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Tisztelt Olvasó, Kedves Barátaim! 
 
Ez az utolsó negyed év is bıvelkedett eseményekben. 
 
A Dél-Dunántúli Régió II. Fórumára a Sárközi Népfıiskolával összefogva 
Decsen került sor október 30-án a Decsi Tájházban ill. a Faluházban, igen 
színvonalas programmal és szívet melengetı vendégszeretettel. 
 
A Német Tájházak I. Országos Találkozóját a himesházi Mővelıdési Házban 
október 9-én tartották sok résztvevıvel, nívós szakmai és kultúrprogrammal. 
 
Szomorú hírt kaptunk Garamszentgyörgyrıl, az idei „Év tájháza” pályázat egyik 
aspiráns házától, betörık jártak a házban és több tárgyat elvittek. Ez a sajnálatos 
esemény is ráirányítja ismét a figyelmet a tájházak értékes győjteményeinek 
védtelenségére, a házak megoldatlan vagyonvédelmi helyzetére. 
 
Többek között ez is témája volt a Tájházi mőhely ıszi képzési programjának, 
amelyeken a tavaszihoz hasonlóan szép számmal vettek részt tagjaink. Feltett 
szándékunk, hogy ezt folytatjuk jövıre is. 
 
A Szövetségnek alkalma volt bemutatkozni a Szlovák Nemzetiségi Tájház 
vezetık V. Országos találkozóján Szügyön, ahol már második alkalommal 
találkozhattunk a nemzetiségi tájházak között is kiemelkedı győjteménycsoport 
vezetıivel és az Országos Önkormányzat képviselıivel. 
 
Ismertettük a Szövetség fı célkitőzéseit és programjait az „Örökségvédelmi 
kezdeményezések és lehetıségek a Nyugat-Dunántúlon” címő regionális 
konferencián Vasváron. 
 
Az év utolsó elnökségi ülését a budaörsi Német Kisebbségi Önkormányzat és a 
Helytörténeti Győjtemény vezetıinek meghívásának eleget téve Budaörsön 
tartottuk. A Szövetség finanszírozási problémái – hasonlóan az elmúlt év 
hasonló idıszakához - ismét  jelentkeznek. A pályázati források – sokszor több 
hónapon át húzódó – folyósítása már-már ellehetetleníti a folyamatos 
munkavégzést. A tavaly év végén megcsillant miniszteri bíztatás és érdeklıdés  
sajnos folytatás nélkül maradt. A Civil Alapprogramtól még 2005-ben sem 
kaphatunk támogatást mőködésünkhöz, mivel cégbírósági bejegyzésünk csak 
2003. februárjában lett jogerıs. Igaz a mondás: „Minden kezdet nehéz!” 
 
Jósvafı, 2004. december 12. 

  Szablyár Péter 
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Pataki Emıke fotókiállítása elé���� 

- T. Bereczki Ibolya - 
 

 
 

Dr. T. Bereczki Ibolya kiállításmegnyitója 
 

Láss, ne csak nézz! Milyen sokszor mondjuk a gyermekeinknek, felhívva a 
figyelmüket, hogy ne menjenek el a mellettük lévı valóság és a mellettük lévı 
ember mellett. A néprajzos és az építész kezébıl sem hiányozhat a 
fényképezıgép, kell, hogy az eszközzel is lásson, ne csak a szemével, a géppel 
is megörökítse mindazt, amit lát. Gyakran azt gondoljuk, hogy a fotó pusztán 
munkánk mellékterméke, egyfajta mőhelyforgács. Vajon így van-e?  
Az építész feladata a dokumentálás, fıként rajzban, centiméterben, pontos 
mőszaki leírásban mérve. Az örökség része azonban nemcsak a ház, hanem a 
benne élı ember is. 
Pataki Emıke építész, pedagógus s fotográfus egy személyben. A debreceni Ybl 
Miklós Fıiskolán tanít, s közel évtizede munkatársa a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal Népi Építészeti Csoportjának. Kutatásai, építészeti felmé-
réseinek helyszíne döntı mértékben a Tiszántúl és Hajdú-Bihar megye, bár, 
látva a felsorolást, hogy honnan származnak képei, kiviláglik, hogy a Dunántúl, 
a Balaton-Felvidék is a helyszínek között szerepel. Fıiskolai tanárként építészeti 
felmérı táborok szervezıje irányítója és résztvevıje, s e kutatások kiváló 
lehetıséget teremtettek nemcsak a ház, hanem a környezı világ, a mindennapi 
falusi élet megörökítésére is. 
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Pataki Emıke nem pusztán dokumentál. Építészeti, vagy a települést bemutató 
fotót készíthetnénk úgy is, hogy a képnek nem szereplıje  az ember.  A Kós 
károly díjjal kitüntetett  építész alkotó személyiségként áll elıttünk. Úgy fotog-
rafál épületeket, hogy a házakat ábrázoló képeken mindig ott érezzük az ott 
lakók keze nyomát. Beszélgetıtársai, adatközlıi gyakran válnak részeseivé a 
képen ırzött pillanatnak. 
Örökségvédelem nem középiskolás fokon. Így is jellemezhetjük a kiállítás ké-
peit, amelyeket  a jelenleginél bıségesebb változatban ez év májusában az 
Örökségvédelmi Hivatal Galériájában láthatott elıször a nagyközönség.  
Világszép Örökségünk… A gyönyörő cím a népmesék világába röpít bennünket. 
A modern világban játszódó mesében vagyunk most, ahol a mesebeli 
királykisasszony álruhába bújik, fényképezıgépet, rajzmappát, mérıszalagot 
cipelve egy életet tesz fel arra, hogy megörökítse és továbbvigye múltunk 
értékeit.  
Mennyi örökséget hagyunk utódainkra? Tárgyban, épületben, fotóban és 
lelkületben nehezen meghatározható mind a mértékegység, mind a mennyiség. 
Mégis, itt a példa, az inspiráció elıttünk Pataki Emıke fotóit látva. Az 
örökségbıl annyi marad utódainkra, amennyi megırzésébıl mi magunk is 
kivesszük a részünket.  
 
� elhangzott a II. Országos találkozón Jósvafın, 2004. szeptember 17-én . 
 
 

 

 
 

Séta a perkupai felújított homlokzatú lakóházak között  
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A XIV. Népi Építészeti Tanácskozás Békésen 
2004. szeptember 24-25. 

- Tatár Krisztina - 

 
          
 Békésen a kétévente megrendezett Népi Építészeti Konferencia idén „A 
magyar népi építészet helyzete határainkon túl” témakörrel foglalkozott. 
 Az ún. Népi Építészeti Tanácskozás elızménye huszonnyolc évre 
vezethetı vissza, amikor is Békésre látogatott az ICOMOS Magyar Nemzeti 
Bizottságának Népi Építészeti szakbizottsága Román András titkár vezetésével, 
és felmerült egy rendszeres tanácskozás megrendezése.  
 Ma már ezeken a megbeszéléseken nemcsak konkrétan a népi építészettel 
foglalkozó szakemberek vesznek részt, akik valamilyen perspektíva alapján 
foglalnak állást ebben a tárgykörben, hanem azok a laikus érdeklıdık is, akik 
csak közvetett módon találkoznak ezzel a témával. 
 Ebben az évben a kétnapos tanácskozás elsı napján a határainkon túli 
magyarok népi építészet vizsgálatainak eredményeit, lehetıségeit és helyzetét 
mutatták be az elıadók az érdeklıdı hallgatóságnak.  
 A nyitóülés bevezetıjében Balassa M. Iván  a magyar népi építészet 
határon túli helyzetét vázolta fel. Elıadását Sebestyén József a határainkon kívül 
épített örökség védelmi program eredményeinek bemutatásával folytatta.  
 Füzes Endre a másnapra tervezett Tájszövetség két évérıl tartott elıadását 
„A tájházak helyzete határainkon innen és túl” címmel a nyitóülés délelıttjén 
tartotta meg. Beszámolójában elmondta, hogy a Tájszövetség tagjai milyen 
rendezvénysorozatokban vállaltak szerepet és, hogy milyen fokú prioritással jár 
a Tájszövetség kötelékében mőködni.  
 

 
 

Dr. Füzes Endre elıadását tartja 
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 A Tanácskozás ebédjét követıen Furu Árpád „A Torockó Érdekvédelmi 
Program” címő  beszámolóját távolléte miatt Balassa M. Iván olvasta fel.  
 Marcalik Arnold „A csángó népi építészet – hagyomány és megújulás” 
elıadása a csángó népek építészet és életmódbeli adottságok változatos 
palettáját tárta elénk. Vizuális elıadása nemcsak néprajzi szempontokból 
jelentıs, hanem bizonyos szinten a kulturális antropológiai szempontokat 
figyelembe véve igen számottevı összefoglalás. 
 Miklósi Sikes Csaba a „Népi építészeti felmérések Romániában, 
Erdélyben az 1980-as években” témája igencsak dominál a másnap Kéri Gáspár 
és felesége által megtartott „A gálospetri tájház” címő elıadásához. Itt a Kéri 
házaspár nemcsak arra vállalkozott, hogy bemutassa Gálospetri tájházát, hanem 
olyan problémafelvetéseket is boncolgattak, amelyek a tájház létrehozásában 
szerepet játszottak. 
 Többek között elhangzott még Kalmár Zoltántól „A magyar népi 
építészeti emlékek Szerbiában”, Valkai Zoltántól „A délvidéki Tisza mente népi 
építészetérıl” címő  beszámoló és Páll István „A kárpátaljai magyar népi 
építészeti emlékek védelme” elıadása. 
 A konferencia zárónapján a fent említett Kéri házaspár mellett Liszka 
József a „Magyar tájházak Szlovákiában” és a Dikácz Zsuzsa által bemutatott 
Szlovákiában lévı szalkai tájház ismertetése szerepelt.  
 A konferenciát Dr. Cseri Miklós a Szentendrei Skanzen igazgatójának 
összefoglalója zárta. 
  

A korábbi konferenciák témaválasztása: 
 

I. konferencia:  1977-ben a tájházak létrehozásával foglalkozott. 
II. konferencia: 1979-ben a „Népi mőemlékek hasznosítása” címmel került 

megrendezésre. 
III. konferencia:  1981-ben  a külterületi tanyák problémáival foglalkozott. 
IV. konferencia:  1983-ban a „Mezıvárosok” címet kapta. 
V. konferencián: a felújított épületek, mint ipari létesítmények meg-mentésének 

problematikáját vitatták meg.  
VI. konferencia: 1987-ben a „Falusi tornyok, templomok” címet kapta. 
VII. konferencia:  1990-ben a „Népi építészet esztétikája” tárgykörre került sor. 
VIII. konferencia: 1992-ben az Alföld és a Kárpát-medence más területeinek népi 

építészeti kölcsönhatásait vizsgálta. 
IX. konferencia: a „Szakrális falusi emlékek” győjtıfogalom alatt hangzottak el 

elıadások. 
X. konferencia: „Helyreállított népi mőemlékek a Kárpát-medencében” témakört 

tárgyalta. 
XI. konferencia: „Falusi települések és településszerkezetek a Kárpát-medencében” 

címmel mintegy 21 elıadást felölelı értekezés hangzott el. 
XII. konferencia: téma „Az évezred küszöbén…”, mely Karcag városával közösen került 

megrendezésre.  
XIII. konferencia:  „A népi építészeti értékek védelme az új évezredben” 12 elıadással. 
Idén a XIV. konferencia: „A magyar népi építészet helyzete a határainkon túl” címő 
elıadássorozat invitálta az érdeklıdıket. 
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A Tájházi Mőhely képzési programjáról 

 
A Szövetség egyik  legnagyobb eredményének a „Tájházi Mőhelynek” 
elnevezett szakmai képzési programját tekinti. A program szervezésében és 
rendezvényeinek befogadásában a Szabadtéri Néprajzi Múzeum sietett 
segítségünkre és felkért elıadóink zömét is munkatársai biztosították magas 
színvonalú, elméleti és gyakorlati ismereteket egyaránt tartalmazó elıadásokkal 
és gyakorlati bemutatókkal. 
 
Jó hátteret szolgált a gyakorlati tudnivalók bemutatásához a SZNM építés alatt 
álló Dél-Dunántúli tájegysége, ahol több építési fázisban sikerült bepillantani 
ebbe a sokrétő, bonyolult szakmai tevékenységbe. Köszönet a segítségért mind a 
SZNM, mind a társintézmények (KÖH, Sóstói Múzeumfalu) munkatársainak. 
 
 

  
 

 Dr. Cseri Miklós fıigazgató tájékoztatója Káldy Mária elıadását tartja  
 
 
 

  
 

 A Képzési program résztvevıi SZ. Gombás Ágnes tájékoztatója  
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Összefoglaló a Magyarországi Tájházak Szövetsége 2004. évi „Tájházi 

Mőhely” szakmai továbbképzı programjáról 
 

Képzési 
nap 

Program Elıadók Helyszín Résztvevık 
száma 

Megjegyzés 

2004. 
február 13. 

Regisztráltatás, 
mőködési engedély 
megszerzése, 
leltározás, 
mőtárgyvédelem 
 

Dr. Cseri 
Miklós, Dr. 
T. Bereczki 
Ibolya; Dr. 
Kemecsi 
Lajos 

Szentendre, 
SZNM 

25 Gyakorlati 
foglalkozással 

2004. 
április 23. 

Az épület 
kiválasztás-tól a 
berendezési tervig 
A pincétıl a padlásig 
– a hiteles enteriır; 
Hogyan rendezzük 
be a gazdasági 
épületeket, 
mőhelyeket? 
Kiállítás gondozás a 
megnyitó után 

Dr. Kemecsi 
Lajos; 
Bíró 
Friderika; 
Páll István; 
Dr. Füzes 
Endre 

Szentendre, 
SZNM 

18 Látogatás a 
Néprajzi 
Látványtárban 
és a 
Galériában 
szakvezetéssel 

2004. 
május 21. 

Az NKA pályázati 
rendszere; 
Áttekintés a hazai 
turisztikai jellegő 
pályázatokról; 
A hatékony 
pályázatkészítés 
rejtelmei 
 

Beke Pál 
(MMI) 
Gulyás István 
Magyar 
Turizmus Rt. 
RMI 
F. Nagy 
Zsuzsa 
Civil 
Alapprogram 

Mezıkövesd 22 Látogatás a 
Hadas 
városrészben 
berendezett 
védett 
épületekben és 
a Matyó 
Népmővészeti 
Egyesület 
székházában 

2004. 
október 
15. 

Védetté nyilvá-nítás, 
helyi véde-lem, 
jogszabályi háttér; 
A tájház épülete 
funkcióinak… 
meghatározása; 
Az épület 
felméréstıl az építési 
engedélyig 

Jékely Berta-
Gyır Attila; 
T. Bereczki 
Ibolya – 
Káldy Mária; 
Búzás Miklós 

Szentendre, 
SZNM 

28 Látogatás a 
Néprajzi 
Látványtárban 
és a 
Galériában 
szakvezetéssel 

2004. 
november 
12. 

Korszerő anyagok, 
eszközök a mőtárgy-
védelemben; 
Korszerő 
világítástechnika, 
funkcionális 
vagyonvédelem, 
tőzvédelem 

Dr. Cseri 
Miklós 
Sz. Gombás 
Ágnes, 
Buzás Miklós 

Szentendre, 
SZNM 

16 Látogatás a 
Restaurátor 
mőhelyekben 
és a mőtárgy-
raktárakban 
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Képzési 
nap 

Program Elıadók Helyszín Résztvevık 
száma 

Megjegyzés 

2004. 
november 
26. 

Tüzelıberendezések 
helyreállítása, re-
konstrukciója; A 
helyreállítás, épület-
felújítás gyakorlati 
kérdései; Kivite-
lezık, szerzıdés-
kötés, mővezetés, 
számlázás 

Sabján Tibor; 
Borbás Péter; 
Szőcs Lajos 

Szentendre, 
SZNM 

12  

 

 
 

Sabján Tibor elıadását tartja 
 

 
 

Az épülı Dél-Dunántúli tájegységben
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Tájházi Mőhely, Szentendre 2004. november 12. 
- Kovács Edina -  

 
A Tájházi Mőhely a Szövetség minden tagja számára szakmai segítséget kíván 
nyújtani a tájházi munkálatok alapjaitól a tájházak mőködtetésének széleskörő 
megismeréséig. 
Aki eljön egy tájházi mőhelyre, azt tapasztalhatja, hogy ésszerő, konkrét 
lehetıségekrıl folyik az eszmecsere és mindenki a ”saját házát” is beleadja a 
beszélgetésbe. A szakmai vita, a feladatok sokszor kiélesednek az élı példák 
nyomán, amelyeket a részvevık hoznak magukkal. Ezért is tartom fontosnak, 
hogy lehetıség szerint minél többször vegyek részt ezeken az alkalmakon. 
Dr. Cseri Miklós fıigazgató úr a november 12-ei tájházi mőhelyen bevezetı 
elıadásában a tájházaknak a közösség életében betöltött szerepérıl beszélt. 
Kiemelte, hogy manapság is igény van tájházak létesítésére. A kérdés a 
továbbiakban az, hogy ezek hogyan mőködnek a megalakulás után. Fontos 
szerepe van leginkább annak az egyénnek, aki motorja tud lenni az alkotó 
közösségnek. A kisközösségek szétforgácsolódása volt jellemzı az elmúlt 
évtizedekben, ugyanakkor mindig történtek egyéni kezdeményezések, amelyek a 
tájházi mozgalom továbbélését szolgálták. Az utóbbi években felértékelıdött a 
régión belüli összefogás, ez az út a tájházasok számára is járhatónak bizonyul, 
látva ezt a Szövetség munkájában. Az elıadás közben is megosztottuk 
egymással egyéni tapasztalatainkat, lehetıség volt az elıadásban elhangzott 
gondolatokra reflektálni.  
Ezt követıen utunk a restaurátor mőhelybe vezetett, ahol Sz. Gombás Ágnes 
osztályvezetı várt bennünket, hogy a tárgyak ”karbantartására” vonatkozó 
intelmeit meghallgassuk. Elsıként a tárgyak rendszeres ellenırzésérıl esett szó. 
A megelızı konzerválás, mint például a rendszeres szellıztetés, a megfelelı 
tárolás ( ruhanemőt pl. fektetve és ne hajtva tároljunk) és a tárgyak tisztítása a 
legfontosabb teendıink egyike a győjtemény kezelése során. Ezt követik a 
konzerválás különbözı folyamatai függıen az anyagtól. Beszéltünk a fémek, a 
fák és textilek konzerváló anyagairól, megtekintettük a mőtárgy-raktárat. Sz. 
Gombás Ágnestıl megtudtuk, hogy a fertıtlenített tárgyak ide kerülnek és innen 
kerülnek a restaurátor mőhelyekbe. Kaptunk anyagbeszerzési címeket, és választ 
kaptunk egyedi kérdéseinkre. Az ebédet követte Buzás Miklós építész elıadása a 
korszerő világítástechnika, funkcionális vagyonvédelem és tőzvédelem 
témakörben. Az építész – muzeológus mőtárgyvédelmi okokból a kis 
spektrumú, egyenletes, szórt fényő világítást ajánlja. Az elektromos 
betörésvédelem praktikus, de sok feladatot ad a berendezınek ezek elhelyezése 
a kiállítótérben. A tőzvédelmi elıírások közül a poroltó és villámhárító 
elhelyezése kötelezı a számunkra, mivel a tájház is középületnek minısül. A 
kellemes hangulatban lezajlott nap újabb ötleteket és feladatokat is adott 
nekünk, akik ezek megvalósítására törekszünk.  
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A Bátai Tájház 
 

 Báta Tolna megyében, a Sárköz déli csücskében, a Duna és a Sárvíz, 
a Duna- Dráva Nemzeti Parkhoz tartozó Gemenci erdı mellett, szántók, 
rétek és a szılıkben gazdag dombok védelmében megbújó kis település. 
İsi, már a kelták és a rómaiak által is lakott hely volt. Elsı írásos említése 
1018-ból való, amikor Szent István a pécsváradi apátságnak birtokokat 
adományozott. 1093-ban Szent László király alapított ezen a helyen 
apátságot az itt élı török nyelvő nomád nép a besenyık megtérítésére. A 
szépen fejlıdı középkori falut jórészt elpusztították a tatár majd a török 
támadások, de romjain újra és újra kivirágzott A magyar királyok kedvelt 
tartózkodási helye  volt.  A Hunyadiak, Zsigmond és II. Ulászló király is 
felkereste. II. Lajos itt végezte a gyónást és az áldozást a végzetes mohácsi 
csata elıtt.  Ekkor az apátság már országszerte ismert volt a "Szent Vér" 
ereklyérıl.  A török kiőzése után lassan tért csak vissza az élet.   Báta több 
mint 900 éves múltjában tükrözıdik nemzetünk egész történelme. Lakói 
mindvégig megırizték magyarságukat és többségében katolikus hitüket 
akkor is, amikor a környékre más nemzetiségő telepesek érkeztek, a 
"Sárköz" magyarsága pedig a reformációhoz csatlakozott. A sárközi táj 
"sárközivé" tételében elsısorban a Duna, másodsorban a Sárvíz és a Báta 
folyó, valamint a dombvidékrıl eredı patakok játszottak szerepet. A Dunán 
1820-ban kezdték a meder-szabályozást, 1855-ben megásták a Sió-Sárvíz 
csatornát, ezzel a Sárvíz hőtlen lett a Sárközhöz. A Duna-töltés 1872-ben 
készült el a bátai zsilippel együtt. A Duna szabályozásáig a fı megélhetési 
forrás a halászat és a hajóvontatás lehetett.  Sárköz -    İcsény, Decs, 
Sárpilis, Alsónyék, Báta, de ide tartozik Váralja és a Duna túl partján fekvı 
Szeremle és Érsekcsanád is - a magyar népmővészeti hagyománykincs 
egyik leggazdagabb központja. A Duna szabályozása után a mővelhetı 
földterületek megnövekedésével, viszonylag jómódúvá vált a lakosság, 
ezért pompás népviselet fejlıdött ki, amely számos lehetıséget adott a 
díszes szıttesek, rojtkötések, csipkevarrások, hímzések kialakulására.  
 Tájházunk a Bátai Általános Mővelıdési Központ része, melyet a 
helytörténeti szakkör által összegyőjtött anyag elhelyezésére alapítottak 
1990-ben. Létrehozásának szorgalmazója helytörténeti szakkör vezetıje 
Kiss Lászlóné B.Tóth Erzsébet óvónı volt, aki az év novemberében vonult 
véglegesen nyugdíjba és átadta a tájház gondozását. A győjtemény 
bemutatásához az önkormányzat bocsátott rendelkezésre egy három 
helyiségbıl álló egyszerő kis házat.  A kiállítási tárgyak számának 
gyarapodásával az épület már szőkösnek bizonyult. 2001-ben az 
önkormányzat megvásárolta és részben saját erıbıl, részben a FVM 
vidékfejlesztési céltámogatási pályázatán  tájház- rekonstrukcióra nyert 
támogatásból  felújította a jelenlegi tájház  lakóépületét, amely a településre 
jellemzı építészeti értékeket ıriz, építésének ideje 1895-re tehetı.  
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 A lakóház és a porta Sümegi István tulajdona volt, aki 1912-ben 
született, anyai ágon örökölte. Felmenıi vagyonos földmővesek voltak. Az 
épületen a tulajdonosok kevés átalakítást végeztek, így a rekonstrukciós 
munkák során eredeti állapotába sikerült visszaállítani. Jellegzetes sárközi 
parasztház. Fésős beépítéső, utcára merıleges gerincő, nyeregtetıs, 
"hódfarkú" cseréppel fedett, fehérre meszelt épület ún. "hosszúház". 
Vályogból épült.  Utcai homlokzatán két ablak és a szimmetria kedvéért 
egy "vakablak" látható, oromháromszögét " Nap " motívum díszíti. Az 
udvarról két lépcsı vezet fel a hatszöglető téglákkal burkolt tornácra. A " 
házalját" hét vaskos henger alakú téglaoszlop tartja. Bejárati ajtói a 
"házalól" nyílnak. Dupla ajtók, a külsı tömör, a belsı üveges. A külsı 
ajtók eklektikus tagolóelemekkel díszítettek, legfelül színes üvegekbıl 
komponált kazettás üvegablakokkal zárulnak. Az elsı ajtón belépve a 
"fujtott" konyhába jutunk. Elnevezése arra utal, hogy a régi típusú három 
helyiségbıl álló lakóházban ez volt a nyitott kéményes konyha, melyet az 
életmód, az építészeti szokások változása miatt késıbb a legtöbb házban 
elfalaztak. Az újabban épült házakban, mint ez is, már mennyezettel 
készült. A "fujtott" konyhában az ajtóval szemben fiókos szekrény "sublót" 
áll, felette tükör. A sublóton mátkatál bátai viaszos írással készített hímes 
tojásokkal, parittyafıkötık, gyöngygallérok, Jézus-szíve-, Szőz-Mária- és 
Szent-Antal szobrocska. A fiókokban kendık, horgolt "rece fıkötık ", 
párnahuzatok, férfi- nıi- gyermek- fehérnemők. A parittyafıkötıkön 
megcsodálhatjuk a vékony fekete muszlin alapra fehér cérnával hímzett 
mintákat.   Innét nyílik a tisztaszoba, "elsıház" vagy”nagyház". Az utcára 
kettı, az udvarra egy ablaka néz. Az utcára nézı ablakok között tükör lóg, 
alatta "kaszli", fiókjában korabeli iratok; végrendeletek, adásvételi 
szerzıdések, tartási szerzıdések. Baloldalon tornyos ágy áll sávos 
lepedıvel letakarva, felette piros- fehér sávos "pamukpárna", hat slingelt 
csipkével díszített   párna és egy nagy párnavánkos. Az ágy mellett négy 
fonott szék, mögötte kelengyés láda 1867-bıl, amely egy férjhez menı lány 
teljes kelengyéjét rejti; lepedıket, törülközıket, abroszokat, kendıruhákat 
és gyönyörő, tővel varrott csipkével díszített "pöndıket", horgolt csipkével 
díszített ujjú ingeket. Középen asztal csillagos, piros hímes mintájú szıttes 
abrosszal leterítve, rajta imakönyvek, rózsafüzérek, elsıáldozó kislány 
koszorúja, fátyla. Jobbra bölcsı és egy szekrény. A szekrényekben 
házivásznak, szıttesek, ünnepen viselt ruhadarabok találhatók. 
Menyasszony, vılegény, vendéghívó fiú, református, katolikus menyecske, 
anya gyermekével és idıs asszony eredeti ünnepi viseletbe öltöztetett bábui 
fogadják a látogatót. A vılegénying elejét szintén nagyon szép 
"mesterkézett, szávonyázott" vászonhímzés díszíti. A konyhából a baloldali 
ajtó a ”lakóházba" vagy "hátsó házba" vezet. Az udvarra nézı falon két 
ablaka van. A lakószobában a fal mellett piros terítıs ágyak, mellettük 
csizmahúzó, "ringı" teknı bölcsıvel, gyermek- "állóka", és egy nagy 
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festett láda található, tetején "paszitás" kosár. Az ablakok elıtti asztalon 
egyszerő piros hímes "egérfogas" abrosz, rajta tankönyvek, füzetek, 
értesítık, tolltartó, palatábla. Az egyik sarokban varrógép, a másik 
sarokban faragott fogas, melyen díszes fejkendıket láthatunk. A bábuk 
középkorú házaspár, nagylány, kislány, kisgyermek hétköznapi viseletét 
mutatják be. A szobák falait szentképek, családi képek díszítik. A 
következı helyiség a konyha, egyik ajtaja a lakószobából a másik a 
tornácról nyílik.  A konyha berendezése: rakott tőzhely, rajta lábas, vasaló, 
kovászoláshoz használt cserépedények; asztal, festett pad, gyékényszékek 
valamint kenyérdagasztáshoz használt dagasztóláb, teknı, kovászfa, 
szakajtók. A másik sarokban az asszonyok téli fı foglalatosságához, a 
szövés-fonáshoz szükséges eszközök: rokka, áspa, gombolyító, csévélı, 
szövıszék és tartozékai. A vasfogason hétköznapi ruhák lógnak. A 
helyiségek falai, mennyezete fehérre meszelt, ajtói barnára mázoltak. A 
szobák fenyıpadló burkolatúak, a „fojtott” konyha hatszöglető téglával, a 
konyha kıvel burkolt. 
A tornácról nyíló harmadik ajtó ún. "cserény" (alsó és felsı része külön 
nyitható) a nyitott kéményes konyhába vezet, melyben kenyérsütı kemence 
és  rakott tőzhely található.   A szemközti falon cseréptálak és 
cseréptányérok, hurkatöltı, a kemence elıtt nagy levesfızı cserépfazekak, 
vaslábosok, a sarokban sajtár, vajköpülı, tejesköcsögök és egyéb konyhai 
felszerelések láthatók. A kemence felett a nyitott kéményben füstölték a 
szalonnát, sonkát, kolbászt. A nyitott kémény elıtti gerendára erısített 
fazekas deszkán cserép kuglófsütı, lekváros csuprok, köcsögök, 
sorakoznak.  Az ajtó mögötti fogason öregasszony és öregember 
hétköznapon viselt ruházata, bırtarisznya, ivócsanak lóg. A füstös konyha 
mellett kamrák vannak, a jobboldaliból nyílik a látogatók számára 
kialakított mosdó. A bal oldali egyben padlásfeljáró is. A helyiségek 
mindegyike téglaburkolatú. A kamrákban lisztes láda, véka, terménytároló 
"tobozok", gyümölcsaszaló "lésza", bor töltésére használt "tıdöklı", 
szúnyoghálós ágy, a kender feldolgozásához szükséges eszközök: törı, 
tiloló, gerebenek, vetıráma, nyüstkötı, mángorló, sulykok, káposzta gyalu, 
fa edények "lugzó", "hucsi",  valamint favillák, gereblyék, egyéb 
szerszámok bemutatására kerül sor. 
A lakóépület folytatásában fagerendás, deszkamennyezetes magtár, pajta, 
és istálló- épület van. Ezeknek az épületrészeknek a rekonstrukciója még 
nem történt meg, így kiállításra jelenleg nem alkalmasak. Pályázat útján   
szeretnénk befejezni a porta teljes rekonstrukcióját, valamint a magtár- 
épületbıl egy mőhely kialakítását, ahol  az érdeklıdıknek lehetısége lesz a 
tojásfestés és a szövés elsajátítására.  A porta végében deszka homlokzatú, 
deszka- mennyezetes présház áll, alatta téglával kirakott pince van, mely 
szintén felújításra szorul.  Az utcai téglakerítésre gerendákból, lécekbıl 
ácsolt terménytároló " góré" támaszkodik, mellette kocsiszín, az udvar 
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közepén kerekes kút áll, mellé a hagyományoknak megfelelıen eperfát, a 
présház elé diófát ültettünk.      
  A gazdasági épületek rekonstrukciójának elvégzéséig jelenleg a 
kocsiszínben ırizzük a paraszti gazdálkodás munkaeszközeit: ekéket, 
jármokat, boronát, hengert, gabonaszelelıt, konkolyozót, lovas kocsit, 
valamint a szılımőveléshez és -feldolgozáshoz használt eszközöket: 
permetezıket, nyesıkéseket, szılıpréseket az egyetlen darabból kifaragott 
szılıtaposó fakádat. Itt láthatók a mesteremberek szerszámai: kötélgyártó 
kerék, kovácsfújtató, kovács szerszámok, vályogvetı, ácsfőrészek, nádazó 
szerszámok, bognár- szerszámok.    
 
Nagyon sajnáltuk a régi tájházban maradt búbos kemencét, ezért a halászó 
szerszámokat ez év elejétıl az abban berendezett halászházban mutatjuk be.  
Az utcára merıleges gerincő hódfarkú cseréppel fedett épület dísztelen 
homlokzatán egyetlen kis ablak van. Vert falú, döngölt föld padlózatú, 
három helyiségbıl álló egyszerő oszlopos tornácos ház. A tornácról az 
épületbe lépve a konyhába jutunk, melynek egy kis ablaka néz az udvarra.  
 
A bejárattal szemben a fazekas deszkán cserépedények halfızı bográcsok, 
lábasok sorakoznak. A falon néhány tányér, tésztaszőrı, kovászfa, 
cseréptál, petróleumlámpa. Körben a padkán cserépfazekak, teknık, 
lábasok, halsütı háromláb. Ide nyílik a "banya-" kemence szája. Az egyik 
sarokban egy halász bábuja hosszú szárú bırcsizmában, lenolajjal átitatott 
vászonkötényben, a másikban a felesége hétköznapi kékfestı ruhában, 
elıtte abrosz, mellette a halas kosár.  Balra a tisztaszoba; bútorai: vetett 
ágy, láda, bölcsı, pad, asztal, kaszli a falain tükör, szent képek.  A jobbra 
nyíló helyiség a mestergerendás mennyezető lakószoba, sarkában búbos 
kemence és rakott tőzhely.  
 
Az ajtóval szemközti fal mellett ágy áll, mellette ringı teknı bölcsıvel, 
végében pokróccal letakart priccs. A kis ablak elıtt egy asztal, melyen a 
hálókötéshez szükséges eszközök és egy félig kész háló látható. A 
berendezés jóval szegényesebb, mint a földmőves család lakóháza, hiszen a 
halászó vizek tulajdonjoga nem az itt lakóké volt és még a bérlık sem ık 
voltak, napszámosként dolgoztak a bérlıknek. A lakóépület mögötti 
kamrában mutatjuk be a különbözı halászó szerszámokat: „villing, kece, 
pirittyháló, nyomó, tapogató, varsa, dobóháló, emécsı”, nagyháló egy 
részlete „apacsóval”, „szapu”, bárka, csáklya, szigony, jégvágó, mérlegek, 
evezık sorakoznak a fal mellett és a falon. Korabeli képek idézik a halászat 
hangulatát.    Az udvaron a főzfa alatt áll a nádból épített halászkunyhó, 
mellette a ladik és egy " kis ház", a nyári konyha kenyérsütı kemencével.  
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  Báta katolikus sziget a Sárközben. A tájház elsısorban a katolikus 
lakosság életmódját, népviseletét, szokásait, hagyományait mutatja be, de a 
kisebb lélekszámú reformátusok tárgyi emlékei is helyet kapnak.   
A győjtemény folyamatosan gyarapodik. Szülıkrıl, nagyszülıkrıl maradt 
örökséget jó szívvel, önzetlenül ajánlják fel a falu lakói a tájháznak, bízva 
abban, hogy itt megırizzük és bemutatjuk a jövı nemzedék számára.  
 
 

 

  
 

 Szobabelsı Rakott sparherd  
 
 

 

  
 

 Halászhálók,varsák Szobabelsı
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Somogyszobi tájház, Vilma-háza 
 
Ez év júniusában lett Szövetségünk jogi tagja a somogyszobi Vilma-ház. 
Nemrég ennek a sajátságos kulturális intézménynek a vezetıje – Spanics 
Katalin – elküldte negyedévente megjelenı idıszaki kiadványuk, a „Vilma-
házi Hírmondó – 1. évfolyamának 1. számát. A 4A4 oldal terjedelmő – 
szemmel láthatóan „házilagos kivitelezéső – lap – amelyet a Vilma Háza 
Alapítvány ad ki – Eller János polgármester köszöntıjét követıen Kapitány 
Orsolya néprajzkutató, elnökségi tagunk, Dobosyné Antal Anna KÖH 
területi felügyelı írásait, az új szerzemények felsorolását, programokat, 
feladatterveket, a tájház ügyeleti rendjét, a település legidısebb polgárainak 
köszöntését és a közelmúltban  elhunytak felsorolását tartalmazza. A 
továbbiakban Dobosyné Antal Anna írását adjuk közre: 
 

Somogyszobi tájház, Vilma-háza 
 

Már egy éve is annak, 2003. szeptember 6-án, hogy örömteli eseményre 
győltünk össze, mikor is Somogyszob mőemlékházát kívülrıl megújulva, 
értékes tárgyakkal gazdagon berendezve tájházként avattuk. Nemcsak a 
település életében jelentett ez fordulópontot, de a térség, az ország is 
büszke lehet a tájegység legújabb múzeumára.  Somogyszob ısi 
településmagjában húzódik a Luther utca. A hajdani legrangosabb portán 
áll az 1836-ban megépült téglaház, mely anyagában, méretében is az 
egykori gazdagságot reprezentálja.  Korabeli társai, a szerényebb mérető 
talpas házak a kevésbé idıtálló szerkezető favázas, paticsfalú épületek 
egyike sem maradt fenn máram, az utolsó talpas házakat az 1960-as évek 
országos mérető falukutatási programja keretében dokumentálhatták.  A 
Somogyszob népi építészeti értékeit feldolgozó tanulmány kiemelten 
foglalkozott  a Luther utca 24. szám alatti házzal, az akkor még teljes porta 
felmérését is elkészítették.  
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Dr. Kerecsényi Edit dolgozatában már 1967-ben megfogalmazódott a 
Vilma-ház, a gazdasági épületek, a méhes, a pince, a kútház védelmének, 
megmentésének igénye.  Akkor ez nem valósulhatott meg, mivel Somogy 
megye – hasonlatosan Zalához, Vashoz, Szabolcs-Szatmár-Bereghez…- a 
népi épületek védelmét skanzenbe történı áttelepítéssel kívánta megoldani.  
A térségben fellelhetı értékes épületeket ennek megfelelıen a Szennai 
falumúzeumba szállították (erre a sorsra jutottak a telken álló gazdasági 
épületek, melyet ma is Szennán láthatunk), másodlagos feladat lett a 
helyben megmaradtak védelme.  
 
A szennai skanzen felépülése után fordult a figyelem a falvak régi 
lakóházaira.  Ekkor, a 80-as évek elején indult az a folyamat, melynek elsı 
lépéseként 1982-ben a Vilma-ház is országos mőemléki rangot kapott. 
Ezzel páthuzamosan kormányzati segítséggel, az ún. Minisztertanácsi 
program keretében magántulajdonból a község birtokába került a porta. A 
mőemlék-helyreállítási terveket Dr. L. Szabó Tünde készítette, melyek 
alapján megindult a felújítás, de befejezésére, az épület használatba 
vételére már nem került sor. 
 

 
 
Majd 20 éves szünet után , 2001-ben, a mostoha sorsú épületet a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal mőemlék-helyreállítási programja keretében, az 
ehhez társuló jelentıs anyagi segítséggel tudtuk kimozdítani kilátástalan 
helyzetébıl. A korábbi terveket Bánkúti Melitta építész aktualizálta, a 
kivitelezési munkák Bagó László vezetésével folytak.  A környezet: a kert, 
az udvar Horváth Valéria tervei szerint alakult. A sorban utolsóként 
említem, , bár jóval elırébb kívánkozik Spanics Katalin lelkes munkája, aki 
nem csak a lakóház berendezésének győjtését, a kézmőves programok 
szervezését vállalta magára, hanem a Vilma-ház Alapítvány létrehozásával 
a szó legnemesebb értelmében gondnokává vált az épületnek. 
A tavaly átadott somogyszobi tájház helyreállítva, berendezve, használatba 
véve egyben része lett a világörökség-várományos magyarországi tájház-
hálózatnak.  
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Az ezredfordulóra érett meg az a gondolat, hogy a kiterjedt tájház-hálózat 
Magyarország olyan nemzeti kincse, mely rendszerében, állományában 
Európában, de a világon is egyedülálló, összességében világörökségi rangra 
emelhetı. A 2000-ben elkészített elıterjesztés 215 objektumot szerepeltet, 
melyek mindegyike országos védelem alatt álló mőemlék - hiszen ez 
elıfeltétele a világörökségnek – egyben eredeti funkciójának megfelelı 
korabeli berendezéssel bír.  Bár ez a javaslat – a magyarországi tájház-
hálózat világörökséggé történı nyilvánítása – az egykori Országos 
Mőemlékvédelmi Hivatal Népi Építészeti Osztályának elıkészítése 
kapcsán 2001-ben nem realizálódott, de a téma ma is a várományosi listán 
szerepel. 
A hálózat folyamatosan bıvül, tájházak nyílnak meg, alapítványok jönnek 
létre, Tájház-szövetség alakul. A témában érintettek egyöntetően vallják,  
hogy a népi mőemlékállomány e legértékesebb szeletét különleges módon, 
hatékony eszközökkel kell védenünk. 
 
A helybélieknek nemes feladatuk, hogy maguk ismerjék fel múltjuk 
emlékeit, óvják és vigyázzák azokat. Az értékvédelemmel hivatásszerően 
foglalkozóké pedig az, hogy a helyi törekvéseket minden lehetséges 
eszközzel segítve az egész ország, s ha kell, az egész világ figyelmét 
felhívják nemzetünk épített örökségére. 
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Falumúzeum és Tájház Felpéc 
- Dombi Alajosné - 

 
 
Felpéc 
 
Községünk Gyır-Moson-Sopron megye déli részén fekszik, Gyırtıl 21 
kilométerre, "ott, ahol a síkság és a dombság kezet fognak egymással." (Varga 
Lajos) 
A lakosság száma jelenleg 846, állandóan növekszik a kialakított, közmővesített 
építési telkeknek köszönhetıen. 
A község keletkezési ideje a honfoglalás korára tehetı.  
" Evangélikus temploma a Dunántúl egyik legszebb barokk épülete." (Fényes 
Elek)  
A " 7 ha-s ısborókás természetvédelmi terület, kitőnı gyalogtúrára alkalmas." 
(Morvai Gyula) 
1990 óta ismét önálló Polgármesteri Hivatal intézi a község ügyeit. 
A jól felszerelt óvodában jelenleg 24 kisgyerek felügyeletét, nevelését látják el. 
Általános Iskola van, de csak alsó tagozatos képzés folyik. 
Iskolai és Községi Könyvtára jól mőködik. Itt kapott helyet a Teleház is, melyet 
közösen alapított a Felpécért Alapítvány és az Evangélikus Egyházközség.   
A Felpécért Alapítványt 1999-ben alapította egy helyi, köztiszteletben álló 
vállalkozó, aki felismerte annak szükségességét, hogy a község fenntartható 
fejlıdése, lakói életminıségének javítása érdekében egy civil szervezet 
tevékenysége nagy elırelépéseket tehet. 
Az ötfıs kuratórium az Alapítvány megalakulása óta a múlt emlékeinek 
megırzésén, hagyományaink felkutatásán, felelevenítésén fáradozik.  
Eddigi munkánk során a falu történetének anyagát összegyőjtöttük, és könyv 
formájában megjelentettük.(1999-2001.) 
Falumúzeum és Tájház kialakítását terveztük. 
 

 
A ház története 
A ház építési kor szerint több részre tagolható. A XVIII. században kezdhették 
el építeni, azóta többszöri felújítást, bıvítést végeztek rajta. Amikor a ház 
magasságát is megnövelték, kicserélték a valószínőleg leégett tetıszerkezetet. A 
házat döngölt földre alapozták, és mivel a vízelvezetést nem oldották meg, a ház 
megsüllyedt. A falazatot vakolt homokkıbıl készítették, ennek maradványaira - 
mely lábazatként szolgált - építették rá az újabb házat. Ehhez falazatként rakott 
sarat használtak szalma adalékkal. Késıbb tovább bıvítették a házat az utca 
felıl, falazata döngölt föld pelyva adalékkal.  
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Tulajdonlás 
Az országos mőemléki védettség alatt álló épület 2002. évben került az 
Alapítvány tulajdonába. 
Egykori tulajdonosa – néhai Hideg Sándor bácsi – a jó gazda alaposságával 
tartotta rendben a házat és környezetét egészen addig, míg ereje engedte. Halála 
után a ház állapota rohamosan romlott, a tetıszerkezetben keletkezett a 
legnagyobb kár. 
A házat a távol élı örökösök, az Önkormányzat tartós használatába adták. 
A szőkös anyagi lehetıségek az állagmegóvás érdekében csak a legfontosabb 
munkákat tették lehetıvé, azt is kicsit késve. A nádtetı már beroskadt, amikor 
arra pénzt tudott áldozni az Önkormányzat, és a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal támogatásával az új nádtetı elkészülhetett Az északi fal idıközben 
beázott, állapota életveszélyessé vált. 
 
Ekkor adták az örökösök térítés nélkül az Alapítvány tulajdonába, - ismerve a 
Tájház létrehozásával kapcsolatos terveket -, és látva az épület kilátástalan 
helyzetét. 
 
 

 
 
 
Tervek - célok - és a végeredmény. 
Gyorsan kellett összeállítani, papírra vetni azokat a terveket, melyek idáig csak 
kissé elérhetetlen célként jelentkeztek az Alapítvány kuratóriuma részérıl. 
Sürgetı volt a lépés az épület állapota, és a hamarosan megjelenı pályázati 
lehetıségek miatt is. 
 
De jöttek a segítı kezek: a helyi DS. Építészek Bt két fiatal tervezıje - Dombi 
Alajos és Sebestyén Ágnes - örömmel vállalta, hogy az engedélyezési tervet a 
pályázati határidıkig elkészíti.  
A Jövıház Pályázat (Wienerberger Téglaipari Rt kiírása) és a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma „Az épített örökség megóvása, felújítása 
„témában, ez idıben megjelenı pályázati kiírása reményekkel töltött el 
bennünket. 
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Mindkét pályázatot támogatásra érdemesnek találta a bíráló bizottság, így a 
Jövıház pályázatra 450000, míg a NKÖM pályázatra 1000000 Ft támogatás 
érkezett. 
A helybeli szakemberek, a lokálpatrióta egyének, a helyi Önkormányzat és az 
evangélikus gyülekezet segítséget ajánlottak fel a sikeres megvalósítás 
érdekében. 
A munkaterület átadására 2003. augusztus 27-én került sor. 
A legnagyobb gondot az északi fal állapota jelentette. Szakaszos cserével, 
valamint tégla alap készítésével, vályogfal építésével az egész fal teljes 
hosszában megújult. 
A megmaradó falakon a külsı és belsı vakolatok javítására, a szükséges 
helyeken  
a hiányosságok pótlása került sor. Megújultak a nyílászárók is. 
A felújítási munkákat határidıre, 2004. július 28-ra elvégeztük, és megtörtént a 
mőszaki átadás.  
 
Úgy gondoljuk, sikerült a régi falusi házat helyreállítani, mely hően tükrözi, és 
bemutatja a régi falusi mindennapi tennivalók világát, az évszakok szokásait. 
Örülünk, hogy terveink rövid idı alatt megvalósultak, és büszkék vagyunk arra, 
hogy múzeum és tájházként üzemelve a régi falusi életet, kultúrát és 
hagyományt igyekszik a mai kor emberének hően ábrázolni. 
 
Falumúzeum és Tájház. 
Az épület berendezését helytörténeti tábor keretében végeztük. A győjtemény 
összeállítása, a kiállítás berendezése, a tárgyak leltárba vétele volt a két hetes 
tábor feladata. 
 
A győjtı munka a vártnál jobban sikerült: több tárgyat és régi eszközt találtak a 
tábor résztvevıi, mint amire indulásnál számítottunk. Külön öröm, hogy csak 
felpéci emberektıl győjtöttünk, és így sikerült a kiállítást létrehozni. 
 
Szoba 
Mestergerendáján ez áll: "ANNO 1819 DIK EST RC ÉS CK IPITETTE 
ESZTET"  
A lakószoba (szegényparaszti család házát idézi a XX. sz. elején) berendezése a 
sarokpad, asztal, rajta vászonterítı, lámpa, körülötte fonatos székek, vetett ágy 
támlás székkel, tulipános láda, bölcsı, és egy szekrény, benne helyben szıtt 
vászon ruhanemőkkel. 
A falakon tükör, régi fényképek, az egykori tulajdonos konfirmációjának 
emléklapja eredeti keretben, és a Házi áldás.  
Főtését a régi felmérések szerint szemeskályha szolgálta. Ennek darabjait nem 
találtuk, így a felújítás során - ideiglenesen - elkészült egy "muzeális 
darabokból" készült cserépkályha, ami már a polgári életre utal.(A 
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kályhacsempék a gyıri Xantus János Múzeum tulajdonában vannak, csak 
kihelyezésre kerültek Felpécre, amíg jobbat, eredetibbet, ide illıbbet nem 
találunk. 
 
Konyha 
Érdekessége a kemence, amely ma is használható. Az eredeti feltehetıen 
kibúvós kemence volt, azonban azt korábban lebontotta és befalazta a régi 
tulajdonos. A XX. század közepe táján a konyha betonlapozását is megoldotta, 
az akkori kornak megfelelı anyaggal. Ezt mi is meghagytuk.  
Berendezése tálaspolc, vízespad, a teknılábon álló dagasztóteknı, sparhert 
(ebbıl is még keressük a megfelelıbbet), asztal, székekkel. A polcokon sok 
cserépedény, valamint többféle régi használati tárgy található. 
 
 
Kamra 
Ma a gádorról nyíló kamra korábban valószínőleg a konyhából nyíló helyiség, 
(szoba) lehetett. Erre utaló jel, az eredeti ajtófélfa deszkázatának egy része 
látható a konyha felıl. Az ajtó helyét félig "bepolcozták". 
A helyiségben kaptak helyet a ház körüli gazdasági munkák, - pl. a 
kenderfeldolgozás - eszközei, a pihenésre szolgáló dikó, egy kászli, és azok a 
tárgyak, melyeknek javítását a háziak régen mindig elvégeztek.  
 
 
Istálló 
A helyiség a szerszámok, a gazdasági élet eszközeit mutatja meg, de itt kaptak 
helyet azok a tárgyak is, melyeket kiállítani nem tudtunk. Raktárként is szolgál a 
helyiség, reméljük nem sokáig. 
(Tervezzük a bıvítést, egy új, különálló épület megépítését is a telken belül. Itt 
kap majd helyet a jól mőködı kézmőves kör, a helytörténeti győjtemény is.) 
 
 
További tervek 
Fontosnak tartjuk egyrészrıl a győjtımunka folytatását, a győjtemény 
rendszerezését, számítógépes nyilvántartásának elkészítését, fotókkal, a tárgyak, 
eszközök történeti leírásával.  
Másrészrıl a Falumúzeum és Tájház engedélyezési terv szerinti építése, - melyet 
2005. évben be szeretnénk fejezni - fontos feladatunk. 
Pályázatot adtunk be a Ny-D-i Regionális Fejlesztési Tanácshoz az építkezés 
támogatására, és nagyon bízunk a bírálat eredményében. 
A Jövıház pályázat adta lehetıség is segíti majd a folytatást, erre van is 
ígéretünk. 
A felpéci összefogás, a támogatók is biztatóak a tervek megvalósításához. 
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Ahhoz, hogy a Tájház Felpéc községben, valamint a térségben be tudja tölteni a 
szerepét, hogy az oktatás, mővelıdés számára lehetıséget tudjon biztosítani, 
hogy a szabadidı hasznos, kulturált eltöltéséhez számításba vehetı lehessen a 
kistérségben, valamint a 20 km-re található nagyváros, Gyır számára is, ahhoz a 
beruházással kapcsolatos terveinket hamarosan teljesíteni kell.  
Ha a létesítmény teljes kivitelezése megtörténik, reméljük a programok, az 
Alapítvány tevékenységei biztosítani tudják a mőködés feltételeit is. 
Eredményeinket eddig is az önzetlen segítıknek, programszervezıknek 
köszönhetjük. Bízunk benne, hogy így lesz ez a jövıben is. 
 
Reményeink szerint a teljes Falumúzeum és Tájház  átadásával ünnepelhetjük a 
2005. évben a Kulturális Örökség Napjait. 
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Regionális konferencia Vasváron 

 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ÉS LEHETİSÉGEK A NYUGAT-
DUNÁNTÚLON CÍMMEL REGIONÁLIS KONFERENCIÁT RENDEZTEK NOVEMBER 29-
30-ÁN VASVÁRON A MŐVELİDÉSI HÁZBAN. 
 
A színvonalas, jól szervezett rendezvényen a tájházakkal kapcsolatban az alábbi 
elıadások hangzottak el: 
 
 „Örökségvédelmi koncepció, hazai törekvések, lehetıségek és a Vasi 
Hegyhát” Figler András, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Soproni 
Regionális Iroda, irodavezetı; 

 „Az örökségvédelem helye a Phare és Interreg programokban. 
Örökségvédelmi stratégiák” –Halinka Péter, VÁTI Kht. Interreg Info 
Point" munkatársa; 

 „Örökségvédelemmel kapcsolatos regionális projektek, fejlesztések, 
pályázati lehetıségek” - Polgár Judit, a Nyugat-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanács képviselıje; 

 "Egy kis települést (Jósvafıt) bemutató faluséta hátterének kutatása és 
rögzítése - egy sikeres kísérlet tapasztalatai" -Szablyár Péter, a Tájház 
Szövetség ügyvezetı elnöke�; 

 „Helytörténetírás és középkorkutatás”  
Zágorhidi Czigány Balázs, a vasvári Múzeum vezetıje; 

 „Beszerzés és nyilvántartás a Göcsej Múzeum néprajzi győjteményében” 
Marx Mária, a múzeum munkatársa 

 „Falukutatás a zempléni Pusztafaluban, Istenmezején, Zalalövın, 
Tápiószelén”- Mátyus Alíz, a Magyar Mővelıdési Intézet munkatársa; 

  „Intézmények és civil szervezetek együttmőködése az örökségvédelemben. 
Példák” - Horváth György, a Megyei Mővelıdési Központ igazgatója. 

 „Régiók-néprajzi-történeti tájak 
Kutatási célok és módszerek a kulturális örökség megırzése érdekében 
az "egyesült" Európában „- Szacsvay Éva, a Néprajzi Múzeum munkatársa 

 „Településtörténeti kutatások Alsóújlakon és Kámban”-Szigeti Tibor 
győjtéseit Tausz István amatır helytörténész ismertette. 

���� elıadásom második részében rövid tájékoztatást adtam a Tájházszövetségrıl.
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A VÁLYOGHÁZAK HIBÁI, AZOK ELHÁRÍTÁSA 

- Mednyánszky Miklós -  

Mint minden épület, építmény, a vályogház is elkészültének percétıl kezdve 
olyan hatásoknak van kitéve, melyek befolyásolják állékonyságát, használatát. 
Vannak azonban olyan tényezık, melyek a vályogházakat különösen károsítják - 
igaz vannak olyanok is, melyek szempontjából más építményekkel szemben 
elınyben vannak a földbıl épült házak.  

Többféleképpen csoportosíthatjuk a hibák forrásait:  

- építési hibák  

- a nem megfelelı használatból eredı hibák,  

- a karbantartás elmaradásából, vagy nem szakszerő voltából eredendı hibák,  

- extrém, egyszeri behatástól eredı hibák,  

- a vizek által okozott károk,  

- biológiai eredető károk.  

Az építési hibákról nem nagyon kell itt beszélnünk. Ennek két oka van: egyrészt 
jelentıs részük az egyébként is felismert, az általános építési, kivitelezési 
hibákra vezethetı vissza. Másrészt az itt tárgyalt régi vályogépületek 30-40, 
esetleg 80-100-120 éve állnak. Amennyiben építési hiba történt kivitelezésük 
során, az már régen kiderült, valószínőleg - ha a ház áll - orvosolva is lett. 
Újonnan épülı vályogházaknál pedig? A mai építési technológiákkal, 
megbízható kivitelezıvel ezek eleve elkerülhetık. Talán csak a már meglévı 
házak bıvítésénél, felújításánál fordulhatnak elı hibák - de ezekre a megfelelı 
helyen mindig kitérek.  

A hibák felismerése 

Mielıtt a részletes ismertetésbe kezdenék, feltétlenül fel kell hívni a figyelmet 
valamire: egy ház - fıleg egy vályogház - károsodásának számtalan, elıre nem 
látható, kívülrıl nem diagnosztizáló forrása lehet.  

Nézzünk egy példát: elkezd repedni a fal az épület egyik sarkán.  

Ahhoz, hogy a repedést, a kárt elhárítsuk, elıször is meg kell találnunk annak 
okát. És itt kezdıdik a neheze a dolognak. Ugyanis a repedést okozhatja az alap 
károsodása. Az alap károsodását okozhatja a talaj nem megfelelısége, hibás 
alapozás, víz bejutása az alap alá, és még számos dolog. Ezeknek a hatásoknak 
is egyenként van legalább nyolc-tíz kiváltó oka.  
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De a repedést okozhatja a fal szerkezetének romlása. Ez is lehet statikai hiba, 
vizesedés, biológiai eredető, stb. Okozhatja továbbá a repedést a födémbıl 
átadódó többletteher. E többletterhet okozhatja hó, a túl nehéz fedélszék, a nem 
megfelelı cserépfedés.  

A vályogházak károsodásának vizsgálatakor fontos tudni azt, hogy a vályogfalak 
két jellemzı tulajdonsággal rendelkeznek: teherviselı képességük kisebb az 
egyéb falazatokénál (beton, tégla), azoknál azonban lényegesen flexibilisebbek. 
Ez utóbbi miatt bizonyos alakváltozásokat, károsodásokat jóval késıbb jeleznek, 
mit a merevebb modern anyagból épült falazatok, szerkezetek. Viszont ha a 
vályogfalakon már megjelenik a károsodás, ez jóval nagyobb mértékő, 
súlyosabb állapotváltozást jelez, mint a merev falazatoknál.  

Ahhoz tehát, hogy egy hibát elhárítsunk, minden lehetséges okot meg kell 
vizsgálni, és meg kell találni a valós okokat.  
 
A VÁLYOGFALAK HIBÁI ÉS AZOK KIJAVÍTÁSA 

A vályogból, földbıl készült házak legsérülékenyebb szerkezete a fal. 
Károsodása, romlása nem csak esztétikai hibát okoz, de megfelelı odafigyelés, 
karbantartás, javítás nélkül az épület teljes tönkremeneteléhez vezet.  

A régi korok emberei mindennapi életüket a vályogházak falai között töltve 
folyamatosan ırizték a házak épségét, minden hibát az elsı adandó alkalommal 
kijavítottak. Tavasszal és ısszel (általában húsvét elıtt és Szent András napja 
környékén) a házakból a bútorokat kipakolták, elvégezték a házak teljes külsı-
belsı javítását. Tudták, hogy a viszonylag olcsó építési módozat 
következménye, hogy a ház állapotára jobban kell figyelni - és bizony a régi 
közösségekben hamar meg is szólták azt a gazdát, akinek hajléka nem volt 
karbantartva.  

Manapság még mindig sokan laknak vályogházakban, egyre többen igyekeznek 
kifelé a városból (ha csak egy-egy hétvégét is eltölteni falun), és számukra 
fontos, hogy a régi, szép hagyományos házak sokáig megmaradjanak épnek. Ha 
megfelelıen ügyelünk a régi házak falaira, akkor még gyermekeink is élvezhetik 
kedvességüket, egyszerőségükben is megtalálható szépségüket.  

A vályogházak falainak hibáit 5 fı kategóriába sorolhatjuk.  

- a falazat nedves, kifagyott, kihullt - oka: nedvesség jutott a falba  

- a falon repedések találhatók - oka: szerkezeti hiba, az alap hibája (törése) 
illetve a falra túl nagy teher jut  
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- a fal egyes helyeken leomlott, illetve megroskadt: okai: az elızıekhez hasonló 
okok miatt  

- a sarkok, élek mentén a fal kihullott - oka: mechanikai sérülések érték a falat, 
illetve az elmaradt karbantartás hiánya  

- a falazat kihajlásának illetve a felsı részének törése.  

A fenti okok nem egy esetben összeadódnak, és a különféle sérülés-típusok 
egyszerre jelennek meg, vagy ami még rosszabb: fokozott hatással. Ahhoz, hogy 
a falazatok hibáját el lehessen hárítani, elengedhetetlen a hibák okainak 
megtalálása.  

Tudni kell, hogy a falakat - és a vályogházakat 4 irányból érheti olyan 
nedvesedési, vizesedési hatás, mely az állagukat ronthatja:  

- a talaj felıl a szigeteletlen alaptesten át felszivárgó víz  

- a különféle csapadékok (esı, hó)  

- a belsı és külsı vízhálózat, szennyvízvezetékbıl, a különféle vizes berendezési 
tárgyakból kikerülı víz,  

- az emberi használat során keletkezı pára.  

Ezek mindegyike ellen más-más védekezési mód alkalmazandó. Most csak 
annyit kell tudni, hogy a falba kerülı víz más hatásokkal együtt képes a fal 
szerkezetét megbontani, súlyosabb esetben statikailag teljesen tönkretenni.  

Mindenképpen fontos, hogy ha a fal felújításra kerül, készüljön kı, vagy 
téglalábazat a külsı síkjában, ezzel meg lehet akadályozni a csapadékvíz 
felverıdésének károsító hatását. 

Tehát - minden más hibaelhárítás esetén - elıször a hibaforrást kell 
megtalálnunk, azt kell megszüntetnünk, és ezután kezdhetı meg a fal állagának 
helyreállítása.  

Tipikus falszerkezeti hiba, ha a falon repedések jelennek meg. Attól függıen, 
hogy hol kezdıdnek a repedések, és milyen a kiterjedésük, három okra 
vezethetık vissza: lehet az alap tönkremenetelébıl származó repedés, lehet a fal 
saját szerkezeti hibájából adódó repedés, és lehet a felsı szerkezetekrıl 
(födémrıl) átadódó teher miatti repedés.  

Az alap okozta repedés kijavítása csak azután történhet meg, ha az alapot kellı 
gondossággal feltártuk, és annak szerkezeti hibáját kijavítottuk.  
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A fal szerkezeti hibája - amikor egyébként más külsı hatás nem éri - arra 
vezethetı vissza, hogy építés során nem a megfelelı anyagot használták, vagy 
nem tartották be a szokásos technológiai elıírásokat.  

Komoly gondot e téren az jelenti, hogy hazánkban nincsenek elıírások, 
szabványok a vályogból épült házak fizikai paramétereinek meghatározására 
(Németországban már az 1940-es években lefektették a Lehmbau - 
vályogépítés) - szabványait, ennek politikai oka volt). De nehéz is lenne 
meghatározni ilyen, országos érvényő szabványgyőjteményt, hiszen a 
vályogépítészetnek éppen az a jelentıs elınye, hogy a helyi anyagból, házilagos 
módszerekkel készül - ami a szabványosítást lehetetlenné teszi.  

Más jellegő és okozatú a homogénfalak statikai károsodása, és más a 
vályogtéglákból épülteké - de mind a kettı az alábbi két típusra osztható: 
anyaghiba, és építési hiba.  

A tömésfalak anyaghibája általában a vályogkészítéskor történt hibákat jelenti.  

Ha az agyag túl nagy mésztartalmú (ilyenek a sárgás, szürkés márgaagyagok), 
vagy túl sok a homok bennük, az a vályog teherbíró képességét jelentısen 
csökkenti. Minél kevesebb a vályogban a szálas anyag (azaz minél kövérebb a 
vályog) annál nagyobb a szakítószilárdsága, viszont nagyobb a zsugorodása is. 
Ha ezt nem veszik figyelembe, és kevés töltelékanyag kerül az agyaghoz - bár 
könnyebb lesz dolgozni vele - a zsugorodás miatt tönkremegy.  

Mint ahogy nem megengedhetı még élı biológiai szervezet (pl. fő, cserje 
gyökérzete, esetleg állati szervezetek) megléte sem a tömésfalnak használt 
vályogban.  

Ha a vályog kaviccsal, kövekkel kevert, úgy a felrakás közben ezek mellett 
légüres részek maradhatnak ki, és mivel a zsugorodásuk nincs, környezetükben 
az agyag száradás közben megtörik.  

Ugyanezek a hibák felmerülhetnek a vályogtégla gyártás során is, tehát itt 
fokozottan figyelni kell a megfelelı technológia betartására.  

Építési hibák a tömésfalaknál rendszerint akkor jelentkeznek, ha a rakás során 
nem történik megfelelı tömörítés, vagy ha nem várják meg a kellı szilárdulási 
idıt a következı réteg felrakásakor. Természetesen itt is nagyon fontos, hogy a 
rakás közben se kerülhessen a fentebb felsorolt szennyezıanyagokból a falba - 
azaz tiszta munkát kell végezni.  

Nagyon fontos tudnivaló, hogy tömésfalat, vert falat sem tőzı napsütésben, sem 
esıs nedves idıben nem szabad csinálni. Az elızı a fal anyagának túl gyors 
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száradását okozza, ami repedéshez vezet, az esı pedig - ezt talán mondani sem 
kell - eláztatja, tönkreteszi a frissen készült falat. Mindkettı ellen célszerő 
megoldás a fal letakarása - ám olyan módon, hogy oldalirányban a szellızés 
biztosítva legye. Azaz a betonszerkezetek letakarásakor gyakran alkalmazott 
teljesen zárt lefóliázás nem hogy használna, de kifejezetten árt a falnak.  

A vályogtégla falak jellegzetes repedési képe, amikor a fal téglái közötti 
hézagokon (ún. fúgákon) fut végig a repedés. Ha nem a födém, vagy az alap 
hibája okozza ezt a repedést, akkor egyértelmően megállapítható, hogy az építés 
során nem kellı gondossággal képezték ki a fúgákat. Akár mészhabarcsba, akár 
sárba rakjuk a vályogtéglákat, elengedhetetlen, hogy a vízszintes fúgákba kerülı 
habarcs a tégla teljes felületén egyenletes legyen. Legalább ennyire fontos, hogy 
a függıleges fúgák teljes terjedelmükben kitöltésre kerüljenek. Míg az elızı 
szempont a fal teherbíró képességének biztosítása érdekében fontos, a 
függıleges fúgák telítettsége akadályozza meg a falak szétnyílását. Ezen 
függıleges rések kitöltése a fal megfelelı hıszigetelı képességének biztosítása 
szempontjából is fontos.  

Tipikus építési hiba, amikor nem a téglakötési szabályoknak megfelelı módon 
kerül megépítésre a fal, vagy amikor nem megfelelı vastagságú a fal. 
Teherhordó vályogtégla falaknak legalább másfél tégla vastagságúaknak kell 
lennie, a terheletlen -azaz válaszfal - vályogfal sem lehet 32-35 cm-nél 
vékonyabb.  

Igen fontos tudnivaló, hogy vályogtéglából pillér, boltív nem építhetı, továbbá a 
kéményeket a vályogházakban is égetett téglából kell építeni. Gyakran a sarkok, 
az ajtókávák falazása is abból készült.  

A szerkezeti okból károsodott falazatok hibáinak kijavítása - a falazatpótlás, 
vagy újjáépítés - részletes elıkészítést (esetleg tervezést) tervezést és pontos, 
körültekintı kivitelezést igényel.  

Ugyancsak komoly felkészültséget igényel a födém felıl átadódó teher miatti 
kihajlás, vagy a falazat felsı részének ilyen hatásra való leomlásának orvoslása. 
Ilyen esetben legtöbbször szintén az utólagos falazás, falazatpótlás, pillérépítés a 
megfelelı megoldás.  

Ehhez hasonló az a helyzet, amikor a falazat kihajlik, illetve a felsı részének 
törése következik be. Ez utóbbi eset általában az ablakok feletti nyílások felsı 
zárásának jellegzetes hibája. Ennek oka, hogy a födém túl nagy terhet ad át az 
alatta található, a környezeténél kisebb teherviselı képességő falazatszakaszra. 
Gyakran az ilyen nyílások fölül hiányzik az áthidaló szerkezet, szabálytalan 
módon az áthidalás vályogtéglából került felfalazásra. Érdemes az egyébként jó 
állapotban lévı falazatok ablak feletti részét is átvizsgálni ebbıl a szempontból, 
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mert a tapasztalat szerint ez a hiba váratlanul, hirtelen képes megjelenni, és 
súlyos gondokat okozhat.  

A falazatok kisebb hiányának kijavítása (repedések helyreállítása, vagy amikor 
foltokban a falvastagság 20-30-át kitevı anyag leomlik, megsemmisül) akár 
házilag is kivitelezhetı feladat. Ám itt is vannak olyan "mesterfogások", melyek 
ismerete megkönnyíti a munkát, és melyek valóban hosszú távú megoldást 
eredményeznek.  

 

 

Fokozott védelemre szoruló favázas,  
vályogfalú épület a jósvafıi Dózsa György utcában  
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NÉPRAJZI GYŐJTEMÉNYEK VÉDELMÉNEK 
GYAKORLATI PROBLÉMÁI���� 

Koncz Pál restaurátor 
mőtárgyvédelmi osztályvezetı 

Laczkó Dezsı Múzeum, Veszprém 
 
 
 

Milyen mőtárgyvédelmi problémák adódnak szabadtéri néprajzi, 
falutörténeti kiállítóhelyeken? Nem számítva statikai, alapozási és az épület-
szerkezet rongálódásából adódó gondokat – melyek megoldását mőemléki 
építészre kell bízni –, a következı mőtárgykárosító tényezıkkel kell számolni:  

 
I.  Az épület és a benne kiállított tárgyak károsodása fizikai hatásra 
 

• Nedvesség, mint a gombásodás, majd rovarfertızés “elıkészítıje”. 
Textileken, bırökön és papírokon az. ún. vízfoltokat a vasrozsda-
tartalmú por migrálása idézi elı, a foltok szélén feldúsulva. Az átlagos 
relatív légnedvesség tartósan szellızetlen és rossz szigeteléső 
épületben az elfogadható 55-60 RH% fölé emelkedhet. Szigeteléssel, 
gyakori szellıztetéssel javítható. 

• Hıingadozás – hatására bekövetkezhet vetemedés, szétfagyás, 
szétesés. Hıérzékeny anyagú tárgyakat ne hagyjunk télen főtetlen 
kiállításban. 

• Por (nyirkosság és gomba-spórák megkötésével jár). 
• Napfény ultraviola sugárzása: színezékek fakulását, kötıanyagok 

bomlását, bırfehérje, és textil szálas-anyagok, papírrostok természetes 
polimerjeinek bomlását idézi elı. Függönyözzük el a közvetlen 
napfényt. Jól megvilágított falon még így se hagyjunk eredeti 
fényképet, kéziratot, vízfestményt. Ezek helyett készíttessünk 
fénymásolatot, vagy digitális nyomatot. Fényérzékeny, fakulást mutató 
színezéső textileket és bıröket ne hagyjunk tartósan a kiállításban. 

 
II. Az épület és a tárgyak károsodása biológiai tényezık hatására 
 

• A penészgombák megbontják, gyengítik a szerves anyagokból készült 
tárgyak belsı szerkezetét, mintegy elıkészítik az anyagot a rovarok számára, 
a tárgyak felületét színes anyagcsere-termékeikkel elcsúfítják, az emberi 
egészségre is fokozottan károsak. Nedvesség és por kiküszöbölésével, 
gyakori szellıztetés és takarítás segítségével megelızhetı. 

 
� elhangzott a Tájházszövetség Dél-Dunántúéi Régiójának II. Fórumán Decsen2004. október 30-án 
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• A rovarok lárvái a faanyaggal táplálkozva járataikkal gyengítik a 
tárgyak belsı szilárdságát, kirepülı nyílásaikkal elcsúfítják a 
felületeket. A fa-, bır-, papír és textil tárgyak felületét, díszítményeit,  

• vagy teljes anyagát táplálékként elpusztítják. A biológiai 
körforgásban, kölcsönhatásokban a fokozottabb penészesedést is 
elısegítik a belsı felületek megnövelésével, higroszkóposábbá 
tételével.) 

• Rágcsálók közismert kártevése. 
 

Mit tehet a győjtemény kezelıje ezek megakadályozására?  
Győjtemény létesítésekor szakemberek által készíttetett tervek 

kiviteleztetésével, a továbbiakban figyelem-felhívással, az illetékesek 
meggyızésével biztosítani, hogy 

 
• Az épület talajvíz-szigetelése, a csapadékvíz elvezetése, csatornázása 

tökéletes legyen 
• Hosszú távra biztosított legyen a rendszeres takarítás, portalanítás, 

szellıztetés, a tárgyak állapotának figyelemmel kísérése. 
 
Mit tehet a győjtemény nem-restaurátor kezelıje a már bekövetkezett 

károk megszüntetésére, következményeinek felszámolására? Elıször is 
felfigyelhet a károsodást jelzı változásokra. 

Rovarfertızést jelez szabályos kúp alakú rágcsálék-por kipergés a tárgyak 
alatti padlón, vitrinben. Kétséges esetben helyezzünk el a tárgy alatt egy-egy 
sötét papírlapot, vagy más egyebet, hogy egyértelmővé váljon, jelentkezik-e 
friss kipergés. Világos színő kirepülınyílás a tárgy felületén, friss rovar-
rágcsálékkal szintén ilyen jel. Penészedést jelez elsısorban a dohos szag, új 
elszínezıdések (szürkésfehér, vagy sárgás, olykor vörös, vagy fekete) pontszerő, 
vagy foltszerő telepek a tárgyak felületén, ill. falfelületeken. További 
intézkedésig a fertızött tárgyakat el kell különíteni. Hatásos, szakszerő 
rovarméreg készítmények alkalmazása nélkül végleges, teljes megoldás nincs, 
csak a megelızés érdekében tehet meg néhány kisebb dolgot a 
győjteménykezelı. Például textilek, bırtárgyak belsejébe ajánlott elhelyezni 
szárított dohánylevelet, kakukkfüvet, levendulát ritkaszövéső zacskókban. Ezek 
cseréjére, frissítésére évente, kétévente sort kell keríteni. Hatásos a kristályos 
(szublimáló), vagy az olajos kakukkfő-kámfor (Oleum Thymii) és a levendula-
olaj. Ezekkel töltött edénykét körültekintıen elhelyezhetünk a ruhás-
szekrényekben, ládákban is. A gyakori szellıztetés, a tárgyak megmozgatása, 
átnézése, kiszellıztetése is sokat jelent. A győjtemények fı ellensége a 
mozdulatlan, nyirkos levegı. 

Ha aktív, tömeges rovarfertızést észlelünk, csak szakszerő és kellı 
mennyiségő hatóanyag helyes technológiai alkalmazásával lehet eredményt 
elérni. A székelyudvarhelyi Haáz Rezsı Alapítvány kiadásában megjelent ISIS. 
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Erdélyi Magyar restaurátor Füzetek (1-3.) alapján a közgyőjtemények 
megvédése, fenntartása iránt elkötelezett nem-restaurátorok is tájékozódhatnak, 
hogy milyen szerteágazó és bonyolult szempont-egyeztetések nyomán születhet 
helyes döntés egy károsodott mőtárgyállomány konzerválása, fertızés-
mentesítése ügyében. Különösen ajánlott e tekintetben Dr. Morgós Andrásnak, a 
Magyar Nemzeti Múzeum múzeumi vegyész-restaurátorának összefoglalása 
Mőtárgyak korszerő fertıtlenítése címmel az ISIS elsı számában. 

Magyarországi mőemlékvédelmi és múzeumi mőtárgyvédelmi 
gyakorlatban elterjedt folyadékos rovarölı szer pl. a német gyártmányú 
Wolmanol Holzbau B. (Forgalmazója a Pannon Protect Kft. Pomáz (Tel.: 
26/325-554, e-mail: anticimex@elender.hu ). Hatóanyagai: tri-N-ciklohexil-
diazeniumdioxi-aluminium, diklofluanid és permetrin (piretroid). Erıs 
inszekticid hatása mellett gyengén megelızı fungicid is. Ecsetelhetı, 
injektálható, kisebb festetlen tárgyak be is meríthetık. Védıkesztyőben, 
védıfelszereléssel jól szellızı környezetben óvatosan alkalmazandó. Nagyobb 
rovarfertızés leküzdése érdekében helyi gázosításra is sor kerülhet. A múzeumi 
tárgyrestaurátorok segítségével, útbaigazításával meg lehet találni a magán- 
vagy önkormányzati kezeléső győjtemények konzerválási problémáira is a 
megoldást. Nem érdemes házilagos félmegoldásokkal kísérletezni. A 
kiskereskedelemben kapható különféle barkács fakonzerváló szerek 
hatóanyagtartalma (így hatásossága) igen csekély és nem pontosan ismert. 
Petróleumos, olajos és hasonló szakszerőtlen beecsetelésekkel pedig csak a 
tárgyak jövıbeli szakszerő kezelését nehezítjük meg. 

Ha a textilek között molyosodást, vagy más rovarfertızést észlelünk, 
elsısegélyként a ruhanemőket, viseleti darabokat asztalra fektetve, óvatosan 
szedegessük le a bábokat, imágókat. Ezek a rágcsálékal együtt lekefélgethetık, 
szükség szerint mőanyag szitaszöveten, rácshálón keresztül óvatosan leszorítva 
a textilt, kiporszívózhatók. A hathatós rovarirtáshoz szükséges pénz és kapacitás 
megszerzéséig az ilyen tárgyakat teljesen el kell különíteni és azokat legalább 
kereskedelemben kapható háztartási molyirtó spray-vel kezelni. Különösen 
május-június táján legyünk figyelemmel a kártevık aktivitására. 

Kisebb penészesedés jelentkezésekor jobb híján megtehetjük, hogy szabad 
ég alatt, távol a győjteménytıl lesepregetjük, lekeféljük, vagy porszívózzuk a 
mutatkozó penész-telepeket. Legalább ipari alkohollal (Alkonet), vagy 
denaturált szesszel enyhén nedvesített vattacsomókkal alaposan törölgessük le a 
gombafoltok helyét. A gombásodás okát szakemberekkel ki kell deríteni és 
intézkedni ellene. Ha a helyiség vizesedik és falai, padlója, mennyezete 
fertızött, a győjteményt tartósan nem fogja megvédeni semmilyen vegyi anyag. 

A főtetlen, ritkán szellıztetett kiállítóhelyek hideg fala rendszerint nyirkos 
is. A falra akasztott keretezett képek, tükrük háta mögé tegyünk távtartót (pl. 
parafadugó-darabokat), hogy a tárgy körben, hátul is szellızzön. Sarazott, földes 
padlójú helyiségekben, ha az épület nincs alászigetelve, a nedvesség felszívódik 
a bútorok lábába. Ezt kiküszöbölhetjük, ha a lábakra vékony gumi- vagy PVC-
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lapot ragasztunk. A vetett ágyak derékalját, ágynemőit kiállításainkban 
polisztirol gyönggyel töltsük fel, ami nem szív magába nedvességet és nem 
táptalaj. Az asztali- és ágynemő, valamint konyhai textileket sima, nem 
nedvszívó, pl. laminált asztalfelületen habbal, szivaccsal tunkolva tisztíthatunk, 
mivel az erıteljesebb mosást, különösen a gépi mosást az ilyen tárgyak nem 
bírják. Öblítésük is csupán kimosott szivaccsal végzett puha ütögetésekkel, 
fokozatosan történhet. Vasalás nélkül, csak formára igazítva szabad levegın 
szárítsuk meg ıket. Ha nedvesítéskor színezék-levérzés lenne tapasztalható, csak 
restaurátor végezheti el a színezett részek szakszerő levédése után a tisztítást. 

A keretezett nyomatokat, fali képeket, fényképeket, tükröket is ajánlatos 
rendszeresen leemelni, hátoldalukat is megvizsgálni. A képkeretek zugaiban 
elıszeretettel bábozódnak be rovarok. A rosszul szigetelt hátlemez alá 
beférközött apró kártevık megtámadhatják a fotopozitívek zselatin-rétegét, a 
nyomatok szerves kötıanyagait. Pl. az ezüstös ısrovar, különféle atkák, ill. a 
pusztító muzeum-bogár (Anthrenus) és rokonfajainak lárvái rövid idı alatt 
tönkre tehetik a papíralapú mőtárgyak felszínét. Ha ezt észleljük, az üvegezett 
keret szétszedésével, szabadban történı gondos megtisztogatásával, a hátoldali 
felületek alkoholos áttörlésével már elsısegélyt tudunk nyújtani. 

A bır, szırmésbır, gyapjú és selyem kártevıi az említettek mellett a 
különféle molyok, szalonna- és szőcsbogarak stb. Ha nem figyelünk fel idıben 
megjelenésükre, teljesen tönkre tehetik az anyagot. 

 
Felvetıdik a gondolat, hogy a festett és faragott népi bútorkészítés nyári 

táborozásokkal és tanévközi szakkörökkel megvalósított oktatása, terjesztése 
mellett igen nagy szükség lenne a népi viseleti és egyéb feldolgozott textilek 
készítésének minél szélesebb körben történı tanulmányozására, oktatására. Az 
így szaporodó létszámú hozzáértıkre alapozva, néprajzos szakemberek szakmai 
irányításával megindulhatna a veszélyeztetett eredeti viseleti textilek kiváltása 
színvonalas másolatokkal. Különösen az olyan finom és érzékeny tárgyak 
vannak klimatizálatlan kiállítótérben veszélyeztetve, mint a különféle selymek, 
selyem- és gyapjúhímzések, patyolat gyolcsok. Talán nem illúzió remélni, hogy 
még elsajátítható pl. a  különféle párták, fıkötık és más hasonlóan  nagyon 
bonyolult szabású, összetett viseleti ruhanemő alapanyag- és készítéstechnikája. 
Ugyanez vonatkozik a bırviseletekre is. A múzeum, az archívum természetesen 
kizárólag hiteles és eredeti tárgyak és információk tárháza lehet. Azonban a 
múzeumi győjtemények anyagára alapozott egyes kiállítások didaktikai célja 
megengedi az eredeti hiteles állapotának védelme érdekében, hogy csak 
másolatokat tegyünk ki környezeti károsító hatásoknak mindaddig, míg nem 
biztosítható adott helyen a pótolhatatlan eredeti mőtárgy szakszerő védelme. 

Veszprém megye nem klimatizált szabadtéri kiállítóhelyein az elmúlt 
három évtized keserő tapasztalatai nyomán egyre több eredeti papíralapú tárgyat 
cseréltünk le a múzeológusok hozzájárulásával jó színvonalú másolatra. Az 
eredeti keretben elhelyezett másolaton is szerepel természetesen a hátoldalon a 
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figyelmeztetés: “KÓPIA”! – akárcsak a kiállítás dokumentációjában. A látvány 
fél méterrıl nézve már jóformán azonos az eredetivel, így a látogatót nem 
fosztjuk meg az élménytıl. Talán sorra kerülhetnek ezen a téren más 
tárgytípusok is. 

A helybeli, érintett közösségek lelkesedésével alapított falusi 
győjtemények némelyike a kezdeti figyelem után a nemtörıdömség áldozata 
lett.  Az épületek mőszaki állapotára, a rendszeres takarításra, sıt bemutatásra is 
egyre kevesebbet fordítottak néhány helyen, s ez arra kényszerítette a szakmai 
felügyeletet (olykor tárgykölcsönzést) biztosító múzeumot, hogy 
kezdeményezze a kiállítóhely bezárását, a tárgyak visszavételét. Annál nagyobb 
öröm tapasztalni, hogy akár közgyőjteményi, akár helyi kezdeményezéső, 
jogállású önkormányzati kiállítóhelyrıl van szó, az esetek többségében ezek 
élnek, mőködnek, többségük kifejezetten sok érdeklıdı látogatót vonz. 
Mőtárgyvédelmi szempontból viszont a jelen gyakorlatot és az átlagos anyagi 
feltételeket mérlegelve: a klimatizálatlan szabadtéri néprajzi győjtemények, 
tájházak tárgyainak jövıje többnyire sötét, legalábbis homályos. 

 
 
 
 
      

 
 

Restaurálásra váró tárgy a Szabadtéri Néprajzi Múzeum raktárában
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Sisa Béla tervezési munkái és kiállításai 
 
 

 
 
 

Korábbi – az elnökségi- és FB tagokat, ez utóbbiak közül Sisa Béla FB tagot 
(KÖH programigazgató) - bemutató ismertetésünkbıl helyhiány miatt 
kimaradtak tervezési referenciái és kiállításai, melyeket most pótolunk. A 
késedelmes közlésért ezúton is elnézését kérjük!  
 
Sisa Béla tervezési munkáinak listája 
 

1. Jászberény, Jászkun székház rokokó szobordíszeinek Fürdı utcai 
felállítása. 1962 (megvalósult) 

2. „Közbensı szennyvízátemelı” címő tervpályázat. 1963. (megvétel) 
3. Rém, vastalanító épület. 1964 
4. Mátravidéki Erımő, déli kútsor felújítása.1964 
5. Perbál, zárkamra átalakítása. 1965. 
6. Szombathely, szennyvíztisztító telep, I. ütem (fertıtlenítı, recirkulációs 

szívattyúház. 1966. 
7. „Szennyvíztisztító kisberendezések tervmegoldásai” címő tervpályázat. 

1967. (megvétel) 
8. Aszófı, Vörösmáli pincesor idegenforgalmi hasznosítása. 1968. (Mendele 

Ferenc munkatársaként Anda Judittal és dr. Erdélyi Zoltánnéval) 
9. Tihany,községközpont mőemléki vizsgálata és idegenforgalmi 

hasznosítása. 1968. (Mendele Ferenc munkatársaként Anda Judittal és dr. 
Erdélyi Zoltánnéval) 

10. Ácsteszér, Táncsics szülıház, múzeum helyreállítása terve. 1969. 
(megvalósult) 

11. Szarvas, szárazmalom helyreállítási terve. 1969. (megvalósult) 
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12. Szıdliget, vízimalom (túristaszálló és étterem) programterve. 1970. 
(tervezıtárs: Mendele Ferenc, munkatárs: Tóth Csaba) 

13. Nemesborzova, új harangláb terv – makett. 1970. (Fotó: Mihalik Tamás) 
Közölve: Természet Világa, 1971.2. sz. 

14. Gödörháza, református harangláb. Helyreállítási terv, 1971. (megvalósult) 
15. Kiskundorozsma, szélmalom (rekonstrukció) helyreállítási terve. 1971. 

(munkatárs: Kerner Gábor) (megvalósult) 
16. Tiszacsécse, református harangláb helyreállítási terve. 1971. 

(megvalósult) 
17. Hódmezıvásárhely, Gorzsa, Kovács-féle tanya helyreállítási terve.1972. 

(megvalósult) 
18. Tihany, Kossuth u. 20. (Idegenforgalmi Hivatal) helyreállítási terve. 1972 

(megvalósult) 
19. Tés, Held-féle szélmalom – helyszíni mővezetéssel. 1973-1974. (Mendele 

Ferenccel) (megvalósult) 
20. Csongrád, Belváros hasznosítási tanulmányterve. 1974. (tervezıtárs: 

Geönczeöl László, munkatárs: Betlehem Zoltán) 
21. Mártély, darálómalom áttelepítési terve. (munkatárs: Betlehem Zoltán) 

(megvalósult) 
22. Kercaszomor, szomoróci harangláb helyreállítási terve. 1974. (Munkatárs: 

Kerner Gábor) (megvalósult) 
23. Kávás, Temetı u. 13. sz.(tájház) helyreállítási terve. 1974. (tervezıtárs: 

Wirth Péter, munkatárs: Betlehem Zoltán) (megvalósult) 
24. Zalalövı, Petıfi u. 35. sz. (tájház) helyreállítási terve. 1974. (tervezıtárs: 

Wirth Péter) (megvalósult) 
25. Békéscsaba, Békési út 15. sz. (Szlovák Kulturális Központ) helyreállítási 

terve helyszíni mővezetéssel. 1981. (Tervezıtárs: Katsányi Pál) 
(megvalósult) 

26. Zamárdi, Fı u. 83. sz. (tájház) helyreállítási terve. 1974. (megvalósult) 
27. Ászár, Jászai szülıház (múzeum) helyreállítási terve. 1974. (megvalósult) 
28. Hódmezıvásárhely, Árpád u. 21. (népmővészeti ház) helyreállítási terve. 

1975. (megvalósult) 
29. Szatmárcseke, református temetı helyreállítási terve. 1975. (tervezıtárs: 

Wirth Péter) (megvalósult) 
30. Tés, Ozi-féle szélmalom helyreállítási terve. 1975. (munkatárs: Betlehem 

Zoltán) (megvalósult) 
31. Gönc, Kossuth u. 85. („huszita-ház” – múzeum) helyreállítási terve. 1976. 

(tervezıtárs: Wirth Péter) (megvalósult) 
32. Komlóska, Rákóczi u. 10. (tájház) helyreállítási terve. 1976. (tervezıtárs: 

Wirth Péter) (megvalósult) 
33. Békés, Durkó u. 8. (tájház) helyreállítási terve. 1977. (megvalósult) 
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34. Keszthely, Georgikon-major IV. ütem (kiállítóterem, könyvtár, irodák, 
restaurátor mőhely) helyreállítási terve. 1977. (tervezıtárs: Mezey Alice) 
(megvalósult) 

35. Nyíregyháza–Sóstói Múzeumfalu II. ütem. Faluközpont telepítési terve 
1977-1978. (tervezıtárs: Balassa M. Iván) (megvalósult) 

36. Balatonudvari, református temetı helyreállítási terve. 1978. (tervezıtárs: 
Wirth Péter) (megvalósult) 

37. Békés, Petıfi u. 41. (iskola, múzeum) helyreállítási terve. 1978. 
(megvalósult) 

38. Orosháza, Darvas József szülıháza, múzeum. Helyreállítási terv, 1978. 
(megvalósult) 

39. Szabolcs, Mudrány-kúria (múzeum) helyreállítási terve. 
1978.(tervezıtárs: dr. Balassa M. Iván) (megvalósult) 

40. Gönc, Kossuth u. 85/a. (múzeum) helyreállítási terve. 1979. (részben 
megvalósult) 

41. Jászberény, Hentes u. 7. helyreállítási terve. 1979. 
42. Ócsa, 10 épülethasznosítási tanulmányterve. 1979. 
43. Szabadkígyós, volt Wenckheim-kastély felújítási javaslata. 1979. 
44. Emıd, Szilfa u. 3. (közösségi épület) helyreállítási terve 
45. Emıd, Szilfa u. 8. (alkotóház) helyreállítási terve. 1980. 
46. Emıd, Szilfa u. 16. (múzeum) helyreállítási terve. 1980. 
47. Kékkút, Fı u. 55. (tájház) helyreállítási terve. 1980.(megvalósult) 
48. Tiszabercel, Bessenyei Emlékház helyreállítási tanulmányterve 1980. (dr. 

Balassa M. Ivánnal) (megvalósult) 
49. Hódmezıvásárhely, Csúcsi Fazekasház (múzeum) helyreállítási terve. 

1981. (megvalósult) 
50. Dabas, Biksza Miklós u. 438. (volt Nemesi kaszinó) felújítási 

tanulmányterve. 1982. 
51. Vésztı, étterem és bisztró tanulmányterve. 1982. 
52. Békéscsaba, Gyulai u. 5. Volt Omaszta-kúria (múzeum, tárgyalóterem, 

irodák) helyreállítási terve. 1983. 
53. Békéscsaba, Békési u. 17. (Mese-ház) helyreállítási terve. 1983. 

(megvalósult) 
54. Orosháza, Darvas emlékház (könyvtár, kutatóépület) kiviteli terve. 1983. 

(megvalósult) 
55. Hódmezıvásárhely, Árpád u. környék (100 férıhelyes szálloda és 

étterem) tanulmányterve. 1984. 
56. Gyula, Apor Vilmos tér 7. (Erkel Múzeum) helyreállítási terve. 1984. 

(megvalósult) 
57. Szabolcs, volt Tırös-kúria (túristaszálló) helyreállítási terve. 1984. 
58. Hódmezıvásárhely, Mátyás u. 8. sz. (Városvédı Egyesület) helyreállítási 

terve. 1984 (megvalósult) 
59. Balatonfüred, Kilátó u. 17. helyreállítási terve. 1985. (megvalósult) 
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60. Gorica építészeti emlékeinek vizsgálata és hasznosítási javaslata. 1985. 
(munkatárs: Máthé Géza) 

61. Hódmezıvásárhely, zsinagóga helyreállítási terve. 1985. (munkatárs: 
Máthé Géza) (megvalósulása folyamatban) 

62. Hódmezıvásárhely, Csomorkányi templomrom mőszaki felmérése és 
tanulmány. 1986. (munkatárs: Máthé Géza) 

63. Gyula, vár tanulmányterve. 1986. 
64. Gyula, vár programterve. 1987. (tervezıtárs: Simányi Frigyes) 
65. Gyula, vár tetızetének felújítása, kiviteli terve. 1987. (tervezıtárs: 

Simányi Frigyes) 
66. „Csongrád Bökényalj” c. meghívásos tervpályázat. 1989. (tervezıtársak: 

Kocsis József, Szalai András, Alföldi György) 
67. Csongrád–Belvároskörnyezetének (mőemléki) tervjavaslata és a védett 

környezet határának kijelölése. 1991. (Kertépítész: dr. Jámborné dr. 
Szikra Éva, munkatársak: Antall Anna, Kırösi Zsuzsanna, Magyar 
Mónika) 

68. Tótkomlós, Szép u. 5. (tájház, szlovák kulturális központ, alkotóház) 
helyreállítási terve.1992. (tervezıtárs: Széphegyi László) (megvalósult) 

69. Békés, Kispince u. 44. helyreállítási terve. 1992. (tervezıtárs: Széphegyi 
László) (megvalósulása folyamatban) 

70. Biharugra, Erzsébet u. 160. (múzeum és vendégház) helyreállítási terve. 
1992. . (tervezıtárs: Széphegyi László, munkatárs: ifj. Sisa Béla) 
(megvalósulása folyamatban) 

71. Hidas, Kossuth u. 137. (német-székely tájház) helyreállítási terve. 1992. . 
(tervezıtárs: Széphegyi László, munkatárs: ifj. Sisa Béla) (megvalósulása 
folyamatban) 

72. Tivadar, református harangláb rekonstrukciója (Nyíregyháza, Sóstói 
Múzeumfalu). 1993. (tervezıtársak: Bálint János, Széphegyi László, dr. 
Vándor András, segédtervezı: ifj. Sisa Béla) (megvalósult) 

73. Békéscsaba, Gyulai u. 5. (Munkácsi Múzeum) helyreállítási terve. 1993. 
(társszerzı: Simányi Frigyes) (megvalósult) 

74. Jászárokszállás, Széchenyi u. 104. (tájház) helyreállítása. 1993. (helyszíni 
mővezetéssel, társtervezı: ifj. Sisa Béla) (megvalósult) 

75. Tihany, Kossuth u. 20. (tájház, bıvítés, elárusító helyek) felújítási terve. 
1993. (megvalósult) 

76. Hódmezıvásárhely, zsinagóga és volt iskola programterve. 1993. 
77. Choholov (Lengyelország) településvizsgálata. 1993. (Zsanda Zsolttal) 
78. Kisdobrony, református templom rekonstrukciós terve (Nyíregyháza, 

Sóstói Múzeumfalu). 1993. (tervezıtársak: Bálint János, dr. Vándor 
András, segédtervezı: ifj. Sisa Béla) (megvalósult 1994-ben) 

79. Vekerd, görögkeleti templom homlokzat felújítása. 1994. (tervezıtárs: 
Simányi Frigyes) (megvalósult) 
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80. Mezıberény, Wenckheim-Fehérváry kastély hasznosítási javaslata. 1994. 
(Bálint Jánossal) 

81. Kétegyháza, Kossuth u. 68. (román tájház) helyreállítási terve. 1995. 
(társtervezı: Simányi Frigyes) (megvalósult) 

82. Helyreállított népi mőemlékek hasznosítási javaslata. 1995. (készítették: 
Dobosyné Antal Anna, Fehér Judit, Kottmayer Tibor, Madzin Attila, 
Mézes Zsuzsanna, Zsanda Zsolt, dr.Erdélyi Zoltánné, Mezısi József) 

83. Budaırs, településvizsgálat I. 1996. 
84. Csongrád, Öregvár u. 25. családi ház engedélyezési terve. 1996. 

(társtervezı: Hernyák László) (megvalósult) 
85. Szarvas, szárazmalom (életveszély elhárítás) felújítási terve. 1996. 

(megvalósult) 
86. Budaırs, településvizsgálat II-III. 1997. 
87. Hortobágyi csárda felújítási javaslata. 1997. 
88. Kiskundorozsma, szélmalom mőemléki szakértıi fejezetek munkarészei. 

1997. 
89. Mezıberény, Wenckheim-Fehérváry kastély fıhomlokzat felújítása. 1997. 

(társtervezı: Simányi Frigyes, helyszíni mővezetéssel: ifj. Sisa Béla) 
(megvalósult) 

90. Karcag településvizsgálat I. 1998. 
91. Kiemelt értékő népi mőemlékek – nemzeti örökség – épületállományának 

távlati megmaradási programja. 1999. (szerkesztı) (készítették: Deli 
Sándor, Dobosyné Antal Anna, Fehér Judit, Hernyák László, Orosházi 
Tamás, Pataky Emıke, Szatmári Klára, Zsanda Zsolt, munkatársak: 
Komesz Mónika, Venáschné Vaday Klára) 

92. Budaörs védelemre javasolt területének rehabilitációs és idegenforgalmi 
lehetıségei, országos és helyi védelemre javasolt épületek vizsgálata. 
1999. 

93. Csíkrákos – Racu (Románia) rk. Templom helyreállítási javaslata. 1999. 
94. Budaırs, Külterület feltárása I. 1999. 
95. Karcag, Nagykun Múzeum belsı felújításának tervjavaslata. 1999. 
96. Csongrád, Szt. Rókus templom helyreállítási javaslata. 2000. 
97. Jászberény, Alkotmány utcai piéta kiviteli terve. 2000. (társszerzı: 

Simányi Frigyes) 
98. Jászberény, Kıkép utcai piéta kiviteli terve. 2000. (társszerzı: Simányi 

Frigyes) 
99. Jászberény, Szobor utcai piéta kiviteli terve. 2000. (társszerzı: Simányi 

Frigyes) 
100. Szepsi – Moldova nad Bovu (Szlovákia) tájház helyreállítási javaslata. 

2000.(Munkatárs: Orosházi Tamás) 
101. Csongrád, Öregvár u. két épület homlokzat kialakítása. 2000. 
102. Rábagyarmat, tájház (életveszély elhárítás mővezetéssel) 2000. 
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Sisa Béla tervezéssel kapcsolatos kiállításai 
 
 

Hódmezıvásárhely  Városvédı és Szépítı 
Egyesület 

1989 

 

Csongrád Polgármesteri Hivatal 1992 

Békéscsaba Evangélikus Egyház 
Központi Gyülekezeti 
Háza 

1994 

 

Kolozsvár Bánffy palota 1995 

Ploiesti Kultúrpalota 1995 

Bukarest Traian Múzeum 1996 

Bécs Collegium Hungaricum 1997 

Kunhegyes Mővelıdési Ház 1998 

Sepsiszentgyörgy Székely Nemzeti 
Múzeum 

1997 

Tıketerebes Honismereti Múzeum 1999 

Királyhelmec Kultúrház 2000 

Sepsi Rovás Galéria 2000 

Karcag Mővelıdési Ház 2000 

Jászberény Mővelıdési Központ 2000 

Róma Magyar Akadémia 2000 

Róma Lazzaroni palota 2001 

Firenze Hotel Alexander 2002 

Párizs Magyar Intézet 2003 
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Elnökségi ülés Budaırsön 
 

  
 

Az elnökségi ülés helyszíne: a tájház 

 
Az elnökségi ülésre a Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Győjtemény meghívására a 
Budaırsi Tájházban került sor. 
Napirend elıtt Ritter Imre, Budaörs Német Kisebbségi Önkormányzatának 
elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Dr. Füzes Endre elnök megnyitója 
következett, kiemelten köszöntve Sisa Bélát, aki a Felügyelı Bizottságot 
képviselte. 
Második napirendi pontként Szablyár Péter ismertette az utolsó (fertıhomoki) 
elnökségi ülés óta eltelt idıszak eseményeit, kiemelve a hazai (decsi-, 
himesházi-, bátai-, szügyi-, vasvári)  és a határokon túli (nagyfödémesi-, 
temerini) regionális fórumok ill. tanácskozások sikeres megrendezését. 
A harmadik napirendi pont keretében Szablyár Péter ismertette a Szövetség 
szervezettségének helyzetét. Az Elnökség jóváhagyólag tudomásul vette 6 jogi 
tag és 19 egyéni tag felvételét. Így jelenleg 54 jogi tagot és 95 egyéni tagot 
regisztráltunk. 
Negyedik napirendi pontként az elnökségi tagok ismertették a képviselt 
régióban végzett munkájukat, ill. annak eredményeit. Írásbeli beszámolót 
küldött Dr. Danter Izabella és Andó György, amit ismertettek a jelenlévıknek. A 
regionális képviselık közül kiemelkedıen eredményes tevékenységet végzett 
Fuxné Benák Katalin,  Kapitány Orsolya, Jakabné Heller Anna, Dr. Danter 
Izabella, továbbá nem elnökségi tagként Raj Rozália és Nagy István egyéni 
tagjaink a Vajdaságban. A regionális képviselık beszámolói a Tájházi Hírlevél 
2004/4. füzetében megjelennek. 
Ötödik napirendi pontként Szablyár Péter tájékoztatta jelenlévıket a 2005. évi 
Közgyőlés elıkészítésérıl, amelyet 2005. március 19-én – fogadókészség esetén 
a SZNM-ban – tartunk. Szablyár Péter javasolta az alapszabály módosítását a 
tekintetben, hogy az egyéni tag státusz 1, a jogi tag státusz 2 szavazatot 
jelentsen. Ebben a kérdésben döntés nem született. 
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Hatodik napirendi pont keretében a résztvevık áttekintették a 2005-évi 
munkatervet, amelyet alapvetıen a Közgyőlés elé terjeszthetınek ítéltek. Az 
elnökségi ülések idıpontjaiban a következıkben állapodtak meg: 
2005/1. február 25. (Cigánd) 
2005/2. május 31. (Himesháza) 
2005/3. augusztus 30. (az Országos találkozó helyszínén) 
2005/4. november 9. (Jósvafı) 
 
Közgyőlés:  2005. március 19. (szombat) SZNM Szentendre 
III. Országos Találkozó; szeptember 29-30; október 1-2.,  
 
Hetedik napirendi pont keretében a munkatervhez kapcsolódó 2005. évi 
költségtervet elfogadták. 
Élénk vita alakult ki a Szövetség gazdálkodásának helyzetérıl készült, 
elızetesen kiküldött írásos elıterjesztésrıl. A vita lezárásakor a következı 
határozatok születtek: 

- a Közgyőlésen elı kell terjeszteni a 20 eFt-os jogi-, és 2000 Ft-os 
egyéni tagdíjat; 

- tekintettel arra, hogy még 2005-ben sem igényelhetünk civil alap 
forrásokat, célszerő egy rendkívüli Felügyelı Bizottsági ülést 
összehívni még ebben az évben és egy reális vizsgálatot tartani a 
szükséges források biztosíthatóságáról (NKÖM miniszteri tájékoztatás 
„utóélete”, KÖH támogatás?, stb.). 

 
Szablyár Péter felhívta a figyelmet a 2003 és a 2004 évi hiány azonos mértékére, 
a 2004. év eleji jószándékú „szanálás” hiányt újrateremtı jellegére, az elnyert 
támogatások 6 hónapra elhúzódó folyósításának nehézségeire. Tájékoztatta a 
jelenlévıket, hogy a Szövetség mőködtetésének elmúlt két évhez hasonló 
„magán-finanszírozására” a továbbiakban nem lát lehetıséget és az erre épülı 
mőködtetést etikátlannak tartja. 
Sisa Béla – a Felügyelı Bizottság tagja – összefoglaló elemzést tartott a hazai 
tájház hálózat helyzetérıl, a finanszírozás-támogatás gyakorlatáról, mindezek 
anomáliáiról, az e területen mőködı alkotó-építész szakemberek erkölcsi-anyagi 
megbecsülésének hiányáról, a tájház-hálózat világörökségi elıterjesztésének 
kalandos sorsáról. 
Az elnökségi ülést követıen a résztvevık megtekintették a budaörsi 
Helytörténeti győjteményt és részt vettek a Német Önkormányzat által rendezett 
ebéden, ahol köszönetet mondtak a szíves fogadtatásért. 

 
A hatodik napirendi pont keretében tárgyalt 2005. évi munkatervet az 
alábbiakban közreadjuk. Ennek elıterjesztésére és megvitatására a 2005. 
márciusi Közgyőlésen kerül sor, ezért kérjük, hogy tagjaink észrevételeiket, 
kiegészítı vagy módosító javaslataikat küldjék meg a Szövetség titkárságára! 
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A Magyarországi Tájházak Szövetsége 2005. évi munkaterve 

 
A Szövetség alapszabályában foglalt célkitőzéseinek megfelelıen 2005. 
évre az alábbi feladatokat tőzte maga elé: 
 

 
1. Tovább kell erısíteni a Szövetség regionális szervezeti jellegét: 

regionális és nemzetiségi fórumok szervezésével, területi 
sajátosságoknak megfelelı szakmai és módszertani képzésekkel 
összekötve.  

2. További erıfeszítéseket kell tenni a határainkon túli – magyar 
nyelvterületen lévı – tájházak beléptetésére és felkarolására 
(kiküszöbölve a tagdíjfizetés okozta jelenlegi akadályokat). A 
vajdasági és felvidéki területek után a kárpátaljai és a partiumi magyar 
tájházakkal is fel kell venni a kapcsolatot. 

 
3. A „Tájházi mőhely” szakmai továbbképzı programot folytatni kell, 

szorosan együttmőködve a SZNM-mal, NKOM-mel. Ki kell dolgozni 
ennek a képzésnek a tematikáját olyan mélységben, hogy ez az 
országos szakmai képzési rendszer részévé legyen tehetı. Felkért 
szerzıkkel meg kell kezdeni egy olyan jegyzet összeállítását, amely a 
tájház vezetık-fenntartók számára szükséges szakmai-gyakorlati 
ismereteket foglalja össze és a kialakítandó képzési rendszer 
vizsgaanyagát képezheti. 

 
4. Meg kell kezdeni – felkért szakértık közremőködésével – egy olyan 

egységes kezelési terv kidolgozását, amely valamennyi hazai tájház 
létesítésének, mőködtetésének és hosszú távú megırzésének személyi 
és tárgyi feltételeit, kritériumait tartalmazza. Ez alapját képezheti 
annak az állami garancia vállalásnak, amely egy világörökségi 
elıterjesztés feltétele. 

 
5. A hazai tájház hálózat mőködtetéséhez szükséges források részbeni 

rendelkezésre állását a települési önkormányzatok normatív 
támogatása keretében szükséges biztosítani. Ennek mértékét és módját 
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az Örökségvédelmi Hivatal és a 
Tájházszövetség képviselıibıl álló munkacsoportnak ki kell munkálni, 
majd a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma közremőködésével 
a Belügyminisztérium illetékes szerveihez beterjeszteni a 2006.évi 
költségvetés tervezéséhez. 
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6. A tájházak szakmai színvonalának növelésével, az idegen nyelvő 
bemutatás lehetıségének biztosításával, infrastruktúrájuk fejlesztésével 
a belföldi- és beutazó vendégforgalom integráns részévé kell tenni e 
hálózatot úgy, hogy a feltételek megteremtéséhez és biztosításához a 
turisztikai pályázati források e területre nevesítve pályázhatók 
legyenek. 

7. Ezt elısegítendı   az UTAZÁS ’2005 kiállítás alkalmával tovább kell 
építeni a kapcsolatot az idegenforgalmi szervezetekkel, területi RIB-
okkal, és az érdeklıdı nagyközönséggel.  

8. A Szövetség elismertetésének fokozása érdekében aktívan részt kell 
venni a Múzeumi majális rendezvényén, méltóan képviselve a tájház 
mozgalmat, tagságunk eddiginél aktívabb bevonásával. 

9. a Szövetség III. Országos Találkozóját 2005. szeptemberében meg 
kell szervezni a legkedvezıbb pályázott helyszínen, színvonalas 
szakmai programmal és tájházak felkeresésével, szakmai-baráti 
találkozókkal; 

10. Az elnökségi üléseken át kell tekinteni az idıszerő feladatokat és a 
tervezett folyamatok végrehajtását, ezekrıl a tagságot a Tájházi 
Hírlevélben tájékoztatni kell. Ezek tervezett idıpontjai: 
 
2005/1. február 25. (Cigánd) 
2005/2. május 31. (Himesháza) 
2005/3. augusztus 30. (az Országos találkozó helyszínén) 
2005/4. november 9. (Jósvafı) 
 
Közgyőlés:  2005. március 19. (szombat) SZNM Szentendre 
III. Országos Találkozó; szeptember 29-30; október 1-2.,  

 
11. A Tájházi Hírlevél négy alkalommal jelenjen meg, bemutatva jól 

mőködı tájházakat, a házak fenntartásával, karbantartásával, a 
győjtemények védelmével, gondozásával, pályázati lehetıségekkel 
kapcsolatos tájékoztatással. A megjelentetés forrásául az n.k.a. 
pályázatot kell igénybe venni. 

 
12.  Biztosítani kell az elektronikus információk hozzáférhetıségét a 

naprakész informálás a tájházak és a Szövetség népszerősítése 
érdekében (museum.hu., skanzen.hu honlapokon); 

 
13. Tovább kell építeni a tájházak adatbázisát, szorosan együttmőködve a 

SZNM-mal és a KÖH-lal; 
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14. Folytatni kell a hazai tájházak könnyebb „megtalálását” biztosító 
jelrendszer (logó) elterjesztését, ismét kísérletet kell tenni központi 
pályázati forrásokra erre a célra (Magyar Turizmus Rt.); 

 
15. Elı kell készíteni egy – a hazai tájházakat rögzítı Magyarország 

térkép, hátoldalán a házak elérhetıségi és egyéb fı adataival – térkép 
kiadására; a nem tag házak üzleti alapon, a tagok kedvezményes 
anyagi hozzájárulásával. 

 
16. Elı kell segíteni a tájházak belsı információs rendszereinek 

(idegennyelvő vezetık, prospektusok, szórólapok) fejlesztését, különös 
tekintettel az EU-csatlakozás elvárásaira, követelményeire;  

 
17. Módszertani segítséget kell nyújtani a tájházak megoldatlan vagyon- 

és tőzvédelmi valamint akadálymentesítési kérdéseinek 
megoldásához, azok elıkészítéséhez, engedélyeztetéséhez és 
kivitelezéséhez; 

 
18. Az „Év tájháza” pályázattal hangsúlyt kell adni a kiemelkedı 

színvonalú tájházaknak, példaként állítva a meglévı és létesítés alatt 
álló intézmények elé; 

 
19. Intenzív kapcsolattartás kell elérni a fıhatóságokkal, szakmai társ-

szervezetekkel (SZNM, NKÖM, KÖH, ICOM MNB, Magyar 
Turizmus Rt, Határon Túli Magyarok Hivatala, Pulszky Társaság, 
országos kisebbségi önkormányzatok,  Honismereti Szövetség); 
eredményeinket, problémáinkat meg kell ismertetni velük. 

 
20. Aktív pályázati részvétellel valamennyi megszerezhetı forrást a 

Szövetség finanszírozásának szolgálatába kell állítani, különös 
tekintettel a civil lapprogramra, amelybıl 2005. évtıl már 
részesedhetünk; 

 
21. A tájházakban személyes látogatásokat kell tenni és ezeket az 

alkalmakat fel kell használni a taglétszám növelésére; 
 
A munkaterv alapvetıen mindazon célkitőzéseket szolgálja, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy az EU csatlakozást követıen tájházaink megfeleljenek 
az elvárt követelményeknek, európai színvonalon és minıségben mutassák be 
azt az uniqális nemzeti kincset, amelyet a több mint 300 egységbıl álló hazai és 
több mint 100 határainkon túli magyar nyelvterületi tájház képvisel. 
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Beszámoló a német nemzetiségi tájházak képviseletében 
végzett 2004. évi tevékenységrıl 

- Jakabné Heller Anna, elnökségi tag – 
 

Ez évben látogatást tettem, ill elıadást tartottam több német nemzetiségi 
tájházban (Bátaszék, kecskéd, Véménd, Pilisvörösvár), kapcsolatot teremtettem 
több, német győjteményekkel foglalkozó szakemberrel; Himesházán érdeklıdı 
tájházvezetıket fogadtam (Liptód, Borjád, Szederkény, Villány).  A médiákkal 
(TV - Unsere Bildschirm [országos], Német Rádió [országos], Neue Zeitung 
[országos], Dunántúli Napló (megyei) aktív együttmőködést alakítottam ki. 
 
2004. október 9-én Himesházán megrendeztük  a Német Tájházak I. Országos 
Találkozóját, amelyen 30 település 73 képviselıje jelent meg. A résztvevıket 
Rozner András, Himesháza polgármestere, Dr. Hargitai András országgyőlési 
képviselı, Dr. Frank Gábor az LdU Oktatási Bizottsága elnöke és Dr. Füzes 
Endre a Tájházszövetség elnöke köszöntötte, majd rövid folklór mősor 
következett. A gazdag program keretében az alábbi elıadások hangzottak el: 
 
- Dr. Füzes Endre – A tájházak mőködési engedélyének megszervezése, 

mőtárgyvédelem, a kiállítás építés mesterfogásai 
- Szablyár Péter – A Tájház Szövetség  bemutatása 
- Lantosné Dr. Imre Mária -  A német tájházak helyzete és a hiteles berendezés 
- Dr. Fatuska János – A Tatai Német Nemzetiségi Néprajzi Múzeum 

bemutatása  
- Krisch Magdolna: A tájházak helyzete az érdeklıdı szemével 
- Englenderné Hock Ibolya – A népismeret tanításának módszertani 

tapasztalatai 
-    Habel János – A Lenau Ház –tájházak – hagyományırzés 
-    Krisch Magdolna – Lehetıségek, kiadványok, német nyelvő táblák 
- Bardócz Csesznák Éva: Múzeumpedagógia a tájházakban  
- Berki Mónika: Az  idegenforgalom és a tájházak , turisztikai atrakciók, 

programcsomagok 
 
A tanácskozás résztvevıi megtekintették a himesházi Tájházat és konzultációt 
folytathattak a megjelent szakemberekkel. 
 
A megjelentek egyetértettek abban, hogy 2005-ben is meg kell szervezni az 
országos találkozót, még több érdekelt intézmény bevonásával. 
A résztvevıknek bemutatták a Krisch Magdolna által szerkesztett „Német 
tájházak és emlékszobák” c. kulturális kalauz (2002-es kiadás), melynek 
térképét a következı oldalon közzétesszük. 
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Német nemzetiségi tájházak  és emlékszobák Magyarországon 

 
 
 

 
 

A konferencia résztvevıi a himesházi tájházban 
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A himesházi tájház 
 
 

 
 

Folklór mősor 
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Dr. Füzes Endre elıadása 
 

 
 

Lantosné Dr. Imre Mária elıadását tartja
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Beszámoló az Észak-Kelet-Magyarországi régióban végzett 
tevékenységrıl 

- Vargáné Dócs Valéria – 
 

A Fertıhomokon tartott elnökségi ülésen megválasztott háromtagú bíráló 
bizottság tagjaként részt vettem az „ Év tájháza „ címre benyújtott pályázó 
tájházak helyszíni szemrevételezésében, bírálatában.  
Meghívást kaptam augusztus 17.-én az Ung - vidéki Kisráskára, ahol a helyi 
kisközösség  hovatartozását kívánta kifejezni, s hagyományait újra élıvé tenni a 
Tájház létrehozásával. A Tájházszövetség képviseletében, az anyaország 
részérıl  nekem jutott az a megtisztelı feladat, hogy felavassam a Tájházat. 
Utána a helyi mővelıdési házban tartottam elıadást a szövetség küldetésérıl, a 
tájházak közösségteremtı szerepérıl, az élıvé tételérıl, fejlesztésérıl, a 
marketingrıl. Örömmel olvastam a napokban az Új Szó címő lapban, hogy 
adventi játszóházat tartanak. a gyerekeknek. A határon túli múzeumok, tájházak 
többen jelezték belépési szándékukat, a közgyőlésre talán sikerül személyesen 
találkozni a házak képviselıivel, ahogyan ezt a vajdaságból is érkezı 
vendégeinkkel is sikerült az Országos Találkozón.  
Idımhöz és anyagi lehetıségeimhez mérten helyszíni látogatásokat tettem a 
területemen lévı tájházakban. Zemplén országos szinten is a leggazdagabb 
tájházakban. Július végén nyitotta meg kapuit a nagyközönség elıtt Hegyközben 
a kovácsvágási Tájház  
 

 

 

 Kovácsvágás: Tájház Ricse: Tájház Karcsa: Tájház  
 
Az augusztus 20. általában a kistelepülések életében az egyetlen ünnepnap 
amikor a falu apraja nagyja együtt ünnepelhet. Nem volt ez másként a 
bodrogközi Karcsán és Ricsén sem, ahol a helyi közösségek összefogásával 
készült tájházakat avatták Szent István napján. A települések polgármesterei úgy 
nyilatkoztak, hogy belépnek a Tájházszövetségbe. 
Sajnos a tákosi tájház berendezése ügyében idıhiány miatt nem tudtam idáig 
segíteni. Örömmel nyugtáztam, hogy Homrogd Önkormányzatának sikerült a 
házaihoz támogatást elnyerni. 
 
Az elnökségi ülésekre mindig igyekeztem elmenni, kivételt képezett, ha 
vizsgákkal ütközött az idıpont. A regionális találkozók szervezését nem 
kezdtem meg, de úgy gondolom a beléptetett tájházak ellensúlyozzák a hátrányt. 
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Beszámoló a Dél-Alföldi-régióban, ill. szlovák nemzetiségi tájházakban  

2004-évben végzett tevékenységrıl 
- Andó György - 

 

Regionális tevékenység 
 
Az Országos Szlovák Önkormányzat 2003-ban megalapította Legatum 
Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Közhasznú Társaságot 
Verejnoprospesná spolocnost sluzieb a zuzitkovania nehnutelností 
(1114 Budapest, Fadrusz u 11/A) 
Legatum Kht létrehozásának fı célja az Országos Szlovák Önkormányzat és a 
helyi szlovák önkormányzatok fenntartásában mőködı szlovák nemzetiségi 
tájházak üzemeltetése kezelése. Központi intézményként a szlovák tájházak 
szakmai patronálása mellett a helyi szlovák önkormányzatok fenntartásában 
mőködı falumúzeumok és győjtemények üzemeltetését, fejlesztését, 
állagmegóvását támogatja. 
A Társaság közhasznú tevékenysége az Alapító Okirat értelmében: 
 -kulturális tevékenység 
 -kulturális örökség megóvása 
 -a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon 
túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. 
A Társaság által nyújtott szolgáltatás az Alapító Okiratban meghatározott célok 
és tevékenységek szerint az alábbiak: mőkincsek restaurálása, hirdetés, tájházak 
üzemeltetése, filmgyártás, könyvkiadás, ismeretterjesztés stb. 
A LEGATUM Kht. mőködése saját bevételbıl és az országos kisebbségi 
önkormányzatok intézményei számára fenntartott költségvetési keretbıl 
biztosított. 
 
1, Legatum Kht. Mőködési feltételek, infrastruktúra kiépítése 
Ügyvezetı: Ando György 
Szakreferens: Danka Ónodiová 
 
2, Kapcsolatok a Tájházszövetséggel 
Ando György ügyvezetı a Tájházszövetség elnökségi tagja. Magyarországon 
mintegy 300 tájház létezik, ezek közül mőködési engedéllyel csupán a fele 
rendelkezik. A magyarországi szlovák tájházak száma mintegy 30. Mőködési 
engedélyek itt is problémát okoznak. A Tájházszövetség segítséget nyújt egy 
komplett adatbázis létrehozására, engedélyek megszerzéséhez, nyilvántartások 
elkészítéséhez. Mőhelyeket szerveznek a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. 
Céljuk, hogy a magyarországi tájházak a Világörökség része legyen. 
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3, Személyes kapcsolatok kiépítése, szemleutak a magyarországi szlovák 
tájházakban 
2004-ben folyamatosan Békés, Csongrád, Zemplén, Pest, Pilis régióban 
állagvédelmi és mőemléki szemle a helyi néprajzi győjtemények állaga, 
elhelyezése témakörben. A települési tulajdonban, szlovák helyi 
önkormányzatok fenntartásában van a legtöbb tájház. Nagy erıfeszítés az 
önkormányzatoknak fenntartani az épületet és a benne lévı értékes győjteményt. 
Riasztó legtöbb esetben nincs, az épület felújításra szorul, nincs állandó nyitva 
tartás, nincs honorálva a gondnok. Legtöbb helyen a cél érdekében önzetlenül 
végzik dolgukat. Kiadványok elszórtan léteznek. 
 
4, Anyagi támogatás nyújtása 
2004-ben a LEGATUM Kht 12 magyarországi szlovák tájháznak nyújtott 5 179 
EFt támogatást, ebbıl: 
-felhalmozási támogatás   3.100 EFt  
-személyi jellegő támogatás  2.079 EFt 
 
5, Szlovák Tájházvezetık. V Országos Konferenciája 
2004. november 05. a Kht megszervezte immár hagyományos Szlovák 
Tájházvezetık. V Országos Konferenciáját a Nógrád megyei Szügy községben 
Téma: Látogatóbarát tájházak (A kulturális marketing szerepe a tájházaknál) 
Neves elıadók, továbbképzés jelleggel. Tájékoztató a Tájházszövetség 
munkájáról, elért eredményeirıl. 
 
 

 
 

Kovács Istvánné az albertirsai tájház vezetıje hozzászól a szügyi országos találkozón 
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Beszámoló a Dél-Alföldi Régió 2004. évi tevékenységérıl 
- Fuchszné Benák Katalin - 

 
Május 9. 

� Regionális fórum és tájház nézı Hódmezıvásárhely és környékén 
 

Augusztus:  
� Igényfelmérés az új leltári könyvekre 

 

Szeptember: 
� Tapasztalatcsere a földeáki, a Hódmezıvásárhely „Paraszti eszközök 

múzeuma” és a makói győjtemény létrehozásával kapcsolatban 
 

November 29.  
� Az új leltárkönyv és állománybavétel, leltárkönyvek átadása a 

győjtemények képviselıinek  
Ea. Bárkányi Ildikó 

� Állagmegóvási tapasztalatcsere 
 

Tájházi mőhely tevékenységében részt vettünk – Szentendrén 
 

Elnökségi ülésen való részvétel 
� Fertıhomok  
� Békéscsaba 
� Budaörs 

 

Országos találkozón való részvétel – Jósvafın 2004. szeptember 
 

Tudósítás a Tájházi Hírlevél részére (regionális fórum, országos találkozóhoz 
kapcsolódóan a szlovákiai fakultatív programról) 
 

2005. évi terv 
� Regionális fórum Bács-Kiskun megyében 
� Elnökségi ülés Mindszenten 
� A múzeumi tárgyak állagmegóvása körébe tartozó ismeretekrıl 

tájékoztató anyag közreadása a győjtemények részére 
� konzerváló anyagok közös beszerzésének megszervezése 

 

2004-ben fı támogatóink voltak: 
� Csongrád Megyei Múzeumigazgatóság Szeged 
� Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
� Mindszent Város Önkormányzata 
� Keller Lajos Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény Mindszent 
� Mecénások a Kultúráért Egyesület Mindszent 
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Az Észak-Dunántúli Régió képviselıjének beszámolója 
- Horváth Attila -  

 
A Szövetség elnökségének egy éve vagyok a tagja.  
Ma már érlelıdik bennem az a terület ahol a Tájház Szövetséget segíteni tudom. 
Szeptember folyamán felvettem a kapcsolatot a Gyır-Moson-Sopron, Vas és 
Komárom megyei múzeumok igazgatóival, kérve a segítségüket a megye 
tájházainak listájához. 
Ez Vas megye kivételével rendelkezésre áll, s így a személyes kapcsolatfelvétel 
folyamatban van. 
2004 évben a fertıhomoki tájház nyerte „ Az  év tájháza” díjat. Ennek kapcsán a 
Kisalföldben és a Magyar Televízióban (Regionális adás, és Falutévé) volt 
lehetıségem a Szövetség és a tájház mozgalom népszerősítésére. 
A tájháznak folyamatos kiállításai, rendezvényei többek között ezt a célt is 
szolgálják.  
A település, s  így természetesen a tájház is mint a Fertı-táj világörökség része 
számos olyan prospektusban is helyet kap, amit a Világörökség Magyar Tanácsa 
Egyesület ad ki. 
 
                                                                                                                                                                                                              

 
 
 

F e l h í v á s 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége várja azoknak a szervezeteknek, 
tájházaknak, önkormányzatoknak a jelentkezését, akik vállalkoznának a 2005. 
évi III. Országos Találkozó megrendezésére 2005. harmadik negyedévében. 
 
A szándéknyilatkozatokban kérjük megadni a javasolt idıpontot, a helyszínen 
bemutatható tájházat, az elıadások lebonyolítására alkalmas létesítmény fı 
jellemzıit (befogadóképesség, sötétíthetıség, stb.), a környéken megtekinthetı 
tájházak és/vagy muzeális intézmények, mőemlékek felsorolását, az igénybe 
vehetı szálláshelyek számát és költségvonzatait, a megközelíthetıséget és a 
megnyerhetı szponzorokat. 
 
A szándéknyilatkozatokat 2004. december 15-ig kérjük megküldeni a Szövetség 
címére, vagy elektronikus postaládájába. 

 

���� 
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Pályázati felhívás 
az „Év tájháza” cím elnyerésére 

 
A Magyarországi Tájházak Szövetsége – alapítóinak szándékát szem elıtt tartva 
- a hazai tájház-mozgalom népszerősítése, értékeinek szélesebb körő 
megismertetése és a győjteményeket létrehozó, ápoló, gyarapító személyek 
áldozatos tevékenységének elismertetése érdekében - meghirdeti az „Év tájháza” 
cím elnyerésére kiírt pályázatát. 
 
A pályázaton részt vehet a Szövetség mindazon tagja, aki 2004. évben mőködési 
engedéllyel rendelkezett, fenntartótól függetlenül. 
 
A folytonosság és esélyegyenlıség biztosítása érdekében a pályázatok tény-
adatait a 2004. év mutatói alapján kell összeállítani, de a beérkezett pályázatok 
elbírálásában meghatározó jelentısége lesz a pályázó helyszíneket bejáró 
bizottsági tagok közvetlen tapasztalatainak is. 
 

A pályázati őrlapot – lehetıleg nyomtatott betővel v. géppel kitöltve –  
 

2005. augusztus 15-ig 
 

kérjük visszaküldeni zárt csomagolásban, a pályázó intézmény nevének 
feltüntetésével a Tájház Szövetség címére. (3758 Jósvafı, Dózsa György utca 
3.). 
 

A kiírásnak nem megfelelı, hiányos, vagy határidı lejárta után érkezett 
pályázatokat a bíráló bizottság nem vesz figyelembe, azokat nem ırzi meg és 
nem küldi vissza. 
 

A pályázattal kapcsolatos további információ a 06-30-531-9444 számon 
kapható. 
Az „Év tájháza” kitüntetı cím évente egy tájháznak adományozható, amely 
100 000 Ft pénzösszegbıl és egy – a Szövetség emblémáját és az „Év tájháza 
2004.” feliratot tartalmazó - táblából áll, amelyet a gyıztes házában kihelyezhet. 
 

A díj átadására minden évben a Szövetség által szervezett Országos Tájházi 
Találkozó alkalmával kerül sor 
 

A régi szlogent idézve: „a részvétel és nem a gyızelem a fontos”. Emeljük ezzel 
is szeretett intézményeink rangját. Várjuk pályázataikat! 
 
2004. december 1.         Elnökség 
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„Év tájháza” 
pályázati adatlap (a 2004-évi tény adatok alapján töltendı ki) 

 
 

1. A tájház neve: 
2. A tájház címe: 
3. Fenntartója (önkormányzat, múzeum, egyesület, egyéb civil szervezet, 

magánszemély, egyéb……………………………….) 
4. Éves költségvetése és annak fıbb elemei: 

 
 
 
 

5. 2004-ben végzett felújítások értéke (eFt): 
6. 2004-ben végzett beruházás értéke (eFt): 
7. Látogatószám és annak megoszlása (felnıtt, gyermek, kedvezményes) 
8. Jegybevétel :   eFt 
9. Kiállítások (állandó, idıszakos) bemutatása (max 2 A4 oldal) 
10. A tájház szerepe a település kulturális, közösségi életében (max. 1A4 

oldal) 
11. A tájház szerepe a településen folyó hagyományırzı, helyismereti 

tevékenységben (max. 1A4 oldal) 
12. A tájházban kapható magyar nyelvő kiadványok (szórólap, prospektus, 

levelezılap, TKM füzet, stb;.ezekbıl 1-1 pld-t kérünk mellékelni); 
 
 

13. A tájházban kapható idegen nyelvő kiadványok (mint 12. pontnál) 
 
 

14. A tájházban árusított ajándék- és élménymegırzı tárgyak 
 
 

15. A tájházban tartott rendezvények bemutatása (max. 2A4 oldal); 
16. Évente rendszeresen ismétlıdı rendezvények: 

 
 

17. A leltárba vett tételek száma: 
18. 2004-évi gyarapodás mértéke: 
19. A tájház vendégkönyvének legtartalmasabb beírása 

 
 

20. A tájház legnagyobb erıssége, legemlékezetesebb része: 
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21. A tájház legsürgısebben fejlesztendı területe (állományvédelem, maga az 

épület, kiállítások, melléképületek, idegen-nyelvő tájékoztatás,  stb) 
22. Infrastruktúra kiépítettsége, állapota (WC-mosdó, ruhatár, tájékoztató 

táblák, idegen-nyelvő feliratok, akadálymentesítés, vagyonvédelem) 
 
 

23. Van-e honlapjuk (ennek egy kinyomtatott példányát kérjük mellékelni); 
24. Milyen pályázaton vettek részt 2004-ben, milyen eredményt értek el, mire 

fordították az elnyert összeget? 
 

25. A ház bemutatása, leírása (max. 3  A4 oldal) 
 

26. A pályázattal kapcsolatban kereshetı személy: 
 

Neve: 
Címe: 
Beosztása: 
Telefonszáma: 
E-mail címe 
 
 
 

……………………….2005. ………………hó ………-n. 
 
 
 
         . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
         a pályázó képviselıje 



Tájházi Hírlevél – 2004. 4. szám 

a Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 

T a r t a l o m 
 
 

Pataki Emıke fotókiállítása elé 

 

A XIV. Népi Építészeti Tanácskozás Békésen  (szeptember 24-25.) 
 

A Tájházi Mőhely képzési programjáról 
 

Tájházi Mőhely, Szentendre 2004. november 12. 
 

A Bátai Tájház 
 

Somogyszobi tájház, Vilma-háza 
 

Falumúzeum és Tájház Felpéc 
 

Regionális konferencia Vasváron 

A vályogházak hibái, azok elhárítása 
 

Néprajzi győjtemények védelmének gyakorlati problémái 
 

Sisa Béla tervezési munkái és kiállításai 
 

Elnökségi ülés Budaörsön 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége 2005. évi munkaterve 
 

Beszámoló a német nemzetiségi tájházak képviseletében végzett 
2004. évi tevékenységrıl 

 

Beszámoló az Észak-Kelet-Magyarországi régióban végzett 
tevékenységrıl 

 

Beszámoló a Dél-Alföldi-régióban, ill. szlovák nemzetiségi 
tájházakban  2004-évben végzett tevékenységrıl 

 

Beszámoló a Dél-Alföldi Régió 2004. évi tevékenységérıl 
 

Az Észak-Dunántúli Régió képviselıjének beszámolója 
 

F e l h í v á s 
 

Pályázati felhívás az „Év tájháza” cím elnyerésére 


