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Üdvözli Önt a corki Vajmúzeum! 
 
Elnézést kell kérnünk, amiért a múzeumi kiállítás kizárólag angol nyelven 
tekinthető meg. Ez egy olyan nehézség, amelynek tudatában vagyunk, és 
amelyet folyamatosan igyekszünk orvosolni. 
 
Addig is reméljük, hogy ez a kis füzet segítséget nyújt múzeumunk élvezetes 
megtekintésében és alapos megismerésében. Ez a füzet azoknak a 
tájékoztató tábláknak és tárgyfeliratoknak a fordításait tartalmazza, 
amelyekkel a múzeumot felkereső látogató találkozik. 
 
Azt javasoljuk, hogy a múzeum megtekintését a földszinten található 
videofilmmel kezdje.   
 
A „From Green to Gold” (Kezdetektől a virágzásig) című videofilm azt mutatja 
be, hogyan született újjá az írországi vajipar az 1960-as években a Kerrygold 
márkával. 
 
A videofelvétel egy rövid beszámolóval kezdődik az 1950-es évek 
Írországáról, amely egy elmaradott technológiával rendelkező és kevés 
reménnyel kecsegtető falusi világ volt. Bár rengeteg gazda foglalkozott 
tejtermeléssel, az iparág nem volt fejlett.   Az ír vaj nem számított elismertnek 
a piacon, és gyakran előfordult, hogy alacsonyabb áron értékesítették, mivel 
más vajtípussal volt összevegyítve.   A helyzet megoldására az ír kormány 
1961-ben megalapította az „Irish Dairy Board” nevű szervezetet.  A Benton & 
Bowles amerikai reklámügynökséggel együttműködve létrehozták az ír vaj 
számára a Kerrygold márkát.   
 
A videofelvétel ezután leírást nyújt arról, hogyan dobták piacra a Kerrygold 
márkát Angliában, és hogyan használták ehhez fő marketingmódszerként a 
televíziót.   
 
Ezt követően a videofelvétel arról számol be, hogy Írország 1973-ban belépett 
az Európai Unióba. Írország egyedisége abban rejlett, hogy nagymértékű 
tejtermeléssel, azonban kisszámú népességgel rendelkezett.  Ez azt 
jelentette, hogy az országban előállított vaj nagy részét az Európai Unió 
támogatása mellett garantált áron exportálták. Az ily módon meginduló 
pénzáradat lehetővé tette az írországi vidéki társadalom modernizálását. 
 
Az 1980-as évekre a gazdák tiltakozásai ellenére elkezdődött egy folyamat, 
amelynek során a gazdák támogatást kaptak ahhoz, hogy a piac által 
támasztott kényszer nélkül állítsanak elő vajat, illetve egy új kvótarendszert is 
bevezettek. Ez a tejipar racionalizálásához, illetve a vajgyártók számának 
csökkenéséhez vezetett.  
 
Napjainkban az „Irish Dairy Board” nevű szervezet Kerrygold néven 
népszerűsíti az ír vajat szerte a világon.   
 
A Kerrygold márkáról szóló videofilmen kívül még számos különböző 
tájékoztató táblát lehet megtekinteni a földszinten, például egy fali tablót, 
amely az 1950-es és 1960-as évek vidéki Írországában használt 
legkülönfélébb vajcsomagolásokat mutatja be, illetve egy táblát, amelyen a 
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vajhoz kapcsolódó legkülönfélébb dolgok láthatók, amelyek közül sok a 
kézzel készített vaj hagyományos fortélyához kötődik, ezenkívül egy rövid 
videofelvételt, amely bemutatja, hogyan készült kézzel a vaj a „Muckross 
Traditional Farm” nevű gazdaságban. 
 
A „Don’t Cook with Kerrygold” (Ne főzzön Kerrygold vajjal) című videofelvétel 
is megtekinthető, amely a „Kerrygold” egyik korai televíziós 
marketingkampányáról szól. 
 
 
Az emeleten két galéria található. 
 
 
Cork és a Vajtőzsde 
 
Ez a kiállítóterem azt mutatja be, hogyan vált Cork a tizennyolcadik század 
folyamán az élelmiszerkereskedelem központjává, és a tizenkilencedik 
században hogyan fejlődött a corki Vajtőzsde. 
 
Írország a kezdetekben 
 
Ez a kiállítóterem betekintést nyújt abba, hogy milyen szerepe volt a tejnek, 
illetve a tejtermékeknek a történelmi Írországban. A gyűjteményei között 
szerepel egy vajashordó, amely ezer évnél is régebbi időkből származik. 
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A FÖLDSZINT 
Konzervvaj 
 

 

A melegebb éghajlatú területeken való 
használathoz a vajat konzerválták. A konzervált 
vajat a corki kereskedők a világ minden részébe 
eljuttatták, elsősorban a hajó fedélzetén való 
használat céljából. A „ghee” – az indiai ételek 
elkészítéséhez használt csökkentett zsírtartalmú vaj 
– általában konzervált formában kapható. 
 
A Clover Queen 
A Clover Queen márkát egészen a 21. század 
elejéig folyamatosan exportálták Corkból a nyugat-
indiai térségbe. Ez a kereskedelem háromszáz 
évnél is tovább tartott. A vaj a hazai piacra készült 
vajnál jóval erősebben sózott, és narancssárga 
színű. 
 

 
 
 
Tejszínkészítő eszközök 

 

A tejszínkészítő eszközök használatával 
vissza lehetett fordítani a vajkészítési 
folyamatot, és tej hozzáadásával tejszínt 
lehetett nyerni a vajból. Az itt bemutatott 
példányok Angliából származnak, ahol az 
ily módon előállított tejszín olcsóbb volt az 
üzletekben kaphatónál. Írországban nem 
használtak tejszínkészítő eszközöket. 

 
 
A videofilm után a múzeumnak ez a része a vajkészítés hagyományos 
mesterségét és az írországi modern tejipart mutatja be. A kiállított anyagok 
között szerepel számos olyan dolog, amelyeket a hagyományos vajkészítés 
során alkalmaztak, illetve olyan tájékoztató táblák, amelyek a vajkészítés 
iparosítását és gépesítését mutatják be, ezenkívül annak a modern 
kutatásnak az eredménye, amelyet a University College Cork egyetemen 
végeztek. 
 

 

A vajnyomó minták - vagy ún. 
„vajbélyegek” - segítségével 
díszítő jellegű mintákat készítettek 
a vajra. Általában 
növénymotívumokat (pl. rózsát 
vagy makkot) használtak, néhány 
minta azonban teheneket ábrázolt. 
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Tájékoztató tábla 
 

UNIVERSITY COLLEGE CORK - ÉLELMISZERTUDOMÁNYI ÉS 
ÉLELMISZERTECHNOLÓGIAI KAR 

 
Az 1960-as évek óta az írországi tejtermékeket világszerte sikeresen 
értékesítették. Mindez az írországi tejipar gyors bővülését idézte elő, és 
szükségessé tette a meglévő oktatási létesítmények kibővítését. Az 
élelmiszertudományok Írországban történő általános kidolgozásának 
szükségessége egy új élelmiszertudományi és élelmiszertechnológiai 
létesítmény megalapításához vezetett, amelyet a University College Cork 
egyetemen hoztak létre 1979-ben, és amelyet a Mezőgazdasági Minisztérium 
finanszírozott. 
 
Az 1970-es évek vége óta az iparág által támasztott igények folyamatosan 
bővültek. Az 1989 és 1993 közötti időszakban az Európai Unió strukturális 
alapjainak segítségével az egyetemen folytatott kutatási tevékenységeket az 
élelmiszertudomány területén kibővítették. Ez lett az egyetem 
élelmiszertudományi és élelmiszertechnológiai komplexumának legfrissebb 
alkotóeleme, amelyet 1993-ban nyitottak meg. 

 
 

Tájékoztató tábla 
TUDOMÁNYOS KUTATÁS ÉS OKTATÁS 

 
A 20. század első évtizedei során az írországi tejiparban már 
megmutatkoztak a későbbi siker első jelei. Az írországi tejiparnak az Ír 
Szabadállam gazdasági fejlődésére gyakorolt jelentőségét az 1926-ban 
elfogadott egyetemi oktatásra vonatkozó törvény ismerte el. Képzett 
szakemberekre volt szükség ahhoz, hogy biztosítsák az ágazat jövőbeli 
fejlődését, és ennek a célnak az érdekében elengedhetetlen fontosságú 
előrelépésnek számított egy olyan létesítmény létrehozása, ahol a 
tejtermékek terén jártas tudósokat képeztek. 
 
Az 1926-ban elfogadott törvénynek megfelelően a Tejtudományi Kart 1926-
ban alapították meg a University College Cork egyetemen. Az erre a célra 
felépített intézetben laboratóriumokat, egy kísérleti vajüzemet, egy könyvtárat 
és különböző előadótermeket hoztak létre, hogy a tejtermékek terén járatos 
írországi tudósok következő generációja számára biztosítsák a megfelelő 
feltételeket.  A projekt teljes költsége 50 000 angol font volt. Két gazdaságot is 
létre kellett hozni.  
 
Az 1930-as évek elejétől kezdve a karról kikerülő fiatal férfiak és nők 
elengedhetetlen fontosságú szerepet játszottak az írországi tej- és 
élelmiszerfeldolgozó ágazat fejlesztésében. A kar a kutatásai révén 
nemzetközi hírnevet is kivívott magának. 

 
 
 



 6 

 Tájékoztató tábla 
GÉPESÍTÉS 

A tizenkilencedik század második felében állatok és víz által hajtott gépeket 
kezdtek el használni a köpülési folyamathoz. Az írországi gépgyártók fejlett 
elektromos eszközöket hoztak létre a kisebb tejgazdaságok és az újonnan 
alapított vajgyárak, más néven vajfeldolgozó üzemek számára. A 19. század 
utolsó évtizedei során a gazdaságokban előállított erősen sózott vaj 
hagyományos piaca eltűnőben volt.  
 
A szövetkezeti és magánkézben lévő vajfeldolgozó üzemek kezdték el 
kielégíteni az új fogyasztói igényeket. A vajat korábban értékesítés céljából 
előállító gazdákat immár arra ösztönözték, hogy beadják a tejet a 
vajfeldolgozó üzemekbe, ahol az új eljárásmódok segítségével oly módon 
lehetett előállítani a vajat, hogy a modern ízlésnek megfeleljen. A Horace 
Plunkett-hez hasonló férfiak merész kezdeményezései odáig vezettek, hogy 
Írország-szerte szövetkezeti vajfeldolgozó üzemeket hoztak létre. 1900-ra 
legalább 190 ilyen jellegű vajfeldolgozó üzem működött Írországban. 
 
A vitrinben 

 

„KEELER” 

Ezt a nem túl mély, fából készült edényt arra 
használták, hogy hagyják a tejet 
„megaludni”, vagyis megvárták, amíg 
fölözés előtt a tejszín kiválik.  Ez a folyamat 
24-36 órán át is eltartott. Előfordult, hogy a 
folyamat felgyorsítása érdekében a tejet 
közel tették a tűzhöz.  

 
 

 

ÉGETETT CSERÉPBŐL KÉSZÜLT 
FÖLÖZŐEDÉNY 
Ezt a fölözőedényt az agyagedények 
gyártásával foglalkozó világhírű Belleek 
Pottery vállalat készítette Fermanagh 
megyében. Az itt bemutatott példány az 
1890-es évek előtti időből származik. A 
vállalat az 1920-as évek során állította le az 
ilyen típusú edények gyártását, mivel a 
hagyományos vajkészítés egyre kevésbé 
volt elterjedt.                      
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TEJFÖLÖZŐ 

Miután a tej megaludt, a tejfölözővel leszedték a 
tejszínt. A fölözőn található kis lyukakon keresztül az 
immáron lefölözött tej visszajutott az edénybe. A 
kézzel történő fölözés jelentős hozzáértést igényelt, 
amellyel nem mindegyik háztartás rendelkezett. 

 

 

„CANNA” 

Ezt a szót magyarra úgy lehet lefordítani, hogy 
„kanna”, és egyike azoknak a legkülönfélébb 
eszközöknek, amelyeket a tejfeldolgozás világához 
kapcsolódó tárgyi kultúrának a részeként használtak. 

 
 

 
Tájékoztató tábla 
 

FOLKLÓR 
 
A vajkészítési folyamat zavartalan menetének biztosítása érdekében 
óvintézkedéseket és problémaorvosló megoldásokat dolgoztak ki.  
 
A jószágok védelmének biztosításához kereszteket – elsősorban Szent 
Brigitta-kereszteket – helyeztek el a tehénistállókban. A tejgazdaságot távol 
építették a körülzárt területektől, például körerődöktől, mivel azt gondolták 
ezekről, hogy a manók rejtekhelyei. Köpülés után a tehén farkára egy piros 
rongydarabot kötöttek, mivel a piros színről azt gondolták, hogy oltalmazó 
tulajdonságokkal rendelkezik. A betegségek megelőzése érdekében szentelt 
vízzel hintették meg a jószágokat, és a legkülönfélébb varázsigéket mondták 
el.   
 
Köpülés közben varázsigéket vagy imákat mondtak, és így kérték az istenség 
áldását. Ezekben a varázsigékben pogány és keresztény imák keveredtek 
egymással. A legrégebbi feljegyzett varázsige egy ima Goibniuhoz, a pogány 
istenséghez, aki az 5. századot megelőző időszakban a vajkészítés 
patrónusa volt.  
 
Két különböző típusú faanyagot használtak a köpülőfa rúdjának 
elkészítéséhez, illetve egy vörösberkenyefa vagy madárberkenyefa ágát 
hozzáerősítették a köpülőfához, és így védekeztek a boszorkányok ellen. 
Alkalmanként előfordult, hogy a gonosz elleni hagyományos oltalmazószert, 
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vagyis sót tettek a tejbe, vagy a köpülőedény fedele köré szórták, hogy így 
tartsák távol a manókat. A köpülőt vagy a tejesedényeket tilos volt 
kölcsönadni másoknak. 
 
Tyrone megyében köpülés közben a fogót a tűzben tartották, és a 
köpülőedény alatt egy ló- vagy szamárpatkót helyeztek el. Úgy gondolták, 
hogy a vas védelmet nyújt a manók ellek. A Mayo megyében található 
Rossport városában egy tűzforró vasdarabot helyeztek el a köpülőedény alatt, 
hogy jó szerencse érje őket. Az egyik szokás szerint egy halott (lehetőleg 
kivégzett) ember kezét használták a köpülőedényben lévő tej keveréséhez. 
Mayo megyében egy halott csecsemő kezét tették a köpülőedény alá, hogy 
oltalmazzák a vajat.  
 
A jó szerencse biztosítása érdekében az adott háztartásban élő összes 
családtagnak – a látogatóknak is – részt kellett venniük a köpülésben. Egy 
égő parazsat helyeztek el a köpülőedény alatt a köpülés oltalmazójaként. 
Előfordult, hogy sótlan vajat kentek a falra, hogy védelmet biztosítsanak a 
természetfeletti erők beavatkozása ellen. Köpülés közben nem szabadott 
kivinni hamut, vizet vagy tüzet a házból. 
 

 

VASBÓL KÉSZÜLT VAJKÖPÜLŐ 
Ez a húsz gallon (90 liter) térfogatú köpülő valamikor 
szabványos típusa volt annak az edénynek, amelyet 
arra használtak, hogy elszállítsák a tejet a helyi 
vajgyárba, amely Írországban vajfeldolgozó üzemként 
volt ismert. A tejjel megtöltött köpülő jelentős súllyal 
rendelkezett, és a hordozásához hozzáértésre volt 
szükség. 
 
 

 
. 

 

FÁBÓL KÉSZÜLT, ASZTALRA ILLESZTHETŐ 
KÖPÜLŐK 

A fából készült, asztalra illeszthető köpülők abban 
különböztek a többi köpülőtől, hogy nem a teljes 
edény, hanem csak az edény belsejében lévő 
köpülőfák voltak forgatva.  A köpülőedények egyenes 
hordófából készültek, és az elkészítésükhöz 
szakképzett kádárra volt szükség. A köpülőedényen 
egy téglalap alakú fedél volt, amelyen keresztül el 
lehetett távolítani a köpülőfákat a fák megtisztításához, 
levegőt lehetett bejuttatni az edénybe, és könnyedén ki 
lehetett önteni az edényből a vajat.   
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ÜVEGBŐL KÉSZÜLT, ASZTALRA ILLESZTHETŐ 
KÖPÜLŐ  Az üvegből készült, asztalra illeszthető – vagy más 

néven „háztartási” – köpülők otthoni használatra 
készültek, és a kisebb mennyiségű tejszínekhez, 
illetve a mindennapos vajkészítéshez jelentettek 
ideális megoldást. A köpülő belsejében egy modern 
habverőhöz hasonló kézi kar forgatta a köpülőfákat. Az 
üvegből készült köpülőknek az volt az előnyük, hogy 
könnyen tisztíthatók voltak, illetve meg lehetett bennük 
figyelni, hogyan választódik ki a tejszín, hogy vajjá és 
íróvá váljon. 

 

 

VAJASDOBOZOK 
A vajasdobozok – például az itt bemutatott 
példányok, amelyeket a Lee Valley és a Kingdom 
vajfeldolgozó üzemek készítettek – a 20. század 
közepén általánosan elterjedtek voltak Írországban.  
A vajat ilyen dobozokban szállították el a 
vajfeldolgozó üzemekből. A bolti eladó annyi vajat 
vágott le, amennyit a vevő kért, a vajkés segítségével 
megformázta, majd ezután zsírálló papírba 
csomagolta a vajat. Az átalakított vajasdobozokat 
gyakran bútorkiegészítőként használták. 

 
 
 
KANCSÓ ÉS DÉZSA 

A vajkészítés 
szakértelmet igénylő 
összetett feladatnak 
számított.  A tejszín 
megfelelő 
hőmérsékletének 
fenntartása egyike volt 
azoknak a 
legkülönfélébb 
tényezőknek, amelyek 
hatással voltak a 
folyamat eredményére.  
A kancsó és a dézsa itt 
bemutatott 
kombinációja volt az 
egyik olyan eszköz, 
amelyet alkalmaztak.  
Beleöntötték a 
kancsóba a tejszínt, 
majd a kancsót 
elhelyezték a hideg 
vízzel megtöltött 
dézsában. 
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MECHANIKUS SZÉTVÁLASZTÓ 
A mechanikus szétválasztót Svédországban 
találták fel 1878-ban, és ez indította el a 
vajkészítés iparosítását.  Ez az asztalra 
illeszthető példány otthoni használatra volt 
kialakítva. Kézzel lehet működtetni, azonban 
vannak olyan változatai, amelyek elektromos 
módon is működtethetők. A szétválasztási 
folyamat – amely korábban szakértelmet igénylő 
manuális folyamatként akár 36 órát is igénybe 
vett – immáron gépesíthetővé vált, nagyobb 
mértéket öltött, és akár egy óránál kevesebb idő 
alatt is el lehetett végezni.  
 

 

 

FÉMBŐL KÉSZÜLT FÖLÖZŐEDÉNY 
A fölözőedények – például az itt bemutatott 
példány, amelyet a Cooke Bros. (67 Patrick 
Street, Cork) készített 1898-ban – arra 
szolgáltak, hogy szét lehessen választani a 
tejszínt és a tejet; ehhez hagyták, amíg 
kiválik a tejszín, amelynek a folyamata 24-
36 órát is igénybe vett. Ezután kézzel 
lefölözték a tejszínt. Akár az összes 
fölözőedény, ez az edény is inkább széles, 
mint mély volt, így nagyobb felületet 
biztosított a tejszín lefölözéséhez.  

 
 

 
 

FAKÖPÜLŐ 
A faköpülő a vajkészítéshez használt köpülők közül a 
leghagyományosabb.  Köpüléskor a köpülőfák 
segítségével leválasztották a tejszínt.  A köpülőfák és 
a köpülőedények egyaránt területenként eltérő 
formájúak voltak. Az itt bemutatott köpülőedény 
fényesített állapotából arra lehet következtetni, hogy a 
későbbi élete során otthoni díszként használták. A 
köpülőfák általában nem maradtak fenn, ezért ez a 
példány egy másolat, amelyet a Wexford megyében 
található Ír Mezőgazdasági Múzeum szívessége révén 
lehet megtekinteni. 
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VAJMEGMUNKÁLÓ ASZTAL 
A vajmegmunkáló asztalt az 1970-es években találták 
fel. Arra használták, hogy kisajtolják a vajban maradt 
nedvességet a tejszín köpülése után. Ezzel 
egyidejűleg sót adtak a vajhoz, hogy az esetlegesen 
benne maradó nedvesség felszívódjon. Ez 
elengedhetetlen fontosságú része volt a vajkészítési 
folyamatnak, mivel a vajban maradt nedvességben 
található baktériumok miatt a vaj pillanatok alatt 
megromlott volna. Az itt bemutatott példányhoz 
hasonló vajmegmunkáló asztalokat nagyobb 
tejgazdaságokban használhatták.  

 
 

A vitrinben 
 
A forgató vagy „átpörgető” köpülőket az 1880-as 
években kezdték el használni. A tejszín köpülésére a 
köpülő forgatása révén került sor a rúd elforgatásakor, 
amely a vízszintes köpülőhordón jelentős fejlődésnek 
számított. A berendezésen légszelepeket és egy kis 
nyílást helyeztek el, illetve egy dugaszt a köpülőedény 
alján, amelyen keresztül távozhatott az író. Az itt 
bemutatott példányt a Listers & Co. (Dursley, 
Gloucestershire, Anglia) készítette. 
 

 
 

 

VAJFORMÁZÓK 
A vajformázókat – vagy vajkéseket – arra használták, 
hogy a vajat a mosás után megformázzák.  A 
használatukat bemutató fényképeket a Vajkészítés 
címet viselő tájékoztató táblán lehet megtekinteni. 
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VAJMEGMUNKÁLÓ 
Ezt az eszközt arra használták, hogy kisajtolják a 
vajban esetlegesen megmaradt nedvességet a 
köpülés után. Ha a vajban túlzott mértékű nedvesség 
maradt, rövid idő alatt megromlott.  
 

                                                                                  
 

 

A VAJBAN LÉVŐ 
NEDVESSÉGTARTALOM 
VIZSGÁLÓESZKÖZE 
Az írországi vaj víztartalma nem haladhatja 
meg a 16 százalékot. Ennek az előírásnak a 
betartása a vajfeldolgozó üzemekben 
végzett vajkészítés elengedhetetlen 
fontosságú részét képezte. A vajat 
megmérték, ezután felmelegítették, hogy 
csökkenjen a nedvességtartalma, majd 
ismét megmérték.  
 

 
Tájékoztató tábla 
 

VAJKÉSZÍTÉS A GAZDASÁGOKBAN 
A hagyományos vajkészítés során először sekély kialakítású edényekbe 
öntötték bele a tejet.  Az edényeket ezután hagyták állni a ház egyik hűvös 
részében, és megvárták, amíg kiválik a tejszín. Ezt követően a tejszínt 
átöntötték a köpülőbe, amelyben addig rázták, amíg a tejszín vajjá és íróvá 
alakult át. A köpülési folyamat után a vajat először átmosták, majd tartósítás 
céljából besózták, és ezt követően vagy tömbökre vágták, vagy a szállításhoz 
és értékesítéshez hordókba csomagolták. 
 
A vaj minősége nagymértékben változott, különösen akkor, ha egyidejűleg 
csak egy tehén adott tejet. Ez általában a kisebb gazdaságokra volt jellemző, 
a nagyobb tejgazdaságokban azonban a tej minősége jóval egységesebb 
volt. Időnként előfordult, hogy a köpülés során nem keletkezett vaj, amelyért 
sokszor a természetfeletti erőket okolták. 
 
Tájékoztató tábla 
 

A KÁDÁRMESTERSÉG 
 

A corki térségből származó vajat, húst, sört és whiskey-t a legkülönfélébb 
éghajlatú távoli területekre szállították. Mivel az összes ilyen romlandó áru 
szakszerűen elkészített fahordókat igényelt, Cork városában mindig igen nagy 
számban alkalmaztak szakképzett kádárokat, vagy más néven 
hordókészítőket. 
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A kádármesterségnek három típusa létezett. Az első típusnál – amely ún. 
„nedves hordókészítés” néven ismert – a hordók olyan vízzáró tartályok 
voltak, amelyek folyadékok (pl. barna sör, világos sör és whiskey) tárolására 
és szállítására voltak használhatók. Az ún. „száraz hordókészítés” során 
szilárd árucikkekhez, például vajhoz, húshoz és halhoz állítottak elő hordókat. 
A vajashordókat általában bükkfából készítették, és fából készült abroncsokat 
erősítettek rájuk. Az ún. „fehér hordókészítés” során a végtermék gyakran egy 
egyenes vonalvezetésű edény lett, például egy egyszerű vajköpülő, favázas 
edény vagy vajasdézsa, amelyek a múzeum vitrineiben tekinthetők meg. 
Ezeket a tárgyakat általában nem szakképzett kádármesterek, hanem 
vidéken élő hétköznapi ácsok készítették el. 

 
Tájékoztató tábla 
 

ÍRORSZÁGI TEJTERMELŐ ÁLLATOK 
 

HAZAI ÁLLATFAJTÁK 
A Kerry megyében honos szarvasmarha egyik őse több ezer éves múltra 
tekint vissza. A többnyire fekete színű hazai, írországi állatfajta még a 18. 
század folyamán is viszonylag elterjedtnek számított Kerry megyében és Cork 
megye nyugati területein. A „szegény ember tehene”-ként emlegetett Kerry-
fajta fejőstehénként kitűnő hírnévnek örvendett.  Különösen szívós állatként is 
számon tartották. A Kerry-fajta kisebb csordákban még mindig megtalálható, 
és immár minden lehetséges eszközzel óvják őket.  
 
A Dexter-szarvasmarháról úgy tudni, hogy a Kerry- és az angliai Észak-
Devonban honos szarvasmarha keresztezett fajtája. Színükben lehetnek 
feketék, pirosak vagy szürkésbarnák, és általában nehezebb súlyúak. A 
Kerry- és a Dexter-fajta egyaránt figyelemreméltó ellenállást mutat a 
tuberkolózissal szemben. 
 
Az 1950-es évek óta a fríz szarvasmarhák számítanak domináns fajtának az 
írországi tejgazdaságokban, és napjainkra túlnyomórészt már felváltották a 
hagyományos fajtákat. 
 

 

VÍZSZINTES KÖPÜLŐHORDÓ 
 
Ennek a köpülőnek a belső térfogata harminc gallon, 
a köpülőt azonban soha nem töltötték fel teljesen, 
mivel helyet kellett biztosítani a tejszín kiválásának.  
A köpülő félig történő feltöltéséhez 125 gallon tejből 
kiválasztott tejszínre lenne szükség, amely hatalmas 
befektetésnek számított abban az időben, amikor a 
fejőstehenek évente mintegy négy-ötszáz gallon tejet 
adtak. A köpülőt a McKenzies gyártotta Corkban 
1890-ben. 
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AZ ELSŐ EMELET 
 
Ezen a szinten két galéria található, amelyek közül az egyik az 1700-as 
években nemzetközi kereskedelmi központ szerepét betöltő Cork városának a 
fejlődését, illetve a corki Vajtőzsde későbbi növekedését mutatja be, a másik 
pedig az ezer évvel ezelőtti ír vajat és kultúrát.  
 
A folyosón található nagyméretű térkép egy 1700-as évek elején készült 
holland térképből vett részlet, amely az írországi vajkészítést és 
vajkereskedelmet mutatja be. A holland kereskedők az ír vajat otthoni 
fogyasztásra vásárolták meg, és cserébe holland vajat kínáltak. 
 
A kiállított tárgyak között szerepelnek a régi Vajtőzsdéről származó anyagok, 
a hagyományos vajszállító útvonalak egyik modellje, egy láp között talált 
vajashordó, amely ezer évnél is régebbi időkből származik, illetve egy 
középkori, négyoldalas ivóedény, az ún. „mether”. 
 
 

CORK ÉS A VAJTŐZSDE 
 

Tájékoztató tábla 
 

 
A CORKI VAJTŐZSDE EREDETE 

 
Az 1720-as években a vajkereskedelem szabályozására vonatkozó 
törvényeket léptettek életbe Írországban. Cork és más írországi városok 
számára előírták, hogy olyan épületeket kell fenntartaniuk, ahol az 
értékesítésre szánt összes vajat meg lehet mérni. A vajat tartalmazó összes 
hordót a súlyuk szerint kellett megjelölni vagy bélyeggel ellátni. A 18. század 
közepére köztisztviselőket jelöltek ki Cork városában, akiknek az volt a 
feladatuk, hogy a vaj súlyát ellenőrizzék. 
 
Corkban a helyi kereskedők egy lépéssel tovább mentek. 1769-ben a 
kereskedők elkezdték felügyelni a vaj mérését és besorolását. Mindeközben 
egy egyedi minőségellenőrzési rendszert vezettek be, amely a corki vaj 
számára nemzetközi hírnevet hozott. 1769-től a különböző besorolású corki 
vajtípusokat Európa egyik legújabb és legszigorúbban érvényesített 
minőségellenőrzési rendszerével szabályozták. 
 
Ez volt a világ legnagyobb vajpiacának a kezdete. A helyi lakosok 
szakértelmével csomagolták be a vajat, amely a világ összes eltérő éghajlatú 
területére eljutott. Mielőtt a hordókat elküldték a gazdáknak, illetve miután a 
hordók visszaérkeztek, egyesével ellenőrizték őket, így megbizonyosodhattak 
afelől, hogy megfelelően vannak csomagolva. A felügyelő ellenőr őrjáratot 
tartott a rakpartoknál, és ellenőrizte, hogy a hamisított hordók szállítására ne 
kerüljön sor. 

A CORKI VAJPIAC MŰKÖDÉSE 
 
Bár a kormánynak a vaj mérése és besorolása feletti felügyelete 1829-ben 
megszűnt, sok vajtermelő továbbra is úgy döntött, hogy a corki piacon 
értékesíti a vaját. Egy vajkereskedőkből álló hálózat előzetes készpénzt 
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biztosított a gazdáknak, és rendelkezésükre bocsátotta az ún. „bödönöket", 
ahogy abban az időben a vajpiac által biztosított megjelölt hordókat hívták. A 
corki vajkereskedők a városba behozott vaj után is fizettek adót, és a 
vajvásárlók felé a gazda ügynökének szerepét töltötték be.   
 
A távoli területekről érkező utazók érdekében a vajpiac éjjel-nappal nyitva 
volt. A piac négy körzetre volt felosztva: A, B, C és D. A piacfelügyelők 
minden reggel sorsot húztak, hogy eldöntsék, melyik körzetet fogják aznap 
megvizsgálni. Ily módon biztosítani lehetett, hogy egyetlen gazda vagy 
kereskedő se tudja, hogy melyik felügyelő lesz kijelölve a vajuk ellenőrzésére. 
Ezzel a módszerrel el lehetett kerülni a megvesztegetést. 
 
A corki vajpiac a piacon keresztülmenő, különböző besorolású vajtípusok árát 
is szabályozta. A vevőknek különböző besorolású vajtípusokat kellett 
vásárolniuk, hogy az alacsonyabb besorolású vajak is elkeljenek. Minden 
reggel 11 órakor a Kereskedők Bizottsága kihirdette az aznapra érvényes 
vajárakat. 
 
 

 
Tájékoztató tábla 
 

 
A VAJSZÁLLÍTÓ ÚTVONALAK 

A tizennyolcadik század végére Cork megye határa mentén egy hegyi 
ösvényekből és utakból álló széles hálózat fejlődött ki. Ezeket az utakat szinte 
kizárólag a gazdák és azok használták, akik vajat vittek a corki vajpiacra. Az 
utazásaik általában rendkívül nehezek voltak. A tizennyolcadik században a 
Kerry megyéből vezető visszaút gyakran akár egy hétig is eltartott. A nyitott 
kocsikban utazó férfiaknak szembesülniük kellett a zord időjárással és az 
útonállók kellemetlen érdeklődésével, ezért a helyzet elkerülése érdekében 
gyakran kisebb karavánokban utaztak. 
 
A vajszállító útvonalak elengedhetetlen fontosságú kommunikációs csatornák 
voltak a vajtermelők és a corki vajpiac között. Az 1820-as évek alatt a 
kormány számos különböző tervet finanszírozott annak érdekében, hogy a 
Cork városát és a központtól távol eső területeket összekötő utak útirányai 
Kerry, Tipperary és Limerick megyében közvetlenebbek legyenek. A Kerry 
megyében található Listowel és a Cork megyében található Newmarket 
városokat összekötő út 1829-ben készült el, és a Listowel és Cork közötti 
távolságot 164 kilométerről 106 kilométerre rövidítette le. 1827 előtt a Cork és 
Killarney közötti út megtétele két napot vett igénybe; 1827 után ez mindössze 
hét óra volt. 
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Tájékoztató tábla 
 

HANYATLÁS ÉS BEZÁRÁS  
 
A tizenkilencedik század végére a megváltozott ízlések, a hanyatló piacok és 
az új technológiák súlyosan megtépázták a corki vajpiac jelentőségét. A 
hűtésnek köszönhetően a külföldi vevők immár friss vajat vásárolhattak. A 
külföldi piacokon a holland ún. „butterine” (a vajnak és a margarinnak a 
keveréke), a francia vajkeverék és az enyhén sózott vaj egyre inkább 
felcserélte az erősen sózott corki vajat. A nagy-britanniai fogyasztók immár a 
megnyerő csomagolást, a kisebb és pontosabb súlyokat, a kellemesebb színt, 
összetételt és ízt részesítették előnyben. A bödönökben árusított 
hagyományos corki vaj már nem tudott megfelelni ezeknek a 
követelményeknek, holott a kontinentális vajak többsége az 1870-es évektől 
kezdve szinte minden esetben megfelelt. 
 
A szigorú minőségellenőrzési rendszer, amely egykoron a corki vajpiac 
sikerének záloga volt, immáron a változás útjában állt. 1884-re – amikor a 
Kereskedők Bizottságát felcserélte az Igazgatósági Tanács – a vajbödönök 
hagyományos munsteri piacai már jelentősen lemaradtak azokkal a friss vajat 
árusító piacokkal szemben, amelyeket a környező országok városaiban 
hoztak létre. Az új vajtársaságok által alapított gépesített vajgyárak, más 
néven vajfeldolgozó üzemek, szintén versenybe szálltak a tejért. Az utolsó 
csapást az mérte a corki vajpiacra, hogy egyre fokozottabb mértékben 
lehetett hűteni a frissen elkészített vajat. Mindazonáltal a corki piacnak 
sikerült életben maradnia a huszadik század első évtizedeire, mielőtt 1924-
ben végleg bezárta volna kapuit. 
 
 

 
Tájékoztató tábla 
 

CORK KIKÖTŐJE 
 
Cork Harbour, azaz a corki kikötő az északi félteke legjobb természetes 
kikötője. 1800-ra ez számított a legfontosabb transzatlanti berakókikötőnek 
egész Európában. Az újvilági és nyugat-indiai gyarmatokra tartó legtöbb brit 
hajókaraván Corkban vett fel élelmet és más ellátmányt. A vajat, sózott 
marha- és sertéshúst, barna sört, vitorlavásznat és puskaport Corkból 
szállították az amerikai és nyugat-indiai ültetvényekre. 
 
E cikkek kereskedelmének létrejötte és fenntartása tekintélyes vagyont 
halmozott fel a corki régióban. A tizennyolcadik század végén Cork 
büszkélkedhetett Írország legnagyobb sörfőző-, lepárló- és puskapor-
manufaktúrájával, Európa legnagyobb vitorlagyárával és a világ legnagyobb 
vajpiacával. 
 
Az Írország számos déli megyéjében készített vaj Cork kikötőjén keresztül 
jutott el a világ minden részébe.  A Corkból származó márkázott vaj a 
tizennyolcadik században és a tizenkilencedik század elején még olyan távoli 
kontinenseken is ismertséget vívott ki magának, mint Ausztrália vagy Dél-
Amerika. 
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Tájékoztató tábla 
 
 

LÁPBÓL ELŐÁSOTT VAJ 
A TERMÉSZET HŰTŐJE VAGY POGÁNY SZERTARTÁS? 

 
Írországban a Kr. u. 200 és 1800 közötti években az a szokás járta, hogy a 
vajat különleges tárolóedényekben a tőzeglápba temették.  Erre a felettébb 
különös szokásra eddig még nem találtak kielégítő magyarázatot.  
Mesterséges tartósítószerek vagy hűtőgépek híján a vajat úgy tartották el 
hosszabb ideig, hogy a tőzeglápba ásták. A nyári hónapokban bőséggel állt 
rendelkezésre tej és tejtermék,  télen azonban alig akadt némi tej. A tőzegláp 
tartósító hatását kihasználva a nyáron készített vajat elraktározhatták a 
szűkösebb időkre. 
 
De az sem kizárt, hogy mindez egy pogány szertartás része volt.  
Lehetséges, hogy a vaj tőzeglápba temetésével a természetfeletti erők 
jóindulatát igyekeztek elnyerni. A múlt században Írország nyugati részén 
még élt az a szokás, hogy bizonyos tavakba vagy forrásokba nagy darab 
vajat dobtak, majd a jószágot behajtották a vízbe, abban a hitben, hogy ettől 
az állatok meggyógyulnak. 
 
A lápi vajat vesszőfonatba tekerték, vagy különleges, fából készült 
tárolóedényekbe tették. A gyakorta avas vajat fokhagymával ízesítették. 
Valószínűleg kellett egy kis idő, míg az így készült vaj ízéhez hozzászokott az 
ember, de a hajdanán élt írek bizonyára kedvelték. 
 
 

ÍRORSZÁG A KEZDETEKBEN 
Tájékoztató tábla 
 

 
A RÉGI ÍR HARCOSOK 

 
A régi írek számára a creach, azaz a marharablás a mindennapi élet szerves 
része volt. Társadalmi intézménynek is tekinthető, nemes tettnek, amelyet a 
királyoktól is elvártak, és nem kérdőjelezték meg a létjogosultságát. A 
marharablás a harcos egyfajta értékmérője volt.   
 
A régi harcosok számára a marharablás rangtól függetlenül egyszerre volt 
kötelesség és előjog. Az ifjú harcosoktól és a királytól is elvárták, hogy 
erejüket a marharablások során bizonyítsák. Az új király köteles volt 
végigdúlni ősi ellenségeinek földjét. Ezekből a haditettekből keletkeztek a 
legnagyobb ír hőstörténetek, mint például a Táin Bó Cúalnge („A cuailngei 
marharablás”). 
 
 
„minden olyan férfinek, ki pajzzsal védeni tudja magát, s ki hadra fogható, 
köteles részt venni a rablásban” 
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Tájékoztató tábla 
 

A SZARVASMARHA, A TEJ ÉS A RÉGI ÍREK 
 
A tej és a tejtermékek mindig is az ír étrend elválaszthatatlan részét képezték.  
A fejőstehenek Írország hajdani lakói számára különös jelentőséggel bírtak.  
Az állatok tejelését fontosságban semmi nem előzte meg. A tenyészállatként 
vagy igavonóként megtartott jószág kivételével valószínűleg az összes 
újszülött bikaborjat megölték. A borjakat gondosan elválasztották a 
tehenektől, hogy a tej nagy része megmaradjon emberi fogyasztásra. 
 
A régi írek mezőgazdasági ciklusában a nyár volt a fontos időszak, amikor a 
tehenek állandó tejforrást biztosítottak. A vajat, sajtot, valamint a forralt és 
mézzel édesített tejet az írek nyári ételként fogyasztották. A vajjal, tejjel vagy 
mézzel kevert különféle kásák és zabból készült ételek egész évben az 
asztalra kerültek. 
 
A tehenek adta finomságokat értékes forrásnak tekintették. Az ősi ír 
irodalomban a szenteket és a nemesi születésű gyermekeket tejben 
keresztelték. A pénzt nem ismerő társadalomban a fejőstehén lett az 
értékmérő. Az egyén vagyonát az általa birtokolt tehenek számával mérték. A 
király vagy harcos pedig annál híresebb lett, minél ügyesebben és 
merészebben orozta el rablással vagy háborúban az ellenség tehéncsordáit. 
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A VAJKÉSZÍTÉS KEZDETEI 
 
A régi Írországban nyaranta a teheneket a hegyi legelőkön fejték. Többnyire 
itt építették fel az angolul „booley” (írül buaile) néven ismert hevenyészett 
fejő- és tejfeldolgozó épületeket. A teheneket ezekben fejték, és itt készítettek 
vajat és sajtot a tejből. A szarvasmarha nyári hegyi legelőkre hajtása 
transzhumálás néven is ismert. Írországban és Európában ez a szokás még a 
huszadik században is elterjedt volt. 
 
A vajköpülés legegyszerűbb formájához a tejszín lefölözése szükséges. 1946-
ban egy kilencedik századi vajköpülő edényt fedeztek fel egy korabeli rath-
ban (tanyán) az Antrim megyei Lissue helységben. Az edény középső 
vasabroncsához legalább két vasgyűrűt rögzítettek. A gyűrűkhöz kötött 
kötelek valószínűleg lehetővé tették, hogy a köpülőedényt az épület tetejéről 
lógassák le. A köpülést ezután az edény előre-hátra mozgatásával végezték. 
 
A régi Írországban az enyhén sózott vaj (gruiten) és a friss vaj (Im ur) volt 
elterjedt. A nyári hónapokban valószínűleg fogyasztottak ugyan friss vajat, de 
ez télen luxusnak számíthatott. 
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TÁIN 
 

A MARHARABLÁS MINT ÉLETFORMA 
 
A középkori Írországban élők számára a marharablás nemzeti időtöltésnek 
számított. A jószágok gondozásával minden bizonnyal legalább annyi időt 
foglalatoskodtak, mint a jószágok elrablására irányuló hadjáratok 
véghezvitelével. A teljesen nomád jellegű közösségek, ún. „creaght”-ek 
megalakulásakor ez a két tevékenység egybeolvadt. A creaght tagjai a 
vidéket bejárva terelték a teheneket, amelyek követték az írországi 
hadseregeket a rablások során. A hadsereg napi igényeinek kielégítése 
érdekében a tehéncsorda tejet adott a túró-, vaj- és sajtkészítéshez.  A 
tizenhetedik század végére Ulster lakosainak a többsége tagja lett ezeknek a 
nomád csapatoknak. 
 
A potenciális rablók élvezték a meglepetés örömét, különösen akkor, amikor a 
kiválasztott áldozat jómaga is éppen egy másik területen hódolt a rablásnak.   
A védtelen jószágok elhajtása általában könnyű feladat volt. A zsákmányokkal 
való hazatérés azonban gyakorta nehéznek bizonyult. A rablók menekülését 
még egy kedvező elindulás ellenére is a szarvasmarhacsordák 
meghiúsíthatták. A rablók az elfogás, a foglyul esés és esetlegesen a halál 
kockázatával játszottak. 
 
A merészebbek több száz mérfölddel távolabbi helyekre szerveztek 
rablásokat. Az 1106 és 1156 között uralkodó Toirrdhealbhacg O 
Conchobhaor, vagyis Connacht királya 1111 és 1154 között legalább 23 
nagyszabású marharablást vezetett. Rablóhadjáratai során jelentős 
távolságokat szelt át viszontagságos területeken. Az írországi királyok 
számára nem létezhetett annál hízelgőbb sírfelirat, hogy ők voltak azok, akik 
a riválisaikkal szemben a legtöbb marharablást hajtották végre. 
 
 
 
 
 
 
 


