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Egy parasztház megőrzése és rekonstrukciója Tiszaföldváron

Tájház-e az itt bemutatandó épület?
 Olyan módon egy reménybeli tájház, hogy fenntartójának célja a külsejében és 
belsejében is építési korát hitelesen tükröző formában való helyreállítás, és a te-
lepülésen és a környező kistérségben az egyetlen történeti népi épület, melynek 
valamiféle muzeológiai szerepe van kialakulóban, bár ennek feltételei még messze 
vannak a teljesüléstől.
 Nem tájház azonban abból a szempontból, hogy helyreállítójának és fenntartó-
jának műveltsége és indíttatása nem elsősorban muzeológiai irányultságú, hanem 
az épített környezet, építési kultúra minőségi tradícióinak megőrzését tekinti aktu-
ális és sürgető kihívásnak.
 Nem annyira a házban megjeleníthető történeti állapot, hanem az épület adott 
helyen való létének, megjelenésének „üzenetét” kívánja célba juttatni, érzékelve, 
hogy a hagyományos településkép továbbörökítése érdekében erre szükség van.
 Ártér és település adott helyre jellemző és általánosságot is képviselő évezredes 
kapcsolata a Tisza menti településszerkezet, a 4–500 éves szabadkéményes szerke-
zettípus néhány éve még ép, a környéken egyetlen képviselője található és tapasz-
talható meg a Tiszaföldvár ártéri „félszigetének” csúcsán álló házba látogatva. Azt 
szeretnénk, ha nem annyira a múlt „kiragadott” darabja, hanem a tradíciók nélkül 
ellaposodó településképre hatni képes példa lehetne.

Röviden a ház ismert kezdeteiről:
 A jelentős növekedésnek indult, járási székhelyként építészetében is polgáriaso-
dó vonásokkal bíró mezőváros észak-déli főútjának legelején, valamikor a 19. század 
utolsó évtizedeiben a zsellérsorú Gulyás család egyik tagja – talán egy szerszám 1873-
as évszámos feliratán szereplő János – egy korábbi épületet újított fel és épített át.  
A ház követi az évszázados tradíciókat, a helyi szokásokat, alkalmazva a korabeli tech-
nikai tudást. A Tiszazugra jellemző módon lopott tornácos lett az épület, a tornác 
végéből kamra nyílik. A szabadkémény boltozata téglából és tégla méretű vályogból 
soronként váltakozva épült. A pitvar terében vezet fel a lépcső a padlásra, a feljárat 
oldalában a pitvarból nyíló rés a konyha szellőzését és a padlásajtó zárjának bentről 
való elérését is szolgálta. A konyhából kétfelé fűtöttek, a nagyszobai kemence nyílása 
előtt padka áll. A szobákra korabeli, üzemben gyártott ablakok kerültek.
 Az ollószékes tetőszerkezet a Tiszán leúsztatott és fűrészelt fenyőfából készült, 
a tetőgerinc gerendája egyetlen, 13,5 m hosszú lenagyolt, úsztatott fenyőtörzs.  
Az oromfalakat széles, fűrészelt deszkázat alkotja vízvetővel, az utcai oldalon egyet-
len szellőzőlyukkal, hátul három, félköríves záródású galambdúcnyílással.
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 A tornác négy, középső szakaszán élszedett oszlopára vastag deszkából kivágott, 
indákat-leveleket stilizáló könyökdíszek kerültek.
 A ház nem oldalhatáron, de az utcafronton, a keskeny utcára merőlegesen áll. 
Előtte a hátsó falával az utcafrontra épített, az említett átépítésnél később épült is-
tálló és annak folytatásában az ólak.
 A ház az egykori ártér szélén, a falu határánál áll, a telek a Tisza felé néz. A telek 
alsó és felső részét – az udvart és a kertet – 3–3,5 m szintkülönbség választja el, az 
alsó rész az egykori Tisza-ártér, melyet ekkorra már ármentesítettek. A telek háztól 
távolabbi szélén rézsű vezet le, és a telek alsó kapuja a falu belterületén kívülre ve-
zet, míg a partoldal többi része meredek.
 Történeti épületek építéstörténetének kutatójaként nem mellőzhetem a ház 
építéstörténetére vonatkozó megfigyelések említését. A 19. század végi átépítés 
előtti épületből származnak a nagyszoba, a pitvar és a tornác falai és födémjei, a 
konyha két oldalfala. E falak ún. teknős vályogból épültek, melyek méretei nagyjá-
ból 22×15×42 cm. A nyílások fülkéi szegmensívesek voltak. A tornác – és talán a 
nagyszoba járószintje körülbelül 10 cm-rel lejjebb volt. A ház falai kívül-belül fehé-
rek voltak, csak a pitvar volt egy időben okker színű, kék pöttyökkel. Nyílászáró e 
korból nem maradt meg.
 Az átépítéskor épült a mai kisszoba és kamra, mai formájában a tornác utcai fala, 
ekkor épült a konyha szabadkéménye. Ekkor is csak a pitvar és a tornác falai voltak 
időnként színesek.
 A házat később kisebb mértékben átépítették: Az 1940-es években téglával aláfa-
lazták a külső falakat, a kamrát megnagyobbították az osztófal áthelyezésével, az utcai 
falban befalazták a falitékát, és azonos méretű újabbra cserélték az ablakot. A kisszobá-
ban lebontották, a nagyszobában átépítették a kemencét a mai csonkagúla formára, és 
berakták a mestergerenda tetejét téglával. Utólag épült a tornác tapasztott mellvédje is.
 A 20. század első felében ismert családfő, Gulyás János vagy az ő apja lehet a 
19. század végi építtető. Fiának özvegye volt a ház utolsó 20. századi lakója, aki idős 
korában a tetőkarbantartás hiánya miatt leromló állapotú házból kiköltözött.
 2005-ben a házat megvásárolva a pusztulás útján előrehaladt épület megmenté-
sének feladataival kellett szembenézni. A cél a meglevő szerkezetek megőrzése, az 
elpusztult szerkezetek helyreállítása, rekonstrukciója volt. Számoltam azzal, hogy 
az állagbiztosítás után akár évekig nem nyílik lehetőség a felújításra. 
 A szaktudás és munkaerő, anyagok és technikai ismeretek helyben való megszer-
zése terén lényegében a nulláról kellett kezdenem. Ilyen típusú munkát elvállaló vál-
lalkozót nem találtam, így a legszükségesebb munkákhoz magamnak kellett hozzá-
fogni. 2005-ben a szükséges dúcolás után a tetőszerkezet megerősítésével ideiglenes 
fedés készült, s eközben egy hozzáértő helybeli segítségével a helyreállításhoz szük-
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séges vályogvetésre került sor a ház udvarán. A következő évben a szükséges bontá-
sok és falazások – a megsüllyedt osztófal, a leszakadt födémek teljes pótlása – után 
a tetőszerkezet rekonstrukciójára és újabb ideiglenes fedés készítésére került sor – a 
részmunkákra ekkorra már találtam mestereket. A födém az eredetihez hasonlóan a 
gerendázaton nádból készült, szalmás saralással. A szarufák nagy része a beázás miatt 
részben tönkrement és csak két ollószék volt a helyén, s ezek kötései annyira meg-
gyengültek, hogy nem lehetett funkciójukban megtartani őket. A cserélt faszerkezeti 
elemek eredetijeinek legalább egy-egy példányát megőriztük. A szerkezetből a tető-
gerinc jó megtartású, 13,5 m-es gerendája szerencsés módon visszaépíthető volt a 
rekonstrukcióban. Az átépítés során emberi erővel való többszöri mozgatása külön 
kihívást jelentett – fokozva az által, hogy az első rekonstruált szerkezetről tisztázó-
dott, hogy az eredetinél magasabb lett, s ez 2011-ben egy újabb átépítést igényelt.  
Az eredeti deszkákat szintén félretéve és megőrizve, azonos kiosztással és szerkezettel 
rekonstruáltuk a deszka oromfalakat. Az eredetiekkel azonos típusú kovácsolt szege-
ket a Dunántúlon, Cseszneken sikerült készíttetni komolyabb előkészítéssel.
 A következő években csupán a belső falak és födémek tapasztása és simítása 
haladt előre. Helyben nem sikerült szakembert találni a tapasztásra. Végül a ház 
bontási anyagából, később a helyi, mára bezárt téglagyárból hozott agyagból, ho-
mokból és szalmából kevert tapasztósárral dolgoztunk, illetve dolgozunk. A termé-
szetes anyagok használata meglepően praktikus, ugyanakkor tartós tud lenni, igen 
emberközeli és barátságos.
 A ház 2007-ben helyi védelem alá került, műemléki védelme mindeddig meghi-
úsult. Idáig a helyreállítást elősegítő pályázati forrás vagy támogatás nem volt elér-
hető regionális vagy országos szinten. 
 2009-ben a „Magadnak építetted két kezeddel” népi építészeti fotópályázaton a 
felújításról készült képsorozat első díjat kapott.
 Az idei évben megszerveztük a külső falak helyreállítását. A külső falakat durva 
tapasztással javítottuk, majd finomabb darált szalmás sárral simítottuk, végül me-
szeltük. A tégla lábazatot fugáztuk, és vízlevezető téglapadkát építettünk a ház kö-
rül. Sor került az utcai ablak szükséges pótlásokkal való javítására, újra beépítésére 
és mázolására, a tornác lefestésére. A munkában részt vettek Lencsés Albert és Tari 
Bálint építészhallgatók a Nagyapám háza program keretében.
 A felújítás hátralevő nagy lépései a nádtető elkészítése, a belső falfelületek fel-
újítása, a szabadkémény és a tüzelőberendezések működő formában való helyre-
állítása. Reményeink szerint a teljes felújítás nyomán nemcsak a formák és a külső 
jegyek, hanem az egykori és ma is értékes technikák továbbadására és megismer-
tetésére is lehetőség nyílik. A házat egy alkalommal már megnyitottuk a Kulturális 
Örökség Napjain, és erre az idén is sor kerül.
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 Az ilyen típusú építészeti értékvédelem Magyarországon sajnos nem rendelke-
zik alapvető támogatással. Irreális turisztikai pályázatokba kényszerítve elvileg elfo-
gadtatható egy-egy értékmentési kezdeményezés, de az építészeti értékek tevékeny 
védelme általánosságban  kevéssé elismert és – ami a legfontosabb lenne – norma-
tív támogatással nem bíró tevékenység. Emellett sajnos az igazgatás bármely szint-
jén alig-alig van meg, illetve visszaszorulóban van a szükséges szakmai szemlélet.
 Azért is sajnálatos ez, mert egy-egy ház, bármennyire is igényes lehet a fenntar-
tása, önmagában nem reprezentálhatja települési szinten a ma is rendkívül gazdag 
és sokszínű építészeti örökségünket.

Rácz Miklós

A konyha és a szabadkémény meglevő állapota, 2010 ( felmérés: Rácz Miklós)
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Helyszínrajz a telek részletével ( felmérés: Tölgyesi Levente, Rácz Miklós)

Déli homlokzat, 2005 ( felmérés: RM)
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A nagyszoba részlete, 2005 ( fotó: RM)

A tornác részlete, 1999 ( fotó: RM)

A ház 2005-ben, a régi tetőfedéssel ( fotó: RM)
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Vályogvetés az udvaron, 2005 ( fotó: RM)

Födémépítés, 2006 ( fotó: RM)

Födémsaralás, 2006 ( fotó: RM)



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

10

A tetőszerkezet vázának építése, 2006 ( fotó: RM)

Durva tapasztás, 2012 ( fotó: Lencsés Albert)

Simítóréteg az utcai homlokzaton, 2012 ( fotó: RM)
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A tornác meszelése, 2012 ( fotó: Pohankovics Gergely)

A felújított utcai homlokzat, 2012 ( fotó: RM)
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Tardonára gyertek emberséget tanulni…
A Tardonai Tájház az Építő közösségek pályázaton

Tardona múltjáról
 Tardona község a Bükk északi lejtőjén található, Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben, a kazincbarcikai kistérségben. Tardona első említése 1240-ből való, Turduna 
névalakban, IV. Béla adományleveléből. A falu hírnevét Jókai Mórnak köszönheti, 
aki a szabadságharc leverése után bujdosott a faluban. Jókai szívesen emlékezett 
vissza a kedves, szorgalmas tardonaiakra, akiket több művében is megjelenített.  
A falut a Tardona patak szeli ketté. A település területe 1223 ha, népessége 1035 fő, 
lakások száma 432. 
 A falu lakosságának megélhetését a földművelés és állattenyésztés, valamint az 
erdő jelentette. Tardona középkorból származó pecsétjén egy stilizált fa látható, két 
oldalán egy-egy függőlegesen álló fejszével, mely a falu népének erdei munkájára 
utal. A Bükk, még az utóbbi században is több ember megélhetését biztosította.  
A fakitermelés, csemeteültetés, erdőgondozás mellett máig meglévő munka a fa-
szénégetés a falu határában. Kiegészítő jövedelemszerzésként sokan jártak Miskolc-
ra piacolni, a Bükkön keresztül gyalog, hátikosarakkal. Ez az út ma kedvelt turista 
útvonal. Az 1960-as évekig a falu nagy állatállománnyal rendelkezett. Ebben az 
időben még volt körülbelül 60 lovas fogat, egy kijáró csorda, melyet 120 tehén al-
kotott, egy ún. hamvai gulya, ami 60–70 állatból állt. Emellett volt egy lipóci gulya 
50–60 állattal, egy konda 250 sertéssel és kb. 120 birkából álló nyáj. 
 Tardona lakossága megszenvedte a világháborúkat és az azt követő rendszert.  
A változó világ, a változó rendszer, a társadalmi változások is elérték a falut, a 1970-
es évekre felbomlott a hagyományos falusi társadalom. A második világháború után 
még meglévő társas összejövetelek, munkák, mint a fonó, babfejtés, kukoricafosztó 
a televízió megjelenésével megszűntek, csupán a disznótorok és a lakodalmak őriz-
ték meg korábbi jelentőségüket. A földművelés is a 20. század folyamán kezdett 
visszaszorulni. Sokan jártak az Alföldre summásnak, hogy ezzel egészítsék ki saját 
terményüket. A mezőgazdaság fokozatos visszaszorulásával egyre nőtt az iparban 
és a bányászatban munkát vállalók száma. Az 1930-as években a Herbolyai-táró 
megnyitásával még többen a bányászatban keresték a megélhetésüket, az 1960–70-
es években ez lett a fő megélhetési forrás. A földművelés az 1980-as évekre teljesen 
megszűnt. Ennek eltűnése és az iparban való elhelyezkedés magával vonta az állat-
tartás megszűnését. Napjainkban egy-két háztartásban fordul csak elő néhány disz-
nó, birka és kecske, tyúkot is már csak az idős asszonyok tartanak. Az állatállomány 
megszűnésével véget értek a nagy lakodalmak és disznótorok is. Az utolsó hagyo-
mányos disznótorokat és sátras lakodalmakat az 1990-es évek elején rendezték.
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Tardona napjainkban
 A falu társadalmának felbomlását az utóbbi években csak tovább fokozza az 
egyre nagyobb munkanélküliség. A 90-es években a bányabezárásokkal rengeteg 
ember vált munkanélkülivé vagy nyugdíjassá. A lakosság nagy része a Borsodi  
Vegyi Kombinátban helyezkedett el, ez egy ideig megoldás volt a munkanélküliség-
re, de néhány éve egyre több embert bocsátottak el. 2008-ban bezárt a Jókai Mór 
Általános Iskola. A munkanélküliség és az iskola hiánya egyre nagyobb arányban 
idézi elő az elvándorlást, a falu népessége elöregedik. Az iskola bezárása a falukö-
zösség számára társadalmi problémát is jelent, mert az iskola intézménye segített 
közösséggé kovácsolni a falubelieket. A faluközösséget a pályázat által sikerülhet 
újra feléleszteni Tardonán. 

A projekt célkitűzései
 A projekt kereteiben három területen kívánjuk bemutatni a helyi hagyományo-
kat, a kézművesség, az építészet és az elektronikus sajtó területén. A kender fel-
dolgozásának hagyománya még néhány évvel ezelőtt is élt a faluban, a falubeliek 
elmondásai alapján az 1970-es években szőtték meg az utolsó kenderből készült 
vásznakat, majd a hagyomány, a kendertermesztés megszűnésével, rongyszőnyeg-
szövésben élt tovább. A fonóház szokását Tardonán még az 1960-as években is gya-

Rongyszőnyeg szövés a szátyván
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korolták. A földek államosításával és a falusi emberek iparban való elhelyezkedésével 
fokozatosan visszaszorult a korábban nagy hagyományú ipari kender termesztése. 
A falusiak azonban nem vágták fel tüzelőnek az így feleslegessé vált szátyvákat, ha-
nem igazi leleményességgel elkezdték régi ruháikat, felesleges textiljeiket felhaso-
gatva a rongyszőnyegkészítést. Ezzel hulladékot hasznosítottak újra, mely akkori-
ban még nem a tudatos környezetvédelem megnyilvánulásaként, hanem annak a 
paraszti felfogásnak volt köszönhető, mely nem hagyott veszni semmit, minimális 
hulladékot termelt, hiszen mindennek megvolt a maga helye és haszna. 
 Az 1980–90-es években a tardonai asszonyok a kazincbarcikai Habselyem Varro-
da hulladék anyagvégeit is felhasználták. A kész szőnyegeket a piacon árulták. Sajnos, 
a varroda bezárásával lassan visszaszorult a szőnyegkészítés is. Ezt a szokást elevenít-
jük fel a kézművesség kreatív területén belül. A foglalkozás-sorozat a szőnyegkészítés 
köré épül, amelyben a gyerekek megismerkednek az ipari növény feldolgozásának 
fázisaival és a gyakorlatban is kipróbálják. Ezzel azt is elérjük, hogy a kender növény 
említésére a gyerekeknek ne egy bódító szer, hanem egy nagyon fontos ipari növény 
és annak felhasználási módjai jussanak eszükbe. A szőnyegen túl egyéb használati 
tárgyakat készítenek a gyerekek hulladék anyagokból, ezáltal szeretnénk megtaníta-
ni azt a falusi szemléletet, amely alig termel szemetet, hiszen mindent fel lehet még 
használni valamire. Ez a gyűjtögető szemlélet ma is jellemzi a falusiak egy rétegét.  
A projekt által szeretnénk elérni azt, hogy az emberek újra átgondolják, mit tehetnek 
a környezet védelmében. A szövés mellett rongybabakészítést, papír újrahasznosítást 
is tanulnak a gyerekek. Bemutatjuk, hogyan élhet új köntösben egy régi hagyomány, 
mire használhatjuk napjainkban. A megtanult kézműves tevékenységek és szemlé-
letmód a későbbiekben is hasznára válik a résztvevőknek, hiszen olyan tudással gaz-
dagodnak, amelyet akár foglalkozásként is űzhetnek. 
 Az építészet kreatív területének alapját Tardona régi házai, építményei és a 
búbos kemence adják. Az építészeten keresztül a gyerekek megismerkednek a 
környezetvédelemmel és az újrahasznosítás lehetőségével. Alapvető fogalom en-
nél a kreatív területnél is a falusi önellátás. Az építészeten keresztül ismerik meg a 
gyerekek Tardona múltját, és a múltban rejlő, előremutató lehetőségeket. A népi 
építészethez kötődően megismerik a népi mesterségeket, a falusi életmódot, a 
haszonállatok tartását és a hagyományos lakásbelső jellemző, hasznos tárgyait. 
A gyerekek az elméleti ismereteket több szempontból is hasznosítják a gyakor-
latban. Megtanulják, hogy a háztartásban található anyagokat és hulladékokat 
mi mindenre lehet felhasználni, hogyan tudnak hasznos tárgyakat létrehozni, 
melynek a művészeti értékén túl, funkciói közé tartozik a környezetvédelem is.  
A projekt egyik kiemelt témája a búbos kemence, melynek több funkcióját is 
megismerik a résztvevők. Az építészeten keresztül egy új életformát sajátítanak el 
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a gyerekek, emellett megismerik Tardona múltját és esztétikai értékeit. Az épített 
környezet vizsgálata közben a naptári ünnepek és szokások megismerése mellett 
betekintést nyernek a falusi élet mindennapjaiba. 
 A projektben résztvevők a falu múltján és hagyományain keresztül megis-
merik a magyar nép tárgykultúrájának változatos formavilágát és motívum-
kincsét. A tárgyalkotáson és hagyományokon túl Tardonán és az egész ország-
ban énekelt népdalokat, népi játékokat, tánclépéseket tanulnak meg. A projekt 
célja az, hogy ne csupán Tardonát ismerjék meg, hanem a magyar népi kultú-
rához is közelebb kerüljenek, és büszkén gondoljanak arra, hogy ők is ennek a 
kreatív részei. 

Régi tudás – kreatív hasznosítás
 A kétféle foglalkozás-sorozatot a produktív-marketing szakasz által nyújtott le-
hetőséget kihasználva kovácsoljuk össze. A különböző területeken tevékenykedő 
csoportok ezen alkalmakkal egymásnak adják át a megszerzett tudást és tapasz-
talatokat. A csoportnapokon vendégül látják egymást az azonos életkorúak, ahol 
egymás tanítóivá válnak. A produktív-marketing szakasz segítségével a családot is 
még jobban összekovácsoljuk, hiszen minden gyerek meghívhatja egy családtagját 
Tardonára, ahol eltöltenek egy napot. Ezen a napon a résztvevő gyermek és család-
tagja közösen alkotnak, a gyermek adja át tudását a szülőnek vagy nagyszülőnek.  
A sajtónapok alkalmával pedig számot adnak tudásukból a nagyközönségnek, hi-
szen ezekre az alkalmakra a kereskedelmi és közszolgálati televíziók hazánkkal fog-
lalkozó magazinműsorait hívjuk meg. Ez a falu számára vissza nem térő lehetőséget 
kínál a turizmus fellendítésére.
 Az elektronikus sajtó kreatív területe lehetőséget ad arra, hogy a projektből az 
egész falu részesüljön az elkészített riportok, videó felvételek által. A foglalkozás-
sorozat alapvető koncepciója az, hogy bemutassa Tardona múltját, jelenét és a fa-
luban rejlő lehetőségeket. Ehhez egy olyan koncepciót valósítunk meg, melyben 
tardonai fiatalok látják el a riporteri és a településmarketing feladatokat. A riportok 
egyrészt elősegítik a kézművességgel és építészettel foglakozó órákat, másrészt be-
mutatják a nagyközönségnek Tardonát. A foglalkozás-sorozat riportjait a fiatalok 
készítik el felvételtől a vágásig, de az egyéb utómunkákat is megtanulják. A feladat-
hoz a legegyszerűbb programokat használják. A kész anyagot egy általuk szerkesz-
tett, könnyen használható, ingyenes blogon közzé is teszik, ezáltal a modern tech-
nikát hívják segítségül a múlt feltárására, a jövő szolgálatában. A kész felvételeket 
mindenki számára elérhetővé tesszük. A foglalkozásokon reklám-marketing felada-
tokat is ellátnak, a falubeli vállalkozókkal készített interjúk mellett reklámfilmet is 
készítenek, így segítve a település fellendülését. 
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A projekt célcsoportjai
 A célcsoportok összeállításának elsődleges szempontja, hogy a résztvevők által 
minél több korosztályhoz eljusson a projekt üzenete, és társadalomformáló szere-
pe érvényesüljön. A részvevők két nagyobb korcsoportból kerülnek ki, az egyik az 
általános iskolás, a másik a középiskolás korosztály. Az építészettel és kézművesség-
gel foglalkozó múzeumpedagógiai foglalkozásokon az általános iskolások vesznek 
részt. Az életkori sajátosságokat és az iskolai tananyagot figyelembe véve alakítot-
tuk ki a csoportokat, mivel a tanulók iskolai időben vesznek részt a tardonai pro-
jektben. A résztvevők 3., 4., 5. és 6. osztályos tanulók, akik a kazincbarcikai Pollack 
Mihály Általános Iskolából és két tagintézményéből érkeznek. A tardonai gyerme-
kek ezekben az iskolákban tanulnak. Négy csoport vesz részt a kézműves, négy az 
építészet modulban, a kiválasztott osztályokból egy-egy csoporttal. A csoportok 
tizenöt főből állnak, így a program összesen 120 tanulót érint. 
 Az összetételnél alapvető szempont volt, hogy a tardonai gyermekek része-
süljenek a projektből, így átlagosan öt fő tardonai gyermek van csoportonként. 
Minden csoportban van két fő sajátos nevelési igényű, három fő halmozottan 
hátrányos, három hátrányos helyzetű tanuló. A résztvevő gyerekeken keresz-
tül osztálytársaikra és családtagjaikra is hat a projekt, így indirekt módon még 
több főt érint. Az elektronikus sajtófoglalkozás-sorozat résztvevői a középis-
kolás korosztály, ez hétvégi elfoglaltságot jelent, ezért itt is figyelembe vettük 
az osztályfokok tananyagát, így a középiskola 9., 10. és 11. osztályában tanuló 
diákokat foglalkoztatjuk. A foglalkozások technikai sajátosságai és ismeretanya-
ga okán összesen tíz fő vesz részt ezeken az órákon. Az elkészült munkákon és 
riportkészítésen keresztül a falu minden lakójához eljut a projekt, ezáltal kifejti 
közösségfejlesztő hatását is. A közzétett kisfilmek az interneten keresztül még 
szélesebb körben terjednek el.

Programhelyszínek
 A foglalkozások helyszíne a Jókai Mór Emlékszoba és Tájház nagyterme. En-
nek a teremnek az adottságai nincsenek kihasználva, itt egy időszaki archív fotóki-
állítás kapott helyet 2010 márciusában „A XX. század terme” címmel, mely csak a 
falfelületet használja. A Tájház korábban a tanítói lakással egybeépített iskola volt 
és a nagyterem az iskola tanterme. Ez a nagyterem alkalmas a projekt színhelyé-
ül, hiszen 60 m2-es területével minden szükséges eszköz elfér benne. Minimális 
fejlesztésre van szükség ahhoz, hogy megfelelő foglalkoztató terem legyen belőle.  
A tanterembe felépül egy búbos kemence, aminek felépítését egy tardonai 
vállalkozó végzi el. A búbos kemence szolgáltatja majd a fűtést, és a foglalko-
zások alkalmával ebben ég ki a só-liszt gyurma, valamint a gasztronómiai  
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A tervezett program színterei



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

18

bemutatók kelléke is. Ez a fejlesztés hosszú távon is emeli a Tájház színvonalát. 
A nagyteremből nyíló vizesblokk is megfelelő. Egy beltéri fa ajtó kerül még be-
építésre, hogy ezzel elzárjuk a tanterem és a tájház termeit, mert jelenleg csak 
a vizesblokk felőli oldalon található beltéri ajtó. A terem berendezési tárgyait 
a bezárt általános iskola tárgyai adják. Ezek az eszközök az iskola bezárása óta 
nincsenek használva, így most a padok és szekrények átkerülnek a Tájházba.  
A foglalkozásokhoz „babzsák foteleket” is készítünk vászonzsákból, amit nem kell 
megvásárolnunk, mert megfelelő számban áll rendelkezésre, csak a töltőanyagot 
kell beszereznünk.
 Az elektronikus sajtó foglalkozás-sorozat egy része a könyvtárban zajlik, mivel 
az ehhez szükséges internet csatlakozási lehetőség a Tájházban nem áll rendelke-
zésre. A könyvár alkalmas a foglalkozások megtartására, itt semmilyen átalakítást 
nem kell végezni.
 A projekt megvalósításában, teljes munkaidőben három fő vesz részt, egy fő 
projektvezető, egy fő pénzügyi vezető és egy fő pedagógus, akik megfelelő szak-
mai tudással és egyéni kompetenciákkal rendelkeznek a foglalkozások megtar-
tásához és a gyermekek egyéni fejlesztéséhez is. A projekt teljes időtartamában 
munkát ad egy tardonai személyszállítási vállalkozónak, aki a kazincbarcikai gye-
rekek Tardonára való utaztatását végzi. Az utazás idejére pedagógus kíséretet biz-
tosítunk a gyerekeknek. 
 Az elektronikus sajtó foglalkozás-sorozat alkalmi munkához juttat egy 
tardonai elektronikus-grafikus képszerkesztő végzettséggel rendelkező szakem-
bert, aki a filmek technikai munkálataiban segíti a fiatalokat. A kézműves fog-
lalkozásokon két alkalommal vesz részt egy szövésben jártas tardonai személy, 
aki külső szakemberként a szátyván való szövést tanítja meg a gyerekeknek.  
A projektről készülő kiadvány előkészületi munkái egy tardonai fotóművésznek 
adnak munkát, aki több alakommal készít képeket a kiadványhoz. A területi-
leg illetékes munkaügyi központtól a pályázat munkaerőigényének felmérésé-
hez számba vettük a kínálkozó munkalehetőségeket. A munkaügyi központ az 
adatvédelmi előírásokat betartva konkrét személyeket nem közölt. A három fő 
állandó alkalmazott a projektmenedzser, a pedagógus és a pénzügyi vezető re-
gisztrált munkanélküliek. Az elektronikus sajtó foglalkozás-sorozatban résztve-
vő személy állandó munkahellyel rendelkezik, de a projektben való bevonását 
indokolja az, hogy az egyetlen elektronikus-grafikus képszerkesztő végzettség-
gel rendelkező tardonai lakos. A szövésben segédkező szakember és a fotómű-
vész nyugdíjas személyként vesz részt. 
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A projekt befejezése és várható eredményei
 A foglalkozás-sorozatot a terveink szerint egy vetélkedő zárja 2013. június 
21-én, ahol gyermekek és a meghívott vendégek vesznek részt. A vetélkedőn 
a gyerekek számot adnak a Tardonán szerzett tudásukból, majd megnyitjuk a 
gyerekek munkáiból készült kiállítást. A kiállítást a három állandó alkalmazott 
rendezi be, és 2013. június 30-ig látogatható. A gyerekek és a meghívott vendé-
gek mindegyike kap egy „Tardonai Emlékkönyv” című kiadványt, mely a pro-
jekt során megtartott foglalkozások rövid bemutatását, valamint a csoportok 
bemutatását tartalmazza. A 100 oldalas kiadványt Kakszi István tardonai fotó-
művész képei illusztrálják.
 A projekt Jókai híres mondatáról kapta elnevezését: „Tardonára gyertek em-
berséget tanulni.” Ez a mondat fogalmazza meg mindazt, amit a projekt során a 
résztvevők megtanulnak. A kognitív funkciók mellett nagy hangsúlyt fektetünk a 
környezettudatos nevelésre és a szociális érzékenység fejlesztésére.
 Az „Építő közösségek” pályázat olyan lehetőséget jelent Tardona számára, 
melynek pozitív hatását a falu minden lakója érezni fogja. A hagyományok felele-
venítésével, a gyökerekhez való visszatéréssel a közösség újraformálódik. A prog-
ram új lendületet ad a falu számára. Tardona bőséges hagyományokkal rendel-
kezik, és abban a szerencsés helyzetben van, hogy ezekre a hagyományokra még 
nagyon sokan emlékeznek, és szívesen átadják a fiataloknak, akik egyre nagyobb 
érdeklődést mutatnak ez iránt, amit a korábbi évek tapasztalatai is alátámaszta-
nak. Azok a mindennapi cselekedetek, melyek mára szinte feledésbe merültek, 
újra felelevenednek és átöröklődnek a fiatalokra. A gyermekek részesei lesznek a 
múltnak, mely a jövőben – a falusi turizmus által – nagyon sok lehetőséget rejt 
magában. A múlt megismerése, gyökereik megismerése személyiségükre is po-
zitív hatást gyakorol. A nem tardonai gyermekek számára pedig egy olyan új vi-
lágot sikerül bemutatni, amely a későbbiekben is vonzó lehet számukra, és újra 
ellátogatnak Tardonára. 
 A falu széles körben való megismertetése, elöregedésének és lassú elnépte-
lenedésének megakadályozására is megoldást kínálhat. A kisfilmek és a foglal-
kozások vonzóvá tudjuk tenni a községet a falura vágyó kisgyermekes családok 
számára.



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

20

A pályázatban 
választott kreatív 
területek

„Tardonára gyertek emberséget tanulni” foglalkozás-sorozat
(három szakasz, alkalmak, időtartam, résztvevők)

Kreatív területen-
ként kötelező két 
foglalkozás-soro-
zat megvalósítása 
kötelező. 

1. szakasz (db)

(ismeretszerző)

az útmutató C.1.1. 
pontja szerint

2. szakasz (db)

(kreatív)

Az első két szakasz-
hoz kapcsolódóan

összegző alkalmak 
(db)

3. szakasz

(produktív-
marketing)

1. Kézművesség 
Kreatív terület A:

„Virágos kend-
erem…”  
(Kenderfeldol-
gozás, fonás-
szövés,  
újrahasznosítás)

közművelődési 
foglalkozások

Minimum: 10 óra

Vállalt: 10 óra

Résztvevők:60 fő

Alkalmak: 2

Órák: 5 óra/alkalom 
(összesen 10 óra)

Kreatív műhelyfog-
lalkozások

Minimum: 30

Vállalt: 110 (22 
alkalom)

Résztvevők: 60 fő

Órák: 22 alkalom,  
5 óra/ alkalom,  
összesen 110 óra

Csoportmunka

Minimum: 2  
(10 óra)*

Vállalt: 20 óra  
(4 alkalom,  
60 résztvevő)

Alkalom száma

Minimum: 4 
(20 óra)

Vállalt: 70 óra 
(14 alkalom, 
150 résztvevő)

1. Kézművesség 
Kreatív terület B: 
„Fonóházunk 
fehérre van 
meszelve…
”(Újrahasznosítás, 
tárgykészítés)

közművelődési fogla-
lkozások

Minimum: 10 óra

Vállalt: 10 óra

Résztvevők: 60 fő

Alkalmak: 2

Órák: 5 óra/alkalom 
(összesen 10 óra)

Kreatív 
műhelyfoglalkozások

Minimum: 30

Vállalt: 100

Résztvevők: 60 fő

Órák: 20 alkalom,  
5 óra/alkalom,  
összesen 100 óra

Csoportmunka

Minimum: 2  
(10 óra)*

Vállalt: 20 óra  
(4 alkalom, 60 fő)

Alkalom száma

Minimum: 4 
(20 óra)

Vállalt: 70 óra 
(14 alkalom, 
150 résztvevő)

2. Építészet  
Kreatív terület A: 

„Végigmentem én 
Tardonán…”:

(Az épített 
emlékek megis-
merése, újahaszno-
sítás)

közművelődési fogla-
lkozások

Minimum: 10 óra

Vállalt: 10 óra

Résztvevők:60 fő

Alkalmak: 2

Órák: 5 óra/alkalom 
(összesen 10 óra)

Kreatív 
műhelyfoglalkozások

Minimum: 30

Vállalt: 110

Résztvevők: 60 fő

Órák: 22 alkalom,  
5 óra/alkalom, össz-
esen 110 óra

Csoportmunka

Minimum: 2  
(10 óra)*

Vállalt: 20 óra  
(4 alkalom 60 fő)

Alkalom száma

Minimum: 4 
(20 óra)

Vállalt: 70 óra 
(14 alkalom 
150 résztvevő)
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2. Építészet  
Kreatív terület B: 
„Tardonára két 
úton kell bemen-
ni…”  
(Hon-és népis-
meret, Tardona 
megismerése, 
melléképületek)

közművelődési fogla-
lkozások

Minimum: 10 óra

Vállalt: 10 óra

Résztvevők:60 fő

Alkalmak: 2

Órák: 5 óra/alkalom 
(összesen 10 óra)

Kreatív 
műhelyfoglalkozások

Minimum: 30

Vállalt: 90 óra

Résztvevők: 60 fő

Órák: 18 alkalom,  
5 óra/alkalom, össz-
esen 90 óra

Csoportmunka

Minimum: 2 (10 
óra)*

Vállalt: 20 óra  
(4 alkalom 60 fő)

Alkalom száma

Minimum: 4 
(20 óra)

Vállalt: 70 óra 
(14 alkalom 
150 résztvevő)

3. Elektronikus 
sajtó  
Kreatív terület A:

„Tardonára gyer-
tek házasodni, 
mer itt tudnak 
szőni, fonni, varr-
ni…” (Tardona 
hagyományainak, 
jelenének bemu-
tatása a modern 
technikai eszközök 
segítségével)

közművelődési fog-
lalkozások

Minimum: 10 óra

Vállalt: 10 óra

Résztvevők: 10 fő

Alkalmak: 2

Órák: 5 óra/alkalom

Kreatív 
műhelyfoglalkozások

Minimum: 30

Vállalt: 30

Résztvevők: 10 fő

Órák: 5 óra/alkalom, 
6 alkalom

Csoportmunka

Minimum: 2  
(10 óra)*

Vállalt: 2  
(összesen 10 óra)

Alkalom száma

Minimum: 4 
(20 óra)

Vállalt:  
4 alkalom 
(összesen 20 
óra)

3. Elektronikus 
sajtó  
Kreatív terület B:

„Még azt 
mondják, hogy 
Tardonán…” 
(Tardona hagyo-
mányainak, jelené-
nek bemutatása a 
modern technikai 
eszközök segítsé-
gével)

közművelődési fog-
lalkozások

Minimum: 10 óra

Vállalt: 10 óra

Résztvevők: 10 fő

Alkalmak: 2

Órák: 5 óra/alkalom

Kreatív 
műhelyfoglalkozások

Minimum: 30

Vállalt: 30

Résztvevők: 10 fő

Órák: 5 óra/alkalom, 
6 alkalom

Csoportmunka

Minimum: 2  
(10 óra)*

Vállalt: 2 (összesen 
10 óra)

Alkalom száma

Minimum: 4 
(20 óra)

Vállalt:  
4 alkalom 
(összesen 20 
óra)

 A foglalkozásokon létrejött termékeket egy olyan 100 oldalas kiadványban je-
lentetjük meg, melyben bemutatjuk Tardonát, a hagyományokat, valamint min-
den résztvevő csoportot. A kiadványt Kakszi István fotóművész képei illusztrálják.  
A kiadványból minden résztvevő gyermek és a foglakozás- sorozatot lezáró vetélke-
dőre és kiállítás megnyitóra meghívott kap egy példányt.

Pál Lilla
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Somogyszobon találkoztak a Tájházszövetség 
Dél-dunántúli Régiójának tagjai

Az eseményt 2012. június 2-án a helyi önkormányzattal közösen a Vilma-háza 
Alapítvány fogadta. A korábbi évekhez képest a szövetségi tagok közül kevesebben 
tudtak eljönni, ugyanakkor a helyi civil szervezetek (Vilma-háza Alapítvány és a 
JEK klub) tagjai közül többen részt vettek a „teltházas” délelőtti előadásokon.
 A program helyszínén, a kívül-belül felújított Kultúrház színháztermében, a „Vil-
mások” rögtönzött szőttes kiállítást rendeztek, ízelítőt adva a Vilma ház gazdag szőttes 
gyűjteményéből. Kapitány Orsolya bevezetőjében köszöntötte a megjelenteket, az 
előadókat, a szövetség elnökét, Dr. Bereczki Ibolyát, ügyvezető elnökét, Hegedűsné 
Majnár Mártát, a Felügyelő Bizottság tagját, Dobosyné Antal Annát és Dr. Knézy 
Judit szövetségi tagot Budapestről, aki 1964–1980 között Somogy megye néprajz-
kutatójaként jelentős szerepet töltött be a település népi épített örökségének és az itt 
élők életmódjának feltárásában, dokumentálásában. Kitért a Magyarországi Tájházak 
Szövetsége tíz éves évfordulójára, idézve Szablyár Péter néhány gondolatát a Tájházi 
Hírlevél 2003/1. számából. A szövetség életéből felsorolt néhány kiemelkedő ered-
ményt, és felhívta a figyelmet a jubileumi konferenciára, amelyre 2012. november 
26-án Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban kerül sor. A regionális találko-
zó fő témája a kézművesség, háziipar volt és mindaz a tudás, tapasztalat, ami a gyűjte-
mények forma- és mintakincsében rejtőzik. Szó volt a nép- és honismeret oktatásáról 
és annak tájházakhoz való kapcsolódási lehetőségeiről. Az előadások megtartására 
olyan szakembereket kért fel, akik e témák jó ismerői.
 Az előadások előtt Eller János, Somogyszob polgármestere áttekintést adott a 
település múltjáról, jelenéről és azokról az eredményekről, nehézségekről, amelyek 
rájuk jellemzők. 
 Dr. Bereczki Ibolya, a szövetség elnöke „Tájházaink ma. Irányok és fejlesztési 
lehetőségek” című előadásában a szabadtéri múzeumok és tájházak kapcsolódási 
pontjait vázolta fel, rámutatva a tájház fogalmára és annak a szükségszerűen meg-
változó tartalmára. Részletesen beszélt a tájházak bemutató szerepköréről (helyben 
megőrzött, helyrehozott épület, építő gyakorlat, technológia, enteriőr, életmód, 
szellemi örökség stb.), ráirányítva a figyelmet azok közösségi színtérként való meg-
jelenésére (élő tájház, rendezvények, oktatásban, turizmusban történő szerepvál-
lalása stb.). „Hogyan tovább tájházak?” E kérdésre a válasz mindenre kiterjedően 
fogalmazható csak meg. Cél, hogy a tájház minél több, társadalmilag és korban dif-
ferenciált közönség számára élvezhető, befogadható legyen. Ismeretek szerzésére, 
további tájékozódásra, visszatérésre inspiráljon, és nyújtson értékes kikapcsolódási 
lehetőséget. Amit kínál, az hiteles legyen! Élő tájház, tudásra, tapasztalatra építve, 
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a turisztikai kínálatba is beépítve. Az érték közvetítése: szűkebb és tágabb körben 
egyaránt! „Együtt vagyunk sikerre ítélve – a fenntartó (önkormányzat, civil közös-
ség, magánszemély), a helyi közösség, a múzeumi és építész szakma” – fogalmazta 
meg záró gondolataiban Dr. Bereczki Ibolya. 
 Lovas Kata „A Magyarlukafai Néprajzi Műhely múltban és jelenben” című elő-
adása azt a 30 évet kísérte végig, melynek eredményeként egy alig 80 főt számláló 
baranyai település életben maradt a helyben megőrzött népi épített örökség köré 
szervezett, a kézművességet megtartani és feleleveníteni akaró elképzelés megva-
lósításával. A műhely beindulásának és működésének köszönhetően fiatal kézmű-
vesek települtek a faluba, akik a baranyai kézműveseket tömörítő Kaptár Egyesület 
tagjaiként aktív részt vállaltak a hagyományos kismesterségek termékeinek a mai 
igények szerinti újragondolásában, létrehozásában.
 Huszonnyolc éve a falu legnagyobb eseménye a Vendel napi búcsú. A 4000–
5000 látogatót vonzó program jól példázza azok összefogását, akik népi kultúránk 
értékeinek továbbvitelében, igényes közvetítése érdekében a legtöbbet tették az el-
múlt évtizedekben.
 Csapó Angéla „Élethosszig tartó tanulás, avagy a textilörökségben rejlő tu-
dás megújulása” címmel tartott előadást. A Somogy Megyei Múzeumok Igazga-
tósága 2007–2009 között egy, az Európai Unió által támogatott programban vett 
részt, melynek gesztora a svédországi Västernorrland testvérmegye önkormány-
zata volt. A programhoz partnerként csatlakozott a svéd partner régió múzeuma, 
a Somoggyal is testvérmegyei kapcsolatot ápoló Hargita megye, és annak csík-
szeredai múzeuma, illetve az észtországi Muhu szigeten lévő helyi fenntartású 
múzeum.
 A textilörökségen alapuló tudás, tapasztalatok, módszerek innovatív cseréje 
(INEXTEX) elnevezésű többoldalú projekt eredményeiről szólt az előadó. Fel-
vázolta azokat a lehetőségeket, melyek a tájházakban fellelhető tárgyi örökségek 
alapanyag, forma- és motívumkincs elemeinek a 21. századi megújulásában is tes-
tet ölthetnek hozzáértő kezek segítségével. Csapó Angéla szövő, népi iparművész 
a nemzetközi programban 14 somogyi alkotó kurzusvezetője volt, akikkel a prog-
ramban nemzetközi szinten összeállított oktatási anyagot valósított meg, a többi 
ország résztvevőivel párhuzamosan, eljuttatva a csoportját a múzeum textilgyűjte-
ményén alapuló új tervezésű termékek elkészítéséig. 
 A 2007 decemberében elkezdett, 2009 októberében lezárult nemzetközi prog-
ram jó lehetőséget kínált arra, hogy a svédek korábbi tapasztalataiból kiindulva az 
egyes múzeumok néprajzi tárában raktározott textilek inspirálók legyenek a felnőtt 
korosztálynak egy nonformális oktatási rendszer keretében megvalósuló, innovatív 
módszerrel születő új termékek előállításának.
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 Ágh Zsófia „Tájházak szerepe a hon- és népismeret oktatásában” címmel tartott 
előadásában azt vázolta fel, hogy a népi kultúra tárgyi és szellemi anyagát az iskolák 
keretein belül, illetve azon túl milyen szerkezeti formában lenne szerencsés és hatá-
sos az ifjúság felé közvetíteni.
 Eddigi tapasztalatai alapján sajnos az ok-okozati összefüggések hiánya mutatko-
zott a közvetített anyagokkal kapcsolatban, ami miatt a gyerekek akár a település, 
akár az építkezés, a viselet stb. alakulásának módjára nem kaptak kielégítő választ, 
és nem jutottak el a „miért” kérdésre adható pontos és világos válaszig sem. Csak 
kiragadott példák álltak előttük, ami mögül az összefüggések feltárása hiányzott.  
A legújabb NAT jónak ígérkezik, de továbbra is nagyon sok múlik azon a pedagó-
guson, aki óra keretén belül (ének-, környezetismeret-, rajzóra stb.) a népi kultúrá-
val foglalkozik. Kérdés, hogy saját ismereteire hagyatkozva próbálja-e a feladatot 
megoldani, vagy a múzeumok, tájházak szakembereinek a segítségét kérve válik a 
hiteles források közvetítőjévé.
 Rátky Tamásné somogyszobi tanítónő saját és kollégái munkáján keresztül 
ismertette meg a találkozó résztvevőit azzal, hogy a helyi iskola tanulói milyen 
keretek között találkozhatnak a nagyszülők, dédszülők életmódjával, tárgykul-
túrájával.       
 Az előadások után finom ebéd várta a Tájházszövetség tagjait, majd a felújított 
református templomot Érfalvi Ferenc mutatta be, az orgonát id. Érfalvi Ferenc szó-
laltatta meg.

A találkozó résztvevői a Vilma ház szobájában ( fotó: Szíva László)
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 A program délután a Vilma háznál folytatódott. Spanics Ágnes, a Vilma-háza 
Alapítvány elnöke mutatta be az 1839-ben épült módos gazda házát – amely 
mindvégig, 1982-ig a Puskás család birtokában állt –, a telekre áttelepített épü-
leteket, a gyűjteményt, és a benne, illetve körülötte folyó értékmentő, értékmeg-
őrző és átadó tevékenységet.
 Az udvaron álló asztaloknál kézműves bemutatót tartott: Hosszú Sándorné, 
Pavlovicsné Kovács Magdolna, Világos László, Ifi Mihályné és Szüre Józsefné, 
ahogy azt az idelátogató csoportoknak is szokták.
 Gratulálunk a somogyszobiaknak, mert olyan közösséget tudtak a 1990-es 
években magára hagyott Vilma ház köré szervezni, mely nemcsak Somogyban pél-
daértékű, de országosan is jelentős.
 A Tájházszövetség elnökségi tagjaként köszönöm Eller János polgármester úr-
nak, Spanics Ágnes elnöknek, és az összes „Vilmásnak” (Horváth Istvánné, Hosszú 
Lászlóné, Kiss Istvánné, Spanics Katalin, Tóth Károlyné, Pentz Jánosné stb.), hogy 
a 2012. évi regionális találkozót fogadták és jó példával szolgáltak a szövetség többi 
elhivatott tagjának.

Kapitány Orsolya

Kézműves bemutatók a Vilma ház udvarán ( fotó: Szíva László)
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Miért jó egy rendezvényt éppen a tájházba szervezni?

Ez volt a fő kérdése és témája a Magyarországi Szlovák Tájházvezetők XII. Orszá-
gos Konferenciájának, amelyet 2012. június 9-én rendeztek meg a Pest megyei 
Sóskúton. 
 A Magyarországi Tájházak Szövetsége, a Legatum Nonprofit Közhasznú Kft, 
az Országos Szlovák Önkormányzat, a Sóskúti Szlovák Önkormányzat, valamint 
Sóskút Község Önkormányzatának közös rendezvényén délelőtt a konferencia 
programján, délután a hagyományos VI. „Kapustňík” Fesztiválon vendégeskedett 
a népes szakmai közönség.
 A konferencia 10 órakor a rendező szervezetek képviselőinek köszöntőivel kez-
dődött. A vendégeket elsőként a Legatum Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető 
igazgatója, Ando György köszöntötte, aki a tudományos tanácskozás levezetője is 
volt. Ezután sorban a meghívott vendégek és társszervezők fogalmazták meg elis-
merésüket és kérdéseiket is a résztvevők felé. Többen kifejezték azt, hogy a tájhá-
zakban folyó aktív kulturális tevékenységnek köszönhetően, országos szinten rend-
kívül szervezetten, összetartóan és eredményesen képesek ápolni, valamint az újabb 
generációkkal megismertetni és tovább éltetni a szlovák nemzetiségi hagyományo-
kat. Kérdések elsősorban a mai fiatalság szlovák nyelvhasználatával, a nyelv elsajátí-
tásával és az aktív nyelvhasználattal kapcsolatban merültek fel. Elsőként Dr. Székely 
András Bertalan, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi Főosztály, 
Külkapcsolatok és Nemzetiségi Kulturális Együttműködés Osztálya osztályveze-
tője szólalt fel, őt követte Dr. Aradszki András, a Kereszténydemokrata Néppárt 
országgyűlési frakciója tagjának, a Fidesz-KDNP frakciószövetség országgyűlési 
képviselőjének köszöntője. Majd Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormány-
zat elnöke, Kőnig Ferenc, Sóskút Község polgármestere és Horváthné Körtvélyesi 
Ivett, a Sóskúti Szlovák Önkormányzat elnöke következett az ünnepélyes megnyi-
tó beszédek sorában. A konferencia megnyitójának váratlan, de annál kedvesebb 
szereplője lett Lizicska Valéria, aki a köszöntők után egy száz éves sóskúti szlovák 
népviseletet mutatott be a közönségnek.
 A konferencia rövid kávészünet és a nagy hőségben jóleső hideg frissítők után 
szakmai előadásokkal folytatódott. A konferencia központi témája a tájházi rendez-
vényszervezés volt, amelyet a meghívott előadók saját tapasztalataik alapján, szemé-
lyesen megvalósított példáikkal szemléltettek, és sok, a gyakorlatban jól hasznosít-
ható javaslatot, ötletet, szempontot és forgatókönyvet mutattak be a résztvevőknek. 
A változatos, vetítéses előadások hasznos és új információkat, konkrét segítséget 
igyekeztek nyújtani a tájházakban dolgozó szakemberek számára. Elsőként Joó 
Emese etnográfus mutatta be a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum hagyo-
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mányos nagyrendezvényeinek legérdekesebb, mások által is átvehető, tájházi kör-
nyezetben adaptálható programelemeit. A Kecskére káposztát? Kire bízható a táj-
házi rendezvény megszervezése? című előadás a rendezvényszervező nyitottságára, 
mindenre kiterjedő figyelmére, alaposságára és rugalmasságára hívta fel a figyel-
met, valamint arra, hogy hogyan képviselheti a saját értékítéletén felülemelkedve 
az adott közösség egészének értékeit és érdekeit egy közösségi rendezvény kereté-
ben. Az előadáshoz egy Rendezvényszervezés A-tól Z-ig című segédanyag is kap-
csolódott, amelyet a résztvevők nyomtatott formában kaptak kézhez. Stallenberger 
József, a Nagymányoki Német Nemzetiségi Tájház vezetője Sváb nagyrendezvé-
nyek egy kistelepülésen című előadásában a nagyrendezvények szervezési folya-
matának lépéseit mutatta be a közönségnek. A Nagyszabású rendezvények a hazai 
szlovákoknál című előadást Ph Dr. Király Katalin etnográfus, a Szlovák Közmű-
velődési Központ igazgatóját helyettesítve Zemenné Palecska Erika mutatta be.  
A szakmai programot a konferencia fő szervezőjének, Ando Györgynek az előadása 
zárta, aki ismertette a hazai szlovák tájházakkal kapcsolatos aktuális tennivalókat, a 
Legatum Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi feladatait, továbbá részletesen ismer-
tette a gazdasági társaság által ez évben nyújtott támogatásokat is. A támogatások 
a következők voltak: Cinkota, Vágáshuta, Rudabányácska, Sárisáp, Tardos szlovák 
tájházai installációs eszközöket, népi viseletek bemutatására férfi és női kirakati bá-

A sóskuti találkozó résztvevői
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bukat kaptak, Medgyesegyháza, Gerendás, Nagybánhegyes, Szügy szlovák néprajzi 
gyűjteményei jelentős anyagi támogatásban részesültek az épületek rekonstrukció-
ja, leltárak elkészítése céljából, továbbá támogatta a Kft. az ICOMOS által szerve-
zett Népi építészeti tanácskozást is. A Legatum Kft. minden magyarországi szlovák 
néprajzi gyűjtemény számára megvásárolta a Magyarországi Tájházak Szövetsége 
Tájházvezetési ismeretek című kiadványát. A Legatum Kft. 2012-ben Oroszlány és 
Rudabányácska szlovák néprajzi gyűjteményeiről készített 6 + 1 oldalas színes két-
nyelvű (magyar-szlovák) leporellót 5 000 példányban, amely településtörténetet, 
a néprajzi gyűjtemény bemutatását, hasznos információkat és egy helyi receptet 
is tartalmaz. Ando György, a Legatum Kft. ügyvezető igazgatója a konferencián el-
hangzott ismereteket egy rendhagyó, játékos tudáspróbával ellenőrizte, felfrissítve 
a résztvevők figyelmét és kedvét. 
 A konferencia helyszínén, a Sóskúti Lovas és Élményparkban elfogyasztott 
ebéd után a résztvevők ellátogattak a településen immár hatodik alkalommal meg-
rendezett „Kapustník” Fesztiválra, ahol részesei lehettek egy szlovák gasztronómiai 
kulturális rendezvénynek.

Joó Emese

A tanácskozás előadói
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Helyi ízek, helyi örökség – 
Kenyérfesztiválon avatták fel Hajdú-Bihar megye 

legújabb falumúzeumát

Ki ne hallott volna a bárándi kenyérről? A hagyományos eljárással készített ková-
szos kenyér bizony messze földre elvitte a sárréti település jó hírét. Erre alapozták 
programtervüket a bárándi civil szervezetek, amikor elhatározták, 2012. július 7-én 
kenyérfesztivált szerveznek.
 A bárándi kenyér osztatlan sikert aratott a több száz fős fesztivállátogató köré-
ben. A fesztivál távoli vidékekről érkező vendégeket is vonzott, ami jól jelzi, hogy 
a „bárándi falunap” nem egyszerű falusi rendezvény, hanem a helyi ízek regionális 
érdeklődésre számot tartó gasztroünnepe.
 Hogy mi a siker titka? Az élő közösség, a lelkes szervezés és a hiteles hagyo-
mányápolás. Mindez a helyi civilek széles együttműködésének köszönhető, melyet 
Koroknai Béla, a Falusi Turizmus Hajdú-Bihar Megyei Szövetségének elnöke alakí-
tott ki hosszú hónapok kitartó munkájával.
 Íme tehát egy példa arról, hogy egy átlagos falu lakossága hogyan vált igazi kö-
zösséggé. A történet a Múltunk Háza elnevezésű „intézmény” létrehozásával kez-
dődött. Ennek épületét – a helyi katolikus egyház volt plébániáját – 2011-ben uni-
ós támogatásból újította fel a bárándi önkormányzat. Ezután következett a konkrét 
épület-hasznosítás megtervezése, melyre Koroknai Bélát kérték fel a falu vezetői.  
A helyben tetszetős vendégházat működtető vállalkozó kiváló szervezőnek bizonyult. 
Hónapokon keresztül hétről-hétre rendezett olyan közösségi alkalmakat, melyeken 
a bárándiak megismerhették falujuk múltját, megoszthatták egymással emlékeiket. 
Ez a klub egy internetes közösségi oldalon több száz fős csoporttá alakult, melynek 
határozott célja a helyi értékek megőrzése és bemutatása lett. Az önszerveződő lelkes 
lokálpatrióták kiléptek a virtuális térből, és a fizikai valóságban egész kis gyűjteményt 
állítottak össze a falu hagyományos kultúrájának tárgyi emlékeiből. 
 Amint egy kiállításra való anyag összegyűlt, Koroknai Béla a múzeumszakma 
segítségét kérte, hogy a leendő kiállítás mind tartalmilag, mind formailag megfelelő 
módon kerüljön megrendezésre. Ekkor kapcsolódott be a munkába az Észak-Bihari 
Muzeológiai Szakszolgálat, amely megyeszerte segíti a kisgyűjtemények (tájházak, 
falumúzeumok, kiállítótermek) szervezését. A néprajzi kiállítás végül július 7-ére 
készült el, s több egységben mutatja be Báránd hagyományos gazdaság-, életmód- 
és lakáskultúráját.
 A kiállítás ünnepélyes megnyitója egyben a falumúzeum avatója is volt. A meg-
nyitón Kocsis Róbert, a megyei közgyűlés alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a 
gazdasági válság által megviselt közösségek körében igen ritka az olyan kezdeménye-



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

30

zés, mint a bárándi, ahol önerőből, közösségi lelkesedéssel teremtették meg a lokális 
és nemzeti identitás erősítésének új intézményét, a falu múzeumát. Dr. Kovács Mik-
lós polgármester reményét fejezte ki, hogy a kezdeményezés hosszútávon is fenn-
tartható lesz, s támogatásáról biztosította a kiállítás szervezőit. Dr. Lovas Kiss Antal 
egyetemi docens a néprajztudomány nevében üdvözölte a megye legújabb néprajzi 
kiállítóhelyét, s kiemelte a kiállítás hiteles, tartalmas és látványos jellegét.
 A megnyitón a helyi közösség kinyilvánította szándékát, miszerint a falumú-
zeumot Balassa Ivánról, a falu híres néprajzkutató szülöttéről szeretné elnevezni. 
A kiállítóhely így hamarosan Balassa Iván Falumúzeum néven kezdi meg hivata-
los működését. 

Bihari-Horváth László

A kenyérsütés kiállítási egysége
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Tisztaszobai félenteriőr a bárándi falumúzeumban

A kiállítás megnyitója (balról jobbra: Kocsis Róbert megyei közgyűlési alelnök, Koroknai Béla 
projektgazda – a Sárréti Falusi Turizmus Egyesület elnöke, Ulveczki Lajosné alpolgármester, 

Bihari-Horváth László muzeológus, Dr. Lovas Kiss Antal egyetemi docens)
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Dél-alföldi Regionális Találkozó Gyomaendrődön 
2012. július 27.

Gyomaendrődön az Endrődi Tájházban rendeztük meg a dél-alföldi térség tájházai-
nak találkozóját. A rendezvényt Dr. Csorba Csaba, Gyomaendrőd jegyzője nyitotta 
meg, és köszöntötte a résztvevőket. Köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy a tájházak 
és fenntartóik között szükséges a harmonikus viszony kialakítása, mert így tud nor-
mális körülmények között működni a muzeális gyűjtemény. Az önkormányzatok, 
ha a jó gazda szemével figyelik és segítik a tájházaik munkáját, az eredmény nem 
maradhat el. Gyomaendrődön kialakult ez a viszony, amelynek eredményeként az 
Endrődi Tájház dinamikusan fejlődő gyűjtemény lett. Köszönhető ez természete-
sen Dr. Szonda István gyűjteményvezető áldozatos munkájának is.
 A jegyző köszöntője után Dr. Bereczki Ibolya elnök üdvözölte a csaknem har-
minc résztvevőt. A tanácskozás elején a szövetség nevében gratulált Dr. Füzes End-
re tiszteletbeli elnöknek 80. születésnapja alkalmából. Dr. Bereczki Ibolya nyitó 
előadásában beszámolt a szövetség 10 éves munkájáról és a 2012. év eddigi ered-
ményeiről, programjairól. 
 Második előadónk Bihari Horváth László volt, aki az Észak-bihari Muzeológiai 
Szakszolgálat felépítéséről és működéséről adott tájékoztatót. Sok praktikus is-
meretet is adó előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy ez a lehetőség más régi-
ókban is segítheti a tájházak működését, szakmai munkáját és a pályázati források 
megteremtését. 
 Szelekovszky László, a Békés megyei Honismereti Egyesület elnöke a megyei 
kastélyokról és kastélyparkokról tartott – unokái bevonásával – képekkel illusztrált 
előadást. Különös figyelmet fordított a kastélyparkok egykori növényvilágára, és a 
mai helyreállítás lehetőségeire is. 
 Dr. Dénes Zoltán egyetemi tanár a népi vallásosság magyarországi és európai je-
lentőségét érzékeltette előadásában. A keresztény kultúra az európai kultúra alapja, 
és erre épült az Európai Unió, melynek a létrehozók szerinti legfőbb alapelve, hogy 
Európából még egyszer nem indulhat háború, és Európában fel kell számolni az 
éhezést – mondotta Dénes professzor úr. 
 A tanácskozás utolsó előadója a házigazda, Dr. Szonda István volt, aki a Felemelő 
század vándorkiállításának 2012 első félévi tárlatairól tájékoztatta a jelenlévőket.
 A hozzászólásban Vaszkó Irén, az Endrődi Tájház létrehozója hívta fel a figyel-
met arra, hogy milyen fontos a helyi értékek megmentése, és ezen belül a szakrális 
emlékek védelme. Röviden beszámolt a csudaballai szakrális emlékhely kialakításá-
ról és jelenlegi működéséről. Bodó László monori tagunk a kastélyparkok pedagó-
giai hasznosításának lehetőségére hívta fel a jelenlévők figyelmét.
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 Dr. Bereczki Ibolya zárszavában megemlékezett a nemrég elhunyt Dr. Szabó Lász-
ló professzorról – aki számos jászsági tájház születésénél működött közre, segítette 
indulásukat muzeológusi munkájával, és aki több muzeológus generáció pályára ál-
lításában játszott elévülhetetlen érdemeket. A szolnoki Damjanich János Múzeum 
egykori néprajzosára, akadémiai doktorra egyperces néma felállással emlékeztünk.

Dr. Szonda István

Dr. Csorba Csaba jegyző megnyitja a találkozót

Dr. Bereczki Ibolya és Bihari-Horváth László A találkozó résztvevői
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Harminc évesen 
Jubilálnak Hajdú-Bihar megye kézművesei

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége Hajdú-Bihar megyei Szervezete 1982-ben 
alakult a megyében élő és dolgozó, akkor még elsősorban amatőr tárgyalkotó népmű-
vészekből. Az ország minden megyéjében kezdeményezték, elsősorban a megyei-vá-
rosi közművelődési intézmények segítségével ezeknek a szakmai-érdekvédelmi szer-
vezeteknek a megalakítását. Ma közhasznú civil szervezetként működünk, önkéntes 
tagsággal, a közjegyző által jóváhagyott alapszabállyal, és rendelkezünk minden, az 
1989-es II. törvény, az egyesülési törvény által meghatározott működési feltétellel.
 Tagságunk jelenleg 120 fő, Hajdú-Bihar megye 12 településéről és Jász-
Nagykun-Szolnok megyéből, valamint Debrecenből. A tagjaink egy részének a vá-
lasztott népi kézműves szakma a megélhetését biztosítja, népi iparművész címmel 
rendelkezve egyéni vállalkozók. Ők fazekasok, kovácsok, rézművesek, mézeskalá-
csosok, kosárfonók, késesek, szűrrátétesek. A Hagyományok Háza Népi Iparmű-
vészeti Osztályától pályázat útján elnyerhető népi iparművész cím mellett sokan 
szakmunkás bizonyítványt és szakoktatói végzettséget is szereztek.
 A közösség másik csoportját alkotják a máig amatőr státuszban dolgozók, akik 
közül sokan szintén elérték a népi iparművész címet, és megszerezték a szakmun-
kás bizonyítványt és a szakoktatói bizonyítványt is. Közülük vannak szövők, népi 
hímzők, csipkeverők, bőrösök és faművesek. A mindennapokban ők hobbiként 
foglalkoznak a hagyományos népi kézműves mesterségekkel, sok közülük pedagó-
gus, egészségügyi dolgozó, diák és van nyugdíjas is.
 Tagjaink között van 45 fő népi iparművész, 23 szakoktató. A legkiválóbb alko-
tók elnyerték a Népművészet Mestere címet (7 fő), a 35 évnél fiatalabbak közül 8 
fő a Népművészet Ifjú Mestere címet. Az egyesület vezetőségét a szakmai közös-
ségek vezetői (8 fő, szekcióvezető) az elnök, a titkár, 3 fős ellenőrző bizottság és a 
gazdasági vezető alkotja. Minden tisztséget választással nyernek el a négyévenkénti 
tisztújítás során, tevékenységük önkéntes munka.
 Alapszabályunk szerint célunk a népi kézművesség hagyományinak feltárása, 
ápolása, hiteles és értéket hordozó mindennapi használati és ünnepi tárgyak ké-
szítése, ezek bemutatása, a forgalmazáshoz segítségadás. Ezt a tevékenységet Haj-
dúszoboszlón egy négycsillagos szállodában bérelt helyiségben végezzük. Fontos 
feladatunknak tartjuk az alkotók ismereteinek folyamatos gazdagítását és a közeleb-
bi-távolabbi környezetünk hagyományőrző tevékenysége iránti felelősségvállalást.
 Rendszeres programjaink a nyári alkotótáborok szervezése tagjaink és minden 
érdeklődő számára, az évközi folyamatos képzések, továbbképzések megszerve-
zése. Éves szinten 6-8 kiállítás megszervezése alkotóink munkáiból elsősorban a 
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megyében, illetve a lehetőségek szerint a régióban és Budapesten, valamint évente 
egy-két alkalommal külföldön. 
 Nagy hangsúlyt fektetünk a megyében tevékenykedő közművelődési intézmé-
nyekkel való aktív kapcsolatra, hiszen a mi civil szervezetünk vállalta az állami fel-
adatot, a megye tárgyalkotó népművészeti mozgalmának folyamatos fenntartását.
 Kiemelt rendezvényünk, önállóan szervezzük − 2000 óta kétévente – a Debreceni 
Nemzetközi Fazekas Fesztivált (kezdetben a Kölcsey Közművelődés Intézettel közö-
sen), amelyhez országos meghirdetésű fazekas pályázat, szakmai konferencia, két és 
fél napos kézműves vásár tartozik. Önálló kezdeményezésünk 2011-től a Debreceni 
Kézműves Fesztivál is, ahol bemutatjuk egyesületünk mestereit, lehetőséget terem-
tünk az árusításra, a mesterségek kipróbálására, a gyerekek számára játékos formában. 
Tagjaink részére biztosítjuk a rendszeres részvételt a nagy országos népi kézműves 
programokon (Tavaszi Fesztivál, Táncháztalálkozó Budapesten, Mesterségek Ünne-
pe Budapesten, Pünkösdi Sokadalom Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum-
ban, Gyulai Sokadalom, Hortobágyi Lovasnapok, Borfesztivál stb.) és a helyi rendez-
vényeken (Cívis Korzó, Nyitott Városháza, a megye városaiban a városnapokon).
 Egyesületünk hívta életre, indította el és működtette Debrecenben – 4 éven át 
– a Tímárházat, mint a népi kézművességet bemutató közművelődési intézményt. 
Alkotóink jelenleg is dolgoznak az ottani látványműhelyekben, tanítják a felnőtt és 
gyermek látogatókat a népi kézművesség alapismereteire. 
 Kiváló alkotóink tevékenykednek a 2007-ben életre hívott Hortobágyi Látoga-
tóközpont kézműves műhelyeiben. Tagjaink a megye jelentős népi kézműves alko-
tóházait tartják fenn. Nádudvaron a fazekasok működtetik műhelyeiket, Balmaz-
újvárosban a pásztorkalap készítő Mihalkó műhelyt, Hajdúnánáson a szalmafonás 
műhelyet, az Aranyszalma Alkotóházat, Hajdúszoboszlón a Szövőházat. Több mint 
25 éven keresztül egyesületi tagjaink nyári táborainak, szakmai találkozóinak szín-
helye volt a Hosszúpályi úti Népművészeti Alkotóház, melynek külső képét, belső 
berendezését fafaragóink, szövőink, fazekasaink alkották meg. A megyei  közmű-
velődési módszertani intézet megszüntetésével elvesztettük a jogot ahhoz, hogy 
továbbra is ott tevékenykedjünk.
 Megalakulása óta, alapító egyesületként  megbecsült tagjai vagyunk a Nép-
művészeti Egyesületek Szövetségének, kiváló munkakapcsolatban vagyunk a Ha-
gyományok Házával, a Néprajzi Múzeummal, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi 
Múzeummal, a Déri Múzeummal, a megye művelődési házaival és a nádudvari 
Kézműves Szakiskolával. Nemzetközi kapcsolataink egy varsói székhelyű, országos 
hagyományőrző szervezettel több, mint 10 éven át igen erősek voltak. Hatodik éve 
élő, igen gyümölcsöző módon, a finn Jyvaykyle-i székhelyű, közép-finnországi ha-
tókörű kézműves civil szervezettel vagyunk kiváló munkakapcsolatban. 
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 Tagjaink a világ sok táján megfordultak már, elvitték a rangos magyar, ponto-
sabban a debreceni és a hajdú-bihari népi kultúrát. Különböző felkérésekre kiállítá-
son, kézműves bemutatón voltak Japánban, Kanadában, Marokkóban, és az európai 
országok közül szinte mindenütt. 
 2012-ben ünnepeljük megalakulásunk 30. évfordulóját, úgy gondoljuk, a leg-
méltóbb az lesz, ha kiállításon mutatjuk meg önmagunknak és barátainknak azt, 
hol tart ma a népi kézművesség ebben az észak-kelet-magyarországi megyében. 
Debrecenben a Sesztina Galéria, Hajdúhadházon és Sárándon a Művelődési ház 
ad helyet a programunknak. Az itt látható alkotások a magyar nyelvterület ha-
gyományaira épülő népi iparművészeti alkotások, jelentős országos pályázatok 
díjnyertes munkái, az elmúlt 30 év legjobb „termése”, a teljesség felvonultatá-
sa nélkül. Itt lesznek azok az országosan kiemelkedő alkotások, melyekért a mi 
alkotóink kapták elsőként az országos elismerést. Ilyen a Zobor vidéki hímzés, 
melyről könyvet is kiadtunk, a Nagyváradi Olaszi templom úri hímzéses textíliái, 
az eredetiek hiteles másolataiként, vagy a sokszor díjazott csáncsált szőtteseink, 
az erdélyi borzas szőttesek, amelyeket a Pocsajban élő Oláh Mihályné hozott a 
magyarországi szövő mozgalomba.  Látható lesz a csak a mi megyénkből ismert 
szűrrátétes lakástextil, és annak öltözetre átformált, országosan kiemelkedőre ér-
tékelt női öltözet. Bemutatjuk a Mihalkó féle kézi technológiával készített pász-
torkalapokat, melyeket egyedül ez a mester készít ilyen módon és ilyen ragyogó 
minőségben, a Hortobágyon használatos, rézből készült pásztor munkaeszközö-
ket, és az ott élő és dolgozó pásztorok ma is használatos hímzett szűrét, melyet 
szintén egyedül a mi szervezetünk tagja készít, valamint még számos alkotást, 
mely országos szinten is kiemelkedő.  
 A magyar nyelvterületen élő alkotókkal összehasonlítási lehetőségünk min-
den évben adódik, hiszen a Mesterségek Ünnepe a Budai Várban nagyszerű al-
kalom erre, ahol az ország több mint 6000 kézművese közül közel 600 van je-
len. Találkozunk a szakpályázatokon (országos textiles, fazekas, bőrműves stb.) 
is, ahol az elmúlt harminc évben mindig díjazottak voltak alkotóink, valamint 
a rendszeresen meghirdetett Élő Népművészet, országos népi kézműves pályá-
zaton. Legutóbbi alkalommal több, mint 20 díjat kaptunk, ami elégedettséggel 
töltheti el közösségünk tagjait.
 Alkotóink oktató tevékenysége országosan is elismert, az Országos Ifjúsági 
Népi Kézműves Pályázatokon rendre díjakat kapnak a fiatal pályázók, akik mögött 
ott állnak egyesületünk tagjai.
 Visszatekintve az elmúlt 30 évre, szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy egye-
sületünk tagjainak szakmai eredményei kiválóak, országosan is elismertek. 2008 
óta nehezebb körülmények között dolgozunk, hiszen a munkánkat nagymérték-
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ben segítő állami intézmény, a Kölcsey Közművelődési Intézet jogutód nélkül meg-
szűnt. Állami támogatás nélkül kell megteremtenünk a működés, és a számunkra 
nélkülözhetetlen közösségi élet folytatásának feltételeit.
 A népművészet közösségben született és virágzott, éltetése ma is közösségben 
történhet. Természetesen nem adjuk fel a küzdelmet a mindenki számára elérhető 
székhely, közösségi tér létrehozásáért és reméljük, hogy átmeneti a jelenlegi hely-
zetünk. Örömmel dolgoznánk a Tájházszövetséggel közös céljaink megvalósításán, 
remélem, hogy a megyénkben tartandó X. Országos Tájháztalálkozón elmélyülhet 
ez az együttműködés.

Hubert Erzsébet
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Hová vigyük múzeumba diákjainkat?
Felhívás muzeális intézmények vezetői számára

Az elmúlt években a hazai és az európai pályázati (TÁMOP, TIOP) lehetőségeknek 
köszönhetően a muzeális intézmények jelentős fejlesztéseket végeztek azzal a céllal, 
hogy minél szélesebb látogatóközönséget szólítsanak meg. Számtalan kiállítást nyi-
tottak és újítottak meg, fejlesztették a közönségfogadás infrastruktúráját, szélesítet-
ték a szolgáltatásokat, és sokat tettek azért, hogy változatos és a kor igényeinek meg-
felelő, élményekben gazdag, korszerű módszereket alkalmazó oktató, szórakoztató 
programokat kínáljanak. 

 Különösen fontos a múzeumok számára, hogy olyan környezetben és olyan 
programkínálattal tudják fogadni a látogatókat, különösképpen az iskolás korosz-
tályt, amelyek azt támasztják alá, hogy a múzeumok az iskolán kívüli oktatás leg-
jobb helyszínei. 

 Annak ellenére, hogy ma már egyre több iskola választja a muzeális intézmé-
nyeket oktatási helyszínként, még mindig sok azon közoktatási intézmények száma, 
akik nem rendelkeznek megfelelő információval a múzeumok nyújtotta lehetősé-
gekről, múzeumpedagógiai programokról. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közoktatásért Felelős Államtitkársá-
ga és a Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztálya közösen 
keresi annak lehetőségét, hogy a közoktatási intézményekhez rendszeresen és 
minél több információ jusson el a múzeumok múzeumpedagógiai ajánlatairól, 
szolgáltatásaikról. Ennek érdekében nagyfokú publicitási lehetőséget szándékoz-
nak biztosítani a múzeumok oktatással kapcsolatos kínálatának.  Ez a muzeális 
intézményeknek is rendkívül fontos, hiszen a TÁMOP és TIOP fejlesztéseknek 
köszönhetően létrehozott új szolgáltatásaikat a fenntartási időszakban is el kell 
juttatniuk az oktatás területére.

 A feladat első lépéseként a Közgyűjteményi Főosztály a magyarországi múzeu-
mok aktuális múzeumpedagógiai kínálatát felmérő adatgyűjtésre kérte fel a Szabad-
téri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési Központját.

 Kérjük, segítse munkánkat, melynek célja, hogy az Önök élő és aktuális mú-
zeumpedagógiai programjai minél nagyobb publicitást kapjanak, s a legszélesebb 
körben hasznosuljanak. Kérjük, szíveskedjenek a mellékletben, illetve az alábbi 
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linken – www.mokk.muzeumokmindenkinek.hu – elérhető táblázat mindhárom 
munkalapját – 1. Múzeum adatai, 2. Múzeumpedagógiai szolgáltatások (múzeum-
pedagógiai programkínálatonként részletezve), 3. Kiállítás ajánló – kitölteni és pos-
tafordultával visszaküldeni munkatársunk, Elsik Edina részére (elsik.edina@sznm.
hu)! A kitöltést megkönnyítendő a Szabadtéri Néprajzi Múzeum két múzeumpeda-
gógia programját adtuk meg példának. 

 Amennyiben kollégáját bízza meg a feladattal, kérjük az ő nevét, elektronikus és 
telefonos elérhetőségét adja meg számunkra!

 Ha kérdése merül fel a táblázat kitöltése során, kérjük, keresse kollégánkat, Elsik 
Edinát (30/411-4933; 26/502-590; elsik.edina@sznm.hu).

Köszönjük együttműködését!

Szentendre, 2012. augusztus 8.

 
     
     Dr. Cseri Miklós    Dr. Bereczki Ibolya
Szabadtéri Néprajzi Múzeum           Szabadtéri Néprajzi Múzeum
  főigazgató    főigazgató helyettes
    

Káldy Mária
Múzeumi Oktatási és Képzési Központ

igazgató
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Felhívás tájházi muzeológiai programra

A Magyarországi Tájházak Szövetsége és az Észak-Bihari Muzeológiai Szakszolgálat 
közös muzeológiai programot indít tájházak, falumúzeumok, néprajzi kiállítóhe-
lyek szakmai fejlesztésére.  Az Országos Tájházhitelesítő Program (OThP) kereté-
ben kisgyűjtemények nyilvántartásba vételét, kiállítások megrendezését és műkö-
dési engedélyek megszerzését vállaljuk. Szolgáltatásainkkal a néprajzi kiállítóhelyek 
hiteles működését kívánjuk elősegíteni.
 Amint az köztudott, a kiállítóhelyek állami támogatása muzeális intézményi 
működési engedélyhez kötött. Azok a tájházak vehetnek részt hazai pályázatokon, 
melyek működési engedéllyel rendelkeznek. Ennek megszerzéséhez a tájházaknak 
mindenekelőtt három fontos szakmai feltételt kell teljesíteniük: gyűjteményükről 
szaknyilvántartást kell készíteniük, és állandó kiállítást kell létrehozniuk és látogat-
hatóvá tenniük, valamint közművelődési munkatársat kell alkalmazniuk a nyitva 
tartás időszakára. A szakmai feladatok elvégzéséhez néprajzos muzeológusok mun-
kájára van szükség.
 A muzeológusok megbízása ugyan költségkiadással jár, de hosszú távon lehetősé-
get kínál a tájházak pályázati forrásbevonására is. Mivel a vidéki muzeológusok mun-
kaköri leterhelése sokhelyütt igen jelentős, a tájházak sokszor nem tudják igénybe 
venni a térségi szakemberek segítségét. Programunk erre kínál alternatívát egy gyors 
és hatékony munkacsoport létrehozásával, melyet muzeológusok, valamint könnyen 
mobilizálható néprajz és muzeológia szakos egyetemi hallgatók alkotnak. 

Az Országos Tájházhitelesítő Program professzionális szolgáltatásokat kínál, 
elérhető áron:

1.  szaknyilvántartás (700 Ft / műtárgy – min. 200 db műtárgy)
2.  állandó kiállítás megrendezése (30.000 Ft / kiállítási egység)
3.  működési engedély megszerzése (40.000 Ft)
4.  pályázatírás és megvalósítás (eseti költség)

„OThP – a megtérülő szakmai befektetés!”

Tájházszövetségi tagoknak 10% kedvezményt biztosítunk!

További információk: www.muzeumiszolgalat.hu

             Bihari-Horváth László
szakszolgálat-vezető muzeológus
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Leltározás a hosszúpályi tájház udvarán 2006-ban

Egyetemi hallgatók nyilvántartási gyakorlata (Konyár, 2011)

A Rozsnyai Gyűjtemény állandó kiállításának megrendezése (Létavértes, 2010)
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10 éves a Magyarországi Tájházak Szövetsége
(Tervezet)
2012. október 4. csütörtök
 16.00 – 17.00 Regisztráció (Népi Hajdúház, 4220 Hajdúböszörmény, Hunya-

di J. krt. 2/a)
 17.00 – 19.00 A Hajdúsági Múzeum és városközpont megtekintése
 19.30 –   Vacsora, majd baráti találkozó a Hajdúházban

2011. október 5. péntek (Hajdúböszörmény, Városháza díszterme)

Konferencia: Kreatív ipar – kézművesség és tárgyalkotó népművészet tájhá-
zainkban
A tanácskozás fő témái: A kézművesség és a tájházak kapcsolata a hajdúsági tájhá-
zak gyakorlati példáival, a kreatív ipar szerepe a települések élhetőbbé tételében, 
fenntarthatóságában
 8.30 – 9.30  Regisztráció
 9.30 – 10.00 Ünnepélyes megnyitó, köszöntők, az „Év tájháza” díj 

átadása
Előadások
 10.00 – 10.20 Bodó Sándor (a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke)
   Tájházak - egy lépéssel közelebb a területfejlesztési forrá-

sokhoz (A megyei önkormányzatok területfejlesztési hatásköre)
 10.20 – 10.40 Dr. Vígh Annamária (EMMI, Közgyűjteményi Főosztályvezető)
   Európai uniós és hazai pályázatok – A kreatív ipar lehetőségei 

a muzeális intézmények modernizációjában 
 10.40 – 11.00  Szegedyné Fricz Ágnes (Vidékfejlesztési Minisztérium, Élelmi-

szer-feldolgozási főosztályvezető-helyettes)
   Kulturális ipar, kreatív ipar – hagyományos kézművesség és a 

hungarikumok
 11.00 – 11.20  Szünet
 11.20 – 11.40 Horváth Attiláné  (Civilek a Fertő-tájért Egyesület)
   Fenntartható fejlődés, élhetőbb falvak – jó gyakorlatok a kéz-

művesség és népművészet vidékfejlesztésben betöltött szerepéből 

X. Országos Tájháztalálkozó
Kreatív ipar – kézművesség, tárgyalkotó népművészet tájházainkban
Hajdúböszörmény, 2012. október 4-5-6.
Fővédnök: Bodó Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke
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 11.40 – 12.00 Hubert Erzsébet (Hajdú Bihar Megyei Népművészeti Egyesület) 
   A népi kézművesség jelenléte a Hajdú-Bihar megyei táj-

házakban a közművelődési intézmények és civil szerve-
zetek együttműködésének eredményeként

 12.00 – 12.20  Dr. Nagy Molnár Miklós (Nagykunsági Népművészek Egyesülete)
   A Nagykunság tárgyalkotó népművészete napjainkban
 12.20 – 12.50  Feketéné Molnár Erzsébet (Keleti Ökorégió Egyesület)
   A tájház, mint a helyi termékek, kézműves alkotások „pia-

ca” – gazdanapok, vásárok, jeles napok tájházainkban

 Népi Hajdúház (4220 Hajdúböszörmény, Hunyadi J. krt. 2/a.)
 13.15 – 14.00  Ebéd 
 14.30 – 15.00 A szakmai nap folytatása a Hajdúházban: 
   Virányi Zsolt/Pataki Emőke: Területi védelem (település-

szerkezet védelem) és a Hajdúházak újjászületése
 15.00 – 17.00 Foglalkozások (hímzés, bőrművesség…) élőben 
 17.00 – 17.15 Szünet  
 17.15 – 18.30  Az „Építő közösségek” pályázaton nyertes tájházak kreatív 

iparral kapcsolatos programjainak bemutatása
 19.00  Műsor 
 19.30  Vacsora a Hajdúházban

2012. október 6. (szombat) 
 7.30-tól Reggeli
 8.00-tól:  Tanulmányi kirándulás

Útvonal és program:

Hajdúdorog – Tájház: a XIX. század végi népi építészetet reprezentálja, nádfede-
les, vertfalú lakóépület. Alaprajzi elrendezése alapján hármas osztatú. 

X. Országos Tájháztalálkozó
Kreatív ipar – kézművesség, tárgyalkotó népművészet tájházainkban
Hajdúböszörmény, 2012. október 4-5-6.
Fővédnök: Bodó Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke
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Hajdúnánás – a Hunyadi u. 21. sz. alatt álló Tájház az 1700-as évek végén épült, 
népi klasszicista stílusban. Hajdúnánáson működött az ország egyik legrégebbi 
szalmaipara, ennek őrzi eleven emlékét az itt található szalmavarrógép, mángorló, 
az aratókoszorúk, és a kunkorgók. Hátul az egykori istállóból kialakított kovácsmű-
hely a mesterek régen használt eszközeit rejti. 

Aranyszalma Alkotóház és Galéria: Reszeginé Nagy Mária népi iparművész a 
szalmafonás rejtelmeivel ismerteti meg az érdeklődőket, de alkotásaiból rendezett 
kiállítása és régi üveggyűjteménye is kedvelt látogatói cél. 
Nádudvar – a település igen gazdag a régi paraszti kultúra emlékeiben, a népi mes-
terségek, a pásztorművészet ápolásában. A magas színvonalú hagyományápolásra 
jellemző, hogy számos népművész dolgozik a településen: fazekas-, kulacsos-, ko-
sárfonó-, hímző-, szűrrátétes mesterek. A település egyben székhelye a Hajdú-Bi-
har Megyei Népművészeti Egyesületnek is, ők – mint szövetségünk tagjai – kalau-
zolnak bennünket.

Népi kismesterségek szakiskolája: műhelyeiben gyakorlati bemutatót tekin-
tünk meg a fazekas-, kéziszövő-, fafaragó,- kosárfonó-, hímző mesterségekben. 
(A szakmai ismeretek mellett népzenét, néptáncot, néprajzot és művészettörténet is 
tanulnak a diákok, s az itt töltött évek alatt a tanítványok nemcsak népi mesterségek 
alapfogásaival, hanem szerves magyar kultúránk összefüggéseivel, jelírással, képírás-
sal is ismerkednek.)

Fazekas Lajos (fazekas, a Népművészet Mestere): A nádudvari fazekas-ház és 
műhelygaléria megtekintése, beszélgetés egy mesterség továbbéléséről – a fekete 
kerámia készítéséről.

15 órától:
Hajdúböszörményi tájházak – élőben. Bemutatják dr. Nagy Imre és munkatársai. 
A Hajdúböszörmény halmazos településrészében tömbszerűen megmaradt hagyo-
mányos, szabadkéményes egykori parasztházak  konyháiban, kemencéiben a Haj-
dúságra jellemző parasztételek sülnek, főnek.

X. Országos Tájháztalálkozó
Kreatív ipar – kézművesség, tárgyalkotó népművészet tájházainkban
Hajdúböszörmény, 2012. október 4-5-6.
Fővédnök: Bodó Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke
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2012. október 7. (vasárnap) 
Fakultatív programajánlatok:

Balmazújváros – Mihalkó Gyula kalapos mester – Az egyik legrégebbi kézműves 
foglalkozásnak számít a városban a természetes alapanyagból – birka gyapjúból – 
való pásztorkalapok készítése. A kalapkészítés hagyománya a Mihalkó családban az 
1800-as évekre nyúlik vissza, s a mester műhelyében mi is végigkövethetjük az ősi 
munkafolyamatot. 

Veres Péter Emlékház – a XIX. század elején épített ház kiállításában az író életét 
és munkásságát bemutató használati tárgyai, levelezése, művei stb. láthatók eredeti 
környezetükben.

Hajdúszoboszló – Gazdaház: a múzeum tárgyi emlékek bemutatásával idézi meg 
egy nemesi birtokos egykori életét. Számunkra is ismertetik sikeres programjaikat, 
melyek hónapról-hónapra bepillantást engednek hajdani kézműves tevékenységek-
be: a szappanfőzésbe, a sár-, agyag-, vályogvetés, tapasztás munkájába, vagy akár a 
szövőszék felvetésébe, s a szövésbe.

Szervezők: 
Magyarországi Tájházak szövetsége
Hajdúböszörményi Önkormányzat
Keleti Ökorégió Egyesület

További információ és jelentkezés: Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök, 
Magyarországi Tájházak Szövetsége, majnarmarti@t-online.hu

X. Országos Tájháztalálkozó
Kreatív ipar – kézművesség, tárgyalkotó népművészet tájházainkban
Hajdúböszörmény, 2012. október 4-5-6.
Fővédnök: Bodó Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke
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JELENTKEZÉSI LAP

a Magyarországi Tájházak Szövetsége X. Országos Találkozójára,
amelyet 2012. október 4. és 6. között rendezünk Hajdúböszörményben

Jelentkező neve (nyomtatott betűvel): …………………………………………

Levelezési címe: ………………………………………………………………

Munkahelye: …………………………………………………………………

E-mail címe: …………………………………………………………………

Telefonszáma: ………………………………………………………………

Részvételi díjak: 

Időtartam Tartalom Költség
A találkozó teljes időszakára

(2012. október 4-6.)
Magában foglal 3 vacsorát, 2 ebédet, a 
szakmai nap és a tanulmányi út költségét. 12 000.- Ft

Kérjük jelölje az igen vagy a nem szó aláhúzásával, hogy 2012. október 4-én 17 
órától részt kíván-e venni a Hajdúsági Múzeum és a városközpont megtekintése 
c. programon!

Igen / Nem

A találkozó szakmai napjára
(2012. október 5.)

Magában foglal egy ebédet, egy vacsorát, 
s a konferencia költségét. 3 000.- Ft

Szakmai tanulmányútra
(2012. október 6.)

Magában foglal egy ebédet, egy vacsorát 
és a buszköltséget. 5 000.- Ft

Kérjük, hogy a fenti táblázatban aláhúzással legyenek kedvesek a részvételi 
szándékuknak megfelelő sort jelölni!

Felhívjuk a kedves jelentkezők figyelmét, hogy idei találkozónkon is szívesen ven-
nénk, ha a tájházukat bemutató poszterekkel, ismertetőkkel jelentkeznének. Ezek el-
helyezésének biztosításához kérjük anyagaik adatait a jelentkezési lapon feltüntetni:

 – darabszám: ……………………………………………….

 – méret (egyenként): …………………………………..
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 Október 5-én 17 órától tájházanként 5–5 perces bemutatkozásra is lehetőséget 
biztosítunk. Leginkább azok jelentkezésére számítunk, akik az elmúlt hónapokban 
európai uniós forrásból valósítottak meg fejlesztéseket! Kérjük, itt jelezze, ameny-
nyiben élni szeretne ezzel a lehetőséggel:

 Tartok bemutatót  nem tartok bemutatót
 

          
       Aláírás

A jelentkezési lapot a szövetség levelezési címére (3325 Noszvaj, Honvéd u. 4.)
2012. szeptember 15-ig kérjük visszaküldeni!

A részvételi díjat vagy a szakmai nap és/vagy tanulmányi kirándulás költségét 
csekken vagy átutalással a 11991281-06365369-10000001. sz. bankszámla-

számra kérjük befizetni.

Amennyiben számlára van szüksége, ezt jelezze a csekk/átutalás „Közlemény” 
rovatában.

Az ellenőrző szelvényt vagy az utalásról szóló igazolást kérjük, hozzák magukkal 
a regisztráláshoz!
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