peæ je sme�tena odmah do vrata, sa desne
strane. �uta boja name�taja sobe odgovara modi vremena nastanka. 

Popularni motiv ukra�avanja je cvetni, meðu njima najomiljeniji je
raznoliki oblik ru�e. U selu skoro sve cvetne motive smatraju ru�om,
poznati su nazivi kao naprimer: �tüskerúzsa, tejarúzsa, labdarúzsa,
csipkerúzsa, bazsarúzsa�. Motivi belog veza isto su dobili zgodna
imena naprimer: �grana ruzmarina, bagremov list, pu�ast, srcoliki,
potkovièast, gro�ðe, jajoliki, toèkasti� itd. (macskanyomos, vizfojásos,
rozmaringágos, agácaleveles, ezërliku, csigás, szives, patkós, szõllõs,
tojásos, kocsikerekes, borsólikas, hëgyëscaknis, likbacaknis, kiskuko-
ricás). 

U zadnjoj sobi je veæina name�taja vraæena na svoje prvobitno
mesto, kao �to je stajao u vreme starih vlasnika � porodice Varga.
Prema mesnim obièajima ovde se nalazi tamnobojeni name�taj zajed-
no sa tekstilnim materijalom starije generacije pravljen oko 1910-tih i
1920-tih godina. Iza vratiju je stavljena kolevka sa odeæom deteta sa
kr�tenja. 
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U vinski podrum nadsvodnjen opekom se ulazi sa dvori�ta preko
drvenih stepenica (inaèe podrum se nalazi ispod zadnje sobe). 

Iz ostave (u koju se ulazi sa verande) uz merdevine dospevamo na
tavan. 

Privredna struktura porodice odredila predmetni sadr�aj ostave i
podruma, gde su poreðani predmeti vezani za kulturu vina i vinograda
(stim, da u komori kao izuzetak mo�emo da vidimo i jedan putni san-
duk). Poseban ansambl predstavljaju meðu sakupljenim predmetima
etnolo�ke kuæe mnogobrojni i raznoliki komadi oruða potrebnih za
obraðivanje kudelje: trlica, preslica, motorilo, greben, vitao, tablica za
tkanje kanapa. Svi ovi predmeti su sme�teni u komori zajedno sa
buradima. Za me�tane je Mostonga bogata ribom takoðe bila veoma
va�na. �ene iz Doroslova su uglavnom prodavale ribe (csikhal) tor-
bareæi u Somboru. Seæanje na ta vremena budi izlo�ena mre�a za
ribolov. 

Predmeti potrebni pri zemljoradnji se nalaze na dvori�tu i u �taglju.
Mere �tale iza �taglja odgovaraju dr�anju jedne krave i jednog konja.
Naspram ulaza u �talu nalaze se jasle i valov. Za razdvajanje konja i
krave slu�ila je poluga zvana ��trajfa�. Na zidovima �tale je prikaèena
razna konjska oprema, u�ad i biè. Naslonjenu na zid vidimo metlu od
korova, a iza vratiju viri drveno vedro za pojenje, malo dalje kolica za
ðubre. Spolja je na zid �tale prikaèen jaram. Ispred �tale su sme�teni:
veliko re�eto, kotao sa gvozdenim kotliæem i trono�cem, plug i drugi
komadi opreme za poljoprivredu. Ispod same strehe su sme�teni drl-
jaèa i valjak (gurgula). Blizu �tale su parkirana i starinska zapre�na
kola. 

Ovde treba napomenuti da predmetni i sad�ajni prikaz etnolo�ke
kuæe stvaraoci nameravaju da dopune izgradnjom èardaka za kukuruz
(ispod bi bilo svinjac sa ispustom) i postavkom dvori�ne peæi za peèen-
je hleba.

Biv�i vlasnici � porodica Varga �, zatim sama istorija nastanka
etnolo�ke kuæe i poreklo predmetnog sadr�aja usko su povezani. U
kupljenu kuæu Jano� Varga (Varga János, 1876�1972) sa �enom Anom
roðena Èasar (Varga Anna szül. Császár, 1880�1938) i sa dvoje dece
uselio se  1922. godine. Tako su sinovi Jano� ml. (ifj. Varga János,
1898�1957) i Ferenc (Varga Ferenc, 1904�1969) veæ ovde osnovali
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svoje porodice. Ovde je roðena i Er�ebet (Erzsébet), majka Rozalije
Raj, roðene Dio�i (Raj szül. Diósi Rozália) suvlasnice etnolo�ke kuæe.
1987. godine kuæa je prodavana ali ipak ostala u porodici � postala je
vlasni�tvo Rozalije. Izmeðu 1991. i 1999. godine Rozalija Raj sa kole-
gom I�tvanom Naðom (Nagy István) neprekidno je organizovala razne
kampove za uèenje belog veza i kampove za oèuvanje tradicije, u prvo
vreme kao èlanovi Dru�tva za maðarsku kulturu Jugoslovije a zatim
kao èlanovi Maðarskog folklornog centra u Vojvodini pomoæu
Osnovne �kole �Petefi �andor� i pomoæu roditelja ðaka i starijih me�-
tana. Usputno su vr�ili etnolo�ko iztra�ivanje. Prilikom istih uverili su
se da pored prièa i seæanja starijih veliko blago predstavlja i ono �to se
mo�e naæi na dnu ormana. To ih je uverio da vredi i da je potrebno
osnovati etnolo�ku zbirku i kuæu.  

Otvaranje Etnolo�ke kuæe 7. septembra 2001. godine se dogodilo
na dan Svete Bogorodice Marije, za�titnice pro�teni�ta iz srednjeg
veka i dan danas popularnog Svetog bunara u Doroslovu. Etnolo�ku
kuæu je otvorio docent etnolog Dr. I�tvan �iling ( Dr. Silling István), a
struèno mi�ljenje dao muzeolog Peter Keèke� (Kecskés Péter), glavni
savetnik etno-parka iz Sentandreje (Szabadtéri Néprajzi Múzeum �
Szentendre). 

Uprkos lepom uspehu mora se naglasiti da nije dovoljno samo
prikupljanje relikvija za prikaz �ivota zadnjih 150 godina, veæ isto
toliko su va�ne i tehnike i tehnologije kojima su ovi objekti i predmeti
stvarani. To znaèi da pored oèuvanja veliku va�nost dobija voðenje
brige o kori�æenju etnolo�ke kuæe i zbirke. Tako etnolo�ka kuæa u
Doroslovu u svojoj nameni i ulozi predstavlja lep primer za to, kako
zakoraèiti dalje: u dvori�tu etno-kuæe izgraðena je radionica � gostins-
ka kuæa pogodna za odr�avanje raznih skupova i savetovanja, ve�banje
i uèenje raznolikih  zanatskih zahvata. Dakle: etno-kuæu u Doroslovu
ne mo�emo svrstati u zatvorene tipove ustanova kao �to su na primer
etnolo�ki muzeji. Ona preko èuvanja, negovanja narodne �ive kulture
predstavlja stvaralaèku sredinu u slu�bi cele zajednice.                        

Peter Keèke� 
muzeolog

DOROSZLÓ DOROSZLÓ HERITHERITAGE HOUSEAGE HOUSE

Doroszló (Doroslovo) was inhabited as early as the mid Middle
Ages. Presently it is located in the Serbian and Montenegrin State
Union, in the Vajdaság (Vojvodina) in south-eastern Bácska (Baèka),
in the valley of the former Mosztonga river (since 1957 the Danube-
Tisa-Danube Channel). It is a settlement of mixed population (mostly
Hungarians) and among the three tradition-fostering villages of the
region (Doroszló, Kupuszina, Gombos) this village devotes the great-
est attention to preserving tradition.  The village is some 20 kilometres
on the south from Zombor (Sombor) and is about 11 kilometres south-
west  from the river Danube.

The first mentioning of Doroszló as a settlement name dates back
to 1313. In 1350 a land survey was held in Bács County and in
Doroszló which was owned by the Doroszlai family at that time. It is
presumed that the settlement was named after this family. After the fall
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of Temesvár in 1552, the village came under Turkish rule. In 1662, the
new owner of the village, Pál Vattay described it as a devastated place.
The re-settlement started in 1752 on a new location, close to Bajkút,
the famous place of pilgrimages during the Middle Ages. The
Hungarian population of New Doroszló came from 27 counties of the
Carpathian Basin. Most of them were from the Danube region, the
greatest number still from Tolna County. At various times, Slovaks and
Germans also settled there. After the disintegration of the Austro-
Hungarian Monarchy and the end of world war I, the village became
part of the Serb-Croat-Slovene Kingdom, and later of Yugoslavia.
Between 1941 and 1944 it was again part of Hungary. After world war
II, the ethnic German villagers were displaced  and  Serbs from Lika
were settled what considerably modified the ethnic composition of the
village. The wars in the 1990s resulted in new flees of refugees and
settlers whilst a significant number of Hungarian young people left the
village. 

According to the 1991 census, from the overall population of the
village (1863) the Hungarians counted 1366 (73%), yet the 2002 cen-
sus shows that from 1860 villagers only 952 are Hungarians (52%). 

One of the possibilities of preserving the heritage of folk architec-
ture and lifestyle is to create heritage houses, village museums and col-
lections on local history. In places where outstanding values are pre-
served and the community is vital enough, the most adequate way of
preserving tradition is to create heritage houses or collections related
to local history, especially if the village still has those economic-his-
toric and ethnological features which are unique and specific and dif-
ferent from the neighbouring communities and where the historical
roots date back at least three to four generations, as is the case with
Doroszló.  The importance of collecting and preserving the material
heritage of the settlement was emphasized by prominent ethnographers
as early as the early 20th century. Despite repeated attempts, the out-
come of those efforts was not favourable. Then, in 1993 owing to the
fortunate encounter, determination and commitment of the three her-
itage house founders, such a collection was compiled which enables a
permanent ethnographic exhibition of the complete furniture and
equipment of a typical  Doroszló farmstead.

In the case of this modern, i.e. 8-10 generations old, Hungarian,
Roman Catholic village, a Great Plain-type farmstead, well preserved
until the early 21st century, was furnished and beyond the material col-
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lected locally, a great deal of the material world of the family living in
the house in the 1920s and 1930s, has been saved as well. 

In the restored, monument-type farmstead representing folk archi-
tectural values, objects used in everyday life and agriculture and things
indicating the lifestyle are displayed within a permanent ethnographic
exhibition. 

Owing to the efforts of the founders: Katalin Renic Kistamás,
Rozália Raj and István Nagy, and the support of the local collectors,
experts as well as donors and others, a cultural centre was created.
Assisted by experts for folk architecture and ethnographic museology,
an authentic centre was created which fully represents the first third of
the 20th century, meets the requirements of the 21st century and which
can been extended and re-shaped.

Three factors define the importance of this south-western Bácska
centre, which are: 

-  It is an architectural/material example of researching, saving and
preserving tradition. 

- It is also a basis for passing down and keeping alive cultural val-
ues, technologies and activities.

- The centre is a place where the locality and identity of Catholic
Hungarians living in fragmented communities can be represented and
preserved. 

Lets try now to identify the place of the Doroszló Heritage House
in the research and implementation work in Vajdaság (Vojvodina),
more precisely in Bácska (Baèka).

18th to 20th century houses from Bácska  � though called by vari-
ous names (Pannonia House, House from the Vajdaság, House from
the Great Plain)- in their essence and content have always been uni-
formly described by the experts as earthen-wall, single line in ground-
sketch,  with straight gable front and thatched houses with earthenware
oven heated from the outside with semi- or fully open chimney.
Depending on social/economic status of the owners, the buildings
where divided to room+kitchen+pantry or room+kitchen
+room+pantry+stable and their combination respectively. 

These buildings with rammed earth floor, full crossbeam and plas-
tered thatch became standard by the mid 19th century what is proved
by the survey made in the Danube and Tisza region of Bácska and by
the recently implemented research in Central Bácska (Adorján,
Kishegyes, Temerin, Topolya). 

Generally, the registering and documenting of these buildings is not
followed by their respective protection and utilization. The Doroszló
Heritage House is a parallel example of the Farmstead in Topolya built
in 1843 and furnished with interiors adequate to its original role. The
plan of the regional open village museum in Paliæ is also known. Both
from architectural and furnishing aspect the chain of heritage houses in
the Great Plain  could be analogous with the efforts undertaken in
Bácska, i.e. the Hungarian (Dunapataj, Kalocsa, Lajosmizse), Slovak
(Kiskörös), German (Harta) and Bunjevac (Baja) furnished houses in
Bács-Kiskun County. In Csongrád County, besides the Ópusztaszer
Open Ethnographic Collection, the preserved local buildings in
Csongrád and Kopáncs also fall within this category. 

Now, lets turn to heart of the matter: 
The Doroszló Heritage House can be found at 54, Szentkút Street

(�arko Zrenjanin Street), as to tradition in the oldest street of the vil-
lage, on a plot of 1000 square kilometres of area. The plot was divid-
ed into three parts: the house, the vineyard and the pasture (close to the
boundary of the plot). Although the family believes that the house was
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built in the early 19th century, it is more likely that it was raised around
the 1850s (based on the structural elements, the doors and windows).
The building up of the plot can be traced on a military survey from
1853.

The house itself still stands in its genuine form therefore no
changes of the exterior were necessary except for the street façade, that
used to be more decorated once. The furniture reflects the lifestyle and
culture of a wealthier peasant family from Doroszló in the 1930s. The
house is divided into a room, a kitchen, another room and two pantries,
and there is an annexed shed and stable. Opposite to the house, along
the street line, there is a summer kitchen built during the early 20th
century and a well. Very simple, often home-made, furniture, chairs,
table, bench were put in the summer kitchen. The chairs were uphol-
stered with mat grass as an evidence how the plants of the marshy
environment could be utilised. In the modestly furnished space there is
a fire-place made of sun-dried earth-and-water mixture, a cauldron and
a kettle, - also known as the �cauldron house�-, a stew-pot, a holder for

water, a dish holder and a table. The door is longitudinally divided and
was taken from the so called �smoky-kitchen� of the house around
1920. 

The floor of the rooms in the houses was made of rammed earth.
The rafter roof construction of the whole house is supported by a
crossbeam. The ceiling is made of plastered reed-carpet. Originally,
the roof had been covered with beaten up reed but later it was changed
to roof tiles. The straight street gable front and shell were changed to
yellow brick in 1954.  The walls of the building were made of rammed
earth while the rooms both inside and outside were painted white, the
windows and the doors (with special reveal construction) blue.
Originally both rooms were heated from the outside by two large, open
chimney, rick shaped earthenware ovens. The way of heating was
changed in 1937. Then, instead of the earthenware oven, a brown,
glazed tile stove was built in one of the rooms by a local stove setter,
Janos Gereb. 

The entrance of the house from the yard is in the kitchen. Based on
the remained traces and architectural survey, part of the open chimney,
together with the openings connected to the heating in two lateral
rooms (glazed tile stove and earthenware oven) as well as the narrow,
square shaped oven with lateral chimney corner seats in the back room
have also been restored during the restoration. 

Such threefold conditions of heating, prevailing in the 1930s, cor-
respond with the function and furniture of the rooms: the neat room,
without heating, the kitchen and the dwelling room, the pantry and the
wine cellar. Following the principles of articulated architectural (mon-
ument protective and folk) as well as museological synchronicity,
archaic and modernish solutions were avoided. 

A kitchen range with iron plates was set instead of the old stove in
the kitchen. On its top there are milk�jugs, in the oven is a holder
made of iron, on the heating corner there is a lamp and there are other
typical and important pottery and cast iron kitchen utensils (bowls,
dishes). Dishes were also kept on the wall. On the right from the door
there is a water-tank, on the left there is a painted cupboard for dishes
and plates. In front of room-diving the crossbeam there is a painted
plate-holder while on the right side wall there is the bowl-holder with
decorated dishes. The furniture of the kitchen was restored on the base
of memories or examples taken from other, existing open chimney
kitchens.  Under the oven opening, leant against the wall, there is the
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oven-opening shutter, made of mud. The smoky parts of the wall,
revealed during the restoration works, evidence that once its was the so
called �smoky-kitchen�. By examining the wall, it turned out that the
kitchen was often painted: up to the upper height of the doors it was
white, above that the ceiling was dark blue turning brown and red
above the opening of the oven to hide the stains caused by the smoke. 

As to the groups of objects, it is important to note, that both in the
neat room (also called �the big house�) and the back room (also called
the �small house�) their arrangement is parallel. Therefore, the beds
are placed along the lateral walls (contrary to the earlier corner-type
arrangement). Valued objects, inherited from the earlier generations
were also placed in the interior. 

The neat room accommodates the Komárom-type, carved and
painted chest (early 19th century) where the dowry clothing was kept.
Its cover can be lifted while its front is decorated with floral motives.
Carved chairs made by local craftsmen can be found in almost every
room (second half of the 19th century). 

The neat room is completely authentic. Its furniture was collected
from the local houses and they fully reflect the pompous atmosphere
of neat rooms in the 1930s. The upholstery (curtains etc.)  and the bed-
ding evidence the �self-exhibiting taste and wealth� of the period
between the two world wars. The chairs were put in front of the neat-
ly made beds. The embroidered ends of the pillows and wadded quilts
are padded with red fabric. The mirror is placed between the two street
windows with the small cabinet under it with small decorative objects,
the sculptures of saints and Saint Mary on the top. There are lavishly
embroidered white curtains hung on lathed holders on the two street
windows and the yard window. The walls are decorated with large oil
prints of saints and family photos. These are additionally decorated
with golden paper and ribbon. The table is in the middle of the room.
On the left from the entrance, there is a chest with floral (tulip) deco-
rations, and on the right there is the two-door cupboard, used only in
wealthier houses, where the richly decorated, ceremonial clothing
(blouses, shawls and scarves, skirts, aprons etc) of the locals are
arranged together with a complete outfit of a bridegroom made in
1926. 

The glazed tile stove is placed in the corner next to the door. The
furniture of the rooms is painted yellow, according to the fashionable
trend of the times, the beds are neatly made and the white, lavishly
decorated embroidery of the bedding reflects splendour and beauty. 

33
32

1177



The most favoured motives of the decorations were flowers, espe-
cially the rose. There is a set of names for rose-motives: thorny-rose,
tea-rose, ball-rose, peony. The motives of the embroidery were also
called names, whereas the most common were: pussy-trace, watery,
rosemary-like,  thousand-holes, shell-shaped, heart-shaped, horseshoe-
like, beans-hole, spiked, cross stitched, maize-like etc. 

Most of the furniture in the back room was put to its original
place as arranged by the former owners, the Varga family. According
to the local tradition, dark (blackish brown) furniture, made in the

1910-1920s for the older generations, with authentic upholstery was
placed here.  Next to the door is the cradle with the clothing for chris-
tening.

The entrance to the wine cellar, built under the back room, is from
the yard through wooden stairs. The entrance to the attic is from the
pantry located in the porch.

Owing to the economic activities of the family, the tools and equip-
ment exhibited in the pantry and wine cellar are related to winegrow-
ing and vine production, but in the �cask-cellar� the �American travel-
ling trunk� can also be found. Among the exhibited objects the tools
used for hemp processing, such as: stripper, spinning wheel, winder,
hackle, string maker etc. are also placed in the cask-cellar. The
Mosztonga River once was rich in fish and therefore of vital impor-
tance to the villagers. The women from Doroszló often travelled to
Zombor (Sombor) and sold fish there. The exhibited fishing net origi-
nates from those times. 

The machinery once used for agriculture can be found in the shed
and the yard.  The backyard stable was spacey enough for a cow and a
horse. Opposite to the entrance, along the wall is the manger, the crib.
There is a rail in the middle to separate the horse and the cow. The har-
ness, the reins, the whip are on the wall. Leaning against the wall is a
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dried stalk broom, on the inner side of the door is a wooden drinker
and the wooden wheelbarrow. The yoke is placed on the outer wall.
The narrow, covered area in front of the stable accommodates the large
sitter, the cauldron, the plough and other agricultural tools. Leant
against the wall, under the eaves there are the harrow, the crank and the
roller. The wagon stands near the stable in the yard. It should be added
here that the collection of tools and objects in the heritage house
should and can be completed, which has already been planned by the
founders (i.e. the building a maize barn with a pigsty under and an
open bread-baking oven). 

There is a close link between the history of the former owners, the
Varga family, of the foundation of the heritage house and origins of the
tools and objects of the house. The young father of two children, János
Varga (1876-1972) bought the house in 1922 and moved in there
together with his wife, Anna Császár (1880-1938), his children and his
elderly parents. His sons  János (1898-1957) and Ferenc (1904-1969)
founded their families there. Ferenc�s daughter, Erszébet, the mother
of Rozália Raj born Diósi who is one of the founders of the heritage
house, was born there as well. In 1987 the house was sold within the
family and became the property of Rozália. As a member of the for-
mer Hungarian Cultural Society of Yugoslavia and the Vojvodina
Hungarian Folklore Society later, together with her colleague, István
Nagy, she was permanently organizing children�s camps for embroi-
dery and tradition fostering in the period between 1991 and 1999 and
these camps were supported by the elderly locals and the parents of the
Hungarian pupils. While collecting the traditional tools and objects,
the two enthusiasts were convinced that �treasures� were not hidden
only in the memory of the elderly, but also in cupboards and drawers.
The idea was born and they decided to create a HERITAGE HOUSE
in Doroszló. 

The opening of the Heritage House was on September 7, 2001 on
a day which is the most important religious holiday of pilgrimages
devoted to St. Mary in the Vajdaság (Vojvodina). The house was
opened by Dr. István Silling, ethnographer, university lecturer and
Péter Kecskés, museologist, the senior adviser to the Szentendre Open
Folk Museum  gave an expertise evaluation. 

These are not only the relicts of the lifestyle over the past 150 years
that can be collected, preserved and passed down, but also those tech-
niques and technologies that transfer the manufacturing technology of
such buildings, furniture and objects. Preservation is not the only thing
that should, therefore, be highlighted. It is of special importance, that
such heritage houses are not only preserved but also taken care of,
kept in function and used. 

In its function the Doroszló Heritage House makes a correct and
exemplary step ahead. Namely, a creative workshop was built in its
yard that accommodate meetings and conferences and crafts can be
practiced there as well. The House�s function therefore is not limited
to a closed, museum-type institution but it opens up as a place serving
the community and becomes a place suitable  to preserve, foster and
passing  down the traditions of the living folk culture. 

Péter Kecskés
museologist
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A Tájház tulajdonosai � Vlasnici Etnolo�ke kuæe �
Owners of the Heritage House

Reniæ Kistamás Katalin & Raj Rozália

Szakmai segítséget nyújtottak � Struènu pomoæ su pru�ili �
Professional support was rendered by:

�Szabadtéri Néprajzi Múzeum � Szentendre 
� Néprajzi Múzeum � Budapest

�Magyar Mûvelõdési Intézet � Budapest
��Kasza László � Ómoravica 

� Oroszi Lukács � Kanizsa
� Gyurkovics Hunor � Szabadka

A tájház berendezéséhez tárgyakat adományoztak �
Name�taj i razne predmete su darovali � 

Furniture and various objects were donated by:

� Andrek Viktória � Bártol István � Bártol Julianna 
� Bényei Imre � Borsics Erzsébet � Diósi Erzsébet � Diósi Imre

� Farkas Erzsébet � Gellér Balázs és Mária � Gellér Viktória 
� Gyurgyovics István és Julianna � Gyurgyovics Katalin 
� Gyurgyovics Mária � Hegybeli Éva � Holló Erzsébet 

� Holló Róbert és Regina � Horvát Erzsébet � Hózsa Imre és
Katalin � Hózsa Imre és Verona � Huzsvár Julianna 

� Király Mária � Kistamás István � Kistamás Mihály és Verona
� Kolb Viktória � Lennert Géza és Erzsébet � Lovász Erzsébet 
� Mészáros Gábor és Viktória � Mókus Mária � Nagy István 

� Orovec Rozália � Pákai Márta � Pap István és Milena 
� Papp Gábor és Katalin � Radics Rozália � Raj Rozália 
� Reniæ Kistamás Katalin � Róka Gizella  � Rumi Anna 

� Samu Etel � Samu Piroska � Samu Rozália � Szabó Anna 
� Szittyai Verona � Szklenovszki Lajos és Franciska 

� Tallósi Rozália � Tallósi Imre és Rozália � Ugrovics Katalin 
� Zámbó Julianna � Zsíros Matild �

A tájház látrejöttét támogatók � 
Osnivanje etnolo�ke kuæe su podr�ali � The establishment

of the Heritage House was supported by:

� Doroszló Helyi Közösségének Tanácsa 
� Ausztráliában élõ magyar adományozók 

� Bajai Erzsébet � Gombos � Bártol Franciska � Doroszló 
� Bekker Lajos � Doroszló � Bényei Imre � Gombos 

� Biacsi Erzsébet � Péterréve � Bicók Margaretta � Temerin 
� Bunford Vilmos Kupuszina 

� Èemernik magánkereskedés � Szerbmilitics 
� Csantavéri Gizella � Szabadka � Csernicsek József � Doroszló 

� Dégi Annamária � Szabadka � Diósi Dezsõ � Doroszló 
� Diósi Erzsébet � Doroszló � Djukanovic Jovo és Sofija � Apatin 

� Dosztán László � Doroszló � Egerc Antal � Apatin 
� Erdõsi_Rozália � Gombos � Ertl Mária � Zombor 

� Farkas Gábor � Doroszló � Földesi Teréz � Péterréve 
� Fürsztner Etelka � Kishegyes

� Gellér Attila � Doroszló � Gellér Károly � Szabadka 
� Gellér Balázs és Mária � Doroszló � György János � Doroszló 

� Hegybeli Éva � Doroszló 
� Ifj. Hegybeli Ferenc Elvíra és Laura � Szabadka 

� Hencsár Mihály � Doroszló 
� Holló Róbert és Regina, Holló Roland, Holló Ronald, Ifj. Holló

Róbert � Doroszló � Horváth Erzsébet� Doroszló 
� Horváth János � Doroszló � Jeges Margit � Ómoravica 

� Kis Piroska � Becse � Kistamás István és Radinka � Apatin 
� Kistamás Takács Rozália � Apatin � Kiss Sándor � Szenttamás 

� Kokotoviæ Rita � Szabadka � Kolenák György � Szenttamás 
� Konc Ferenc � Doroszló � Konc János � Doroszló 

� Kovács József � Szabadka � Kovács Károly � Szabadka 
� Kovács Katona Béla és Mária � Doroszló 

� Kozmaroviæ Borbála � Gombos � Laziæ Valéria � Szabadka 
� Lennert György és Ilona � Doroszló 

� Lennert Géza és Erzsébet � Újvidék � Lõrinc Imre Szabadka 
� Máriaföldi Mihály � Nagyszénás � Márton Irén � Szabadka 

� Molnár Mihály � Doroszló �  Nagy István � Szabadka 
� Nagy János és családja � Szamosújvár � Nagy Lajos � Doroszló 

� Novák Rozália � Doroszló � Pataki Margit � Törökbecse 
� Pavloviæ Sreten és Szilvia � Apatin � Pisarov Hilda � Szabadka 
� Plav�iæ Milorad és Ivana � Apatin � Radics Mária � Doroszló 
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