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Tisztelt Olvasó, Kedves Barátaim! 
 
Az elhúzódó tél ellenére mozgalmas hónapokat éltünk. A pályázat készítéssel és 
a szükséges mellékletek beszerzésével telt hetek annak a délibábnak a 
bővöletében teltek, amelytıl finanszírozási gondjaink legalább részbeni 
megoldódását reméltük. Elıször az NKA Múzeumi kuratóriumához benyújtott – 
lapkiadást támogató – pályázatunk volt sikeres, amelyet a Borsodi Tájházzal 
közösen nyújtottunk be, jól mőködı együttmőködésünkre alapozva. Ennek 
köszönhetjük, hogy Hírlevelünket kiadhatjuk, és így idıben tájékoztathatjuk 
Önöket. 
 
Súlyponti feladatunknak tekintettük a Tájházi Mőhely képzési programjának 
színvonalas megszervezését, amelybıl három képzési napot szerveztünk a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a mezıkövesdi Közösségi Ház segítségével. 
 
Ismertté válásunk szempontjából döntınek tartottuk az ’UTAZÁS 2004 és a 
Múzeumok Majálisa rendezvényein való részvételünket. Sajnos tagjaink és 
tájházaink részérıl teljes passzivitást tapasztaltunk. A mezıkövesdiek és az 
Aggteleki Nemzeti Park kivételével még reklám- és propaganda anyaggal sem 
tudták támogatni megjelenésünket (valószínőleg pénzhiány miatt nem is 
rendelkeznek ilyenekkel). A Múzeumok Majálisán Lénárt István tagunk – 
szokolyai tanyagazda – mentette meg a helyzetet. Mőködı kovácsmőhelyével és 
korongoló fazekas társával a majális leglátogatottabb standjává varázsolta a 
Szövetség megjelenését. 
 
Sikeres kapcsolatfelvétel történt a vajdasági tájházakkal és színvonalas 
programmal, sok résztvevıvel zajlott le a II. Dél-Alföldi Regionális Fórum 
Hódmezıvásárhelyen. Június 11-én Zamárdiban a Közösségi Házban és 
Könyvtárban került sor a Dél-Dunántúli Régió I. Fórumára – Kapitány Orsolya 
múzeológus, elnökségi tagunk szervezésében - gazdag szakmai programmal és 
szántódpusztai kirándulással. A  Kelet-Szlovákiai Regionális Fórum június 26-
án lesz Rozsnyón a Bányászati Múzeumban Dr. Danter Izabella elnökségi 
tagunknak köszönhetıen. 
 
Koncz Erika közgyőjteményi és közmővelıdési helyettes államtitkár május 21-
én levélben értesítette elnökünket, hogy az NKÖM által meghirdetett Országos 
hatáskörő kulturális tevékenységet folytató társadalmi szervezetek 2004. évi 
mőködési támogatására benyújtott pályázatunk 600 eFt támogatásban részesült. 
 
Az ICOM elnöke – Dr. Cseri Miklós – arról tájékoztatta a Szövetséget, hogy a 
II. Országos találkozó megrendezését 200 eFt-ta támogatják. Köszönjük a jó 
híreket! 

Szablyár Péter 



Tájházi Hírlevél  - 2004. 2. szám 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 
 

H Í R E K   -   E S E M É N Y E K 
 

Részt vettünk az Utazás ’2004 rendezvényén 
 
 

 
 

Ebben az évben is – az Aggteleki Nemzeti Park standjának vendégeként – 
vettünk részt az Utazás ’2004 Kiállításon a budapesti EXPO-n március 18-21. 
között. Ez a stand a hazai Világörökségek közös standján állt a „D” pavilonban, 
és igen sok látogatót vonzott. Több hazai tájház képviseltette magát a kiállítás 
megyei, ill. regionális standjain.  
 
A kiállítás ebben az évben (is) meglehetısen nehezen áttekinthetı elrendezéső 
volt és a külföldi kiállítók ebben az évben is megkülönböztetett elhelyezésben 
részesültek. 
 
A látogatók egy egységes, informatív tájház-katalógust kerestek és hiányoltak, 
többen néhány kistérség, régió tájházai, ill. internetes elérhetıség után 
érdeklıdtek. Többen hiányoltak egy olyan Magyarország térképet, amelyen a 
hazai tájházak megtalálhatók, hátoldalán a leglényegesebb információkkal (cím, 
nyitva tartás, telefonszám, megközelíthetıség). 

 
Ha anyagi helyzetünk ezt majd lehetıvé teszi (pályázni fogunk ennek forrására 

is) érdemes és a jövıépítés szempontjából szükséges lenne egy szerény, de 
önálló standdal megjelenni ezen az idegenforgalmi seregszemlén!
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Szakmai találkozó a Gyömrıi tájházban 
 

2004. március 26-28. között „Gyömrıi Tájház-nézı” címmel Kovács Edina 
tagunk szakmai programot szervezett néprajz szakos hallgatók számára. 
 
Március     26-án     Baksa Brigitta néprajzos: Egy tájház képekben – az épület-
kiválasztástól a megvalósításig c. elıadása hangzott el, amelyet vita követett. 

 

Március 27-én a gyömrıi tájházzal ismerkedtek a résztvevık, majd     Bíró Fri-
derika a SZNM muzeológusa vezetésével a berendezési tárgyak mustrája 
következett. Káldy Mária az SZNM közönségszolgálati igazgatója a tájházak 
hasznosításának rejtelmeibe kalauzolta a résztvevıket. 

                                     

Délután Szablyár Péter ismertetıje követekezett: „Egy tájház köré épített prog-
ramcsomag –  a Jósvafıi faluséta” címmel, vetített képekkel. 
 
Március 28-án Nagy Zsuzsanna idegenvezetı   mutatta be a helyi neveze-
tességeket.              
 
 
 

 

 
 

Néprajz szakos hallgatók a leltározás  

tudományával ismerkednek 
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Ez vajon mi lehet? 
 

 
 

A tájház padlása valóságos kincsesbányának bizonyult 
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Tájház létesítését tervezik Homrogdon 
 

Ebben az évben lépett be Szövetségünkbe Homrogd település. A Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei településen évek óra tervszerő hagyományápoló, faluszépítı 
tevékenység folyik. A falu fıutcáján két szép épületet vásárolt meg az 
Önkormányzat, az egyikben tájházat, a másikban kézmővesházat rendeznek be, 
amelyhez a SAPARD pályázattól is remélnek pénzügyi támogatást. A helyi 
általános iskolában már jelentıs néprajzi anyagot győjtöttek össze a létesülı 
tájház berendezéséhez. 
 

 
 

A megvásárolt épületek 
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Egy néprajzi győjtemény csírái az általános iskola 
 rajztermében 
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A Tájházszövetség a Múzeumok Majálisán 
 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége második alkalommal vett részt a 
Múzeumok Majálisán a Városligetben, amelyet ez évben 2004. május 1-2-án  
rendeztek meg kapcsolódva az EU-csatlakozás ünnepségeihez. 
 
A Tájházszövetség standján való megjelenés felhívása elıször a TH 2003/4. 
füzetében (ekkor még május 15-16-i dátummal),  másodszor a TH 2004/1. 
füzetében jelent meg, ekkor már a városligeti helyszínnel és május 1-2. 
dátummal. A felhívásra egyetlen tájház – a bátaszéki – jelentkezett, az idıpont 
változása után azonban İk is lemondták részvételüket.  Ekkor sietett 
segítségemre Lénárt István egyéni tagunk – szokolyai tanyagazda, aki vállalta, 
hogy kovácsmőhelyével két napra kitelepül a Szövetség standjára, mőködtetve is 
azt, és magával hozza Tábori Katalin váci fazekast is, aki korongozni fog az 
érdeklıdı gyerekekkel! Most már a két (nehéz)  nap után állíthatom, hogy a 
majális leglátogatottabb standja a miénk volt, köszönhetı a két lelkes mesternek. 
Köszönöm, hogy megmentették  a becsületünket és igen nagy szerepet vállaltak 
így a Szövetség népszerősítésében. 
 
Köszönet az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságának és  a Mezıkövesdi 
Mővelıdési Háznak (Hegedüsné Majnár Mártának), hogy színvonalas 
propaganda anyagokkal támogatták megjelenésünket.  
 
Standunk mindkét nap reggel 9 órától este 18 óráig fogadta a látogatókat. 
Standunkat felkereste: Dr Cseri Miklós fıigazgató (SZNM), Dr. Deme Péter 
igazgató (KÖH Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága), Ráday Mihály 
városvédı, N. Kósa Judit újságíró, Andó György megyei múzeumigazgató 
helyettes, Haraszti Gábor a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület ügyvezetı 
elnöke, É. Kovács László az Év Múzeuma címmel idén kitüntetett gömörszıllısi 
Tájház és galéria alapítója és vezetıje, Lengyelné Kiss Katalin az Öntödei 
Múzeum igazgatója, Kun Kovács László etnofotográfus és még sokan mások. 
 
A látogatók változatlanul hiányolják a magyarországi tájházakat bemutató 
könyvet, egy olyan Magyarország térképet, amelyen a tájházak be vannak 
jelölve és hátoldalán a legfontosabb információk olvashatók ezekrıl, valamint 
olyan füzeteket, amelyek egy-egy régió, vagy kistérség tájházait mutatja be. Jó 
lenne ezeket az igényeket komolyan venni és megtalálni azokat, akiknek esetleg 
érdeke is főzıdne ehhez. 
Jó lenne jövıre is részt venni ezen a rendezvényen, de egy kicsit komolyabban 
jelezve egyesületünk Szövetség jellegét és megjeleníteni valós értékeinket. A 
„one man show”-ból jó lenne közös élményt kovácsolni, mert már a régi sláger 
szövege is úgy szólt, hogy „egyedül nem megy!” 
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A Tájházszövetség standja a Múzeumok Majálisán 
 

 
 

A hazai tájház hálózatot bemutató térkép 
 

 
 

Lénárt István az utolsó simításokat végzi  
a kovácsmőhelyen… 

 

 
 

…és máris itt az elsı jelentkezı a patkó  
kovácsolásra 
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Idınként érdeklıdı felnıttek is beszálltak… 
 

 
 

Tábori Katalin keramikus tanítja a kicsiket 

 
 
 

 
 

Majálisi forgatag
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Tájházi Mőhely II. Szentendrén 

 

 
 

A résztvevık a Skanzen bejáratánál 
 

A Tájházi mőhely képzési programja április 23-án  folytatódott Szentendrén az 
alábbi programmal: 

 
10.15   Regisztráció 
10.30 Kemecsi Lajos: Az épület kiválasztástól a berendezési tervig 

– Anyaggyőjtés, forráskutatás, feldolgozás 
11.00  Bíró Friderika: A pincétıl a padlásig – A hiteles enteriır 
11.30 Páll István: Hogyan rendezzük be a gazdasági épületeket, 

mőhelyeket? 
12.00 Kiállítás gondozás a megnyitó után -  Konzultáció – vezeti 

Füzes Endre 
 13.00   Ebéd 

13.30-15.00 A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Nyugat-Dunántúl tájegysége 
– épület berendezés élıben – vezeti Bíró Friderika  

  
A sikeres képzési napon 27-en vettek részt a Szövetség tagjai közül: Dr. Füzes 
Endre, Kovács Edina, Borbás Péter, Tóth Miklósné, Durján Andrásné,Kovács 
Károlyné, Miklósovics László,Vargáné Jancsó Irén, Mihályné Bányai Zsuzsa, 
Páll István, T. Bereczki Ibolya, Sári Zsolt, Markesz istván, Maul Antalné, 
Horváth Attila, Horváth Attiláné, Bálint Krisztina, Jakabné Heller Anna, 
Fazekas lajos, Karádi Zoltán, Gottschall Péter, Forgon Andor, Kerekes Sándor, 
Zágorhidi-Czigány Ákos, Simor Ferencné, Szablyár Péter. 
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A továbbiakban Dr. Kemecsi Lajos elıadásának kivonatát adjuk közre. 
 

Az épület kiválasztástól a berendezési tervig 
Anyaggyőjtés, forráskutatás, feldolgozás  

(a Tájházi mőhely keretében elhangzott elıadás vázlata) 
- Dr. Kemecsi Lajos  SZNM - 

 
• A kiállításnak otthont adó épület önmagában is muzeológiai szempontból 

tárgynak minısül. Tehát már a tervezés, elıkészítés idıszakában is súlyos 
problémákkal kell szembenéznie a tájházat alapítóknak.  

• A törvényi megfogalmazás szerint az így létrejövı győjtemény: "egységes 
győjtési szempontok szerint létrejött, egységesen kezelt és ırzött 
szabályozott módon nyilvántartott és dokumentált együttese a kulturális 
javak meghatározott értékeinek."  

• Egy tájház létrehozásánál az elıkészítı feladatok jelentısége legalább akkora 
mint a gyakorlati munkáé. 

• Ez már az épület kiválasztásánál is fontos, hiszen egy régóta üresen álló 
leromlott állapotú épület helyreállítása mindig nehezebb és költségesebb, 
mint egy megszerzéséig lakotté. 

• Már a ház kiválasztásánál tisztázni szükséges, hogy milyen korú, funkciójú, 
milyen társadalmi és gazdasági körülményeket tükrözı házat akarnak 
tájházzá alakítani és ehhez kell a kutatásokat elvégezni. 

• A néprajzossal együttmőködı építész által elkészített helyreállítási terv 
hiánya késıbb súlyos problémákat eredményezhet. 

• Nem az a legfontosabb szempont, hogy "régi, öreg, nádtetıs" stb. legyen egy 
kiválasztott épület, hanem, hogy egy bizonyos kiválasztott idıszak 
társadalmi, gazdasági körülményeit hően be tudja mutatni. 

• Különösen fontos és elınyös, hogy ne pusztán a lakóház hanem a hozzá 
tartozó gazdasági udvar is szerves részévé váljon a készülı tájháznak.  
• Számos esetben megfigyelhetı az a helytelen gyakorlat, hogy a 

múzeumokat csak a már meglévı sıt lényegében már felújított ház 
berendezésekor keresték meg a szervezık. 

• Így fordul elı, hogy alkalmanként a kevésbé jelentıs épületeket is 
helyreállítják és berendezik tájházzá. Az így létrejövı, spontán kialakuló 
tájházak esetében az egyébként tiszteletreméltó lelkesültség, muzeológiai 
szempontból hibás, téves eredményekre is vezethet. 

• Gyakori probléma, hogy miközben az önkéntes támogatók folyamatosan 
gazdagodó anyagot győjtenek a majdani berendezéshez, még nem sikerült 
a fent említett meghatározó társadalmi és gazdasági körülményeket sem 
tisztázni. 

• A nemzetiségi kultúra leginkább a nyelvben jelentkezik, így a tájházak 
berendezésénél is nyelvi kifejezıdési formákban mutatkozik meg. 
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Nemzetiségi tájházat tehát talán még nehezebb minden szempontból 
megfelelı módon létrehozni.  

Az elıkészítı kutatás fázisai 
• Könyvtári anyaggyőjtés 
• /kutatási elızmények, szakirodalmi tájékozódás/ 
• Levéltári kutatás 
• /forrásfeltárás, elemzés/ 
• Múzeumi adattárak adatainak felmérése 
• Helyszíni kutatás: 
• Építészeti felmérés: /falkutatás, dokumentálás/ 
• Néprajzi terepmunka: /családi fényképek, visszaemlékezések, írásos 

feljegyzések/ 
Bibliográfiai kutatás 

• Gyakran a megyei, tájegységi monográfiákban is találunk értékes adatokat 
(pl. OMM Írásban és képben, Borovszky Samu által szerk. vármegyei 
sorozat) 

• Áttekintı összefoglalások: Pl. Bél Mátyás, Fényes Elek mővei 
• Településtörténetek adatai 
• Népi építészet gazdag irodalma 
• Magyar Néprajz IV. Életmód Budapest 1997. Építészet fejezet (Barabás 

Jenı, Cseri Miklós, Zentai Tünde, Balassa M. Iván, H. Csukás Györgyi, Dám 
László, Kecskés Péter, Juhász Antal)  Füzes Endre: Népi mőemlékek, 
tájházak c. alfejezet 

• Barabás Jenı – Gilyén Nándor: Vezérfonal népi építészetünk kutatásához Bp. 
1979. 

• Ház és Ember múzeumi évkönyv kötetei 
• Néprajzi, történeti, mőemléki bibliográfiák 

 
Néprajzi kutatómunka a levéltárban 

•  a Magyar Országos Levéltár honlapja (www. natarch.hu), részletes 
eligazítást nyújt a levéltár felépítésérıl, történetérıl, törvényi 
szabályozásáról stb., 

•  a MOL interneten is elérhetı fond- és állagnyilvántartása, a Fond-X 
adatbázis 

 
• A www.leveltar.hu a többi magyarországi levéltárról ad felvilágosítást. 

 
 

   Barabás Jenı:  A néprajzi kutatás és az írásos források = Ethnographia 1961. 
135-146. 
• Balogh István:  A néprajzkutatás levéltári forrásai = A Hajdú-Bihar Megyei 

Levéltár Évkönyve IV. Debrecen, 1977. 185-192. 
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• Benda Gyula:  Egy Zala megyei köznemesi gazdaság és család a XVIII. 
század közepén (Parragh László hagyatéka). = Agrártörténeti Szemle 1984. 
1-84. 

• Horváth József:  Egy végrendeletkutató tapasztalataiból = Vera (nem 
csak) a városban. Rendi társadalom – polgári társadalom 1995. 433-444. 

 
Hagyatéki leltárak (inventáriumok), osztálylevelek, végrendeletek, építési 

szerzıdések 
 

• A mindennapi élet kutatásának forrásai, melyek lehetıséget adnak a 
társadalom különbözı rétegeihez tartozó emberek életfeltételeinek, 
(lakóház, gazdasági eszközök, háztartási felszerelések, lakberendezés stb.) 
s azok változásának vizsgálatára. 

 
Hagyatéki leltár: olyan részletes jegyzék, amelyek egy-egy személy, háztartás 
ingatlanait, pénzügyi aktíváit és passzíváit számba veszi 
• Inventáriumgyőjtemény: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 1974 után Néprajzi 

Múzeum külön győjteménye /forráskiadás: Keszthely, Cegléd/ 
• Háztartások eszközeinek elemzése: pl. Szabó Sarolta: A paraszti háztartások 

eszközellátottsága a 19. század közepén Szatmár megyében. Ethnographia 
108. 1997. 1-2. 305-313. 

• 1852 után egységes szempontok és kötelezı a leltár készítése 
• Lakáskultúra kutatásához kiváló forrás 

• Megbízhatóság kérdése 
• Helyiségek szerinti felsorolás vagy csak a sorrend alapján 
• Teljesség kérdése /több leltár segítsége/ 
• Szegények, özvegyek, betegek leltárai 
• Lehet 500 és lehet 20-30 tárgy is egy hagyaték 

 
Térképek, tervrajzok, telekkönyvi iratok 

 
• A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Adattárában 
• A KÖH Könyvtár és Adattárában ırzött dokumentációk 
• terkep.lap.hu internetes hozzáférés 
 
• A dokumentációk részei: 
• Mőleírás, helyszínrajz, alaprajz, homlokzati rajzok, metszetek, részletrajzok, 

fényképek, tusrajzok 
• Közvetlen és fontos segítséget nyújtanak a térképek: (pl. épületek alaprajzi 

formái, elhelyezkedésük, telekelrendezés, utcakép 
• I. katonai felvétel 18. sz. vége 
• II. katonai felvétel 19. sz. közepe 
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• Településtérképek: tagosítás, elkülönözés, birtoktérképek 
• 19. sz. második felébıl: kataszteri, telekkönyvi térképek 
• 19. sz. építési típustervek tanulmányozása 
 

Múzeumi győjtemények, adattárak 
 

• Szabadtéri Néprajzi Múzeum Adattára 
• MNÉGY Vargha győjtemény 
• Néprajzi Múzeum 
• Megyei múzeumok győjteményei, adattári anyagai 

 
Helyszíni kutatások: Építészeti kutatások 

 
• Szakember feladata!! 
• Minden eredeti részlet fényképes, rajzos dokumentálása 
• Alaprajz rajzolása 
• Nyílászárók felmérése (ablaknyílások korhatározó szerepe!) 
• Falkutatás nem egyenlı a teljes vakolatleveréssel!! 
• Falfestések vizsgálata 
• Régészeti módszerek alkalmazása 
• Átépítések, renoválások feltárása 
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Az építészeti kutatás irányai 
• Szerkezet, alaprajz 
• Építıanyag: falak, padozat, nyílászáró, födém, tetıszerkezet, héjazat 
• Homlokzat kialakítása 
• Tüzelıberendezések 
• telekelrendezés 

Néprajzi kutatás, terepmunka 
• A házak berendezésének elıkészítésénél elsısorban a spontán módon, 

helyi kezdeményezéssel létrejött tájházakban figyelhetı meg, hogy a 
néprajzos - muzeológus illetıségét kétségbevonják. Pedig az általános 
összefüggések ismerete nélkül a csak helyi ismeretek elégtelenek. 

• A berendezés esetében az egységesség követelménye mind idıbeli mind 
társadalmi téren alapkövetelmény.  

• Az épület korát általában túlbecsülik – családi kötıdés, házasságok 
segíthetnek 

• Esetleges évszámok az épületelemeken 
• (mestergerenda lehet régebbi is!, oromzati évszám a renoválást is jelölheti) 
• Tőzvészek kikérdezése 
• Helyi elnevezések feljegyzése 
• Helyi informátor keresése 
• Az épület eredeti berendezési tárgyainak felmérése, összegyőjtése 
• Hiányzó berendezési tárgyak győjtése 

• Az ideális tájház természetesen megvalósíthatatlan, de törekedni kell a 
lehetséges legjobb megoldásra. 
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Képek a Tájházi mőhely II. napjáról 
 

 
 

Dr. Füzes Endre elıadását tartja 
 

 
 

Dr. Páll István  elıadása
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Elnökségi ülés Békéscsabán 2004. április 21-én 
(emlékeztetı) 

 
Készült a Magyarországi Tájházak Szövetsége kibıvített elnökségi ülésérıl, 
amelyet 2004. április 21-án 10.30 órai kezdettel tartottak a békéscsabai 
Munkácsy Mihály Múzeum igazgatói irodájában. Jelen voltak a mellékelt 
jelenléti ív szerint. Kimentette magát: Dr. Vígh Annamária, T. Dr. Bereczki 
Ibolya, Vargáné Dócs Valéria, Jakabné Heller Anna; Dr. Kovács József  .  
 
Dr. Füzes Endre köszöntötte a megjelenteket és a napirend szerinti munka 
megkezdését javasolta. Külön köszöntötte az elnökség új tagjait: Kapitány 
Orsolya muzeológust és Horváth Attila polgármestert, valamint a Felügyelı 
bizottság képviseletében Sisa Bélát. 
Második napirendi pont keretében Dr. Füzes Endre ismertette a szakfelügyelet 
(Dr. Cseri Miklós, T. Dr. Bereczki Ibolya és Páll István) 2003-évi jelentését a 
magyarországi tájházak helyzetérıl. 
A harmadik napirendi pont keretében Sisa Béla programigazgató (KÖH) 
ismertette a Hivatal által 2003-ban irányított program (100 MFt-os keretbıl 20 
ház helyreállítása, 5-6 épület átadása), és a 2004-ben rendelkezésre álló 58 MFt-
os keret várható felhasználását. Összefoglalta az épületek állagával kapcsolatos 
alapproblémákat és a forráshiányos helyzet várható kedvezıtlen következ-
ményeit, a házak szakmai felügyeletének megoldatlanságát. Röviden ismertette 
az idei két nagyrendezvény programját (Békési- és Szigligeti Konferencia). 
Dr. Füzes Endre hozzászólásában egy árnyaltabb helyzetképet vázolt fel. 
Szablyár Péter egy állapotfelvételt és egy évenkénti revíziót tartana fontosnak. 
Ennek kéne a jövıtervezés alapját képezni. 
A negyedik napirendi pont keretében Szablyár Péter ismertette, hogy jelenleg 
66 egyéni és 44 jogi tagja van a Szövetségnek. A regionális találkozók 
szervezése hatékony szervezettség növeléssel járhat, ezért az alábbi programokat 
tervezik: 
 

- Vajdasági kapcsolatfelvétel : április 27.; 
- Dél-Alföldi régió találkozója: 2004. május 7. Hódmezıvásárhely; 
- Dél-Dunántúl – Somogyi régió : 22-23. hét Szántódpuszta; 
- Kelet-Szlovákiai régió – június 19. v. 26. Rozsnyó 
- Német nemzetiségi tájházak találkozója – 2004. október-november 

 
Az ötödik napirendi pont keretében Szablyár Péter szóbeli kiegészítést tett a 
kiküldött tájékoztatóhoz. E szerint a 2003-as év pénzügyi rendezése folyamatban 
van, a Tájházi Hírlevél kiadására a forrás NKA pályázaton nyert összegbıl 
biztosítva van. A regionális találkozókra és az Országos Találkozóra beadott 
pályázatok, valamint a NKÖM-hoz mőködési költségre benyújtott pályázatok 
elbírálása még nem történt meg.  
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A hatodik napirendi pont keretében Andó György megyei múzeumigazgató 
helyettes tájékoztatást adott a térség tájházainak helyzetérıl, különös tekintettel 
a szlovák nemzetiségi tájházakra. Ezek vezetıi évente országos találkozót 
tartanak. A 2004-es találkozó témája a propaganda lesz. 
Újszerő és példaértékő megvalósult kezdeményezésként ismertette az ezen 
tájházak által létrehozott Legátum KHT-t, amely a 30-35 szlovák nemzetiségi 
tájházzal kapcsolatos feladatok végzésére alakult. Évente egy-két ház felújítását 
tudják elvégezni az Országos Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és a helyi 
önkormányzatok összefogásával. Errıl a speciális szervezetrıl a Tájházi 
Hírlevélben hamarosan részletesen beszámolunk. 
A hetedik napirendi pont keretében Szablyár Péter írásbeli javaslatot terjesztett 
elı a II. Országos Találkozó Jósvafın történı megrendezésére. Jelenlévık a 
javaslatot elfogadták, a szervezés egyidejő megkezdése mellett. 
A nyolcadik napirendi pont keretében Szablyár Péter tájékoztatta az 
elnökséget, hogy a Múzeumi Majális idıpontváltozása miatt egyetlen tájház 
jelezte részvételét. A május 1-2. napokra a BM által kiírt pályázatok programjai 
is ezeken a napokon vannak. Így az érdemi részvétel kérdésessé vált. 
A kilencedik napirendi pont keretében Szablyár Péter tájékoztatta az 
Elnökséget a Tájházi Hírlevél megjelenésérıl. Az NKA pályázatán elnyert 
összegbıl a folyamatos megjelentetés forrása biztosított. 
Az elnökségi ülés befejeztével ebédre került sor a Szlovák Kultúra Házában, 
ahol István Anna igazgatónı fogadta a társaságot és bemutatta a ház 
tevékenységét. A szlovák ételkülönlegességek elfogyasztása után a Békéscsabai 
Szlovák Tájház és a Csabai tanya és gabonatörténeti Kiállítóhely megtekintésére 
került sor. Mindkét helyen mintaszerő állapotokat és rendet tapasztaltunk. 
 
A vendéglátók szíves fogadtatását megköszönve ezt követıen a résztvevık 
hazautaztak. 
 

 
 

Elnökségi ülés (balról: Horváth Attila, Benák Katalin, Andó György, Majnár 
Márta, háttal Sisa Béla és Kapitány Orsolya 
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Képek a békéscsabai elnökségi ülésrıl 
 

 
 

A békéscsabai szlovák tájházat bemutatja  
Andó György 

 

 
 

Látogatóban a Csabai tanya- és  
gabonatörténeti kiállítóhelyen 

 
 

 

 
Ebéd a Szlovák Kultúra Házában Békéscsabán 
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Világszép Örökségünk 
 

A Világszép Örökségünk címő fotókiálítással köszönti az európai uniós 
csatlakozást a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. Pataky Emıke Koós Károly-
díjas építészmérnök és mőemlékvédelmi szakmérnök fényképein – ahogy az 
alcím utal rá – az alföldi falvak rejtızködı építészete tárul a látogató elé. 
 
A népi építészet – bár mindig vett át elemeket a „nagy építészetbıl”, és némi 
fáziskéséssel a maga módján követte a jellemzı stíluskorszakokat – egészen 
egyedi világot alkot. Anyagai és technológiái sok száz éves, önálló múltra 
tekintenek vissza. A népi mőemlékek már nem termelıdnek újra, a régi 
építkezési módok feledésbe merülnek. Megırzésükhöz, megmentésükhöz 
képzett mőemléki szakemberek és lelkes tulajdonosok kellenek. 
 
- Falvaink rejtızködı építészete – fıleg az alföldi – mővészi fotó szempontjából 
fölfedezetlen vagy nem ismert – mondja a budai Várban tartott megnyitó után 
Pataky Emıke. Érzékeny lélekkel les el pillanatokat a fotós a mesébe illı 
magyar falu életébıl. Emléket állít elpusztult épületeknek, bemutat 
menthetetlen, lebontásra ítélt, de megmentett házakat. Igazán szívmelengetı 
látványt jelentenek a szépen rendben tartott, felújított, eredeti állapotukban 
megırzött házak, amelyek már védettek vagy hamarosan azzá válnak.  – Ehhez 
hasonló színes népi világ nincs több Európában, tardi matyóházzal, Kékkúttal, 
Komlóskával, Jósvafıvel csak mi büszkélkedhetünk. (A tájházak egyedülálló 
hálózata hamarosan a világörökség részévé válik.) 
 
A hangulatos és megkapó fényképek mellett Pataky Emıke közkinccsé teszi 
saját szerzeményeit is: teknıt, bölcsıt, tilolót, karos lócát. győjtögette ıket 
magtárban, csőrben és padláson. Nem múzeumi tárgyak ezek, nincsenek 
restaurálva, csak gondosan letörölgetve. Pataky Emıke szerint így hitelesek. 
 
Szablyár Eszter 
NÉPSZABADSÁG, 2004. május 17. 

 
 

A kiállítás megnyitóján 



Tájházi Hírlevél  - 2004. 2. szám 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 
 

Világszép örökségünk - az alföldi falvak rejtızködı építészete 
Pataky Emıke Örökség Galériában megrendezett kiállításának megnyitóján dr. 

Páll István megnyitó beszéde (2004. május 6.)  
 
 

Érdekes jelenségnek lehetünk tanúi e kiállítás megrendezésével ill. 
megnyitásával. A palotába beóvatoskodott a mezítlábas parasztgyerek! 
Szégyenlısen pillant jobbra-balra, nyújtogatja a nyakát, hogy lássa a magas 
falakat, a díszítéseket. Talán kicsit restelli is magát, de amint odaér a nagy 
üvegablakhoz, abban, mint valami tükörben, meglátja a képmását. S 
megdöbben. Hiszen az ott látott kép is szép, díszes, arányos, s egyes elemeiben 
hasonlít is amarra. S jönnek a látogatók, akik elıször a palotát nézik meg, majd 
a hatalmas, hivalkodó teremben észreveszik az elszórtan elhelyezett tablókat, 
képeket. S utána már nem a külcsínt, az installációt, hanem csak a belbecset, a 
kiállított képeket csodálják. Mesét lát, igaz mesét. S látja a mesében a tündért is 
meg a boszorkányt is. Hiszen a népi építészet maga a népköltészet. 

 
Pataky Emıke jelenlétében egyszerően visszafogja magát az ember, ha 

valamilyen népi építészeti emlékrıl akar nyilatkozni. Megválogatja szavait, 
összerendezi mondanivalóját, mert látva a szemében azt a bizonyos fajta szent 
ırületet, amellyel ezen emlékekhez közeledik, szégyellné magát, ha pongyola 
módon közelítene a kérdéshez. 

De Emıke nem áll egyedül ezzel az ırülettel, hiszen jómagam is hosszan 
bámulok a múzeumfaluban egy-egy jól sikerült, frissen áttelepített épületet, s 
csak akkor döbbenek rá nem hétköznapi érzelmeimre, amikor pl. az elkészült, 
imádnivaló, tökéletes formájú és arányú csőrt megmutattam kisebbik 
utódomnak, s elérzékenyülten elrebegtem neki, hogy „ugye, milyen szép”, és ı 
erre csak annyit válaszolt: „mi? Ja, aha”. Ennyit az ırültekrıl és ırületük 
tárgyáról! 

 
PATAKY EMİKE emócionálisan közelíti meg a népi mőemlékeket. 

Aggódik értük, mint anya a gyermekeiért – olyan anya, aki nem tudja, hogy 
melyikkel törıdjön inkább, hiszen mindegyik kedves neki.  

Két legutóbbi „felfedezése” egy nyírábrányi és egy gulácsi lakóház. 
Ezekrıl így ír – mit ír: áradozik, aggódik, kétségbe esik, tipródik – de hát ilyen a 
természete – tehát így ír a szigligeti konferencia elıadásait közreadó kötetben: 

„Ezek a kunyhók, amelyekrıl itt szó lesz, paraszti lakóházak, házikók, 
melyek még középkori (sok vonatkozásban akár bronzkori) szerkezetet, 
anyagokat, nagyságrendet mutatnak, s velük a Kárpát-medence népi építészeti 
öröksége lesz jelen az egyesülı Európa XXI. századi építészeti világképében. 

A választásom két olyan „kunyhóra” esett, amelyek megjelenésükben a 
magyar népmesék világát ırzik és a népi mőemlékvédelem friss 
„szerzeményei”. … 
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Idıs tulajdonosaik, igaz ırzıik eltávoztak örökre. Fenntartásuk más 
funkcióval nagyon körülményes. Új tulajdonosaiktól, - akik nem élnek benne - 
nagy figyelmet, óvatosságot kívánnak, hiszen törékenyek, sérülékenyek, örökös 
gondoskodást igényelnek. Vajon új gazdáik képesek lesznek-e ıket ısi 
módszerekkel továbbéltetni és kis hagyományırzı múzeumként  fenntartani? 
Megvan-e hozzá valódi ırzı-védı szemléletük vagy megvannak-e a 
fenntartásukhoz szükséges eszközeik, hogy kincs értéküknek megfelelıen 
fogadhassák e „kunyhók” Európa vagy akár a világ érdeklıdését?” 

 
A kötet szerkesztése során, amikor elolvastam a fenti sorokat, értettem meg 

igazán Pataky Emıke épületekhez való viszonyát. És ekkor döbbentem rá, hogy 
milyen mulasztást követtem el Békésen három éve, amikor a beregi árvíz utáni 
helyreállításokról tartva elıadást a gulácsi ház kapcsán nem említettem az ı 
nevét. Mentségemre legyen mondva, akkor még nem tudtam, hogy ezen épület 
felfedezése és megmentése az ı nevéhez főzıdik. İ hajtotta ki, hogy ez is 
felkerüljön a helyreállítandó épületek listájára – valljuk be úgy, hogy el sem 
öntötte a víz! De hát hány egyházi mőemlék helyreállítása került így elıtérbe, 
aminek épp hogy csak a közelébe jutott a víz, de hát szerencsére Pest messze 
van Beregtıl, s a döntéshozók közül nem mindenki tudja, hogy a Beregi síkság 
nem egy lavor feneke, hanem vannak rajta kisebb kiemelkedések is, s az ottani 
emberek eszét dicséri, hogy fıként ilyenekre építették a templomokat meg a 
falvak jó részét! 
Most nyilvánosan kérek elnézést: BOCS!  
 
Az elmúlt idıszakban gyakran esett szó népi mőemlékekrıl, többször arról is, 
hogy Magyarországon nincsenek népi mőemlékek. Sisa Béla írását olvasva 
azonban azok is elvethetik ez utóbbit, akik annak szószólói voltak. S Pataky 
Emıke képeit nézegetve – úgy hiszem –, még a szájukra is üthetnek ilyen 
eretnek gondolat megfogalmazása után!  

A szót, hogy népi mőemlék, már az 1930-as években használták. Nálunk az 
1949. évi 13. számú törvényerejő rendelet tette lehetıvé a népi építészeti 
emlékek mőemlékvédelmét. A Velencei Charta 1964-ben ekképpen határozta 
meg a népi építészeti emlékek fogalmát: “A népi mőemlék fogalmán olyan 
önálló építészeti alkotásokat és városi vagy falusi együtteseket értünk, amelyek 
valamely sajátos kultúrának, jelentıs fejlıdésnek, vagy történelmi eseménynek 
tanúi. A mőemlék fogalma nemcsak a nagy alkotásra terjed ki, hanem azokra a 
szerény mővekre is, amelyek az idık folyamán kulturális jelentıségre tettek 
szert.” 

 
A népi építészeti emlékeknek – nem úgy, mint a grand art, a magas 

mővészet épületeinek – nincs az európai kultúrához tartozó építészeti stílusa. A 
népi építészet – bár szerkezeti megoldásokat vagy stílusjegyeket tartalmazó 
díszítéseket vett is át a “magas építészet”-tıl –, idırendi hovatartozása teljes 
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mértékben eltér a stíluskorszakok kronológiájától. Azokat kisebb vagy nagyobb 
fáziskéséssel követi, s sokszor még akkor is használja egy-egy stíluskorszak 
elemeit, amikor az az elıbbibıl már rég kikopott. 

 
A falvakban létrejött épületeknél felhasznált szerkezetek, anyagok, 

technológiák sok száz éves múltra nyúlnak vissza anélkül, hogy megoldásaiknál 
jelentıs változtatás történt volna. E felsorolt másságok speciális feladatokat 
jelentek a mőemlékes szakemberek számára: egy alapozás nélküli harangláb 
felállításához vagy egy fafogaskerekekkel kapcsolódó malom mőködıképessé 
tételéhez, egy kettıs zsúpfedés szakszerő elkészítéséhez vagy a földfalak 
stabilizációjához és más hasonló problémákhoz speciálisan képzett mőemlékes 
szakemberekre van szükség, s ez vonatkozik e nagyon sérülékeny mőtárgyak 
felügyeletére is. 

 
A II. világháború óta több program és intézmény próbálkozott a népi 

mőemlékek mentésével. 
Az Országos Mőemlékvédelmi Felügyelıségnél 1960-tól dolgozik 

fıállásban népi mőemlékekkel foglalkozó munkatárs. A 
közel fél évszázad alatt jelentıs eredmények születtek a népi 
mőemlékvédelem területén. Legtöbbet az OMvH 
Mőemlékfelügyeleti Igazgatóságának kebelén belül hosszabb 
ideig mőködött népi építészeti osztály tett e téren, melynek 
munkatársai igyekeztek ellátni a mőemlékállomány mintegy 
20%-át kitevı népi mőemlékekkel kapcsolatos felügyeleti, 
hatósági és tudományos munkából álló feladatokat.  

 
Ennek tagja volt Pataky Emıke is egészen a 90-es évek közepi átalakításig, 

s én is a mőködési idejük alatt kerültem velük kapcsolatba. Összeforrott, lelkes 
csapat volt Sisa Béla vezetésével. A napi munkájukon kívül rendszeresen jártak 
kirándulásokra is, így kerültünk el együtt a romániai Szatmárba is. Igazi jó 
munkakapcsolatom alakult ki velük, ami egyéni partnerségként él tovább a 
mostani sporadikus állapotban is. 

 
Visszatérve a népi mőemlékmentı programokhoz: A falusi településeken a 

hagyományos életmód, életforma átalakult, megváltozott. 1974-ben született 
meg, és tíz éves idıszakot ölelt fel az a mentési program, melynek anyagi 
fedezetét a Minisztertanács biztosította (ezért lett a program elnevezése 
“minisztertanácsi támogatás”). A program eredményeként a partnerszervek – 
fıleg tanácsok – közremőködésével mintegy 170 – döntı többségükben 
tájháznak berendezett – épület szakszerő helyreállítása történt meg, s a már 
meglévı tájházakkal együtt a múzeumi rendeltetéső épületek száma kétszázra 
növekedett.  
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A rendszerváltás után több mint kétszáz jelentıs épületet – fıként tájházakat – 

kiemeltek a védett népi mőemlékek közül, mivel pusztulásuk jelentıs 

veszteség lenne, s ezen  idıszak tulajdonjogi és más szervezeti változásai 

következtében a már helyreállított – korábban állami tulajdonban lévı – népi 

mőemlékek veszélyhelyzetbe kerültek. 

 
1993-ban ez utóbbiak megmentése érdekében elkészült a "Helyreállított 

népi mőemlékek hasznosítási tervjavaslata" címő tanulmány, melyben az osztály 
tagjai feldolgozták az ország egész területén lévı múzeumi rendeltetéső 
épületállományt.  

 
Elkészítették az egységes kategóriát képviselı mőemlék megnevezés 

mellett a mindenképpen fenntartandó épületek listáját is. Az új program címe: 
„Kiemelt értékő népi mőemlékek – nemzeti örökség – épületállományának 
távlati megmaradási programja". A közel háromszáz épületet érintı 
programhoz készült egy kötet is, melyben az egyes felügyelık vették számba 
területük népi mőemlékeit.  

 
Bár az osztály a régi formájában megszőnt, tagjainak nagy része önálló 

feladatokkal megbízva továbbra is a népi építészet mentésén ténykedik. Erre 
feltétlenül szükség is van, hiszen a magyar falu legszebb, legértékesebb 
építészeti emlékeit meg kell hogy ırizzük, velük gazdagítsuk, színesebbé tegyük 
az ország kultúráját. Igaz, hogy minden népi mőemléket nem tudunk 
megmenteni, de szükséges lenne, hogy egy stabil törzsanyag hosszabb távon, 
helyben megmaradjon, s általa az egyes tájegységek kulturálisan is 
gazdagodjanak.   

 
A népi mőemlékek már nem termelıdnek újra: a lakóházak és más 

funkciójú épületek készítésekor is a tömegtermelésben vásárolható árukat építik 
be. Ezek tartóssága, teherbírása nem egyszer jócskán felülmúlja a hagyományos 
anyagokét, így a régi technológiák ismerete egyre inkább feledésbe merül. A 
jelenlegi építészeti igények, az épületektıl elvárt követelmények is változnak, 
emiatt az újonnan készítendı épületek külsı megjelenési formája és léptéke is 
változik, „megnövekszik”. Eddig nem történt meg a hagyományos, sok 
évszázados technológiák, formák, típusok tényleges átértékelése, továbbélésre 
alkalmassá tétele úgy, hogy azok tájegységekre jellemzıek legyenek, és egy 
tájegységen belül divatot hozzanak létre, netán meghatározzák a 
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hagyományokból merítı, korszerő faluképet. Talán a beregi árvíz utáni 
újjáépítés lakóházai jó példát mutathatnak erre!!! 
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A fórumon megfogalmazott mottónk:  
 „Szenvedély és szeretet, 

 szakmai megszállottság” 
 

Magyarországi Tájházak Szövetsége DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ 
II. fóruma (Hódmezıvásárhely) 

- Fuchszné Benák Katalin - 
 

 
 

A regionális fórumot 2004. május 10-én, Hódmezıvásárhelyen, az Árpád Utcai 
Tájházban tartottuk, melyen közel ötven fı vett részt. A fórum résztvevıit 
Fuchszné Benák Katalin, a Dél-alföldi régió képviselıje köszöntötte, majd 
ismertette a napi programot. Bevezetıjében elmondta, ebben az évben  olyan 
tájházban tartják a fórumot, ahol megismerkedhetnek egy frissen fölújított 
épülettel, melyet önkormányzat tart fönn, de üzemeltetésre adta ki egy fazekas 
mesternek. Ez is egy jó lehetıség, ötlet a fenntartóknak tájházaik mőködtetésére. 
A régió közvetlenül határos a Vajdasággal, ahol szintén mőködik tájházi 
szervezet, mellyel a szövetség fölvette a kapcsolatot, s e fórumon már közösen 
vitathatjuk meg gondjainkat, s számolhatunk be örömeinkrıl.  
  
A találkozót dr. Kószó Péter alpolgármester úr nyitotta meg. Megnyitójában 
kiemelte a tájházak szerepét, melyek, mintegy hungarikumként képviselik a 
magyarság népi kultúráját, különösen most, hogy az ország csatlakozott az 
Európai Unióhoz. A tájházak szerepe egyre fontosabb lesz, hisz a múlt emlékeit, 
hagyományait elsısorban e kultúraközvetítı fogja átmenteni a jövı 
nemzedékének. Éppen ezért olyan fontos, hogy együttmőködjünk, s közös 
erıvel, közös akarattal tegyük dolgunkat. Örömmel konstatálta, hogy ilyen nagy 
lelkesedést tanúsítanak a „tájházasok”, hisz a jelenlévı népes sereg is azt jelzi, 
ahol van tájház, mindenhonnan itt vannak a képviselıik. Külön köszöntötte 
Nagy Istvánt, a Vajdasági Magyar Folklórközpont elnökét és Raj Rózsa 
titkárt, akik megtisztelték jelenlétükkel a fórumot. Hangsúlyozta, örvendetes 
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dolognak tartja, hogy a Magyar Tájházak Országos Szövetsége összefogja, s egy 
szervezetbe tömörítve igyekszik segítséget nyújtani a magyarországi magyar és 
nemzetiségi, illetve a határainkon túli magyar tájházak részére. Üdvözölte a 
tájházban kiállítókat, a mindszenti Danicskáné Cserna Piroskát,  a 
Népmővészet Ifjú Mesterét, aki gyönyörő keresztszemes hímzéseit, csipkéit és 
tojásfestéseit hozta el. Kissné Gyovai Anna fafaragó, szintén Mindszentrıl, a 
paraszti élet nehéz és szépséges pillanatait megörökítı szobrait mutatta be. A 
hódmezıvásárhelyi Geráné Szemenyei Olga gyékényszövését tekinthettük 
meg, melyek között apró használati tárgyak éppúgy szerepeltek, mint kedves, 
nıi alak, vagy gyermekjáték. Az alpolgármester úr kedves gondolatai közepette 
megerısítette, megtiszteltetés a város részérıl, hogy a  Dél-alföldi regionális 
fórum idei helyszínéül Hódmezıvásárhelyt választotta a szövetség, melyhez 
sikeres és hasznos tanácskozást, kellemes szakmai kirándulást kívánt.  
 
Dr. Kószó Péter megnyitóját követıen Sisa Béla, a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal programigazgatója mutatta be a tanácskozás színhelyéül szolgáló 
tájházat, melyet 2003 ıszén újítottak fel. Bemutatta a majd száz éves módos 
gazda házát, ahol ma a vásárhelyi fazekasok és népi hímzık munkáit bemutató 
kiállítás, katonaszállás, szabad kéményes konyha fogadja a látogatókat. Az 
épület ékessége a festett mennyezet, melyet restaurátorok állítottak helyre. A 
belvárosi panelek között szigetként húzódik meg a nádtetıs ház, mely vonzza a 
látogatókat. 
 
Ozsváth Gábor néprajzkutató érdekes elıadásában a „Szélmalmok Csongrád 
megyében” témáról beszélt, melyet diavetítéssel tett élethőbbé. A lenyőgözı 
elıadás a szélmalmok létrejöttétıl a napjainkban folyó megmentésükig végig 
kísérte a folyamatot. Emlékeztetıül mellékeljük az elıadó ismertetését. 
Részletes tanulmánya e témában a „Ház és Ember” c. kiadványban, a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum Évkönyvében  jelent meg. 
 
A dél-alföldi régió tájházainak helyzete országos viszonylatban címmel 
Fuchszné Benák Katalin tájékoztatta a jelenlévıket. Elmondta, a tájházakról 
készült országos jelentést áttanulmányozva kitőnik, e régió sem áll rosszabbul, 
mint a többi. Régiónkban a magyar tájházakon kívül több szlovák, német, román 
tájház található, melyeket a lehetıségekhez mérten a nemzetiségi 
önkormányzatok, anyaországuk is támogat.  
Összességében véve elmondható, ott, ahol a fenntartó is hathatósan tudja 
segíteni a tájházat, s ahol lelkes gondnokok, üzemeltetık vannak, kiemelkedıen 
szépen rendben vannak a muzeális intézmények. 
Sajnos, az ellenkezıje is elıfordul, melynek bizony sokszor nem emberi 
hiányosság az oka. A rendszerváltozás idején a múzeumigazgatóságok átadták, 
ill. egyre több helyen átadják a helyi önkormányzatok gondozásába a 
győjteményeket, ahol új feladatként jelentkezik a fenntartásuk. A győjtemények 
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szakszerő gondozásában szívesen segítenek a múzeumi szakemberek, kiknek 
segítıkészsége, jóindulata nélkül nehezen boldogulnánk. A jelenlegi gazdasági 
helyzet nem kedvez e „kultúrahordozó” életben maradásának, ezért egyre 
fontosabb e területen is a különféle pályázati lehetıségek kiaknázása. Ez viszont 
akkor lehet eredményes, ha a jól alátámasztott célokat legalább regionális, még 
inkább országosan egységes irányelvekkel tudjuk összehangolni.  
Hangsúlyozta a tájházak nemcsak a látogatók gyönyörködtetését, hanem a 
magyar és nemzetiségi, népi kultúránk megırzését, hagyományaink 
továbbvitelét hivatott szolgálni. A tájházak szervesen beépülnek az oktatásba, 
ahol a hon- és népismeret tárgykörében gyermekeink megismerkedhetnek a múl 
tárgyi és szellemi örökségével.  
 
Ezt követıen Laczkó János, a Kecskeméti Katona József Múzeum 
igazgatóhelyettese „Múzeumok és tájházak az ország legnagyobb 
megyéjében” elıadásában mutatta be a megye muzeális intézményeit. Érdekes 
elıadásában egyenként mutatta be a tájházakat, mely által pontos képet 
kaphattunk Bács-Kiskun megye muzeális intézményeirıl. Felhívta figyelmünket 
a tárgyak, épületek helyes állagmegóvására, hisz a hozzá nem értı, de jó 
szándékkal végzett „restaurálás” visszavonhatatlan károkat okozhat egy 
tárgyban, épületben.   
 
Szablyár Péter a Magyar Tájházak Országos Szövetségének titkára a tulajdonát 
képezı, Jósvafıi tájházat mutatta be, melynek címe: „Egy önerıbıl 
megvalósított tájház elsı évtizede”. A diavetítéssel illusztrált elıadása a 
kezdetektıl napjainkig végig kísérte a tájház életét. Az általa elmondottak is 
alátámasztották, az aki ma egy tájházat fenntart, mely nem egy nyereséges 
vállalkozás, de nem is ez motiválja, hanem az, hogy ezzel is átmenthet valami 
értékeset kultúránkból a jövı nemzedékének. Az anyagi erıforrások 
elıteremtése igen nagy feladatot ró a fenntartóra, de a létrehozott érték, a tájház 
által, az emberek felé küldött üzenetnek, elismerı szavaknak, s megfogalmazott 
gondolatoknak, melyet a vendégkönyvben megfogalmaznak, ellensúlyozza a 
nehézségeket. 
A tájház, mivel az Aggteleki Nemzeti Park területén van, bemutatja a 
barlangkutatás eredményeit, de találunk itt egy kovácsmőhelyt, ipartörténeti és 
iskolatörténeti  kiállítást. A csőrben közel ötven személy számára kialakított 
kamaraszínpad van, melyet a faluban tartott temetések utáni családi 
összejövetelre éppúgy alkalmas, mint más közösségi programok lebonyolítására. 
Szoborpark és a kendertörı díszíti a ház körüli parkot. 
Az egyik Jósvafırıl elszármazott látogató szerint …Nem is múzeum ez a ház, 
hisz amikor belépünk, úgy érezzük, épp csak elmentek itthonról…olyan, mintha 
hazamennénk… 
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Dr. T. Bereczki Ibolya, a szentendrei Skanzen fıigazgató-helyettese a 
„Tájházak mőködési engedélyeinek megszerzése, mőtárgyvédelem” 
témakörben tartott nagyon hasznos és értékes elıadást. Elmondta, a három éve 
újra alakult szakfelügyelet nem ellenıriz, hanem segíteni szeretne a muzeális 
intézményeknek. A tájház megnyitása után is nagyon sok feladat hárul még a 
fenntartóra. Szakszerő védelem, gyarapítás, állományba vétel. A tájházak 
besorolása „közérdekő kiállítóhely”-ként vannak nyilván tartva. A mőködési 
engedély megkérésének elsı adminisztratív lépése egy formanyomtatvány 
kitöltése a megfelelı feltételek szerint kialakított ház és győjteményrıl 
(megfelelı épület legyen, tárgyi, személyi feltétel biztosítása, költségvetés, 
vezetı, múzeumi nyilvántartás, karbantartás, fenntartás, látogatás biztosítása…).  
Praktikus tanácsként javasolta, fotózzuk le a győjtemény egyes darabjait, mely 
által a leltárkönyvben leírtakon kívül pontosan igazolhatjuk bizonyos eset (tőz, 
lopás) alkalmából a tárgyak jellemzıit. A tárgyak leltárkönyvben történı 
leírásához bátran vegyük igénybe a település idısebb lakosainak 
véleményezését. 
Az állományvédelem szempontjából fontos megjegyezni, keményítıt lehetıleg 
ne használjunk, mert az gyorsan tönkreteszi a textíliát. A legjobb, s 
leggazdaságosabb módszer: A tisztaság sohasem drága! 
 
Raj Rózsa és Nagy István a vajdasági tájházak helyzetérıl, lehetıségeikrıl és 
az anyaországgal való szoros kapcsolattartásról szóltak, s megköszönték a 
múzeumi és más szakemberektıl kapott segítséget. Üdvözölték a Magyar 
Tájházak Országos Szövetsége kezdeményezését, melyet követendınek 
tartanak. Bemutatták a „Doroszlói Tájházat”, mely a kilencvenes évek elején 
lett megvásárolva, s a háború utáni helyreállítást követıen, 2001-ben nyitotta 
meg kapuit a látogatók elıtt. A tájház a régi, hagyományos tárgyi emlékek 
mellett a mai készítéső használati tárgyakat is bemutatja.  
 

 
 

A résztvevık eszmecseréje a szünetben 
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A 2005. évi fórum és találkozó helyszínére több javaslat érkezett: 
Szalkszentmárton, Tótkomlós, Csongrád, Szegvár, Albertirsa. 
Többen beszéltünk arról, hogy 2005–ben  Szalkszentmártonban tartsuk a 
regionális találkozót, hisz a régió e területén még nem volt találkozói helyszín, 
s az a győjtemény is igazi kuriózum, ahonnan szintén sok érdekes és hasznos 
ötlettel lehet majd hazatérni. A „Csongrádi Tájház” jövıre lesz húsz éves. A 
város környezeti adottságai, lehetıségei,  élethő tájháza, s az ott folyó példás 
szakmai munka indokolttá tenné, hogy 2005-ben az országos találkozót ott 
rendezzük meg. Azért fontos a helyszínek eldöntése, hogy az elıkészületeket 
meg tudjuk tenni, s közös pályázattal anyagi támogatást szerezhessünk a 
rendezvényhez. 
 
E pontnál szeretnék figyelmükbe ajánlani egy tanulmányt, melyet hasznosítani 
tudnak mindennapi munkájuk során. Fórumunkat is megtisztelte jelenlétével 
Szenti Tibor író, néprajzkutató, kinek tanulmánya a „Ház és Ember” 16. 
Szentendrei Skanzen Évkönyvében jelent meg „Hagyományos tanyai ólak, 
aklok, esztrongák és galambdúcok Hódmezıvásárhelyen” címmel.  
 
A kiadós és finom ebéd halászlé  és túróscsusza volt, melyet Török Ferenc 
fazekas mester, a tájház üzemeltetıje készített. A kemencében készített túrós 
csuszához Tonkó Tibor hozta a túrót. A borocskát a mindszenti Ostorhegyesbıl 
Apró András ajándékozta a résztvevıknek, míg a boros poharat, Török Ferenc 
házigazda készített, amelybıl, ha kifogyott a bor, mindenki haza is vihetett, 
hogy otthon újra tölthesse! 
 

 
 

Készül az ebéd
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Itt köszöntük meg a fórum közremőködıinek, támogatóinak a segítségét, majd 
kezdetét vette a szakmai kirándulás. Elıször a „Csúcsi Fazekasházat” 
tekinthettük meg. A tájház Vékony Sándor fazekas lakását és mőhelyét mutatja 
be.  

 
 

Vendégeink a határon túlról 
 

Innen az Erzsébeti úton lévı szélmalmot tekintettük meg, melynek felújítása 
folyamatban van. Elismerést érdemel, hogy a malom mellett a malomházat is 
megırizték és felújítják. A Papi-féle szélmalom mőemlék, melyrıl rövid 
ismertetıt mellékelünk Ozsváth Gábor összeállításában. 
 
Úgy éreztük, a kora estig tartó fórum a rossz idı ellenére is hasznosan és 
barátságos hangulatban telt el, ahonnan elégedetten térhettek haza a résztvevık. 
 
Ezúton szeretném megköszönni minden érdeklıdı szíves figyelmét és 
közremőködését, s végül de nem utolsó sorban Hódmezıvásárhely Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának, aki a rendezvény tárgyi feltételeit biztosította. 
Köszönjük dr. Lázár János országgyőlési képviselınek, Hódmezıvásárhely 
polgármesterének, hogy a regionális találkozó helyi megrendezését az elsı 
pillanattól kezdve segítette. Ezen túl köszönjük dr. Zsótér István Mindszent 
város polgármestere, Apró András, Tonkó Tibor, a hódmezıvásárhelyi Tornyai 
János Múzeum, Turinform Iroda Hódmezıvásárhely, Keller Lajos Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény Mindszent és Török Ferenc fazekas 
mester, mint a rendezvény házigazdájának segítségét.  
Köszönöm, hogy az elıadók is szívesen tettek eleget felkérésünknek, mely által 
új információkhoz juthattunk. 

 
DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS KÉPVISELİ 

Fuchszné Benák Katalin 
Keller Lajos Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény 

6630 Mindszent, Köztársaság tér 5. 
Tel.: 62/526-090, tel./fax: 62/526-091 e-mail: benakk@freemail.hu 

Honlapunk: kellerkonyvtar.uw.hu  
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Képek a rendezvényrıl 
 

   
Ozsváth Gábor elıadása       A résztvevık 

 
 

  
        Ebéd        A csúcsi fazekasházban  

  
 

     
   

Papi-féle szélmalomnál       Laczkó János elıadása  
         

(Fuchszné Benák Katalin felvételei) 
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Vásárhelyi Népmővészeti Ház – Árpád utcai Tájház 
- Fuchszné Benák Katalin -  

 
Hódmezıvásárhelyen, a lakótelepi lakások között húzódik meg egy csendes kis 
sziget, az Árpád utca 21. sz. alatt, ahol a város egyik legféltettebb tájháza, a 
Vásárhelyi Népmővészeti Ház áll, mely a több mint hatezer éves múltra 
visszatekintı város egykori módos gazda portáján lett átmentve az utókor 
számára. Napjainkban több funkciót tölt be az önkormányzati fenntartású 
tájház: egyrészt a népmővészeti emlékek, hagyományok ırzése, másrészt a múlt 
hagyományaira épülı népi iparmővészet bemutatása, ehhez kapcsolódóan  a 
fiatalabb nemzedékek számára átadni a hagyományokat. 
 Tájházi sétám során Hegedősné Dékány Magdolna, a Hódmezıvásárhely 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának mővészeti referense és Török Ferenc 
üzemeltetı, fazekas mester kalauzolt. 
 
- A nagy történelmi múltra visszatekintı város gazdag tárgyalkotó 
népmővészetében is. Különösen kiemelkedı a fazekasság, hímzés és népi 
asztalos bútor készítése. A gölöncsér mesterség a XIX. sz. közepén élte 
fénykorát, amikor közel ötszáz fazekas mőködött. Ebben az idıben az ország 
legnagyobb fazekas központjának tartották Hódmezıvásárhelyt. 
Ugyancsak nagy elismerés övezte a vásárhelyi festett bútort, mely ırizte a 
népmővészet virágkorát is.  
Vásárhely jellegzetessége a tiszántúli szırhímzés, melynek nevét fonaláról 
kapta. A gyapjúhímzés eredete a XVII. századra tehetı, mely itt honosodott 
meg. 
 
A hagyományok folytatói a város népi iparmővészei. Mi vagyunk az országban 
az egyetlen önkormányzat, aki fölvállalta, hogy nem hagyja a szövetkezeti 
forma megszőnésével a népi iparmővészetét is elveszni. Az önkormányzat egy 
nonprofit szervezeteként mőködik a Hímzımőhely, melyet mi tartunk fönn, s 
természetesen ık, mint szakemberek tartják rendben ezeket a tárgyi emlékeket, 
alkotásokat, a kézimunkákat. Az Agyag- és Szilikátipari Szövetkezet Rt.-vé 
alakult, akik ma is az egyik legnagyobb támogatónk. Ugyanúgy a múzeum 
szakmai segítséggel látja el a házat, mint ahogy a Petıfi Mővelıdési Központ 
közmővelıdési tevékenységével ad irányt. Így tehát az egykori alapítók ma is 
jelen vannak az intézmény tevékenységében. 
Új funkciójában a ház rövid története: A hetvenes, nyolcvanas évek elején a 
város központja jelentısen átalakult, a régi, tönkrement házak helyére új 
lakótelepet építettek.  
Ekkor elhatározta a város vezetése, elsısorban Széphegyi Lászlónak 
köszönhetjük, hogy  a  Mőemlékvédelmi Felügyelıséggel megmentették ezt a 
régi parasztportát, s ebben alakították ki a Népmővészeti Házat, melynek célja 
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megırizni a régmúlt emlékeit és bemutatni a helyi, környékbeli népi 
iparmővészek alkotásait, majd továbbadni azt a felnövekvı új nemzedéknek. 
 
 Ez a porta egy tanyán élı módos parasztcsalád háza. Hódmezıvásárhely is 
tanyás település, ezért jellemzı volt, hogy a módosabb, tanyán gazdálkodó 
családok a városban is fönntartottak egy házat, ahova télire beköltöztek, ezt a 
házat téli háznak is nevezték. Ezért ilyen kicsik a gazdasági épületek. 
A portán egymással párhuzamosan elhelyezkedı két épület eredetileg a 
többgenerációs családok együtt lakására lett kialakítva.  
A régebbi épület eredeti funkciója szerint a múlt emlékeivel berendezve ırzi a 
vásárhelyi gazda életmódjára jellemzı életteret. 
Az utcára nézı helyiség eredetileg  szoba volt. A konyhában szabadkéményes 
tőzhelyen fıztek, mely ma is olyan, mint ezelıtt kétszáz évvel. A 
szabadkéményben füstölték a disznóvágás idején a szalonnát, sonkát, kolbászt, 
májast és sajtot. A használati eszközök mind a régi konyhai berendezéshez 
tartoztak (szilke, köcsög, kanalas, kanta, tálak, tányérok, vaslábas, bogrács, 
evıeszközök…).  
Innen nyílik a katonaszoba, melyet a konyhából főthetı kemence melegített. A 
szobában ágy, fogas, kisszekrény, asztal található. Az ágy subával terített. Igen 
kevés helyen maradt fönn olyan ház, ahol eredeti funkciójának megfelelıen 
maradt meg a katonaszoba. Régen ugyanis rendelet írta elı, hogy bizonyos 
vagyoni helyzettel rendelkezı gazdának el kell látnia egy-két katonatisztet (pl. 
szállás, étkezés), mely nem csak hadkészültségben, hanem békeidıben is 
kötelezı feladat volt. 
A lakóhelyiségek folytatásaként találhatjuk meg a kamrát, pincét is éppúgy, mint 
a jószág (ló) bekötésére szolgáló istállót és a színt, ahova a kocsit (lıcsös kocsit, 
fiákert…) helyezték el. Ebben az épületben minden helyiség földes volt, tehát a 
tapasztott földet mázolták. A lakóházra merılegesen építették a gabonatárolót, 
melynek padozata a föld felszínétıl negyven centire van, hogy a gabona ne 
vizesedjék föl. 
A ház fı épülete nádtetıvel fedett építmény, mely három helyiségbıl áll. 
Középen, a pitvarba lépünk, mely a népi iparmővészek alkotásaival fogad 
bennünket, amelyek megvásárolhatók. Innen két szoba nyílik, mindkettıben a 
pitvarból főthetı kemencével. A szobák padoltak. Különleges értékő a festett 
mennyezet, melyet restaurálással tártak föl és hoztak helyre.  
Az egyik szoba a fazekas múlt emlékeit: a város három fazekas központjának 
(Csúcs, Újváros, Tabán) míg a másik a régi festett bútorokat (gondokodószék, 
pad, asztal, fogas, ágy…) és talán nem kis túlzás ha azt állítom, hogy világhírő 
vásárhelyi szırhímzés remekeit mutatja be. Igencsak látványos az ún. superlátos 
ágy, fölvetve a szebbnél szebb szırös párnavégekkel.  
Azt, hogy a ház harmadik funkciója is él, Török Ferencnek köszönhetjük, hisz 
Feri vezetésével ismerkedhetnek meg a látogatók, gyerekek és felnıttek a 
korongozással, melyre itt alakított ki megfelelı teret - tájékoztatott Hegedősné 
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Dékány Magdolna mővészeti referens, kinek gondolatait Török Ferenc fazekas, 
az üzemeltetı főzte tovább. 
- A nádtetıt, a cseréptetıt meg a kı fıhomlokzatot a Mőemlékvédelmi Hivatal 
szakemberei Sisa Béla vezényletével állították helyre. A falak vakolatát 
kijavították, majd a kerítést is lefestettük. A zsindelytetıt is most télen csináltuk, 
melynek anyagát Erdélybıl hozták, így most már szépen néz ki a hasított 
zsindellyel fedett ereszalja. Lenyestük a fölösleges földet a gyeprészben, hogy 
ne mossa le az esı a földet a kitéglázott udvarra.  
A tájház május elsejétıl karácsonyig van nyitva, kivétel a hétfıi szünnap. 
Nemcsak bemutatókkal várjuk a látogatókat, hanem kézmőves táborokkal is a 
nyári idıszakban. A két búbos kemencékben főteni is tudunk, így a téli 
idıszakban is szívesen veszik igénybe a tájház szolgáltatásait kisebb konferencia 
vagy összejövetel, találkozó céljából. Itt a helyszínen tudunk régi népi ételeket 
készíteni és fölszolgálni. 
 
A múlt emlékei között itt a helyszínen is lehet korongozni vagy egyéb népi 
mesterséggel ismerkedni.  
 
Nemcsak a felnıttek látogatják szívesen a házat, hanem a gyermekek is, itt 
ismerkednek hagyományırzı rendezvényeinken a helyi ısi mesterségekkel 
(fafaragás, textilmővesség, bırmővesség). Rendszeresen jönnek az iskolás 
csoportok, akik tanulmányaikhoz kapcsolódva a valóságban is láthatják, hogyan 
éltek száz-kétszáz évvel ezelıtt.  
 
Ebben az évben is szervezünk táborokat, melyre helyi és vidéki gyerekek, 
csoportok, egyének jelentkezését is várjuk, ahol megismerkedhetnek a 
korongozás és egyéb népi mesterségekkel. Az állandó kiállítások mellett 
idıszaki kiállításokat is tervezünk, mint például a Hódmezıvásárhely és 
környékét bemutató népmővészetet, kézmővességet. Mi is decemberben zárjuk a 
házat fazekas találkozóval, melyet hagyománnyá kívánunk fejleszteni.  
 

 
 

Tájház belsı
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Tájházi Mőhely III. Mezıkövesden 
 

A Tájházszövetség és a mezıkövesdi Közösségi Ház közös szervezésében 2004. 
május 21-én lezajlott  le a „Tájházi Mőhely” képzési program III. 
összejövetele, amelyen   22 fı vett részt. 
 
Szablyár Péter köszöntı szavai után az elızetes programnak megfelelıen  Dr. 
Beke Pál a Magyar Mővelıdési Intézet igazgatója tartott elıadást az NKA 
pályázati rendszerérıl, és ennek  Közmővelıdési Kuratóriumában szerzett 
tapasztalatairól. Felhívta a figyelmet a pályázat-figyelés fontosságára, ennek 
internetes lehetıségeire és az NKA Hírlevélre. 
Az ismertetett gyakorlati tapasztalatokból néhány különösen figyelemre méltó: 
 

- A pályázati kiírás szerinti célra  történı pályázás; 
- A formai hibák kikerülése, korrekt számítások; 
- Önrész (ill. ennek elengedésének kérhetısége); 
- A szükséges mellékletek maradéktalan beszerzése és csatolása; 
- Esetenként egyedi elbírálás kérése, megfelelıen megindokolva; 
- Korrekt, idıben történı elszámolás „rossz emlékek” kerülendık; 
- Köszönı levelek (elnöknek, ügyintézıknek), esetleges meghívások; 
- Pályázati kiírási javaslatok; 
- Többféle szervezeti formában pályázás azonos célra, a legjobb 

„illeszkedéssel”; 
- Ajánlókat, referenciákat: csak ha kérik 

 
Gulyás István a Magyar Turizmus Rt. Észak-Magyarországi Regionális 
Marketing Igazgatóság igazgatóhelyettese a hazai turisztikai jellegő 
pályázatokról, és az ezekkel kapcsolatos tapasztalatokról tartott elıadást, 
különös tekintettel a pályázat készítés, készíttetés jelenlegi gyakorlatáról. 
 
F. Nagy Zsuzsa a miskolci Ökológiai Intézet munkatársa, a Nemzeti Civil 
Alapprogram Észak-Magyarországi Regionális Kollégiumának tagja a hatékony 
pályázatkészítés módszertanáról és gyakorlati kérdéseirıl tartott elıadást. Az 
elıadás összefoglalóját a Tájházi Hírlevél 2004. 2. füzetében közreadjuk. 
 
Az elıadásokat konzultáció követte. Az ebédet követıen az érdeklıdık 
látogatást tettek a Hadas városrészben Hegedüsné Majnár Márta elnökségi 
tagunk, a mezıkövesdi Közösségi Ház igazgatója és Berecz Lászlóné, a Matyó 
Népmővészeti Egyesület elnöke vezetésével. 
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Beke Pál elıadását tarja 
 

 
 

Gulyás István 
 

 
 

F. Nagy Zsuzsa tanácsai 
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Konzultáció a Népmővészetek házában 
 

 
 

Még az öltözıkbe is bepillanthattunk 
 

 
 

Tájékoztató tábla a Hadas városrészrıl 
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A Kis Jankó Bori emlékház 
 

 
 

A fazekasházban 
 

 
 

Hajdú Ráfis János csodálatos gépmúzeumában 
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A Magyarországi Tájházak Szövetsége  I. Dél-Dunántúli Fóruma 
Zamárdiban 

- Kapitány Orsolya - 
 
2004. június 11-én Zamárdiban rendeztük meg az elsı regionális fórumot 23 
résztvevıvel.  
A hely kiválasztásában segített bennünket, hogy a szövetség korábbi 
összejövetelein a Zamárdi községet képviselı Vincze Béla már jelezte, hogy 
szívesen fogadná a település a Magyarországi Tájházak Szövetségének 
rendezvényét.  
A programra Tolna-, Baranya- Somogy megye azon településeirıl hívtuk az 
önkormányzatok képviselıit, múzeumi szakembereit, ahol ismereteink szerint 
tájház, helytörténeti vagy néprajzi győjtemény van és mőködik. 
A délelıtti programot a Közösségi Ház és Könyvtár elıadótermében tartottuk. 
Kiss Jenıné polgármester asszony köszöntötte a vendégeket, majd Dr. Füzes 
Endre MTSZ elnök rövid bevezetıje után négy elıadás hangzott el.  
Elsıként T. Dr. Bereczki Ibolya a Szabadtéri Néprajzi Múzeum fıigazgató 
helyettese azokról a tapasztalatokról számolt be, melyek megfogalmazást 
nyertek a tájházak 2000-2003 között folytatott szakfelügyeleti jelentésében. 
Dr. Winkler Ferenc megyei múzeumigazgató vita indító elıadásában arra hívta 
fel a figyelmet, hogy tisztázni kell a tulajdonviszonyokat kulturális értékeink és 
a múzeumi infrastruktúrák területén is. Egy tájház, egy szabadtéri múzeum (pl. 
Szenna) esetében több tulajdonos is érdekelt, ami nehezíti a fenntartást, a 
mőködést, a távlati tervezést és az érdekképviseletet. 
Vönöczkyné Magyar Gabriella a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Somogy 
Megyei Kirendeltségéhez tartozó tájházak állagvédelmi munkáinak problémáiról 
és a felújított épületek hasznosításának nehézségeirıl szólt (pl. Istvándi).  
Jó példaként vázolta fel Szennában az Árpád u. 38. alatt „in-situ” védett talpas 
parasztház jelenlegi helyzetét. A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 
kezelésébıl 1998-ban a Kincstári Vagyoni Igazgatóságán keresztül (újbóli 
felújítást követıen) egy helyi, falusi túrizmussal foglalkozó személy kezelésébe 
került. A sajáttulajdonú tárgyakkal berendezett épület jól szolgálja a vállalkozó 
vendégkörének igényeit.  
Szablyár Péter ügyvezetı elnök elıadása „Egy önerıbıl megvalósított tájház 
elsı évtizede” szintén nagy érdeklıdést váltott ki, hiszen e térségben is vannak 
jó példák arra (pl. Zengıvárkony, Nagybajom, Siófok stb.), hogyan lehet egy 
magángyőjteményt közkinccsé tenni. 
Ebédidıben, bográcsban fıtt gulyásleves és pogácsa várta a résztvevıket. A 
Tájház udvarán elfogyasztott ebéd után Friesz Kázmér nyugalmazott 
iskolaigazgató rövid ismertetıt tartott Zamárdi történetérıl, beszélt dédapjáról, 
az 1819-ben született Friesz Benedekrıl, aki a mai tájházat 1847-ben építette. A 
tájház berendezését az a győjteményi anyag adja, melyet 1949-1973 között 
Piller Dezsı tanár úr győjtött a gyerekekkel.  
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Gál Péter a Közösségi Ház és Könyvtár vezetıje a tájház mőködtetésének 
jelenlegi formáit és az ezzel kapcsolatos problémákat tárta fel a hallgatóságnak, 
érintve a tervbe vett bıvítést. 
Vincze Béla átvette Dr. Füzes Endrétıl a Magyarországi Tájházak 
Szövetségének ajándékát, a fából készült emblémát. 
A délutáni programban szerepelt az egykori iskolagyőjteménybıl rendezett 
állandó kiállítás megtekintése, de ez sajnos az EU választás miatt elmaradt.  
Az egy naposra tervezett programot az EUROPA NOSTRA díjjal kitüntetett 
Szántódpusztán fejeztük be, ahol Horváth Piroska vezetésével megtekintettük a 
Tihanyi apátság egykori gazdasági központjának építészeti emlékeit.  
 
 

 

A zamárdi tájház kitőnı állapotban fogadott bennünket 
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A fórum tanácskozásának elnöksége 
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Zamárdiban a Magyarországi Tájházak Szövetsége Dél-Dunántúli 
Régiójának I. Fórumán részt vettek: 

1. Balázs Kovács Sándor ; Wosinszky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd 
2. Durján Andrásné; Albertirsa 
3. Franczné Posza Gyöngyi; Karád Tájház 
4. Friesz Kázmér; Zamárdi 
5. Dr. Füzes Endre; Budapest 
6. Gál Péter; Zamárdi, Közösségi Ház és Könyvtár 
7. Gızsy Gáborné; Kaposvár, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 
8. Horváth Piroska; Szántódpuszta, Idegenforgalmi és Kulturális Központ 
9. Hosszu László; Zengıvárkony 
10. Imrı Judit; Szenna, Szabadtéri Néprajzi Győjtemény 
11. Kapitány Orsolya, Kaposvár, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 
12. Kiss Jenıné; Zamárdi, Polgármesteri Hivatal 
13. Kovács Károlyné; Albertirsa 
14. Máj Péter; Ecseny, Községháza 
15. Minczinger Katalin; Fonyód 
16. Simon Andrea; Kaposvár, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 
17. Simor Eszter; Siklós 
18. Dr. Simor Ferencné; Siklós (Nagytótfalu) 
19. Szablyár Péter; Jósvafı 
20. Szekeres Zsófia; Veszprém, Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
21. T. Bereczki Ibolya; Szentendre 
22. Vincze Béla; Zamárdi 
23. Vönöczkyné Magyar Gabriella; Kaposvár, Kincstári Vagyoni Igazgatóság 
24. Wiesner Sándor; Karád, Polgármesteri Hivatal 
25. Dr. Winkler Ferenc; Kaposvár, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 
 

 
Vincze Béla kitőnı gulyáslevesét fogyasztjuk a tájház hős fái alatt



Tájházi Hírlevél  - 2004. 2. szám 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 
 

Bemutatkozik az Albertirsai Tájház 
- Kovács Károlyné -  

 
A fıvárostól délkeletre, 53 kilométernyi távolságra fekvı Albertirsa 1950-
ben egyesült, addig önálló településként létezett Alberti és Irsa is. 
Albertire Váracskai földesúr hozatott 1711-ben  Hont és Zólyom megyei, 
fıként Szalatnyáról érkezı evangélikus szlovákokat. Irsát zömmel 
magyarok népesítették be, ide kisebb számú szlovákság települt. Alberti 
legnevesebb szülötte a kiváló tudós, felvilágosult gondolkodó, a 
Szarvason lelkészkedı Tessedik Sámuel volt. 
A faluház létrehozásának ötlete abból fakadt, hogy 1981-ben helytörténeti 
kiállítást rendeztek. Ennek a sikerén felbuzdulva az akkori Szabadság 
Termelıszövetkezet vezetısége és Nıbizottsága elhatározta, hogy, hogy 
állandó helyet teremt az összegyőlt értékeknek. Valent Mihály tsz-elnök a 
Tó utcában megvásárolt egy 19. században épült lakóházat, s a ház 
rendbetételét a termelıszövetkezet dolgozói vállalták magukra. A 
berendezése teljes mértékben az Albertin élı szlovák lakosságtól 
származik. 
A faluházat 1982. augusztus 20-án nyitották meg. Késıbb felújítása is 
szükségessé vált, s 1995. július 2-a óta ismét a látogató nagyközönség 
rendelkezésére áll.  
A múlt századi háromosztatú lakóház tetızetét  zsúp helyett napjainkban 
cserép fedi. A gazdasági és a melléképületei a fıépülettel együtt 
megırizték eredeti formájukat. 
Az anyag összegyőjtésében különösen nagy szerepet töltött be Zsilik 
Pálné nıbizottsági elnök, valamint Kovács Károlyné sz. Csányi Mária, a 
termelıszövetkezet áruforgalmi, majd szociálpolitikai vezetıje, aki 
egyúttal be is rendezte a faluházat. 
A faluház homlokzatán márványtábla dicséri az alapítókat: Faluház. 
Alapították a népi hagyományok megırzésére albertirsai Szabadság 
Mgtsz dolgozói. 1982. augusztus 20. 
A házban nyitott oszlopos gangon jutunk, itt látható egy régi kanapé és 
pad. Az udvaron baloldalt áll a háromdarabos istálló. Mellette a 
malacóllal egybeépült kocsiszín, s alatta helyi parasztkocsik. Az udvar 
közepén ásták a gémeskutat, hozzá tartozik az itatóvályú. S tıle balra van 
a tejesköcsögöket ırzı köcsögfa. 
A pitvar kétrészes, hátsó térsége a szabadkéményes konyha. A pitvar 

földjét színes rongyszınyegek fedik. Balról látható a tálas (a kasňička), 
polcain díszbögrék, poharak és két régi kávédaráló foglalhelyet. Jobbról, 
az ajtó mögött kapott helyet a kelengyés tulipános láda. Rajta a házi-
dohányt elıállító dohányvágó. Szemben a falon látjuk a pitvar 
legdíszesebb részét (koľeso), itt függnek a dísztányérok, s itt van a két 
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nagymérető komatál, s a lakodalmi cserép fızıedény is. A mennyezet 
közepén húzódik végig a faragott polc, a rajta lévı köcsögökben tárolták a 
szilvalekvárt. 
A szabadkémény alatt van a lakószoba kemencéjének a szája. Itt is fıztek, 
még a századforduló idején is parázson készültek az ételek a vas 
háromlábra helyezett öntöttvas edényekben. 
A jobboldali falon helyeztek el több Albertin szıtt törülközıt, alattuk a 
vizes-pad korsókkal, mellettük a vajköpülı ill. a rokka kapott helyet. 
A tisztaszoba a pitvartól jobbra található. Az ajtaja mögött áll a sublót, 
amelyet a század elejétıl a menyasszony hozományként kapott meg. 
Fehér csipketerítıjén ismét díszcsészék sorakoznak, s hagyományosan itt 
ırzik a borotválkozó kézitükröt is. A falakon mindenütt családi fényképek 
függnek, a sublót fölött egy népviseletbe öltözött lány korabeli képe 
látható. 
A két faragott ágy egymás végében áll, rajtuk magasra ágyazva csipkés 
párnák. Az ágyak elıtt hagyományosan két-két régi széket láthatunk. A 
függönytartó és a tükörállvány helyi mester alkotása a századunk elejérıl. 
A tradicionális sarokpad kétoldalról öleli át az asztalt, s mind az asztalon, 
mind a padon szlovák nyelvő énekes- és imakönyvek. Az asztal fölött 
függ a díszes felhúzható petróleumlámpa. 
A hátsószoba volt a lakószoba, itt zajlott le a család mindennapi élete. A 
magas padkás kemencéhez a századfordulón építették a tőzhelyet. Ezután 
a háziasszony itt fızött, s egyúttal a tőzhely bemelegítette a szobát is. Az 
ajtó mögött vetetlen ágy arra szolgált, hogy valamelyik idısebb családtag 
bármikor lepihenjen rajta. A jobb sarokban  lévı ágyba ágyazták a 
használatban lévı ágynemőt. Az ágy elıtt álló székre ráterítettek egy 
díszes ködmönt is, jelezvén az egykor elmaradhatatlan ruhadarab 
fontosságát. 
A padlót rongyszınyeggel takarták le. A falon függ a díszes tükör, 
mellette a falióra. A családi képeken túl Ferenc Józsefrıl és családjáról 
készült képsorozat, valamint vallásos tárgyú képek díszítik még a falakat. 
A szobák mennyezetét mestergerenda és oldalgerendák tartják. 
A faluház címe: 2730 Albertirsa, Tó utca 9. 
A faluház fenntartója: Önkormányzat 
A faluház vezetıje: Kovácsné Csányi Mária (2730 Albertirsa, Árpád u. 
12.; T: 53-370-644). 
Nyitva tartás: vasárnap 14-17-ig. Elızetes bejelentkezés Kovács 
Károlynénál. A faluház gépkocsival a 4-es fıútvonalon közelíthetı meg. 
Letérve a 40. számú útra a Szabadság Rt. központi épülete mögött van a 
Tó utca. A faluházban képeslapok és kiadványok is vásárolhatók. 
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Részletek az albertirsai tájházból 
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Az albertirsai tájház madártávlati képe (tusrajz) 
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M Ú L T U N K   E M L É K E I 
 

Teleki Pál személyének megítélése körül – szobrának felállítása kapcsán – 
indulatoktól sem mentes viták zajlottak a közelmúltban. Ennek árnyalására most 
egy – a mi „ügyünkkel” kapcsolatos – több, mint fél évszázaddal ezelıtti 
parlamenti beszédébıl idézünk néhány gondolatot: 

 
Gróf  Teleki Pál Vallás- ás Közoktatási Miniszter költségvetési beszéde a 

képviselıházban 1938. május 11-én (részlet) ���� 
 
„A néprajzi mőemlékeket törzskönyvezni kell. Csak számok vannak róla, hogy 
léteznek, de csak így megırizni úgysem volna lehetséges; az Alföldön, amelyet 
a török elpusztított, ilyen vonatkozásban szinte semmi sem maradt. Szeretném 
felállítani fokozatosan – és ez nem nagy pénzáldozatot fog igényelni – a 
szabadtéri néprajzi múzeumot, amit közönségesen „Skanzen”-nek neveznek 
skandináv kifejezéssel. 
A néprajzi bemutatókon is rajta kell, hogy legyen a szemünk, hogy azok 
szakszerőek legyenek és így fejleszthessenek ki, természetesen a mővészi 
érzékkel párosítva. Az anyagi mellett a szellemi néprajzi győjtésnek is itt van 
már a legfıbb ideje, mert vannak olyan népszokások, olyan gazdasági szokások, 
amelyeket ma már  csak 80 esztendıs emberek tudnak szájbeli hagyományból, 
tehát csak addig lehet megfogni ezeket, amíg ezek a 80 éves emberek élnek, 
ezért sietni kell. 
Bizonyos egyetemi szakokon kötelezıvé fog kelleni tenni a néprajzot, így a 
földrajzi, a magyar irodalmi, a történelmi szakon, de fontos ez a tanítóképzésben 
is és azután – ez már nem reám tartozik, de meg fogom kérni a belügyminiszter 
urat – a jegyzıképzésben. 
Megkérem az egyházakat is arra, hogy e tárgyra ık is súlyt helyezzenek a 
tanítóképzésben, azért, mert ha a magyar néphagyományt győjtjük, mentjük és 
abban elmélyedünk, azt megszerettetjük, csak akkor tudja igazán megérteni a 
magyar lelket a magyar középosztály, amelynek meg voltak a maga 
hagyományai és melynek hagyományai mintegy képviselték a nemzeti 
hagyományt századokon keresztül, de ma már nem képviselik. A 
néphagyományból merítve, sıt legfıképpen erre alapítva kell a magyar 
hagyományt tovább kialakítanunk és konzerválnunk azt, ami a magyar 
hagyományból akár a néphagyományból, akár a középosztálybeli hagyományból 
megvan. Szükséges tehát, hogy azok az emberek, a középosztálynak azok a 
tagjai, akik legtöbbet foglalkoznak a néppel, legtöbbet vannak kinn a kis 
helyeken, tanyákon, falvakon: a tanítók, papok, jegyzık ápolják ezt a 
kapcsolatot, a néphagyományt, a középosztályi hagyomány, gondolkozás és 
gondolatvilág között.” 
����A részlet Török Zsolt: Teleki Pál (tudós tanárok, tanár tudósok) c. kötetébıl (Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2001.) 
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Választott vezetıink 
 

Tagjaink közül többen felvetették, hogy szeretnék megismerni választott 
vezetıinket, akikkel általában rendezvényeink alkalmával találkoznak, de 
szakmai tevékenységüket, személyiségüket nem ismerik. Ennek az igénynek 
szeretnénk eleget tenni most kezdıdı sorozatunkkal, bízva abban, hogy ezzel 
nem csak közelebb hozzuk ıket tagjainkhoz, hanem egy lehetséges jövıbeli 
szakmai-emberi kapcsolatfelvétel alapjait is megteremthetjük ezzel. 
 

Dr. Füzes Endre (elnök) 
 
Füzes Endre 1932. április 27-én született a Tolna megyei Döbröközön, 
négygyermekes, MÁV tisztviselıcsaládban. A pécsi Nagy Lajos Gimnázium 
elvégzése után,1951-ben a szegedi József Attila Tudományegyetem Történelem 
Szakán kezdte egyetemi tanulmányait, melyet a budapesti Eötvös Lóránt 
Tudományegyetemen fejezett be 1956-ban, néprajzos, muzeológus diplomát 
szerezve. 
1955–1963 között a pécsi Janus Pannonius Múzeumban dolgozott, néprajzos 
muzeológusként, majd csoportvezetı beosztásban. Itt elsısorban a népi építészet 
és a népmővészt területén folytatott kutatásokat, mely témakörökbıl jelentıs 
tanulmányai is megjelentek. 1963-ban készítette el és védte meg egyetemi 
doktori disszertációját: „Gabonatároló építmények a Kárpát-medencében” 
címmel, mely összegzés magyar és német nyelven is megjelent. 
1964–1980-ig a Mővelıdésügyi, majd a Kulturális Minisztérium Múzeumi 
Fıosztályán dolgozott fıelıadói, majd csoportvezetıi beosztásban. Itt 
elsısorban a múzeumok győjteményfejlesztési és tudományos feladatainak 
szervezésével, valamint a Szabadtéri Néprajzi Múzeum megalapításával és az új 
intézmény útjára bocsátásával, kifejlesztésével foglalkozott. Ez idı alatt sem 
szakadt el szülıföldjétıl, s 1970–74 között a Baranya megyei Tanács felkérésére 
elkészítette a hagyományos népi építészet Baranya megyei kataszterét.  
Az 1966–69 idıszakban hároméves, Tálasi István professzornál teljesített 
aspirantura után, kandidátusi értekezését  készítette el. Ennek keretében több évi 
kutatómunka után feldolgozta a kicsépelt gabona raktározásának, 
készletezésének tradicionális módozatait, edényeit és építményeit. Továbbá 
megvizsgálta ezen módozatok európai összefüggéseit, valamint gazdasági és 
társadalmi determinánsait. A disszertáció megvédésével 1975-ben a 
történettudományok (néprajz) kandidátusa tudományos fokozatot nyerte el. 
Értekezése 1984-ben az Akadémiai Kiadó gondozásában „A gabona tárolása a 
magyar parasztgazdaságokban” címmel önálló kötetként is megjelent.  
1980–86 között az MTA Néprajzi Kutatócsoportjának tudományos 
fımunkatársa volt. Ez idıszak alatt alapvetı kutatásokat végzett a Magyar 
Néprajzi Atlasz elıkészítı munkálataiban (már 1965-tıl munkatársa volt e 
vállalkozásnak), s tizennyolc témacsoportban, összesen 49 térképen a 



Tájházi Hírlevél  - 2004. 2. szám 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 
 

kartográfiai feldolgozást és a tudományos értékelést is elvégezte. Kidolgozta a 
szöveges magyarázatok tudományos koncepcióját és szerkezetét, s meg is 
jelentetett több próbakommentárt a térképlapokkal egyetemben. 
A népi építészeti problémák kutatása folyamatosan végigkísérte pályáját. Eleinte 
a Dél-Dunántúl tradicionális népi építészetem történeti és földrajzi 
összefüggéseinek feltárásán dolgozott, késıbb a parasztporta építményeinek, 
mint gazdasági és építészeti egységnek összetételével, funkciójával és ezek 
változásaival foglalkozott. Több összefoglaló tanulmány, hazai és nemzetközi 
konferencián tartott elıadások bizonyítják ezt az érdeklıdést. 1979 óta tagja volt 
a Nemzetköz Kárpát-Balkán Bizottság néprajzi szekciójának, a népi építészeti 
kutatásokat koordinálta, alapvetı fontosságú bibliográfiát és szintézist készített 
„A magyar parasztház” címmel. 
1986. október 1-tıl 1995. december 31-ig a szentendrei Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum fıigazgatója. Vezetése alatt az intézmény fejlıdése, tudományos és 
szakmai elismertsége hazai és nemzetközi szinten egyaránt kiemelkedıen 
fejlıdött. Innovatív, a modern muzeológiai elveket szem elıtt tartó vezetıi 
stílusa, nagy szakmai és tudományos tapasztalatokon nyugodott. Munkáját és 
eredményeit hazai és nemzetközi szinten egyaránt elismerték. Aktív tagja volt az 
MTA Tudományos Minısítı Bizottságának. A Népi Iparmővészeti Tanács 
tagjaként, majd elnökeként a magyar népmővészet és népi iparmővészet 
megújításán munkálkodott. Létrehozta békési népi építészeti 
konferenciasorozatot. Több hazai és külföldi tudományos egyesület és szervezet 
tagja lett. A Pro Renovanda Cultura Hungariae Népmővészetéért Alapítvány, a 
Szentendre-Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány, és a Magyar 
Múzeumok Alapítvány kuratóriumainak elnöke. 
A magyar népi építészet hagyományai, illetve a 20. századi átalakulás területén 
végzett kutatásainak megkoronázása az Akadémiai Kiadó gondozásában 1997-
ben megjelenı Magyar néprajz címő összefoglalás „IV. Életmód” címő 
kötetének szerkesztése, illetve egyes részeinek megírása. A hazai és külföldi 
skanzenológiai kutatások és módszerek kidolgozásában nagy szakmai sikereket 
ért el, több külföldi elıadása, nemzetközi szervezeti tagsága, elnökségi tagsága 
bizonyítja tekintélyét és elismertségét.  
25 éven keresztül a Magyar Néprajzi Társaság vezetıségének, választmányának 
tagja, pénztárosa, majd 1990–94 között a társaság alelnöke. 1995-ben a Magyar 
Néprajzi Társaság belföldi tiszteleti tagjává választotta, majd 1997-ben Gyırffy 
István emlékéremmel tüntette ki. Muzeológiai és tudományos munkája 
elismeréseképpen számos kitüntetés mellett 1989-ben a mővelıdési miniszter 
Móra Ferenc emlékéremmel (1989) tüntette ki, nyugállományba vonulása 
alkalmával (1995) pedig a Magyar Köztársaság Elnöke a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Kiskeresztje állami kitüntetésben részesítette. A közmővelıdés terén 
végzett munkájáért a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány „Kodály 
Zoltán Közmővelıdési Díj” elismerésben (1996), a népi mőemlékvédelem és a 
népmővészet fejlesztése és elismertetése érdekében kifejtett kiemelkedı 
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tevékenysége elismeréseképpen a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere Életfa 
Díjban (1999), és Forster Gyula miniszteri kitüntetésben (2000) részesítette. 
Füzes Endre nyugállományba vonulása egyáltalán nem jelentette az aktív 
szakmai közéleti szereplés feladását. Szakértıi tevékenység, szerkesztések, 
minisztériumi elıterjesztések mellett 1998–2001 között a Magyar Millenniumi 
Kormánybiztos Hivatalának megbecsült munkatársa lett. Itt a magyar 
muzeológia területén szerzett több évtizedes tapasztalatait közmegelégedésre 
kamatoztathatta, hiszen ı volt a felelıse az államalapítás 1000. Évfordulójának 
alkalmával rendezett ünnepségsorozaton a múzeumi kiállításoknak, szakmai 
szimpóziumoknak, intézményfejlesztéseknek. A Pulszky Társaság-Magyar 
Múzeumi Egyesület méltán ismerte el 2002 tavaszán tartott közgyőlésén Füzes 
Endre vitathatatlan érdemeit a magyar múzeum ügy fejlesztése terén, hiszen 
hatalmas tudása és ismerete mellett emberi és empatikus képességeivel segítette 
a jeles évforduló alkalmával a területre „kiosztható” pénzek és támogatások 
megfelelı arányú és mértékő „áramoltatását”.  
 

 (Dr. Cseri Miklós) 
 

� Megjelent a Ház és ember 15. kötetében (2002. Szentendre) 
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Tánczosné dr. Bereczki Ibolya 
(a Felügyelı Bizottság tagja) 

 
 
 

Mezıberényben született  (1959), középiskolai tanulmányait a szolnoki Ver-
seghy Ferenc Gimnáziumban végezte, majd 1982-ben  történelem szakos 
középiskolai tanári és etnográfus diplomát szerzett a  KLTE Néprajzi Tanszékén 
Debrecenben. 1985.ben  egyetemi doktori címet kap a  KLTE Néprajzi 
Tanszékén Debrecenben, értekezése témája: Hétköznapi és ünnepi táplálkozás 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében. 1994-ben kandidátusi értekezését az  MTA 
Tudományos Minısítı Bizottsága elıtt a  Népi táplálkozás a Közép-
Tiszavidéken címmel védi meg. Jelenleg a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
fıigazgató-helyettese Szentendrén. Férjezett, két gyermeke van. 
 
Munkahelyek, megbízatások: 
 
1981-1982.  Helytörténeti Győjtemény, Kunszentmárton, muzeológus 
(részmunkaidıben) 
1982-1987. Damjanich János Múzeum, Szolnok, néprajzos muzeológus 
1987-1988. Szolnok Megyei Levéltár, Szolnok, levéltáros, csoportvezetı 
1988-1997. Damjanich János Múzeum, Szolnok, néprajzos muzeológus, 1990-
tıl néprajzi osztályvezetı 
1997. június 30.- Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, néprajzos 
muzeológus, fıigazgató-helyettes 
2000- Országos Szakfelügyelet, szabadtéri néprajzi muzeológia, országos 
szakfelügyelı 
 
Kutatói munka: 
 
1977-1984. Részvétel a tiszazugi kutatóközösség munkájában. Témák: népi 
állattartás, vízi élet, kisiparok, népi táplálkozás, földmővelés, népmővészet, 
falvak közötti kapcsolatok 
1979-1982. Vezseny története, társadalma és gazdálkodásának rendszere – 
egyéni kutatás 
1978-1985. Részvétel a Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet kiskunsági 
kutatásaiban (Szabadszállás, Kiskunmajsa, Szalkszentmárton) 
1982-1986. Részvétel és egyéni kutatómunka Szolnok megye népmővészetének 
kutatásában (lakáskultúra, szıttes, hímzés) 
1985-1992. Részvétel a Tisza-tó térségének történeti-néprajzi kutatásában 
1988-1990. Részvétel az értelmiség helyzete Szolnok megyében címő 
kutatásban 
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1989-1992. Részvétel a Jász-Nagykun-Szolnok megye folklórja címő OTKA 
kutatásban 
1990-1992. A tiszazugi szılı- és gyümölcskultúra kutatása, különös tekintettel a 
szılıbeli építményekre 
1990-1994. Egyéni kutatás OTKA támogatással Az Alföld népi táplálkozásának 
rendszere címő témában 
1992-1994. Részvétel a Fekete-Körös és a Sebes-Körös völgyének néprajzi 
kutatásában 
1994-1995. Néprajzi kutatás Jászladányban (jászberényi tanítóképzıs 
hallgatókkal) 
1982-1997. Szolnok megye néprajzi csoportjai, népélete 
1997-2002 Egyéni kutatás: A pék mesterség az Alföldön és Az alföldi 
lakáskultúra változásai címő témákban 
1997-1998. A paraszti társadalom átalakulása a jobbágyfelszabadítás nyomán 
2001-  Kutatás és kutatásszervezés A népi építészet, a lakáskultúra és az életmód 
változásai a 19-20. században címő projekt keretében (NKFP) 
 
Érdeklıdési és kutatási területek: 
 
Az életforma átalakulása a paraszti közösségekben 
Paraszti gazdálkodás a Közép-Tiszavidéken 
Népmővészet: szıttesek, hímzések, népi kerámia 
Népi táplálkozás, ezen belül elsısorban a táplálkozás rendje 
A húsfogyasztás szerepe és változásai a táplálkozási struktúrában 
Népi lakáskultúra, határbeli építmények 
Az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokások, valamint a gyermekélet 
A magyar néprajz kutatástörténete – Györffy István, Herman Ottó, Jankó János 
munkássága 
A múzeumok és a múzeumi néprajzi kutatások története 
Tájházak és szabadtéri múzeumok Magyarországon 
A népi építészet kutatása 
 
Fontosabb kiállítások: 
 
1982. Kunszentmárton és a Tiszazug kisipara, Kunszentmárton (társrendezı) 
1983. Vízi élet a Tisza mentén. Fotókiállítás, Szolnok  
1985. Egy múzeum születése. Állandó kiállítás, Kunszentmárton (társrendezı) 
1995. Állandó néprajzi kiállítás, Törökszentmiklós 
1996. Fotótörténeti kiállítás, Jászberény (társrendezı) 
1996. Szolnok megye népmővészete, Gyula, Riihiimaki, Usiikaupunki 
(társrendezı) 
1997. Mesterségek mővészete. Állandó kiállítás, Szolnok (társrendezı) 
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1998. A jobbágyfelszabadítás és hatása a paraszti kultúrára. Magyar 
Mezıgazdasági Múzeum, Budapest (társrendezı) 
1998. Az alföldi pékség. Állandó kiállítás. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 
Szentendre 
 
Muzeológiai tevékenység: 
 
1981- tárgygyőjtés és anyagfeldolgozás a kunszentmártoni, a szolnoki 
múzeumokban, 1997-tıl a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 
1999-tıl részvétel a holland-magyar múzeumi együttmőködés keretében a 
Collection management munkacsoport munkájában 
1998-tól a Szabadtéri Néprajzi Múzeum győjteményeinek revíziós, rendezési 
feladatainak koordinálása, részvétel és irányítás a korszerő mőtárgykezelés 
elveinek gyakorlati megvalósításában. 
 
Konferenciaszervezés: 
 
1980-1984. Tiszazugi tematikus konferenciák (társszervezı) 
1993. Gyermekvilág a régi magyar falun. Jászberény-Szolnok 
1997- Szabadtéri Mőhely, Szentendre 
2000. Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. Néprajzi vándorgyőlés 
Szentendrén (társszervezı) 
 
Oktatói tevékenység: 
 
1993-1995. C kategóriás népi tánc oktatói tanfolyamon a néprajz oktatása, 
Szolnok 
1994-1997. A néprajz oktatása a Jászberényi Tanítóképzı Fıiskolán, Jászberény 
1996-1998. Néprajzi elıadások a Gödöllıi Agrártudományi Egyetem 
Agrárszociológia Tanszékén 
2000- Néprajzi elıadások és gyakorlatvezetés a Debreceni Egyetem Néprajzi 
Tanszékén 
2001- A néprajz oktatása az Óbudai Képzımővészeti Szakközépiskolában 
 
Szakmai szervezeti tagság: 
 
Magyar Néprajzi Társaság – 1982-tıl tag, jelenleg titkár 
Pulszky Társaság 
Hajnal István Kör 
Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Honismereti Egyesület- alapító titkár, majd 
elnök 1997-ig 
Honismereti Szövetség – elnökségi tag 1997-ig 



Tájházi Hírlevél  - 2004. 2. szám 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 
 

TIT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete 1982-1997-ig 
Magyarországi Tájházak Szövetsége Felügyelı Bizottsági tag (2002-tıl) 
 
Szakmai elismerések: 
 
1984. Miniszteri dicséret 
1987. Jankó János Díj - Magyar Néprajzi Társaság 
1997. Csete Balázs Emlékérem – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Honismereti 
Egyesület 
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Dr. Danter Izabella  
- elnökségi tag, Dél-Szlovákiai régió képviselıje - 

 

 
 

 
1955-ben Pozsonyban születtem. A Szenci Magyar Gimnáziumban érett-
ségiztem (1974), a pozsonyi Komenský Egyetem  Bölcsészettudományi Karának 
néprajz szakán szereztem diplomát (1978), majd bölcsészdoktori címet (1981).  
Az 1978 –1985 közötti idıszakban a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum,  
1986 - tól a galántai Honismereti Múzeum néprajzkutató – muzeológusaként 
tevékenykedem. Több csallóközi (Alistál, Bıs) és mátyusföldi tájház 
berendezésében közremőködtem. Jelenleg szakmai felügyeletem alá tartoznak a 
Vágsellyei, a Taksonyi, a Nagyfödémesi Tájház, a Jókai és a Tallósi Vízimalom.  
 
Több önálló néprajzi kiállítást rendeztem. A jelentısebbek közül: 
Szlovákiai magyar népmővészet, Dunaszerdahely - 1980, Galánta - 1989,  
Téli népszokások – Galánta -  1990 - 1991,  
Népviseletek a galántai régióban, Galánta, Gyır, Pápa, Dunaszerdahely – 1992-
1994, 
Mesterségek és öltözködés, Galánta - 1996-1997,  
A galántai Honismereti Múzeum néprajzi győjteménye, Galánta – 1999 - 2001, 
A szalma varázsa, Galánta, Dunaszerdahely, Szakolca, Nagyszombat, Galgóc - 
2002-2004,  
Galánta város szakrális emlékei, Galánta, -2003,   
Az agyag szépség, Galánta – 2004. május - szeptember. 
 
A pozsonyi Szlovák Nemzeti Múzeum – Történeti Múzeum önálló osztályaként 
létrehozott A Magyar Kultúra Dokumentációs Központának vezetıje voltam 
2001 júliusa – decembere között.  
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A pozsonyi Szlovák Nemzeti Múzeum A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma 
2003. májusában megnyílt állandó néprajzi kiállítása forgatókönyvének szerzıje 
és a kiállítás rendezıje vagyok, továbbá az intézmény néprajzi győjteményének 
szakfelügyeletét végzem. 
 
A Magyarországi Tájházak Szövetsége elnökségi tagjaként a szlovákiai magyar 
tájházak informálása, tevékenységük koordinálása a feladatom. 
 
Elnöke vagyok  az 1999-ben megalakult Mátyusföldi Muzeológiai Társaságnak, 
amely a régió helytörténeti, néprajzi, mőemlékvédelmi témáinak muzeológiai 
szempontok szerinti kutatásával, dokumentálásával és bemutatásával 
foglalkozik. Ezen belül a dél-szlovákiai regionális mőgyőjtemények szakszerő 
gondozása területén megoldásra váró feladatokkal foglalkozom.  
 
Néprajzi kutatásaimat a Kisalföld északi részén, valamint Dél – Szlovákia 
magyarlakta régióiban végzem a népi gyógyászat, a zsákmányoló gazdálkodás, a 
népszokások, a népviselet, a népmővészet, az interetnikus kapcsolatok 
tárgyköreiben. Írásaim ezekrıl a témákról különbözı szakfolyóiratokban, 
tanulmánykötetekben jelennek meg. 
 
Dr. Danter Izabella 2004. június 2-án a magyar Néprajzi Társaság 116. 
Közgyőlésén a Társaság levelezı tagja elismerı címben részesült. Szívbıl 
gratulálunk! 

 
Publikációk: 
 
Magické prvky v liečebných úkonoch maďarského etnika. (Mágikus elemek a 
szlovákiai magyarok népi gyógyító eljárásaiban.) In: Národopsiné informácie 3, 
Bratislava, 1980, 121-133.p. 
 
A népi gyógyítás  kutatásának néhány problémája. In: A csehszlovákiai Magyar 
nemzetiség néprajzi kutatása, Bratislava, 1981, 127-130.p. 
 
Népi gyógyítás a Csallóközben: Csilizköz. In: A III. Békéscsabai Nemzetközi 
Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia elıadásai. Budapest – Békéscsaba, 
1986, 407-414.p. 
 
Príspevok k národopisnej charakteristike okresu Galanta. (A Galántai járás népi 
kultúrájáról.) In: Výtvarníctvo-fotografia-film,  Bratislava 1987,  XXV. Évf.,  8 
sz., 17-19 p.. 4 fénykép 
  
Vályvölgyi születési és lakodalmi szokások. In: Gömör néprajza XXIV. 
Debrecen, 1990, 123-149. p. 
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Adalékok Alsószeli néprajzához. In:  Pukkai László, szerk. : Alsószeli. Galanta, 
1990, 83-93 p., 4 fénykép 
 
Temetkezési szokások Délnyugat-Szlovákia vegyes (magyar-szlovák) lakosságú 
falvaiban. In: Nemzetiség-Identitás. A IV. Nemzetközi Néprajzi 
Nemzetiségkutató Konferencia elıadásai. Szerk. Újváry Z., Krupa A., Eperjessy 
G.. Békéscsaba-Debrecen,1991. 111-116. p. 
 
Zsákmányoló gazdálkodás Gútán. In: Gúta hagyományos gazdálkodása a XX. 
század elsı felében. Szerk. Fehérváry Magda, Komárno, 1992, 31-61. p. 15 rajz 
és fénykép 
 
Népviseletek. Válogatás a Galántai Honismereti Múzeum győjteményébıl. In: 
Hírharang, Komárno, 1-2/1993,  18-20. p. 
 
Adalékok Tornóc község néprajzához. In: Trnovec nad Váhom – Tornóc 1113-
1993. Szerk. Novák Veronika, Trnovec nad Váhom, 1993, 68-74. p., 4 fénykép 
 
Népi gyógyítás a Kisalföld északi részén. Komárno-Dunajská Streda, 1994, 216 
p, 12 fénykép 
 
Adalékok a cseregyerek-rendszerhez a  Mátyusföldön. In: Acta museologica 1-
2. Komárno,1994, 299-307. p.  
 
Adalékok Vága község néprajzához, Szerk.: Pukkai László, Váhovce, 1994, 57-
64, 13 fénykép 
 
Mátyusföld. In: Barangoló. Csallóköztıl Bodrogközig. Bratislava, 1995, 51-65, 
6 fénykép 
 
Az emberi élet fordulóihoz főzıdı szokások és hiedelmek Mohiban. In: 
Néprajzi Látóhatár, Debrecen, 1995, 4 évf.. 1-2. sz., 122-127. p.  
 
Výsledky výskumu svadobných zvykov Maďarov na Slovensku. (A  lakodalmi 
szokások kutatásának eredményei a szlovákiai magyarok körében.) In: Svadba 
na Slovensku. (A lakodalom Szlovákiában)  Szerk.:  Milan Kiripolský, SNM, 
Bratislava 1996, 39-44.p.ang.resumé, l fénykép. 
 
Adalékok Nemeskajal község néprajzához. In: Szerk.  Pukkai László. Kajal -  
Nemeskajal, 1997, 56-61.p. 
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Fašiangová obchôdzka „chodenie s klátom“ – tradícia a súčasnosť. ( A farsangi 
tıkehúzás – múlt és jelen.) In. Tradičné zvyky a obrady   a súčasnosť. ( A 
hagyományos népszokások és jelenkorunk) Podtatranské múzeum, Poprad, 
1997, 34-39.p. 
 
Adatok a mátyusföldi népi díszítımővészet ornamentikájához. In. Arrabona, 
Múzeumi Közlemények, Gyır, 1998, 36 évf., 1-2 sz. 99-108. p.16 rajz 
 
Népi gyógyítás a történeti Hont vármegye néhány községében. In: Notitia 
historico-ethnologico l. Szolgálatban. Dunajská Streda, 1998, 33-56.p. 
 
Néprajzi muzeológia. In: Hírharang, Néprajzi Tájékoztató füzet. Komárno, 
1998, IX. évf., 1-2. sz. 20-23. p. 
 
Národopisný zbierkový fond Vlastivedného múzea v Galante. (A Galántai 
Honismereti Múzeum néprajzi győjteménye.) In: Studia Galanthensia 6, 1999, 
44-59. p. 
 
Vodné mlyny na Malom Dunaji. (Vízimalmok a Kis - Dunán.) In: Pamiatky a 
múzeá, 2000, . 4. sz. 20 -23. p. 4 színes fénykép, 1 fekete-fehér fénykép, 1 rajz 
 
Adalékok a község néprajzához. In: Nádszeg – múlt és jelen. Magyar Vasárnap 
Kiadó, Komárom, 2000, 159-184.p. 4 színes fénykép 
 
„Szagos vízzel a kezembe´, tojást várok…“ Húsvéti népszokások a 
Csallóközben és a Mátyusföldön. In: Katedra, 2001, VIII. évf., 8. szám, 20-21. 2 
fénykép 
 
Systém evidencie fotografií a fotonegatívov v oblasti etnografie vo 
Vlastivednom múzeu v Galante. (A fényképek és fényképfelvételek 
nyilvántartása és raktározása a Galántai Honismereti Múzeumban.) 
Nagyszombati Nyugatszlovákiai Múzeum, 2002, kiadás elektronikus formában 
lemezen. 
 
Zsákmányoló gazdálkodás Farkason és Negyeden. In: Muzeológiai Füzetek - 
Muzeologické zošity 1, Lilium Aurum, Dunaszerdahely – Dunajská Streda, 
2002, 19-23.p. 
 
Die sakralen Kliendenkmäler der Gemeinde Nagyfödémes. In: Acta Ethnologica 
Danubiana 4, Komárom – Dunaszerdahely, 2002, 49.-59.p. 19 fekete-fehér 
fénykép 
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Farkasd néprajza. In: Farkasd. Összeállította: Novák Veronika, AB-ART 2002, 
187-219. p. 16 fekete-fehér fénykép 
 
Príspevok k významu svätenín v tradičnej ľudovej kultúre. (A szentelmények 
szerepe a hagyományos népi kultúrában.) In: Kresťanské sviatky a tradičná 
kultúra, Skalica, 2002, 37.- 42. p. 
 
A helyi kultúra kincsestára – múlt, jelen, jövı. In: Mőtárgykezelés. Komárom, 
2002, 9-14.p. 
 
Diószeg – esettanulmány. In: Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében. 
MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2003, 207-221. p. 
 
Klenotnica ľudovej kultúry Maďarov na Slovensku. A szlovákiai magyar népi 
kultúra kincsestára. Treasures of Hungarian folk culture in Slovakia. Schätze der 
ungarischen Volkskultur in der Slowakei. In: Tradície a hodnoty. Hagyományok 
és értékek. Traditions and Values. Traditionen und Werte. In: Katalóg expozície 
SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Bratislava, 2003, 37-52, p. 22 
színes fénykép. 
 
Traditional economic life in northem part of the Danube Lowland. 
Hagyományos gazdálkodás a Kis – Alföld északi részén. In: Nostra  Tempora 8. 
Social networks in movement. Time, interaction and interethnic soaces in 
Central Eastern Europe. Šamorín – Dunajská Streda, 2003, 89-97. p. 
 
A szlovákiai múzeumok és a magyar népi kultúra muzeális emlékei. In: Magyar 
Múzeumok, roč. 10, 2004/1, 30 – 32. p,  1 színes, 3 fekete-fehér fénykép 
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Kapitány Orsolya 
 

 
 

Született: Kaposvár, 1955. október 1. 
Családi adatok: férj: Lövétei Lajos (üzemmérnök), gyermek: Orsolya (1986) 
Tanulmányok: Tanítóképzı Fıiskola, Kaposvár, Tanárképzı Fıiskola, 
Szombathely, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen 
Munkahely: Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár 
Beosztás: néprajzkutató-fımúzeológus 
 
1974 óta dolgozom a Rippl-Rónai Múzeumban, 6 évig néprajzi asszisztensként 
Dr. Knézy Judit néprajzkutató szakmai irányításával vettem részt a megye népi 
kultúrájának tárgyi és szellemi értékeinek győjtésében, múzeumi keretek között 
történı megırzésében és ezek állandó és idıszaki kiállításokon történı 
bemutatásában. 
1982-1986 között a múzeum közmővelıdési osztályán láttam el népmővelıi 
feladatokat. 
Kislányom születését követıen 1988-tól ismét a néprajzi szakterületre kerültem. 
1993 óta a Rippl-Rónai Múzeum néprajzi győjteményének gondozásával 
foglalkozom egy győjteménykezelı segítségével.  
A győjtemény összetétele:  

tárgyi győjtemény:14.500 db 
adattár: 2322 tétel,  
fotótár: 24.375 db fekete-fehér negatív 

9376 dia 
 digitális úton készített fotók 1500-2000 db. 

Kutatásaimat elsısorban a társadalomnéprajz, a népi díszítımővészet területére 
összpontosítom. Fontosnak tartom a mai alkotók tevékenységének figyelemmel 
kísérését, munkájuk segítését.  
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Eddigi munkásságomat állandó néprajzi kiállítások és kiadványok ırzik. 
Ezek közül a fontosabb állandó kiállítások: 

1992. „Fejezetek Somogy néprajzából” Kaposvár (Rippl-
Rónai Múzeum)  
(Társszerzı: Gáll Éva) 

1999. „Mesterek és mőhelyek” Marcali (Városi Helytörténeti 
Múzeum) 
(Társszerzı: Imrı Judit) 

2000. Somogy megyébıl áttelepített talpas szılıbeli 
építmény berendezése Mannaminne (Svédország) 

 
Idıszaki kiállítások: 
1992 óta évente két alkalommal idıszaki tárlatot rendezek a Rippl-Rónai 
Múzeum néprajzi kamaratermében, ahova  a népi iparmővész, népmővészet 
mestere címmel rendelkezı alkotók munkáiból válogatok. E kiállítások közül 
néhány: 

1994. Faragók (Népi iparmővészek Somogyban 1.) 
1998. 75 éves Tamás László fazekas, a Népmővészet Mestere (Népi 
iparmővészek II.) 
2002. 50 éves a Kaposvári Fazekas Háziipari Szövetkezet 

 
Fontosabb tudományos publikációk: 

1994. Somogyszob község reformátusságának házassági 
kapcsolatrendszere 1850-1930 között. In. Somogyi 
Múzeumok Közleményei 10. (szerk.: Király István Szabolcs) 
231-237. 

1998. A kender termelése és feldolgozása Belsı-Somogy falvaiban. 
In. Somogyi Múzeumok Közleményei 13. (szerk.: Király 
István Szabolcs) 327-388. 

2001. Fejezetek Nagyatád és a hozzácsatolt települések paraszti 
rétegének életébıl. In. Nagyatád monográfiája (szerk.: Bısze 
Sándor) 444-489.  

2001. A fonás-szövés hagyománya 
In. Somogy megye népmővészete (szerk. Kapitány Orsolya-
Imrı Judit) 143-172. 

2001. Kerecsényi Edit-Kapitány Orsolya: Tárgyak, kéregbıl, 
fatörzsbıl, vesszıbıl és más növényi nyersanyagokból. In. 
Somogy megye népmővészete. (szerk. Kapitány Orsolya-
Imrı Judit) 289-308. 

 
Rendszeresen publikálok népszerősítı kiadványokban és tartok elıadásokat 
felkérésre. 
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Sisa Béla  
(a Felügyelı Bizottság tagja) 

 

  
 

SISA BÉLA 60. SZÜLETÉSNAPJÁRA���� 
 

2002. május 22-én a Magyar Tudományos Akadémián a gróf Klébelsberg Éva  
képviselte Fenntartható Fejlıdésért Alapítvány és az általam képviselt Sóstói 
Múzeumfalu Baráti Köre népi építészeti tanácskozást szervezett Sisa Béla 60. 
születésnapja tiszteletére. Az ott elhangzott elıadásokból tervezett könyv nem 
állt össze, de a szigligeti konferencia elıadásait közreadó kötet szerkesztése 
közben az az ötletem támadt, hogy talán nem számít szentségtörésnek, ha a 
számos népi építészeti konferenciát szervezı vagy ott elnöklı (többek között 
Békésen, Békéscsabán, Szigligeten s most Hódmezıvásárhelyen) Sisa Béla 
sikeres életútjának legfontosabb szakmai állomásait közzéteszem e kötetben. 
Teszem ezt abból a megfontolásból is, mivel a két tanácskozás magyar elıadói 
nagyrészt azonosak, s az elhangzott elıadások témái is a népi mőemlékek 
védelmét taglalják. E kötet tehát kárpótolja a tavalyi tanácskozás elıadásainak 
elmaradt publikálását, ugyanakkor tisztelgés is az „öregebbik” Sisa Béla elıtt! 
 
A szakmai sikereket bıven hozó életút 1942-ben Jászberényben kezdıdött. Sisa 
Béla iskoláit szülıvárosában és Budapesten végezte, tanulmányait 1960-ban 
fejezte be a fıvárosban a Magasépítı Technikumban. A budapesti Mőszaki 
Egyetem szakmérnöki tanfolyamát vendéghallgatóként végezte el 1970-71-ben. 
Munkahelye 1968 óta nem változott (annál többször annak elnevezése!), az 
Országos Mőemléki Felügyelıségnél kezdte, az Országos Mőemlékvédelmi 
Hivatal Mőemlékfelügyeleti Igazgatóságán a népi építészeti osztály vezetıje 
volt 2001-ig, s most a jogutód intézménynél, a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatalnál dolgozik programigazgatóként.  
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Az ICOMOS Magyar Nemzeti Szakbizottságának 1980-tól tagja, 1997–2002 
között alelnöke, a Magyarországi Tájházak Szövetsége felügyelı bizottságának 
megalakulása, 2002 óta tagja. Munkásságáért megkapta a Magyar 
Mőemlékvédelemért díjat. 
 
Számadásként álljon itt megjelent köteteinek, cikkeinek bibliográfiája, 
kiállításainak jegyzéke, tervezéseinek felsorolása. 
 

 
Publikációk 
 

Önálló kötetek 
 

1. Békés megye mőemlékei I-II. Békéscsaba, 1981. 341., 331 p. 
2. Tés, szélmalmok. Budapest, 1984. Tájak–Korok–Múzeumok kiskönyvtára, 181. 

(társszerzı: Erdélyi Gábor) 
3. Tihany, népi mőemlékek. Budapest, 1986. 16 p. Tájak–Korok–Múzeumok 

kiskönyvtára, 260. (társszerzı: dr. Erdélyi Zoltánné) 
4. Száz fénykép – száz népi mőemlék. Fotónapló a Kárpát-medence népi építészeti 

emlékeirıl. Békéscsaba, 1987. 126 p. („Fekete könyvek” kultúrtörténeti sorozat 8.) 
5. Táltos a templomtornyon. A magyar ısvallás emléke Erdélyben. Nyíregyháza, 1995. 

217 p. A Sóstói Múzeumfalu kiskönyvtára 3. 
6. Erdélyi képek. / Bilder über Siebenbürgen. Nyíregyháza, 1996. 263 p. A Sóstói 

Múzeumfalu kiskönyvtára 4.  
7. Száz fénykép – száz népi mőemlék. Fotónapló a Kárpát-medence népi építészeti 

emlékeirıl. / 100 Fotos – 100 Denkmäler der Volksarchitektur. Nyíregyháza, 1996. 
136 p. 2., módosított kiadás 

8. Békéscsaba, Meseház. = Tájak–Korok–Múzeumok kiskönyvtára, 571. füzet. Budapest, 
(1998) 16 p. (társszerzı: Bereczky Lóránd) 

9. Karcag város építészeti emlékei / Architectural relics of the town of Karcag. Karcag, 
2000. 166 p. 

10. A Kárpát-medence fatornyai. / Wooden bell towers in the Carpathian Basin. 
Nyíregyháza–Sóstófürdı, 2001. 365 p. A Sóstói Múzeumfalu kiskönyvtára 6. 

 

Cikkek, tanulmányok 
 

1. Julian barát nyomában. = Világ Ifjúsága, 1967. 5. sz. (társszerzı: Fejér Zsolt) 
2. Az oszét holtak városa = Magyar Építımővészet, 1967. 3. sz. (társszerzı: Fejér Zsolt) 
3. Beszámoló oszétiai utazásunkról. = Mőemlékvédelem, 1970. 1. sz. (társszerzı: Fejér 

Zsolt) 
4. Népi mőemlékvédelem 1969-70. = Magyar Mőemlékvédelem (társszerzı: dr. Erdélyi 

Zoltánné) 
5. A pápai kékfestı mőhely. = Természet Világa, 1970. 11. sz. 
6. A szarvasi szárazmalom. = Természet Világa, 1971. 2. sz. 
7. Harangtornyok. = Természet Világa, 1971. 12. sz. 
8. Fából készült remekmővek. = Idegenforgalom, 1973. 3. sz. 
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9. Beszámoló romániai tanulmányutunkról. = Mőemlékvédelem, 1974. 1. sz. (társszerzı: 
Kozák Károly) 

10. A szarvasi szárazmalom mőemléki helyreállítása. = A Békés Megyei Múzeumok Köz-
leményei, 1973. 2. sz. (társszerzı: dr. Erdélyi Zoltánné) 

11. A békéscsabai szlovák tájház. = A Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 1973. 2. 
sz. 

12. Népi mőemlékek védelme 1971-1972. = Magyar Mőemlékvédelem (társszerzı: dr. 
Erdélyi Zoltánné – Wirth Pétrer) 

13. Kalotaszegi képek. = Idegenforgalom, 1974. 7. sz. 
14. A szárazmalmok utolsó emlékei. = Technikatörténeti Szemle VII (1973-1974) 
15. Mi lesz a sorsa Csongrád-Belváros népi építészeti együttesének? = Csongrád ’75. 
16. Védett parasztházak helyreállítása Zala megyében. = Mőemlékvédelem, 1976. 2. sz. 

101-106. (társszerzı: Wirth Péter) 
17. Csongrád-Belváros népi építészeti együttesének távlati hasznosítása. = Mőemlékvéde-

lem, 1977. 2. sz. 86-90. (társszerzı: Geönczeöl László) 
18. A Mőemlékfelügyeleti Osztály 1973-1974. évben végzett építészeti tervezési és 

helyreállítási munkái. = Magyar Mőemlékvédelem, 1973-1974. Budapest, 1977. 351-
356. 

19. Két Balaton-parti lakóház helyreállítása. = Mőemlékvédelem, 1978. 3. sz. 240-251. 
20. Csongrád belváros rekonstrukciója. = Városépítés, 1979. 5. sz. 23-24. 
21. A kiskundorozsmai szélmalom helyreállítása. = Mőemlékvédelem, 1980. 1. sz. 33-38. 
22. A kékkúti füstös ház. = Utazási Magazin, 1980. (IV. évf.) 3. sz. 
23. Népi-ipari mőemlékek védelme. = Népi építészeti emlékeink védelme. Egri Nyári 

Egyetem elıadásai 1979. Budapest–Eger, 1980. 91-95. 
24. A kismesterségek építészeti emlékei. = Utazási Magazin. 1981. (V. évf.) 3. sz. 
25. Békéscsaba tanyamúzeum. = Utazási Magazin, 1982. (VI. évf.) 3. sz. 
26. A tési szélmalmok helyreállítása. = Mőemlékvédelem, 1982. 1. sz. 37-43. 
27. Magyarország tanyamúzeumai. = Városépítés, 1983. 3. sz. 33-34. 
28. A tanyák mőemléki helyreállítása és hasznosítása. = Tanyaépület, tanyavilág. A III. 

Békési Népi Építészeti Tanácskozás elıadásai. Békés, 1983. 
29. Békés népi építészetének emlékei. = Békés város néprajza. Békés, 1983. 571-624. 
30. Népi építészeti tanácskozások Békés városában. = Mőemlékvédelem, 1984. 4. sz. 281-

287. 
31. A szárazmalmoktól a gızmalmokig. = Agrár és ipartörténeti emlékek védelme. Egri 

Nyári Egyetem elıadásai 1983. Budapest–Eger, 1985. 73-74. 
32. Adattár. = A magyar mőemlékvédelem munkájának eredményei az egyes mőemlékek 

tükrében. (Gönc, Kossuth u. 85.; Komlóska, Rákóczi u. 19.; Hódmezıvásárhely, 
Árpád u.21.; Mártély, Tanya 41., Szélmalom.; Zamárdi, Fı u. 84.; Tarpa, Árpád u., 
Szárazmalom; Tés, Táncsics M. u. 32., Ozi-féle szélmalom; Kávás, Temetı u. 13.; 
Zalalövı-Zalamindszent, Petıfi u. 35.) = Magyar Mőemlékvédelem IX. Budapest, 
1984. 

33. Magyar települések fatornyai. = A népi építészet védelme. Az Egri Nyári Egyetem 
elıadásai, 1985. Budapest–Eger, 1986. 61-66.  

34. A kiskundorozsmai szélmalom helyreállítása. = Nem forog a dorozsmai szélmalom. 
Írások Dorozsmáról. Szeged, 1986. 169-180. 

35. Tájházak népi épületekben. = Mőszaki tervezés, 1987. (XXVII. évf.) 11-12. sz. 1-15. 
36. A Kárpát-medence fatornyai. = Népi Építészeti Tanácskozás. Békés, 1987. szeptember 

25-26. 
37. Moldvai verıfény. = Pavilon, 1990. 2-3. sz. 
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38. Hungarian wooden Belltowers of the Carpathian Basin. = Armos. Moutsopoulos 
memorial book. Thessaloniki, (1990.) 305-352. 

39. Tájházi gondok. = XVII. Országos Mőemléki Konferencia. Nyírbátor, 1993. 
40. A tivadari harangtorony rekonstrukciója. = Ház és Ember 9. Szentendre, 1994. 161-

174. (társszerzı: Páll István) 
41. A boldogasszony kultusz építészeti emlékei. = IX. Népi Építészeti Tanácskozás. Békés, 

1994. 77-81. 
42. A hódmezıvásárhelyi zsinagóga helyreállítása. = Tusnád ’92-94. 
43. A magyarországi tájházak helyzete. = Mőemlékvédelem, 1996. 3. sz. 180-186. 
44. A X. békési Népi Építészeti Tanácskozás. = Mőemlékvédelem, 1996. 4. sz. 
45. Népi mőemlékek védelme 1980-1990. = Magyar Mőemlékvédelem X. Budapest, 1996. 

279-290. 
46. Egy tornác újjászületett. = Mőemléklap, 1997. (I. évf.) 2. sz. 
47. A Balaton-felvidék népi mőemlékeinek helyzete.= A Balaton-felvidék népi építészete. 

Szentendre–Veszprém, 1997. 
48. Az életfa. = „İrizd meg ezt a lelkületet…” Gyurkó János emlékére 1952–1996. 

Budapest, 1997. 185-193. 
49. A népi mőemlékek védelmének jelenlegi helyzete. = Mőemlékvédelem, 1998. 5. sz. 

229-238. 
50. Múzeumi rendeltetéső népi mőemlékek támogatási programja. = Mőemléklap, 1998. 

május (II. évf. 5. sz.) 
51. Állami törıdéssel. Az in situ megırzendı népi építészeti emlékek – mőemlékek 

helyzete. = Mőemléklap, 1998. szeptember (II. évf. 9. sz.) 2. 
52. A mőemlékvédelem alatt álló tanyák megóvása. = Kecskeméti Napok ’94. 1998. június 

11. 
53. Népi mőemlékhelyreállítások. = Népi építészeti örökség. Tusnád, 1999. 
54. A tájházak fennmaradásának távlati lehetıségei. = Népi építészeti örökség. Tusnád, 

1999. 
55. Bevezetı a népi mőemlékek legújabbkori történetéhez. = Népi mőemlékek – nemzeti 

örökségünk. Nyíregyháza–Sóstófürdı, 1999. 7-18. Szerk.: Sisa Béla (A Sóstói 
Múzeumfalu kiskönyvtára 5.) 

56. Végtelen idıkig… = Mőemlékvédelem, 2000. 4. sz. 218-222. 
57. Az épített örökség értékeinek megırzése. = A mőemlékvédelem elméleti és gyakorlati 

kérdései. Tusnád, 2000. 
58. 1965, 1968, 1993. = Mőemlékvédelem törvényi keretek között. Budapest, 2001. 136-

137., 141., 174-175. 
59. Kampanilék, haranglábak, harangtornyok. = Az épített örökség integrált védelme. 

Tusnád, 2001. 
60. A Dél-Alföld népi mőemlékeinek helyzete. =  Mőemlékvédelem, 2001. 5. sz. 305-309. 
61. Network of rural heritage buildings of Hungary. Budapest, (2001) (társszerzık: Deli 
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Fuchszné Benák Katalin 
- elnökségi tag, a Dél-Alföldi Régió képviselıje - 

 
 

 
 
 
 
1956. november 9-én,  Csongrád megyében, Maroslellén születtem. Öten va-
gyunk testvérek. Családunk fıként a mezıgazdaságból élt. Szüleim egyszerő, 
jószándékú emberek, akik boldog gyermekkort biztosítottak számunkra, s 
igyekeztek jóra nevelni mindannyiunkat. Származásom szerint otthon vagyok a 
Kárpátoktól a Pireneusokig. 
 
Egy gyermekem van, aki a Szent István Egyetem Környezetgazdálkodási Karán 
és Németországban gyarapítja tudását, az ökológiai gazdálkodás területén. 
 
Általános iskolai tanulmányaimat követıen Hódmezıvásárhelyen a 
Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskolában tanultam, majd a Debreceni 
Tanítóképzı Fıiskolán kaptam népmővelı-könyvtáros diplomát. 2002-ben 
Budapesten, a KKDSz Akadémián kaptam meg a felsıfokú kulturális menedzser 
oklevelet. EU-tanulmányi képzésben vettem részt a szegedi JATE-n, majd egy 
brüsszeli tanulmányúton, ahol betekintést nyerhettem az EU rendszerébe. 2003-
ban alapfokú újságíró-képzésben vettem részt. Szerkesztıbizottsági tagja vagyok 
a Csongrád Megyei Könyvtáros c. folyóiratnak, s egy ideig a Mindszenti Hírek 
c. lap fıszerkesztıje, kiadója voltam. Több kiadványt, könyvet szerkesztettem, 
írtam, melyek elsısorban helytörténeti jellegőek. Két ciklusban önkormányzati 
képviselı voltam. 
Hosszabb ideig dolgoztam a Hódmezıvásárhelyi Divat Kötöttárugyárban, mint 
közmővelıdési és rétegpolitikai elıadó, Szentesen a Klauzál Utcai Általános 
Iskolában, mint báziskönyvtáros pedagógus, illetve jelenlegi munkahelyemen, a 
mindszenti Keller Lajos Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjteményben, 
melynek igazgatója vagyok. 
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A Mecénások a Kultúráért Egyesület elnöke vagyok. 2002 novemberében 
választottak meg a Magyarországi Tájházak Szövetsége Dél-alföldi régiójának 
képviseletére. Ez igazán testreszabott feladat számomra, mivel mindig különös 
érdeklıdéssel figyeltem a néphagyományokat, a népi kultúrát. 
Szerencsésnek mondhatom magam, mert az életem során eddig nagyon sok 
ember segített az általam fölvállalt feladatok megoldásában.   
A szüleimtıl kapott útravalót igyekeztem gyermekemnek, s környezetemnek 
átadni, mely meghatározója volt eddigi, s jövıbeni életemnek. 
„Mindenik embernek a lelkében dal van, És a saját lelkét hallja minden dalban. 
És akinek szép a lelkében az ének, Az hallja a mások énekét is szépnek.” (Babits 
Mihály)  
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Kapcsolatfelvétel a vajdasági tájházakkal 
 

Elızmények: 2003. augusztus 22-23-án Bárkányi Ildikó (Móra Ferenc Múzeum, 
Szeged) részt vett a Vajdasági Magyar Folklórközpont (továbbiakban VMF) és a 
kulai Népkör által szervezett tájházi szakmai találkozón (lásd: Tájházi Hírlevél 
2003. 3. szám 3-5. oldal). Ennek alapján elhatároztuk, hogy felvesszük a 
kapcsolatot a vajdasági tájházak fenntartóival, üzemeltetıivel. Így szervezıdött 
az elsı – kapcsolatfelvevı - út Bárkányi Ildikó segítségével, aki azonban végül 
nem tudott részt venni ezen a látogatáson. 
 
Elıször Szabadkán a VMF képviseletében Nagy Istvánnal és Raj Rozáliával 
tárgyaltam, ismertettem a Szövetség jelenlegi helyzetét, ez évi terveinket. 
Meghívtam İket a május 7-i Dél-Alföldi regionális találkozóra és a szeptemberi 
II. Országos Találkozóra. 
Ezt követıen szakmai tanulmányútra indultunk a környék jelentısebb 
tájházainak, győjteményeinek megtekintésére. Elıször a kupuszinai 
helytörténeti győjteményt látogattuk meg, ahol azt annak létrehozója, Dr. 
Silling István egyetemi tanár mutatott be.  
 

 
 

Szobabelsı a kupuszinai tájházban 
 
A győjteményt a hajdani – ma használaton kívüli – iskola épületben helyezték 
el. Az értékes győjteményt két nagyobb és egy kisebb szobában állították ki, 
áttekinthetı, példamutató rendben, mégsem ideális környezetben. Belépıjegyet 
nem alkalmaznak, az évenkénti látogatók száma 900-1000 fı/év. 
Innen Doroszlóra utaztunk, ahol a doroszlói tájházat tanulmányoztuk. Ezt a 
magánerıbıl létesített tájházat Raj Rozália családja korábbi lakóházában 
rendezte be példamutató szakszerőséggel és gondossággal. A háromosztatú, 
oromfalas, széles tornácú házban egy tiszta szoba, egy szabad kéményes konyha 
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(pitvar) és egy lakószoba (hátsó szoba) után istálló, pince és egyéb 
melléképületek találhatók. A nagyobb mérető gépek, eszközök (szekér, ekék, 
boronák, henger, stb) jelenleg szabad ég alatt vannak tárolva, de tervezik féltetıs 
szín létesítését. A tájház telkén egy alkotóházat is építettek, amely az itt folyó 
kézmőves táborok központja. 
Az utunk innen Topolyára vezetett, ahol a tájházat, a kovács- és hintókészítı 
múzeumot és a víztároló partjára áttelepített szélmalmot tanulmányoztuk. A 
tájház udvarán értékes mezıgazdasági gép- és eszközgyőjtemény várja jobb 
sorsát. A ház győjteménye gazdag, gondozott.  
 

 
 

Kovács- és hintókészítı múzeum Topolyán 
 
A szakmai kirándulás utolsó állomása völgyesi helytörténeti győjtemény volt, 
amit egy helyi civil szervezet üzemeltet. Jelenleg a tavaszi meszelésre 
készítették elı a szobákat.  
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Vendéglátóimmal a völgyesi helytörténeti győjteményben 
Szabadkára visszatérve összefoglaltuk a nap tanulságait. Megállapodtunk abban, 
hogy a kapcsolattartást a VMF-en keresztül intézzük. Lehetıség szerint részt 
veszünk a nyári vajdasági tájház-találkozón. 
 

Szablyár Péter 
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A doroszlói tájház 
- Kecskés Péter muzeológus - 

 
Doroszló 
 
Doroszló (Doroslovo), már a középkor derekán lakott helység volt. Ma, a 

Szerbia-Montenegró Államszövetségben, a Vajdaságban, azaz a Bácska 

délnyugati csücskében, az egykori Mosztonga folyócska (1957-tıl ennek 

medrében a Duna–Tisza–Duna csatorna) partján fekvı falu. Az egykor zömmel 

magyarlakta kis település, ma vegyes lakosságú, s a vidék három 

leghagyományırzıbb magyar közösségének (Doroszló, Gombos, Kupuszina) 

egyike. Zombortól délre, 20 kilométernyi távolságra fekszik, míg a Duna 

délnyugati irányban kb. 11 kilométerre folyik a falutól. 

Helységnévként már 1313-ban említik Doroszlót. 1350-ben a Bács vármegyei 
Doroszlón határjárást tartanak, melynek ura ekkor a Doroszlai család. Feltételezések 
szerint a település róla kapta a nevét. 1552-ben, Temesvár eleste után, török uralom alá 
került. 1662-ben Vattay Pál kapta meg Doroszlót, melyet elpusztult helységnek mond. 
1752-tıl telepítik újra, mégpedig a híres középkori búcsújáró hely, Bajkút közelében. 
Új-Doroszló magyarsága a Kárpát-medence 27 vármegyéjébıl települt. Lakói 
zömmel a Dunántúlról, legtöbben Tolna megyébıl érkeztek. Más-más 
idıszakokban szlovákok és németek is megtelepültek itt. Az elsı világháborút s az 
Osztrák–Magyar–Monarhcia szétesését követıen a falu a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság, majd Jugoszlávia kötelékébe került. 1941 és 1944 között ismét 
Magyarországhoz tartozott. A második világháborút követıen a kitelepített német 
lakosság helyére a horvátországi Líkából szerb telepesek érkeztek. Mindez nagy 
mértékben megváltoztatta a falu nemzetiségi arculatát is. Az 1990-es évek 
háborúja, a menekültek újabb hullámát, az újabb betelepítést hozta magával, ezzel 
párhuzamosan pedig a magyar fiatalok elvándorlását. 

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

Az épített környezet, a falusi életforma emlékei megırzésének egyik 
lehetısége, a tájházak, falumúzeumok ill. helytörténeti győjtemények létesítése. 
Ahol jelentıs értékek maradtak, és a közösség is elég életerıs, ott elsısorban a 



Tájházi Hírlevél  - 2004. 2. szám 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 
 

helytörténeti győjtemény, vagy tájház a legmegfelelıbb mód az értékek 
megırzésére, különösen, ha annak a falunak megvannak azok az akár 
gazdaságtörténeti, népmővészeti vonásai, amelyek egyéniek, a környezı 
közösségektıl eltérı sajátosságokat mutatnak, és ahol a történeti gyökerek legalább 
három-négy generációra nyúlnak vissza, mint pl. Doroszló esetében. E település 
tárgyi hagyatéka összegyőjtésének, megırzésének fontosságáról már a XX. század 
elsı éveiben is szóltak neves néprajzkutatók. Azonban az ügy érdekében a dolgok, 
többszöri próbálkozás után sem alakultak kedvezıen. Végül 1993-ban a tájház 
három létrehozója szerencsés találkozásának, elhatározásának és kitartásának 
köszönhetıen, e hagyományırzı közösségben a még fellelhetı tárgyi anyagból 
sikerült annyit összegyőjteni, hogy állandó néprajzi kiállításon egy doroszlói porta 
és parasztház teljes berendezésével váljon láthatóvá.  

 

 
 

Szobabelsı 
 

 
 
 
Az újkori, tehát 8–10 generációs magyar katolikus falu esetében, egy 21. 

század elejére megmaradt alföldi típusú gazdaházat ıriztek meg helyben, 
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rendeztek be, sıt a faluban összegyőjtött anyagon kívül, az 1920–1930-as évek 
közötti idıszakban itt lakott család tárgyi világának nagy részét is feltárták.  

A helyreállított mőemlék jellegő, népi építészeti értékeket hordozó 
gazdaházban használati és gazdasági tárgy-együttesek, életmódot jelzı állandó 
néprajzi kiállítás látható.  

A tájházat magánerıbıl létrehozók: Renić Kistamás Katalin, Raj Rozália és 
Nagy István helyi  győjtı és a tárgyadományozó révén, továbbá más számos 
segítı és támogató jóvoltából, itt egy kulturális centrumot létesített. A falusi 
építészet és néprajzi muzeológia munkatársai segítségével olyan központ alakult 
ki, ami a 20. század elsı harmadára hiteles és a 21. század igényeinek 
megfelelıen továbbépíthetı és alakítható. 

Ennek a délnyugat-bácskai centrumnak jelentısége legalább három 
tényezıbıl áll: 
- a hagyományfeltárás, -mentés és -megırzés építészeti/tárgyi példája 
- a kulturális értékek, technológiák és tevékenységkörök továbbadásának és -

éltetésének alapja 
- a szórványmagyar katolikusságnak egyik identitást, lokalitást képviselı és 

megırzı helye. 
Hol van a helye a vajdasági, pontosabban a bácskai néprajzi kutatásban és 

értékmegırzési kezdeményezéseink megvalósításában a doroszlói tájháznak? 
A 18–20. századi bácskai lakóházakat a kutatók – ha különbözı érvénnyel is, 

ha különbözı néven is (pannon ház, vajdasági ház, alföldi ház) – lényegében és 
tartalmában egységesen írják le, jelenítik meg. Ez pedig az általában földfalú, 
egysoros alaprajzú, egyenes oromfalú és nádtetıs lakóház kívülfőtıs szobai 
kemencével, fél- vagy egész szabadkéményes füstelvezetéssel. A 
társadalmi/gazdasági szint szerint az épületek kiosztása: szoba+konyha+kamra, 
szoba+konyha+szoba+kamra+ istálló illetve ezek kombinációi és ismétlıdései. 

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

Az építmények számbavételét és dokumentálását általában nem követi azok 
valamilyen szintő védelme, hasznosítása. A doroszlói tájház párhuzama az 
1843-ban épült topolyai gazdaház, eredeti szerepének megfelelı enteriırökkel 
berendezve.  
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A topolyai gazdaház 
Ismerjük a Palicsra tervezett regionális szabadtéri néprajzi múzeum tervét. 

Mind építészeti, mind berendezési szempontból analógiát jelenthet a bácskai 
vállalkozásokhoz az Alföld tájházainak láncolata. Így Bács-Kiskun megyében a 
magyar (Dunapataj, Kalocsa, Lajosmizse), a szlovák (Kiskırös), a német (Harta) 
és a bunyevác (Baja) berendezett épületek. Békés megyében három szlovák 
(Békéscsaba, Tótkomlós és Szarvas), két magyar (Békés, Endrıd) és egy román 
(Kétegyháza) tájház. Csongrád megyében pedig az ópusztaszeri szabadtéri 
néprajzi győjteményen kívül a csongrádi és a kopáncsi helyben megırzött 
építmények. 

A doroszlói tájház (Žarko Zrenjanin 54. Vagy Szentkút utca, mely a 
hagyomány szerint a falu legrégebbi utcája), 1000 négyzetméternyi szalagtelken 
áll. E telek három részre tagolódott: porta a házzal+szılıskert+rét. Bár a családi 
hagyomány a 19. század elejére teszi az építési idıt, valószínőbbnek tartjuk az 
1850-es éveket (épületszerkezeti részletek, nyílászárók alapján). Az 1853-as 
második katonai felmérésen már a telek beépítettsége is visszaszámolható. A 
lakóház szinte eredeti formájában áll még, ezért külsején semmit sem kellett 
változtatni. Csupán az utcára nézı véghomlokzat, az uccaeleje volt egykor 
díszesebb. A berendezés az 1930-as évek doroszlói, középparaszti 
lakáskultúráját, életmódját tükrözi. Beosztása a következı: 
szoba+konyha+szoba+kamra+kamra, továbbá hozzáépített fészer és istálló.  
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Szobabelsı a doroszlói tájházból 
 
Az utcafrontra épült lakóházzal szemben a 20. század elején épült nyári 

konyha és láncoskút található. A nyári konyhában volt a helyük az egyszerőbb, 
sokszor a gazda készítette bútordaraboknak: szék, asztal, pad. A székek 
gyékénybıl készült ülılapjai az egykori mocsaras környezet hasznosítható 
anyagának felhasználásáról tanúskodnak. A vályogból készült rakott tőzhely, a 
katlan az üsttel/kotlaház és bogrács, a vízesszék, a tálas és az asztal képezik a 
szerény berendezést. Bejáratán vízszintesen kettéosztott, felezett ajtó van, mely 
1920 táján a ház füstöskonyhájáról került ide.  

Az épület minden helyisége döngölt föld padlózatú. A szarufás-
torokgerendás fedélszéket, a keresztgerendázatot a ház teljes hosszában 
mestergerenda tartja. A födém tapasztott nádszınyegbıl áll. Az eredeti tetıfedés 
felvert nádból készült, amit vágott cserépre cseréltek. Az utcai egyenes oromfal 
sárga téglára cserélése és a héjazatcsere is 1954-ben történt. Az épület vert falú, 
összes helyisége kívül-belül fehérre meszelt, a nyílászárók kékre mázoltak 
(bontott ácstokos, illetve gerébtokos szerkezetőek). A két szobát korábban, 
eredetileg is, két kívülfőtıs kemence, banyakemence főtötte, aminek füstjét 
teljes szabadkémény húzta ki. A tüzelıberendezés átalakítása 1937-ben történt. 
Ekkor az elsı szobai kemence helyére helyben készült barna felülfőtıs 
cserépkályhát állítottak, melyet Gréber János helybeli kályhásmester készített. 

A látogató az udvarról a ház középsı helyiségébe (pitar – konyha) léphet. A 
helyreállításkor, a bontásnyomok és építészeti felmérések alapján, visszaépítésre 
került a fél szabadkémény, helyreállították a két oldali szobában álló főtıtesthez 
(cserépkályha, banyakemence) vezetı nyílást, valamint a keskeny oldalpadkás, 
négyzetes alapú, hátsószobai kemencét. 

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

 A konyhában a régi tüzelı, füstölıpadka mellé vasplatnis takaréktőzhelyet, 
rakottsporhet-et építettek. A rertetın tejesköcsögök, a sütıben vas háromláb, a 
már csak tárolásra szolgáló tüzelıpadkán a kézi lámpás, a századelı 
legjellemzıbb és legfontosabb cserépbıl, ill. öntöttvasból készült 
konyhafelszerelési eszközei (tálak, lábasok stb.) láthatók. Edényeket a falra is 
akasztottak. A bejárati ajtótól jobbra a vizesszék, balra az ajtó mögött az 
edények tárolására szolgáló, festett szekrényke, a kaszli vagy kredenc áll. A 
helyiséget felezı mestergerendára a festett tányérosdeszkát, a jobb oldali falra 
pedig a tálast függesztették, rajta díszedényekkel. A helyreállításnál a 
berendezést úgy tették helyre, ahogy arra vonatkozó emlékezéseket, vagy más 
szabadkéményes konyhákban arra példát találtak. A kemencenyílás alatt, a 
falnak támasztva áll a kemence száját elzáró, sárból készült tévı. A feltárás 
során megjelent kormos falfelületek az egykori füstüskonyha létét igazolják. A 
fal vizsgálata azt mutatta, hogy a konyhát gyakran meszelték: az ajtók felsı 
magasságáig fehérre, ez felett az elsı részben a menyezetet sötétebb kékre, a 
kemence tüzelınyílása feletti részt barna-vörösre, hogy a füst általi 
szennyezıdés minél kevésbé legyen látható.  

 A tárgy-együttesekrıl fontos megjegyeznünk, hogy az utcai, a tisztaszoba 
(nagyház) és a hátsó szoba (a kisház) elrendezése már párhuzamos. Az ágyak 
tehát a hosszanti oldalfalak mellett kaptak helyet (a korábbi sarkos, sarokpados 
elrendezéssel szemben). Ehhez kapcsolódik, hogy a 19. századi generációhoz 
tartozó, megbecsült, értékesnek tartott tárgyak is az enteriırökbe kerültek.  

Így a tisztaszobában kapott helyet a mélyített faragású, festett, komáromi 
típusú láda (19. század eleje). Ez a felemelhetı fedelő, elöl virágozott láda a 
ruhanemő tárolására szolgált, mely a menyasszony hozományához tartozott. 
Falusi faragóspecialisták által készített székek szinte minden helyiségben 
találhatók (19. század második fele). 

Teljes hitelességő a tisztaszoba. Itt a doroszlói portákon talált bútorokkal 
igyekeztek felidézni az 1930-as évek parádés tisztaszobáinak hangulatát. A 
textilanyag (felvetett ágyak, függönyök stb.) a két világháború közötti idıszak 
„magamutogató ízlését és módosságát” adja, mely berendezés a néprajzi 
muzeológia jelentıs teljesítménye. A székeket a magosravetett ágyak elé 
állították. Az ágyakban a párnák, dunyhák lyukhímzéses végein, piros alátét, 
pirosruha virít. A két utcai ablak közé került a tükör, alá pedig a kisalmáriom, 
melynek tetején vásárfiák, apróbb díszek, szent szobrocskák, Mária szobrok 
állnak. Az utcára nyíló két és az udvarra nyíló ablaknál esztergályozott tartókon, 
gazdagon hímzett, lyukhímzéses fehér függöny lóg. A falakon, sárgaréz fejő 
díszszögre függesztve, egymást érik a nagymérető, olajnyomat szentképek, és 
családi fényképek. Néhánynak a szélét aranypapír-kivágás, mások díszszögét 
színes papírmasni díszíti. A szoba közepén áll az asztal. Az ajtón belépve balra 
van a már említett tulipános láda, jobbra pedig, a nagygazda házakban is csak 
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ritkán elıforduló Mária-szekrény. A falon függ a tükrös törülközıtartón a 
dísztörülközı, az ablakpárkányon pedig a petróleumos lámpa áll. A szoba udvari 
ablakával szemben lévı fal mellett van a kétajtós magosszekrény. A falu 
idıseinek fiatalkori, igen gazdag és díszes ünnepi öltözeti darabjai benne kaptak 
helyet (ujjasok, fej- és vállkendık, szoknyák, kötények, fityulák) és egy 1926-
ban készült komplett vılegény öltözet.  

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

A díszítés legkedveltebb mutívuma a virágmotívum, ezen belül pedig a rózsa. 
A legtöbb virágmotívumot így nevezik a faluban. Elnevezéseik: tüskerúzsa, 
tëjarúzsa, labdarúzsa, csipkerúzsa, bazsarúzsa. A fehér lyukhímzés motívumait 
úgyszintén nevesítették. A leggyakoribbak: macskanyomos, vizfojásos, 
rozmringágos, agácaleveles, ezërliku, csigás, szives, patkós, szıllıs, tojásos, 
kocsikerekes, borsólikas, hëgyëscaknis, likbacaknis, kiskukoricás. 

A hátsó szobában a berendezés nagyobb része visszakerült eredeti helyére 
úgy, ahogyan azt az egykori tulajdonos Varga család helyezte el. A helyi 
szokásnak megfelelıen itt kapott helyet az idısebb nemzedék számára az 1910–
1920-as években készült sötét színő (feketésbarna) bútorzat, korhő textíliákkal. 
Az ajtó mögé került a bölcsı, benne a csecsemı keresztelési öltözete.  

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

A család gazdasági szerkezetébıl adódóan a kamrában és a pincében a szılı- 
és borkultúrával kapcsolatos eszközök kaptak helyet, de a hordóskamrába 
bekerült az amerikás utazóláda is. A tájház tárgyai között tanulságos együttest 
képvisel a számos és sokrétő kenderfeldolgozás tárgy- és eszközanyaga: tiló, 
rokka, áspa vagy motolla, gereben, verecseny, gombolyító, madzagszövı tábla, 
mely ugyancsak a hordóskamrában van elhelyezve. A Mosztonga egykori 
gazdag halállománya jelentıs volt a falu lakói számára. Fıleg csíkhalat 
árusítottak a doroszlói asszonyok Zomborban házalva. Ebbıl az idıbıl egy háló 
is látható itt. 

A szántóföldi gazdálkodás felszerelései a fészerben és az udvaron vannak. A 
fészer utáni udvarról nyíló istálló mérete egy tehén és egy ló eltartásának 
megfelelı. A bejárattal szemben a fal mellett áll a jászol, a válu. Középen az 
elválasztó rúd, a strajfa, a lovat és a tehenet különítette el. A falakra aggatták a 
lószerszámokat, köteleket, ostort. A falnak támasztva a kórósöprü, az ajtón belül 
a fából készült itatóvödör, beljebb a trágyázáshoz a fából készült dragacs. 
Kívülrıl, a falon a járom. Az istálló elıtti keskeny, fedett rész alatt van a 
nagyrosta/szelelı, az üst/vasbogrács a háromlábon, az eke, és más gazdasági 
felszerelés. Az istállófalnak támasztva, az eresz alatt kapott helyet az udvaron a 
borona, a fogas, a hengerlı, azaz gurgula. A szállítószekér is az istálló 
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közelében, az udvaron áll. Itt kell elmondanunk, hogy a tájház eszközanyaga 
kiegészítendı és kiegészíthetı, és ezt a létrehozók tervezik is (a 
kukoricatároló/góré, alatta a kifutóval a hidas/ól, és a nyári kenyérsütı kemence 
elkészítését). 

Az egykori tulajdonos Varga család és a tájház létrehozásának története a 
tájház tárgyainak eredetével szoros kapcsolatban áll.  Miután a fiatal 
kétgyermekes Varga János (1876–1972) 1922-ben megvásárolta a házat, 
feleségével, Császár Annával (1880–1938), gyermekeivel és idısödı szüleivel 
költözött ide. Fiai János (1898–1957) és Ferenc (1904–1969) is itt alapítottak 
családot. Itt született Ferenc leánya Erzsébet, aki Rajné Diósi Rozáliának, a 
tájház egyik társtulajdonosának édesanyja. 1987-ben ugyan eladásra került, de 
továbbra is a családban maradt a ház, Raj Rozália tulajdonába került. Raj 
Rozália és Nagy István 1991–1999 között folyamatosan szervezte a faluban, 
korábban a Jugoszláviai Magyar Mővelıdési Társaság, majd a Vajdasági 
Magyar Folklórközpont tagjaiként, a helyi Petıfi Sándor Általános Iskola, az 
idıs helybeliek és a magyar diákság szüleinek támogatásával a Hímzı és 
Hagyományápoló Gyermektáborokat. Néprajzgyőjtı utaikon arról 
bizonyosodtak meg, hogy nemcsak az idısek emlékezetében rejlenek „kincsek”, 
hanem a szekrények alján, fiókjaiban is ott lapulnak! Ekkor született az ötlet és 
elhatározás, hogy Doroszlón TÁJHÁZAT hoznak létre.  

A tájház megnyitására 2001. szeptember 7-én került sor, mely nap a 
középkori eredető, napjainkban is a Vajdaság leglátogatottabb szentkút-típusú 
Mária-kegyhelyének és búcsújáróhelyének legjelentısebb ünnepe. A tájházat dr. 
Silling István egyetemi docens, néprajzkutató nyitotta meg, míg szakmai 
értékelést dr. Kecskés Péter muzeológus, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum fıtanácsosa tartott. 

Összegyőjteni, megırizni, továbbvinni nemcsak az elmúlt 150 év 
életformájának relikviáit lehet, hanem azokat a technikákat és technológiákat is, 
melyek ezeknek az épületeknek, berendezéseknek tárgyaknak a készítési 
technológiáját továbbadják. Tehát nemcsak a megırzésen van a hangsúly. 
Különös jelentısége ennek, hogy az ilyen típusú tájházakat nemcsak megırizni, 
bemutatni, hanem gondozni, üzemeltetni, használni is kell.  

A doroszlói tájház funkciójában, szerepében nagyon helyesen és 
példamutatóan igyekszik továbblépni. A tájház portáján egy olyan alkotóházat is 
felépítettek, amely alkalmas tanácskozások megrendezésére, bizonyos háziipari 
mőhelymunkák gyakorlására. Tehát a tájház nem egy zárt, csak múzeumi 
szereppel mőködı intézménnyé alakul, hanem egy élı, a közösséget kiszolgáló 
létesítménnyé; az élı népi kultúra hagyományainak megırzésére, ápolására, 
továbbvitelére alkalmas hellyé válik. 
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Pályázati figyelı 
 

Hasznos helyek, ahonnan rendeletek, pályázati lehetıségek, egyéb információk tölthetık le: 
 

www.nkom.hu  
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma  
Itt találja a legátfogóbb tájékoztatást a kulturális területtel kapcsolatban, pályázatok, 
rendeletek, törvények, aktuális hírek… 
 

www.koh.hu  
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal  
Fıbb területei: hírek, események, lopott mőtárgyak, kastélyprogram, információk, 
mőemlékvédelem, régészet, mőtárgyak, múzeumok, világörökség, sajtószemle. 
 

www.skanzen.hu 
A szabadtéri múzeumokat ismerhetjük meg, tájegység, mőhelyek, idıszaki kiállítások, 
virtuális kiállítások és tematikus keresı segítségével. A honlap bemutatja és számos 
információt nyújt a múzeum, Néprajzi Látványtár, információ, skanzen hírek, rendezvények, 
tudományos élet, múzeumi oktatás, turisztikai szolgáltatás területérıl. 
 

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítványí (OFA) Kuratóriuma 
pályázatot hirdet a 

Munkanélküliek társadalmi és munkaerıpiaci reintegrációja a 
nagyközségek, kistelepülések elhanyagolt, leromlott részeinek, 

közterületeinek, közösségi tereinek revitalizációjával. 
A támogatási program azonosítója: KÖR/2004-06-04 

 
A támogatás célja: 
a nagyközségekben, kistelepüléseken 
- olyan helyi adottságokra épülı, jól lehatárolható településrész újjáélesztési, 

megújítási fejlesztések támogatása, amelyek elısegítik a foglalkoztatási 
lehetıségek bıvülését; 

- a helyi kezdeményezésekre és széles körő partnerségre építve hozzájárulnak 
a vonzó gazdasági és társadalmi környezet kialakításához, a közösségi élet és 
annak színtereinek fejlesztéséhez. 

 
A pályázat benyújtásának határideje / a postabélyegzı dátuma: 2004. június 30. 
 
A pályázati dokumentáció a programnak megfelelı azonosítóra hivatkozva 
(KÖR/2004.) postai úton igényelhetı, vagy személyesen vehetı át az OFA 
Közalapítványi Irodájában (1037 Budapest, III. Bokor utca 9-11., telefon: 06-1-
388-1270). A pályázati dokumentáció floppyra másolva is kérhetı vagy 
letölthetı az OFA Internet honlapjáról (www.ofa.hu). 
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A Magyar Turizmus Rt. a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal és a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával együttmőködve pályázatot hirdet 

a 
 „VENDÉGBARÁT MÚZEUM/MUZEÁLIS INTÉZMÉNY DÍJ 2004”  

kitüntetı cím és díj elnyerésére. 
 
A cím és a díjkitőzés célja a múzeumok, muzeális intézmények kiemelkedı 
turistabarát tevékenységének, szolgáltatásainak elismerése. Átadására 2005 
márciusában, az Utazás Kiállítás szakmai napján kerül sor. 
 
A kiírás három kategóriára szól, a díj értéke: 
1. 10 000 látogató/év alatt (regionális jelentıségő)   0,5 millió forint 
2. 10 000 -100 000-ig       1,5 millió forint 
3. 100 000 látogató/év felett         3 millió forint 
 
Pályázók köre: mőködési engedéllyel rendelkezı muzeális intézmények, 
fenntartótól függetlenül. 
 
Kategóriánként egy pályázónak ítélhetı oda a díj, annak, amely a szakmai 
bíráló bizottság követelményeinek, a kiírásban megadott szempontok alapján 
leginkább megfelel.  

 
A cím és a díj elnyerésére a mellékelt őrlapon kell pályázni, amely a 
Turisztikai Értesítıben, a Múzeumi Hírlevélben található meg, valamint 
letölthetı az alábbi honlapokról: www.itthon.hu, www.gkm.hu, www.nkom.hu  
A pályázati felhívás a Napi Turizmus és a Turizmus Panoráma internetes 
turisztikai hírlevelekben és országos napilapokban is megjelenik. 
 
A pályázat beadásának határideje: 2004. november 30. 
 
A pályázat benyújtásának helye és módja: Magyar Turizmus Rt. Termék- és 
Témamenedzselési Iroda (Budapest 1012, Vérmezı út 4.), zárt csomagban, 
a pályázó intézmény nevének, valamint a „Vendégbarát Múzeum/Muzeális 
Intézmény Díj 2004” feltüntetésével. 
 
A pályázattal kapcsolatos információ a 1/488-8765, 1/336-7656 és a 1/484-7213 
telefonszámon kérhetı. 
 

A kiírás szempontjainak nem megfelelı, hiányos vagy határidın túl beérkezett 
pályázatokat a bíráló bizottság nem veszi figyelembe. A bíráló bizottság tagjai – 
amennyiben szükségesnek tartják – személyesen is felkereshetik a pályázó 
múzeumot. 
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A pályázat feltételei:  
 
csatolni kell 
 
a muzeális intézmény mőködési engedélyének másolatát;  
az intézmény 2003. évi költségvetésének legfontosabb adatait 
a.) fenntartói támogatás 
b.) saját bevétel: 

jegybevétel,  
kiadvány,  
rendezvény,  
terembérlet stb. ill. ezek százalékos megoszlása az összes bevételhez képest,  

c.) kiadások: 
marketing kiadások, 
rendezvények, konferenciák, 
egyéb turistabarát szolgáltatások, 
beruházások, látogatóbarát fejlesztések, 
PR munka stb. költségeit. 
 

100 ezer látogató/év felett a következı 5 évre vonatkozó marketing tervet, 
100 ezer látogató/év alatt a következı 5 évre vonatkozó marketing 
koncepciót, stratégiai tervet, amelynek terjedelme minimum 5 maximum 10 
oldal.  
 
látogatószám alakulására (utolsó 5 év adatai) vonatkozó kimutatást (havi 
bontásban ill. rendezvényekhez való kapcsolódását grafikusan is megjelenítve)  
 
amennyiben rendelkezik: az intézményrıl végzett látogatói felmérések 
következtetéseit, tapasztalatait (maximum 1 oldalban) 
 
a kiállítások (állandó, idıszakos) bemutatását (maximum 5 oldalban) 
 
a látvány-, élményelemek, attrakciót jelentı szolgáltatások bemutatását 
(maximum 2 oldal terjedelemben) 
• az intézmény 2003/2004-es teljesítménye, tevékenysége, eredményei, 

szolgáltatásai, amelyek alapján a díjra pályázik;  
• szolgáltatás, látvány, élmény minısége; 
• az utolsó három évben végzett, turisztikai szempontból jelentıs fejlesztések; 
• mellékelje a múzeum 2003/2004. évi attrakcióiról, programjairól szóló 

jelentısebb újságcikkek másolatait, ill. az elektronikus médiumokban való 
megjelenések leírásait;  
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a megcélzott látogatókörnek nyújtott információk leírását, a személyi 
feltételek (öltözet, ismeretek, nyelvtudás) bemutatását (maximum 2 oldal 
terjedelemben), valamint mellékeljen (1 eredeti példányban) 
• fotót, CD-t, videó anyagot, marketing eszközt (kiadványt stb.) a múzeumban 

szervezett eseményekrıl, rendezvényekrıl, programokról, szolgáltatásokról; 
• az intézmény – a pályázat szempontjából fontosnak tartott – aktuális 

kiadványaiból, prospektusaiból és egyéb marketing eszközeibıl (plakát, 
poszter, képeslap, belépıjegy, tárlatvezetı lap, foglalkoztató füzetek stb.), 
valamint jövı évi tervezett produkcióiról egy-egy példányt magyar ill. idegen 
nyelveken;  

• 2003. évi programfüzetet, vagy a tervezett rendezvények rövid felsorolását; 
 
az intézmény arculatának, megjelenésének, infrastruktúrájának 
bemutatását (maximum 2 oldal terjedelemben), fényképeket is mellékeljen  
• megközelíthetıség, a helyszínre való megérkezés, eligazodás, parkolás, a 

turisták tájékoztatását elısegítı jelek (épületen kívül); 
• az épület, a múzeum megjelenése, az érkezési front infrastruktúrája; 
• az esetleges várakozás körülményeinek bemutatása; 
• információs táblák, prospektusok, jelek, piktogramok (magyar ill. idegen 

nyelvő) épületen belül; 
• pihenıhelyek kialakítása, akadálymentes közlekedés biztosítása 

mozgássérültek számára; 
• az intézmény egyéb szolgáltatásainak bemutatása (pl. kávézó, ajándékbolt 

stb.), megjelenése, száma;  
• a kiállított tárgyak, győjtemények biztonsági rendszerének kiépítettsége, 

mőtárgyvédelmi szempontok leírása;  
 
a kiállítások tematikájához tartozó plusz szolgáltatások bemutatását 
(maximum 2 oldal terjedelemben)  
• kiegészítı információk;  
• új szemlélet és módszerek a bemutatásban (interpretálás, esztétika), a 

látogatók bekapcsolása (interaktivitás), célcsoportnak való megjelenés;  
• ismertetés az intézményben forgalmazott ajándéktárgyakról, kiadványokról, 

mőtárgymásolatokról stb., az ajándéktárgyak minısége (a 3 legfontosabbnak, 
legjellemzıbbnek tartott tárgyról fényképeket is csatoljon); 

• látogatókkal, turistákkal való kapcsolat (gyermekfoglalkozások, múzeumi 
órák, konferenciák, rendezvények, fogadások stb.); 

• turisztikai szervezetekkel, utazási irodákkal, egyéb múzeumokkal való 
együttmőködés. 

 
A pályázat értékelésének szempontjai:  
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• a látogatóbarát szolgáltatások, programok, rendezvények száma, a 
programon résztvevık száma ill. az ebbıl származott bevétel nagysága (3 
pont) 

 
• a kiadási struktúrán belül a marketing tevékenységre, élményelemek 

kialakítására fordított összeg nagysága (3 pont) 
 
• látogatószám alakulása, nyitva tartás; (10 pont) 
 
• marketing terv szakmai színvonala, elınyt élvez, amely a következıket 

tartalmazza: helyzetfelmérés, környezeti állapotok meghatározása /gazdasági, 
társadalmi, földrajzi stb. jelenlegi helyzet, versenytárselemzés stb. / piaci 
trendek, szegmentáció, SWOT analízis, marketing célok, marketing-mix, 
források/költségvetés, ellenırzés, a megvalósítás ütemterve; (10 pont) 

 
• differenciált árképzés, belépıjegy (típusai), akciók, jövıbeni elképzelések, 

ár-érték-minıség összhangja; (3 pont) 
 
• az intézményrıl végzett látogatói felmérések tanulságai (3 pont) 
 
• a kiállítások (állandó, idıszakos) bemutatása (4 pont) 
 
• látvány-, élményelemek, attrakciót jelentı szolgáltatások bemutatása 

(összesen 24 pont) 
– szolgáltatás, látvány, élmény színvonala, kapcsolódása (összhangja) az 

intézmény tevékenységéhez;  
– a fejlesztések nagyságrendje, színvonala, száma, ütemezése; 
– az élményelemek, a kiállításokhoz tartozó interaktív szolgáltatások 

színvonala; 
– fejlesztési elképzelések, célkitőzések igazodása a látogatói/turisztikai 

igényekhez; 
– a fejlesztések indokoltsága; 
– az attrakciókról szóló – a médiában történt – megjelenések helye, száma, 

hatékonysága;  
 
• megcélzott vendégkörnek nyújtott információk hatékonysága, eszközei 

(összesen 12 pont) 
– a felhasznált marketing eszközök információtartalma, külsı megjelenése, 

nyelvi megoszlása; 
– milyen csatornákat, információs eszközöket választ a célcsoport elérésére; 
– a felhasznált marketing eszközök ill. a marketing terv összhangja; 
– személyes információ lehetısége, a látogatókkal, turistákkal érintkezı 

személyek megjelenése, idegen nyelv tudása; 
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• az intézmény arculata, megjelenése, infrastruktúrája (összesen 12 pont) 
– az érkezési front kiépítettsége, fogadási feltételek (megközelíthetıség, 

parkolás, megállás, pihenıhelyek, akadálymentesítés, ruhatár, kávézó, bolt 
stb.); 

– a tájékoztató rendszer külsı megjelenése, többnyelvőség stb.; 
– a kiállított tárgyak biztonsága; 
– tisztaság; 
 
• a kiállítás tematikájához tartozó plusz szolgáltatások (összesen 16 pont) 
– együttmőködés mely területekre terjed ki; 
– új szemlélet és módszerek, interaktivitás formái, célcsoportnak való megjelenés;  
– különbözı korú látogatócsoportok kezelése; 
– árusított tárgyak, ill. szóróanyagok minısége, választéka; 
 
 
A pályázati anyagot 5 példányban (egy eredeti és 4 másolat) kérjük beküldeni,  
–kivételt képez ez alól a H pontban szereplı mellékletek beküldése, ezekbıl 
csak egy példányt kérünk-, az anyagokat nem küldjük vissza! 
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A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma  
 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁSA 
 

a  „Közmővelıdés-pártoló Önkormányzat – 2004” cím és díj elnyerésére 
 
 
 

A nemzeti kulturális örökség minisztere a közmővelıdési feladatellátás fejlesztésében 
kiemelkedı eredményeket elért önkormányzatoknak a ”Közmővelıdés-pártoló 
Önkormányzat – 2004.” kitüntetı címet és azzal együtt járó díjat adományozza. 
 
(A díjazásra felhasználható keret forrása a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésérıl és 
az államháztartás három éves kereteirıl szóló 2003. évi CXVI. tv. 1. sz. melléklete, XXIII. 
fejezet, 10/2/15 jogcímcsoport- számon meghatározott elıirányzat. 
A díj összegét a közmővelıdési tevékenység feltételrendszerének fejlesztésére kell 
felhasználni és arról elszámolni is szükséges.) 
 
A pályázat célja:  
a közmővelıdési feladatellátás, a közösségi mővelıdés fejlesztésében kiemelkedı 
eredményeket elért helyi önkormányzatok munkájának elismerése. 
 
Pályázhatnak: 
azok a községi, városi(fıvárosi kerületi), megyei(fıvárosi) önkormányzatok, amelyek a helyi 
társadalom mővelıdési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi 
közmővelıdési rendeletben meghatározott feladataik teljesítése érdekében, az elmúlt két évben 
növekvı színvonalon  biztosították a feladatellátás (személyi, tárgyi, gazdasági) feltételeit és 
követendı módon támogatták a helyi közmővelıdési célú civil közösségeket. 
 

A pályázatnak tartalmaznia kell:  
a kitöltött pályázati őrlapot az abban elıírt mellékletekkel együtt. 

 
A pályázati őrlap letölthetı az Internet www.nkom.hu honlapjáról és díjtalanul beszerezhetı a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Ügyfélszolgálati Irodájában (1077 Budapest, 
Wesselényi u. 20-22.). Postai úton csak felbélyegzett, megcímzett A/4-es válaszboríték 
megküldésével kérhetı a nyomtatvány. 
 
A pályázatot – egy eredeti és hat másolati példányban az NKA Igazgatóság Fejezeti 
Pályáztatási Csoport címére (Budapest 1410 Pf. 219.), legkésıbb 2004. június 30-i  
bélyegzıvel  – kizárólag postai úton lehet benyújtani.  A borítékra írják rá: Közmővelıdés-
pártoló Önkormányzat. 
 

A hiányosan vagy határidı után benyújtott pályázatok a bíráló szakértıi bizottsághoz nem 
jutnak el. Hiánypótlásra a pályázat beküldési határideje után nincs lehetıség. A döntés 

felülbírálata nem kérhetı. A pályázatot nem küldjük vissza. 
 
A bizottság a pályázatok beérkezését követı 45 napon belül tesz javaslatot a cím és díj 
odaítélésére, melyrıl 30 napon belül a miniszter dönt.  
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A nyertes pályázók listáját a minisztérium a döntést követı 15 napon belül a Kulturális 
Közlönyben és az NKÖM honlapján nyilvánosságra hozza, a pályázókat az NKA írásban 
értesíti. 
 
A támogatásban részesített szervezettel az NKÖM  szerzıdést köt. 
 
Információ kérhetı: az NKÖM Közmővelıdési Fıosztályától a 484-7261-es telefonszámon. 

 
 

 
                                                                                 Dr. Hiller István sk. 
                                                                    a nemzeti kulturális örökség minisztere 
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R e n d e l e t -  f i g y e l ı 
 

A nemzeti kulturális örökség  
miniszterének 

10/2004. (IV. 13.) NKÖM 
rendelete 

 
a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok 

szakmai támogatásáról 
 

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésérıl és az államháztartás 
három éves kereteirıl szóló 2003. évi CXVI. törvény 48. §-a és az 5. számú 
mellékletének 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján – a belügyminiszterrel 
és a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következıket rendelem el.: 

 
1.§ 

 
A szakmai támogatásban (a továbbiakban: támogatás) a múzeumot 

fenntartó helyi önkormányzatok részesülhetnek. 
 

2.§ 
 

(1) A támogatás az alábbi feladatokra igényelhetı: 
a) állandó kiállítás létrehozása, teljes körő felújítása, illetve 
korszerősítése, 
b) az állandó kiállításokhoz kapcsolódó infrastruktúrális beruházások, 
c) mőemléki felújítást követı szakmai fejlesztés, 
d) a tárygévet követı évben sorra kerülı szakmai fejlesztés 
elıkészítése, 
d) látogatóbarát múzeumi funkció kialakítása (például oktatótermek, 
gyermekfoglalkoztatók, mőzeumi bolt, kávézó, múzeumok 
akadálymentesítése). 
 
(2) A támogatásra vonatkozó felhívást a nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériuma (a továbbiakban NKÖM) minden év április 15-éig 
teszi közzé a NKÖM és a Belügyminisztérium hivatalos lapjában, 
illetve honlapján. 

(3) A helyi önkormányzat támogatási igényét az illetékes Magyar 
Államkincstár területi igazgatóságához (a továbbiakban: Területi 
Igazgatóság) május 31-ig juttatja el. A Területi igazgatóság az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-a (3) 
bekezdésének megfelelıen megvizsgálja a támogatási igényeket, és 
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nem megfelelı, hiányos igény esetén a benyújtást követı nyolc 
napon belül haladéktalan hiánypótlásra szólítja fel a támogatás 
igénylıjét, majd legkésıbb tárgyév június 30-áig véleményével 
együtt továbbítja a NKÖM részére. 

(4) A mellékletben szereplı adatlaphoz a következı dokumentumokat 
kell csatolni: 

 
(a) a múzeum alapfeladatával és arculatával összhangban lévı, 

az adott térség fejlesztési koncepciójához és 
hagyományaihoz illeszkedı fejlesztési programot, 

(b) a tervezett fejlesztés, a kiállítás hasznosításának várható 
eredményeit (közösségi, közmővelıdési és gazdasági 
hatások),  

(c) intézményi marketingtervet, valamint a fejlesztés 
közmővelıdési és múzeumpedagógiai hasznosításának 
tervét, 

(d) feladatokra lebontott költségvetést, az önrész 
feltüntetésével és a pénzügyi ütemezést, beleértve a 
mőködtetés költségeit is, 

(e) a támogatás alapjául szolgáló saját forrás betervezését 
igazoló önkormányzati költségvetési rendelet megfelelı 
fejezetének hiteles másolatát, 

(f) az adott múzeum mőködési engedélyének számát, 
(g) kiállítások létrehozása, felújítása, korszerősítése esetén a 

kiállítás véglegesített és elfogadott forgatókönyvét, 
valamint a kiállítás mőtárgyvédelmi szakvéleményét, 

(h) építészeti átalakítással járó fejlesztések esetén az érvényes 
hatósági engedély alapján megvalósítandó építmény építési 
és látványtervét, 

 
(5) A támogatás feltétele az (1) bekezdés a)- d) pontjában 

meghatározott esetekben 10 %, az e) pontjában meghatározott 
esetben 30% önrész. 

 
3. § 

 
(1) A támogatásról az e célra felkért bizottság szakmai értékelése 

alapján a nemzeti kulturális örökség minisztere dönt. 
(2) A NKÖM a döntést tárgyév július 31-éig közzéteszi a Kulturális 

Közlönyben, valamint a Minisztérium honlapján. Ezzel 
egyidejőleg a támogatásban részesített önkormányzatokra, 
valamint a részükre jóváhagyott támogatás összegének jegyzékét 
utalványozás céljából megküldi a Belügyminisztériumnak. 
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4.§ 

 
(1) A helyi önkormányzat gondoskodik arról, hogy a 

támogatást e rendeletben elıírt célra használják fel, és az 
adott intézmény a központi támogatáshoz, az önrésszel 
együtt – támogatási összegnek az önkormányzat 
számlájára történı megérkezésétıl számított – nyolc 
banki napon belül hozzáférhessen. 

(2) A helyi önkormányzatnak biztosítania kell a 
rendelkezésére bocsátott támogatás elkülönített kezelését 
és analitikus nyilvántartását annak érdekében, hogy a 
támogatás tényleges felhasználása tételesen ellenırizhetı 
legyen. 

(3) A helyi önkormányzatok a támogatások felhasználásáról 
a tárgyév december hó 31-ei fordulónappal a mindenkori 
zárszámadfás keretében és rendje szerint kötelesek 
elszámolni. 

 
5.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetést követı 8. napon lép hatályba. 
 

 
Dr. Hiller István s.k. 

a nemzeti kulturális örökség minisztere 
 
 

A rendelet és az igénylılap a Magyar Közlöny 2004/45. száma 3908-3909. 
oldalain található meg. 
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II. Országos Találkozó – Jósvafı, 2004. 09. 16-19. 
 
 

MAGYARORSZÁGI  TÁJHÁZAK  SZÖVETSÉGE 
Elızetes program 

II. Országos Találkozó  JÓSVAFİ 
 
 

2004. szeptember 16 (csütörtök): 
 
16.00 -  Regisztráció 
18.30 – 20.00 Vacsora 
20.00 – 24.00 Baráti találkozó 
 
2004. szeptember 17. (péntek): 
 
7.30 – 8.30 Reggeli 
9.00 – 13.00 Megnyitó, elıadások 
13.00 – 14.30 Ebéd 
15.00 – 18.00 Elıadások 
18.30 – 22.00 Látogatás és baráti találkozó a Jósvafıi Tájházban 
 Közben: „A jutalomjáték” c. bohózat a Jósvafıi 

színjátszókör elıadásában 
 
2004. szeptember 18. (szombat): 
 
7.30 – 8.30 Reggeli 
8.30 – 20.30 Kirándulás: Jósvafı – Perkupai tájház - Szalonna (ref. 

templom) - Szendrı (kékfestı ház) – Borsodi Tájház 
(Edelény)  ebéd – Gömörszılıs (néprajzi 
győjtemények, Ökológiai Oktatóközpont) – Aggtelek 
(İszköszöntı koncert – Baradla Hangversenyterem) – 
Jósvafı 

20.30 – 21.30 Jósvafı – vacsora 
 
2004. szeptember 19. (vasárnap): 
 
7.30 – 8.30  Reggeli, hazautazás  
9.00 -  Utókirándulás szlovákiai tájházakba határok 

nélkül (fakultatív) 
Jelentkezési lapot mellékelten küldjük. A szállásigényeket a beérkezés 
sorrendjében regisztráljuk, ezért kérjük ezek mielıbbi visszaküldését! 
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Országos találkozónk helyszíne – Jósvafı 
 

 
A közel 400 lakosú község a Jósva-, Tohonya-, Kecsı- és Kajta-patakok összefolyásánál,  
a világhírő Baradla-barlang közelében fekszik. A község neve Ilsuafey formában egy 
1272.évi oklevélben már szerepel, de az akkor még csak a Jósva-patak forrásvidékét 
jelölte; legalábbis az oklevélbıl nem tőnik ki, hogy akkor ott falu is állt volna. 
 
Az Árpád-kor végére az egész Jósva-völgy a Tekus ispántól származó Szalonnai család 
kezére került. A falu környékén több helyütt  X-XI. századi vasmővesség salaknyomára 
bukkantak, sıt Szelcepuszta mellett egy kora középkori kis ıskohóból kikerült buca 
(nyersvascipó) is kifordult a földbıl szántás közben. 
 
Egy 1399. évi oklevél egy, a Jósva vize által hajtott hámort is említ az akkor még népes 
faluban. Magyarországon itt esik elıször említés hámorról. Zsigmond király 1399.október 
24-én kelt iratában említett jósvafıi hámor feltehetıen erre, Borsod megye legrégebbi 
vasipari emlékére utal. 
 
1399-ben már kıbıl épült, torony nélküli templom is állt Jósvafın. Valószínő, hogy a 
falu szélén, a domboldalon álló mai református templom nyugati részét a középkori 
templom falai alkotják.. Feltehetıen az épületet övezı kıfal is középkori. A templom 
egyszerő, dísztelen, deszkamennyezete festett, kazettás mintájú. Az 1770-es években 
kétszeresére bıvítették a középkori templomot. A keleti oldalfalon található az erre 
utaló tábla: "Anno 1773". 
 
A község belterületén még a század elején is több vizimalom és kendertörı állt.A Petıfi 
S. u. 22-ben az ötvenes években szünt meg az un. "alsó-vizimalom". A "középsı 
vizimalom" a tájház bejáratával szemben mőködött,  helyreállítása folyik. A "felsı 
vizimalom" a Jósva-patak völgyében, a Tengerszem tó alatt feküdt. 
 
A három vizimalom és a kendertörı mára elpusztult,melyek   és a kendertörı 
üzemeltetésére a Jósva-patakból több malomárkot vezettek ki, ezek részben még ma is 
megvannak. A községben az egyik malommal kapcsolatosan még köleshántoló is 
üzemelt. 
A községtıl északra, a Tohonya-völgyben mőködött egy kisebb üzem, az un. kapahámor. 
Ezt a jó menı kisüzemet 1938-ban az egyik vasgyár megvásárolra, majd megszüntette. 
 
1927-28-ban Kaffka Péter mérnök irányításával a Jósvafı feletti Farkastorok-völgybıl 
vízszintes tárót fúrtak a Baradla-barlang Óriások-termének folytatásában felfedezett 
barlangszakaszba. Ezzel a barlang fıága - útismétlés nélkül bejárhatóvá vált. Jósvafı 
község ezzel bekapcsolódhatott a barlangi idegenforgalom kiszolgálásába. A II. 
Világháború elıtti években 75 ágyas új szállodát építettek a jósvafıi bejárathoz, 
korszerüsítették a barlanghoz vezetı utat, létrehozták a Tengerszem-tavat, ennek vizé- 
vel hajtott turbina által termelt árammal világították ki a barlangot. E fejlesztések 
motorja Dr Kessler Hubert barlangigazgató volt, aki jelentıs barlangfeltárásokkal is 
beírta a nevét a barlangkutatás történetébe. 
 
Az  Aggtelek és Jósvafı között 1952-ben feltárt Béke-barlang gyógyhatásának 
hasznosítására 1964-ben a barlang végponti termébe vezetı mesterséges tárót építettek  
Jósvafı határában, amely mellett ma asztmaszanatórium mőködik. 
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A XXI. század egyik legnagyobb kihívása a gyors és hatékony információhoz jutás. Ehhez 
szükség van a hatalmas tudástárak feldolgozására, mely sokszor egyben az értékek utolsó 
pillanatban történı megmentése és az értékek átmenekítése az utókor számára. 
A közgyőjtemények egyik legnagyobb feladata az ott tárolt hatalmas értékek állagmegırzése. 
A megırzés egy fontos része a mőtárgyak megörökítése, „digitalizálása” és a járulékos 
tudásbázis rögzítése. 
Ennek a folyamatnak egyik fontos része a tárgyakról készített fotók, filmfelvételek 
elkészítése. Napjainkban a régen készített fotókat már szintén archiválni kell. 
A múzeumokban szintén komoly kihívást jelent a mőtárgyak katalogizálása és az ezekhez 
kapcsolódó információk egyszerő és gyors tárolása, kezelése. 
A digitális adattárolás, fényképek, egyéb illusztrációk rögzítése a legtöbb múzeumi 
nyilvántartó rendszerben bonyolult és ezek kezelése nem felhasználóbarát. 
A katalogizálás másik nagy problémája, hogy a múzeumok sokfélesége miatt szinte lehetetlen 
egy olyan számítástechnikai megoldást találni, amely a folyamatosan bıvülı igényeket ki 
tudja elégíteni. 
A rohanó fejlıdés kapcsán felvetıdik az a kérdés is, hogy a most kialakított adattárakat, 
miként lehet bıvíteni, a most még nem ismert szempontokkal, adattároló médiumokkal. 
A nyilvántartó rendszernek kutathatónak kell lennie, természetesen a megfelelı 
jogosultságokkal, melyben meghatározható, hogy mely karton illetve mezı kutatható 
(publikus) és melyik nem. 
A BIODIGIT Kft. kifejlesztette a Lapoda Múzeumi Nyilvántartó rendszert, mely egy 
hagyományos és egy multimédiás adatbázis kezelı rendszer minden tulajdonságát egyesíti. 
A Lapoda Múzeumi Nyilvántartó szoftver egy rugalmas győjteményi nyilvántartó rendszer, 
mely mindenben megfelel a magyar múzeumi nyilvántartási törvényi elıírásoknak.  
A Lapoda Multimédia rendszer szerves részét képezik a tudásbázisok. Ehhez szorosan 
kapcsolódik a Lapoda Múzeumi Nyilvántartó szoftverrel létrehozott adatbázis, melynek 
publikus anyagaiból könnyen készíthetık például prezentációs anyagok is.  
A múzeumok sok feladata közül kiemelten fontos a hiteles információszolgáltatás a kutatók és 
a nagyközönség számára. A Lapoda Múzeumi Nyilvántartó képes olyan adatszőrést végezni, 
mely az adatbázis publikus adatait hozzáférhetıvé teszi az érdekeltek számára, zárt 
hálózatban vagy Interneten keresztül. 
A digitalizált anyagok megléte lehetıvé teszi, hogy az eredeti mőtárgyakat nem kell a kutatók 
kézbe adni, sıt a rendszerezett adatbázis révén a kutatók sokkal több információhoz juthatnak 
a rendszeren keresztül. 
Az alkalmazói tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy a LAPODA-MÚZEUM nem csak a 
hagyományos múzeumi környezetben alkalmazható hatékonyan, hanem levéltári 
nyilvántartást is képes kezelni. 
A Lapoda Múzeumi Nyilvántartó programcsomag teljes körően kiszolgálja a 
muzeológusok, kutatók igényeit, elvárásait. A rendszer közvetlen kezeli a hagyományosan 
nyilvántartott adatokon kívül a multimédiás elemeket (képeket, hangokat, filmeket,…). A 
digitalizálás folyamata megosztható – a fizikai rögzítésre és a tudományos adatfelvitelre. Az 
egyes kartonokhoz hangzó (beszédes) megjegyzések illeszthetık, melyek késıbb, a 
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szakemberek jelenléte nélkül is írott szöveges állományba rögzíthetık. Az információk 
biztonságát a beépített többszintő jogosultsági rendszer biztosítja. 
 
A program használata egyszerően tanulható, szervezett tanfolyamokon gyorsan elsajátítható. 
A programcsomaghoz kapcsolhatók az adatbázissal szorosan együttmőködı szerkesztı és 
rögzítı modulok is (képszerkesztı, digitális pc-diktafon …). 
A programcsomag segédprogramjai között több alapanyag szerkesztı program is található, 
melyek közül kiemelnénk a Piktor grafikai szerkesztı programot, amely közvetlen az 
adatbázissal tart kapcsolatot. Segítségével a képek adatbázisba történı rögzítése és retusálása 
könnyen elvégezhetı. 
Természetesen a rendszer a szükséges nyomtatott formátumú tárgyi kartonokat is elı tudja 
állítani. 
A Lapoda Múzeumi Nyilvántartó program SQL adatbáziskezelıre épített hálózati 
alkalmazás. A rendszer az Internet keresztül is – védett módban – elérhetı, így a terepen 
történı munka során is használható, segítségével a leletek azonnal az adatbázisba kerülhetnek. 
A múzeumi kartonok korszerő XML-technológiára építve kimásolhatók és más múzeumi 
adattárakba beilleszthetık, így könnyedén – digitálisan – cserélhetık a mőtárgyak kartonjai. 
A múzeum adattárának megjelölt részei (kartonok és engedélyezett mezıi, megfelelı 
minıségő képi illusztrációi) WEB (Interneten keresztül elérhetı) publikáció jelölhetık. A 
jelölt elemek egy egyszerő mozdulattal áthelyezhetık a WEB-szerver kijelölt részére, ahol a 
nagy nyilvánosság is mintegy virtuális múzeumot látogathat. Ezen felület biztonságosan 
elkülönül a múzeum fı adattárától. 
A kartonok kialakításánál nincs jelentıs megkötés (természetesen az elıírtakon felül), így 
felvehetık, megjelölhetık azon mezık is, melyeket közcélú felhasználásra szán a múzeum. 
Ezen mezık felhasználásával a Lapoda Múzeumi Nyilvántartó egyszerően és automatikusan 
képes virtuális győjteményi bemutató elkészítésére. A múzeum a saját Internetes honlapján az 
elıre szerkesztett tematikus bemutatók mellett, megjelenhet egy a mőtárgyakat és leírásaikat 
tartalmazó kereshetı, kutatható tudásbázis. Ez a lehetıség az iskolákban a tanórákat segítheti 
az illusztrációkhoz való könnyebb hozzájutás révén. 
A múzeumoknak érdeke, hogy a leendı látogatói, azaz a fiatalok kellı információt kapjanak a 
győjteményekrıl és a múzeumok tevékenységérıl. A győjtemények digitalizálása és azok 
Interneten való közzététele nagyon fontos, folyamatos feladata kell legyen a múzeumoknak, 
azért, hogy a fent említett korosztályra hosszútávon számíthassanak. A Nyilvántartó rendszer 
segíti ezt a feladatot.  
A rendszer beállítása kisebb múzeumoknak sem jelent nagy beruházást, mivel a rendszer 
adatbázisa és szervere kis költséggel létrehozható. Szükség esetén késıbbiekben folyamatosan 
bıvíthetı, az adatbázis jelenlegi kapacitása a számításaink szerint egyetlen múzeumnak, 
illetve levéltárnak sem jelent korlátot. Az adatbázis karbantartása távmenedzselhetı, így a 
fenntartási költségek minimalizálhatók. Üzemeltetése nem igényel fıállású rendszergazdát. 
A már meglévı digitális adatok kis munkával átvihetık, beilleszthetık a Lapoda Múzeumi 
Nyilvántartó Rendszerbe. 
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