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Tisztelt Olvasó, Kedves Barátaim! 
 
Ez az ősz is programokban gazdagon telt el. Sok háznál a nyár vége óta 
készültek a Kulturális Örökség Napjára, hogy az eddiginél teljesebb képet 
mutathassanak intézményükről.  
 

Az ősz kedvező fordulatot hozott a Tengertánc pályázat terén is, megindult a 
pályázati összegek folyósítása, egyre több háznál valósultak meg a régóta 
tervezgetett vágyak, a tervezett programok. Jó eső érzéssel vettünk részt néhány 
új létesítmény, infrastrukturális fejlesztés avató ünnepségén. Ezeket nem a 
szokásos protokoll jellemezte, inkább meghitt hangulat és őszinte öröm a szűkös 
anyagi lehetőségek között is megvalósított álmok láttán. 
 

Jelentős esemény volt a Szövetség életében a negyedik országos találkozó, 
amelyet ez évben Hosszúpályiban rendeztük meg. A színvonalas szakmai 
programok, a szívélyes vendéglátás és a két autóbuszos kirándulás élményét a 
kitűnő időjárás tette teljessé.  
 

Folytatódott a regionális találkozók sorozata, Sarródon a résztvevők jelentős 
része Dél-Szlovákiából érkezett, bizonyítva az országhatárok spiritualizálódását 
és mozgalmunk „határtalan” jellegét. 
 

A Révkomáromi Főiskolán megszervezett szlovákiai fórum jó hangulatú, 
egymás problémáinak megismerését segítő találkozó volt. Dr Danter Izabella 
kitartó szervező munkájának és a tájház-üggyel kapcsolatos elhivatottságának 
eredményeként. 
 

Egyre több tájházban kezdődött meg a gyűjtemény szakleltárának elkészítése, 
néhány muzeológus  támogatónk önzetlen segítsége folytán. Köszönjük ez úton 
is, lehetőségeik szerint folytassák ezt a munkát, hogy tájházaink gyűjteményei 
végre a nagy nemzeti gyűjtemény integráns részeivé válhassanak. 
 

A médiákból egyre többet hallunk a Nemzeti Fejlesztési Terv előkészületeiről, 
az Új Magyarországért programról. Ezek vidékfejlesztési részprogramjaiban 
adott a lehetőség a népi kultúra megőrzését, a hagyományápolást, 
örökségvédelmet szolgáló programok, tervek kidolgozására és megvalósítására. 
Nagy lehetőséget szalasztunk el, ha nem élünk ezekkel, ezért szeretnénk 
informálni, bevonni a tájházak létrehozóit, fenntartóit ebbe a folyamatba. Együtt 
talán ez is könnyebben megy!  
 

A közeledő télre jó felkészülést és az elkövetkező új esztendőre sok erőt és 
kitartást kívánok! 
 
Jósvafő, 2006. október 27. 

          Szablyár Péter 
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IV. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ – HOSSZÚPÁLYI 
2006. szeptember 21-24. 

 
Beszámoló a IV. országos találkozóról 

– Kolozsvári István – 
 
 

Már az első napon, szeptember 21-én, csütörtökön igen szép számmal gyűltünk 
össze a hosszúpályi Bem József Művelődési Házban, ahol a regisztrációval, 
majd a szomszédos Irinyi vendéglőben elköltött vacsorával és baráti 
találkozóval kezdetét vette a IV. országos találkozó.  
 
A szakmai program 22-én, pénteken reggel kezdődött a művelődési ház 
nagytermében, ahol Berényi András polgármester, majd dr. Füzes Endre, a 
Tájházszövetség elnöke köszöntötte a résztvevőket. A pénteki konferenciára 
csaknem hetven érdeklődő gyűlt össze a helyszínen.  
 
Itt került sor az „Év tájháza” pályázat értékelésére, illetve a díj átadására, melyet 
a bíráló bizottság ezúttal az Ócsai Tájháznak ítélt oda. Dr. Füzes Endre – 
tolmácsolva a bizottság tagjainak érveit – kiemelte a tájház általános rendezett 
állapotán túl az ott megrendezésre kerülő közművelődési programok magas 
színvonalát, mind a helyi közösség életében betöltött szerepük, mind pedig az 
odalátogató vendégek szolgálatában végzett munkájuk fontosságát. Papp Ágnes, 
a tájház vezetője a díj átvételekor utalt a Tájházszövetséggel fenntartott intenzív 
kapcsolatukra, a kölcsönös segítségnyújtás fontosságára és lehetőségeire. 
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       Az „Év tájháza” díj átadása       A boldog nyertes: Papp Ágnes 
 
 
Mindezek után vette kezdetét az előadóülés. A délelőtti ülésszak levezető elnöke 
Dr. T. Bereczki Ibolya, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-
helyettese volt. Az első csokor előadásai a tájházak mindennapi problémáit, a 
működésük-működtetésük feltételeit érintő általános kérdésekkel, gyakorlati 
feladataikkal, szervezeti kapcsolataikkal foglalkoztak. A tematikát tekintve a 
szervezők igyekeztek úgy összeállítani a felszólalások témáit, hogy arányosan 
szó essen magukról az épületekről, a bennük őrzött gyűjteményekről, a hozzájuk 
kapcsolódó közművelődési munkáról, valamint e kis gyűjtemények lehetséges 
kapcsolódási, kapcsolattartási lehetőségeiről. 
 Az első előadó, Pataky Emőke, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
területi népi-műemlék-felügyelője volt, aki Mit ér a tájház, ha műemlék? címen 
tartott előadásában elsődlegesen a Hajdú-Bihar megyében működő tájházak 
példáján szemléltette a műemlékvédelmi szempontok, a hiteles épület-
kiválasztás és -megőrzés érvényesülését. Bár Pataky Emőke elsődlegesen a 
hivatásos műemlékvédő építész szemével tekint helyben megőrzött népi 
építészeti objektumainkra, fontosnak tartotta kiemelni, hogy mivel ezek 
múzeumként állnak a köz rendelkezésére, illetve a helyi közösség szempontjából 
fontosak elsősorban, a muzeológiai és a közművelődési feladatokat is 
maradéktalanul el kell látniuk. Eddigi munkája során is nagy hangsúlyt fektetett 
arra, hogy a rendelkezésre álló, már megnyílt házak esetében megpróbáljon 
minél több segítséget megadni azoknak a fenntartóknak, akik az épültetek 
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állagmegóvásában, hiteles rekonstruálásában eddig még hiányosságokkal 
küzdöttek. Lényegében kategóriák felállítását szorgalmazta – megadva ezzel az 
egész tanácskozás vezérfonalát is. Vannak gyűjtemények, melyek értékes tárgy-
együttesekkel rendelkeznek, de sem a megfelelő épület nem áll a hiteles 
bemutatásukhoz rendelkezésre, sem pedig azok bemutatása, közcélú 
hasznosítása nem történik a megfelelő keretek között. Vannak azonban kiváló 
népi műemlék épületek, sőt egész porták, amelyek – zömmel a fenntartó 
érdektelensége miatt – nem rendelkeznek gyűjteménnyel, berendezéssel. Végül 
pedig vannak valódi kis múzeumok, ahol mind az épület, mind pedig a benne 
lévő gyűjtemény megfelelő hitelességű és általános állapotú, azonban ezek csak 
„élettelenül” állnak a látogatók rendelkezésére. Mindezek sorsának végleges 
rendezéséhez valamennyi lajstromba vételére volna szükség, hosszú távon így 
lehetne pótolni az esetleges hiányosságokat, hogy végül egy szintre hozhatók 
legyenek kis falusi múzeumaink. 
 

 
 

Pataky Emőke előadását tartja 
 

 Ugyancsak térségünk példáját hozta Kállai Irén, a berettyóújfalui Bihari 
Múzeum vezetője előadásában, melynek az Egy tájmúzeum és a tájházak 
kapcsolata, a Bihari Múzeum példáján címet adta. Az egykori Csonka Bihar 
vármegye – ami a mai Bihari Múzeum gyűjtőterületével azonos - térségében 
majdnem húsz különféle tájház, népiműemlék-kiállítóhely található. Ezek sorsa, 
épületeik, gyűjteményeik színvonala meglehetősen változatos. Ezek szakmai 
segítése hosszú évtizedeken át a megyei múzeumok feladata volt, napjainkban 
azonban, az általános közigazgatási és finanszírozási rendszerek átalakulása 
idejében egyre nagyobb szerepet kapnak – legalább is kellene, hogy kapjanak – 
a regionális, tájmúzeumok, illetve a civil szervezetek. Kállai Irén előadásából 
kiderült, hogy a bihari régió ebben megelőzte korát, ugyanis pontosan harminc 
éve a Bihari Múzeum Baráti Köre által a Bihari Múzeum mint tájmúzeum próbál 
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intenzív kapcsolatot tartani régiója kisgyűjteményeivel, tájházaival. 
Legfontosabb kapcsolódási pontokként az 1976 óta megrendezésre kerülő Bihari 
Honismereti Táborokat emelte ki az előadó, melyek néprajzi szakcsoportjai több 
bihari tájház gyűjteményének megalapozásában, gyarapításában és rendezésében 
vállaltak oroszlánrészt. Jelesül: három éven keresztül Szentpéterszegen, az 
1990-es évek elején Nagyrábén, a később aztán meg nem valósult 
körösszegapáti tájházban, a hencidai kovácsműhelyben, legutóbb pedig 2004-
ben Pocsajban dolgoztak a néprajzos táborozók. Ezeken kívül a táborozók 
kirándulásaik során felkeresték még Bakonszeg, Kismarja, Biharnagybajom, 
Hosszúpályi, Létavértes, Álmosd, Biharugra, Füzesgyarmat, Kétegyháza 
tájházait, emlékházait, kiállítóhelyeit is. A Bihari Múzeum kiadványaiban is 
helyet kapnak e kiállítóhelyek, a további együttműködés még intenzívebbé 
válását a régiós szemlélet további erősödésétől várja az intézményvezető – és az 
említett kiállítóhelyek fenntartói is.  
 

 
 

Kállai Irén előadása 
 

 A harmadik előadás témája szintén regionálisnak tekinthető, ugyanis 
bővebb betekintést kaphattak a résztvevők a jelenlegi országhatárok 
szomszédos, illetve távolabbi területein, konkrétan a Partiumban, illetve az 
Erdélyben folyó tájházalapító, -működtető kezdeményezésekről, folyamatokról. 
Kéri Gáspár, a Gálospetri Tájház fenntartója, működtetője, illetve Antalné 
Tankó Mária, a Gyimesbükki Tájház vezetője számolt be a területükön folyó 
kisgyűjteményi munkákról. Azzal a megállapítással azt hiszem, mindnyájan 
egyetérthetünk, hogy minél messzebb megyünk a minket elválasztó határoktól, 
annál kevesebb e gyűjtemények száma, holott az összegyűjthető tárgyak 
mennyisége és minősége ezzel ellentétben annál gazdagabb képet mutat. Ennek 
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annyi az oka, hogy azokon a területeken az általános életmód még nem alakult át 
annyira, hogy e tárgyak, eszközök muzeális szerepre válthattak volna, vagyis 
mind a mai napig használatban vannak. Kéri Gáspár írásában, melyet 
távollétében Tankó Mária olvasott fel számot adott a Gálospetri Tájház, a 
mezőpetri Sváb Tájház, az Érkörtvélyesi Falumúzeum, valamint az érsemjéni 
Kazinczy-emlékkiállítás működéséről, Tankó Mária pedig a gyimesbükki tájház 
példáján szemléltette az ilyen jellegű gyűjtőtevékenység és kiállítási mód távlati 
lehetőségeit Erdélyben, illetve a moldvai magyarság körében. 

 
 Egy konkrét gyakorlati probléma megoldására, történetesen a tájházakban 
végzendő tárgykezelés és nyilvántartás lehetőségeire kívánt alternatívát nyújtani 
előadásával Szonda István, a gyomaendrődi Endrődi Tájház és Helytörténeti 
Gyűjtemény vezetője. Előadásának címében – A kisgyűjtemények leltározási 
problémájának megoldásáról – Néprajzos egyetemi hallgatók a tájházakban – 
arra a hét esztendeje elindult folyamatra utalt, melynek révén idén már a 
negyedik néprajzi gyűjtemény leltározásához, tárgykezeléséhez fogtak hozzá az 
általa vezetett nyári néprajzi táborok egyetemista csoportjai. 2000-ben, 
Dévaványán került megrendezésre az első néprajzos tábor, amikor is a Bereczki 
Imre Helytörténeti Gyűjtemény anyagát kezdték el nyilvántartásba venni a 
résztvevők. A következő évben a csoport áttette székhelyét az Endrődi Tájházba, 
ahol azóta is töretlenül, minden nyáron megrendezésre kerül a gyűjtő- és 
feldolgozótábor. A gyűjtemény tárgyainak nyilvántartásba vétele mellett 
lehetőség nyílt megismerkedni több helyi nevezetességgel, szokással, sor került 
továbbá épület- és temetőfelmérésre, illetve további tárgygyűjtésre. Az endrődi 
eredmények híre távolabb is eljutott, így kezdte meg egy újabb csoport a munkát 
a későbbiekben a Füzesgyarmati Tájházban, illetve annak kovácsműhelyében, 
2006-ban pedig a Borsodnádasdi Néprajzi Gyűjteményben és a Hosszúpályi 
Tájházban, ez utóbbiban már teljesen önállóan, Horváth László vezetésével. Az 
e táborokban folyó munka kétirányú: amellett, hogy elindul a múzeumi 
működési engedély megszerzéséhez nélkülözhetetlen leltározás folyamata 
azokban a gyűjteményekben, ahol esetenként semmi más lehetőség nem 
kínálkozik erre, az egyetemi hallgatók is bővebb gyakorlati szakismeretre 
tehetnek szert.  

   Szonda István előadása 
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 Az ebédszünetet követő délutáni ülésszakot Nagyné Bősze Katalin, a 
Sóstói Múzeumfalu munkatársa, a Tájházszövetség elnökségi tagja vezette. 
Ebben a csokorban egy régóta feleletre váró kérdés megválaszolásához 
próbáltak támpontot adni az előadók. Bővebben szólva különféle 
emlékházainkról azt próbálták megvilágítani általános kérdésekkel és konkrét 
válaszokkal, hogy falusi, kisvárosi emlékházaink miként illeszkednek a tájházak 
sorába. Visszagondolva Balassa M. Iván tájház-definíciójára – mely 
alapszabályunkban is szerepel –, azt kell mondanunk, hogy amennyiben 
rendelkeznek e házak olyan enteriőrökkel, melyek egy bizonyos korban az adott 
település életmódjáról adnak valamelyest képet, akkor akár – részben vagy 
egészben – tájházaknak is tekinthetők, ám tudjuk, hogy az irodalmár 
muzeológusok nem mindig preferálják az enteriőrös kiállítások elsődlegességét.  
 E problémakör útvesztőiből kívánt kiutat adni Lakner Lajos, a Debreceni 
Irodalmi Múzeum munkatársa Irodalmi emlékhelyek születése című előadásával, 
melyben végigtekinti az emlékkiállítások típusait, azok lehetőségeit, a 
legkorábbi magyarországi példáktól egészen napjainkig. 
 

 
 

Lakner Lajos előadása 
 

 Szólt az enteriőrös, a tablós, a vitrines kiállításokról, a bemutathatóság elvi és 
gyakorlati kérdéseiről. Kiemelendőnek tartom azt a problémát, hogy konkrét, 
életmód-kiállítással egybekötött bemutatásról sok esetben azért nem eshet szó, 
mert az említett jeles személyiség után semmiféle hiteles, eredeti tárgy nem 
maradt fenn az utókor számára (lásd: Álmosd – Kölcsey-emlékház, Bakonszeg – 
Bessenyei-emlékház, vagy hogy ne csak az irodalmi példákat említsük: 
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Biharnagybajom – Szűcs Sándor emlékház). A kiállításokon, bemutatókon túl 
fontos az adott személy, ezáltal megemlékezés helyének jelentősége, illetve 
megítélése az adott település közösségében. Amennyiben a tájházi 
párhuzamokat nézzük, ezek elsősorban a lokális identitás szempontjából minden 
esetben igen fontos szereppel bírnak. Az emlékházak esetében azonban ez 
nagyban függ az adott személytől.  
 E problémakörhöz kapcsolódott Hozzászólásával Bagó Ilona, a Petőfi 
Irodalmi Múzeum munkatársa, aki néhány konkrét példán, kiemelten pedig a 
balmazújvárosi Veress Péter emlékház esetén szemléltetve szólt a különböző 
kiállítások megvalósíthatóságáról, illetve azok fenntarthatóságáról.  
 Ahogyan a tájházakra, úgy az emlékhelyekre, emlékkiállításokra is igen 
fontos feladat hárul az előbb már említett lokális önazonosság-tudat, azontúl 
pedig a nemzeti hovatartozás-érzet erősítése, illetve értékek megőrzése terén is a 
határainkon kívül rekedt magyar településeken. Erről kaphattunk képet Szilágyi 
Enikő, az érmindszenti Ady Endre Emlékmúzeum vezetőjének előadásából, aki 
szemléletes beszámolójában nagy hangsúlyt fektetett mind az Ady-emlékek, 
mind pedig a néprajzi értékek bemutatására, azok megőrzésének, közreadásának 
mikéntjére. Fontos, hogy az egy-egy személyiséghez kötődő emlékhelyek, 
emlékházak, a mai határoktól függetlenül is eleven kapcsolatot tartsanak fenn 
egymással, így általuk is erősítendő az összetartozás történelmileg is 
predesztinált létét. 
 Az előadások szünetében nyílt meg Fuchszné Benkák Katalinnak, a 
Mindszenti Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjének Határmente 
című fotókiállítása. Az alkotó intenzíven fenntartva épp a fentebb említett – 
mind szakmai, mind személyes – határmenti kapcsolatokat, érzéseit, gondolait 
igyekszik az ott készített fényképfelvételekkel megörökíteni, és ezek által 
továbbadni. Azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy e kiállítás tökéletesen 
illeszkedett a konferencia és az egész találkozó „határmentiségéhez”. 
 

 
 

Fuchszné Benák Katalin fotókiállításának megnyitója 
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 Az ülésszak végén a találkozó résztvevői átsétáltak a tájházhoz, miközben 
a Polgármester Úr idegenvezetésével megtekinthették a település megújulóban 
lévő központját, valamint a falu református és római katolikus (műemlék-) 
templomát. Eztán került sor a húszéves Hosszúpályi Tájházban arra a 
megemlékezésre, melynek keretében a megújított kiállítás mellett megnyílt a 
nádudvari Kézműves és Szolgáltató Mesterségek Szakiskolájának időszaki 
kiállítása is, mely azt mutatja be napjaink embere számára, hogy a tradicionális 
kultúra tárgyiasult elemei hogyan is maradhatnak meg elevenen, és hogyan 
lehetnek egy bizonyos életmód megőrzői, átörökítői úgy, hogy közben a XXI. 
századi komfort igénye semmiben nem szenved csorbát. 
 A délután fő eseménye azonban az a megemlékezés volt, mely a húsz 
esztendeje megnyílt tájháznak, alapítójának, alapítóinak, illetve az ő 
emléküknek szólt.  
 Hosszúpályiban igen alapos, több évtizedes helytörténeti, valamint 
néprajzi gyűjtőmunka előzte meg az állandó kiállítóhely létrejöttét, amely 1986. 
április 18-án nyitotta meg kapuit. Kezdeményezője Bődi István helytörténeti 
kutató – tanár, iskolaigazgató, könyvtárvezető, valamint több ízben községi 
elöljáró is – volt, aki már a 70-es években indítványozta a Hajdú-Bihar Megyei 
Műemléki Albizottságnál a tájház épületének védelmét és felújítását, melynek 
eredményeként 1986-ra el is készült a helyreállítás. Akkor a községi tanács 
kezelésében állt, később az önkormányzat közvetlen fenntartásában működött, 
jelenleg a Bem József Művelődési Ház intézményi része. Muzeológiai 
szempontú rendezése 2005 ősze óta folyamatban van, az azóta eltelt egy év 
erőfeszítéseinek eredményeként – a tárgykezelések, a kiállítások profiltisztítása, 
az épület néhány elemének helyreállítása után - kerülhetett így most a 
nagyközönség elé a megújult enteriőr.  
 
 Emlékező gondolataiban Dr. Angyal László András – aki húsz évvel 
ezelőtt a megyei Műemléki Albizottság elnökeként igen jelentős részt vállalt 
több műemlék megőrzése, helyreállítása mellett a hosszúpályi tájház 
létrejöttében is – arra hívta fel a megjelentek figyelmét, hogy több ezer éves 
kultúránk fenntartói közé tartoznak e népi műemlékek, és ha ezek 
berendezésükkel együtt tudják szolgálni a közösséget, akkor ezáltal 
nemzetfenntartó szereppel is bírnak. 
 
 Dr. Füzes Endre, miután köszöntötte az ismét, immáron nagyobb 
számban egybegyűlteket, ugyancsak hangsúlyozta a népi kultúra helyben 
megőrzött és bemutatott értékeinek fontosságát, és azt, hogy e tevékenységben 
milyen feladatot lát el maga a Tájházszövetség, és ennek egyik fiatal tagjaként a 
Hosszúpályi Tájház. Ezt követően átadta a „Tájházsövetség tagja” feliratú táblát 
a fenntartó képviselőinek, mely ezután a ház falán fogja hirdetni e felvállalt 
közösséget.  
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Dr Füzes Endre elnökünk köszöntő szavait mondja 
 

 Berényi András polgármester köszöntő és köszönő szavai után került sor a 
homlokzaton elhelyezett emléktábla felavatására, mely az elmúlt húsz évre való 
emlékezésen kívül külön felidézi az alapító, Bődi István személyét, 
tevékenységét, és összekötötték az alkalmat a névadással is, így ezentúl e 
kisgyűjtemény Bődi István Falumúzeum néven várja majd a helybeli és a 
távolabbról érkezett látogatóit.  
 

 
 

Berényi András polgármester  
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 A meglehetősen tartalmas szakmai és emlékező nap után ugyancsak 
tartalmas, de már sokkal könnyedebb programra került sor a művelődési házban. 
Elsőként a Sugalló zenekar, majd Vígh Sándor és a püspökladányi Törő Gábor 
Hagyományőrző Együttes szórakoztatta az egybegyűlteket, és itt egyben 
lehetőség nyílt arra is, hogy a résztvevők immáron kötetlen formában 
megosszák egymással esetlegesen az elmúlt egy évben szerzett tapasztalataikat, 
vagy éppen a nap addigi részében látottakat, hallottakat.  
 

 
 

Közös vacsora a Művelődési Házban 
 

 Szombaton – ugyancsak a találkozó hagyományai szerint – autóbuszos 
szakmai kiránduláson vehettek részt a szövetség megjelent tagjai. A nap célja az 
Érmellék kiállítóhelyeinek, tájházainak körbejárása volt, a következő 
állomásokkal: Létavértes – vízivágóhíd; Létavértes – Kossuth-kerti szőlőspajták; 
Álmosd – Kölcsey Emlékház, majd Mucsi Mihály kovácsműhelye; Érsemjén – 
Kazinczy-emlékház; Érkörtvélyes – Falumúzeum; Mezőpetri – Sváb tájház; 
Gálospetri – Érmelléki tájház.  
 
A hosszúra nyúlt, de egyben nagyon is gazdag túra végén Érmihályfalván 
költhettük el vacsoránkat, melynek során még szorosabbra fűzhettük szakmai és 
baráti kapcsolatainkat, egyúttal pedig jóval kötetlenebb és őszintébb formában 
oszthattuk meg tapasztalatainkat érmelléki vendéglátóinkkal. 
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Mozaikok a szeptember 23-i kirándulásról 
 

  
 

Létavértes – vízivágóhíd   Álmosd – Kölcsey Emlékház 
 

      
 
Az Álmosdi csata emlékműve   Az Érkörtvélyesi tájház 
 

     

Tóth Imre portáján    Közös vacsora Érmihályfalván
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A találkozó záró napja – rövidebben ugyan, mint szombaton – szintén szakmai 
kirándulással telt, ekkor irányt váltva Bihar déli részének tájházai közül kerültek 
ki állomáshelyeink: Bakonszeg – Bessenyei-emlékház és Tájház; Nagyrábé – 
Tájház; Biharnagybajom – Szűcs Sándor Emlékház; Szentpéterszeg – Tájház.; 
Csökmő – Tájház.  (A kirándulások helyszíneiről a résztvevők, illetve a 
Szövetség valamennyi tagja már előzetesen tájékozódhatott a Tájházi Hírlevél 
korábbi számaiból: Szablyár Péter – Találkozó érmelléki tájházak vezetőivel. T. 
H. 2005. 3. füzet; Kéri Gáspár – Tájház az Érmelléken, T. H. 2005. 4. füzet; 
Kolozsvári István – Bihar tájházai, T. H. 2006. 2. füzet.) . 
 

      
 

Nagyrábé – Tájház  Biharnagybajom– Szűcs Sándor Emlékház
    
Bőven benne jártunk az ebédidőben, amikor megérkeztünk Pocsajba, Sinka 
Miska vendégházába, ahol előkerült a kemence, illetve a pince mélyéről 
búcsúebédünk, amelyhez házigazdáink vendégmarasztaló hangulatot teremtettek 
citerájukkal, és az annak húrjai által felcsendülő bihari dallamokkal. 
 

   
 
 A csökmői tájházban   A szentpéterszegi tájházban
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Mindezek tekintetében mondhatjuk, hogy a találkozó elérte célját, ugyanis mind 
az előadásokon hallottak, mind a körutakon látottak újabb gondolatokat 
ébresztettek a résztvevőkben, melyeket sok esetben már a helyszínen 
megfogalmaztak, ezen túl pedig lehetőség nyílt arra, hogy Bihar értékeivel 
ismerkedhessenek meg más vidékek értékmentői. Külön öröm, hogy a már 
összeszokott résztvevőkön kívül sok új arccal találkozhattunk, sok új tagot 
köszönthettünk szerte Magyarországról, sőt a Kárpát-medencéből, a Felvidéktől 
Erdélyig, a Partiumtól a Délvidéken át egészen idei helyszínünk közvetlen 
környékéig. 
 
Ennek dacára kis hiányérzettel váltak el egymástól a rendezők és a résztvevők, 
ugyanis az idei alkalommal még nem hangzott el a jövő évi találkozó 
helyszínének neve, vagyis egyelőre még várakozunk a következő helyszín 
képviselőinek jelentkezésére! 
 

 
 

Újvári Professzor az előadóülés hallgatói között 
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A gyimesbükki néprajzi gyűjteményről 
- Antalné Tankó Mária - 

 
 Nevem Antalné Tankó Mária. Gyimesbükkön születtem, 1957-ben 
végeztem a Bakói magyarnyelvű tanítóképzőt és 1957-1996 között 
Gyimesbükkön, szülőfalumban tanítottam magyarul és románul. Jelenleg 
nyugdíjasként ugyanitt élek és tevékenykedem, néprajzi kutatással gyűjtéssel 
foglalkozom egy olyan tájegységen a - GYIMESI CSÁNGÓ VIDÉK- amely a 
magyarság legkeletibb végvára, ahol még a népi kultúra és népi hagyományok 
érintetlenül élnek. 
  
 Gyimesbükköt 1951-ben Bákó megyéhez csatolták. 1965-től megszűnt a 
magyar nyelvű tanítás és minden magyar nyelvű kulturális megnyilvánulás. 
Ameddig románul voltam kénytelen tanítani úgy éreztem, hogy üres a lelkem, 
mert nem tudtam tenni semmit magyarságunkért, hagyományainkért, a gyimesi 
népért. Tudtam azt, hogy valamilyen módon kellene ápolni gyökereinket is, mert 
gyökér nélkül egy népcsoportot elfújja a szél. Tudom, hogy semmi sem történik 
véletlenül, azt is tudom, hogy Istentől kaptam ezt a sugallatot, hogy valamit 
tegyek és gyűjtsem össze a gyimesi emberek hagyományait őrző tárgyakat. 
Látva, hogy sok értékes régiséget potom áron megvásárolnak a különböző 
régiség gyűjtők, és ha valaki nem lép közben és nem tesz lépéseket ennek 
megakadályozása  érdekében, azért hogy mindent ne hordjanak el, valami itthon 
is maradjon, akkor azon vesszük észre magunkat, hogy régiségek nélkül 
maradunk és a következő nemzedék nem lesz honnan megismerje elődeik életét.  
 Az elmúlt 30 esztendő során családi otthonunkban, családommal 
létrehoztam egy magán néprajzi gyűjteményt, egy Gyimesbükki tájházat, 
amely pillanatnyilag 1700 tárgyat számlál. Letűnt korok tárgyi világát próbáltam 
összegyűjteni és ezeket tárom a látogatók elé. A nagyháznak nevezett gyimesi 
szobában festett bútorok, ágyneműk, szőttesek, férfi és női viselet darabok , 
szent képek, imakönyv gyűjtemény, régi fénykép album, kb. 300 darab régi 
fényképpel. A saját lakásomban egy másik nagy teremben, ahol 1995-ig egy kis 
kocsma működött, a fonás-szövés eszközei, a tejfeldolgozáshoz szükséges 
eszközök, kovácsmesterek által készített vas tárgyak, nagy üveg gyűjtemény, fa, 
fém és cserépedények vannak összegyűjtve. Ezek a tárgyak lakásomban állandó 
kiállításként, napszaktól függetlenül minden látogatónak megtekinthető. 1990 
előtt is voltak látogatók, de kevesebben és nem is mertem nagyon 
népszerűsíteni, a kiállítást, attól féltem, hogy elviszik, és nem kapom vissza, de 
1990 után nagyon megnőtt a látogatók száma. Mostanig kb. 40000-en látogatták 
meg a kiállítást.  A 90-es évek elején 1500 és 2000 között volt a látogatók száma 
évente, de az utóbbi években a 3500-at is meghaladja. Hosszú éveken át még 
tábla sem volt, ami hirdette volna a múzeum létezését, de szájhagyomány által 
népszerűsítették. A látogatók többsége az anyaországból és a környékből jött, de 
amint a három vendégkönyv is tükrözi, jönnek látogatók a világ minden tájáról: 
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Amerika több államából, Svédországból, Norvégiából, Ausztráliából, Angliából, 
Japánból, Svájcból, Kanadából, Vietnámból, Francia országból ,s a Kárpát 
medence országaiból.  Mostanig a gyűjtemény elhelyezése családi házamból 
két szobát tudtam elfoglalni, ahol a nagy számú kiállított tárgy már csak nagyon 
zsúfoltan helyezhető el és emiatt a kiállítás nem eléggé áttekinthető, amit a 
látogatók is jeleztek. Sok időt vesz igénybe a tárgyak megtekintése. Ezért 
szeretném a helyiséget bővíteni még két szobával, amelyek a lakásomba vannak 
,és felújításra szorulnak, mert a lakást 1900-ban építették. Van egy egyesületem 
: ANTAL MÁRIA HELYI KULTURÁLIS ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSÉNEK 
EGYESÜLETE, a  jelenlegi elfoglalt rész és a másik két szoba, ami felújításra 
szorul át van adva a fent említett egyesületnek.  
 Ha nem is részesültem anyagi támogatásban, mégis kárpótolva voltam az 
1999-ben az ERGÉLYI MAGYAR KÖZMÜVELŐDÉSI EGYESÜLET által 
nekem ítélt BÁNYAI JÁNOS díjjal, amit a gyimesbükki állandó néprajzi 
kiállítás létrehozásáért ítéltek nekem, ami nagyban hozzájárult a gyűjtő munkám 
további lelkes folytatásához. 
 Sok tervem volna, ha valahonnan egy kis anyagi támogatásba részesülnék: 
Lakásom egyik szobájában szeretnék betenni, bár három szövőszéket, ahol 
három asszony vásznat szőne, amiből csángós ingeket lehetne készíteni. Mivel a 
csángós ingnek különleges a szabása, a hímzése, az összeállítása szaktudást 
igényel, éppen ezért szeretném ezt a dolgot megoldani, mert már csak 3-4 
asszonyt ismerek, akik ismerik ezt a munkafolyamatot, és ha nem sietünk nem 
lesz, akitől megtanulják a fiatalok. Ahhoz, hogy ezt a munkát be lehessen 
indítani szükség, volna cérnára, szövőszékre és a tanító asszonyok részére némi 
fizetésre. Már megérdeklődtem, hogy vannak fiatal asszonyok, lányok, akik 
szívesen tanulnának szőni, hímezni. 
 Egy másik tervem az lenne, hogy a, múzeumot,  egy régi mészáros 
műhellyel gazdagítsam, hiszen 1920-1940 között lakásunkban hentes és 
mészáros műhely működött és mi megvásároltuk a mészáros műhely kellékeit,  
egyedüli volna Erdélyben.  
 A gyimesbükki néprajzi tárgy együttesnek szerepe van, szerepe kell, hogy 
legyen a nemzetiségi tudat, az identitás tudat megőrzésében, ápolásában és 
erősítésében. Itt el kell mondjam, hogy a hosszú évek során, amióta létrehoztam 
a gyűjteményt senkitől nem kaptam semmiféle támogatást sem a román sem a 
magyar állam részéről. Bakó megye nem segített, mert nem volt érdeke, hogy a 
gyimesbükki hagyományok újraélesztésében segítsen, viszont a Hargita megyei 
költségvetésekbe nem fért bele az én gyűjtésemnek a támogatása. A magyarhoni 
látogatóknak is elmondom, hogy önerőből nem tudok majdnem semmit 
létrehozni, de mostanig nem kaptam semmi támogatást. 
  
 Jártamban- keltemben igyekeztem megvásárolni azokat a használati 
eszközöket, amelyek eredeti funkciójukat elveszítvén, már nem kellettek 
tulajdonosaiknak. Én arra törekedtem a gyűjtésem alatt, hogy minél régebbi 
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tárgyakat gyűjtsek össze és, hogy ne menjen feledésbe azoknak a tárgyaknak az 
emléke, amelyek már nem használatosak.   Nem csak a gyimesbükki csángóktól 
gyűjtöttem, a használati tárgyakat hanem a gyimesbükkön  élő polgári rétegtől 
is. Mivel a idők folyamán itt éltek kereskedők, zsidók, és más úri rétegek, 
gyűjtöttem az általuk használt tárgyakat is.  

 Az a szándékom, a Gyimesbükkbe látogatókkal megismertessem az itteni 
viseletet és általában a gyimesi életformát. Gyűjteményem folytonosan 
növekszik.  

A múzeum gyarapításával párhuzamosan sok éven át, gyűjtöttem a 
gyimesi népi gyógyászat adatait. 114 adatközlőtől 980 receptet és gyógymódot 
gyűjtöttem egy csokorba és az Európai Folklór Intézet gondozásában 2002 jelent 
meg GYIMESVÖLGYI NÉPI GYÓGYÁSZAT címmel. 

Ételreceptjeim első kötete CSÁNGÓ SZAKÁCSKÖNYV címmel 1998-
ban jelent meg a sepsiszentgyörgyi Európai Idő kiadásában. 

A GYIMESI IROTT TOJÁSOK című könyvem 1999-ben jelent meg az 
Erdélyi Múzeumi Egyesület gondozásában. 

2004-ben jelent meg a budapesti Generál-Press kiadónál a 
GYIMESVÖLGYI CSÁNGO MAGYAROK HIEDELMEI című gyűjtésem. 

A csíkszeredai Tipográfik nyomda kiadásában 1001 GYIMESVÖLGYI 
ÍROTT TOJÁS  minta gyűjteményem 2004-ben jelent meg. 

További gyűjtéseim vannak a világi és egyházi ünnepekről, valamint 
Mozzanatok a gyimesvölgyi magyarok népi életéből.  

Mivel Gyimesbükkön,  1990 előtt nem létezett semmi féle kulturális élet, 
1990-ben saját lakásunkban egy 30 tagú fiatalokból álló tánccsoportot hoztam 
létre és megtanítottam őket a 33 táncrendre. Semmi támogatás nélkül 6 évig 
működtünk és nagyon sok kulturális versenyen vettünk részt, de mivel nem 
támogattak sem a helyi tanácstól, sem a megyétől, így felbomlott az együttes. A 
jelen pillanatban nincsen a községben,  tánccsoport. 

2003-ban betanítottam a Gyimesi vadvirág című Géczi István színész író 
három felvonásos népszínművét. A népszínmű témája itt Gyimesbükkön 
játszódik le az 1890- es években és Budapesten 1897-ben adják elő először. 
Sikerült összeszednem a 36 szereplőt, megcsináltatni az igényes hátteret és 
többször, több helyen nagy sikerrel adtuk elő. Gyimesbükkön 40 év óta 2004 
február 22-én láttak magyar nyelvű színdarabot, még a középkorú emberek sem 
emlékeznek magyar nyelvű előadásra.  

Ezek azok a tevékenységek, amelyeket hosszú éveken át kifejtettem elég 
nehéz körülmények között. 
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Egy tájmúzeum és a tájházak kapcsolta, a Bihari Múzeum 
példáján 

– Kállai Irén –  
múzeumvezető, Bihari Múzeum, Berettyóújfalu 

 
 Csonka Bihar vármegye egykori székhelyén, az 1950-es közigazgatási 
reform óta Hajdú-Bihar megye egyik leghátrányosabb helyzetű bihari térségének 
központjaként működő Berettyóújfaluban az 1950-es évek végén indult el a 
múzeumalapítás gondolata. Dr. Sándor Mihályné tanárnő gyűjtő- és 
szervezőmunkájának köszönhetően 1960. augusztus 20-án nyílt meg 
Berettyóújfaluban, a Bercsényi u. 7. sz. alatt a Bihari Múzeum elődje, a néprajzi 
ház.1 Sajnos a tájház, a bemutatóhely nem volt hosszú életű: a hatvanas évek 
végén lebontották. Sándor Mihályné, Erdélyi Gábor és pedagógustársaik 
azonban nem adták fel a harcot, folytatták a gyűjtőmunkát. Alkalmas épület 
híján az összegyűjtött anyag egy része sajnos elkallódott, egy kisebb része a 3. 
sz. Általános Iskolában őrződött meg. Szerencsére a 70-es évek elején az álom 
valóra vált, és 1974. október 17-én megnyitotta kapuit a Bihari Múzeum, a 
Kossuth u. 36. sz. alatti épületben.2  
 A Bihari Múzeum első vezetője Héthy Zoltán volt, aki 1984-ig állt az 
intézmény élén. Őt Dologh Sarolta, Zsupos Zoltán és Császi Irén követték, 
valamennyien 3-3 évet töltöttek a múzeum élén. Jómagam 1991 óta vezetem az 
intézményt. 2001-ben költöztünk át új helyünkre, a volt községháza épületébe, 
ahol 2003-ban és 2004-ben, két ütemben nyitottuk meg állandó kiállításunkat. 
Ma már A táj és az ember, a Herpálytól a faluvárosig című 7 termes állandó 
kiállításunkkal és kb. negyedévente új időszaki kiállításokkal várjuk a 
látogatókat. 

A Bihari Múzeum mellett már alapításkor, 1975-ben megalakult egy – ma úgy 
mondanánk, civil szervezet, közösség – akkor ezt baráti körnek nevezték el. Ők 
a kezdetektől egészen a rendszerváltozásig a Déri Múzeum Baráti Körének 
tagcsoportját alkották. A Bihari Múzeum Baráti Köre az 1991. október 29-i 
bírósági végzés óta önálló jogi személyként, egyesületként működik, 1998 óta 
közhasznúak is vagyunk. Egyesületünk taglétszáma változó, 20–40 fő között 
ingadozik. Nyugdíjas és aktív pedagógusok, orvosok, mérnökök, 
képzőművészek, muzeológusok alkotják a kör magvát, de vannak fiatal 
támogatóink a vállalkozók, a középiskolások és az egyetemisták köréből is. 

Az egyesület célja: A helyi hagyományok feltárása, ápolása, a helytörténeti, 
néprajzi, műemléki jellegű értékek védelme és megőrzése, a berettyóújfalui 
                                                           
1 Ezt az 1700-as évek közepén épült nádfedeles lakóházat hozatták rendbe és rendezték be jórészt XIX. sz. végi 
bútorokkal, használati tárgyakkal, amit lelkes tanárok és még lelkesebb diákok gyűjtöttek össze 
Berettyóújfaluból és a környező falvakból.  
2 Az épület, a nemesi származású jogászokból, orvosokból álló Fényes család egykori lakóháza volt. A kiállítás 3 
hónap alatt készült el, dr. Varga Gyula, a Déri Múzeum tudományos főmunkatársának vezetésével. A múzeum 
alapításában kiemelkedő érdeme volt dr. Dankó Imrének, a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Szervezet akkori 
igazgatójának. 
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Bihari Múzeum erkölcsi támogatása. E cél érdekében előadásokat, vetélkedőket, 
táborokat, szakmai kirándulásokat szervezünk, kiadványokat szerkesztünk. S 
mindezt kizárólag a civil szervezetek számára eléérhető pályázati forrásokból. A 
tagoktól beszedett tagdíj és az 1%-os támogatás az éves  költségvetésünk 3–6%-
át teszik ki mindössze. 

Az egyesület aktív tagsága segíti a múzeumot tárgyak felderítésével, régészeti 
leletek bejelentésével, műemléki megfigyelések végzésével, önkéntes 
munkájával programjaink lebonyolításában is. Kiemelkedő, fő programunk 
évről évre a honismereti táborok megrendezése, amelyből az idén már a 
harmincadikat rendeztük meg. De erről majd később részletesen szólok. 

A fenti felsorolásból is látszik, milyen sokrétű a baráti kör tevékenysége. Ez 
nem véletlen! Lényegében a Bihari Múzeum teljes közművelődési 
tevékenységét a baráti köre által megnyert pályázati forrásokból finanszírozza. 
A központi forrásokból, a fenntartótól erre nagyon kevés jut. Mint ahogy más 
szakmai munkára is (lásd műtárgyvédelem, műtárgyvásárlás, kiadványok, stb. 
minden csak akkor valósulhat meg, ha van nyertes pályázat, esetleg a minimális 
önrészt tudják biztosítani hozzá, de ezzel szerintem minden kulturális intézmény 
így van). Azért ne csak panaszkodjak, sikereket is elér múzeumunk: 2004-es 
tevékenységünkért, 2005 májusában Az ÉV MÚZEUMA 2004 pályázaton az 
NKÖM különdíját kapta meg a Bihari Múzeum, látogatóbarát programjaiért, a 
térségben betöltött kulturális szerepéért, színvonalas szakmai kiadványaiért. 

A Bihari Múzeum közművelődési és szakmai munkáját a baráti körön kívül 
még két civil szervezet segíti. Az egyik a Bihari Múzeumért Alapítvány, amely 
jórészt az állandó kiállítás, a technikai eszközök, a konferenciák, tudományos 
ülések, s a hozzájuk kapcsolódó kötetek kiadásában segíti intézményünket. Azt 
hiszem, már mondanom sem kell, jórészt pályázati forrásokból, s a meglévő tőke 
éves kamataiból.  

A másik, térségi szintű egyesület, melynek szintén egyben székhelye is a 
Bihari Múzeum, az a Bihari Népművészeti Egyesület. E civil szervezet fogja 
össze a bihari tájon élő kézműveseket, népművészeket, alkotókat, segíti 
munkájukat. Berettyóújfaluban NIT zsűrizést szervez nekik minden év tavaszán, 
kiállításokra, bemutatókra, vásárokra viszi el őket szerte a megyében, a régióban 
és az országban (Budapest, Szentendre, Gyula stb.) Alkotóházában táborokat, 
tanfolyamokat, szakköröket, játszókat szervez. A programjai megvalósításához – 
melyek közül leginkább a kiállítások megépítése, szakmai konferenciák, 
országos pályázatok, országos alkotótáborok megszervezése, kiadványok 
készítése kapcsolódik szorosabban a Bihari Múzeum tevékenységéhez – 
szükséges bevételek 75-80 %-át szintén pályázati forrásokból szerzi az 
egyesület.  

Ezek a tevékenységek a Bihari Múzeum közművelődési tevékenységét is 
színesítik, igaz, a munkatársaknak ehhez nagyon sok pályázatot kell írniuk, hála 
Istennek sokat is kell elszámolniuk! Aki civil szervezet vezetője, s írt már 
pályázatot, az tudja, hogy mennyit kell pályázni – évente akár 5-10 pályázatot is 
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írni – mire minden programra megszerzi legalább a szükséges források felét. Ezt 
tessék beszorozni hárommal (a három civil szervezet) + a múzeum saját 
pályázatai. Van olyan évünk, amikor a beadott pályázatok száma eléri, sőt 
meghaladja a 30-at, persze a nyertes általában 20 körül mozog. (+/-5 ) ehhez jön 
a megvalósítás, a szervezői munka, az elszámolások… De a XXI. század elején 
csak így lehet fenntartani egy kismúzeumot, így lehet látványosan megjelenni a 
városában, a térségében, urambocsá országos szinten,  pl. a Múzeumok 
Majálisán a Nemzeti Múzeum kertjében – egy hátrányos helyzetű térség 
tájmúzeumaként.    

Ehhez kell egy ügyes csapat, amely 3 olyan adattáros státuszban lévő 
mindenesből áll, akik a gyűjteményi munkától a műtárgyvédelmen át a 
rendezvények szervezéséig, a pályázatok megírásától az elszámolásig, a 
szponzorok, vállalkozók megkereséséig mindenben segítenek és minimális 
anyagból is tudnak valami újat, s valami jót csinálni. S kell egy muzeológus, aki 
2004 nyaráig egyedül, azóta fiatal kolléganőjével, Sándor Máriával együtt 
koordinálja, szervezi a programokat, a szakmai munkát. Jómagam – de azt 
hiszem, Marcsi nevében is – mondhatom, hogy ilyen körülmények között egy 
dolog kerül kissé háttérbe a külső szakmai munka és a publikálás.  

Gyűjteni én kb. 5-6 éve nem jutottam el, kutatónapon sem voltam. Idei 
augusztusi szabadságom  4 hetéből – pontos adataim vannak, ugyanis a kisfiam 
a naptárában feljegyezte – másfelet a múzeumban töltöttem a szeptemberi 
programok szervezése miatt. A Bihari Múzeumban ritka az a hét, amikor nincs 
rendezvény, s itt most a tárlatvezetéseket, múzeumi órákat nem is vettem 
figyelembe. 

Rendezvények, lehetőleg ingyenes, családoknak és iskolai csoportoknak szóló 
programok kellenek, mert csak ezekkel tudjuk becsábítani a látogatókat egy 
vidéki múzeumba. Kolléganőmmel szerencsére azért elég sok szakmai 
konferenciára, továbbképzésre is eljutunk, próbáljuk követni a legújabb 
módszereket, tapasztalatokat gyűjtünk és adunk tovább. Nem túl gyakran, de 
azért néha sikerül kilátogatnunk a környező települések rendezvényeire is és 
próbáljuk figyelemmel kísérni térségünk tájházainak tevékenységét, szakmai 
munkáját is. Nem tudom, a rendszerváltozás előtt hogy volt, gyanítom, nem a 
saját pénzén, benzinköltségén kellett a múzeumvezetőnek, muzeológusnak 
felkeresni a területén lévő tájházakat, rendezvényi helyszíneket. Azt hiszem nem 
is egy civil szervezet feladata erre pályázati forrásokat találni.  Ma a 
kismúzeumokban nincs pénz még az útiköltségre sem, az időnk a külső szakmai 
munkára meg ugye eléggé szűkre szabott, a létszámot pedig emelni,…???. De ha 
egy tájmúzeumnak feladata, márpedig annak kellene lenni – mint ahogy 
korábban is volt – a területén lévő tájházak, kiállítóhelyek szakmai felügyelete, 
akkor az ehhez szükséges forrásokat is mellé kell rendelni. Feladat–
finanszírozás, ennek egysége nélkül nem lehet elvárásokat állítani, s főleg 
eredményeket várni ezen a téren a tájmúzeumoktól.  

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 



Tájházi Hírlevél – 2006. 3. szám 

Az, hogy szükség van szakmai felügyeletre, tanácsadásra, segítségre a kis 
településeken, ez nem vitás, de nem biztos, hogy a megyei múzeumnak kell ezt a 
feladatot elvégezni 50-60 km távolságból. Esetleg úgy, hogy a terület 
tájmúzeuma nem is mindig tud erről a dologról. De idegenforgalmi szempontból 
sem lehet mindegy egy településnek, hogy a térség egyetlen múzeumában van-e 
tudomásuk arról, mire készülnek, mit hoztak létre, legyen az tájház, kiállítótér, 
vagy a tájházhoz kapcsolódó nagyrendezvény stb.  

A Bihari Múzeumot sokan keresik fel a kiállításokon, a rendezvényeinken. 
Gyakran,- bár nem eléggé – a sajtó, média munkatársai is ellátogatnak hozzánk.  
Felmerülhet a kérdés, egy tájmúzeumban, annak pénztárában, a faliújságján nem 
lehetne-e reklámozni a térség tájházait, kiállítóhelyeit, kiadványokkal, plakáttal, 
szórólappal, akár együtt összefogva is. A hozzánk érkező csoportoknak, ha én 
vezetem a tárlatvezetést, mindig javaslok más látnivalókat is Biharban. De ha 
nem találkozik velem a látogató, akkor…?  

Én itt most szeretném felajánlani a lehetőséget a bihari tájházaknak, 
kiállítóhelyeknek, hogy használják ki az általam javasolt lehetőséget. Ha lehet, 
ingyenes kiadványokkal, szórólappal, plakáttal hirdessék magukat nálunk! A 
kiadvány-árusítást azért nem forszírozom, mert a számla, a nyugta nagyon 
megbonyolítja az árusítást, az elszámolást, és különben is, ne  nálunk vegyenek 
kiadványt, menjenek el és vegyék meg ott, a helyszínen a látogatók. 

Egyébként ha már a kiadványoknál tartunk, a találkozó részvevői megkapták 
a Bihari Múzeum legújabb évkönyvéből készült egyik különlenyomatot, 
Kolozsvári István cikkét a tájházakról. Ez a jeles tanulmány adta az ötletet, hogy 
egyesületünk megjelentessen egy idegenforgalmi tájékoztató kiadványt, olyat, 
mint a szolnokiak, amely a tájházak mellett magába foglalná a térség egyéb 
kiállítóhelyeit is. Az utóbbi években több tájház, kiállítóhely létesült, ezért 
elengedhetetlen ezeknek ilyen formában is az ismertetése, népszerűsítése. A 
pályázatot a Bihari Múzeum Baráti Köre a napokban adta be a Leader+ program 
keretében. 

A térségről ilyen jellegű információs-ismeretterjesztő kiadvány még nem 
jelent meg, így kötetünk hiánypótló lenne. A kiadvány megjelentetésével a 
bihari térségről egy olyan információs füzet látna napvilágot, amely tartalmazná 
a térségben található látogatható népi műemlékek, tájházak, kiállítóhelyek 
ismertetését magyar és idegen (angol és német) nyelven. Az épületek történetén, 
építészeti leírásán, a néprajzi ismereteken, illetve Bihar néhány híres szülötte 
emlékhelyének megismertetésén kívül helyet kapnak kiadványunkban azok az 
információk, amelyek az idegenforgalom szempontjából nélkülözhetetlenek: 
elérhetőség, nyitva tartás, kapcsolódó programok. Tartalmazna továbbá térképet 
is a településekről, a tájházak megközelítéséről. A kiadványt az idegenforgalmi 
pontokon árusítanánk: tájházakban és a Bihari Múzeumban. 

Visszatérve a Bihari Múzeum Baráti Körére, s annak is a legnagyobb 
programjára a Bihari Honismereti Táborokra, hadd szóljak erről néhány szót, 
hiszen eddig a múzeumunk és a területünkön lévő tájházak jórészt e programon 
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keresztül tudták tartani a kapcsolatot az utóbbi másfél évtizedben. Ez a kapcsolat 
szerencsére nem egyirányú. A táborosaink a néprajzosok vezetésével nemcsak 
meglátogatják és megtekintik a tájházat, használják a tábori munkájukhoz, de ők 
is segítenek a tájházaknak. 

Röviden a táborról: 1976-ban szervezték meg először a Bihari Honismereti 
Tábort Héthy Zoltánnak, a Bihari Múzeum vezetőjének szakmai irányításával. 
Az első évtizedben felváltva Biharkeresztes és Berettyóújfalu volt a helyszín, az 
utóbbi 20 évben városunk valamelyik kollégiuma a szálláshelye táborunknak.  

A kezdeti időtartama két hét vagy 10 nap volt, ami sajnos lecsökkent 7-8 
napra. A táborok létszámai eléggé változatosak, de az általánosan elmondható, 
hogy 30 táborozónál kevesebb sohasem volt a létszám, de előfordult jó néhány 
éven át, hogy 50-55 gyerekkel működtünk.  Ez az elmúlt 30 év alatt több mint 
1500 fő, ennyi gyerek ismerkedett meg a bihari táj történelmével, néprajzi 
hagyományaival, szokásaival, irodalmával, az itt élő nemzetiségekkel.  

Táborosaink zömmel a térségből érkező 11–17 éves fiatalok voltak, de volt 
kb. 15 olyan évünk, amikor Nagyváradról román és Székelyföldről magyar 
fiatalokat is fogadni tudtunk, évente 10-15 főt. Természetesen azokban az 
években, amikor sikerült az ő ellátásuk költségeit pályázati forrásból 
előteremteni. Részvételi díjaink is aszerint alakultak, hogy mennyi forrást 
sikerült még összepályáznunk. De nem minden gyerek fizetett, aki a Bihari 
Múzeum Baráti Köre által szervezett városi, általános iskolai, vagy térségi, 
középiskolai vetélkedőn első lett, azok az 1990-es évek közepétől ingyenesen 
táborozhattak. 

Az 1976-ban úttörőtábori keretek között, de kifejezetten szakmai, honismereti 
táborként induló táborunk az úttörőmozgalom hanyatlásával, az 1990-es évektől 
tisztán szakmai táborként működött tovább, s működik a mai napig is. Szinte 30 
éve változatlan a táborok szakmai munkájának kerete, váza. A diákok minden 
évben 3-5 szakcsoportban végzik gyűjtő-kutató munkájukat. A csoportokat 
szakmai vezetők irányítják: pedagógusok, muzeológusok, néprajzosok, 
történészek, régészek.  

Az alapcsoportok, a természetvédő, tárgyi-szellemi néprajzi, helytörténeti, 
nemzetiségi, mellett mindig volt egy-két kuriózum, a korszaknak vagy a 
gyerekek érdeklődésének megfelelő szakcsoport eleinte őrs, raj, később 
szakcsoport, csoport elnevezéssel. Így lett táborunknak néhány éven át úttörő-
történeti, irodalmi, későbbiekben, régészeti, restaurátor csoportja.  

A különböző szakcsoportok 3-4 gyűjtőnapjukon kis bihari falvakban, a bihari 
tájakon végezték gyűjtő-, kutatómunkájukat. A feldolgozás mindig zárás előtt a 
szálláshelyen történt. Ekkor készültek el a tablók, a kiállítási anyagok, amit a 
táborzárón a gyerekek mutattak be.  

A táborozók délutánonként, esténként kézműves foglalkozásokon (szövés, 
fonás, gyertyamártás, agyagozás, tűzzománc-készítés, nemezelés, gyöngyfűzés, 
csigacsinálás) tanulták meg a különböző mesterségek fogásait, bihari 
népdalokat, néptáncokat, népi játékokat tanultak, vetélkedőkön, Ki mit tud?-
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okon vettek részt. Szakmai előadásokon érdekes környezetvédelemi, régészeti, 
néprajzi, történelmi témákba pillanthattak be a Déri Múzeum muzeológusainak 
segítségével. 

Két-két egész napos kirándulás során táborosainkkal felkerestünk országosan 
jelentős múzeumokat, bihari, sárréti vagy hajdúsági történelmi, irodalmi, 
régészeti, néprajzi emlékhelyeket, tájházakat. S itt kapcsolódnak be először a 
tájházak a táborok történetébe. A bihari túrák során többek között Bakonszeg, 
Szentpéterszeg, Kismarja, Nagyrábé, Biharnagybajom, Hosszúpályi, Létavértes, 
Álmosd, Biharugra, Füzesgyarmat tájházaiba, emlékházaiba jutott el kis 
csapatunk, de egy kicsit ki is tekintettünk, s pl. Kétegyháza román tájházát is 
felkerestük már. Remélem, nem felejtettem ki senkit, pedig most csak az utolsó 
15 évről szóltam, amiből 13-ban jómagam vezettem, szerveztem a tábor 
munkáját.  

A Bihari Honismereti Tábor valamennyi csoportja a három évtized alatt óriási 
munkát végzett. Azon kívül, hogy rengeteg gyereket ismertetett meg 
szülőföldjével, annak szokásaival, hagyományaival, történetével, természeti 
értékeivel, gazdagította a Bihari Múzeum tárgyi gyűjteményeit, adattárát is. Sok 
érdekes dolgot felfedeztek a kis kutatók, amelyek nyomán azután a szakemberek 
új kutatásokba kezdtek. Nemigen akad olyan bihari település, ahol ne kutattak 
volna a Bihari Honismereti Tábor résztvevői valamilyen témában az elmúlt 30 
év során, és kevés lehet azon témák száma is, amelyek nem kerültek vizsgálat 
tárgyává az elmúlt három évtizedben.  

Hadd emeljem ki egyik, a mai referátumom szempontjából fontos 
szakcsoportunk munkáját: 

A néprajzi szakcsoportok, hívják őket tárgyi vagy szellemi néprajzi, 
műemlékvédelmi vagy éppen helytörténeti csoportnak, a falvak kultúráját, 
települését, épületeit, lakberendezési tárgyait, a gazdálkodás eszközeit kutatták a 
bihari falvakban. Munkájuk révén több száz tárgy került be a Bihari Múzeum 
néprajzi és történeti gyűjteményébe. Emellett rengeteg archív családi kép, 
olajnyomat, dokumentum is a múzeum adattárába került. A kutató diákok sok 
történetet, mesét, népdalt, legendát, mondát is összegyűjtöttek. Megismerték a 
bihari hagyományokat, a naptári ünnepekhez és az emberélet fordulóihoz 
kapcsolódó szokásokat. A betlehemezés hagyománya még 1992-ben 
feleleveníthető szokás volt Mezőpeterden. Szintén a nyári tábori gyűjtés hatására 
került sor a következő télen a betlehemezés szokásának videón való 
megörökítésére a Bihari Múzeum adattára számára. Szentpéterszegen is több 
éven át kutattak a néprajzos csoportok. A felgyűjtött visszaemlékezések, fotók 
egy része meg is jelent a kétkötetes falukönyvben, a tárgyak pedig a falu 
tájházába kerültek, amelynek berendezését, a tárgyak tisztítását is a honismereti 
táboros diákok végezték. Többek között a táborosok három éves munkája is 
hozzájárult ahhoz, hogy a szentpéterszegi tájház anyaga összegyűljön, s hogy 
kiállítható állapotba kerüljön. Muzeológus irányítása mellett a gyerekek 
tisztították a tárgyakat és tették a megfelelő helyükre. Az 1990-es évek elején 
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Nagyrábén is tárgygyűjtést és adatgyűjtést végeztek a diákok. A Művelődési 
Ház udvarán álló tájházba kerültek az összegyűjtött tárgyak, dokumentumok. Itt 
is segédkeztek a tájház berendezésében is a néprajzos csoportok diáktagjai, dr. 
Varga Gyula néprajzkutató irányítása mellett. Körösszegapátiban is elkezdtük a 
munkát, tárgyakat gyűjtöttünk a leendő tájház számára. Nem rajtunk múlott, 
hogy ez akkor nem sikerült. A hencidai kovácsműhely anyagát is táborosaink 
tisztították meg, s tették kiállítható állapotba. 

Gondolják, hogy véletlen, hogy ezek közül a gyerekek közül ma ketten 
hárman, mint néprajzos muzeológusok, kollégák ülnek itt a teremben?! Nagyon 
büszke vagyok rájuk, s arra, hogy az általam vezetett táborokból Nagy Réka, 
Sándor Mária, Kolozsvári István, 3 ilyen ügyes, lelkes, ember lett kollégám. Hát 
már csak ezért érdemes volt dolgozni! Ma már két éve ők vezetik, szervezik a 
Bihari Honismereti Tábort. Már gyűjtöttek, dolgoztak táborosaikkal pl. a pocsaji 
tájházban, tehát a tábor régi hagyományai megmaradtak, tovább vitték őket. 
Bízom, sőt biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező években egyre több bihari 
település tájházában, annak tárgyain hagyják majd ott a kezük nyomait a fiatal 
néprajzosok muzeológusok a táboros gyerekekkel együtt! Ezzel is erősítve egy 
hátrányos helyzetű térség tájmúzeuma, a Bihari Múzeum és tájegysége 
kiállítóhelyeinek, tájházainak kapcsolatát. Mi a magunk részéről eddig is tettük a 
dolgunkat, s szeretnénk ezután is tenni. 

S egyszer talán a feladatot és hozzá az anyagi forrásokat is megkapjuk, mi 
tájmúzeumok, a kistérségi munkához. Ehhez talán az eddigi megyei, 
napjainkban egyre erősödő régiós szemlélet mellett a kistérségek 
megerősödésére, megerősítésére is szükség van!  

 

 
 

Szövés „élőben” az érkörtvélyesi tájházban
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Néprajzi táborok szerepe a kisgyűjtemények életében 
- Szonda István -  

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
A tájházak és helytörténeti gyűjtemények magyarországi valós helyzetéről kevés 
szó esik. A sebeik gyógyításáról, pedig csak egy-egy szökőévben hallunk. A 
jelen szövetség rendezvényei és működése hivatott e hiányosságok pótlására, de 
sajnos a nehéz anyagi körülmények, és sokszor a probléma mély feltárásnak 
elmaradása, gyakran az egyhelyben topogás érzetét kelti. A hazai 
kisgyűjtemények, melyek jelentős részét a tájházak képezik, fontos muzeológiai 
és lokális közösségépítő szerepet hordoznak magukban. A mikro-történelmi 
feltárások nélkül a „nagybetűs muzeológia” sem képes hiteles képet festeni a 
valós helyzetről, ezért ilyen megközelítésben e kisgyűjtemények 
felértékelődnek. A kisgyűjtemények által őrzött tárgyi és szellemi hagyatékunk 
mely lehet néprajzi, történeti, ipartörténeti – összefoglalva helytörténeti 
kategória – rendbe tétele, rendszerezése, kutathatósága, megóvása a pusztulástól, 
vagy a helyi vezetők üzletturizmusba bujtatott „kéjelgéseitől” elsődleges 
feladatunk. Sajnos még ma is tapasztalható, hogy az ilyen jellegű gyűjtemények 
a gyűjtő halála után felszámolódnak, üzleti, antikvár akciók szétszórják a világ 
műkereskedelmében, illetve kerülnek az elhunyt használt ruháival együtt a 
szemetes konténerekbe.  
Bocsássanak meg, ha kicsit kisarkítva és némi indulattal fogalmazok, de látva a 
rossz példákat ezt a formát érzem a legkézenfekvőbbnek a probléma 
komolyságának bemutatására. A gyűjtemények egyetlen, valós és törvényes 
megvédésének a formája, a leltározott állapot és a működési engedély megléte. 
Ezért a rendszerezés munkálatainak elvégzésére egy bejáratott és működő 
formát szeretnék ismertetni és elismertetni az eddig használt leltározási módok 
közé.  
 
Néprajzos egyetemi hallgatók részvételével és szakemberek irányításával 
vezetett néprajzi szaktáborok szervezése az előbb felsorolt problémákkal 
küzdő kisgyűjteményekben.  
Néhány gondolat a magyarországi kisgyűjtemények helyzetéről: 
A magyarországi tájházak és egyéb kisgyűjtemények létrejöttének két módja 
általános. Az egyik, amikor a megyei múzeumi szervezet hoz létre egy 
kisgyűjteményt és annak felújítása, berendezése, működtetése a szakszerűség 
elve szerint történik. 
A másik lehetőség – amely talán nagyobb számú (természetesen ennek nagyon 
örülünk)- amikor helyi gyűjtő és települési vezetés kezdeményezésére nyílik 
meg egy gyűjtemény.  
A saját tapasztalatom az, hogy ez a kategória küzd leginkább a későbbiekben a 
rendszerezés hiányosságával, illetve a gyűjtemények sok esetben látvány-
raktárakká válnak - persze meg van ennek is a maga oka - hiszen a 
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magánemberek, illetve szegény települési önkormányzatok anyagilag nem 
képesek bármilyen raktár fenntartására sem.  
Az is igaz, hogy a szakember szemével nézve az ilyen gyűjteményekben elég 
nagy eltérések vannak a gyűjtött anyagok tudományos értékében és 
minőségében. De! A kevesebb számú értékes anyag akár, néhány esetben 
pótolhatatlan értékeket őriz, melyet a hivatalos tudomány hiánypótlásként kutat 
és keres. A helyi kisgyűjtemények lokális jelentőségét pedig – úgy gondolom- 
egyikőnk sem kérdőjelezi meg.  
 
A tájházak és helytörténeti gyűjtemények az adott települések „múzeumai” és ha 
nem is hivatalosan és szakszerűen, de múzeológiai munkát végeznek. 
Gyűjteményeik eklektikusságának fő okai a „mindent megmenteni elve” és 
valóban a tudományos látókör változásával, kiszélesedésével, tudományszakok 
összefonódásával az addig megmosolygott kisgyűjteményi tárgyak és 
dokumentumok más megvilágításba kerülnek.  
Egy-egy település kisgyűjteménye a lakóhely történelmének minden szeletét 
gyűjti, mert ha nem tenné a pusztulás sorsára jutnának az értékes tárgyi és 
szóbeli emlékek. A gyűjtés sokrétűsége miatt jelentős nem néprajzi anyag is 
felgyülemlik a tájházakban, illetve ennek fordítottja is igaz, miszerint jelentős 
néprajzi gyűjteményei vannak a helytörténeti gyűjteményeknek. A tájházak 
gyakori berendezési problémái közé tartozik, a helytörténeti anyag megfelelő 
bemutatása. A legnagyobb űrt a tájházi és helytörténeti kiállíthatóság között, a 
két szakterület más jellegű kiállítási alapgondolata eredményezi. Míg a 
tájházakban törekedni kell az épülethez illő enteriőrök kialakítására, addig a 
helytörténeti anyagok bemutatásának gyakorlata a tematikus kiállítás. A 
legmegfelelőbb kialakítás, amikor a helytörténeti anyag a tájház melletti, külön 
portán és épületben kerül bemutatásra. De sajnos erre kevés lehetőség nyílik, 
akkor, amikor a meglévő épületek, épületegységek karbantartása is nehéz 
feladatokat ró a fenntartóra. Köztes, részmegoldásként alkalmazzák a tájházak 
hátsó szobájában, tematikus rendszerezésben bemutatni a helytörténeti anyagot. 
Ezt a kis tárgyi kitérőt azért tettem, hogy felvázoljam és árnyaljam azokat a 
valós helyzeteket és problémákat, amelyekkel ezek a gyűjtemények nap mint, 
nap szembe kerülnek. 
Térjünk vissza a bevezetőmben említett alternatív leltározási megoldásra. 
Néprajzos szakos egyetemi hallgatókból és néprajzosokból álló 4-5 fős, 
alapeszközökkel (fényképezőgép, laptop) rendelkező, mobilizálható rendszerező 
csapat felállítása, mely az ország bármely pontján végezhetné a munkáját. Akik 
kérkedve tekintenek erre a kijelentésemre, azoknak mondom, hogy megalakult 
már egy ilyen csapat, mely már hetedik éve tevékenykedik és végzi a munkáját 
mindenféle plusz anyagi juttatás nélkül csupán az ügy iránti elhivatottságból. 
Ennek a kis csapatnak az eddigi tevékenységét szeretném nagyvonalakban Önök 
elé tárni, hátha a mi példánk termékenyítőleg hat más kezdeményezésekre.  
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1999-ben Dévaványán az akkor alakuló Berecki Imre Helytörténeti 
Gyűjteményben szervezett leltározó néprajzi tábort Árkus Péter régész-
történész. A néprajzi anyag feldolgozásához segítséget kért a Debreceni 
Egyetem Néprajzi Tanszékéről, akik néhány hallgatót irányítottak Dévaványára. 
A rendszerező munka három egymást követő nyári táborban folytatódott, 
melyek eredménye lett a teljes néprajzi anyag leltárba vétele, meghatározása. Az 
első évben Dr. Örsi Julianna kandidátus, a túrkevei, Finta Múzeum igazgatója 
vezette a munkát. A hallgatók örömmel tapasztalták, hogy tárgyi ismeretük, 
illetve a dévaványai specifikumok megismerésével mennyit gyarapodott 
tudásuk. A második és harmadik évben Pásztor Ágota néprajzkutató PhD. 
hallgató vezette a dévaványai táborokat.  
2001. nyarán szerveztem meg első gyomaendrődi néprajzi táboromat, ahol az 
Endrődi Tájház anyagát rendszereztük, s azóta is folyamatosan halad a munka. 
A szakmai felügyeletet kedves tanárunk Dr. Dénes Zoltán vállalta.  
A folyamatosan rendszerező hallgatói csapat változott az évek során, a végzősek 
helyére alsóbb évfolyamosok kerültek.  
2004-ben meghívást kaptunk a Füzesgyarmati tájházba, hogy a gyűjteményi 
anyagot vegyük számba. A néhány napos munka eredménye a tájházhoz 
kapcsolódó kovácsműhely berendezése és eszközeinek számba vétele. Emellett 
a fém tárgyak állagmegóvó munkálatait végeztük el egy igen egyszerű és olcsó 
formában (hevített állapotban firnájszos beeresztés). 
2005-ben ellátogattunk a hunyai, Szabó Béla magángyűjteményébe és felmértük 
a gyűjtemény nagyobb egységeit. 
2006-ban az Endrődi Tájházban zajló néprajzi tábor előtt, a kondorosi Csárda 
Múzeum anyagának felmérését végeztük és berendeztük a csárda konyháját.  
Itt álljunk meg néhány gondolat erejéig!  
A kondorosi Csárda Múzeum nem rendelkezik működési engedéllyel, pedig első 
gyűjteménye és szakszerű berendezése az 1970-es években megtörtént. Akkor 
Bugát Mészáros Kálmán karolta fel és Füzes Endrével együtt a Tájak Korok 
Múzeumok sorozatban megjelent kiadvánnyal mutatta be a gyűjteményt. A 
csárdával együtt a gyűjtemény a kondorosi ÁFÉSZ felügyelete és működtetése 
alá került, mely következtében a gazdag, főleg néprajzi anyag elvándorolt a 
különböző párthatalmasságok és helyi vezetők kezébe, a visszafordíthatatlan 
süllyesztőbe.  
Sajnos a kondorosi eset nem egyedi. Az idei év augusztusában leltározó 
csapatunktól segítséget kért a Borsodnádasdi Helytörténeti Gyűjtemény. 
 
A borsodnádasdi gyűjtés több mint, 40 éves múltra tekinthet vissza a borsodi 
térségben az elsők között szerveződött a helytörténeti gyűjtemény. Az első 
gyűjtemény létrehozója Dr. Nemcsik Pál, aki fáradságos munkával fejlesztette 
és gyarapította a helytörténeti anyagot. Sajnos a nem megfelelő épület és a 
sorozatos betörések a gyűjtemény felszámolásához vezettek 1971-ben. Az 
összegyűjtött anyagokat (melyek megmaradtak) a kultúrház raktárába, illetve a 
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miskolci Herman Ottó Múzeumba szállították. Az első gyűjtemény gyakorlatilag 
„megsemmisült”. A múzeumügy kényes kérdése lett a borsodi kisvárosnak. 
Azonban a lelkesedés és önzetlenség jó példája újra felélesztette a gyűjtemény 
alapításának ügyét. A városba nősült, Sági Tibor történelem szakos, általános 
iskolai tanár, látva a helyi értékek sokaságát nagyszabású anyaggyűjtésbe 
kezdett tanítványaival. Az éveken keresztül folyó gyűjtőmunka eredménye a 
több ezer darabos gyűjtemény. Az önkormányzat látva a fiatal tanár lelkesedését 
erejéhez mérten segítette a gyűjtemény kialakítását. Az értékes tárgyi és 
dokumentum anyag a volt lemezgyár igazgatói épületében kapott elhelyezést, és 
1999-ben megnyitotta kapuit a látogatók előtt. A XX. század elején épült, 
poroszos stílusú igazgatói lakás, nagyméretű tereivel az anyag jó 
bemutathatóságát tette lehetővé. A helytörténeti gyűjtemény hivatalos 
működéséhez szükséges első lépések megtörténtek. A működési engedély 
megszerzésének alapfeltétele a gyűjtemény rendszerezésének megkezdése és 
záros határidőn belüli befejezése. Ebben a munkában segített leltározó csapatunk 
és ez év augusztus elején három napos munkával száz tételt sikerült felvennünk 
a leltárba.  
 
Természetesen a számítógépes nyilvántartás lehetőségét használtuk ki, mely 
használatáról a Magyar Közlönyben megjelent –„Nemzeti Kulturális örökség 
miniszterének 20/2002. (X.4.) NKÖM rendelete, a múzeális intézmények 
nyilvántartási szabályzatának 11.§-a, így rendelkezik: 
„A muzeális intézményben őrzött kulturális javak nyilvántartása számítógépes 
adatrögzítéssel és adattárolással, valamint a számítógépes adatbázisból 
előállított, kinyomtatott, a 3.§ (2) bekezdésében megnevezett alapleltárak, 
valamint a 9.§ (1) bekezdésében meghatározott célokra szükség szerint, 
alkalmanként kinyomtatható leírókartonok segítségével is történhet.” (Magyar 
Közlöny 2002/127. szám 6771. old.) 
 
A továbbiakban ez a rendelkezés, az 1. számú melléklet 19. pontjában a 
következőket mondja: 
„A rendelet 11.§-ában meghatározott számítógépes nyilvántartásra bármely 
olyan technikai felszerelés és program felhasználható, amely biztosítja a jelen 
rendeletben és mellékleteiben, továbbá az egyéb, hatályos adatvédelmi és 
adatbiztonsági jogszabályokban meghatározott tartalmi és biztonsági 
feltételeket, valamint az adatbázis továbbfejlesztésének vagy kívánt része másik 
adatbázisba történő integrálásának lehetőségét” 
(Magyar Közlöny 2002/127. szám 6775. old.)  
Tehát, az ördöglakat felnyitása megtörténhet, ha a szabályban meghatározott 
formai követelmények szerint megszerkesztett, kinyomtatott, bekötött és 
hitelesített leltárkönyvet 
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készítünk. Ugyanis eddig csak az a gyűjtemény kaphatott leltárkönyvet, 
amelynek volt működési engedélye, viszont csak az kaphatott működési 
engedélyt, akinek leltározva volt a gyűjteménye. 
Ezzel a néhány példával szemléltettem azt a lehetőséget, mellyel a 
leltározottsági gondok enyhíthetők. Persze felteszik a kérdést, hogy mindez 
mennyibe kerül? 
Erre a kérdésre egyszerű a válasz – a táborosok szállás, étkezés és némi 
útiköltségének megtérítése. 
 
Önök mosolyoghatnak ezen, de a táborok résztvevőinek haszna nem anyagi 
természetű. Az ország különféle gyűjteményeinek alapos megismerése, a 
tájegységek közötti különbségek és kapcsolatok tárgyi anyagban való 
megtapasztalása, olyan jellegű többlettudást jelent, amely minden néprajz iránt 
elkötelezett hallgatónak megfizethetetlen értéket képvisel. 
Néhány évvel ezelőtt, a Noszvajon tartott regionális Tájház találkozón már 
javasoltam ezt a lehetőséget az ott megjelent tagoknak.  
Köszönöm a figyelmüket! 

 
 
 

 
 

Dr Kéri Gáspár gálospetri tájházában
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Érmindszent – Ady Múzeum 
 - Szilágyi Enikő -  

 
Érmindszent Nagykárolytól 25 km-re fekszik, az 1700-1800-as években a 
Szilágysághoz tartozott. Amikor Ady Lőrinc ide jött földet vásárolni a 
szilágysági Lompértról 780 lelkes település volt. Itt élt nevelőszüleinél – Kabai 
Gábor és Sipos Julianna – Pásztor Mária, 16 éves lány, akit az utcán látott meg 
Ady Lőrinc. Megkérte Somogyi Sándort, kinek földjeiből vásárolt, mutassa be 
neki ezt a lányt, mert tetszik neki. Megkérte, és az idős nevelőszülők férjhez is 
adták. Így került Ady Lőrinc az érmindszenti temető szomszédságában lévő, vert 
falú, nádfedeles, egy szoba konyhás pitvaras piciny házba, amelyet ő bővített ki 
1881-ben egy hátulsó szobával, Lajos fia születésének évében. Így aztán a 
gyerekek az első szobában születtek, Endre is, jobb oldalon állt az ágy, fölötte 
most édesanyja képei láthatók. Ebben a házban az első, utcai szoba 
lakószobának, a hátulsó kiállításnak van berendezve. Endre első tanítója az 
érmindszenti  református iskolában Katona Károly rektor úr volt, aki később így 
nyilatkozott Adyról: 
 
„a betűvetésre igen, de a versírásra nem én tanítottam, verseit én magam ugyan 
nem értem, de azért mindenkinek ajánlom őket” 
 
A hátulsó szobában találhatók az eredeti keresztelési anyakönyv, a nagykárolyi 
gimnáziumi katalógusok, Ady értesítői  (jegyei), képek a szülőkről, családról, 
családfa. 
 
1935 októberében állítatta fel a Szigligeti Társaság Tabéry Géza ötlete alapján, 
az Ides jelenlétében .  
 
Ebben a házban élt a család 1910-ig. 1908-ban kezdte el építeni a kúriát Ady 
Lőrinc és 1910-ben költözött át ide a család. E ház avató ünnepségére hozta Ady 
Lédát Érmindszentre, bemutatni személyesen is a családnak. Léda 2 napot 
tartózkodott itt, amíg Endre megmutatta, az Ér partján lévő 70 holdas birtokukat, 
melyen apja meglehetősen jól gazdálkodott. Ekkor írta a „Séta bölcső-helyem 
körül” című versét. Az örökké szigorú, házsártos és szókimondó Ady Lőrinc 
Lédát e szavakkal fogadta, mikor  a lovas kocsiról leszállt: „Menyem asszony, a 
férjurát hol hagyta?” Hát csoda, ha Léda ilyen kevés ideig maradt. Feleségét 
Boncza Bertát – becenevén Csinszka – 1917-ben hozta haza Ady. Úgy 
tervezték, a nyarat itthon töltik, de Csinszka nem szerette ezt a csendes falut, így 
két hét után elutaztak Budapestre, Endrét pedig a betegsége nem engedte, hogy 
haza látogasson.. 
 
A kúria 6 helyiségéből öt van berendezve. A konyha és Ady Lajos szobája 
tárlókkal, benne Endre nagyváradi évei, párizsi útjai, Léda, Csinszka, Csúcsa, 
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halála, temetése dokumentumai és az Ady-kultusz jelentősebb eseményei, 
könyvek, újságok kerültek bemutatásra. Két szoba eredeti bútorokkal 
berendezve várja a látogatókat. Az ebédlő eredeti, tapéta utánzó mintával festve, 
melyet már az 1930-as évek eleje óta ilyennek csodálhat meg az idelátogató, 
Ady Endre szobája pedig ugyancsak eredeti bútorokkal és festéssel. A ház 
üveges verandájára nyílt Endre szobájának egyik ajtaja, így ha otthon volt és 
éjszaka ki kellett mennie, nem zavarta az ebédlőben alvó szülőket. Itt most 
adományokból (képek, könyvek, plakátok) készült kiállítás. 
 
A ház homlokzatára helyezték el azt a Kós Károly által készített emléktáblát, 
amelyet az erdélyi magyarok állíttattak a szülők aranylakodalma alkalmából. Ezt 
a szülőházra szánták, de ennek fala nem bírta volna meg, ezért került a kúriára. 
 
Endrét szülei jóval túlélték, édesapja 1929-ben, az Ides pedig 1937-ben halt 
meg. Ady Lőrinc Érmindszenten halt meg, ezért itt temették el, a református 
temetőben, édesanyja pedig összeesett az utcán, ezért őt Endrével egy közös 
sírban temették el a budapesti Kerepesi temetőben. Így aztán Pásztor Mária 
sokszor hangoztatott kívánságát az Isten teljesítette: 
 
„Megállj Lenci, ha hamarabb halsz meg mint én, meghagyom ne temessenek 
melléd, annyit bántottál életemben, legalább halálomban had nyugodjak 
békében.” 
 
1957 óta múzeum a két ház és szüntelenül várja látogatóit. 1977-ben rendezték 
be a mostani kiállítást, ekkor kerültek vissza a házba azok az eredeti családi 
bútorok, melyek az Ides hűséges cselédjének, Katicának birtokában voltak 40 
évig. 
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Szakmai beszámoló a "Múzeális intézmények a világhálón - 
Tájházak digitális tartalomfejlesztése" c. pályázati program 

megvalósításáról 
 

- Kotzián Orsolya - Kultúra az Interneten Alapítvány -  
 

A PÁLYÁZATI PROGRAM CÉLJA 
 
A "Muzeális intézmények a világhálón - Tájházak digitális 
tartalomfejlesztése" pályázati projekt célja, hogy az Interneten csekély 
nyilvánossághoz jutó tájházak elektronikus társadalmunkban megfelelő 
publicitást nyerjenek a világhálón is: egyrészt igényes, kétnyelvű honlapok 
felállításával, másrészt egy szakmai szempontok alapján is kifogástalan, új 
portál létrehozásával, mely tartalmazza a magyarországi tájházak, ill. a 
helytörténeti szempontból lényeges kiállítások adatait, ismertetőit, melyek a 
magyar népi kultúra méltó reprezentánsai. 
A pályázati program, tehát, egyszerre két síkon, két projekt megvalósításával 
kívánja erősíteni a hazai tájházak internetes pozícióját. 
 
 
 

I. TÁJHÁZAK RÉSZÉRE KÉSZÍTETT HONLAPOK 
 
 
"Muzeális intézmények a világhálón - Tájházak digitális tartalomfejlesztése" c. 
pályázat 
A program keretében 2005. szeptember 12-én Alapítványunk - mint a projekt 
megvalósítója - a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Múzeum 
Mindenkinek Alapprogram, ill. a Magyarországi Tájházak Szövetségével 
karöltve pályázatot írt ki magyarországi bejegyzésű, muzeális működési 
engedéllyel rendelkező tájházak részére digitális tartalomfejlesztésére. 
A pályázat célja a helyi közösségi életben aktív szerepet játszó tájházak 
interneten történő, önálló, saját honlappal való, folyamatos, naprakész 
megjelenése; ezáltal a helyi közösségi életet erősítő kulturális rendezvények, 
múzeumpedagógiai programok nagyfokú népszerűsítése volt. 

A pályázatok elbírálására felálló bíráló bizottság előre lefektetett szakmai 
szempontok alapján hozta meg döntését, melyek közül a legfontosabbak a 
következők voltak: 

• a tájház helye, súlya a hazai tájház-hálózatban;  
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• a tájházban képviselt értékek mennyire reprezentálják az adott tájegységet;  
• a tájház, mint muzeális intézmény szakmai színvonala (enteriőr, egységes 

időhorizont, a bemutatott műtárgyegyüttes belső arányai, egységes arculat, 
közérthetőség);  

• a tájház látogatottsága, annak szezonalítása, helye és szerepe a térség 
vendégforgalmában;  

• a tájházi funkciók kiteljesítése (idegenforgalom, múzeumpedagógia, 
helytörténeti, honismereti funkciók, kézműves foglalkozások, stb.); 

• a tájház múzeumpedagógiai szerepe;  
• az idegen nyelvű tájékoztatás eszközei;  
• kiadványok;  
• a tájház programkínálata, időtávja;  
• a tájház fizikai állapota (épület, melléképületek, kert, környezet). 
  

A pályázati felhívásra beérkező pályázatok közül hat pályázó anyag került 
kiválasztásra, melyek minden szakmailag, mind formailag megfeleltek az 
előírásoknak.  
A szerződéskötés formai és tartalmi lebonyolítását teljes mértékben az 
Alapítvány intézte. A kiértesítéseket követően a nyertes tájházak közül négy 
tájház fenntartó szervezete kötött az Alapítvánnyal támogatási szerződést: az 
Ócsai Tájház részéről a Tárnics Bt., a Kis Jankó Bori Emlékház részéről a 
Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány, a Borsodi Tájház részéről az 
edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, valamint a Bátaszéki 
Tájház részéről Bátaszék Város Önkormányzata. A szerződéseket a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma Múzeumi Fősztálya részéről Dr. Vígh 
Annamária ellenjegyezte. 
 
A honlapok létrehozásának menete 
Az Alapítvány a pályázat sikerességéről szóló kiértesítést követően egy 
katalógust bocsátott a nyertes pályázók rendelkezésére, mely tartalmazott 
nyolc lehetséges grafikai struktúrát: a pályázó ezekből választhatott tetszése 
szerint. A szerződéskötést követően az Alapítvány a kiválasztott struktúrát az 
adott tájház arculatának, ill. a pályázó tetszésének megfelelő 
színkombinációban és karaktervilágában állította elő.  
A grafikai terveken szerepelt menüpontok a Magyarországi Tájházak 
Szövetsége, valamint Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
Múzeumok Mindenkinek Programja szakmai véleményezésével készültek: 

• Térség (a földrajzi ill. a néprajzi térség ismertetése)  
• Tájház (a tájház története, átfogó bemutatása stb.) 
• Különlegességek (a tájház egyedi látványosságai) 
• Gyűjtemények (a tájház gyűjteményei) 
• Kiállítások (időszaki és állandó kiállítások) 
• Újdonságok (hírek, események, rendezvények) 
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• Kiadványok (a tájház kiadványai rövid ismertetővel, borítóval stb.) 
• Szolgáltatások (jegyárak, tárlatvezetés, gyermekfoglalkozások, 

akadálymentesítés stb.) 
• Információ (elérhetőségek, megközelíthetőség stb.) 
• Galéria (település, környezet, külső, belső, műtárgy) 
• E-mail (közvetlen e-mail elérhetőség) 
• English (a honlap angol nyelvű változata) 

 
A tartalom feltöltését szolgáló anyagok (képek, szövegek, fordítások) 
beérkezésével egyidőben elkezdődött a honlapok elkészítésének technikai 
kivitelezése. Elsőként a grafikai elemek kerültek feldolgozásra, ezt követően 
az egyes oldalak készültek el az előbb említett grafikai elemek 
felhasználásával, végül a tartalmi feltöltés vette kezdetét. 
Az elkészült honlapok a nyilvánosságra kerülést megelőzően felhasználónév 
és jelszó segítségével voltak megtekinthetők az Interneten mindaddig, amíg 
az egyes tájházak nem nyilatkoztak az adott honlapok átvételéről. 
Nyilatkozataikat mellékeljük.  
Az elkészült magyar és angol nyelvű honlapok magától értetődő webcímek alatt 
(melyeket az Alapítvány biztosít az egyes tájházak részére térítésmentesen) 
található meg. Ezek a következők:  
 

• Ócsai Tájház honlapja: www.ocsa.tajhaz.hu  
• Kis Jankó Bori Emlékház honlapja: www.mezokovesd.tajhaz.hu 
• Borsodi Tájház: www.edeleny.tajhaz.hu 
• Bátaszéki Tájház honlapja: www.bataszek.tajhaz.hu 

 
Az egyedi, olvasó- és látogatóbarát honlapcímek mellé az Alapítvány továbbra 
is térítésmentesen a tájháznak ill. munkatársainak 5 db e-mail címet is biztosít, 
fejenként 1 Gb tárhellyel (pl. x.y@ocsa.tajhaz.hu). 
 
 
A honlapok fenntartása 
 
A pályázat három kiíró szerve - beleértve az Alapítványt is - különösen 
fontosnak tartotta, hogy ne csak technikailag, formailag és - nem utolsósorban - 
szakmailag igényes honlapokat hozzon létre, hanem biztosítva legyen ezeknek a 
honlapoknak mind a technikai fenntartása, mind pedig a rendszeres tartalmi 
frissítése. Ennek megvalósítását abban láttuk, hogy a tájházfenntartó 
szervezetekkel 3 éves szerződést kötöttünk, melyben vállalták, hogy a támogatás 
lejártát követően is Alapítványunkkal üzemeltetik a honlapot.  
 
A tájházak minden hónap 5-ig kötelesek e-mailben értesíteni az Alapítványt az 
adataikban, programjaiban bekövetkezett változásokról. (Amennyiben változás 
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nem következett be, erről is értesíteniük kell az Alapítványt.) A felteendő 
anyagokat, illetve képeket e-mailen keresztül küldhetik el a szerkesztőségnek. 
 
Elengedhetetlennek tartottuk azt is, hogy a publikálandó szövegek magyar és 
angol nyelven párhuzamosan kerüljenek fel a honlapra, valamint, hogy az 
oldalakon minőségi képek jelenjenek meg, ezért elsősorban digitális fotókat 
várunk az intézményektől. 
 
Reméljük, hogy ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően a 3 év leteltét 
követően is a tájházak igényt tartanak arra, hogy honlapjuk mind tartalmilag, 
mind technikailag mindig friss, igényesen kivitelezett legyen, amely 
elengedhetetlen feltétele mind egy látogatóbarát honlapnak, mind pedig egy 
látogatóbarát múzeumnak. 
  
 

II. A MAGYAR TÁJHÁZAK HONLAPJA 
 
A pályázati program másik célkitűzése az volt, hogy létrehozzunk egy portált, 
mely tartalmazza a magyarországi tájházak, ill. a helytörténeti szempontból 
lényeges kiállítások adatait, ismertetőit, azaz átfogó képet nyújt a magyar népi 
kultúráról a múzeumlátogató közönségnek, egyszerű magától értetődő webcím 
alatt: www.tajhaz.hu. 
 
 
A honlap alapját képező adatbázisról 
 
A program keretében elkészülő honlap adatbázis-alapját az Alapítvány által 
2001. óta üzemeltetett Magyar Múzeumok Honlapja (www.museum.hu) 
adatbázisa nyújtja, mely tartalmazza Magyarország múzeumait, illetve muzeális 
gyűjteményeit, kiállítóhelyeit. Az adatbázisból szűrők alkalmazásával nyerjük ki 
a tájházakra, és a témába illő (néprajzi, helytörténeti jellegű) intézményekre 
vonatkozó metaadatokat. A Museum.hu portál adatbázisának használatával 
egyrészt már egy bejáratott, jól működő, sokrétű adatokat tartalmazó adatbázis 
metaadataihoz jutunk, ugyanakkor az adatbázis frissítése (a Museum.hu 
szerkesztőségének gyakorlata következtében) folyamatosan megoldott. 
Az új portál bizonyos szempontokból a Magyar Múzeumok Honlapjához 
hasonló felépítésű, hiszen azonos adatbázison alapul (pl. nyitva tartás, 
kiállítások, szolgáltatások, stb. menüpontok). Másrészt a honlap, illetve az 
adatbázis - mivel kizárólag tájházakat, illetve hasonló jellegű gyűjteményeket 
kíván bemutatni - természetesen néhány, csak tájházakra vonatkozó adattípussal 
is bővült: többek között kategorizálással, és szakmai jelegű szöveges 
tartalommal. 
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Az adatbázisban, illetve a honlapon való szereplés előnyei 
 
A Tajhaz.hu honlapon szereplő intézményeknek azon túl, hogy lehetőségük 
nyílik arra, hogy együttesen képviseltethessék magukat egy, az olvasók számára 
is magától értetődő cím alatt, további előnyökhöz is jutnak. A Magyar Tájházak 
Honlapja ugyanis nemcsak egy weboldalként kíván funkcionálni, hanem 
magában foglal több 400 egyedi honlapot is. Ez azt jelenti, hogy nemcsak 
feltünteti az egyes intézmények saját honlapcímét, hanem lehetőséget nyújt arra, 
hogy azok az intézmények is, amelyek nem rendelkeznek saját honlappal, a 
Tajhaz.hu segítségével önálló weblaphoz jussanak, mely  tartalmazza az 
intézmény történetét, célkitűzéseit, kiállításait, eseményeit és kiadványait is. 
Ebben az értelemben tehát a Magyar Tájházak Honlapja több mint 400 önálló 
honlap gyűjteménye is. 
 
Végül pedig lényeges megjegyezni, hogy a Tajhaz.hu szolgáltatásai - a Magyar 
Múzeumok Honlapja kapcsán már bevált gyakorlat szerint - a muzeális 
intézmények számára ingyenesek.  
 
 
A honlap tartalmi kialakítása 
 
A honlap technikai részének felállítását megelőzően kezdetét vette a portál 
tartalmi kialakítása. Az igényes szakmai kivitelezés érdekében felkerestük a 
szabadtéri néprajzi muzeológiai szakfelügyelet: segítségükkel, tapasztalataikkal 
(különös tekintettel dr. Bereczky Ibolya tanácsaira) kialakítottunk egy 
kategorizálási koncepciót: majd a szakfelügyelet által javasolt néprajzos 
kollégával együttműködve megtörtént a tájházak, néprajzi, helytörténeti jellegű 
muzeális emlékek kategorizálása. Az egyes kategóriákat a néprajzos kolléga 
szakmai jellegű ismertetőkkel definiálta, melyek olvasmányként (a honlap 
baloldali menüsorából elérve), valamint az egyes objektumok alatt is elérhetők 
(természetesen mindig csak az adott objektumra vonatkozó kategóriák leírásai. 
A leírásokat számos helyen ajánlott irodalommal is kiegészítettük, amely 
hasznos lehet mind a téma iránt mélyebben érdeklődő olvasóink, mind pedig a 
néprajz szakon tanuló egyetemi hallgatók számára is. Végül pedig mindezt 
kiegészítettük néhány, az építészeti jellegzetességeket bemutató írással, amelyek 
az alábbi szempontok szerint vizsgálják a tájházakat: 

• Építőanyagok és szerkezetek  
• Alaprajzi sajátosságok  
• Tüzelőberendezések, füstelvezetés  
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Az objektumokat az alábbi szempontok alapján kategorizáltuk: 
 

1. Tájház 
- Egykori társadalmi rétegek, csoportok emlékei  

• Kisnemesek, parasztpolgárok  
• Nagygazdák  
• Közép és kisbirtokosok  
• Agrárszegénység  

 
- Nemzetiségi emlékek: 

• Szláv  
• Német,  
• Román  

 
-Vallási felekezetek emlékei  

• Római katolikus  
• Református  
• Evangélikus  
• Görög keleti, görög katolikus  

 
2. Agrártörténeti emlékek 

• A mezőgazdaság és az állattartás, pásztorkodás eszközei  
• Gazdasági épületek  
• Malom  
• Szőlőgazdálkodás, borászat emlékei, pincék  
• Erdőgazdálkodás, halászat, vadászat, gyűjtögetés, méhészet  

 
3. Kézművesség-történeti, ipari emlékek: 

•  Kézművesség  
•  A háziipar emlékei  

 
4. Népi műemlék együttesek, szabadtéri néprajzi múzeumok  
 
5. Emlékmúzeumok 
 
6. Helytörténeti gyűjtemények  

 
Jelenleg az adatbázisunk 420 objektumot tartalmaz, szakmai szempontok 
alapján kategorizálva, olvasmányokkal ellátva. Az adatbázis természetesen nincs 
lezárva, hiszen nap mint nap értesülünk újabb gyűjteményekről, tájházakról, 
melyek egy adott kistérség népi kultúráját tárják a látogatók elé. Ezek 
kategorizálása folyamatosan történik, hogy a honlap folyamatosan naprakész 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 



Tájházi Hírlevél – 2006. 3. szám 

információkkal szolgálhasson olvasóinknak: érdeklődő múzeumlátogatóknak, 
szakmabelieknek és néprajz szakos egyetemi hallgatóknak egyaránt. 
 
 
A közeljövőben megvalósítandó terveink 
 
A rövid távú terveink között szerepel, hogy a szakfelügyelettel együttműködve 
újabb információkkal bővítsük a Magyar Tájházak Honlapját. Szeretnénk, 
többek között, megyékre lebontva útvonalterv-kombinációkkal szolgálni azon 
érdeklődő olvasóinknak, akik egy-egy terület, kistérség népi kultúráját szeretnék 
megismerni, személyesen is végigjárva, meglátogatva egy-egy térség tájházait, 
népi emlékeit. 
 
 
 
Reméljük, hogy projektünk segítségével több oldalról is sikerült hozzájárulnunk 
ahhoz, hogy kulturális örökségünk e kisebb léptékű, bár muzeális intézményeink 
több mint egyharmadát kitevő népi emlékeink együttesen és külön-külön is 
nagyobb publicitást nyerjenek a világhálón, amely mostanra már 
elengedhetetlen kommunikációs eszköze elektronikus társadalmunknak.  
 

 
Érdemes megnézni!!! 

 
Ócsai Tájház honlapja: www.ocsa.tajhaz.hu  
 
Kis Jankó Bori Emlékház honlapja:  
www.mezokovesd.tajhaz.hu 
 
Borsodi Tájház: www.edeleny.tajhaz.hu 
 
Bátaszéki Tájház honlapja: www.bataszek.tajhaz.hu 
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Hírek – események 
 

Horváth lakodalmas Fertőhomokon 
 

Horváth Attila polgármester, elnökségi tagunk meghívására részt vettem a 
„Fertőhomoki lakodalmas” rendezvénysorozat harmadik napjának 
rendezvényén. A násznép a tájházból indult, a „lányos ház” érintésével (kikérés) 
a templomba ment, majd onnan vissza a tájházhoz. Maga a lakodalom a tájház 
hátsó kertjében felállított rendezvénysátorban (400 vendéggel) zajlott horvát és 
magyar nyelven, a múlt századi szokások felelevenítésével. A mintaszerűen 
megrendezett rendezvényről  filmfelvétel készült, dokumentálva annak vala-
mennyi eseményét. A rendezvényhez kapcsolódóan a tájházban fotókiállítás 
nyílt korábbi esküvői fotókból. A rendezvény példaértékű volt, a szervezési és 
rendezési tapasztalatokról Horváth Attila a békéscsabai „Tájházi Műhely” V. 
képzési napján számol be az érdeklődőknek! A Horvát házaspárnak 
gratulálunk! 

 
 

A főszervező Horváth Attila (fent) és a lakodalmas menet (lent) 
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Kulturális örökségvédelem a SZIGET-en 
 
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal felkérésére augusztus 14-én részt vettem a 
SZIGET 2006 rendezvényen felállított KÖH sátor programjában, amelyre 
„Tájházak Magyarországon” és „Tájházak élővé tétele” címmel rövid 
vetítettképes előadásokat állítottam össze.  
 
A folyamatos zenei események árnyékában a KÖH sátor iránt szerényebb 
érdeklődés mutatkozott, de a vájt fülűbb szigetlakókat azért sikerült bevonni a 
programokba. 

 

 
 

Szigetlakók az Örökségvédelmi Hivatal sátránál
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Fotókiállítás megnyitó Gyömrőn 
 

2006. szeptember 17-én a gyömrői Petőfi Sándor Művelődési Házban a 
Kulturális Örökség Napja alkalmából megnyilt a „Világszép örökségünk” c. 
fotókiállítás, amelyet Pataky Emőke – a KÖH debreceni Regionális Irodájának 
Kós Károly díjas népi építészeti felügyelője -  készített. 
 
A kiállítást Baksa Brigitta néprajzos nyitotta meg az alábbi méltatással: 
 
Kedves Vendégeink! 
 
 
Engedjék meg, hogy mindannyiunk nevében köszöntsem Pataky Emőkét, aki 
megtisztelte városunkat azzal, hogy a Kulturális Örökség Napjai 
rendezvénysorozat keretében elhozta Gyömrőre Világszép Örökségünk című 
fotókiállítását. 
 
Pataky Emőke okleveles építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, 1995-től 
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Debreceni Regionális Irodájának népi 
műemléki felügyelője, több évtizede tanít a Debreceni Egyetem Műszaki 
Főiskolai Karán tervezést, építészettörténetet, építészeti esztétikát, 
műemlékvédelmet és történelmi enteriőröket.  
 
1988 és 1998 között Hajdú-Bihar megye 15 falujában kutatást, felméréseket 
végzett főiskolai diákok bevonásával. Munkatársaival dokumentálta a felmért 
házakat.  
Az 1980-as években készítette el 10.000 év címmel sajátos látásmódú 
építészettörténeti áttekintését grafikákon. 
 
1985 óta fényképez műemléképületeket Magyarországon és külföldön egyaránt.  
1994-től 2004-ig számos fotókiállításon mutatta be az Alföld, főleg Hajdú-Bihar 
megye paraszti építészetét Tiszta szemmel, tiszta szívvel címmel. Ebben a 
címben tömören megfogalmazódik az alkotó szándéka: felnyitni az emberek 
szemét, hogy meglássák az egyszerűségében is méltóságos szépséget sugárzó 
népi építészet emlékeit, és megnyitni a szívüket, hogy befogadják ezt a 
gyönyörű örökséget. 
 
A művésznő 1995-ben addigi munkásságáért, falukutatásért Kós Károly-díjat 
kapott, 2005-ben pedig összetett műemlékvédelmi tevékenységéért megkapta a 
Forster Gyula Magyar Műemlékvédelemért díjat. 
 
A Világszép örökségünk kiállítási anyag a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
célkitűzéseinek szellemében és támogatásával valósult meg.  
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2004-ben Budapesten, a Hivatal Örökség Galériájában ez a kiállítás köszöntötte 
csatlakozásunkat az Európai Unióhoz.  
 
2004 szeptemberében Jósvafőn volt a Magyarországi Tájházak Szövetségének 
II. Országos Találkozója. Ezen a rendezvényen a gyűjtemény tájházakat 
bemutató képanyagát állították ki a jósvafői művelődési ház előcsarnokában.  
 
2005 májusában Debrecenben, a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban a Déri 
Múzeum néprajzi gyűjteményéből válogatott tárgyakkal együtt jelenítették meg 
a fényképek a mindennapi használati eszközök, az épületek esztétikumát. 
 
2006 májusában Budapesten, a Magyar Építészkamara Székházának Kós 
termében, július 13-tól szeptember 3-ig pedig az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékpark Skanzenjében, a Vásárhelyi Olvasókörben láthatták a látogatók 
Pataky Emőke dokumentumértékű, ugyanakkor költői szépségű fényképeit, 
amelyeknek most közel egy hónapig Gyömrő ad otthont. 
 
A kiállítás két részből áll.  
 
A képtablók a közelmúlt és a jelen népi műemlékvédelmi feladatait, -a kutatás, 
védés, tájházak létrehozása, árvizes helyreállítások tevékenységeit örökítik meg. 
 
Az Eltűntnek nyilvánítva, és a Menthetetlenül táblákon 200 éves elbontott 
hajdúböszörményi vályogházak, illetve egy a belvíznek áldozatul esett 300 éves 
földház látható. Ez az első két fejezetcím a már vissza nem hozható, szemünk 
előtt elmúló értékeknek állít emléket. 
 
A Házról-házra című harmadik fejezet a főiskolai hallgatókkal végzett 
falukutatás során feltárt népi építészeti emlékeket mutatja be. 
 
A negyedik, ötödik és a hatodik fejezet a népi műemlékvédelem fényesebb és 
sötétebb arcát mutatja meg. A Felvétel indul táblán a védelemre kiválasztott 
értékek néznek bizakodva a jövőbe, a Megóvásban részesítve táblán a biztos és 
bizonytalan sorsú védett műemlékek várják, hogy mit hoz a holnap, a Védtelenül 
táblán pedig veszendőbe menő, védelmet nem élvező lakóházak talán ezekről a 
képekről intenek búcsút felénk. 
 
A kiállítás hetedik, Túlélés – megújulás című fejezete a beregi árvíz sújtotta 
terület megmentett, helyreállított műemléképületeit mutatja be, míg a Világszép 
örökségünk öt táblája Magyarország legszebb tájházaiból ad ízelítőt, amelyek 
méltán lehetnének világvédettek. 
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A Mentés másképp máshol fejezet a szabadtéri néprajzi múzeumok szerepét tárja 
fel, hogyan lehet megőrizni, a nagyközönség számára láthatóvá tenni az eredeti 
környezetükben talán pusztulásra ítélt építészeti értékeket. 
 
A tizedik fejezet Kész a leltár címmel értékes néprajzi tárgyak gyűjteményét 
dokumentálja a fényképek segítségével. 
 
 
A képtablók mellett a kiállítás másik részét a különálló nagy képek alkotják, 
amelyeken a szerző saját megfogalmazása szerint a műemléki fotóköltészet 
megteremtésével próbálkozik. 
 
Hadd idézzem Pataky Emőkét, hogyan vall a kiállítás céljáról: 
 
„...reménykedem, hogy a fotókkal nemcsak dokumentálok... Az építészeti fotó 
/ha van ilyen kategória/ számomra egyfajta képzőművészeti kifejezési lehetőség. 
Mindig meghatnak az építészeti formák, fény-árnyékok, színek, anyagok, az 
ezekben sistergő vagy elmúlt esendő életek, az emberkéz készítette, koptatta 
tárgyak csendélete vagy az ölelő természet gyöngéd jelenléte. Mindehhez értő - 
érző építésznek kell lennem, persze már nem tervezőként, hanem látó és 
megláttató alkotóként... 
Falvaink rejtőzködő építészete - főleg a nagyalföldi - művészi fotó 
szempontjából fölfedezetlen vagy alig ismert. Ezen egyszerű építészet 
bensőséges világának felfogása, képi kifejtése érdekes, izgató számomra, 
művészi kihívás - nemcsak egy eltűnőben levő világ utolsó hírmondóinak 
megörökítésére tett kétségbeesett kísérletnek érzem „hagyományőrző" 
munkámat..." 
 
A fotóművész a kisherceg rókájának tanítása szerint a szívével tekintett az 
alföldi építészet rejtőzködő csodáira. Színes tablóin a közép-magyarországi 
házak természetes építőanyagával összhangban a háttérszínek meleg földszínek. 
A barna és a vörös számtalan árnyalata teljes harmóniában van a házak festett 
faoszlopos tornácaival, a téglaporos mázolású konyha színeivel. A mélytüzű 
vörös, a meleg tónusú barna, a kiáltó kék szín még a lassan elenyésző 
épületekben is tapinthatóvá teszi az egykor itt lüktető életet. És a fehér falak sem 
sápadtak, halottak, mert a rózsaszín petúniák, kék lenvirágok, bíborszínű 
mályvák meseszerűvé, tündérvilággá lényegítik át fénylő tisztaságukat. 
 
Milyen sokszínű vidék ez, és milyen sokféle kép él az emberek tudatában az 
Alföldről, a pusztáról.  
 
Hazánk legnagyobb tájáról alkotott romantikus elképzelés alakította a nyugat-
európai ember hagyományos magyarságképét, ahogyan ezt Den Hollander, 
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amszterdami szociológus is megfogalmazta Az Alföld települései és lakói című, 
1947-ben megjelent könyvében: „Végtelen táj, sivatag, fátlan síkság, futóhomok 
és kis nádasok, néhol pásztor terelgeti nyáját, rablók, és cigányok vándorolnak 
rajta…”. 
 
A holland kutató 1936-ban látogatott először Magyarországra, hogy alaposabban 
megismerje a magyar alföldet, amely iránt korábbi nyugat-európai 
szociológusok, etnográfusok romantikus szemléletű munkái keltették fel 
érdeklődését. Györffy István személyében talált segítőtársra, akinek 
munkásságát csak ekkor ismerhette meg, és aki hozzásegítette Den Hollander 
professzort, hogy hazánk e sok társadalmi, gazdasági, éghajlati nehézséggel 
küzdő, viharos történelmi időket átélt táját már nem a romantikus, hanem a 
sokoldalú, széles látókörű, világot járt ember szemével tekintette.  
 
Györffy István nemcsak a nyugati ember hamis magyarságképét segített 
eloszlatni, hanem szinte teljes életét az alföldi népélet feltárására áldozta, 
nagykunsági származása szűkebb szülőföldje megismertetésére ösztönözte. 
 
Talán jobban megértjük Pataky Emőke képein feltáruló világot, ha az Alföld 
legkiválóbb ismerőjét, kutatóját hívjuk útikalauzul. Györffy István Az Alföldi 
parasztház című írásából elevenítjük föl a következő sorokat, amely 1929-ben 
jelent meg a Tér és Forma építőművészeti folyóiratban. 
 
„A magyarság házformái közül talán legegyénibb az alföldi. A domb- és 
hegyvidéki népek építkezése ugyanis az építőanyag azonossága miatt többé-
kevésbé hasonlít egymáshoz. Az alföldi nép azonban nélkülözi a két 
legfontosabb építőanyagot, a fát és a követ, s ez a körülmény nagyon 
szembeötlik az alföldi házon. Ezen a területen igazán csak olyan nép tud 
építkezni, amely hosszú évszázadokon keresztül ilyen területeken élt és lakott, s 
ennek a puszta síkságnak az építőanyagával, a sárral, náddal, vesszővel bánni 
tudott. 
 
A földdel, sárral való bánásban a magyar utolérhetetlen mester. 
 
A legegyszerűbb fal nádból van, melyet kívül-belül pe1yvás sárral tapasztanak 
meg. Ugyanilyen a sövényből fonott fal is, de ez már nagyobb munkával készül. 
Ezeknek a fénykora az árvizes világban volt. Ezeket ugyanis elmoshatta a víz, a 
váz a tetővel megmaradt, s ha elment az árvíz, maradt utána építőanyag elég. … 
 
Az igazi sárfal a fecskerakás, vertfal, csömpölyeg és vályog. Mindezek a 
földfalak az Alföldön ma is igen el vannak terjedve, s 150 évig eltartanak. 100 
éves házakat pedig akárhány faluban könnyen találunk, pedig az alföldi magyar 
fundamentumot sem igen rak, gyakran a puszta földre rakja a házát. … A tetőt 
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még a közelmúltban is csaknem kizárólag náddal fedték. Még ma is nádas a 
falusi házak többsége, amely megfelelő javításokkal, pótlásokkal száz évig is 
eltart. „ 
 
A 20. század elején még Györffy István által általánosnak mondott házaknak 
utolsó képviselőit csodálhatjuk meg a kiállítás különálló nagy képein. 
 
Olyan emberek házait láthatjuk, akik a természet ritmusa szerint élték életüket. 
Nem csak éltek a világban, hanem a világ élt őbennük. Tudták, hogy amikor az 
ember házat épít, kitágítja testét, és kiterjeszti saját lényét az egész épületre. 
Ismerték, és élték a tanítást : A te házad a te nagyobbik tested. Amikor ilyen 
ember házába lépünk, valójában a lakóját ismerjük meg jobban. A 
kiegyensúlyozott, harmóniában élő emberek rendezett házakban élnek, amelyből 
benső világuk sugárzik. 
A kiállítás fotóin keresztül elérhetővé, és megérthetővé válik ez a benső 
harmóniát sugárzó, az épületre is kivetülő világ, amely az alkotó lélek 
teljességét hordozza.  
 
Bizony világszép a mi népi építészeti örökségünk, de világszép a lélek is, amely 
ezt létrehozta. Ez a világszép lélek lakozik Pataky Emőkében, amely rányitja 
szemeit a még itt rejtőzködő csodákra, és megosztja velünk kincseit, hogy hinni 
tudjuk, mi is örökösei vagyunk a harmóniának, a békességnek, a szépségnek, 
örökösei vagyunk a képekből sugárzó magyar léleknek. 
Köszönjük! 
 
Kérem, hogy tiszta szemmel és tiszta, nyitott szívvel tekintsék meg a kiállítást. 
 
A kiállítás megnyitót Bárdos Ildikó népdalénekes és Molnár Miklós népzenei 
előadása tett még emlékezetesebbé. 
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K I Á L L Í T Á S 
 

 
 

A kaposvári Rippl Rónai Múzeumban 2006. október 11-én 
Andrásfalvy Bertalan nyitotta meg a „….A SZÉPSÉGEK 

KERTJÉBEN…” című kiállítást, amely a Népművészet Mesterei a 
Dél-Dunántúlról remekműveit mutatja be Kapitány Orsolya 

néprajzkutató, elnökségi tagunk válogatásában. A kiállítás 2007. 
február 15-ig látogatható! 
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Észak-Dunántúli Regionális találkozó, Sarród 2006. szeptember 9. 
- Kemenár Katalinnak - 

 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége Észak-Dunántúli Regionális Szervezete 
és Sarród Község Önkormányzata 2006 szeptember 9-én tájház találkozót 
szervezett, melynek hangulatos helyszíne, a Fertő-Hanság Nemzeti Park 
székháza volt. A találkozó központi témájaként a Tájházak lehetőségeit próbálta 
körül járni, a szellemi és tárgyi örökségvédelemben. 
 
Turi Lajos polgármester köszöntő szavai után, Szablyár Péter tartott előadást, 
lehetőségek, adottságok, kihívások a tájházak „üzemeltetésében” címmel, mely 
a közönség soraiban nagy tetszést aratott. 
Következő előadó Taschner Tamás, a Fertő-táj Világörökség Magyar 
Tanácsának titkára volt, aki a „világörökség” lehetőségei és szerepe a szellemi 
és tárgyi örökség megőrzésében szóló előadásában, egy tágabb körben mutatott 
rá a tájházak örökség megőrző szerepére. 
A hosszabb szünetben Fersch Attila a Fertő- Hanság Nemzeti Park 
osztályvezetője bemutatta a rendezvénynek helyet, adó Kócsagvárat, és a 
résztvevők megtekinthették a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
vándorkiállítását „Tájházak megőrzésének gyakorlata” címmel. 
A szünet után még két előadást hallhattak az egybegyűltek, Kottmayer Tibor 
/egyetemi tanársegéd, Széchenyi Egyetem, Győr/ A népi értékek védelméről és 
védhetőségéről, Kiss Kitti /szentendrei szabadtéri Néprajzi Múzeum 
munkatársa/ Leltározás a tájházban, címmel, járta körül az általuk szemléletesen 
előadott témákat.    
 
A délelőtti programok után a „Czenki” Hársfa Néptánccsoport szórakoztatta a 
közönséget, a Kócsagvárban elfogyasztott ebéd után a résztvevők 
megtekintették az idén alakult sarródi Tájházat, melyről további információ 
található, a www.sarrodtajhaz.hu weboldalon. 
A találkozón néhány új taggal bővült a szövetség, és több önkormányzati kezdeményezés történt új 
tájház kialakítására. 
 
Örömteli volt, hogy a dél-szlovákiai tájházakat közel 10 fő képviselte. Az 
ágfalvai polgármesternek belépési nyilatkozatot és csekket adtam, miután jelezte 
belépési szándékukat, ismertette tervüket a jelenleg magántulajdonban lévő 
gyűjtemény megvásárlására. 
 

Résztvevők: Horváth Ádám, Szeregnyi Zsuzsanna (Fertőhomok), Pap Lajosné 
(Mihályi); Kelemen István (Soproni Múzeum); Gaál István (Ágfalva); Fersch 
Attila (Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága); Csepi Zsuzsa  Csepi Mihály 
(Szlovákia Csallóköz Csilizradvány); Nagy Szerénke , Nagy Géza (Szlovákia 
94619 Csicsó);  Kis Róbert (Szlovákia 94341 Kisújfalu); Szabó Ilona (Szlovákia 
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94341 Kisújfalu); Svajcer Edina, Baracska Árpád (Szlovákia 94354 Szőgyén); 
Turi Lajos, Kemenár Katalin (Sarród);  Kiss Kitti (Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Szentendre) ; Kottmayer Tibor (Győr SzE); Szablyár Péter (Jósvafő). 
 
A jól szervezett rendezvényért köszönet a szervezőknek, kiemelten Kemenár 
Katalinnak. 
 

Képek a sarródi találkozóról 
 

 
 

Turi Lajos polgármester köszöntője 
 

 
 

„Tájházak megőrzésének gyakorlata” c. kiállítás megnyitója

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 



Tájházi Hírlevél – 2006. 3. szám 

Elnökségi ülés a Sóstói Múzeumfaluban 
 

A Tájházszövetség elnökségi ülését 2006. szeptember   15-én tartotta a Sóstói 
Múzeumfaluban, a református parókia épületében.  
 

 
 

Az elnökségi ülés résztvevői 
 

Jelen voltak: Dr Füzes Endre, Dr Páll István, Nagyné Bősze Katalin, Kapitány 
Orsolya, Horváth Attila, Hegedűsné Majnár Márta, Kovács Edina, Fuchszné 
Benák Katalin, Horváth László, Kolozsvári István és Szablyár Péter. Kimentette 
magát: Danter Izabella és  Jakabné Heller Anna, Dr. T. Bereczki Ibolya.  
Dr. Füzes Endre elnök köszöntötte a megjelenteket. A Múzeumfalu nevében Dr 
Páll István köszöntötte a tanácskozást, és annak befejeztével meghívta a 
résztvevőket a „Magyarország ízei” című rendezvénysorozatra. 
A továbbiakban az előzetesen kiküldött napirend, ill. annak mellékletei alapján 
folytatódott az ülés. 
Harmadik napirendi pontként Kolozsvári István tájékoztatta jelenlévőket a 
IV. Országos találkozó szervezésének állásáról. A zökkenőmentesnek nem 
nevezhető szervezési folyamatot áttekintve az alábbiakban állapodtak meg 
(2006/3-1.):: 

• A tervezett kirándulási útvonalakat a jövő hét elején be kell járni, 
ellenőrizni a megközelíthetőséget és az étkezési lehetőségeket, egyeztetni 
kell Kéri Gáspárral, aki az érmelléki program házigazdája lesz; 

• A találkozóra érkezőknek olyan pontosított programot kell kézbe adni, 
amely pontosan tartalmazza az előadásokat (előadó, időpont, téma); 
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• A további jelentkezéseket az autóbusz kapacitásának feltöltése után csak 
úgy szabad elfogadni, ha a jelentkező saját gépkocsijával teszi meg az 
utat; 

• Dr Vígh Annamária részvétele esetén a Tengertánc pályázattal 
kapcsolatos előadását az elnöki megnyitó után kell beilleszteni. 

 
Negyedik napirendi pont keretében jelenlévők az alábbi egyéni tagok és jogi 
tagok felvétele mellett döntött (2006/3-2.): 
Egyéni tagok:  Bányai János (Szabadszállás),Borsos Kinga (Szigetvár), Borsos 

Tibor (Csebény), Dr Badgány Judit (Biharnagybajom), Dudás Józsefné 
(Tisza-ujváros), Kerner Ferenc (Palotabozsok), Nagyné Antal Andrea 
(Szenna), Petrus József Csaba (Téglás), Svajcer Edina (Szlovákia), Szeli 
Árpádné (Völcsej), Szubotics Miklósné (Almamellék), Végh Judit (Kő-
röstarcsa), Zsanda Zsolt (Budapest), Laczkó Pető Mihály (Mezőkövesd);  

Jogi tagok: Kávási tájház, Orfűi tájház, Dabasi Közösségi Ház. 
 
Ötödik napirendi pontként az elnökségi tagok beszámoltak a régiójukban 
pályázók helyzetéről. Az OKM Múzeumi Főosztályát a Szövetség havonta 
tájékoztatja a fejleményekről, akadályokról. 
 
Hatodik napirendi pontként Szablyár Péter ismertette, ill. közreadta a Tájházi 
Műhely 2006. II. félévi programját. A programot jelenlévők elfogadták (2006/3-
3.). 
Hetedik napirendi pontként írásban kiküldött tájékoztatót jelenlévők 
tudomásul vették. Szablyár Péter ismét tájékoztatta az elnökséget, hogy a 
Szövetség működtetése hosszú távon magán-finanszírozással nem biztosítható. 
Nyolcadik napirendi pontként Dr. Füzes Endre elnök ismertette az Év tájháza 
pályázat bíráló bizottságának jelentését. A beérkezett négy pályázat közül kettő 
felelt meg a pályázati kiírásnak. A helyszíni bejárás tapasztalatai alapján a 
bizottság az Ócsai tájháznak javasolta a díj átadását a IV. Országos találkozón 
az alábbi indoklással (2006/3-4.). 
 : 
Az Ócsai tájház ideális környezetben, jól karbantartott épületekben és portákon, 
értékes tárgyi anyag bemutatásával, az „élő tájház” 21. századi kihívásának 
megfelelve jelentős hagyományápoló, közösségformáló, táj- és 
természetvédelmi funkciót tölt be a település és a régió életében. Jól szervezett 
programjaival, időszaki- és állandó kiállításaival országos hírnévre tett szert. A 
Szövetség 2005. évi országos találkozója helyszíneként tagjaink is 
megismerhették.  
 
A mezőkövesdi Kis Jankó Bori emlékház múltjával, történetével, szakszerű 
berendezésével a hazai tájházak élmezőnyébe tartozik. A bíráló bizottság és az 
Elnökség javasolja, hogy a jövő évben ismét pályázzanak, de a pályázat tárgyát 
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kibővítve a Hadas városrészben „üzemelő” többi házzal (mézeskalácsos, 
bútorfestő, keramikus, stb).  
 

 
 

Az „Év tájháza” bíráló bizottsága a Hadasban 
 
Kilencedik napirendi pontként a Szövetség által benyújtott pályázatok 
helyzetéről adtak tájékoztatást. Az NCA támogatási pályázatán 1 MFt-t nyertünk 
2007. május 31-i felhasználással; az 1 %-ból 63 eFt-t utaltak a Szövetségnek. A 
TRFC – É-magyarországi tájház prospektus – pályázat önrésze összejött, így a 
pályázott prospektus kiadható lesz. Az NCA pályázatán elnyert szakmai képzési 
program szintén zöld jelzést kapott, novemberben végrehajtjuk. 
 
Tizedik napirendi pont keretében jelenlévők beszámoltak a tájházak 
leltározásának állapotáról, ami meglehetősen heterogén és lehangoló képet 
mutat. Egyetértettek abban, hogy a jelenlegi helyzetről az OKM-ot egy levélben 
tájékoztatni kell, javaslatot téve egy olyan konstrukcióra, amelyben a felsőbb 
éves egyetemi hallgatókat (muzeológus felügyelettel) ill. a térséget ismerő 
nyugdíjasokat lehetne bevonni a leltározatlan állomány felvételére ((2006/3-5.). 
Ennek anyagi feltételeit pályázati úton, központi forrásból lenne szükséges 
biztosítani. 
 
Tizenegyedik napirendi pontként az elnökségi tagok beszámoltak a 
régiójukban lezajlott eseményekről, rendezvényekről. 
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A tizenkettedik – Egyebek – napirendi pont keretében jelenlévők 
felhatalmazták az Elnököt, hogy az ICOMOS tisztújítására tegyen javaslatot a 
megadott határidőig (2006/3-6.). 
  
Az elnöki zárszóban Dr Füzes Endre megköszönte a részvételt és az aktivitást és 
jó szórakozást kívánt a Sóstói Múzeumfalu délutáni programjaira, melynek 
ünnepélyes megnyitóján és az azt követő ebéden a megjelentek teljes létszámban 
részt vettek. 
 

        
 

Program a Múzeumfaluban 
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„Hatláb” és udvari kemence avatás Mindszenten 
 

2006. szeptember 16-án részt vettünk  a „Mindszenti hatláb” és udvari kemence 
avató ünnepségén. Dr Zsótér István köszöntője után Fuchszné Benák Katalin 
könyvtár-igazgató szólt a megjelentekhez, majd Dr. Füzes Endre elnökünk 
mondott avató beszédet, kiemelve a kemence jelentőségét az emberiség 
történetében és a hagyományőrzésben játszott szerepét. A gyűjtemény 
adományozóinak köszöntése után Hevesi Judit csángó népdalcsokra és az 
Alkony népdalkör , valamint a Sudridom néptánccsoport szórakoztatta a megje-
lenteket. 
 
Gratulálunk a megvalósított (Tengertánc pályázat keretében létesült) új 
építményekhez. Sajnáltuk, hogy 20 év alatti fiatalok egyáltalán nem vettek részt 
az avató ünnepségen, vagyis a hagyományok „átvevői” hiányoztak. 
 
 

  
 
  Az új kemence    Dr Füzes Endre avató beszéde 
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A Felvidéki magyar tájházak országos szemináriumáról, amelyet  

2006. szeptember 25-én tartottak Révkomáromban 
 

A Selye János Kollégium, a Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum és a Tájházszövetség közös szervezésében, Dr. Danter 
Izabella közreműködésével megszervezett fórumon kb. 30 fő vett részt. A 
szakmai előadások közben konzultációra és a résztvevők bemutatkozására, 
problémáik ismertetésére is volt lehetőség. 
 
A korábbi hasonló találkozások tapasztalatát megerősítve, egyértelmű volt, hogy 
szükség van ezekre a találkozásokra, konzultációkra, ezek a Szövetség 
határokon túli jelenlétének pilléreivé váltak. Több megjelent képviselő belépett a 
szövetségbe. 

 
 

A találkozó helyszíne Révkomáromban 
 

 
 

A találkozó megnyitója 
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Újabb „Tengertáncos” pályázati projekt átadása Kiskőrösön 
 

2006. október 6-án a kiskőrösi Szlovák Tájházban átadták a „Tengertánc-II” 
pályázatból és 1/3 önrészből megvalósított padlófűtést. Kispálné dr. Lucza Ilona 
köszöntötte a megjelenteket.  

 
 

Dr Vígh Annamária – OKM Közgyűjteményi Főosztály vezetője avató 
beszédében hangsúlyozta a közgyűjtemények élővé tételének fokozott 
jelentőségét, a Tengertánc pályázat célját és várt hatását. Elismerően szólt a 
Tájházszövetség közreműködéséről a pályázat előkészítésében és a pályázatok 
megvalósulásának figyelemmel kísérésében. 
 
Az átadási ünnepség után részt vettem a Petőfi Emlékház és Emlékmúzeumnál 
rendezett október hatodiki megemlékezésen, amelyen Dr Egyed Ákos történész 
mondott beszédet. A hangulatos rendezvény a Szózat közös eléneklésével zárult. 

     Gyertyák gyúltak a vértanuk emlékére 
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A Tájházi Műhely ez évi negyedik képzési napja a Vajdaságban 
 

A képzési napot a Vajdasági Magyar Folklórközponttal (VMF) és a 
bácsgyulafalvi (Telecska) Petőfi Sándor Művelődési Egyesülettel közösen 
rendeztünk meg 2006. október 14-én. 
 
A Művelődési Házban összegyűlt meghívottakat Égető Éva (a Művelődési 
egyesület elnöke), Nagy István (a  VMF elnöke) és Szablyár Péter köszöntötte. 
 

              
 

 Nagy István és Raj Rozália        Dr Ozsváth Gábor Dániel 
  
Raj Rozália „Öt éves a doroszlói tájház címmel mutatta be azt az utat, amelyet 
ez a gyűjtemény tett meg az elmúlt években, utalva a jövő tervei is.  
 
Nagy István „A vajdasági magyarság néprajzi gyűjteményei” címmel 
rendszerező áttekintést adott a térségben folyó gyűjtő-bemutató tevélenységről 
regionális bontásban. 
 
Dr. T. Bereczki Ilona (főigh. SZNM) „Tájház születik – az elképzeléstől a 
megvalósításig” címmel gyakorlati tapasztalatok rendszerezett gyűjteményét 
tárta a hallgatóság elé, esettanulmányok bemutatásával, gazdag fotóanyaggal. 
 
Dr. Bárkányi Ildikó (Szegedi Móra Ferenc Múzeum) a tárgy-gyűjtés mód-
szertani kérdéseit vette számba, gyakorlati kérdésekkel kiegészítve. 
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     Tárgy-gyűjtési ismeretek Bárkányi Ildikótól 
 
Dr. Ozsváth Gábor Dániel (Hódmezővásárhely) a paraszti élet épített emlékei 
Hódmezőváráshelyen címmel 4 objektum kialakítását, működtetését és jövőjét 
vázolta. 
 
Szablyár Péter a „tájház” fogalma és szinonímái elemzésével a tájház hálózat 
fejlődésének sajátosságait mutatta be. 
 
Az előadásokat követő konzultáció és ebéd után a résztvevők megtekintették a 
bácsgyulafalvi „Dohány-múzeumot”, amely Kovács István helyi 
dohánytermesztő magángyűjteménye.  
 

 
 

Részletek Kovács István „Dohány-múzeumából” 
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Innen Kupuszinára utaztunk, ahol Csizmadia János mutatta be a hajdani 
iskolaépületben berendezett helytörténeti-néprajzi gyűjteményt. 
 
A képzési napot a megjelentek hasznosnak ítélték, megköszönve a rendezvényt 
támogató Illyés Közalapítványnak és a bácsgyulafalvi Művelődési 
Egyesületnek. 

 

 
 

Dohányfüzérek a szárítóban és a kész termékek 
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Őszi események a jósvafői tájházban 
 

A Kulturális Örökség napja alkalmából a jósvafői tájház pinceházában 
fotókiállítás nyílt az épület helyreállításáról, bemutatva azokat a fázisokat, 
amely az 1890-ben épült favázas, rakott falas épület megmentését tűzte ki célul 
1994-1998 között. 
 

                
 

A IX. Jósvafői Szüret rendezvénysorozat keretében szeptember 29-én 
gyümölcsfajta-meghatározás folyt a jósvafői Tájházban hagyományos, régi helyi 
gyümölcsök meghatározásával, a környék településeiről érkezett termesztők 
által hozott gyümölcsökkel. 
 

     
 

2006. október 27-én a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum vezetői és 
munkatársai egynapos autóbusz kirándulásra Jósvafőre látogattak. 
Megtekintették a Baradla-barlang jósvafői szakaszát, a jósvafői református 
templomot és a tájházat. 

        
    Közös éneklés a templomban   A tájház udvarán 
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További „Tájházi műhelyek” programja 
 

2006/5. 
A nemzetiségi tájházak szerepe, jelentősége és jövője 

 
Békéscsaba - Békéscsabai Szlovák Tájház, Čabiansky slovenský oblastný dom 

2006.november 10. péntek 

 
 
Program 
 

9.45   Regisztráció 
 
10.00- 10.30 Dr. Füzes Endre: A nemzetiségi tájházak 

jelentősége és sajátosságaik 
 
10.30-11.00 Szablyár Péter: Magyar „nemzetiségi” 

tájházak a határok túl oldalán 
 
11.00-11.30 Martyin Emília: Az egyetlen hazai román 

tájház 
 
11.30-12.00 Horváth Attila: „Homoki lakodalmas” – horvát 

tájházak 
 
  
12.30-13.30          Ebéd 
 
13.30 – 14.00 Csete Gyula:  Német nemzetiségi gyűjtemények 

a régióban 
 
14.00 – 14.30 Ando György: Magyarországi szlovák tájházak – 

LEGATUM KHT. 
 

A képzés helyszíne Békéscsabai Szlovák Tájház – Čabiansky 
slovenský oblastný dom; Áchim terem – Áchimova sieň 

5600 Békéscsaba, Garai u. 21. Tel.: 66/327-038 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége és a LEGÁTUM KHT. 
közös továbbképzési programja 

Házigazda:  Dr. Andó György megyei múzeumigazgató-helyettes 
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2006/6. 
 

„Hol sírjaink domborulnak….” – Kihívások és feladatok 
településeink temetőiben  

 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Igazgatósági épület; Szentendre, Sztaravodai 

út 
2006.november 17. péntek 

 
Program 
 

9.45   Regisztráció 
 
10.00- 10.30 Koleszár Krisztián: Temetők a Galyaságban 
 
10.30-11.00 Magyari Márta : Temetők és környezetük, fejfák, 

sírgondozás, virágok és művirágok (Muraszemenye és 
Hajdúböszörmény példája) 

 
11.00-11.30 Szablyár Péter: A jósvafői temető mai arculata és változásai 
 
11.30-12.00 Zentai Tünde: Temetők múzeumi környezetben 
  
12.30-13.00          Ebéd 
 
13.00 – 13.30 Gombás Ágnes – Kovács Levente: Sírjelek tisztítása, 

konzerválása,  
restaurálása 

13.30 – 14.00 Varga Gyula: Másolatok készítése sírjelekről 
 
14.00 -  Séta a SZNM a Felső-Tiszavidék és a Balaton-felvidék 

tájegységek temetőiben – Zentai Tünde 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum  
közös továbbképzési programja 

Házigazda:  Dr. T. Bereczki Ibolya főgazgatóhelyettes 
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Szakkönyv ajánlat 
 

Mednyánszky Miklós: Vályogházak (Építés, korszerűsítés, átalakítás) 
 
Hazánk területén még ma is nagy számban megtalálhatók a földből épült  házak minden 
tájegységben. Egyéni és közérdek, hogy ezeket, mint a hagyományos és ökologikus építés 
eredményeit megőrizzük, megfelelően felújítsuk és ne hagyjuk kiveszni modern életünkből. A 
könyv hasznos műszaki ismereteket  nyújt a vályogházak építéséről, szerkezeteiről, hibáiról és 
azok korszerűsítésének lehetőségeiről. 
 

[Formátum A4, kb. 60 fekete-fehér fotó és rajz, 160 oldal; 3600 Ft] 
 

Frank Frössel: Falak utólagos víztelenítése és szigetelése 
 
A könyv a témával kapcsolatos alapvető ismereteket tárgyalja. Bemutatja a különféle 
eljárásokat és termékeket, amelyek lehetővé teszik az épületszerkezetek utólagos függőleges, 
illetve vízszintes szigetelését, a sókárokat szenvedett falazat felújítását, valamint a házigomba 
vagy pincegomba által megtámadott felületek megtisztítását. A szerző Közép- és Nyugat-
Európában már bevált eszközöket és megoldásokat ismertet, amelyeket részben már a hazai 
gyakorlatban is alkalmaznak. 
 

[Formátum: A4, kb. 150 fekete-fehér fotó és rajz, 220 oldal; 4900 Ft] 
 

Déry Attila: Történeti anyagtan (régi építőanyagok, összetételeik, 
technológiájuk…) 
[Formátum: B5, Keménytáblás, 216 oldal; 1960 Ft] 
 

Déri Attila: Történeti szerkezetek 
[Formátum: 202x238 mm; keménytáblás, 150 rajz, 304 oldal; 3900 Ft] 
 

Sabján Tibor: A búbos kemence (Népi kultúra sorozat) 
[Formátum: 166x188 mm;  120 fekete fehér kép, 96 oldal; 1500 Ft] 
 

Sabján Tibor: Népi cserépkályhák (Népi kultúra sorozat) 
[Formátum: 166x188 mm;  90 fekete fehér kép, 204 oldal; 2400 Ft] 
 

Sabján Tibor: A takaréktűzhely (Népi kultúra sorozat) 
[Formátum: 166x188 mm;  kb 200 fekete fehér kép és rajz, 200 oldal; 2800 Ft] 
 

Sabján Tibor – Buzás Miklós: Hagyományos falak (Népi kultúra sorozat) 
[Formátum: 166x188 mm;  kb 140 fekete fehér kép és rajz, 140 oldal; 2800 Ft] 
 

Sabján Tibor: A mászókéményes konyha (Népi kultúra sorozat) 
[Formátum: 166x188 mm;  150 fekete fehér kép és rajz, 108 oldal; 1600 Ft] 
 

Sabján Tibor – L. Kiss Katalin – Lengyel Károly: Öntöttvas kályhák (Népi 
kultúra sorozat) [Formátum: 166x188 mm;  200 fekete fehér kép és rajz, 208 
oldal; 2800 Ft] 
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Új kiadványok 
 

Megjelent a 2002, 2003, 2004. évi nemzetközi Népi Építészeti Konferenciák 
előadásainak anyaga (szerkesztette Páll István és Sisa Béla, kiadta a 
Múzeumfalu baráti Köre – Nyíregyháza-Sóstó). Az alábbiakban az ezekben 
található – tájházakkal kapcsolatos írások jegyzékét adjuk közre: 
 
2002-es kötet: 
 
Rajnai Gábor: A népi építészeti emlékek megtartása a közös Európában; 
Fehér Judit: Tarpa településvédelme; 
Babos Rezső: Népi műemlékek és tárgyak biológiai károsítói; 
Pataky Emőke: Kunyhók az Európai Unióban;  
 
2003-2004-es kötet: 
 
Sáros László: Tájegységeink megtartják-e arculatukat? 
Babos Rezső: A tájházak berendezésének jelenlegi helyzete; 
Dobó Ágota: A magyar csoda – a múltból épülő jövő 
Miklósi-Sikes Csaba: Lesz-e Erdélyben tájházlánc 

 

             
 
 

A kiadványok a Tájházszövetség könyvtárában megtalálhatók. 
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1 % 
 

A Szövetség 2006. évben az 2005. évi szamélyi jövedelemadó 1 %-ának 
felajánlásából 63 ezer forinthoz jutott.  
 

Ez úton is köszönjük a ránk gondolóknak! 
 

Kérjük, hogy már most kezdjék el szervezni az adományozókat a 2005. évi egy 
százalékuk egyesületünk javára történő felajánlásra. Ezt nem lehet elég korán 
elkezdeni!!! Köszönjük segítségüket!!! 
 

 

Jelszavunk változatlan:  „Házunk tája – tájunk háza” 
 

A rendelkező nyilatkozat kitöltésénél 
adja meg Szövetségünk adószámát: 

 

18441608-1-05 
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Kérés tagjainkhoz! 
 

Kérjük, hogy akik még 2006. évi 
tagdíjukat nem rendezték, tegyék meg! 

Átutalási számlaszámunk: 
11991281-06365369-10000001 

Ha korábban postázott csekkjét nem 
találja, jelezze, küldünk újat! 
A Szövetség gazdálkodása 

megalakulása óta folyamatosan jelentős 
forráshiánnyal küzd. 

Az évvégi tagrevíziót követően a 
tagdíjat nem fizetők tagságát annak 

rendezéséig felfüggesztjük, hírlevelünk 
és meghívóink postázását 

szüneteltetjük. 
Megértésüket köszönjük! 
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  HIO-protection system   Kft.  
  HIO-technology® a műemlékvédelem   
szolgálatában 
HU- 1053 BUDAPEST, Veres Pálné utca 
19 

 
E-MAIL:  HIO-technology@t-online.hu 

  
 

Tel:   + 36. 1. 411-0663, 411-0664, 
411-1673  

 
A HIO-technológia® alkalmazása a kapilláris nedvesség által veszélyeztetett 

régi épületek és műemlékek helyreállításában 
                   

A HIO-technológia® nemzetközi bemutatása az EUREKA ′98 elnevezésű,  A találmányok, a 
kutatások és az új technológiák 47. világkiállításán volt, Brüsszelben. A nemzetközi elismerés és 
aranyérmek mellett eljárásunkat - az 1998. év két legjelentősebb találmányának egyikeként - GRAND 
PRIX-díjra jelölték. Találmányunk szabadalmaztatott, Magyarországon rendelkezünk az ÉMI 
engedélyével, többször dolgoztunk már a műemlékvédelmi szakhatóságok jóváhagyásával. 

 
 Technológiánk igazi forradalmat jelent a vastag falú épületek helyreállításában. Ami még 
tegnap elképzelhetetlen és lehetetlen volt, a HIO-technológiának® köszönhetően ma már 
megvalósítható és csaknem rutinbeavatkozásnak számít: az akár 2-3 méteres, vagy ennél 
vastagabb falú, bármilyen anyagból épült műemlékek, bárhol a világon, egyszer és 
mindenkorra tartósan megóvhatók a kapilláris nedvesség romboló hatásától, a létesítmény 
statikájának vagy szilárdságának megbontása nélkül. 
 
 HIO-technológián® az építészeti létesítmények falainak és oszlopainak teljes átvágása 
értendő, tekintet nélkül azok vastagságára és az anyagra, amelyből épültek (tégla, beton, vasbeton, 
kő, tégla és zúzott kő keveréke vagy más anyagok - akár vályogtégla is). 
 
 A falak átvágását gyémántszemcsés huzallal, nagy teljesítményű gépekkel végezzük, 
szakaszosan. Az így kialakított résekbe, a HIO-technológia® részeként kifejlesztett híg, különleges, 
kétkomponenses masszát injektáljuk. Vízzáró rétegként a résekbe egyenként helyezzük be majd 
fűzzük össze a HIO-master lemezeket®, amelyeknek függőleges bordáira hárul a létesítmény felső 
részének teljes terhelése. 
  
 A falak vastagságától és állapotától függően azok kiszáradása akár hónapokig is eltarthat, az 
új szigetelőréteg beépítésével azonban egyszer és mindenkorra kiküszöbölhetők a nedvesedés 
okozta problémák. 
 
Kiemelt referenciáink:  
· LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM (Budapest) · REFORMÁTUS 
ÖREGGIMNÁZIUM (Kunszentmiklós) · SZENT MIKLÓS-TEMPLOM Kecskemét) · 
MARKHOT FERENC KÓRHÁZ REFEKTÓRIUMA (Eger) · FASORI EVANGÉLIKUS 
TEMPLOM (Budapest) · SZENT MIKLÓS APÁT SZERB PRAVOSZLÁV TEMPLOM 
(Lórév) · a IX. kerületi tömbrehabilitációs program négy épülete (Budapest)· 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM (Debrecen). 
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T a r t a l o m 
 

IV. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ – HOSSZÚPÁLYI 
Beszámoló a IV. országos találkozóról 

– Kolozsvári István – 
 

A gyimesbükki néprajzi gyűjteményről 
- Antalné Tankó Mária - 

 

Egy tájmúzeum és a tájházak kapcsolta, a Bihari Múzeum példáján 
– Kállai Irén –  

 

Néprajzi táborok szerepe a kisgyűjtemények életében 
- Szonda István -  

 

Érmindszent – Ady Múzeum 
 - Szilágyi Enikő -  

Szakmai beszámoló a "Múzeális intézmények a világhálón - 
Tájházak digitális tartalomfejlesztése" c. pályázati program 

megvalósításáról 
- Kotzián Orsolya - Kultúra az Interneten Alapítvány -  

 

Hírek – események 
 

K I Á L L Í T Á S 
 

Észak-Dunántúli Regionális találkozó, Sarród 2006. szeptember 9. 
- Kemenár Katalinnak - 

 

Elnökségi ülés a Sóstói Múzeumfaluban 
 

A Tájházi Műhely ez évi negyedik képzési napja a Vajdaságban 
 

További „Tájházi műhelyek” programja 
 

Új kiadványok 
 

Szakkönyv ajánlat 
 

1 % 
 

Kérés tagjainkhoz! 
 

HIO-technology® a műemlékvédelem szolgálatában (Hirdetés) 
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