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Tisztelt Olvasó, Kedves Barátaim! 
 
Az év vége sem múlt el eseménytelenül. Befejeződött a Szövetség könyv- és 
dokumentum-gyűjteményének leltározása, amely több, mint 300 tételből áll. 
Idejében elkezdtük a 2007-es év tervezését, hogy rendezvényeink megfelelően 
előkészítettek és színvonalasak legyenek. 
 
Kitűnő partnereket találtunk az ötödik Országos Találkozónk helyszínén, 
Mecseknádasdon. Az Önkormányzat megfelelő feltételeket biztosít a 
rendezvényhez, a jelenünkkel és jövőnkkel foglalkozó szakmai tematikát is sikerült 
úgy összeállítanunk, hogy az reményeink szerint széleskörű érdeklődésre 
számítson. A tervezett szakmai kirándulás során – viszonylag kevés utazással – 
színvonalas tájházakba juthatunk el. Az igénybe vehető szálláshelyek reméljük 
megfelelnek a résztvevők igényeinek és pénztárcáinak. 
 
Még decemberben megkezdtük a 2007. évi tájházi műhelyek programjainak 
összeállítását, a helyszínek kiválasztását és az előadók felkérését. Jól állunk az első 
– Edelényben rendezendő – foglalkozás és a második – gyomaendrődi képzési nap 
előkészítésével. 
 
Megtisztelő felkérést kaptunk az új nevű Oktatási és Művelődési Minisztériumtól 
egy – a tájházak helyzetét és perspektíváit elemző dolgozat összeállítására. Ehhez 
jó adalékokat szolgáltatott a Nógrád- és Heves megyékbe szervezett novemberi 
„nyílt hétvége” programunk, aminek keretében több tájházba és helytörténeti 
gyűjteménybe is eljutottunk, civil szervezetekkel találkoztunk. Elodázhatatlanná 
vált valamilyen minőségbiztosítási rendszer kidolgozása a tájházak esetére, mert a 
szabályozatlanság elrettentő példákat szül, és jelentősen rontja az összképet 
tájházaink megítélésében. 
 
A Nemzeti Civil Alapprogram céltámogatása jóvoltából végre a Szövetség egy 
korszerű nyomtató-másoló berendezéshez jutott, amely lényegesen megkönnyíti 
működésünket és reményeink szerint költségcsökkentéssel is jár a jövőben. 
 
A Szövetség anyagi helyzete az évközi kritikus állapotból az év vége felé a még 
áthidalható mezőbe csúszott át, de így sem nélkülözhette a személyes „támogatást”. 
 
Reményeink szerint márciusi Közgyűlésünkön egy sikeres esztendőről adhatunk 
számot, bemutatva tájházaink eredményeit, büszkeségeit, amelyeket a Tengertánc 
pályázat támogatásával hozhattak létre. 
 
Jósvafő, 2007. március 23.                        Szablyár Péter 
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Helyzetkép a magyarországi tájházak 2006. év végi állapotáról 
- ahogy egy civil szervezet látja –  

(Szablyár Péter) 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének (továbbiakban Szövetség) jelenleg több, 
mint 200 tagja van, ennek 1/3-a jogi tag (közvetlenül egy intézmény 
képviseletében), kétharmada egyéni tag, aki vagy szakmailag kötődik e területhez, 
vagy az általa képviselt intézmény nem kíván a jogi tagságnak megfelelő magasabb 
tagdíjat (15 eFt ~58 EU azaz 4 db bécsi múzeumi belépőjegy ára) fizetni. Mindezt 
csak azért bocsátom előre, mert információink alapvetően tagságunktól, így az 
általuk képviselt tájházaktól származnak, tehát általános következtetések 
levonására csak fenntartására alkalmasak. 
 

A hazai tájház hálózat messze nincs abban a szervezettségi állapotban, mint pl. a 
könyvtárhálózat. A működésüket és működtetésüket szabályozó törvények, 
rendeletek elvben alkalmazhatók ugyan, de mivel maga a „tájház” fogalmát sem 
sikerült az elmúlt évtizedekben egyértelműen definiálni, így a szigorú jogkövetés 
sem várható el igazán, ill. mindez nem számon kérhető. Tekintettel arra, hogy 
ennek a területnek a pályázati úton történő támogatása is csak az elmúlt években 
kezdődött meg (Önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények 
támogatása, KÖZKINCS, TENGERTÁNC pályázatok), így az ezekhez kapcsolódó 
- a célok elérését egyértelművé tevő – fogalomtisztázások igénye is csak a 
közelmúltban vált sürgetővé. Nem szabad elhallgatni azt sem, hogy a jogos 
követelmények támasztásával egyensúlyban kell lennie annak a feltételrendszernek 
is, aminek a legkisebb közös többszöröse egy jogosan elvárható szakmai színvonal, 
működtetési stílus. Ettől azonban még messze vagyunk. 
 

Kétségtelen tény az is, hogy a tájházak értékesebb részét képező épületállomány, a 
bennük elhelyezett műtárgyállomány és az azok megfelelő, 21. századi 
feldolgozását és bemutatását biztosító szaktudomány irányításával foglalkozó 
intézmények vélt vagy valós okokból ellenérdekeltek, mindezt a személyi 
ellentétek, a korábbi rossz döntések, a költségvetési források rendre vitatott 
végeredményű allokálása csak tovább mélyíti. Mindezeknél csak egy szomorúbb, a 
tájházak jelentős részének mai állapota, szakmai gazdátlansága, amiért alapvetően 
nem az alapítók, működtetők a felelősek, hanem az az erőtér (inkább „erőtlen tér”) 
amelyben ezek a házak működni kénytelenek. A tulajdonviszonyok elmúlt 15 
évben bekövetkezett változása egyaránt járt pozitív és negatív következményekkel. 
Az országos  múzeumi hálózat maradványelvű , csökkenő költségvetése nemcsak a 
korábban szervezetükbe integrált házaktól való megszabadulást, a házakban 
elhelyezett műtárgyak „visszavonását” jelentette, hanem annak a szakmai erőtérnek 
a csökkenését is, amely korábban meghatározó volt. 
 

A fentiek előrebocsátása után a helyzetkép röviden az alábbiakban foglalható 
össze: 
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Magyarországon jelenleg 300-360 tájháznak nevezett intézmény működik, ezeknek 
kb. 1/3 a szakma által elfogadott kritériumoknak megfelelő, 1/3-a igyekszik 
megközelíteni azt, 1/3-a egyáltalán nem felel meg a szakmai követelményeknek. A 
házak jelentős részében hiányoznak az alapvető – így a gyűjtemény hosszú távú 
megőrzését, állagmegóvását, vagyonvédelmét biztosító – feltételek (téli fűtés-
temperálás, fa-, textil-, papír-, bőr alapanyagú tárgyak megfelelő tárolása, kezelése, 
riasztórendszer működtetése), ritka a muzeológus szakalkalmazott, az idegen 
nyelven beszélő tárlatvezető, a 21. századi minimális elvárásoknak megfelelő 
szociális blokk (WC, mosdó, ruhatár), a házak egy részét alig lehet megtalálni, sok 
esetben a bejutás is nehézkes. 
 

Vitathatatlan tény, hogy a tájházak és a bennük összegyűjtött műtárgyállomány a 
nemzeti vagyon nem újraképződő része, kulturális-közművelődési jelentősége 
felbecsülhetetlen. Méltatlan helyzetük helyrehozhatatlan károsodásukhoz és 
gyűjteményeik fokozatos degradálódásához vezethet. Ennek mérséklése állami 
feladat, elodázása felelőtlen bűn! 

 

Lehetséges jövőkép – megoldási javaslatok 
 

A tájházak lehetséges jövőképe több változatban is vizsgálható. Most csak ezek 
felsorolására szorítkozom: 
 

• Olyan hazai tájház-hálózat létrehozása szükséges, amely minden 
szempontból megfelel egy – a négy meghatározó szakterület 
(műemlékvédelem, néprajz, muzeológia, közművelődés) által elfogadott 
szakmai követelményrendszernek. Az ebbe nem elhelyezhető 
gyűjteményeknek a  helyükre kell kerülni, annak nevezve őket, amik 
(helytörténeti gyűjtemény, kiállítás, néprajzi gyűjtemény, stb); 

• Az előző pont szerint létrehozott hálózat meghatározó láncszemeit a vidéki 
kulturális élet központi intézményeivé téve ezek a később kimunkálandó – 
Világörökség-listára jelölendő – Kárpát-medencei tájház hálózat bázispontjai 
lehetnek. Ehhez egy olyan egységes kezelési terv szükséges, amelynek 
létjogosultságát még a különböző szakterületek képviselői is vitatnak. 

• A hazai tájház-hálózat egy másik dimenziója a specifikus házak csoportjai 
lehetnének. Ezek meghatározó csoportjai lehetnének a nemzetiségi tájházak 
(német, szlovák, horvát, cigány) az emlékházak (irodalmi, képzőművészeti, 
műszaki-tudományos, egyéb művészeti jelentős személyek szülő- vagy 
lakóháza). 

• Különösen a kis lélekszámú településeken – a hajdani funkciójukat elvesztett 
művelődési házak közművelődési szerepét átvéve – a tájházak a közösségi 
élet központjaivá tehetők. „Kaptafák” , általános sémák terjesztésétől óva-
kodni kell, a helyi programokat az adott hely tradícióira és a helyi 
adottságokra kell „méretezni” (beleértve a szürke állományt is!). 
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• A tájházak „élővé tételénél” a helyi adottságokat figyelembe vevő 
mértéktartást kell előtérbe helyezni, a településen élők dominanciáját nem 
szabad alárendelni a piaci- kereslet diktálta tényezők prioritásának. 

• A tájházakhoz célszerű további „helyi értékeket” kapcsolni, hiszen ezek 
pusztulása még fokozottabb, védelmük szervezetileg sok esetben 
megoldatlan (templomok, kápolnák, temetők, egyéb szakrális emlékek, 
szőlőhegyek, pincesorok, barlanglakások), sok esetben számbavételük és 
állapotfelvételük sem történt meg. 

• Meg kell kísérelni annak a tájház-támogatási rendszernek a felélesztését, 
amely a 90-es években egyetlen évig működött sikerrel. A modell tökéletes 
volt, kiszámíthatóságát már nem tudta bebizonyítani. 

• A tájház hálózat „állami-főhatósági” szakmai hátterét meg kell erősíteni, a 
„Ki az úr a tájházban” kérdés lappangó mételyét fel kell számolni, egy 
átfogó állapotfelvétel és az az alapján készült helyzetelemzést követően egy 
országos intézkedési tervet kell készíteni a legszükségesebb feladatok 
forrásigényének meghatározásával, pályáztatási rendszerrel, mindezt a 
Nemzeti Fejlesztési Terv részeként, annak vidékfejlesztési programja 
keretében  (III. tengely 57.cikk); 

• A Tájházszövetséget – mint e területen működő egyetlen hazai civil 
szervezetet – a jelenlegi pénzügyi agonizálás állapotából célszerű a 
működőképesség szintjére emelni, és mindazon feladatok megoldásába 
bevonni, ami ebben a működési formában végezhető. 

• Meg kell vizsgálni egy OKJ-s képzési forma kidolgozásának és 
működtetésének lehetőségét a meglévő képzési bázisokra alapozva . Az 
ehhez kidolgozandó jegyzet az e területen működő,  különböző iskolai 
végzettségű alkalmazottak  számára is hasznosítható ismereteket 
tartalmazna. 

• A „tájház-ügy” szakmai kérdéseinek megoldására egy olyan integratív 
fórumot kell létrehozni, ahol a legfontosabb kérdések felvethetők, 
megvitathatók és eldönthetők. 

 

Jósvafő, 2006. december 5. 
 
xKészült az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályának felkérésére. 
 

  
 

Sajnos erre is az van kiírva, hogy „Tájház”
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Fogalom-tisztázó 
 

Népi műemlékek, tájházakx 

 

Annak ellenére, hogy a magyar műemlékvédelem másfél száz éves múltra tekint 
vissza (Császár L. 1983), a népi építészet emlékeinek hatósági, műemléki védelme 
csak az elmúlt ötven évben oldódott meg. Pedig a múlt század végén indult, majd 
egyre szélesebb és elmélyültebb néprajzi kutatások, Györffy István, Bátky 
Zsigmond és mások publikációi rámutattak arra, hogy a többrétegű magyar 
építészeti emlékanyagnak van egy olyan része is, amelyet az évszázadokon át a 
népesség túlnyomó többségét kitevő parasztság alakított ki, és amely éppen ezért a 
nemzeti építészet kitörölhetetlen része. A néprajzi vizsgálatok arra is fényt 
derítettek, hogy a falusi, mezővárosi építészet, akár a parasztok és kézművesek 
hajlékáról, akár üzemi épületeikről is van szó, nem elszigetelt magyar jelenségek, 
hanem európai kapcsolatrendszereik következtében alakították {321.} ki formáikat 
és szerkezeteiket, ezért szorosan hozzátartoznak Európa építészetéhez. 

E felismerés nyomán hazai építészeink is érdeklődéssel fordultak a falusi építészet 
felé. A század elején elsősorban Lechner Ödön, Thoroczkai Wigand Ede és Kós 
Károly, valamint a köréjük csoportosuló fiatalabb építészek – egymással is 
polemizálva – igyekeztek felhasználni tervező munkájuk során a népi építészet 
jellegzetes formáit és szerkezeteit, és ezzel szándékoztak megvetni a sajátosan 
magyar építészeti formanyelv alapjait. Kísérleteik között számos városi lakóház, 
nyaraló és középület értékállónak bizonyult (Berey K. 1978). Az utánuk következő 
építésznemzedékek, főleg a Tér és forma c. folyóirat köré csoportosuló építészek 
elsősorban a falusi építészet megismerését és feltárását tartották fontosnak annak 
érdekében, hogy azt felhasználhassák a kor hazai falusi építészetében. Ezért a 20-
as, 30-as években nagyarányú gyűjtőmunka indult a Fertő vidékén, a Balaton 
mellékén, az Ormánságban és a Nagykunságban, és e kutatások eredményei 
kötetekben is napvilágot láttak (Tóth K. 1936; Padányi Gulyás J. 1937; Vargha L. 
1940; Kiss T. 1943). A feltárt hagyományos építészet felhasználásával készültek és 
valósultak meg tervek a 40-es években az árvízkárosultak házaira és a szociális 
lakásépítési akció (Országos Nép- és Családvédelmi Alap – ONCSA) során 
felépített falusi lakóházakra (Berey K. 1978; Tóth K. 1978; Pusztai L.–Hadik A.–
Fülöp Cs. 1987). A 30-as évek derekán Balassagyarmaton a Palóc Múzeum mellé 
egy palóc udvar építményeit telepítették át (Flórián M. 1967), a veszprémi múzeum 
mellett pedig a bakonyi táj jellegzetes lakóházát rekonstruálták (Vajkai A. 1970). 

A falusi, mezővárosi építészeti értékek műemléki, hatósági védelmére azonban 
csak a háború után került sor. Néprajzkutatók és építészek egyaránt szorgalmazták 
a kérdés megoldását, melyet végül is a 13/1949. sz. törvényerejű rendelet a többi 
műemlékkel és a múzeumüggyel együtt törvényileg is szabályozott. A törvény 
kimondta, hogy a néprajzi jelentőségű építészeti emlékeket is megilleti a műemléki 
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védelem, és hozzá is fogtak a törvényben foglaltak gyakorlati megvalósításához. 
Nyilvánvaló volt, hogy az első és legfontosabb feladat a védelemre érdemes népi 
építészeti állomány feltárása és regisztrálása. Ezért nagyarányú feltáró munka 
kezdődött, előbb a Magyar Építőművész Szövetség szervezésében az 50-es évek 
első felében, majd az Országos Műemléki Felügyelőség megbízásából a 
Városépítési Tudományos és Tervező Intézet lebonyolításában. Kiemelkedő 
eredményt hoztak a jelentős faépítészet területein végzett vizsgálatok Vas, Zala és 
Veszprém megyében, illetve a Balaton környékén, valamint a műemléki 
topográfiai feltárások Nógrád és Pest megyében. Míg 1953-ban csak 26 népi épület 
került a műemlékjegyzékbe, 1960-ban már közel 1000 ilyen objektumot tartottak 
nyilván. Megkezdődött a történelmi és néprajzi értékű települések, 
épületcsoportok, -együttesek számbavétele, és 1960-ban elkészült az első helyben 
megőrzött népi műemlék helyreállítása és berendezése Nagyvázsonyban (Mendele 
F. 1964; 1983). Az 50-es években megtörtént a népi műemlék fogalmának 
tisztázása, és megfogalmazódott a népi műemlék vizsgálatának, értékelésének 
módszertani alapvetése is (Vargha L. 1954b; 1955b; Vargha L.–Cseh I.–Tóth J. 
1960). 

Azok a történeti léptékű változások, amelyek a magyar társadalmat és gazdaságot 
érték a II. világháborút követő két évtizedben, szükségszerűen felgyorsították a 
műemléki munkát is. A mezőgazdaság átszervezése alapjaiban változtatta meg a 
hagyományos falusi életmódot, ez pedig a keretéül szolgáló épületállomány 
kicserélését kényszerítette {322.} ki. Nyilvánvalóvá vált, hogy a falusi-mezővárosi 
építészet történeti-néprajzi értékeinek megmentésére csak a lehető teljes 
számbavétel után kerülhet sor. Ezért minisztériumi kezdeményezésre 1958-ban 
hatalmas méretű feltáró munka indult, mely az ország minden településére 
kiterjedt. A munkát 1961-től az Országos Műemléki Felügyelőség szervezte, 
gondoskodott a szakmai irányításról és ellenőrzésről, valamint a feltárt anyag 
műemléki értékeléséről. A kutatómunkát eleinte a Városépítési Tudományos és 
Tervező Intézet, majd 1966-tól a Néprajzi Múzeum, illetve a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum bonyolította. A munkában építészek, néprajzkutatók-muzeológusok 
egyaránt részt vettek, jelentős részt vállaltak az egyetemi, főiskolai hallgatók is. 
Már a munka kezdetén kidolgozták a népi műemlékek kutatásának, feltárásának 
elvi és gyakorlati szempontjait, kérdőíveket, útmutatókat állítottak össze, így a 
vizsgálatok egységes szempontok szerint folytak. A feltáró munkák valamennyi 
településen a településszerkezetre, a telkek beépítésére, a lakó- és gazdasági 
épületekre, a közösségi objektumokra, az ipari épületekre, a kézműves mesterségek 
műhelyeire és az egyházi épületekre egyaránt kiterjedt. A munka lényegében 1971-
ben fejeződött be és pótolhatatlan értékű dokumentációs anyagot eredményezett, 
amelyet a népi műemlékállomány hatósági védelménél, műemléki 
helyreállításánál, a szabadtéri múzeumok építésénél, valamint a tudományos 
kutatásoknál egyaránt felhasználnak. 1968-tól – a feltárt műemlékek megvédése 
érdekében – megkezdődött a túlnyomó többségében magántulajdonban lévő 
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épületek megóvásának anyagi támogatása, elvégezték a műemlékjegyzék 
felülvizsgálatát, és a népi műemlékek száma 1972-ben 1000 körül rögzült. 
Megkezdődött a népi építészeti együttesek feltárása és megvédése, és lendületesen 
folytatódott a helyben megőrzött műemlékek helyreállítása és hasznosítása (Erdélyi 
Zoltánné–Sisa B.–Wirth P. 1974). 

A népi műemlék fogalma összetett jelentést takar. A népi műemlék meghatározott 
történelmi korban létrejött építmény, mely kifejezi az élelmiszertermelő és 
kézműiparral foglalkozó falusi és mezővárosi népesség igényeit, azokat az 
igényeket, amelyek saját maga és családja, valamint javai megvédésére 
vonatkoznak. Tükrözi a kor technikai tudásszintjét, tartalmazza és őrzi azokat a 
formákat és szerkezeteket, amelyek több generáció ismereteit hagyományozva, 
nagyobb tájra kiterjedő építészeti stílus összetevőjeként történeti, néprajzi és 
esztétikai értéket hordoznak a közösség ízlése és célszerűségre törekvő szándéka 
szerint. Ezért a népi műemlék történeti érték, mely jellegzetes paraszti és kézműves 
életformákat, életkörülményeket tükröz, kifejezi és megőrzi az adott közösség 
munkájának, gazdálkodásának, életvitelének, vallásának, közösségi életének és 
szépérzékének történetileg kialakult normáit. A népi műemlék nem elszigetelt 
jelenség, része az egyetemes építészetnek, amely évszázadokon keresztül 
folyamatosan hatott rá, stílustörekvései megkésetten és leegyszerűsítve ugyan, de 
folyamatosan gazdagították, színezték a falu és a mezőváros építészeti képét. A 
népi műemlék tehát történeti, néprajzi, műszaki és építészettörténeti fogalmakat 
egyesít, ezért feltárásakor, értékelésekor és hasznosításakor szükség van mindezen 
diszciplínák közreműködésére (Vargha L. 1955b; 1980; Barabás J.–Gilyén N. 
1979). 

Az 1949. évi tvr. előírásai szerint a nyilvántartásba vett és védendőnek nyilvánított 
népi műemlékeket három kategóriába sorolták: műemlék, műemlék jellegű, és 
faluképi jelentőségű. A törvény mindhárom kategória megóvását kötelezővé tette, a 
védelem követelményei tekintetében azonban különbséget tett köztük. A műemlék 
kategóriába viszonylag kevés objektumot soroltak, ezeket azonban minden 
körülmények között az {323.} eredeti helyükön kellett megőrizni. A jegyzékbe 
felvett építmények száma és összetétele az elmúlt évtizedekben folyamatosan 
változott. Az 1990-es évek derekán, az Országos Műemlékvédelmi Hivatal 
megszervezése után mintegy 1800 népi műemléket és hat népi műemlék-együttest 
tartanak nyilván, megtartásuk az ellentétesen ható tendenciák miatt mind nagyobb 
akadályokba ütközik. Ide sorolhatjuk azt a mintegy 250–300 építményt is, amelyek 
ugyan nem eredeti helyükön, hanem – mint már bemutattuk – a hazai szabadtéri 
múzeumokba áttelepítve őrzik és teszik mindenki számára hozzáférhetővé a 
hajdanvolt falusi építészeti- és lakáskultúra történeti értékeit. 

Természetesen nem minden népi építészeti emlék műemlék is egyúttal. Számos 
olyan építmény maradt fenn napjainkig, amelyek – átalakításuk, belső 
korszerűsítésük és más ok miatt – nem kerülhettek műemléki védettség alá, a 
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múzeumok, önkormányzatok és más szervek támogatásával eredeti helyükön 
maradhattak, vagy sok esetben régi vagy új tulajdonosuk történeti-néprajzi 
értékként tartja meg. Az elmúlt évtizedekben elpusztult, lebontott építészeti 
emlékek jelentős része, elsősorban a lakóházak, a hagyományos gazdálkodás és a 
kézműiparok jeles képviselői maradtak fenn a leírásokban, műszaki 
dokumentációkban, fényképeken az Országos Műemlékvédelmi Hivatal népi 
építészeti archívumában, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Népi Építészeti 
Archívumában és Népi Építészeti Gyűjteményében, egyetemi és főiskolai 
gyűjteményekben, tervezőirodák tervtáraiban, önkormányzatok és vidéki 
múzeumok adattáraiban, és szolgálják a népi építészeti, építészettörténeti 
kutatásokat. Ugyanakkor pozitív tendenciának tekinthetjük, hogy a 70-es, 80-as 
évektől kezdve egyre több falu közössége érzi sajátjának építészeti hagyományát és 
– olykor saját kezdeményezésre, máskor hatósági, önkormányzati közreműködéssel 
– sokat tesz e hagyomány élő példáinak megtartásáért. E tendencia eredményeként 
számos népi építészeti emlék „tájház” néven maradt fent, megtartásukban és 
helyreállításukban, berendezésükben az Országos Műemléki Felügyelőség, a 
megyei múzeumi szervezetek, háziipari szövetkezetek és a helyi önkormányzatok 
oroszlánrészt vállaltak. 

A népi építészeti emlékek, népi műemlékek ma még fennálló és megtekinthető 
állományát nincs módunkban e kötet lapjain bemutatni. Mindössze jellegük és 
jelenlegi funkciójuk alapján néhány csoportjukat különíthetjük el (népi együttesek, 
tájházak, emlékmúzeumok, szakrális emlékek, ipari emlékek), és néhány példa 
említésére szorítkozhatunk. A népi építészeti emlékek jelentős részét ismerteti a 
Szabadtéri néprajzi múzeumok Magyarországon c. kötet, mely 1987-ben jelent 
meg (Kurucz A.–Balassa M. I.–Kecskés P. 1987), továbbá több mint 30 népi 
objektumról részletes leírás olvasható a Tájak–Korok–Múzeumok Kiskönyvtára 
1979 és 1994 között megjelent füzeteiben. 

A műemlékvédelem elsőrendű feladata olyan épületegyüttesek megőrzése és 
helyreállítása, amelyek a településszerkezet és településforma érzékeltetésén 
túlmenően az építészettörténet egy-egy szakaszát, a kort jellemző stílust és 
technikát meglehetős egyöntetűséggel ábrázolja. Különösen az 1964-ben 
megalkotott ún. Velencei Charta megállapodásai és ajánlásai voltak ebben az 
irányban ösztönzőek (Vargha L. 1967). Több évtizedes kutatómunka után végül is 
hat épületegyüttes került védelem alá: Szigliget, Tihany, Szalafő-Pityerszer, 
Fertőrákos, Hollókő és Csongrád régi településmagja idézi az egykori faluképet. 
Hollókő a világörökség része lett. A védett együttesekhez sorolhatunk olyan 
további egységeket, amelyek ugyanezt a funkciót töltik be, de megóvásukról 
múzeummá nyilvánításuk gondoskodik, mint Mezőkövesd, Fertőszéplak, Táp, de 
ide tartoznak a tanyamúzeumok (Hódmezővásárhely-Kopáncs, Lajosmizse) és a 
többé-kevésbé egységes {324.} stílusú pincesorok, pincecsoportok is (Cák, 
Villánykövesd, Palkonya, Petőmihályfa stb.). 
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73. ábra. A decsi tájház (Tolna m.) homlokzata 

A helyben megőrzött népi építészeti emlékek legnagyobb csoportját az ún. tájházak 
alkotják. Jóllehet az így megtartott objektumokat különféle névvel jelölik (néprajzi 
gyűjtemény, palóc ház, zsellérház, falumúzeum, fazekasház stb.), összefoglaló 
megnevezésként mégis a tájház terminus terjedt el az utóbbi évtizedekben. A 
tájházak többsége értékes népi műemlék megvédésének a szándékával jött létre 
(Balassa M. I. 1987c) és a 70-es, 80-as években jobbára helyi kezdeményezésre 
valóságos „tájház-dömping” bontakozott ki, melynek eredményeként ma közel 250 
tájházat ismerünk az ország különböző részén. Többségük múzeumi kezelésben 
működik, berendezése autentikus, néprajzilag hiteles. Jelentős az önkormányzatok 
kezelésében lévő tájházak száma is. Több tájházat hoztak létre a háziipari és 
népművészeti szövetkezetek (Decs, Szarvas, Tótkomlós, Recsk stb.), 
berendezésüket termékbemutatókkal bővítették. Érdekes színfoltot jelentenek a 
nemzetiségi falvakban megőrzött és berendezett tájházak, melyek egy-egy 
nemzetiség (szlovák, német, román, horvát, délszláv) identitástudatát erősítik. 
Néhány megyében (Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Veszprém) 
tudatos tervezéssel és kutatással a tájházaknak a láncolata jött létre, reprezentálva a 
megye etnikai összetettségét és szociális különbözőségét (Vajkai A. 1970; Bakó F. 
1987; Sisa B. 1981). Többségük múzeumi kezelésben van. Több tájház 
emlékházként működik, mint egy-egy jeles költő, író vagy politikus szülőháza 
(Kölcsey Ferenc – Álmosd; Móricz Zsigmond – Tiszacsécse; Táncsics Mihály – 
Ácsteszér stb.), ahol az eredeti berendezés már nem volt helyreállítható, ezért 
ezekben az épületekben vitrines kiállításokat rendeztek. 

Jelentős csoportját alkotják a népi építészeti emlékeknek a szakrális építmények. 
Amíg egy-egy parasztház, zsellérház esetében a minősítés nem okozott problémát, 
a falusi, mezővárosi szakrális emlékek besorolása nem mindig egyértelmű. Hiszen 
majd minden {325.} faluban volt templom, több helyütt harangtorony, harangláb 
is, de nem mindegyikük minősül népi emléknek. Végül is a néprajzi és a 
műemlékvédelmi gyakorlat szerint azokat a szakrális emlékeket sorolták ide, 
amelyek anyagukban, szerkezetükben és formájukban, esetleg belső díszítésükben 
a népi építészet jegyeit viselik, ezeket a jellemzőket pedig kisebb vagy nagyobb táj 
közössége formálta ki generációkon keresztül és örökítette az utódokra. Ezért ebbe 
a csoportba elsősorban a faszerkezetű, gerendavázas, borona- vagy sövényfalú 
református és unitárius templomok tartoznak a nyelvterület keleti, északkeleti 
részéről, továbbá a festett kazettás református templomok ugyanerről a vidékről és 
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a Dél-Dunántúlról. Ide tartoznak a faszerkezetű egyszerű haranglábak, a nagyobb 
ácsműveltséget feltételező favázas harangtornyok is a nyelvterület különböző 
részéről. A szakrális emlékek között tartjuk nyilván az egyszerű kialakítású, a népi 
vallásosságot kifejező kápolnákat, kálváriákat is. 

Jellegzetes összetevői a népi műemlékeknek az ipari emlékek. Ezek megítélésénél, 
értékelésénél a döntő szempont az építőanyag, a szerkezet és a berendezés 
hagyományossága, valamint az a körülmény, hogy ezek a kézműiparok elsősorban 
falusi, mezővárosi közösségek részére termeltek, és összetettségükben 
építészettörténeti és ipartörténeti hagyományokat őriztek meg. Az egykori 
faragóművesség és a molnármesterség hagyományát megtartó vízimalmok 
(Örvényes, Túristvándi, Nagybörzsöny), szélmalmok (Tés, Kiskunfélegyháza, 
Kiskundorozsma) és az állati erővel hajtott szárazmalmok (Szarvas, Tarpa) 
tartoznak ide, valamint olyan kézműves mesterségek építményei és műhelyei 
(fazekasműhely, kovácsműhely), melyeknél elsősorban nem az építészeti érték a 
mérvadó, hanem a műhely régi technológiákat idéző és ábrázoló berendezése. 

Végül a népi műemlékek, népi építészeti emlékek között szoktak említeni olyan 
épületeket is, mint a csárdák, iskolák, községházák, parókiák és más építmények, 
melyek évszázadokon át szorosan hozzátartoztak a vidéki táj, a falu látványához. 
Ezekről az épületekről részletesebb ismertetés e kötet „Közösségi épületek” c. 
fejezetében olvasható. 

Részlet a MAGYAR NÉPRAJZ IV. ÉLETMÓD c. kötetéből (Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1988-2002; Szerkesztőbizottság vezetője: Paládi Kovács Attila. 
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Megvalósult a „Tengertánc II.” pályázat támogatásával 
 – korszerű padlófűtés a kiskőrösi Szlovák tájházban 

- Kispálné Dr Lucza Ilona -  
 

A kiskőrösi Szlovák Tájház 1977-ben nyílt, a kiállítás anyagát – felismerve az idő 
sürgetését – Dulai András pedagógus gyűjtette össze a tanítványaival, akik a 
rokonok nagyszülők padlásait átkutatva igen értékes néprajzi tárgyakat és kulturális 
értéket hoztak szeretteik környezetéből. Már a kiállítás megnyitásakor fontos volt a 
szakmaiság, így a forgatókönyvet és a tárlat vezetőjét Dr. Bárth János 
néprajzkutató írta. Erre a későbbiekben is nagy gondot fordítottunk. A gyűjtemény 
nagy részét a kiállításban, a ruhanemű zömét a kiállított bútorok fiókjaiban 
helyeztük el.  
 
A tájház a szlovák kisebbség számára mindig fontos találkozóhely volt, gyakran 
szervezték ide a kisebbségi fórumokat. Erre nyári időszakban alkalmas a fedett 
szín, ahol egyébként a szőlőműveléssel és mezőgazdasággal kapcsolatos nagyobb 
eszközöket helyeztük el. A tájház helyzete 1998-tól jelentősen megváltozott, ekkor 
vált részévé az önkormányzat által működtetett Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 
múzeum-együttesnek, így sokkal nagyobb lehetőség nyílt a fejlesztésre. 
Telefonvonalat, vizesblokkot sikerült beszereltetni, megújult a nádtető, 2001-ben a 
fenyegető belvizes katasztrófától szigeteléssel és aláfalazással óvtuk meg, 
ugyanekkor Dr. Bellon Tibor felügyelete alatt új állandó kiállítás nyílt, egy évvel 
később háromnyelvű kiállítás-vezetőt jelentettünk meg. Bekapcsolódott a tájház a 
helyi iskolák honismereti típusú óráiba, 1999 óta hagyományos alkotóudvarokat 
szervezünk. Egyre többet építenek az iskolák a tájházban bemutatható népi 
kultúrára, egyre nagyobb erre az igény kistérségi keretek között is, hiszen nincs a 
környéken más néprajzi gyűjtemény. A tájház látogatottságát, ismertségét nagyban 
segíti, hogy Petőfi szülőházát zarándokhelyként keresik fel, és kapcsolódó 
látványként szívesen megnézik a rendezett néprajzi kiállítást is. A legnagyobb 
infrastrukturális beruházásra 2006-ban került sor, ekkor sikerült megvalósítani régi 
tervünket: padlófűtést a tájház agyagpadlózata alá. 
 
Ezzel sikerül az évszakoktól függetlenednünk hagyományápoló és néprajzi 
foglalkozásaink során, és nem éri tovább károsodás a műtárgyakat. 
A település szereti a tájházat, és hasznát veszi, hiszen itt találkozhat a 
hagyományőrzés, a néprajzi kutatás, anyaggyűjtés, feldolgozás, és válhat színterévé 
megelevenedő népi szokásoknak. Erre volt jó példa a 2006. évi Múzeumok 
Éjszakája a tájházban, hiszen egy komplex lakodalmi szokást elevenítettünk fel a 
város lakóinak és a hagyományápolóknak a bevonásával, kísérőprogramként a 
magyarországi szlovák menyasszonyi viseletekből nyílt időszaki kiállítás, és a 
lakodalmi szokások néprajzi gyűjtéséből kiadványt jelentettünk meg.  
Az országos programba így éppen a tájházzal kapcsolódott be városunk, és így az 
itt élők figyelme is koncentráltabban követi ezt a gyűjteményünket. Valóban 
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reprezentatív kivonata a múzeum szüleink, nagy-, déd- és "ükszüleink" életének, 
valóban újraéled benne múltunk, az ott látottak kapcsán nagyon sokszor 
élményszerű jelenetek kerekednek ki emlékeket fel-fellapozva. Ezért örülnek 
láthatóan a városlakók a sajátjuknak érzett múzeumnak, ezért akarják gyarapítani 
is, ezért ajándékozzák sokan a tájháznak az otthon őrzött, sokszor családi 
vonatkozású néprajzi tárgyakat, az öltözködési szokásokat őrző ruhadarabokat. A 
gyűjtemény így is gyarapodik, és értékes anyagává válik a városnak. Aki ellátogat 
hozzánk, visszasétál a múltba. Ezért is akkora öröm, hogy a megóvás újabb 
lehetőségével gyarapodtunk, a kiállítótermekben a temperáló fűtés felbecsül-
hetetlen hasznot hoz. A fűtés a Tengertánc pályázat keretében valósult meg, az 
elnyert összegen felül a költségeket a város önkormányzata biztosította. A tervezés 
és a kivitelezés során a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal folyamatos 
konzultációs kapcsolatban voltunk. A fűtést a tervező és kivitelező épületgépész 
mérnök, Jakus István leírásával közöljük. 

 
„A tájház fűtésének tervezési és szerelési munkái során elsődleges szempont volt a 
műemléki jelleg. Ezért az épületben padlófűtés készült, egy speciális rétegrenddel. 
A meglevő döngölt agyagpadló kitermelése után egy kiegyenlítő kavicságy készült, 
amelyre kiegyenlítő homokréteg, majd 6 cm-es FLOORMATE hőszigetelés került. 
Ezen lett leterítve a fűtőcső rögzítéshez szüksége 150x150-es osztású vasháló. A 
vasháló fölé egy 6 cm-es osztályozott szemcséjű homokréteg került, majd egy 
geotextília leterítésével a 10 cm-es döngölt  agyag padló, legfelső rétegként. Az így 
kialakított rétegrend lehetővé tette az épületidegen fűtött beton elhagyását. 
Az épületben REHAU rendszerű padlófűtés készült, összesen 6 fűtőkör 
kialakításával. A REHAU osztó-gyüjtő a kamrában elhelyezett padláslépcső 
takarásban falsík alatt lett beépítve, így az elkészült fűtőberendezésből a 
múzeumlátogatók szeme semmit sem lát. 
Az épület hőszükséglete 7.6 kW, temperáló jellegű fűtés figyelembevételével. A 
fűtési rendszer kazánja a főépülettől 6 m-re levő gondnoki épületben került 
elhelyezésre. Ez egy zárt égésterű Junkers Euroline tipusú fűtőkészülék, 12 kW-os 
névleges teljesítménnyel. A kazánkötésben egy értéktartó szabályozás lett 
kialakítva, állandó 35 fokos előremenő fűtővíz biztosítására, 8 fokos hőfokesés 
mellett. A rekonstrukció során a gondnoki épület kéményét levegő-füstgáz 
rendszerűvé kellett átalakítani.  A két épület között egy REHAU INSULPEX 
előszigetelt távvezeték került lefektetésre terepszint alatt 0.9 m-re. 
A fűtőberendezés létesítése során az épületszerkezetet érintő szerelési anyagok 
várható élettartama mintegy hat évtized, így a majdani felújítás unokáink 
gyerekeinek a feladata lesz. 
 
A rekonstrukció építészeti terveit a kecskeméti Struktúra Kft, (építész tervező Dr 
Bozsó Ferenc), a fűtési terveket és a szerelési munkákat a kecskeméti HŐÉRZET 
Kft készítette”  
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 A rögzítő vasháló szerelése 

 

 Az akció némi földmunkával jár 
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Átadták a 2006. évi Kós Károly díjakat 
 

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium dísztermében 2006. 
december 14-én dr Szabó Péter területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár adta 
át az egyéni díjakat és a szervezetek kitüntetéseit. 
Az egyéni díjazottak között volt Sisa Béla programigazgató (Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal), Szövetségünk Felügyelő Bizottságának tagja és 
Mednyánszky Miklós építőmérnök (Budavári Önkormányzat) egyéni tagunk. 
Mindkettőjüknek és a többi díjazottnak is gratulálunk. 
Íme a méltatásuk: 
 

Sisa Béla építész a népi építészeti örökség kutatásának, helyreállításának és 
gondozásának kiváló szakembere, meghatározó egyénisége. Jó négy-évtizedes 
munkássága során 115 műemléket dolgozott fel, emellett számos könyv, 
tanulmány, kiállítás, publikáció szerzője, illetve szervezője. Tevékenysége a 
Felvidékre és Erdélyre is kiterjedt. Hivatástudata és dinamizmusa messze 
meghaladja a köztisztviselőktől elvárható vagy megszokott mértéket, de 
szenvedélyessége meggyőző erejű, és ezzel a kívülállók köréből számos hívet 
szerzett az örökségvédelem ügyének. 

Mednyánszky Miklós építőmérnök köztisztviselőként másfél évtizede felügyeli 
nagy szakértelemmel és felelősséggel a budavári Halászbástya rekonstrukcióját és 
a Vár-negyed alatti barlangrendszer megerősítését. Emellett jó ideje behatóan 
foglalkozik a föld- és vályogfalú házak felújításának lehetőségeivel. Ebben a 
témában könyvet is írt és több konferenciát szervezett a legjobb szakérők 
bevonásával. Önzetlenül szaktanácsokkal szolgál a hozzá forduló 
háztulajdonosoknak, aminek eredményeként az utóbbi években félszáz 
vályogépület újult meg.  

Hadobás Pál a Magyar Kultúra Lovagja 

"A Magyar Kultúra Napján a budapesti Stefánia palotában a Magyar Kultúra 
Lovagja címet vette át Hadobás Pál, az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár 
és Múzeum igazgatója.  

A kitüntetést Nick Ferenc, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány elnöke, a Magyar 
Kultúra Lovagja adta át. A címet a Falvak Kultúrájáért Alapítvány hozta létre több 
mint tíz éve. Minden évben 36 főnek adományozzák a civil szervezetek ajánlása 
alapján. Határon túli magyarok és a magyar kultúra érdekében dolgozó külföldi 
állampolgárok is megkaphatják.” 

Hadobás Pál a Szövetség alapító tagja, az edelényi „Borsodi tájház” másodikként 
lépett be a Tájházszövetségbe. A Tájházi Hírlevél kiadásához az általa vezetett 
intézmény megfelelő hátteret biztosít. Gratulálunk kitüntetéséhez! 
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 „Hol sírjaink domborulnak…” Tájházi Műhely temetőinkről 
 
A Tájházi Műhely ez évi hatodik képzési napját 2006. november 17-én tartottuk a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum új igazgatósági épületében 21 fő részvételével. 
 
Dr. T. Bereczki Ibolya házigazdai köszöntője után Koleszár Krisztián (Galyasági 
Településszövetség – perkupai Tájház) a galyasági temetőket bemutató vetített 
képes előadása követte. A gondosan összeállított előadás az elnéptelenedő falvak 
apró temetőinek gyors ütemű pusztulására hívta fel a figyelmet. Magyar Márta a 
muraszemenyei és a hajdúböszörményi temetők példáján vázolta két védelemre 
érdemes temető múltját, jelenét és várható/kívánatos jövőjét. A hajdúböszörményi 
temető védett részének további megőrzésére hozott intézkedések például 
szolgálhatnak más településeken is. 
 
Szablyár Péter  a jósvafői temető példáján a temetési szokások változásait, ezek 
okait és a hagyományok továbbélésének lehetőségeit mutatta be. Zentai Tünde a 
temetői sírjelek gyűjtésének körülményeit, múzeumi elhelyezésüket tervezését és 
megvalósítását ismertette az SZNM-ben a későbbiekben felkeresett példákon. 
 
A közös ebédet követően a fa restaurátor műhelyben Varga Gyula  restaurátor egy 
fejfa másolat-készítésének rejtelmeibe vezette be a résztvevőket, majd Gombás 
Ágnes és Kovács Levente ismertette a fejfák restaurálásához használatos 
vegyszereket és favédelmi eljárásokat. 
 
A csodálatos őszvégi napsütésben a résztvevők Zentai Tünde és Román Árpád 
szakvezetésével egy emlékezetes sétát tettek a múzeumi terület temetőiben, 
megismerve azok telepítését, tájegységi kapcsolatait, növényesítését. 
 

 
 

Fejfák a restaurátor műhelyben
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Temetők a Galyaságban és mellékén 
- Koleszár Krisztián - 

 
 
Galyaság alatt itt most kizárólag azt az öt református települést értjük, amit Pesty 
Frigyes helynévgyűjtése kapcsán 1864-ben a helyi jegyző is galyaságinak tartott: a 
Rét-patak völgyének három települését, így Égerszögöt, Teresztenyét és 
Szőlősardót, valamint a „magasabban” fekvő Tornakápolnát és Varbócot. 
 

 
 

Ezek a falvak napjainkban végóráikat élik: lakosságuk elöregedett, keresztelő és 
lakodalom évtizedek óta alig akad. Hajdani társadalmi erejüket jelzik még a népi 
építészet remekeit jelentő módos lakóházak, a vasárnap is szinte üres barokk-
klasszicista református templomok, az elgazosodó terjedelmes szőlőhegyek és 
gyümölcsösök. 

Temetőik néprajzosaink figyelmét nem kerülték el. A legkorábbi gyűjtéseket a 
két világháború között végezte Nagy Dezső és Futó Zoltán, a debreceni Református 
Kollégium archívumában őrzött rajzaik tanúskodnak erről. A legátfogóbb 
kutatások Kunt Ernő nevéhez kötődnek, aki az 1970—80-as években megjelent 
köteteiben számos galyasági adatot tett közzé. Itt kell azonban megjegyezni, hogy a 
nyomtatásban megjelent anyagok mögött terjedelmes kéziratot, teljes 
temetődokumentációkat kell feltételeznünk, melyek a mai napig ismeretlenül 
lappangnak valahol, hiszen közgyűjteményből nem ismertek. Végül Horváth Imre 
1990-es évek eleji teljes varbóci kataszterét kell megemlíteni. 

A galyasági temetőket alább sorra vesszük az alábbi rendben: Szőlősardó után a 
Rét-patak völgyéből Varbócra kapaszkodunk, majd Tornakápolnát követően ismét 
a Rét-patak völgyébe, annak völgyfőjéhez térünk vissza: Égerszögre, végül 
Teresztenyével zárjuk a galyasági falvak gyűrűjét.  

Szőlősardóban ma több temetőt is találunk, számunkra a régi temetőként 
emlegetett a legérdekesebb, mely a faluba keletről vezető útról is látszik, szántók és 
legelők övezik, illetve a telkek szilvásai határolják. Ismerve Kunt Ernő megjelent 
adatait, 1978 körül 187 elkülöníthető sírt számlát a temető. Mára megmaradt 
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csekély számú sírjelei azonban ma is tükrözik az egykori temető hangulatát. Persze 
nem egyet már keresve sem találunk, csak fotók maradtak róluk. Az északkeleti 
peremén, fák árnyékában viszonylag ép temetőrészletet találunk csapott tetejű 
fejfákkal, a temető közepén még áll a több korábbi képről ismert leány-fejfa, illetve 
ehhez közel, a földön fekve, a fa sírkereszt. A temető bejáratánál fedezhető föl az 
egyik legszebb kontyos fejfa, minden bizonnyal éltes korában elhunyt asszony 
sírjele. A szőlősardai sírjelek közös jellemzője, hogy méternél is magasabbak, 
átmérőjük 20x20 cm körüli. Több fejfán is látszik, a földbe ásott részük 
elkorhadása után mélyebbre ásták, ezért a faragások csak részben 
dokumentálhatók. Mivel a temetőt ma már nem használják, ezért ott közösségi 
emlékhely kialakítása mindenképpen kívánatos lenne – a korábbi sírjelek egy 
részének rekonstrukciójával, illetve a meglévők helyszíni konzerválásával..    

Előbbi fejfákhoz képest szembeötlő a Varbóc temetőjében álló sírjelek „apró” 
mérete, átmérőjük mindössze 10–15 cm körül van. Teljes rajzos gyűjteményüket 
Horváth Imre készítette el 1992-ben. Eszerint is jellemző a gömbölyített, illetve 
hátracsapott fejű, szájadékos fejfa, azonban a koronás faragású is előfordul. A 
temetőben ma viszonylag sok fa sírjelet találunk (a szaporodó műkő síremlékek 
ellenére), azonban összevetve az említett 1992-es gyűjtéssel, itt is nyomon 
követhető a temető értékeinek sorvadása. 

Tornakápolna hajdan birsgaráddal övezett temetőjét napjainkban a műkő 
síremlékek uralják. A megmarad csekély számú fa sírjel – talán tíznél is kevesebb – 
a temető déli végében található. Nyoma sincs az 1930-as évek közepén gyűjtött 
nagy változatosságú fejfaanyagnak, mely szerint a kápolnai temető sírjelei 
leginkább az aggteleki, szőlőardai, égerszögi temetőével rokoníthatók. A meglévő 
fejfák – bizonyára a II. világháborút követően készültek – leginkább a Szinpetriben 
lévőkre hasonlítanak, úgy sejtjük, faragójukat is ott kell keresnünk. 

Viszonylag sok fejfa maradt meg viszont Égerszögön, ahol domboldalban 
találjuk a temetőt. Itt is helyi faragót kell a fejfák mögött látnunk, hiszen azok nem 
rendelkeznek különösebb formai változatossággal. Számos fejfa maradt meg 
„párban”, az elhunyt és özvegye tehát egy sírban nyugszanak. Itt fedezhető fel a 
fejfák festése is: rőtbarna színű mázolás, fehér feliratkihúzással.  

Teresztenye temetője talán mind közül a legérdekesebb fejfaformát tudhatja 
magáénak. Kunt Ernő köteteiben (1978, 1987) jó leírását adja, számos fotót közöl e 
sírjelekről. Utolsó fejfafaragóként Osváth Sámuelt ismerjük, akinek egészen 
szoborszerűen megformált sírjelek kerültek ki a keze alól: szemöldökük, orruk, 
szájuk van, az asszonyok fején konttyal. Napjainkban is megdöbbentő a temető 
egysége. Bálványforma, méretes sírjelek, a többé-kevésbé jól kivehető hantokon. 
Itt is megjegyzendő, hogy a korábbi – a két világháború közötti – gyűjtés ezt a 
formát még nem ismeri (a fejfák leginkább a szőlősardaiakhoz hasonlítanak), tehát 
kimondható, hogy egy faragó emberhez köthető mindahány. S ez jól példázza azt 
is, hogy nem kell föltétlenül évszázados hagyományt keresni egy forma mögött, 
hiszen itt egy alkotó egyszeri díszítőízlésének nyomát találjuk. 
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A Galyaságot körülvevő falvak temetőit vizsgálva számos temetőben találunk 
még fa sírjeleket. Töredékes anyaga maradt ránk Szin, Szinpetri, Jósvafő, Perkupa, 
Bódvaszilas és Szögliget református temetőjének, azonban a fejfás 
temetők/temetőrészek megőrzése még ezen falvakban sem hiábavaló feladat. 
Remélhető, hogy újrateremthető hagyomány lehet a fejfaállítás, sőt, a vele járó 
temetkezéskultúra is, s ezzel temetőink is visszakapják emberi léptékű sírjeleiket. 
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Temetők és környezetük, fejfák, sírgondozás, virágok és művirágok 
(Muraszemenye és Hajdúböszörmény példája) 

- Magyari Márta - 
 

 
 
 Muraszemenye és Hajdúböszörmény -  az alcímben megjelölt két település - 
nemcsak földrajzi értelemben fekszik távol egymástól, nagy a távolság, jelentős 
eltérések mutatkoznak a temetőkultúra területén is. Különbözőek a hagyományok 
és mások az adottságok is. Muraszemenye néhány száz lelkes nyugat-dunántúli 
falu, közigazgatási egysége három  különálló településrésznek. Hajdúböszörmény 
pedig népes alföldi település, gazdag mezővárosi múlttal. Vallásfelekezeti 
szempontból Muraszemenye egynemű, lakosai római katolikus vallásúak. 
Hajdúböszörmény népessége döntően református vallású, de jelentős itt a görög 
katolikus felekezet is. Létezik önálló görög katolikus temető, de ide ma már nem 
temetnek. Muraszemenyén a 20. század első felében létesítették a ma is működő 
temetőket, Hajdúböszörményben a vizsgált nyugati temetőt más a 19. század 
közepén is használták. 
 
 Muraszemenye közigazgatási területén jelenleg két működő temető létezik. 
A nagyobb Muraszemenye belterületén, a kisebbik Alsószemenye, vagy 
Kisszemenye határában található. Mindkettő mesterséges kialakítású temető, 
alapterületük szabályos négyszög alakú, kerítéssel és kapuval ellátott. Az 
alsószemenyei temetőt élő sövény öleli körül. A temető teljes kerületét körbefogó 
gyertyán sövény néhol sommal van pótolva, a sarkoknál, és néhol az oldalak 
mentén is lucfenyő és tuja van a sövény vonalába ültetve. A muraszemenyei temető 
kapu felőli oldalán magasra nőtt tuják és fenyők díszlenek, de itt nincs körbefutó 
élő sövény. Az emlékezet szerint az itteni temetőbe is ütettek a „gyepű” mellé 
fenyőket, de ezeket hamar kivágták. Mindkét temető kapujából szabályos, egyenes 
út vezet befelé. Eredendően ezeknek az utaknak a végére állították az úgynevezett 
„nagykeresztet”, azt a nagyméretű feszületet, amely a temetői közös ájtatosságok, 
litániák színhelye volt. Az 1970-es években, e „nagykeresztek” közelében építették 
fel a ravatalozókat, amelyek jellegtelen, építészeti szempontból igénytelen 
épületek, létrehozásukat központi rendelet irányozta elő. Közösségi használatra 
szánt építmények még a kutak és a padok, amelyek szintén megtalálhatóak mindkét 
temetőben.  
 
Az alsószemenyei temetőben a nagykeresztig vezető út két oldalára ültetett bukszus 
sor első világháborús emléktáblákat rejt, ez a terület egykor szintén közösségi 
kegyeleti hely volt. Ugyancsak közösségi jellegű kegyeleti helynek tekinthető a 
muraszemenyei temetőben a „nagykereszt” tövében lévő sírhelyet, amelyben egy 
egykor a faluban szolgáló római katolikus pap nyugszik.  
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Fülkés síremlék a muraszemenyei temetőben  
(a Szerző felvétele) 

 
 Jól felismerhetően kirajzolódik mindkét temetőben egy régebbi és egy újabb 
rész, hiszen a közel egykorú sírjelek egy-egy kisebb területegységre koncentrá-
lódnak.  A régebbi temető részeken a sorok, és a sírok közötti utak nehezen 
vehetőek ki, sok a gondozatlan, füvel benőtt, gyakran sírjel nélküli sírhant. Itt a 
sírjelek leggyakoribb alapanyaga a fa, illetve a faragott kő.  A fából készült 
sírkeresztek közül kevés maradt fenn, pedig valószínűleg korábban nagyobb 
arányban lehettek jelen, mint a faragott kő sírkeresztek, illetve a táblaszerű 
síremlékek, de ezek bizonyultak időt állóbbnak.  Mindkét temetőben megmaradt 
néhány példánya az 1930-as évekből származó olyan kő síremlékeknek, melyek 
tábla részének közepébe mélyített fülkében porcelán Szent Antal, illetve Mária 
szobor áll. A muraszemenyei temető régi részén szép megmunkálású kovácsoltvas 
és öntöttvas sírkeresztek is találhatóak. A kő lábazaton álló öntöttvas 
sírkereszteken plasztikusan megformált korpusz és a kereszt alsó, kiszélesedő 
részén fülkébe foglalt figurális ábrázolás, Mária és térdeplő angyal látható.  
 Az újabb temető részeken a 20. század utolsó harmadától  uralkodóvá válnak 
a műkő síremlékek. Ezek az egysíkú, sablonos megformálású síremlékek döntő 
mértékben megváltoztatják a temető képét, nemcsak azáltal, hogy uniformizálják, 
egymástól nehezen megkülönböztethetővé teszik a sírjeleket, hanem azért is, mert a 
sírhant formáját is módosítják. A síremlékeken látható szakrális szimbólumok 
(kereszt, plasztikus kereszt korpusszal, plasztikus Mária és Krisztus fej), díszítő  
motívumok (rózsa, szomorúfűz, keresztet benövő rózsa, virágfüzér, rózsaág) 
formai megjelenítésükben a szériatermelés jegyeit mutatják,  tartalmukat tekintve 
pedig meglehetősen általánosak. Ebben a korszakban jelennek meg a síremlékeken 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 



Tájházi Hírlevél – 2006. 4. szám 

az elhunytat ábrázoló fényképek,  de ez a muraszemenyei és az alsószemenyei 
temetőben viszonylag ritka.  
 A sírjeleken a képi ábrázolás mellett minden esetben megtalálhatóak a 
feliratok is, az elhunytra vonatkozó alapinformációk mellett (név, születés és 
halálozás éve) rövidebb, hosszabb szövegek, esetleg versek is olvashatóak.  Ezek 
többnyire csak néhány szóból álló sztereotip formulák, gyakran vallási tartalmúak.   
 A legújabb időkben, az utolsó tíz évben az igényes kivitelű márvány 
síremlékek is feltűnnek mindkét temetőben, ezeken többnyire aranyozott betűk 
olvashatóak és a szakrális szimbólumok tárából csupán a kereszt stilizált jelére 
szorítkoznak. 
 A sírjeleken túl a temetők képét döntően jellegzetes növényviláguk határozza 
meg. A temető határvonalára ültetett sövény, az utak mellé ültetett fák, cserjék 
mellett a gondozott sírhantok növényzete tartozik ebbe a körbe. A kisszemenyei 
temető régi részén megfigyelhető több olyan sír, amelyeken láthatóan, 
egyértelműen a sírhantra ültettek fákat.  Kedvelt sírhantra ültetett fás szárú növény 
volt korábban a rózsa, néhány síron még ma is látható apró rózsaszín virágú 
futórózsa. A sírhantra ültetett évelő növények közül az emlékezet szerint a 
fátyolvirág, vagy mindenszenteki virág volt a leggyakoribb. Ez nyáron keskeny 
zöld leveleket hajt és apró fehér virágai október végén nyílnak. A fátyolvirág ma is 
megtalálható még mindkét temetőben számos régi síron, de általánosnak már 
semmiképpen sem tekinthető. Az örökzöldek a két szemenyei temetőben csak 
nagyon kis százalékban vannak jelen és elsősorban az újabb sírokon.  

A temetők növényvilágának napjainkban már nagyobb hányadát az egynyári 
virágok teszik ki. Ez a jelenség valószínűleg a temetői növény kultúra egy újabb 
szakaszát jelenti. Csupán az alsószemenyei temetőben például 2002 nyarán  több 
mint húsz fajta egynyári növény virított.   

A muraszemenyei temetőkultúra tárgyiasult formáit, materiális tartalmait 
tekintve abba az általános tendenciákba illeszkedik, amely a modernizálódás, az 
uniformizálódás irányába mozog. A temetőkultúrát közvetlenül, direkt módon 
befolyásoló hatás a muraszemenyei terepmunka tapasztalatai alapján nem 
fedezhető fel, indirekt módon érvényesülő hatások azonban kitapinthatóak. A 
városi kultúra elemeinek megjelenése, egyfajta mintakövetés mellett a 
kereskedelem által kínált, gyorsan elterjedő kegyeleti tárgyak (mécsesek, koszorúk) 
a tárgyi bizonyítékai ennek az indirekt hatásnak. 

Hajdúböszörményben ezzel ellentétben a hagyományos formákhoz való 
visszatérés tudatos irányítására tett kísérletnek lehetünk tanúi. A város 
önkormányzata 1994-ben hozott határozatot a Nyugati temető helyi védettségéről. 
"Hajdúböszörmény város Önkormányzata a köztemető  - Nyugati temető  -  új 
fejfás parcella és I. parcella közötti hagyományos, csónak alakú fejfás parcella 
részét, mint a város kulturális örökségének értékes részét, helyi védelemben 
részesíti. A helyi védelem biztosítása alapján ezen temetőrésznél a jelenlegi 
állapotot  -  bármiféle épített és természetes környezeti részt  -  megváltoztatni, 
ilyen jellegű tevékenységet végezni nem lehet, csak a helyi védelem 
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megvalósulását szolgálóan."           
A helyi védettség kimondása előtt a védelem alá vont temetőrész néprajzi 

feltérképezése a Hajdúsági Múzeum szakembereinek jóvoltából megtörtént. 
Megállapították, hogy ezen a területen  a 19. században, az  1830-as évektől  az 
1880-as évekig temetkeztek. Innen kerültek elő a korabeli helyi festőasztalosok 
által készített  színes virágozással díszített  koporsódeszkák is. Ez az utolsó olyan 
temetői parcella, amelyben a régi temetkezési rend fedezhető fel. A padmalyos 
temetkezési forma határozta meg a sírok elhelyezkedését, egymáshoz viszonyított 
helyzetét. Mivel a koporsó nem a ténylegesen kiásott sírba, hanem annak a végébe 
mélyített üregbe került, a sorok elhelyezkedése is sajátos formát mutat. A sírok 
nem egymás mögött következnek, hanem a rákövetkező sor sírhelyei mindig az 
előző sor közére kerülnek. A sírok kelet-nyugati tájolásúak, A fejfa minden esetben 
a halott feje fölé került, nem függőlegesen ásták be, hanem mindig kissé előre 
döntve. A hajdúböszörményi fejfák a magyar fejfatípusok sorában a csónak alakú 
fejfák közé tartoznak. A fejfa plasztikusan zárt, de nem oszlopszerű formája  három 
fő részre  tagolódik. A fejrész három oldalon csapott, s többnyire az elhunyt 
nemére  utaló csúcsdíszben végződik.  A fejrészt az oszlopos törzstől a főnézeten 
eresz választja el, amelynek praktikus funkciója az, hogy a törzsön lévő tábla 
feliratát megvédje a csapadéktól. 

 
Az 1990-es évek végén, a helyi védettség kimondása után néhány évvel, 

világossá vált, hogy bár egyre több csónak alakú fejfával ellátott sír jelenik meg a 
temetőben, szükség van további lépésekre is a hagyományos kép megőrzésének 
érdekében. Ennek megfelelően elkészült egy részletes sírhelyekre lebontott 
„elhelyezési beosztás”, amely pontosan kimutatja, hogy a Nyugati temető C 
tömbjében hol van védett fejfás sír, növények miatt zárolt, illetve újratemethető. 
Ezzel párhuzamosan Szekeres Gyula a Hajdúsági Múzeum etnográfusa egy 
ismeretterjesztő jellegű füzetet is elkészített a védett temetőrészről, amelyben 
bemutatja többek között a fejfák variánsait, fő szerkezeti elemeit, méreteit, 
díszítményeit.  

2000-ben Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma által meghirdetett  pályázaton a „Történeti kertek, parkok, 
temetők, síremlékek … megóvása” kategóriában 1.000.000 Ft támogatást kapott a 
csónak alakú fejfás temetőrész fejfáinak helyreállítására és konzerválására. 
Faanyagvédelmi szakértő bevonásával a munkákat még ebben az évben el is 
végezték.    

                                                                                                                                            
 A helyi védettség kimondása szükséges feltétel ugyan ahhoz, hogy a temető 
hagyományos képe megőrződjön, de önmagában nem elegendő. A helyi 
védettségről szóló rendelet betartásának két fontos feltétele van. Az egyik az, hogy 
pontosan meg legyen határozva, közérthető módon, bárki számára hozzáférhetően 
a követendő, ajánlott minta. A másik pedig az, hogy a nem megengedett formák is 
egyértelműen rögzítve legyenek.  
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Új fejfák a hajdúböszörményi temetőben 
 (fotó: Horváth Tamás) 

 
 Hajdúböszörményben a védett temetőrészen közétemetés alkalmával csak az 
előírásoknak megfelelő fejfákat lehet állítani, a felállítandó sírjel tervét, vázlatát a 
készítő köteles bemutatni. Figyelnek arra is, hogy a fejfára ne kerüljön jellegében 
attól idegen elem például  kép vagy epitáfium, a hant ne legyen körbekerítve, s ne 
legyen rajta kiemelkedő virágtartó, vagy mellette pad. 
 Napjaink temetőkultúrájának két szélsőértékét   -  a spontán, szabályozatlan 
mintakövetést a muraszemenyei esettanulmányban, és a rendeletek szigorával 
szabályozott hagyománykövetést a hajdúböszörményi példában  -  próbáltam meg 
felvillantani. Azt hiszem a kontraszt magáért beszél, a tanulságot pedig mindenki a 
maga ízlésének, belátásának megfelelően vonhatja le. 
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A jósvafői temető mai arculata és változásai 
- Szablyár Péter - 

 
„Ha így – mint kulturális intézményt –  

tekintjük a temetőt, belátjuk,  
hogy a benne foglalt tárgyak,  

formák, viszonylatok egyúttal a  
kultúra különböző alkotóihoz és 

 szintjeihez való kapcsolódások –  
primer funkcióhoz alkalmazkodó – 

 megfogalmazódásai.” 
Kunt Erbő: Temetők az Aggteleki-karszt 

 falvaiban (Debrecen 1978) 
 

A jósvafői temető ennek a kis településnek az egyik meghatározó táj- és 
településképi eleme. A turisztikai irodalomban még mindig úgy szerepel, mint 
„kopjafás temető” (amint tudjuk, ez szakmailag téves, inkább fejfás temetőnek 
lehet nevezni), bár az elmúlt évtizedek ezt a jellegét szinte teljesen „kinullázták”. A 
temetési szokások változásait az alábbiakban foglalhatjuk össze: 
 
Temetési szokások változásai a 20. század második felében 
 
Korábban      Változás után 
 
Elhalálozás helye: 
 
Otthon     Kórházban, más egészségügyi-szociális  
      intézmény. 
Felkészítés az utolsó útra   
(mosdatás, öltöztetés) 
Otthon     Kórházban, más egészségügyi-szociális  
      intézmény. 
Az elhalálozott „tárolási helye” 
Otthon     Kórházban, temetkezési intézményben,  
      (krematóriu), halottasház  
Halottsiratás   
Otthon     megszűnt 
Kegyeleti cikkek 
Saját készítésű, vásárolt (pl. koporsó) Vásárolt („gyári”) 
Sírjel 
Saját készítésű„    Szolgáltatótól vásárolt”, közösség által 
készített (fejfa,     lábfa) 
Felravatalozás 
Otthon     Ravatalozó 
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Sírásás, előkészítés 
Rokonok, közösség   Temetési vállalkozó  
Búcsúztatás 
Egyház, család, közösség  Egyház, család, közösség, temetési vállal-

kozó 
Éneklés 
Egyház, család, közösség (élő ének) Egyház, család, közösség (gépzene!!!) 
Temetés (földbe tétel) 
Család, közösség    család, közösség, temetési vállalkozó 
Koszorúk, csokrok, szalagok 
Saját készítésű, részben vásárolt Kizárólag vásárolt 
Halotti tor 
Otthon     megszűnt 
Vendéglátás 
Otthon  A temetőnél, vendéglátó helyen (kocsma, 

étterem), újabban a tájház udvarán. 
 
A jósvafői temetőben – ha az elhunytnak vannak itt élő hozzátartozói – ma is a 
tradicionális temetés történik. Ha nincsenek, akkor a térségben működő temetési 
vállalkozók végzik a temetés, saját koreográfiájuk szerint. 
 
A hagyományos temetési szokások közül  a sírgödör kialakítása (alul, a koporsó 
mellett két „vállal”, melyet bedeszkáznak, majd azt követően hantolják fel a sírt) és 
a sírra állított fejfa, valamint a hozzátartozók ravatal körüli elhelyezkedése, a 
református temetési gyakorlat (beszédek és énekek), valamint a temetés végén 
elhangzó „köszönet” és a vendéglátás maradt meg. 
 

 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 



Tájházi Hírlevél – 2006. 4. szám 

Temetés Jósvafőn
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A sírokra állított fejfát hamarosan (általában az első, vagy második halottak napja 
alkalmával) felváltja a városokban divatos épített síremlék, ami az esetek nagy 
részében beton, vagy műkő keretre állított nemes kő (gránit, márvány) hasáb a név 
(nevek) és a születési-halálozási évszám(ok) feltüntetésével. 
 

Tekintettel arra, hogy a családok egy-egy területét foglalják el a temetőnek, 
szokássá vált a több sírhantot egyesítő keretbe-foglalás, amelyet újabban – a 
vadveszélyre hivatkozva vaskerítésekkel egészítenek ki, ezzel teljesen 
megváltoztatva a temető hajdani képét. 
 

A művirágok és a fröccsöntött elemekből összeépített műanyag koszorúutánzatok 
egész évben elborítják a sírokat, ill. a megmaradt fejfákat, annak ellenére, hogy 
sokan manapság is visznek élő virágot a temetőbe. 
 
A hajdani jósvafői „kopjafás” temető sorsa mára megpecsételődőtt, a „városias” 
temetővé alakulás folyamata visszafordíthatatlan, védelme megkésett, a tulajdonos 
(református egyház) nem tud és nem is akar változtatni ezen a helyzeten. 
 
 

 
Az utolsó jósvafői fejfa-faragó (Pogány László kerékgyártó – balra) 

és a mindent ellepő műanyag koszoruk és virágok 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 



Tájházi Hírlevél – 2006. 4. szám 

Tájház  -  Emlékház Konferencia 
Balmazújváros, 2007. január 4. 

- Magyari Márta - 
 

 Szokatlan időpontban, január első hetében invitálta nívós szakmai programra 
Balmazújvárosba a tájházak, irodalmi emlékhelyek gondozóit és az érdeklődőket a 
Veres Péter Művelődési Központ, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyarországi 
Tájházak Szövetsége. Az időpontválasztás magyarázatául az szolgál, hogy ezév 
elején van a Balmazújvárosról indult író-politikus Veres Péter születésének 
évfordulója.   
 A konferenciát Tiba István Balmazújváros polgármestere nyitotta meg. 
Rövid köszöntőjében Veres Pétert idézte, többek között a hatalom és a nép 
viszonyáról szóló ma is érvényes gondolatait. 
 A polgármesteri köszöntő után Székelyhidi Ágoston tartott személyes 
emlékeket idéző, szubjektív hangvételű megemlékezést Veres Péterről, elsősorban 
az író ’56-os szerepére és a megtorlások alatti magatartására irányítva a figyelmet. 
 

 
 

Székelyhídi Ágoston referátuma 
 

 A konferencia levezető elnöke Bagó Ilona, a Petőfi Irodalmi Múzeum 
irodalomtörténésze volt. Bevezetőjében elmondta, hogy a  PIM ’56-os kiállításának 
témája: az írók szerepe a forradalomban. Ez a kiállítás idény szerint vidéki 
helyszíneken is bemutatható. A továbbiakban szólt a múzeumi területen várható 
átszervezések hatásáról, s megállapította, hogy a legmostohább helyzetben a 
tájházak lesznek. Ennek ellensúlyozására közös gondolkodásra hívta a konferencia 
részt vevőit. 
 Az első előadó Kolozsvári István etnográfus a tájház fogalmát a definícióból 
kiindulva közelítette meg, ennek elemei az épület és a helytörténeti, néprajzi 
jelentőséggel bíró gyűjtemény. Ma a tájházaknak egyre inkább erősödik a 
közművelődési funkciójuk, jelentős a szerepük a lokális identitás erősítésében. 
Megállapítható, hogy a tájház alapítási szándék kiindulópontja az egészséges 
lokálpatriotizmus. Az emlékházak abban térnek el a tájházaktól, hogy egy adott 
település híres szülöttéhez kötődő épületként kiválasztásuk nem tetszőleges, s ez a 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 



Tájházi Hírlevél – 2006. 4. szám 

tény nem garantálja azt, hogy építészetileg tipikusak legyenek. A kiállítások 
berendezésékor a hitelesség és az archaizálás dilemmájával meg kell küzdeni. 
Példaként Hajdú-Bihar megyéből a biharnagybajomi Szűcs Sándor házat említi. Az 
épület felújításakor korábbi állapotot állítottak vissza, mint amilyen Szűcs Sándor 
életében volt.  Itt az író-etnográfushoz kötődő tárgyi emlékek nem maradtak meg, 
emlékháznak nevezik, de inkább tájház, jelenleg a helyi kézművesek (csuhéfonók) 
munkái láthatóak benne. Szólt a finanszírozás kérdéséről is, s megállapította, hogy 
a tájházak, emlékházak fenntartói az önkormányzatok mellett különböző 
intézmények, szervezetek, magánszemélyek. Az előadó szorgalmazza a tájházak, 
emlékházak érdekszövetségének létrehozását esetleg határon túl nyúló 
szervezetben. Az érdekérvényesítés hatékonysága érdekében szükség van az alapok 
egységesítésére, a belső egységre. A turizmus lehetőségeinek megragadása is 
eredményesebb lehet egységes fellépéssel.  Törekedni kell arra, hogy mind az 
épületek, mind a gyűjtemények helyben őrződjenek meg. 
 Az előadásra reflektálva Bagó Ilona megállapította, hogy irodalmi vonalon 
olyan civil szervezet mint a „Tájház Szövetség” nem létezik, de szakfelügyelet van, 
s ez a szakmai feladatokat el tudja látni, mivel jóval kevesebb emlékhely van, mint 
tájház. A szakfelügyelők mind a PIM munkatársai, így  elvárásaik,  szakmai szem-
pontjaik egységesek. 
 Birk Edit előadása a magyarországi irodalmi emlékhelyek széleskörű 
áttekintését adta, 42 helyszínt vizsgált. Megállapította, hogy sokféle stílusú és korú 
épület tartozik ide, s az irodalmi emlékhelyeknek fele műemlék, mindez csak kevés 
tájházról mondható el. Az épületek eredeti funkciója is nagyon különböző pl.: 
parasztház, gazdatiszti lakás, paplak stb. Kevésnél áll rendelkezésre az eredeti 
berendezés, ha ilyen nincs, fontos, hogy a berendezés korabeli legyen. Egy 
emlékhelyen csupán papírokat bemutatni nem lehet, kell az enteriőr is. Irodalmi 
kiállítást és enteriőrt lehet egy épületben berendezni, de külön helyiségben. 
Példaként megemlíti a szekszárdi Babits házat, amelynek eredeti a berendezése és a 
Szentkirályszabadján látható Radnóti emlékhelyet, ahol a költőhöz egyáltalán nem 
kötődő tárgyak vannak kiállítva. Javasolja irodalmi túraútvonalak kijelölését, 
kerékpárral bejárható tematikus  útvonalak megrajzolását, érdemesnek tartaná 
például Kazinczy útvonalak kijelölését Magyarországon, Erdélyben, a Felvidéken. 
 Szilágyi Péter a prügyi Móricz Emlékház történetét és jelenlegi működését 
gazdagon illusztrált előadás keretében ismertette. Az emlékház története 
tulajdonképpen akkor kezdődik, amikor Móriczék elköltöznek Prügyről. A ház 
nem, csak a porta volt a Móricz családé. Az 1897-ben épült épületet 1971-ben vette 
meg az akkori községi tanács. "E tájház helyén állott az a parasztház..." hirdeti a 
korabeli emléktábla, s ennek megfelelően a ház pitvarának és tisztaszobájának 
enteriőrszerű berendezésében a környékből gyűjtött néprajzi tárgyak vannak 
elhelyezve. Móricz relikviák nincsenek a tárgyak között. A kisszoba kiállításszerű 
berendezése Móricz Zsigmond és Prügy kapcsolatát mutatja be kevés szöveggel, 
főleg az írótól származó idézetekkel és képekkel. Az emlékházban jelenleg látható 
kiállítás a PIM és a miskolci Herman Ottó Múzeum segítségével jött létre. Az 
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előadó hangsúlyozza ennek kapcsán az emlékhelyek, kis vidéki gyűjtemények 
szempontjából a  szakmai kontroll fontosságát.  Prügy esetében, amely  2700 lelkes 
hátrányos helyzetű település, az emlékház egy kitörési pontot jelenthet, hiszen a 
Nyíregyházi Főiskolával ápolt intenzív kapcsolat révén rendszeresen szerveznek 
konferenciákat, a két évente megrendezésre kerülő Móricz napok pedig országos 
program előadói és novella írói pályázattal egybekötve. 
 A szalkszentmártoni Petőfi Emlékházat és működését  már a délutáni 
előadások sorában mutatta be Farkas Lajos. Az igényesen szerkesztett 
prezentációból megtudhattuk, hogy az emlékház épülete műemlék, eredeti 
funkcióját tekintve mészárszék és ivó volt. Az államosítás után begyűjtési 
telephelyként működött. Majsai Károly az emlékmúzeum létrehozója és első 
vezetője, hogy a további pusztulástól megmentse ezt a Petőfi emlékhelyet úttörő 
csapatot alapított, felvették a költő nevét és beköltöztek az épületbe. A korabeli 
helyi tanácselnök politikai támogatását élvezve sikerült létrehoznia az 
emlékmúzeumot, amely 1972-ben nyílt meg és jelenleg is a megyei múzeumi 
szervezet része. A műemlék épületben a füstös konyha tárgyai korhűk, de nem 
kötődnek a Petőfi családhoz. A kiállítóteremben 18 okmányokkal bizonyítható 
Petőfi relikvia látható. Az ivó félszáz fő befogadására alkalmas, ma is használják 
vendégfogadásra. 300 tagot számláló Múzeum Baráti Kör is működik a 
településen. A szalkszentmártoni Petőfi Emlékház turisztikai célpont is, évente  10-
12.000 látogatója van. 
 Kispálné Lucza Ilona Kiskőrös múzeumai című előadása előtt helyi 
kiadványokkal ajándékozta meg a konferencia részt, vevőit, így a kiállítóhelyek 
ismertetése helyett azok működéséről, az ötletes, igazi helyi sajátosságot mutató 
programokról számolt be. Elmondta, hogy a kiskőrösi Petőfi szülőházat 1998-ban 
adta át a megye a városnak. A városi irányítás koncepciója az volt, hogy egységes 
múzeumi struktúrát hozzanak létre, a szlovák tájház, a képtár és az emlékház 
működését összevonták. Az eltelt évek tapasztalata az, hogy ez egy jól működő 
többlábon állás, a különböző tevékenységek "viszik egymást". Itt is működik 
Múzeum Baráti Kör és egy alapítvány is létre jött, amely segíti a múzeum 
munkáját. Programjaik közül kiemelkedik a "Petőfi szilveszter", amely a 
legnagyobb rendezvényük, s délután háromtól másnap reggelig tart. 2002-től a 
január 1-én született gyermekek egy exlibrissel díszített Petőfi kötetet kapnak 
ajándékba. Minden év július 31-én is megemlékezést tartanak déli 12 órakor. Ekkor 
csak felnőttek emlékeznek idézetekkel és egy-egy szál virággal. A szlovák 
tájházban a különböző rendezvények keretében gyakran van sütés-főzés, tavaly a 
Múzeumok éjszakáján szlovák lakodalmast rendeztek. 
 Lakner Lajos a balmazújvárosi Veres Péter Emlékház ma már nem létező 
kiállításának rendezője e kiállítás  gondolati magváról,  megvalósult formájáról és 
fogadtatásáról beszélt. Kiinduló pontja az volt, hogy Veres Péter irodalomban 
betöltött szerepe az 1990-es évek közepére megkérdőjeleződött. Ebben az esetben 
felmerül a kérdés, kell-e neki klasszicizáló irodalmi emlékhely? Olyan kultusz 
kiállítást, ahova áhítattal kell belépni nem lehet rendezni  ebben a házban. Veres 
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Péter művének sajátos hatástörténeti helyzete: már nincs a fő vonalban, de van 
akiket érdekel,  indukálta a kiállítás-rendező közelítésmódját. Egyértelmű ítéletet a 
rendező nem mond, csupán búvárlásra, olvasásra hív fel. A kiállítás három 
téregységből állt, amelyek megfeleltek a három-osztatú parasztház helyiségeinek. 
A szobában  lévő enteriőrt még a kiállítás korábbi rendezője Kilián István helyezte 
el, ez érintetlenül maradt, alkalmas helyszínt kínálva a tisztelet lerovására. A 
konyha, mely tulajdonképpen a látogatót fogadja semleges tér és átvezető a két 
szélső helyiség között. A szoba felől konyhai eszközök, középen az író szobor 
portréja, a kamra felől pedig egy szöveg volt elhelyezve  felhívás az 
újraértelmezésre. A kamra egy kvázi dolgozószoba, kutatóhelyként megjelenítve. 
Berendezése íróasztal, rajta írógép, benne egy papíron szöveg, melyben a kiállítás 
célja meg van fogalmazva. A nagyító az egész kiállítás jelképe, mint a közelítés 
aktusának eszköze. Az egész berendezés és a technikai megoldások (gombostűvel 
rögzített képek, feljegyzések, képekre írt megjegyzések) az ideiglenesség látszatát 
sugallták. A fotókból kialakított tablók sem kronologikus, sem tematikus rendet 
nem tükröztek, de egy meghatározott motívuma mindegyiknek volt (portrék, könyv 
és gondolkodás, az írás, gesztusok, beszéd, kultusza),  szerkezetük egy központi 
képből és felnagyított részletekből állt. Az előadó-rendező  önkritikus 
megállapítással zárta mondandóját: ez a kiállítás így nem működött. Az okokat 
keresve pedig megállapította, hogy hiányzott Balmazújvároson az a közeg, amely 
ezt befogadhatta volna. Túlságosan az értelmiségi látogatókra, befogadó közegre 
fókuszált és összemosta a laikus olvasót a szakértő olvasóval. Be kell látni, hogy a 
közönséget a passzív befogadásra nevelték,  s általában nem  akarnak az áhítaton 
kívül mást a látogatók. Lakner Lajos szerint Veres Péter értéke abban áll, hogy egy 
meghatározott társadalmi csoport életét jól dokumentálják írásai, s ezért az 
emlékház kiállításának új útja az lehetne, ha a tájház funkcióhoz közeledne. 
 Az előadások utáni vita során Vajda Mária kifejtette, hogy a  Veres Péter 
Emlékház legutóbbi kiállítása nem volt alkalmas arra, hogy a Veres Péter iránti 
nagyrabecsülést, tiszteletet, hódolatot a balmazújvárosiak kifejezhessék.  
 Szablyár Péter beszámolt arról, hogy 2006 végén állásfoglalás készült a 
magyarországi tájházak helyzetéről. A tájházak egyharmada jó, egyharmada 
kielégítő állapotban van, egyharmaduk pedig semmilyen követelménynek nem 
felel meg. A tájházakban őrzött műtárgyak kiállítása általában nem fele meg a 21. 
századi igényeknek, a házak 90%-ában megoldatlan a vagyonvédelem. 
Megállapította, hogy az emlékházak ügye nincs kellően képviselve a tájház 
szövetségben, s szorgalmazta, hogy a specifikus tájház csoportok, mint például az 
emlékhelyek, vagy a nemzetiségi tájházak fogjanak össze. A tájházak élővé tétele 
nagyon fontos követelmény, de ezt a házak többsége fizikailag nem bírja ki. 
Javasolja, hogy olyan tájház hálózatot kellene létrehozni, ahol a műemlékvédelem, 
a néprajz a muzeológia és a közművelődés szempontjai összehangolódnának közös 
erőteret létrehozva. Pillanatnyilag  a közvetlen cél az, hogy legalább a jelen állapot 
megmaradjon.  
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M E G H Í V Ó                   
 A Magyarországi Tájházak Szövetsége Alapszabálya VI. fejezet 1. pontja 

értelmében 
tisztelettel meghívjuk a Szövetség 2007. évi 

  

   KÖZGYŰLÉSÉRE 
 

amelyet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Konferencia termében 

2007. március 24-én (szombat) 
10.00 órakor, ill. határozatképtelenség esetén ugyanott  

11.00 órakor  tartunk 
Napirend: 
 

1. Elnöki köszöntő (Dr. Füzes Endre) 
2. A tájházak fejlesztését és élővé tételét szolgáló 2006. évi Tengertánc pályázat 

tapasztalatai és távlatai (Dr Vígh Annamária főosztályvezető Oktatási és Kulturális 
Minisztérium) 

3. A Tengertánc pályázaton részt vett intézmények beszámolói 
4. Az Elnökség beszámolója a 2006. évben végzett munkáról, a költségvetési terv 

teljesüléséről (Szablyár Péter) ( írásos előterjesztés ) 
5. Elnökségi tagok beszámolója a régiókban végzett 2006. évi munkáról 
6. A Felügyelő Bizottság 2006. évre vonatkozó jelentése (Dr. Vígh Annamária, a FB 

elnöke) 
7. Közhasznúsági jelentés ( írásos előterjesztés) 
8. A Szövetség 2007. évi munkaterve  és költségvetése ( írásos előterjesztés) 
9. Szavazás a 4., 5., 6..,7. és 8. napirendi pontok dokumentumairól 
10. Tájékoztató a Szövetség V. Országos Találkozójának előzetes programjáról 

(Mecseknádasd) 
11. Online tájházkatalógus (Berényi Mariann – Kotzián Orsolya Kultúra az Interneten 

Alapítvány) 
12. Egyebek 
13. Elnöki zárszó 

Dr. Füzes Endre s.k. 
elnök  

 
 

A 3. napirendi pont előadóit kérjük, hogy vetítendő anyagaikat CD-n, vagy pen-driwen a 
Közgyűlés kezdete előtt  adják le. Köszönjük! 

 
Megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítunk! Részvételi szándékát kérjük 

március 15-ig jelezze a 30-531-9444 számon! Köszönjük! Szavazólapját ne felejtse otthon! 
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Beszámoló a Magyarországi Tájházak Szövetsége  
2006. évi tevékenységéről 

 
A Szövetség a korábbi években kialakított munkamódszerrel és a regionális 
szervezés elveinek figyelembevételével tevékenykedett Alapszabálya szerint az 
Elnökség irányításával. 
 
Az elnökségi üléseken áttekintettük az elkövetkező időszak feladatait, az elmúlt 
ülés óta történt eseményeket az alábbi helyszíneken: 

2006. február 10-11. Liptód  
2006. május 12.  Gyömrő 
2006. szeptember 15. Nyíregyháza 
2006. november 24.  Galánta 
 

Az elnökségi ülések határozatairól a Tájházi hírlevélben tájékoztattuk a tagságot. 
 

Folytattuk a Tájházi Műhely képzési programját a tagságot legjobban 
foglalkoztató témakörökben, különös tekintettel a sikeres pályázati részvétel 
elősegítésére, a tájházak idegenforgalomba történő integrálása területén. 
 
Az első képzési nap (2006. február 24.) egy kicsit átismételte a korábban 
tanultakat; a fogalmi tisztázásoktól az adminisztratív feladatokig, a leltározástól a 
tárgyi anyag digitalizálásáig. Áttekintettük a tengertánc pályázattal kapcsolatos 
teendőket, tapasztalatokat. 
 
A második képzési nap 2006. április 7-én Nagytótfaluban volt. Előadások 
hangzottak el a múzeumpedagógiáról, a Tolna-megyei tájházakról és azok 
oktatásban-nevelésben elfoglalt szerepükről, a somogyszobi Vilma-házáról, a 
Dráva-szög néprajzi hagyományairól, a nagytótfalui tájházról és az ott folyó 
kézműves-táborokról, Áttekintettük a Tengertánc pályázat fejleményeit. 
Felkerestük a nagytótfalui, kásádi tájházakat és a siklósi várat. 
 
A 3. képzési napot 2006. április 22-én a szokolyai Kacár tanyán tartottuk a Szent 
György napi sokadalom rendezvényének megélésével, tapasztalatainak átvételével. 
Végiglátogattuk a program keretében kézműves foglalkozást tartó mestereket 
(kosárfonás, korongozás, fafaragás, vályogvetés, bőrös, kemenceépítés, stb), a 
vásári sokadalomban kiállító és árusító iparosokat.  
Megtekintettük a népi zenekarok, tánccsoportok, hagyományőrző csoportok és népi 
zenekarok bemutatóit, a tanya épületeit, műhelyeit. A nap során gyűjtött 
tapasztalatokat Papp Ágnes foglalta össze. Lénárt István tanyagazda is ismertette 
tapasztalatait, az általa szervezett programok fogadtatását, ezek fejlődését, a 
látogatói igények alapján kialakított változatait. 
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A negyedik Tájházi Műhely képzési napot a vajdasági Telecskán rendeztük meg 
a Vajdasági Magyar Folklórközponttal (VMF) és a bácsgyulafalvi (Telecska) Petőfi Sándor 
Művelődési Egyesülettel közösen  2006. október 14-én. Előadások gangzottak el az öt 
éves doroszlói tájházról, a vajdasági magyar néprajzi gyűjteményekről, a tájházak 
létrehozásáról, a Hódmezővásárhely környéki megmentett értékekről, a tárgy-
gyűjtés módszertanáról, a tájház fogalom fejlődéséről. Látogatást tettünk a 
telecskai „Dohány-múzeumban” és a kupuszinai helytörténeti-néprajzi 
gyűjteményben. 
  
Az ötödik képzési nap a békéscsabai Szlovák Tájház Áchim termében zajlott 2006. 
november 10-én. Vezértéma a nemzetiségi tájházak voltak; ennek keretében 
előadások hangzottak el az egyetlen hazai román nemzetiségi tájházról, a régió 
német nemzetiségi gyűjteményeiről, a LEGÁTUM Kht-ról, és a határainkon túli 
magyar nemzetiségi tájházakról. A képzési nap a Szlovák házban elfogyasztott 
közös ebéddel zárult. 
 
Az  évzáró  képzési napot  2006. november 17-én a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
új igazgatósági épületében tartottuk 23 fő részvételével „Hol sírjaink 
domborulnak” címmel falvaink-városaink temetőiről, ill. ezek tájházi 
kapcsolatáról. Előadások hangzottak el a galyasági temetőkről, a jósvafői, 
muraszemenyei és hajdúböszörményi temetők védelméről, a temetői sírjelekről és 
azok lehetséges védelméről. Látogatást tettünk a restaurátor műhelyekben, 
megismerve a fejfák restaurálásához használatos vegyszereket és favédelmi 
eljárásokat. Ezt követően sétát tettünk a szabadtéri múzeumban, néhány tájegységi 
temetőt felkeresve.  
 
A Tájházi Műhely ez évi  képzési sorozatát egy három napos palóc-földi 
tanulmányúttal tettük még teljesebbé, melyet a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) 
pénzügyi támogatásával valósítottunk meg 2006. november 3-5. között. 
 
Ismét részt vettünk vendégkiállítóként az UTAZÁS ’2006 Kiállításon az ANP 
standján és a  Múzeumok majálisán. Mindkét alkalommal nagy érdeklődés 
mutatkozott a hazai tájházak iránt, változatlanul kerestek egy olyan információs 
térképet, amelyen valamennyi hazai tájház és elérhetőségei megtalálhatók 
lennének. 
A Szövetség IV. Országos találkozóját a Debrecen melletti Hosszúpályiban 
rendeztük meg (2006. szeptember 21-24. között) A találkozón 53 regisztrált 
résztvevő vett részt. A szeptember 22-i ülésnapon 72 fő volt jelen,  a „különbözet” 
helyi, debreceni és környékbeli települések érdeklődőiből tevődött össze. A 
találkozó az előzetes programnak megfelelően zajlott le. Az „Év tájháza” 
kitüntető címet Papp Ágnes – az ócsai tájház vezetője – vette át szeptember 22-én. 
Örvendetes volt, hogy a résztvevők között vajdasági, erdélyi, partiumi és szlovákiai 
tájház vezetők is részt vettek. Az előadóülés szakmai színvonala az elvárásoknak 
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megfelelő volt, több kitűnő előadást hallhattunk (ezek a Tájházi Hírlevél 2006/3. 
füzetében megjelentek). Egy napos autóbuszos kirándulást tettünk a Partium 
tájházainak felkeresésére, a találkozó utolsó napján pedig a bihari térség tájházait, 
emlékházait látogattuk meg. 
 
A határainkon túli magyar nyelvterületi tájházakkal tovább erősítettük 
kapcsolatainkat, rendezvényeink átlépték az egyébként is spiritualizálódó 
határokat. Ebben a szellemben zajlott le a szlovákiai Nagymegyeren 2006. június 
23-án megtartott „Hagyományok és értékek IV.” című szeminárium, amelyet a 
nagymegyeri Városi Művelődési Központ, a Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, a 
szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Magyarországi Tájházak Szövetsége 
közösen  rendezett meg. 
 
A Felvidéki magyar tájházak országos szemináriumát  2006. szeptember 25-én 
tartottuk 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. 
 
Folytattuk a regionális találkozók szervezését. A Dél-Alföldi Regionális Fórumot  
(Gyomaendrőd, ápr. 28-29.) az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjteménnyel 
együttműködve a Gyomaendrődi Múzeumi Napok keretében az endrődi Közösségi 
Házban rendeztük meg. Előadások hangzottak el a szlovák nemzetiségi tájházakról 
és a működtetésüket támogató LEGÁTUM Kht-ról, a tájházak tárgyi emlékeinek 
gyűjtéséről, szelektálásáról, kiállításáról, ennek műhelyfogásairól., a Dél-Alföld 
tájházairól és gyűjteményeiről, a tájházak hiteles berendezéséről, a tájházak 
szerepéről a szaktudományi képzésben. Másnap az Endrődi tájházban folytatódott a 
program, ahol 3 kiállítás megnyitójára került sor. 
 
A IV. Dél-Dunántúli Regionális Fórum Orfűn, június 2-án, kedvezőtlen időjárási 
viszonyok között, Serényi Ákos Muskátli Vendéglőjének meleg vendég-
szeretetében és gasztronómiai remekművei között telt. A polgármester asszony 
köszöntője után Kapitány Orsolya Somogy-megye gyűjteményeiről és tájházairól, 
Balázs Kovács Sándor a gyűjtemények nyilvántartásba vételének rejtelmeiről és 
házigazdánk egyéni vállalkozóként működtetett tájházának tapasztalatairól 
hallhattunk értékes információkat. A kitűnő ebédet tájház- és malomlátogatás 
követte.   
  
Az Észak-Dunántúli Regionális Fórum-ra (Sarród, szeptember 9.) a Fertő-
hansági Nemzeti Park Igazgatóságának Központjában (Kócsagvár) 20 fő 
részvételével került sor. Az elhangzott előadások a tájházak „üzemeltetésével, a 
Világörökség-listára történő felkerülés hatásaival, a népi értékek védhetőségével és 
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a tájházi műtárgy-állomány leltározásával foglalkoztak. Akkor és ott nyílt meg a 
SZNM „Tájházak megőrzésének gyakorlata” c. vándorkiállítása. Az előadásokat 
néptáncbemutató, tájház-látogatás és közös ebéd követte. A találkozón több Dél-
Szlovákiai tájház is képviseltette magát. 
 
A Német Tájházak II. Országos találkozóját a budaörsi Dr. Riedl Ferenc 
Helytörténeti Gyűjteménnyel közös szervezésben 2006. október 21-én rendeztük a 
budaörsi Városi Klubban. A szakelőadások mellett konzultációra is alkalom nyílt, a 
közös ebéd pedig a személyes kapcsolatteremtésre adott alkalmat. Megható élmény 
volt az ófalui temető felkeresése, a kitelepítések felidézése. A tanácskozás végén 
megfogalmazódott az az igény, hogy a német nemzetiségi tájházak önálló szekciót 
alakítsanak a Szövetségen belül. 
 
A Tájházi Hírlevél négy alkalommal jelent meg. Füzetei tájékoztatnak a 
Szövetség programjairól (szakmai napok, regionális találkozók, országos találkozó, 
szakmai tanfolyamok), rendszeresen bemutat egy-egy tájházat, kiemelve annak 
sajátosságait. Állandó rovata ad szakmai tanácsokat a tájházak évszakonként 
esedékes karbantartási-felújítási teendőiről, a kőműves munkáktól a tetőjavításon át 
a faanyagok védelméig. Pályázati Figyelő rovatában azokra a pályázati kiírásokra 
hívja fel a figyelmet, amelyeken tájházaink eséllyel indulhatnak. Rendszeresen 
közli a „Tájházi Műhely” képzési sorozat előadásainak anyagát.  
 
A Tájházi Hírlevél 2006. évi füzeteinek tartalmát az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

Tartalom/időpont TH 2005/4 TH 2006/1 TH 2006/2 TH 2006/3 Össz. 

A megjelenés 
időpontja 

2006. január 2006. április 2006. június 2006. 
november 

 

Oldalszám 44 76 86 72 278 

Tanulmányok 
száma 

6 3 6 5 20 

Tájház bemutató 3 - 18 2 23 

Beszámoló 
eseményekről 

1 3 4 1 9 

Pályázatokról 1 1 1 1 4 

Programajánló 1 6 2 2 11 

Fotó 11 20 53 56 140 
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A Tájházi Hírlevél a hagyományos nyomtatott formán kívül a világhálón is 
olvasható a www.skanzen.hu, ill. a Tájházszövetség  honlapján a 
www.museum.hu/tajhazszovetseg  címeken. 

 
Az „Év tájháza” pályázatot ebben az évben is meghirdettük. A kitüntető címet 
jelképező táblát és a 100 eFt-os (a tájház fejlesztésére fordítandó) díjat a IV. 
Országos találkozón Papp Ágnes – az Ócsai tájház vezetője – vette át. 
 
Erősítettük együttműködésünket a főhatóságokkal és szakmai szervezetekkel, 
intézményekkel (NKÖM, KÖH, SZNM, ICOMOS, Pulszky Társaság, ICOM 
MNB), igény esetén szakanyagokat, pályázati kiírásokat véleményeztünk. 
Folyamatosan nyomon követtük a Tengertánc pályázat sikeres pályázatainak sorsát 
és erről az OKM-ot tájékoztattuk. Megtörtént a kapcsolatfelvétel az FVM-mel az 
„Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv pályázati kiírásaival összefüggő 
kérdések társadalmi-szervezeti vitáján.  
 
A Szövetség gazdálkodásában ebben az évben sem sikerült megteremteni a 
pénzügyi egyensúlyt, az éves működési kölcsön támogatást csak az év utolsó 
heteiben utalták át, valójában „utófinanszírozási” formában. A  személyes 
kölcsönökkel történő finanszírozás gyakorlata folytatódott, ami egy eléggé 
antihumánus és „korszerűtlen” megoldás. Az Országos találkozót – téves részvételi 
díj kalkuláció miatt – jelentős veszteséggel zártuk. A be nem fizetett tagdíjak 
volumene is meghaladta a 300 eFt-t (többszöri felszólítás ellenére).  
 
Folytattuk a tájházak és a működtető szervezetek (Önkormányzatok, alapítványok, 
egyesületek) látogatását és személyes kapcsolatok kiépítését. A Szövetség 
szervezettsége (taglétszám növelése) ezen az úton biztosítható. 

 
A tájházaktól és fenntartóiktól kapott könyv-, prospektus- és digitális hordozók 
rendszerezésével létrehoztuk a Szövetség Könyv- és dokumentációtárát Jósvafőn, 
amelyben több, mint 300 könyvet, kiadványt, CD-t őrzünk. 
 

 
 

A budaőrsi Német nemzetiségi tájház találkozó résztvevői
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MAGYARORSZÁGI  TÁJHÁZAK  SZÖVETSÉGE 
 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetségét a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei 
Bíróság Pk.63.434/2002-02. számon 2003. február 10.  napjától közhasznú szervezetnek 
minősítette és vette nyilvántartásba. 
 

1. Beszámoló a közhasznú tevékenységről 

A Szövetség egyéni és jogi tagjai 
 

- a hazai tájház hálózat létesítése, fenntartása, gyűjteményeinek gyarapítása és védelme 
útján szolgálták a nevelés, oktatás, a képességfejlesztés és ismeret-terjesztés céljait az 
ország területén és a határain túl; 

- A tájházak közösségi funkcióinak bővítésével ezen intézmények fokozatosan  a 
honismereti és helytörténeti tevékenység központjaivá váltak; 

- A tájházak építményeik és környezetük védelmével és megőrzésével meghatározó 
példáivá válhattak  a műemlékek, védett településrészek  értékeinek megőrzésének és a 
vendégforgalom szolgálatába állításának; 

A Szövetség 
A Tájházi Hírlevél című – évente négy alkalommal megjelenő – kiadványával rendszeresen 

tájékoztatta tagjait, 
- a világháló segítségével az érdeklődőket  a szakterület újdonságairól, a szak-mai 

kérdésektől a pályázati lehetőségekig informálta tagjait; 
- képzési rendszerével (Tájházi Műhely), országos találkozójával lehetőséget teremtett 

tagjai szakmai továbbképzésére és személyes kapcsolataik fejlesztésére, 
- regionális találkozókkal az egyes régiók képviselőinek biztosított szakmai fórumot; 
- a szakmai és felügyeleti szervekkel-szervezetekkel (OKM, KÖH, FVM, NKA, Civil 

Alapprogram,  Megyei Múzeumi Szervezetek, ICOM, Pulszky Társaság) fokozatosan 
kiépített kapcsolatrendszerrel megteremtette az érdek-képviseleti munka alapját. 

 

2. A fentiekben részletezett közhasznú tevékenységek kiadásaihoz 2006-
évben a Szövetség  

- A Nemzeti Civil Alapprogramtól működési támogatásként 1.200 eFt-t, 
- A Nemzeti Civil Alapprogramtól a „Tájházi Műhely – nyílt hétvége” program 

finanszírozására 344 eFt-t; 
- Az SZJA 1 %-ból 61.689 Ft-t a Tájházi hírlevél postaköltségeinek fedezésére; 
- A Fertőhomki Önkormányzattól működési költségeinek támogatására 1.400 eFt-t; 
- A Pest Megyei Önkormányzat Kulturális Alapjától 50 eFt-t a III. Országos 

találkozó megszervezéséhez. 
 

3. A Szövetség vezető tisztségviselői részére a Szövetségtől 2006. évben 
kifizetés nem történt. A Szövetségnél munka-viszonyban senki nem állt. 
 

Jósvafő, 2007. február 23. 
Dr. Füzes Endre  Szablyár Péter  

                               elnök sk.           ügyv.elnök sk 
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A Tájházszövetség közhasznú egyszerűsített éves 

beszámolójának mérlege 2006. év 
  

 
 

     Előző év    eFt          Tárgyév     eFt 
A. Befektetett eszközök 0 0 
B .Forgóeszközök 40 1890 
      II. Követelések 0 362 
      IV. Pénzeszközök 40 1528 
C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 
ESZKÖZÖK /AKTÍVÁK/ ÖSSZESEN 40 1890 

 
D. Saját tőke -1944 326 
      I. Induló tőke 598 598 
     II. Tőkeváltozás -1469 -2542 
      V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -1073 2270 
E. Céltartalékok 0 0 
F. Kötelezettségek 1984 1534 
       I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 
      II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1984 1534 
G. Passzív időbeli elhatárolások 0 30 
FORRÁSOK /PASSZÍVÁK/ ÖSSZESEN 40 1890 

 
 
 

A Tájházszövetség közhasznú egyszerűsített éves 
beszámolójának eredmény kimutatása 2006. év 

  
 
 

   Előző év     eFt        Tárgyév       eFt 
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 2562 6738 
      1.Közh.célű mük.-re kapott támogatás /1 % / 0 62 
      2.Pályázati úton elnyert támogatás 750 2994 
      3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel 186 370 
      4.Tagdíjból származó bevétel 1206 1358 
      5.Egyéb bevétel 420 1954 
B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 
C. Összes bevétel 2562 6738 
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 3635 4468 
      1.Anyagjellegű ráfordítások 3526 4346 
      3.Értékcsökkenési leírás 5 0 
      4.Egyéb ráfordítások 104 122 
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 
F. Összes ráfordítás 3635 4468 
J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY -1073 2270 
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Költségvetési és egyéb támogatás 
felhasználása    2006. év 

 
Támogatást nyújtó Támogatás összege Felhasználás 

 
Nemzeti Civil Alapprogram 1.000.000,- Ft működtetési,ügyvezetési költségekre:672.270,- 

Ft,igénybevett szolgáltatásokra:163.768,-Ft, banki 
költségekre:44.883,- Ft, a maradvány áthózódik 2007. 
évre 

Nemzeti Civil Alapprogram  344.000,- Ft Tájházi Műhely "Nyílt hétvége"  költségeire: 344.000,- Ft
Nemzeti Civil Alapprogram 
(2005.évi második körös) 

200.000,- Ft működési költségekre: 200.000,- Ft 

Fertőhomok Önkormányzata 1.400.000,- Ft működési költségekre:1.400.000,- Ft 

Pestmegyei Kultúralap 50.000,- Ft Tájházak találkozójának költségeire: 50.000,- Ft 
SZJA 1% 61.689,- Ft áthúzódik 2007. évre 

Összesen: 3.055.689,- Ft 2.874.921,- Ft
 
 

Vagyonfelhasználás
 

A Szövetség vagyona 2006. évben kizárólag pénzeszközökből állt 
 
 eFt

Alapításkori vagyon /induló 
tőke/: 

598

Saját tőke 2006.évi nyitó: -1 944
Saját tőke 2006.évi záró: 326

 
Vagyonnövekedés 
bevételekből 2006. 

6 738 

Tagdíjbevétel 1 358
Támogatások 3 056
Tájháztalálkozó részv.díjai 370
Közhasznú egyéb bevétel 1 954

 
Vagyonfelhasználás 2006. 4 468 
Ügyvezetés működtetése 2 683
Posta-,telefonköltség 299
Másolás,sokszorosítás 66
Anyagbeszerzés 82
Ügyviteli szolgáltatások 192
"Év tájháza" díj 100
Utazás,szállás  39
Találkozók költségei 815
Bankköltség 64
Egyéb igénybe vett szolg. 128

 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 



Tájházi Hírlevél – 2006. 4. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége 2007. évi munkaterve 
 

A széleskörű érdeklődésnek megfelelően folytatjuk a „Tájházi Műhely” 
továbbképzési sorozatunkat, melyeket az ország különböző pontjain tartunk: 
 

• Edelény (2007. április 27.) [Tájházak szerepe a helytörténeti kutatásokban] 
• Gyomaendrőd (2007.05.11.) [A leltározás gyakorlata] 
• Budapest (2007. 06. 22.) [NFT –től a sikeres pályázásig] 
• Szentendre (2007. 09. 28.) [Amikor a kevesebb több - A kiállításberendezés műhely-

titkai] 
• Báta (2007. 10. 12.) [Textíliák gyűjtése, restaurálása, tárolása] 
• Mezőkövesd (2007. 10. 26.) [Mezőgazdasági eszközök gyűjté-se, rendszerezése, 

felújítása] 
 

A felvidéki tájházak vezetői részére a szőgyéni tájházban és az Ipolyságban 
tervezünk találkozót. 
 

Országos találkozónk helyszíne ebben az évben Mecseknádasdon lesz, ahol a 
tájházak jelenének és jövőjének kérdéseit járjuk körül. Felkeressük a környék 
tájházait, és meghitt környezetben találkozunk immár ötödször régi ismerőseinkkel. 
 

Regionális fórumainkat ebben az évben Szekszárdon (Dél-Dunántúli-), Gyömrőn 
(Közép-Magyarországi-), Bodrogkisfaludon (É-Magyarországi-) tervezzük a 
korábbi hasonló rendezvények tapasztalatainak felhasználásával. 
 

A Tájházi Hírlevél ebben az évben is négy alkalommal jelenik meg, a korábbi 
évfolyamokhoz hasonló szerkezetben, reményeink szerint az NKA támogatásával.  
 

Folytatjuk Könyv- és dokumentumgyűjteményünk állományának gyarapítását, 
segítve ezzel kiadványt szerkesztő tagjainkat. 
 

Ebben az évben is kiírjuk az „Év tájháza” pályázatot, amely eddig is nagyban 
hozzájárult a tájházak szakmai színvonal-emeléséhez, gyűjteményeik folyamatos 
korszerűsítéséhez.  

Reményeink szerint ebben az évben is kiírják a tavalyi sikeres „Tengertánc” 
pályázatot, és ezen tagjaink megint külső forrásokhoz juthatnak. Pályázó 
tájházainkat igyekszünk támogatni színvonalas pályázatok elkészítésében. 
 

Ebben az évben kerül a nagyközönség kezeihez az a térképmelléklettel kiegészített 
ismertető, amely az Észak-Magyarországi Régió tájházait mutatja be. Ezt a 
kiadványt a többi régiót bemutató hasonló füzetekkel kívánjuk folytatni, ezzel 
népszerűsítve a tájházakat és az azokban folyó hagyományőrző, hagyományápoló 
munkát. Igyekszünk megismerni és tagjainkkal megismertetni a Nemzeti 
Fejlesztési Terv tájházak fejlesztésére igénybe vehető pályázatait, azok ütemezését 
és feltételeit. 
A Szövetség operatív irányítását végző Elnökség üléseit ebben az évben is négy 
alkalommal tartjuk Szentendrén, Jósvafőn, Fertőhomokon, Gyömrőn, ill. 
Mecseknádasdon. 
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V. Országos Találkozó (Mecseknádasd) előzetes programterve 
(2007. 09. 13-16.) 

 
 

2007. szeptember 13. (csütörtök) - Mecsekndasd 
16.00 -  Regisztráció, szálláshelyek elfoglalása, baráti találkozó a Kultur-

centrumban 
 
 
2007. szeptember 14. (péntek) - Művelődési Ház  
8.00 - 9.15  Regisztráció 
9.15 - 9.30.  Elnöki megnyitó - az „Év tájháza” díj átadása 
9.30 - 9.40 Dr Wekler Ferenc, Mecseknádasd nagyközség polgármesterének 

köszöntője 
 
 JELENÜNK 
 
9.40 - 13.00 Andrásfalvy Bertalan: Dél-Dunántúl soknemzetiségű népe és utódaik öröksége  
    Imre Mária: Tájház születik  
Közben 11.00  Kávészünet 
    Szőts Zoltán: Modell értékű összefogás a bonyhádi  kistérségben 
.   
 Hozzászólások, vita 
13.00 - 14.00  Ebéd  
 
Előadóülés 
14.30 - 17.00 JÖVŐNK 
 

XY (SZNM): A tájházak - az új típusú múzeumi ismeretközvetítés színterei. 
XY(Pécsi Programiroda): Tájházak lehetőségei és szerepük a 2010-es „Európa 
kulturális fővárosa: Pécs” programban 
XY (ÁMRK): A tájházak helye a Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósításában 

 XY (OKM): Tájházi alternatívák a hazai közgyűjtemény-hálózatban 
XY (KÖH): Népi építészeti emlékek komplex rekonstrukciójának előkészítése 
egy sikeres pályázathoz  

18.00 – 20.00 Vacsora, majd baráti találkozó a Kultur-centrumban 
20.00 -  Esti kulturális program (a Mecseknádasdi Néptánc Együttes fellépése) 
 
2007. szeptember 15. (szombat) - Autóbuszos szakmai kirándulás  a környék tájházaiba 
 
8.30 - 17.30 Mecseknádasd, Hidas (tájház), Ófalu (tájház), Zengővárkony (Tojásmúzeum, 

Szalmamúzeum, Tájház) , Boly (állandó néprajzi kiállítás) ebéd a Vigadó 
étteremben, Nagynyárád (kékfestő műhely megtekintése ), feltételesen Mohács 
és/vagy Himesháza 

19.00 - Vacsora pincében, borkóstolással, baráti találkozó Mecseknádasdon 
  
2007. szeptember 24. (vasárnap) - hazautazás , továbbá: 
 

Fakultatív programok a környéken (Pécs, Pécsvárad, Mohács), ill. 
Mecseknádasd nevezetességeinek megtekintése (várrom, kálvária, 
templomok, kézműves műhelyek) 
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Pályázati figyelő 
 

A Magyar Közlöny 2007/16. szám 784-786. oldalain megjelent  „Az oktatási és 
kulturális miniszter 6/2007. (II.13.) OKM rendelete 
 

a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai 
támogatásáról 

 
Az alábbiakban – figyelemfelkeltés céljából – a rendelet néhány részletét emeljük 
ki, a teljes szöveg a Közlönyben, vagy annak internetes változatán olvasható. 
 
 

l.§ 
 

(1) A támogatásban azon helyi önkormányzatok részesülhetnek, amelyek 
működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményeket tartanak fenn. 

(2) A támogatásra fordítható összeg a költségvetési törvény 5. sz. mellékletének 
7. pontjában megjelölt összeg 32 %-a. 

 
 

2.§ 
 

A támogatás az alábbi feladatokra igényelhető: 
 

(a) állandó kiállítás előkészítése, létrehozása, teljes körű felújítása, illetve 
korszerűsítése; 

(b) az állandó kiállításhoz kapcsolódó infrastrukturális beruházások, 
műtárgy- és biztonságvédelmi fejlesztés, 

(c) műemléki felújítást követő, az állandó kiállításhoz kapcsolódó szakmai 
fejlesztés. 

 
3.§ 

 
(1) A helyi önkormányzat a támogatás iránti kérelmét március 30-ig juttatja el a 
Magyar Államkincstár illetékes Területi Igazgatóságaihoz, valamint a Fővárosi és 
Pest megyei Regionális Igazgatósághoz. 
 
 
(5) A támogatás feltétele a 2.§ a) és c) pontjában meghatározott esetekben 10%, a 
2.§ b) pontjában meghatározott esetekben 30% önrész. 
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4.§ 

 
(2) A bírálat során előnyt élveznek a saját bevételt növelő, valamint a komplex 
múzeumi fejlesztésen alapuló pályázatok, valamint a kötelező önrészt 
meghaladó önkormányzati finanszírozással tervezett fejlesztések. 
 
(3) Az OKM a döntést tárgyév május 31-ig közzéteszi a Kulturális Közlönyben, 

valamint saját honlapján. 
 

5.§ 
 

(3) A helyi önkormányzat a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyév 
december 31-i határnapjával, a mindenkori zárszámadás keretében és annak 
rendje szerint köteles elszámolni. A támogatásnak a tárgyév december 31-én 
feladattal terhelt maradványával a tárgyévet követő június 30-ig kell 
elszámolni. 

(4)  A támogatások igénybevételének és az elszámolás szabályszerűségének 
vizsgálatát az Igazgatóság végzi. Az erre külön jogszabályban 
meghatározott szerveken túlmenően az OKM 

 
(a) a szakmai megvalósulást szakértők útján folyamatosan ellenőrizheti, 

és  
(b) vizsgálhatja, hogy a támogatás a pályázatban meghatározott és a 

pályázó által vállalt célra került-e felhasználásra. 
 

(5) A helyi önkormányzat, ha a támogatás igényléséhez valótlan adatot 
szolgáltatott, vagy a támogatást nem a támogatási szerződésben 
megfogalmazott feltételek szerint használta fel, úgy azt köteles 
haladéktalanul visszafizetni a központi költségvetés javára. A 
visszafizetendő támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő 
mértékű kamat terheli a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés 
napjáig. 
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FELHÍVÁS  
az SZJA 1 %-ával történő támogatásra 

 
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1 %-ÁVAL TÁMOGASSA A 
MAGYARORSZÁGI TÁJHÁZ MOZGALMAT, TÁRSADALMI 

SZERVEZETÜNKET: A MAGYARORSZÁGI TÁJHÁZAK 
SZÖVETSÉGÉT! 

 

A rendelkező nyilatkozat kitöltésénél adja meg Szövetségünk adószámát: 
 

18441608-1-05 
 

VÁLASSZON MINKET, GYŐZZE MEG ISMERŐSEIT, 
CSALÁDTAGJAIT! 

 

TÁMOGATÁSÁT ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK! 
 

Jelszavunk:  
 

„Házunk tája – tájunk háza” 
 

 
 

A Sarródi tájház
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T a r t a l o m 
 

Helyzetkép a magyarországi tájházak 2006. év végi állapotáról 
- ahogy egy civil szervezet látja  - 

 
Fogalom-tisztázó - Népi műemlékek, tájházak 

 

Megvalósult a „Tengertánc II.” pályázat támogatásával 
 – korszerű padlófűtés a kiskőrösi Szlovák tájházban 

 
Átadták a 2006. évi Kós Károly díjakat 

Hadobás Pál a Magyar Kultúra Lovagja 

Tájház  -  Emlékház Konferencia - Balmazújváros, 2007. január 4. 
 

„Hol sírjaink domborulnak…” Tájházi Műhely temetőinkről 
 

Temetők a Galyaságban és mellékén 
 

Temetők és környezetük, fejfák, sírgondozás, virágok és művirágok 
(Muraszemenye és Hajdúböszörmény példája) 

 
A jósvafői temető mai arculata és változásai 

 
Közgyűlési meghívó – 2007. március 24. – Szentendre 

 
Beszámoló a Magyarországi Tájházak Szövetsége  

2006. évi tevékenységéről 
 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS – 2006 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége 2007. évi munkaterve 
 

Pályázati figyelő 
 

FELHÍVÁS az SZJA 1 %-ával történő támogatásra 
 

Az V. Országos Találkozó tervezett programja (Mecseknádasd) 
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