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Tisztelt Olvasó, Kedves Barátaim! 
 

Az ısz sem szőkölködött eseményekben. Nagyon készültünk az országos 
találkozóra, hiszen meggyızıdésünk, hogy ez az egyik legfontosabb eseménye a 
Szövetségnek. Kitőnı elıadókat sikerült megnyerni és felkérni, fantasztikus 
helyszínnek ígérkezett az ócsai tájház, hátterében a bazilika – esténként 
kivilágított – monumentális tömbje. Papp Ágnes tájház-vezetı mindent megtett 
a program színesítése és kulináris élvezetekkel tőzdelt gazdagsága érdekében. 
Alkalmas helyszínt találtunk a szakmai nap elıadásaira, ahol a Borbás Péter által 
megálmodott és kivitelezett „tájház-karbantartási” kiállítását is méltó helyet 
kapott. Mindezek ellenére nem jött el annyi tagunk, mint amennyire 
számítottunk, a „készültség” akár kétszer ekkora létszámnak is – színvonalasan - 
megfelelt volna. Sajnáljuk! De igazán azok sajnálhatják, akik nem jöttek el! 
 

Voltak kevéssé szívderítı események is. Öt hónap „csend” után megérkezett az 
Nemzeti Civil Alapprogram – mőködési költség pályázatunkat - elutasító levele. 
A mondvacsinált, még formálisnak sem nevezhetı indoklás mögött valószínőleg 
az általános pénzhiány áll, mégis igen rosszul esett ez a fajta „civil-ügyintézés”. 
A reklamációnkkal bejártuk a teljes hierarchiát, eljutva a Miniszter Asszonyig is, 
de ahogy múlik az idı, egyre kevesebb esélyt látunk méltánytalan helyben 
hagyásunk orvoslására. 
 

Október végén sikerült a kapcsolatfelvétel az érmelléki tájházakkal, személy 
szerint Dr. Kéri Gáspárral, aki példamutató módon kutatja és győjti szülıföldje 
múltjának emlékeit, megalapítva és mőködtetve a Gálospetri Tájházat. 
Megtettük a kezdeti lépéseket a székelyföldi tájházak irányába is, felvéve a 
kapcsolatot a máréfalvi tájház  alapítójával és vezetıjével Kovács Piroska 
Nénivel. Örömmel készülünk a gombosi (Vajdaság) találkozóra és a 
Folklórcentrum 10 éves jubileumi rendezvényére Szabadkára. 
 

Az ez évi utolsó elnökségi ülés november 29-én lesz Mezıkövesden. Több 
súlyos – a Szövetség jövıjét meghatározó - kérdésben kell döntenünk. Ezekrıl a 
Hírlevél 2005/4. füzetében számolunk majd be. 
 

Végül is: valamennyi tagunknak és olvasónknak, szimpatizánsunknak nyugodt, 
békés évvégét és eredményekben, látogatókban  gazdag új esztendıt kívánunk! 
 

Már most felhívjuk a figyelmüket és kérjük, hogy a jövı évben személyi 
jövedelemadójuk 1 %-át a Magyarországi Tájházak Szövetségének ajánlják fel 
és ezt javasolják ismerıseiknek is! Elıre is köszönjük! Adószámunk: 
 

18441608-1-05 
 

Jósvafı, 2005. november 18.       Szablyár Péter 



Tájházi Hírlevél – 2005. 3. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 4

 
„Muzeális intézmények a világhálón – Tájházak digitális 

tartalomfejlesztése” címő pályázat eredménye 
 

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Kultúra az Interneten Alapítvány 
és a Magyarországi Tájházak Szövetsége által kiírt pályázatra 7 tájház nyújtott 
be anyagot. Ebbıl egy -  a Cigándi Falumúzeum - nem felelt meg a pályázati 
kiírásnak, mivel az intézménynek nincs muzeális mőködési engedélye. A többi 
pályázat formailag megfelelt a kiírásban rögzített követelményeknek.  
 
A pályázatok tartalmi vizsgálatakor kiderült, hogy minden pályázó intézmény 
magas szakmai színvonalon, számos és sokrétő programmal valódi közösségi 
térként mőködik, és meghatározó szerepet tölt be az adott település kulturális 
életében. Ez igaz a mőködési engedéllyel nem rendelkezı cigándi Falumúzeum 
esetében is.  
 
Ennek alapján az elsı három kiemelt pályázat a következı: 
 

1. Kis Jankó Bori Emlékház (Mezıkövesdi Mővelıdési 
Közalapítvány, Mezıkövesd) 

2. Bátaszéki Tájház (Petıfi Sándor Mővelıdési Ház, Bátaszék) 
3. Borsodi Tájház (Mővelıdési Központ, könyvtár és Múzeum, 

Edelény) 
 
További támogatott pályázatok: 
 

4.      Tótkomlósi Szlovák Tájház (Tótkomlós Város Polgármesteri 
Hivatal, Tótkomlós) 

5.         Békési Ház (Békés Város Polgármesteri Hivatal, Békés) 
6.         Ócsai Tájház (Tárnics Bt., Ócsa ) 
 
 

GRATULÁLUNK A GYİZTESEKNEK! 
                        
 

A „Közkincs 1-, 2-, 3. „ pályázat eredményét – jelentıs terjedelme miatt 
nem tudjuk közreadni, kérjük tekintsék meg a www.nkom.hu honlap 

pályázati rovatában! 
 

A nyertes pályázatok között több tájházat is találnak! 
GRATULÁLUNK A GYİZTESEKNEK! 
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Elnökségi ülés Ócsán 
- Szablyár Péter -  

 
A Magyarországi Tájházak Szövetsége kibıvített elnökségi ülését 2005. 
augusztus 30-án tartotta az Ócsai Tájházban. A meghívottak közül kimentette 
magát: Dr. T. Bereczki Ibolya, Horváth Attila és Jakabné Heller Anna.  
 
Dr. Füzes Endre elnök köszöntötte a megjelenteket, akik az elızetesen kiküldött 
napirendi pontokkal egyetértettek.  
A második napirendi pont keretében Szablyár Péter ismertette a tagfelvételt 
kérı személyeket és szervezeteket, ennek alapján jelenlévık egyhangúlag 
elfogadták Szabó Éva (Gyömrı), Kovács Katalin muzeológus (Kárpátalja) és 
Wágner Gábor (Bakonyszentlászló), ill. a Vértesszılısi Tájház felvételét a 
Szövetségbe. 
 
A harmadik napirendi pont keretében Szablyár Péter kiegészítette az 
elızetesen kiküldött anyagot a Szövetség gazdálkodásának helyzetérıl. 
Tájékoztatta jelenlévıket, hogy a NKÖM mőködési költség támogatási 
szerzıdését aláírtuk, de még nem utalták át. Az NCA mőködési támogatására 
beadott pályázatunk státusza „ellenjegyzés alatt”, másik NCA pályázatunk 
(tájházak regionális felmérésére) „kollégiumi döntésre elıkészítve” állapotban 
regisztrált. A tagok 45 %-a még nem fizette ki a tagdíját, ezért a jövı évi 
közgyőlésre javaslatot fogunk elıkészíteni a tagdíjbefizetés elsı negyedév végi 
teljesítésére. 
 
Negyedik napirendi pont keretében az elnökségi tagok beszámoltak a 
régiójukban történt eseményekrıl. Kovács Edina az egyetemek néprajz-
tanszékeivel ill. a SZNM-mal kiépített kapcsolatok pozitívumait ismertette. 
Benák Katalin az általa képviselt régióban lezajlott sikeres regionális fórumok 
ellenére elégedetlenségét fejezte ki a szövetségi munka eredményét, a 
megkeresett tájházak aktivitását tekintve. E miatt lemondását fontolgatja a 
következı ciklusra.  
Kapitány Orsolya a magyarlukafai fórum pozitív hatásait méltatta, és ennek 
szellemében készíti elı a Tájházi Mőhely szennai képzési napját. Néhány 
tájháznál bekövetkezett pozitív fordulatot ismertette (Balatonszentgyörgy, 
Nagydobsza, Buzsák).  
Dr. Danter Izabella a Dél-szlovákiai terület tájházainak helyzetérıl adott 
tájékoztatást, néhány példát kiemelve (Szıgyén), majd beszámolt a Párkányi 
regionális fórum szervezésének elıkészítésérıl. Jelenlévıknek átadta a 
„Hagyományos gazdálkodás a kisalföld északi részén” c. általa szerkesztett 
kötetet. 
Andó György a Legátum Kht. ez évi tevékenységét, ill. a szlovák nemzetiségi 
tájházak helyzetérıl adott számot. Elıbbibıl kiemelte a házak 
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riasztórendszereinek felszerelését ill. a házakat ismertetı kiadványok 
programjait. 
Szablyár Péter ismertette a nemrég megnyílt szögligeti tájház, és a hamarosan 
létrejövı abodi tájház elıkészületeit. 
 
Ötödik napirend keretében Szablyár Péter ismertette ez évi pályázati 
tevékenységünket. Ezek eredményei közül kiemelte a Pest-megyei 
Önkormányzat, ill. a Szabad Mővészetek Alapítvány támogatásait, amelyeket az 
Országos találkozó megrendezéséhez nyújtanak. 
 
A hatodik napirendi pont keretében Papp Ágnes és Szablyár Péter ismertette az 
Országos találkozó szervezésének állását. Papp Ágnes elıadásának címe 
„Hagyományırzés és természetvédelem az Ócsai tájházban” lesz. 
 
A hetedik napirendi pont keretében Szablyár Péter tájékoztatta a résztvevıket 
az „Év tájháza” pályázatról, amelyre egy pályamő érkezett a Bátai tájházból. Az 
Elnökség döntése érdekében a Kapitány Orsolya, Dr. Füzes Endre és Szablyár 
Péter összetételő bizottság szeptember 16-án száll ki a Bátai tájházba. 
 
Ezt követıen az elnökségi tagok felkeresték a III. Országos találkozó 
helyszínéül szolgáló mővelıdési házat, és azt egyöntetően alkalmasnak találták  
a rendezvény megszervezésére. Innen a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
fenntartásában mőködı Madárvártához utaztak, amely szintén szerepel az OT 
programjában. A programot egy itt elköltött kitőnı ebéd, majd azt követıen a 
középkori premontrei bazilika megtekintése zárta. 
 

 
 

Az elnökségi ülés résztvevıi az Ócsai tájházban 



Tájházi Hírlevél – 2005. 3. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 7

 
Tájházi mőhely IV. – Nyíregyháza-Sóstói Múzeumfalu – 2005. 

szeptember 9-én 
- Szablyár Péter - 

 
A Tájházi mőhely ez évi negyedik képzési napját a Sóstói Múzeumfalu 
meghívására Nyíregyházán tartottuk 14 fı részvételével. A képzési nap 
házigazdája Nagyné Bısze Katalin igazgatóhelyettes asszony volt. 
 
A megjelenteket szívélyes fogadtatás, kávé, üdítık és a Sóstói Múzeumfalu 
legfrisebb kiadványai várták a bejárathoz közeli oktatási épületben. Dr. Páll 
István igazgató úr köszöntötte a megjelenteket, aki röviden bemutatta 
intézményét és a szakmai napon résztvevı és minket kalauzoló kollégáit. 
 
Az elızetes programnak megfelelıen ezt követıen Nagyné Bısze Katalin 
igazgatóhelyettes asszony tartott vetítettképes elıadást a Múzeumfalu 
közmővelıdési programjairól, részletesen kitérve annak gyakorlati-szervezési 
kérdéseire is. A rövid konzultációt követıen Lakatos Bernadett 
múzeumpedagógus kalauzolásával a Múzeumfalu területén mőködı kézmővesek 
meglátogatására került sor (mézeskalácsos, kádár-kerékgyártó, csuhéjbaba-
készítı, bábkészítı, gyöngyfőzı, bırös, kovács), ahol a kézmővesek ismertették 
tevékenységüket, bemutatót tartottak és személyes tapasztalataikkal is 
megismertettek bennünket. 
 
E tartalmas és gazdag program után a Múzeumfalu bérlı által üzemeltetett 
csárdájában egy kitőnı babgulyás és almás rétes várta a hallgatókat. 
 
A délutáni program keretében dr. Bodnár Zsuzsanna etnográfus vezetésével a 
Múzeumfalu legjellegzetesebb tájegységi épületegyütteseit látogattuk végig, 
megismerve a múzeumfalu létrejöttének, beépítésének történetét, a karbantartás-
ırzés problémáit és a látogatók „kezelésének” fortélyait. A vezetés során 
részletes tájékoztatást hallhattunk az épületek külsı jegyeirıl, tüzelıberen-
dezéseikrıl, bútorzatukról és az enteriır kialakításának szempontjairól. 
 
A program résztvevıi voltak: Pataki Ibolya (Békéscsaba), Eszlári Sándorné, 
Takács Józsefné (Vésztı), Csáki Balázsné (Cigánd), Tarczali Anikó 
(Taktaszada), Kerekes Sándor (Vecsés), Hadobás Pál (Edelény), Horváth László 
(Hosszúpályi), Kolozsvári István (Komádi), Donkó Rebeka (Adony), Vass 
József (Szeged), Kovács Edina (Gyömrı), Gyura Sándor (Cegléd)  és Szablyár 
Péter (Jósvafı) . 
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Sóstói mozaik 
 

 
 

Dr Páll István köszönti a 
résztvevıket 

 

 
 

Mőhelylátogatásra indulunk 
 

 
 

Házról-házra jártunk 

 
 

 
 

A kádármőhelyben 
 
 
 

 
 

Készül a mézeskalács 
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Híradás a Nyíregyházi NAPLÓ-ban a Tájházi Mőhelyrıl 
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MAGYARORSZÁGI  TÁJHÁZAK  SZÖVETSÉGE 

III. Országos Találkozó (Ócsa) szakmai program 
(2005.09.22-25) 

 
Támogatóink: Pest Megye Önkormányzata – Ócsa Város Polgármesteri Hivatala –  Duna-Ipoly Nemzeti 

park - Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma – Mővészeti és Szabadmővelıdési Alapítvány 

    

Mottó: „Másnak térkép e táj…”Mottó: „Másnak térkép e táj…”Mottó: „Másnak térkép e táj…”Mottó: „Másnak térkép e táj…”    
 

2005. szeptember 22. (csütörtök) - Ócsai tájház 
 

16.00 – 22.00 Regisztráció, szálláshelyek elfoglalása, kötetlen baráti 
találkozó (zsíros-kenyér, borok) 

  

2005. szeptember 23. (péntek) – MŐVELİDÉSI HÁZ 
 

8.00 – 9.15 Reggeli 
 

8.00 – 9.30 Regisztráció 
 

Elıadóülés - levezetı elnök: Dr. Füzes Endre elnök 
 

 9.15 -   9.30 Elnöki megnyitó – az „Év tájháza” díj átadása 
 9.30 -   9.35 Dönti Károly – Ócsa város polgármestere köszönti a 

találkozót  
 9.35 -  10.00 Az ócsai Halász Károly általános iskola mővészeti 

tagozatos növendékeinek bemutatója 
10.00 – 10.30 A „Közkincs-program” és a tájházak (Koncz Erika 

helyettes államtitkár – Nemzeti Kulturális  Örökség 
Minisztériuma   

10.30 – 10.55 Szabadtéri néprajzi múzeumok, helytörténeti győjtemé-
nyek, tájházak Európában (Dr. Cseri Miklós fıig. SZNM) 

10.55 – 11.20 Tájházak a környezı országokban (T.dr. Bereczki Ibolya 
fıigazgatóhelyettes SZNM) 

11.20 – 11.45 Lehetıségek, adottságok, kihívások a tájházak 
„üzemeltetésében” (Szablyár Péter jósvafıi tájház) 

11.45 – 12.00 Kávészünet 
12.00 – 12.25 Helyben megırzött (népi) mőemlékek, mőemlék-

együttesek (Pataky Emıke, KÖH) 
12.25 – 12.50 A falurevitalizáció és az épületrehabilitáció lehetıségei a 

gyakorló építész szemével  (Dr. Szabó László fıisk. 
docens, Ybl M. MF) 

12.50 – 13.00 Tájékoztató a „”Múzeumok a világhálón – Tájházak 
digitális tartalomfejlesztése” c. pályázatról (Kotzián 
Orsolya – Kultúra az Interneten Alapítvány)  
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13.00 – 14.00 Ebéd (Mővelıdési Házban) 
 
Elıadóülés – poszterbemutatók : levezetı elnök: Dr. Cseri Miklós fıigazgató 
 

14.00 – 14.30 „A tájházak megırzésének gyakorlata” c. kiállítás 
megnyitója (Borbás Péter SZNM) 

 „A tájházak kertjeinek és természeti környezetének 
megırzése – a tervezéstıl a megvalósításig” c. 
poszterbemutató (Kövesdi Tímea SZNM) 

14.30 – 15.00 A megelevenedı tájház – a ház és környezete (Dr. Sándor 
Ildikó Hagyományok Háza) 

15.00 – 15.30 Ahogy a kertészeti terv megvalósul (Jakab Lászlóné 
SZNM) 

15.30 – 16.00 Hagyományırzés és természetvédelem a 25 éves Ócsai 
Tájházban (Papp Ágnes – Ócsai tájház) 

16.00 – 17.00 Vita - konzultáció 
18.00 – 19.00 Vacsora (Mővelıdési Házban) 
19.15 – 20.30 Berecz András mesemondó elıadóestje (jó idı esetén a 

Tájházban, kedvezıtlen idı esetén a Mővelıdési Házban) 
20.30 – 22.00 Baráti találkozó (az elızı helyszínen) 
 

2005. szeptember 24. (szombat): Autóbuszos szakmai kirándulás a környék 
tájházaiba 
 

8.00 – 9.00 Reggeli (Mővelıdési Házban) 
9.00 -  Indulás a Mővelıdési Ház elıl – Alsónémedi Tájház – 

Dabas – Szente Krisztina kúriája – Hernádi tájház – 
Örkényi tájház – Pusztavacs (az ország közepe)  

13.30 – 15.30 Tájháznézı és ebéd az Albertirsai Tájházban 
15.30 -  18.00 Továbbindulás – Gyömrıi Tájház -  Ócsa 
19.00 – 20.00 Vacsora (zsíroskenyér, borok) az Ócsai Tájházban 
 

2005. szeptember 25. (vasárnap) ismerkedés Ócsa nevezetességeivel 
 

  8.00  – 9.00 Reggeli (Mővelıdési Házban) 
  9.00 – 10.30 Madárvárta (tanösvény a természetvédelmi területen) 
10.30 – 11.00 A XIII. században épült bazilika megtekintése 
11.00 – 13.00 Kukorica napja az ócsai tájházban (interaktív foglalkozás) 
13.00 – 14.00 Edéd (Mővelıdési Házban) 
14.00 – 15.30 Az Öreghegyi pincesor megtekintése 
15.30 - Hazautazás 
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Az „Év tájháza” pályázat értékelése 

Az „Év tájháza” pályázat eredményhirdetésére a III. Országos találkozó szakmai 
elıadóülésén került sor, ahol Dr. Füzes Endre elnökünk ismertette a három fıs 
bíráló bizottság  (Dr. Füzes Endre, Kapitány Orsolya, Szablyár Péter) 
értékelését. A bizottság a pályázati kiírás szempontjai alapján (megtalálhatóság, 
elsı benyomások, belsı tájékoztatás, feliratok, idegen-nyelvőség, enteriır 
hitelessége, melléképületek, az épületek általános fizikai állapota, kert, udvar 
állapota, a fogadó személy, vezetés, tájékoztatás, tisztaság, rend, a kiállított  

BÁTAI TÁJHÁZ-nak ítélte a díjat. 

 

Megállapítható volt, hogy a tavalyi állapothoz képest a tájházban  jelentıs 
elırelépés történt: befejezıdött az istálló, a füstös konyha, kamra, pinceház-
pince és az udvaron lévı fészer helyreállítása és berendezése. 
 
Jelentısen elıre léptek a tárgyak leltározása ügyében. Az ideiglenes kiállítások 
részére kialakított helyiségben tojásfestés, gyöngyfőzés és textilmunkák 
témájában jelenleg is több témában kiállítás látható. 
 
A tájházban vagyonvédelmi rendszert építettek ki, kulturált mellékhelyisége áll 
a látogatók rendelkezésére. Jelezték, hogy most foglalkoznak a belépıjegy 
bevezetésének gondolatával, de ez technikailag még nem megoldott. 
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Beszámoló a III. Országos találkozóról 
- Szablyár Péter -  

 
Mottó: „Másnak térkép  e táj…” 

 
A találkozó – elızetes programjának megfelelıen – 2005. szeptember 22-én 
kezdıdött az ócsai Tájházban, ahol az ország különbözı vidékeirıl érkezı 
résztvevık fehér asztal mellett, a tájház kemencéjében frissen sütött kenyér, sült 
finomságok és finom italok mellett beszélhették meg közös problémáikat. 
 
2005. szeptember 23-án Ócsa város Mővelıdési központjának emblémánkkal és 
jelmondatunkkal („Házunk tája – tájunk háza”) díszített nagytermében Dönti 
Károly polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd az ócsai halász Károly 
általános iskola mővészeti tagozatos tanulóinak színvonalas mősorát láthattuk, 
amely a színjátszástól a néptáncig ölelte fel az elıadómővészet ágazatait. Ezt 
követıen Dr. Füzes Endre elnökünk köszöntötte a találkozó résztvevıit, utalva a 
Szövetség elmúlt három évi tevékenységére, sikereire és problémáira. 
 
A program szerint ezután Dr. Cseri Miklós fıigazgató (SZNM-Szentendre) adott 
egy nagyívő, mégis részletes kitekintést  a szabadtéri néprajzi múzeumok 
világhelyzetérıl, a mozgalom fej-lıdésének tendenciáiról, vadhajtásairól. 
 
Ezt követıen Dr. Füzes Endre elnök ismertette a 2005-évi „Év tájháza” pályázat 
vég-eredményét, ami a Bátai Tájház gyızelmét hozta. A kiküldött bizottság 
jelentését összefoglalva hangsúlyozta, hogy befejezıdött az épületegyüttes 
felújítása, a tárgyak konzerválása és a leltár elkészítése, egyre több program 
zajlik ebben a muzeális intézményben. 
 
Az örvendetes bejelentés után Dr. T. Bereczki Ibolya fıigazgatóhelyettes 
(SZNM-Szentendre) a környezı országok (Szlovákia, Ukrajna, Románia, 
Szerbia-Vajdaság, Szlovénia) magyar tájházainak helyzetét és állapotát, 
fejlıdésük tendenciáit vette számba, kiemelve a Szövetség határainkon túli 
diverzifikálódásának eddigi eredményeit és további lehetıségeit. 
 
A kávészünetet követıen Koncz Erika helyettes államtitkár asszony 
akadályoztatása miatt Csiszér Dóra (NKÖM – Múzeumi Fıosztály) ismertette a 
Közkincs pályázat elsı fordulójának tapasztalatait, és a tájházak részvételét, 
eredményességüket. A tanácskozás folytatásához sok sikert kívánt. 
 
Szablyár Péter ügyv. elnök (TÁJHÁZSZÖVETSÉG) azokat a társadalmi 
változásokat, hatásokat rendszerezte, amelyek szinte bevetülnek a tájházak 
létébe, felismerésük érthetıvé teszi társadalmilag nem mindig felismert 
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jelentıségüket. A jósvafıi tájház példáján keresztül igyekezett bemutatni a 
tájházakban rejlı lehetıségeket, adottságokat, kihívásokat. 
 
Az ebédszünetet megelızıen a találkozó résztvevıi együtt keresték fel az ócsai 
premontrei bazilikát, amely nagy hatással volt a megjelentekre. 
 
A kitőnı ebéd után Dr. Szabó László fıiskolai docens (Ybl Miklós Mőszaki 
Fıiskola) adott áttekintést a fıiskola diákköri mozgalmában 25 év alatt végzett 
népi-építészeti, mőemlékvédelmi tevékenységrıl, a felmérı táborok 
jelentıségérıl, az építmények meg-mentése és új funkcióknak való 
megfeleltetése terén elért eredményekrıl, bemutatva a referencia-építményeket. 
 
Pataky Emıke (KÖH) a helyben megırzött népi mőemlékek, mőemlék-
együttesek jelentıségérıl, megmentésük módjairól és új funkciók irányába 
történı elmozdításukról számolt be. 
 
A délutáni ülésszak egyik kiemelkedı mozzanata volt a Mővelıdési Központ 
aulájában felállított „A tájházak megırzésének gyakorlata” c. kiállítás volt, 
amelyet Borbás Péter építész (SZNM-Szentendre) állított össze és Ócsát 
követıen több településen fogja bemutatni ezeket a fontos mőszaki kérdéseket. 
A kiállítást Dr. Cseri Miklós fıigazgató nyitotta meg, méltatva ezt a 
kulcsfontosságú, hiányt pótló anyagot. 
 
A „Múzeumok a világhálón – A tájházak digitális tartalomfejlesztése” címő – 
néhány nappal ezelıtt kiírt (NKÖM - Kultúra az Interneten Alapítvány – 
Tájházszövetség) pályázatot Kotzián Orsolya, az Alapítvány ügyvezetıje 
ismertette, bíztatva a megjelenteket a pályázaton való aktív részvételre. 
 
A tájházak kertjeinek – nem megfelelı súllyal kezelt – kérdéskörét Kövesdi 
Tímea az elıkészítés és tervezés oldaláról, míg Jakab Lászlóné (SZNM) a 
megvalósítás aspektusából mutatta be.  
 
Papp Ágnes – az Ócsai tájház vezetıje – a hagyományırzés és a 
természetvédelem együttes megvalósításának, bemutatásának és 
népszerősítésének gyakorlati kérdéseit vázolta a 25. éves fennállását ünneplı 
ócsai tájház bázisán. 
 
A sőrő szakmai programot egy - a tájházban elfogyasztott – kitőnı 
bográcsgulyás vacsora és Berecz András mesemondó frenetikus elıadóestje 
oldotta fel és tette emlékezetessé.  A fehér asztal mellett – a tájház különleges 
atmoszférájú kertjében – alkalmuk volt a résztvevıknek megvitatni a mozgalom 
problémáit, megismerni mások terveit, jövıképét. 
 



Tájházi Hírlevél – 2005. 3. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 15

Szeptember 24-én autóbuszra ültünk, és egy körút során ismerkedtünk a környék 
tájházaival. Tanulságos volt mindez; az alsónémedi-, hernádi-, albertirsai-, 
gyömrıi tájház-, a dabasi Szente-kúria mindegyike más-más elemét 
domborította ki egy épület, egy tárgy-együttes és ezek spirituális eredıjének 
összességérıl, tanulságos, gondolatébresztı módon. 
 
Albertirsán a tájházban a Szivárvány Nyugdíjas Klub tagjai nagy szeretettel, és 
kitőnı ebéddel várták a már-már megfáradt csapatot. Este az ócsai 
Vadásztanyán a helyi vadásztársaság kitőnı vendégszeretetét élvezhettük. 
 
Szeptember 25-én – vasárnap – a találkozó ócsai napja következett. A tájházi 
gyülekezı után a „Madárvártát”  kerestük fel, ahol madárgyőrőzés fortélyait és 
azt a lenyőgözı precizitást tanulmányozhattuk, ahogy a fiatal önkéntes 
munkatársak ezt a munkát végzik. Innen a nemrég mőemléki jelentıségő 
területté nyilvánított „Öreghegyi pincesor”-hoz mentünk, ahol betekintést 
nyertünk ebbe a különleges föld alatti és föld feletti világba. 
 
Ezt követıen bekapcsolódtunk a tájház „Kukorica-napjába”, ahol a kukorica 
fosztástól - morzsolástól a csuhélybaba készítésen át a finom puliszka 
készítéséig mindenbıl jutott részünk. Saját bırünkön tapasztalhattuk azt a 
közvetlen, vendégszeretı kapcsolatrendszert, ahogy a tájház munkatársai – Papp 
Ágnes és Verbıczi Gyuláné (Erika) fogadják és „kezelik” a vendégeket. 
 
A találkozón 51 résztvevı regisztrálta magát. Horváth László (Hosszúpályi 
tájház) bejelentette, hogy a 2006. évi Országos találkozó rendezését vállalják. 
Kispálné dr. Lucza Ilona jelezte, hogy a 2007. évi országos találkozónak 
Kiskırös szívesen ad otthont egy szürettel kapcsolatos szakmai 
háttérprogrammal. Mindkét felajánlást köszönettel vettük. 
 
A résztvevı egyöntető véleménye szerint a találkozó betöltötte feladatát; 
Noszvaj és Jósvafı után méltó helyszínt, szakmai programot  és vendéglátást 
biztosított a résztvevıknek. Az Ócsai tájház és munkatársai kitőnı szervezést 
mutattak be, mindenki jól érezte magát a zökkenımentesen lebonyolított 
program során. 
 
Sajnálatos, hogy jogi- és egyéni tagjaink még nagyobb számmal nem éltek ezzel 
a lehetıséggel, de örültünk, hogy az országos találkozók immár „törzsgárdával” 
rendelkeznek, sok a visszatérı résztvevı, egymásnak évrıl-évre örvendı 
résztvevı. Külön örömünkre szolgált, hogy a résztvevı között köszönthettük Dr. 
Danter Izabellát a szlovákiai régió, ill. Raj Rozáliát és Nagy Istvánt a vajdasági 
terület képviseletében. 
 
Találkozunk jövıre Hosszúpályiban! 
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Az elıadóülés elıadásai 
 

Néhány megjegyzés tájházak kertjeinek tervezésérıl, természeti 
környezetének megırzésérıl 

- Farkasné Kövesdi Tímea - 
okl. táj- és kertépítészmérnök 

 

 
 

 

Mai rohanó világunkban sem szabad megfeledkeznünk hagyományainkról és 
ezekhez kapcsolódó értékeinkrıl. A paraszti kultúra maradványainak hiteles 
bemutatása, értékeinek összegyőjtése napjaink fontos feladatává válik, mivel e 
korszak emlékei lassú feledésbe merülnek. Bármely tájegységre jellemzı 
paraszti tájház hiteles szemléltetéséhez – a ház, illetve berendezési tárgyak, 
eszközök, népmővészeti díszítı elemek együttes bemutatása mellett – 
nélkülözhetetlen a külsı környezet felelevenítése. A paraszti kultúra minden 
korban természethez kötött, ez a tény a társadalmi életet, létszemléletet, kultúrát 
és hagyományokat döntıen meghatározza. Amennyiben kiragadunk egy 
részletet az egészbıl, úgy nem érthetjük meg a kiválasztott korszak emberének 
szellemiségét, gondolkodásának módját. 

Tájházak kertjeinek tervezését rendszerint hivatásos szakember - táj- és 
kertépítészmérnök végzi, aki szakszerően, minden szükséges és lényeges 
szempontot figyelembe véve alakítja ki az adott tájház környezetének 
zöldfelületét. A tájépítészeti tevékenység a tájházak természeti környezetének 
kialakítása során többoldalú. A legfontosabb szempontok közül ki kell emelni, 
hogy az adott tájegységre jellemzı épületegyüttes környezete hitelesen kerüljön 
bemutatásra. A porta környezetének kialakításakor további lényeges szempont, 
hogy az esztétikus, ízléses legyen, a kert zöldfelületének használati értéke 
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növekedjen, nem utolsó sorban pedig a tervezınek szükséges megtalálnia azt a 
korszerő növényállományt, amely tükrözi a bemutatásra kerülı tájház 
kertkultúrájának növényvilágát, reprezentatív megjelenésével pedig – 
különösebb növényvédelmi beavatkozás nélkül is – magas szinten kibonta-
koztatja a kert egzisztenciáját. 

A tervezés konvergens, alapos, precíz, több szakaszból álló folyamat, melyek 
szigorúan egymásra épülnek, illetve szervesen kapcsolódnak egymáshoz. A 
tájház bemutatásra kerülı idıszakára vonatkozatva elemezni kell a környezetet, 
beleértve az eredeti település struktúráját, szerkezetét, zöldfelületi elemeit (árok, 
zöldsáv, fasor, elıkert), továbbá a helyben, illetve muzeális környezetben 
rekonstruálandó porta jellemzıit. A néprajzi hitelesség megırzése érdekében a 
zöldfelületi arányok fundamentális funkcionalitásán túlmenıen tanulmányozni 
szükséges a helyi szokásokat, hagyományokat, a lakosok természetszemléletét, 
az egyes növényfajták kertben betöltött reálisan objektív szerepét. Ebben 
segítenek archív fényképes dokumentációk, leírások, elbeszélések, interjúk, 
személyes beszélgetések a porta lakóinak leszármazottaival.  

Alapos, átfogó tanulmányozás szükséges a tájház közvetlen környezetének 
analizálásához. Az utcafront hiteles bemutatásához szükséges elemezni a 
lakóegység elıtti járófelületeket, burkolatokat, tájban megjelenı elemeket 
(kispad, kocsibehajtó-híd, árok, utcai fák, cserjék). A XIX. századi falusi 
kultúrában a tájházak kertjeit – célszerőségi szempontból – három részre 
osztották: elsı-, középsı- és hátsó udvarra a mindenkori használat tekintetében. 
Nem elegendı hangsúlyozni e hármas-egység jelentıségét, mivel a tervezés 
fázisában ez nyújtja a legfontosabb bázispontot a tájház külsı környezetének 
kialakításához.  

Az elsı udvar a lakóház közvetlen környezetét reprezentálja. Ennek szerves 
egysége az elıkert – többnyire egyszerő geometriai formájú, szabályos 
ágyásokkal tagolt, évelı és egynyári virágokkal, kisebb cserjékkel díszített 
növényágyak együttese – amely az adott porta zöldfelületének összméretéhez 
viszonyítva csekély léptékő, viszont jelentısége annál nagyobb, mert implikálja 
a tájház lakóinak természetben megırzött szellemi hagyatékát, gazdagságát. Az 
elıkert mellett szignifikáns elemek az ablakokba kihelyezett cserépedények 
évelı dísznövényei, valamint meghatározó formák az egyes szoliterek (diófa a 
kert közepén), lomblevelőekbıl és örökzöldekbıl álló növénycsoportok. Bár a 
korabeli idıkben az udvarok többsége földdel, a kevésbé járt helyeken 
gyomokkal borított volt, szükséges tanulmányozni, hogy megjelentek-e egyéb 
elemek (kút és disznóól megközelítését szolgáló téglából, kövekbıl kirakott 
tipegık) a térben. A tájépítészeti tevékenység szépsége az individuális részletek 
egységes szerkezetben történı megformálásában rejlik. 

A középsı udvarrész az állatok tartásának színhelye. A tervezıi fantázia 
kiteljesítésére itt a megtőrt növénycsoportok kialakításában, valamint az 
állattartásoz szükséges eszközök (ól, ketrec) környezetének rendezésében van 
lehetıség. 
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A korszak azon haszon- és kultúrnövényeit, amelyek a lakók megélhetését 
biztosították, a hátsó udvarba helyezték el. A jellegzetes gyümölcs-, zöldség- és 
főszernövények betervezéséhez a tájépítészeti ismeretek mellé szükségesek 
magas szintő kertészettudományi és növényvédelmi szakismeretek. Szakmai 
hozzáértéssel kell kiválasztani azokat a korunkban is ellenálló, tőrıképes, 
ıshonos fajokat/fajtákat, amelyekkel hitelesen lehet szemléltetni a paraszti 
kertkultúra, illetve gazdálkodás sajátosságait. 

Amennyiben már minden szükséges információval rendelkezik a tervezı, 
megkezdıdik a konkrét tervezési munka, a kertépítészeti tervdokumentáció 
elkészítése. Elıször szükséges értékelni az eredményeket, felvázolni a 
lehetséges alternatívákat a kert kialakításáról. A tájház környezetérıl minden 
esetben készül egy kertépítészeti terv, amely az egyes zöldfelületi arányok 
kialakítását mutatja be, illetve a zöldfelületi elemek eloszlását szemlélteti a porta 
környezetében. Ez a terv egy látványterv, amelynek célja az elsıdleges 
prezentáció – az összképi szemléltetés. A kert kialakításához szükséges kitőzési 
tervet készíteni, amely alapján precízen, eredeti elképzeléseknek megfelelıen 
megépíthetı a tájház zöldfelülete. Ezen a tervlapon kerül pontosításra minden 
lényegi elem, így a csapadékvíz elvezetése, esetenként a terep – figyelembe 
véve a megvalósulás környezetének jellemzıit és adottságait – megfelelı 
kialakítása. A tervdokumentáció szerves része a növénykiültetési terv, amely 
tartalmazza a növények adott tájegységre jellemzı fajait, fajtáit, továbbá 
szemlélteti a növényzet portán belüli elhelyezését (növénycsoportok, szoliterek, 
cserjék, fasorok, évelıágyak). 

A tájépítész figyelmét az alapvetı szakmai szempontok figyelembe vétele 
sohasem kerülheti el. Mindig tekintettel kell lennie az adott éghajlati, talajtani, 
növényföldrajzi viszonyokra a tervezés folyamatában.  

Összességében elmondható, hogy a tájházak természeti környezetének 
megırzése komplex tervezıi tevékenység által valósul meg. A tervezés során 
különösen fontos, hogy a tájépítész térformáló tevékenységet végez, tereket 
alakít, formál, olyan környezetet prezentál, amelyben a mai kor embere 
tartózkodik, tevékenykedik. A környezettervezés tehát nem csupán sematizált 
másolása egy régebbi korszak emberközeli környezetének, hanem része jelen 
korunk természeti és kulturális örökségének. 

 
Autentikus kert részlet a Skanzenben
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Ahogy a kertészeti terv megvalósul  

(Jakab Lászlóné SZNM) 
 

 
 

Egy kertészeti terv megvalósulása a ma épült új lakóépület kertjének esetében 
egészen más, mint egy tájház, vagy múzeum történeti kertjéé. Az új ház 
kertjénél a kivitelezı megkapja a kész terveket, és annak alapján dolgozik, 
általában nem fontos sem a tulajdonos, sem a tervezı, sem pedig a kivitelezı 
számára az, hogy a környezetbe illeszkedjen a kert. A szakemberek szerint egy 
igazán igényes kert ára a ház bekerülési értékének a 10 %-a, ez igaz egy tájház 
esetében is. 
A tervezésnél és kivitelezésnél legfontosabb az, hogy azt a kort, amit a ház 
felépítésével és berendezésével reprezentálni kívánunk, kövessük a kert 
kialakításában is. Többször találkoztam olyan tájházzal, ahol befüvesítették az 
udvart és tettek néhány cserép muskátlit a tornácra, vagy az ablakokba, pedig a 
parasztcsaládok az életük nagy részét az udvaron, kertben és a szántóföldeken 
töltötték, együtt éltek a természettel.   
A XX. század közepe elıtt az uradalmi kertek kivételével nem volt gyep az 
udvaron, hiszen állandóan ott jártak a szekerek és az állatok, nem is maradt 
volna meg, de fölösleges cifraságnak is tekintették az udvarok füvesítését. 
Tisztában vagyok azzal, hogy az udvarok befüvesítése szükség szülte megoldás, 
mert a gaz úgyis felverné, de legalább ahol lehet, mutassuk be milyen is volt egy 
parasztkert, milyen zöldségeket, virágokat, főszer- és gyógynövényeket 
nevelgettek a házak körül.  
A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban a kezdettıl voltak erre 
törekvések, már az elsı felépült tájegységhez is készültek kertészeti tervek, de 
van a Kisalföld, Nyugat-Dunántúl és Bakony-Balaton tájegységhez is. Sajnos 
források hiányában nem mindegyik valósult meg. Ma már a mi feladatunk az, 
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hogy megvalósítsuk ezeket és sokszor nem csak anyagi eszközökön múlik, néha 
egy kevés pénzzel, sok munkával és odafigyeléssel is lehet csodát tenni.  
Múzeumunk 2005. június 23-án nyitotta meg legújabb kiállítási területét, a dél-
dunántúli tájegységet. Ez volt az elsı olyan tájegység, amelynek az építését a 
kezdettıl fogva végig kísérhettem. Az elıkészítı munkák természetesen már 
jóval korábban elkezdıdtek, de kertészeti szempontból csak négy évvel a 
megnyitó elıtt kapta meg a megbízását Kövesdi Tímea.  
Ahhoz, hogy egy tájegység kertjeit a bemutatási idıpontnak megfelelı 
állapotban készítsük el, figyelemmel kellett kísérni a tervezési folyamatot is. 
Zentai Tünde muzeológussal és Kövesdi Tímeával együtt elmentünk azokba a 
városokba és falvakba, ahonnan a házakat hoztuk. Végighallgattam a tervezıvel 
és a muzeológussal együtt én is, hogy mit mesélnek a volt tulajdonosok 
gyerekkoruk kertjeirıl, igyekeztem magokat, töveket és dugványokat győjteni a 
helyszínrıl. 
A kerttervek elkészültekor elsı lépésként összesítettem, hogy melyik kertbe 
milyen növényfajokat és fajtákat tervezett Tímea. Összeírtam egy listát, hogy mi 
az, ami a Múzeum kertészetében már rendelkezésünkre áll, mi az, amit itthon 
kereskedelmi forgalomban is megkapok és mi az, amit keresni kell, vagy esetleg 
egyáltalán nem szerezhetı be, tehát találni kell olyan fajtát, amivel helyettesíteni 
tudom. Készítettem egy összegzést is, hogy mennyibe fog kerülni a szükséges 
növényanyag. 
A régi kertekben sok olyan növényfajta volt, fıleg a gyümölcsfafélékbıl, amit 
ma már nem lehet kereskedelmi forgalomban kapni. Vannak olyan fajták is, 
amelyeket nem találtunk meg itthon, de Horvátország magyarlakta vidékén még 
ismerik és nevelik ezeket.  
A győjtésben nagy segítségemre volt Simorné Bokodi Éva, aki a nagytótfalusi 
tájház vezetıje. Együtt indultunk Várdarócra és környékére, ahol már vártak 
minket és elkísértek olyan kertekbe, ahol megtaláltuk a sárga, vagy fehér szilvát. 
A faj az ugyanaz, de az elnevezés tájegységenként változik. Amikor elıször 
láttam ezt az elnevezést a tervekben arra gondoltam, hogy valószínőleg a 
mirabolán vadszilva fajnak a sárga változatáról van szó, de kiderült, hogy ez 
annál nagyobb és nyúltabb alakú szilva és a héjának a színe halványsárga. Ez a 
faj magról is megırzi a jellegét, így a fák alatt a lepotyogó szilvákból kikelt 
csemetéket ki tudtuk ásni és el is hozhattuk.  
Ha van idınk a tervek elkészültétıl a megvalósításig, akkor hasznos elınevelni a 
facsemetéket, bokrokat és egyéb évelı virágokat. Még a gyümölcsfákat is 
megéri 2-3 évig konténerben tartani, mert jobban bírják a kiültetést és szebbek is 
lesznek, mint a frissen vásárolt szabad gyökerő példányok, arról nem is 
beszélve, hogy nem biztos, hogy abban az ıszi, vagy tavaszi szakaszban tudunk 
kertet építeni, amikor a legideálisabb a növények számára. 
A legtöbb esetben az sem mindegy, hogy mibe kerül egy-egy facsemete. A két 
éves szabadgyökerő gyümölcsfa csemete 800-1500 forint, míg ugyanennek a 
fajtának a túlkoros 4-5 éves konténeres példánya 20-25 000 forintba is kerülhet. 
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A régi gyümölcsfák esetében sokszor magról ültették a csemetéket, ami 
megkönnyíti a beszerzést. Régi szılısökben, gyümölcsösökben megtalálhatók 
ezek a fajok és az utódokat ki lehet szedni és áttelepíteni.  
A tájházak kertjeibe általában ritkán terveznek drága, különleges fafajtákat, így 
az is megoldás lehet, amit mi is csináltunk, hogy az akácokat, bodzákat, diófákat 
ısszel és tavasszal kiszedtük más területekrıl, ahol sok volt belıle, vagy 
véletlenül keltek ki, ezek a fajok jól tőrik az áttelepítést.  
Az évelı és egynyári virágokkal már könnyebb dolgunk volt, mert ezek még 
mindig megtalálhatók a parasztkertekben, a főszernövényeket pedig mostanában 
kezdik újra felfedezni, így nem jelent gondot a beszerzésük.  
A csökölyi kert növényanyagának győjtésénél a legnagyobb problémát a 
„kalikándusz” okozta. Ezt a növénynevet nem találtam meg egyetlen magyar 
virágneveket tartalmazó szótárban sem. Arra is gondoltam, hogy mint más 
növénynevet, ezt is a latinból vették át egy kicsit eltorzítva. Ilyen például a 
Tamarix tetranda, amit sok helyen tamariskának hívnak.   
A főszercserjének a latin elnevezése Calycanthus floridus, de errıl a növényrıl a  
szakirodalom azt tartja, hogy erısen fagyérzékeny, ezért kereskedelmi 
forgalomban nem található meg. Végül Csökölyrıl kaptunk néhány példányt, 
ebbıl kettıt bevittünk üvegházba, kettıt pedig takarással kint hagytunk télire. 
Mind a négy csemete átvészelte a telet és tavasszal ki is tudtuk ültetni. 
Ebben az idıszakban többet utaztam Dél-Dunántúlra, hogy a lehetı legtöbb fajt, 
vagy fajtát abból a helységbıl tudjuk elhozni, ahonnan a házat is. Természetesen 
azért így is maradt néhány olyan növény, amit a késıbbiekben kell beszerezni. 
A tájegység megnyitó június végén volt, így az ideális az lett volna, ha 2004. 
október elején el tudjuk kezdeni a kertek kialakítását, úgy hogy minden ház 
készen van, a föld el van terítve,  rajtunk kívül senki nincs a területen, megfelelı 
létszámú ember, gép és anyag áll a rendelkezésünkre.   
A kertekre, udvarokra  minimálisan 5 centiméter vastagságban kell termıföldet 
teríteni, a veteményesekbe 25-30 cm az ideális, ezen kívül minden fa ültetéséhez 
1 m³ földet kell számolni.  
A termıföld kérdése mindig nagyon fontos, mert minden további munkának és a 
szép kertnek a jól elıkészített terület az alapja és ha az eredeti talaj nem 
megfelelı minıségő, akkor ennek a beszerzése igényli a legtöbb pénzt. Ahol 
helyben ırzik meg a kiválasztott házat ez nem jelent problémát, mert a talaj 
ugyanaz, mint a környéken, de ha áttelepítik, akkor gondot jelenthet egy más 
összetételő talaj. Ilyenkor fokozott gondossággal kell kiválasztani a fajtákat. 
2004. novemberében kezdtük el a munkát az elsı két udvaron Faddon és 
Hidason. Elsı lépésként letakarítottuk az udvart, kiszedtük az ültetendı fák 
gödreit és vékony rétegben termıföldet terítettünk a főmagvetés alá. A vetéshez 
szükséges sima és szöges hengert a saját kovácsmőhelyünkben készíttettük el. A 
késıi vetés miatt nem volt szükség a locsolásra, mert ilyenkor elég az ıszi 
csapadék a magvetésnek.  
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A fák ültetésénél a gödör aljára az állattartó tanyánkról hoztunk szerves trágyát, 
amire termıföldet terítettünk és néhány vödör vizet is öntöttünk minden fa alá. 
Ezután helyeztük be a fákat, jól körültapostuk földdel és újra belocsoltuk. 
Minden fa mellé karót is kell rakni, mert különben a téli szelek kifordítják, 
hiszen még nincsenek begyökeresedve.  
A veteményes kertbe csak a következı évre szükséges szerves trágya 
mennyiséget tudtuk beásni, a többi munka 2005. tavaszára maradt.  
Sajnos az olyan igényesebb kultúrákat, mint az ide tervezett dohányföldet 
termıföld hiányában nem tudtuk elkészíteni. Ennek a megvalósításában volt 
még egy olyan gondunk is, hogy a dohány jövedéki termék, így sem magot, sem 
palántát nem lehet szabad forgalomban beszerezni.  
A többi ház kertje már 2005-re maradt és igazán csak április végén tudtuk újra 
kezdeni a munkát részben a rossz idıjárás, részben a garanciális munkák miatt. 
Nem igazán szerencsés egy kerttel úgy foglalkozni, hogy közben mások is 
dolgoznak a területen, mert óhatatlanul tönkreteszi az egyik a másik munkáját, 
de ebben az esetben az idı rövidsége miatt nem volt más esélyünk a befejezésre. 
Kaptunk külsı segítséget is, de a  termıföld hiánya és a sok sitt miatt nem 
igazán lett tökéletes a végeredmény. Hiányzik az ıcsényi szılıhegyi tanyáról a 
szılıskert, a mák- és krumpliföld az ıcsényi házból, valamint néhány olyan 
gyümölcsfa, amit még nem sikerült megszerezni, vagy kipusztult a késıi ültetés 
miatt.  A beszerzések során szerzett tapasztalatok alapján rájöttem, hogy nagy 
segítségünkre lehetnek a helyi tájházak vezetıi, akik nagyon jól ismerik a 
környéket és kapcsolatot tudnak teremteni azokkal az idıs emberekkel, akik 
szeretik a kerti munkákat és tudnak mesélni a gyerekkoruk növényeirıl, mert 
sajnos a parasztkertekre vonatkozó irodalom nagyon szegényes. Érdemes lenne 
létrehozni egy olyan „génbankot”, ahol a régi növényfajtákat megırizzük és 
egy-egy kertépítésnél fel is tudjuk ezeket használni. 
A befejezés és a finomítás még elıttünk van az elkövetkezı években, de bízom 
benne, hogy most már nem sürget minket a megnyitó és sikerül egy jó terv 
alapján egy igazán hiteles tájegységi kert együttest létrehozni. 
  
 

Csököly 
 
A telek területe:    1446 m² 
Beépített terület:      147 m² 
Füvesített rész:     266 m² 
 
Szükséges termıföld a teljes területen  
20 cm-es vastagságban számolva:     266 m³       931.000.- 
 
Főmagvetéshez szükséges vetımag mennyisége: 
6 dkg/m²      16 kg     9.576.- Ft 
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Megnevezés Darab Ár Megjegyzés 
Eperfa, fekete? 1  nincs,  
Szilva fehér 1                     900.- nincs 
Alma, Szentiványi ? 1 900.- nincs 
Mogyoró 1 600.- van 
Szelídgesztenye, Nagymarosi 2 1.800.- nincs 
Dió  1 1.600.- van 
Jázmin 1 600.- van 
Orgona, lila 1 600.- van 
Szılı, Othelló 5 1.500.- nincs 
Kalikándusz ? 5   
Torma  16 1.600.- van 
gyöngyvirág 30 3.300.- van 
nıszirom 8 880.- van 
Császárkorona  1 450.- nincs 
rozmaring 1 110.- van 
Muskátli  1 350.- van 
Szegfő, fehér 1 110.- van 
Szegfő, lila 1 110.- van 
 
 
 

 
 

Albertirsa polgármestere köszönti a találkozó résztvevıit 
a tájházban
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Közös Kincsünk 
- Csiszér Dóra referens - 

NKÖM Múzeumi Fıosztály 
 

 
 
Azt hiszem, elmondhatom, hogy szinte a Tájházszövetség megalakulása óta 
nyomon követhettem annak tevékenységét, így meggyızıdéssel állíthatom, 
hogy az elmúlt 3 év során komoly szakmai sikereket ért el a szervezet. Jelentıs 
lépések történtek mindazon célok megvalósításának irányába, amelyeket a 
Szövetség alapszabályában megfogalmazott. 
Említhetnénk ezek közül a szakmai érdekképviseletet, a szakmai 
együttmőködést, az idegenforgalommal történı kapcsolatfelvétel elısegítését, a 
tájházak egységes arculatának kialakítását a propaganda területén, a regionális 
szervezetek létrehozását és a regionális találkozók megszervezését vagy a 
határon túli magyar vonatkozású emlékeket ırzı tájházak bekapcsolását a 
magyarországi hálózatba. 
Ezek mind komoly eredmények, amelyre méltán lehet büszke a Szövetség 
minden tagja. 
Azonban egyet ki szeretnék emelni közülük, méghozzá a szervezett szakmai 
továbbképzés elindítását. Ebben, vagy talán ebben is nagy szerepet vállalt a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, hiszen a múzeum munkatársai elıadóként, 
oktatóként rendszeresen részt vesznek a Tájházi Mőhely foglalkozásain. Biztos 
vagyok benne, hogy az itt megszerzett ismeretek alkalmazása - gondolok itt 
többek között a győjteményezés, az üzemeltetés, az állagmegóvás kérdéskörére - 
hosszú idıre pozitívan fogja befolyásolni a magyar muzeológia helyzetét; 
mondom ezt azért, mert kulcsfontosságú szerepe van ma a tájházaknak több 
tekintetben is a szakágon belül. Egyrészt azért, mert tudjuk, hogy a 
magyarországi muzeális intézmények mintegy 20%-át teszik ki a tájházak; de 
helyi szinten sokkal fontosabb az, hogy a tájház nem pusztán egy muzeális 
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kiállítóhely, hanem egy többfunkciós komplex kulturális intézmény, amely meg 
kell, hogy szólítsa az adott településen lakó különféle életkorú és érdeklıdési 
körő embereket, sok esetben be kell, hogy fogadja a település közösségeinek 
sokféle kulturális tevékenységét. Mindezek mellett a turizmusba bekapcsolódva, 
az ún. külsı szemlélı számára is be kell, hogy mutassa az adott térség vagy 
néprajzi csoport tárgyakban, szokásokban, népköltészetben kifejezésre kerülı 
jellegzetességeit. 
Mindezen funkciók együttes, szakszerő biztosítása komoly felelısséget és 
feladatot jelent. A szakmai felkészültség ugyan elengedhetetlen, de csupán 
földbe rejtett kincs marad, ha nincsenek meg a feltételek az intézmény 
infrastrukturális fejlesztésére. 
A kulturális tárca ezt tartotta szem elıtt, amikor 2004-ben meghirdette a 
Közkincs-programot, a tárca kulturális vidékfejlesztési programját, amelynek 
elsıdleges célja az emberi erıforrás fejlesztése, a közösségi értékek ápolása, a 
hátrányos helyzető térségek és rétegek esélyegyenlıségének javítása. 
A feladatok ellátása érdekében a Magyar Mővelıdési Intézetben megalakult a 
regionális feladatokat ellátó szervezeti egység, a Regionális Programok 
Fıosztálya, amelynek nagy szerepe volt a Regionális Kulturális Koordinációs 
Irodák megszervezésében. Az Irodák feladata a partnerkapcsolatok kiépítésének 
elısegítése, valamint a pályázati forrásokhoz való hozzáférés lehetıségének 
megteremtése. 
A Program prioritási közé tartozó települési és kistérségi kulturális 
szolgáltatások letéteményesei közé tartoznak a tájházak, irodalmi emlékházak is. 
A tárca Múzeumi Fıosztálya ezért kezdettıl fogva szerepet vállalt a program 
szakmai részleteinek kidolgozásában, és ezzel párhuzamosan felvette a 
kapcsolatot a Tájházszövetség vezetıivel, valamint a szabadtéri néprajzi 
muzeológiai szakfelügyelettel annak érdekében, hogy a Program pályázatai által 
megszólított intézmények közül a tájházak tartalmilag kidolgozott és formailag 
megfelelı anyagokat nyújtsanak be. 
Örömmel állapíthatom meg, hogy ebben a tekintetben is eredményes volt a 
Tájházszövetség idei tevékenysége, hiszen a rövid határidık ellenére szép 
számmal érkeztek be pályázatok az ország különbözı pontjairól. A tájházak 
alapvetıen a két alprogramhoz tudtak kapcsolódni. Az egyik az intézmény 
felújítását, korszerősítését szolgáló, hosszú lejáratú hitelprogram volt, ahol a 
Minisztérium a pályázati elbírálásnak megfelelıen tudta vállalni a 
kamattámogatást, illetve a tıketörlesztés meghatározott részét. A másik, a 
Közkincs-program térségi szintő pályázatain belül a települési közkulturális 
szolgáltatások továbbfejlesztését biztosító modell-értékő programok támogatását 
szolgálta. Ez utóbbi programtámogatás jó lehetıséget biztosított a tájházaknak 
az eszközfejlesztésre, rendezvények finanszírozására, kiállítások megvaló-
sítására. 
Ezúton is szeretnék gratulálni azon tájházak vezetıinek és munkatársainak, akik 
szerepet vállaltak a sikeres pályázatok kidolgozásában, és szeretnék biztatni 
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mindenkit, hogy bátran fogalmazza meg fejlesztési terveit, szakmai programjait, 
hiszen jövıre ismételten lehet majd pályázni. 
Bízom benne, hogy a mintegy 170 tagból álló Szövetség tevékenysége a 
következı években még inkább ki fog teljesedni, és egyre hatékonyabban tudja 
majd képviselni azt a több mint 300 egységbıl álló intézményhálózatot, amely 
helyi szinten központi szerepet tölt be kulturális örökségünk megırzésében, 
bemutatásában és továbbadásában. 
 
 

 
 

A találkozónak helyet adó szabadidı központ 
 

 
 

Gyermek néptánc csoport bemutatója



Tájházi Hírlevél – 2005. 3. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 27

Lehetıségek, adottságok, kihívások a tájházak „üzemeltetésében” 
- Szablyár Péter –  

 
Elıadás vázlat 

 
I. Változó  környezet 

 
• Ember és táj kapcsolata (a kölcsönhatás ember-centrikus 

„felsıbbrendősége”); 
• A természet „átalakítása” (erdık kiirtása, vizes élıhelyek megszüntetése, 

folyók szabályozása, mesterséges tavak létrehozása, a fauna és flóra 
megtizedelése → környezeti katasztrófa) 

• A társadalmi viszonyok gyors változása  
→ az életvitel változásai (mezıgazdaságból iparba, faluról városba, 

módosból nincstelenné, dolgozóból munkanélkülivé); 
→ a hitélet változásai; 
→ a családi- és rokoni kötelékek lazulása; 
→ az emberi kapcsolatok erodálódása; 
→ az önigazgatás változása (önkormányzatiság-presbitériumok, 

ipartestületek, legelıtársulatok, TSZ ) 
→ külsı kapcsolatok változásai (nemzetiségek, népcsoportok, települések 

közötti viszony) 
→ az emberek közötti viszony változásai (viselkedés, magatartás, illem, 

értékrend, közösségi szellem); 
→ a közmővelıdés korábbi formái (mővelıdési ház) amortizálódtak, 

devalválódtak 
• A népi kultúra eltőnése, a globalizáció kiteljesedése 

 
II. A népi kultúra jelene és jövıje 

 
• A népi kultúra ma döntıen emlékanyag, nem áll mögötte az azt magáénak 

valló és tömegesen mővelı osztály, népcsoport, valódi közös-ség; 
• Az értelmiség és a városi fiatalság „tekint” vissza rá (táncház-moz-galom, 

népzenét játszó együttesek, népdalkörök, hagyományırzı csopor-tok, 
kézmőves szakkörök,  „népi iparmővészek”), de tovább éltetésére már 
nem alkalmas,  

• A néphagyomány tárgyi emlékei történeti- és mővelıdéstörténeti em-
lékekké; múzeumok, tájházak, helytörténeti győjtemények, levél-tárak 
„mő-tárgyaivá” váltak; 

• A népi kultúra kis része a nemzeti kultúrába emelıdött (népköltészet, 
népzene, néptánc, díszítımővészet). Mindezek  a társmővészetek 
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nemzeti „bázis pontjaivá” váltak ugyan, de korábbi jelentıségüket 
elvesztették.  

 
III. A TÁJHÁZAKAT körülvevı közeg – érdekviszonyok 
 

• Létrehozók (cél: a fellelhetı értékek megmentése, összegyőjtése, 
bemutatása, ırzése) → általában önként,  anyagi ellenszolgál-tatás 
nélkül, lelkesedésbıl, a mai pénz-centrikus világtól idegen 
„viszonyban”, autodidakta módon („Hülyék vagyunk, de jól 
esik!”); 

• Támogatók (önkormányzat, civil szervezetek, magánszemélyek) – 
az identitástudat igényének ösztönös vagy tudatos felismerésének 
és megteremtésének  látványos, kézzel fogható, bemutatható 
reprezentálása; 

• ÁLLAM → gyengén vagy alulfinanszírozott értékvédelem, 
maradvány-elv alapján; a lehetıségek lassú felismerése, szunnyadó 
bőntudat, hosszú-távú, tartalmas programok hiánya, ciklikusság, 
„divatok”; 

•  „Kulturális örökség védelem” – építmények, népi építészeti 
emlékek megmentése, megmentett építmények védelem-centrikus 
hasznosítása → minimális ráfordítással;  

• „Múzeum-, közgyőjtemény-ügy” – a múzeumokból, 
közgyőjteményekbıl kihelyezett mőtárgyak védelme (esetenként 
visszamentése), szakmai felügyelet, minısítés, igénytámasztás → 
minimális ráfordítással, esetlegesség, bizonytalan helyzetismeret, 
normativitás hiánya, kiszámítha-tatlan támogatási rendszer; 

• „Idegen- vagy vendégforgalom” – olcsó kínálatbıvítés a tényleges 
lehetıségek ismerete nélkül, valós infrastruktúrális hiányok 
hangsúlyozásával az adottságok leértékelése; 

• „Tudomány – kutatás” – a kutatások eredményei meglehetısen zárt 
körben maradnak (drága szakkönyvek, kis példányszámú 
folyóiratok); az érdeklıdık köre bıvül; a néprajz szakon végzettek 
száma az elmúlt évtizedben megtöbbszörözıdött, érdemi 
foglalkoztatottságuk nem megoldott, pedig ebben a 24. órai 
mentıakciókban nagy szerepük lehet(ne)! 

•  
IV. A TÁJHÁZAK jelene 

• Heterogén tulajdonosi szerkezet (Kincstár, Nemzeti Parkok, 
Megyei Múzeumi Szervezetek, önkormányzatok, civil szerveze-tek, 
gazdasági társaságok, magánszemélyek); 

• Zömében leromlott épületállomány, elégtelen anyagi háttér, 
rendszeres karbantartás hiánya; 
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• Nagy tömegő restaurálatlan, pusztuló, leltározatlan, 
dokumentálatlan mőtárgy; 

• Megoldatlan vagyonvédelem; 
• Infrastruktúra általános hiánya (WC, csomagmegırzés, 

megtalálhatóság, információ, idegen nyelvő információ); 
• Ajándék- és élménymegırzı tárgyak kínálatának hiánya 

(levelezılap, TK füzetek, prospektus, helyi kézmőves termékek), 
• Költségigényes adminisztráció (pénztárgép, számlaadás, dolgozók 

javadalmazása, nem dokumentálható költségek elszámolása); 
• Lokális alullátogatottság, máshol növekvı érdeklıdés (fesztiválok, 

idegenforgalom, étel- és borturizmus); 
 
 

V. A TÁJHÁZAK jövıje 
 

• A házakat a települések kulturális, közéleti, közmővelıdési 
helyszínévé kell tenni („KÖZKINCS PROGRAM”!!!); 
• Minden olyan településen támogatni kell létrejöttüket, ahol erre 
még van lehetıség, igény és akarat; 
• A házakat be kell kapcsolni az idegenforgalomba, de az azokat 
létrehozó helyi közösségek érdemi prioritását meg kell ırizni; 
• A házak szakszerő helyreállítására, állagmegóvására és 
„üzemeltetésére” központi forrásokból legalább 50 %-os támogatást 
kell biztosítani, számon kérhetı, szerzıdéses formában; 
• El kell készíteni a házak állapotfelmérését , és egy ennek bázisán 
kidolgozott kezelési terv kiadásával és következetes végrehajtásával a 
jelenlegi esetlegességbıl a tervszerő, számonkérhetı program-
megvalósítás irányába kell elindulni; 
• A tájházak ügyét a ma oly’ divatos terület- és vidékfejlesztés 
integráns részévé kell tenni és a tárcák közötti kallódás állapotából egy 
– szakemberekbıl álló - ténylegesen felelıs szervezet (hatóság) kezébe 
kell adni; 
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TÁJHÁZAK MEGİRZÉSÉNEK GYAKORLATA 
a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum vándorkiállítása 

Borbás Péter 
okl. építészmérnök 
A kiállítás elıszava 

 
A népi építészet alkotásai a megszokottól eltérı hozzáállást igényelnek karbantartás és 
felújítás tekintetében. Ezek az építmények természetes anyagokból készültek, az idıjárás, a 
környezeti viszonyok változására sokkal érzékenyebben reagálnak. Nem elegendı az egyszeri 
felújítás, állandó odafigyelést, karbantartást igényelnek. 
A kiállítás célja a hibák, károsítók korai felismerésének segítése, a kisebb problémák és azok 
házilagos javítási módjának bemutatása, ezáltal az épület állagának biztosítása. 
A kiállítást vándorkiállításnak szántuk. Azt szeretnénk, ha eljuthatna a tájházak 
mőködtetıihez, rajtuk keresztül a helybeliekhez. 
Reméljük a kiállítás elırébb lendíti a közösséget tárgyi, szellemi értékeink továbbéltetése felé. 
 
 

A kiállítást készítette: 

 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Mőterem, Szentendre: dr. Lázár Sándorné, Bálint János, 

Borbás Péter, Buzás Miklós, Román Árpád 
 
 

Köszönet: 
Bárd Edit, Sabján Tibor kollégáinknak, Devescovi József faipari mérnöknek a pomázi 

Anticimex-Hungária Kft. munkatársának. 
 
 

A kiállítás létrejöttét támogatta: 

 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre 

 
Nemzeti Kulturális Alapprogram 

 
Amennyiben felkeltettük érdeklıdését, észrevétele, javaslata van, az alábbi elérhetıségeinken várjuk 
jelentkezését: 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
2001 Szentendre, Sztaravodai út Pf. 63 
+36+26+502-555 
muterem@sznm.hu 
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A kiállítás megnyitójának pillanatai 
 

 
A kiállítás megnyitója az aulában 

 

 
 

Dr. Cseri Miklós fıigazgató megnyitója  
(jobbra Borbás Péter) 

 

 
 

A megnyitó közönsége 
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  Hagyományok és értékek III. Regionális fórum Párkányban 

          -  Juhász Gyula - 
 

A Mátyusföldi Muzeológiai Társaság és a Párkányi Városi Mővelıdési 
Központ fıszervezésében került sor a Hagyományok és értékek III. c. regionális 
fórum megrendezésére. A párkányi mővelıdési ház elıadótermében 2005. 
október 13-án megtartott muzeológiai szeminárium  elsıdleges célja az volt, 
hogy szakmai útmutatást nyújtson a régióban mőködı mőgyőjtemények 
(tájházak, néprajzi szobák, múzeumok) kezelıinek, ill. szakmai hátteret 
biztosítson azok létrehozásához.  

 
 

A találkozó résztvevıinek egy csoportja 
A bevezetıben Halasi Tibor, a mővelıdési ház igazgatója köszöntötte az 

öt járásból összesereglett résztvevıket, majd Juhász Gyula, a Párkányi Városi 
Múzeum vezetıje számolt be a közel másfél éve megalakult múzeum 
létrejöttének körülményeirıl, tevékenységérıl és győjteményeirıl, felvázolva 
egyben jövıbeni terveiket is. A szakmai szeminárium résztvevıi ezután a 
szalkai tájház létrehozásáról, mőködtetésérıl és tevékenységérıl hallgathattak 
meg egy színes, vetítéssel egybekötött beszámolót, melyet Dikácz Zsuzsanna 
tájházvezetı tartott. Danter Izabella, a Mátyusföldi Muzeológiai Társaság elnöke 
a dél-szlovákiai magyar vonatkozású tájházak, helytörténeti és néprajzi 
kiállítások helyzetérıl beszélt, részletesen felvázolva létrehozásuk körülményeit, 
megmaradásuk feltételeit és betöltendı szerepüket a jövıre nézve. A társaság 
immár hat éve igyekszik szakmai tanácsadással ellátni a javarészt nyilvántartás 
nélkül mőködı helyi mőgyőjtemények gondozóit, valamint feltérképezni, 
rendszerezni és szakmailag irányítani a magyarlakta területeken mőködı 
tájházakat, helytörténeti győjteményeket. Danter Izabella egyben tagja a 
Magyarországi Tájházak Szövetsége elnökségének is, ahol a Felvidék 
képviseletét látja el. A már említetteken kivül konferenciákat, konzultációkat, 
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szemináriumokat szervez fáradhatatlanul, tájházakkal kapcsolatos javaslatokat 
fogalmaz meg és továbbít az érintettekhez, összekovácsolva imigyen az e 
témával foglalkozó embereket. A szemináriumon jelen volt a Magyarországi 
Tájházak Szövetségének ügyvezetı elnöke is Szablyár Péter személyében, aki 
részletesen, vetítéssel  szemléltetve ismertette a tájházak mőködtetésének egyes 
mozzanatait. Hangsúlyozta, hogy a szövetség törekvései közt fontos szerepet 
játszik a külhoni magyarság szakmai ellátása, az e téren megszerzett 
tapasztalatok átadása is. 

 
A résztvevık ezután egy rövid séta elsı állomásaként – egy kis idıre – a 

régi filmek világában érezhették magukat. A Párkányi Városi Galéria Régi 
moziplakátok c. kiállításán Bajtai György galériavezetı kalauzolt végig, röviden 
ismertetve a városi galéria mőködésének történetét.  

 

 
 

Galéria látogatás 
 

A második, és egyben utolsó megállója ennek a sétának a városi 
múzeumban volt, ahol az állandó kiállítások megtekintése után a párkányi Lenk 
János mutatta be a magángyőjteményébıl rendezett Úti okmányokból 
a monarchia korától c. idıszaki kiállítást. 
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A kiállítás néprajzi része 
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Elhunyt Dr. Román András 

2005. november 13-án, 76 éves korában elhunyt Dr. Román András, építész 
kandidátus, a hazai és a nemzetközi mőemlékvédelem kiemelkedı alakja. 
Az utolsó pillanatig, ameddig azt hosszan tartó, súlyos betegsége egyáltalán 
lehetıvé tette, erıs lélekkel, rendíthetetlen akaraterıvel, példamutató 
helytállással és szeretettel törıdött a meggyızıdése-hivatása szerint reá 
bízott feladatokkal és személyekkel.  

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és az ICOMOS Magyar Nemzeti 
Bizottsága dr. Román Andrást saját halottjának tekinti, emlékét szeretettel 
és tisztelettel megırzi.  

 Dr. Román András 1929. szeptember 15-én született, Budapesten. 1951-ben 
diplomázott a Budapesti Mőszaki Egyetem Építészmérnöki karán. Kivitelezıi 
tapasztalatok szerzése után 1961-tıl folyamatosan a mőemlékvédelemben 
dolgozott (BMF, OMF, ÉM, OMF, OMvH). Építészként, mőemlékvédelmi 
szakemberként és urbanistaként meghatározó szerepe volt e szakterületek 
közötti együttmőködés elméleti alapjainak kimunkálásában és a gyakorlati 
megvalósítás elısegítésében. 

Évtizedeken keresztül kiemelkedı szerepet játszott a magyar mőemlékvédelem 
kiváló nemzetközi kapcsolataiban, nagy figyelmet szentelve a fiatal 
szakemberek bevonására. 

Az ICOMOS egyik alapító tagja, több cikluson keresztül vezetıségi tagja (1978-
1987), majd alelnöke (1991-96); munkája elismeréseként a szervezet örökös 
tiszteletbeli taggá választotta (1999). Nevéhez főzıdik az ICOMOS egri 
székhelyő Történeti Városok és Falvak Nemzetközi Bizottságának létrehozása 
(1983), amelynek alapító elnökeként (1983-1992) irányította az 1987-ben, 
Washingtonban elfogadott „Történeti városok rehabilitációjának nemzetközi 
kartája” c. meghatározó jelentıségő nemzetközi dokumentum elkészítését. 

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságnak hosszú idın keresztül elnöke (majd 
késıbb Möller István díjjal elismert, tiszteletbeli tagja), az utóbbi években pedig 
program-igazgatójaként sikeres hazai és nemzetközi rendezvények, 
rendezvénysorozatok kezdeményezıje és szervezıjeként is szolgálta a 
mőemlékvédelem legtágabb értelemben vett ügyét. 

Számos más nemzetközi (ECOVAST, ICOMOS CIAV) és hazai (MUT, NKA) 
szakmai szervezet munkájában és vezetésében is aktív szerepet vállalt.  

Elévülhetetlen érdemeket szerzett az elsı magyar helyszínek kiválasztásában és 
a Világörökségi Listára való felkerülésében. A Hollókı, Ófalu megmentésének 
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és restaurálásának és megırzésének évtizedeken keresztül a motorja volt, 
éppúgy, mint a Torockó és Énlaka erdélyi falvak építészeti örökségének 
megmentését és megırzését támogató, Budapest, Belváros-Lipótváros 
Önkormányzata által életre hívott program kezdeményezésének és 
megvalósításának. Számos további mőemléki együttes, egyedi mőemlék - 
például a mádi barokk zsinagóga épületének - megmentése sem valósult volna 
meg áldozatos munkája nélkül.   

Mőemlékvédık nemzedékeit tanította-nevelte egész munkásságával, címzetes 
egyetemi tanárként pedig a Budapesti Mőszaki Egyetemen (az utóbbi években 
Kolozsvárott is), a mőemlékvédelmi szakmérnöki képzés keretében. Számos 
nagysikerő elıadást tartott itthon és külföldön; közérthetı, világos szakmai-, és 
frappáns publicisztikai írásaival – például a legutóbb megjelent „487 bekezdés és 
617 kép a mőemlékvédelemrıl” címő könyvével – ugyancsak a 
mőemlékvédelem ügyét szolgálta.  

 

 

Dr. Román András a 2005. évi  

nyári egyetem kirándulásán Tokajban 
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Találkozó érmelléki (Partium - Románia) tájházak vezetıivel  
- Szablyár Péter -  

 

A Tájházszövetség alakulása óta célul tőzte ki, hogy mőködési területét 
kiterjessze a határokon túli magyar nyelvterület tájházaira is. Ez eddig a 
Vajdaság és Szlovákia esetében megkezdıdött ill. mőködik. Ebben az évben a 
Románia területén mőködı magyar tájházakkal szeretnénk a kapcsolatépítést 
megkezdeni.  
 
A legutóbbi Békési Népi Építészeti Tanácskozáson ismerkedtünk meg Dr.Kéri 
Gáspár úrral, aki az általa alapított gálospetri „Érmelléki tájház”-at mutatta ott 
be elıadásában. Ezen a bázison szervezıdött meg az a körút, amelyet Dr. Kéri 
segítségével október 29-30-án tettem Érmelléken. A látogatásnak az is apropót 
adott, hogy a Hosszúpályi Tájház vállalta a következı évi (2006) Országos 
Találkozó megrendezését. E helyszín földrajzi közelsége indokolja, hogy a 
találkozó során – a szakmai kirándulás keretében – felkeressük ezeket a házakat. 
 
A program végrehajtására 2005. október 29-én Dr. Kéri Gáspár lakóhelyére 
Székelyhídra  (Sacueni) utaztam. Innen elıször Érkörtvélyesre (Cartuiuseni) 
utaztunk, ahol Tóth Imre matematika tanár által alapított néprajzi győjteményt 
tekintettük meg, amelyet İ „Körtvélyesi Tájháznak” hív, és felesége szüleinek 
hajdani lakóházának egy részében rendezett be.  
 

 
 

Dr. Kéri Gáspár és Tóth Imre Érkörtvélyesen 
 

A győjteményt ebben az évben – a körtvélyesi falunapok keretében – nyitották 
meg elıször. Magját a szülıktıl örökölt bútorok és használati tárgyak alkotják, a 
többi győjtés. A győjteményt magában foglaló középgazda porta különlegessége 
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az a téglából épült melléképület, amely téglával boltozott pincébıl, földszinti 
szılıfeldolgozó egységbıl és e feletti magtárból áll. A különleges építményt 
eredeti állapotában ırizték meg és ma is eredeti funkciójának megfelelıen 
használják. Tóth Imre megmutatta azt az önkormányzati tulajdonban lévı 
épületet is, amelyet a település késıbb berendezendı tájházának, vagy 
helytörténeti győjteményének szántak. Átadtam Neki a Tájházi Hírlevél korábbi 
füzeteibıl, alapszabályunkból, belépési nyilatkozatból és tájházi 
reklámanyagokból álló csomagunkat, javasolva belépését a Szövetségbe. 
 

 
 

Kölcsey szobránál Szıdemeteren 
 

Utunk innen - a szıdemeteri Kölcsey szobornál tett rövid fıhajtást követıen – 
Mezıpetribe vezetett, ahol a sváb néprajzi győjteményt tekintettük meg. A 
korábban teljes terjedelmében tájház célját szolgáló sváb parasztporta egyik felét 
a reprivatizálás során magánszemélyeknek adták vissza, így a győjtemény egy 
része ma nem látogatható. 
 

 
 

A mezıpetri tájház épülete 
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Innen Bogdándra utaztunk, ahol egy – a Szatmári Múzeum kezelésében lévı – 
tájház mőködik magyar néprajzi győjteménnyel. Az épület – romló állaga 
ellenére – impozáns, a győjtemény és elrendezése korrekt, helytörténeti kiállítás-
elemekkel tarkítva. 
 

  
 

Bogdánd – tájház 
 

Itt is átadtam Bede Éva gondnoki teendıket ellátó helyi lakosnak egy 
tájházszövetségi csomagot, javasolva belépésüket. 
Késı este, meglehetısen viszontagságos útviszonyok között autóztunk vissza 
Székelyhídra, ahol a Kéri Család vendégszeretetét élvezhettem. 
Október 30-án reggel Székelyhíd nevezetességeivel ismerkedtünk (Turul-
emlékmő, helytörténeti kiállítás), majd Gálospetribe utaztunk, ahol részletesen 
megtekintettük az Érmelléki tájházat, amelyet Dr Kéri Gáspár önerıbıl, saját 
házában rendezett be. Ennek részletes bemutatásával nem foglalkozom itt, mert 
Dr. Kéri errıl szóló cikkét a Tájházi Hírlevél 2005/4. füzetében közöljük. 
 

 
 

Gálospetri tájház - szobabelsı
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A Tájházi Mőhely ötödik képzési napja Szennán  

(2005. október 14.) 
 

Egy verıfényes ıszi délelıtt gyülekeztek az érdeklıdık a szennai Szabadtéri 
Néprajzi Győjteménnyel szemközti elıadóteremben, ahol frissen sült 
finomságokkal várták az oda érkezıket. 
 
A regisztrációt követıen Dr. Winkler Ferenc megyei múzeumigazgató tartott 
elıadást a tájházak, mőemlékek és a múzeumi szervezet kapcsolatáról. 
 
Handó János – Szenna község polgármestere – a saját tapasztalata alapján, 
gyakorlati oldalról megközelítve  mutatta be Szenna környékének 
idegenforgalmát és ifjúsági turizmusát. 
 
Imrı Judit győjteményvezetı – programunk egyik fıszervezıje – a Szabadtéri 
Néprajzi Győjtemény programkínálatának és a környéken tevékenykedı 
alkotókkal kialakított együttmőködésnek tapasztalatait ismertette. 
 
Az elıadások sorát Faidtl Józsefné – a Bátai Általános Mővelıdési Központ 
igazgatója – zárta, aki az „Év tájháza” díjas bátai tájház szerepét ismertette a 
helyi kultúra és hagyomány ápolásában. 
 
A kitőnı ebédet követıen Imrı Judit szakvezetésével a Győjtemény 
megtekintése következett, amit Dr. Füzes Endre elnökünk templomi 
harmóniumjátéka tett emlékezetessé. 
 
A jól szervezett program gyakorlati és elméleti ismeretekkel gazdagította a 
résztvevıket. Köszönet a szervezıknek, házigazdáinknak. 
 
A résztvevık: 
 
Budai Györgyné, Szentlászló; Videcz Ferencné, Hidas; Dr. Simor Ferencné 
Nagytótfalu; Faidt Józsefné, Báta; Balogh Imréné, Báta; Dr. Leher Péterné, Báta; Káró 
László, Nagydobsza; Kovács János, Nagydobsza; Simor Eszter, Nagytótfalu; Jakabné 
Heller Anna, Hímesháza; Hilmann Mária, Liptód; Markesz István, Liptód; Dr. Füzes 
Endre, Budapest; Komlós Attila, Pécs ; Kapitány Orsolya, Kaposvár; Ábrahám 
Istvánné; Dunapataj; Gottschall Péter, Harta; Kerekes Sándor, Dr. Winkler Ferenc, 
Kaposvár; Imrı Judit, Szenna; Gızsy Gáborné, Kaposvár; V. Magyar Gabriella, 
Kaposvár; Devescovi József, Pomáz; Gocsmar D., Pomáz; Dr. Gaál Attila, Szekszárd; 
Dr. B. Kovács Sándor, Szekszárd; Szıts Zoltán, Bonyhád ; Sütı István , Szekszárd; Máj 
Péter, Ecseny; Lovas Kata, Magyarlukafa; Szablyár Péter, Jósvafı; Simon Andrea, 
Kaposvár; Horváth Péter, Kaposvár (technikus); Handó János, Szenna. 
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Gyülekeznek a résztvevık 

 

 
 

Handó János polgármester elıadása 
 

 
 

Imrı Judit győjteményvezetı 
tájékoztatója 

 
Faidtl Józsefné elıadása 

 

 
 

Ebéd 
 

 
 

Látogatás a múzeumfaluban 
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Szakvezetés a templomban 
 

 
 

Barangolás a házakban 
 

 
 

Mindenhol nagy rend, tisztaság, 
béke 

 
 
 
 
 

 

 
 

Csend, nyugalom 
 

 
 

Pihenı a kispadon 
 

 
 

Beszélgetés
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A Völgységi Tájházvezetık Találkozója  Bonyhádon  2005. 
november 19-én a Vörösmarthy Mihály Mővelıdési Központban 

 
A találkozót Potápi Árpád, Bonyhád város polgármestere nyitotta meg, 
hangsúlyozva a tájházak szerepét és fontosságát a hagyományırzésben és a 
településen élık identitástudatának ébrentartásában. 
 
Ezt Szıts Zoltán múzeumvezetı (Völgységi Múzeum – Bonyhád) elıadása 
követte „Tájházak, néprajzi és helytörténeti győjtemények a Völgységben „ 
címmel. 
 
A megbetegedése miatt távol maradt Dr. Balázs Kovács Sándor néprajzkutató 
elıadásának idegenforgalommal kapcsolatos részét átvállalva a rendezık 
kérésére egy bıvített tartalmú elıadást tartottam a Tájházszövetség céljairól és 
eddigi tevékenységérıl, ill. a tájházak idegenforgalomba történı bevonásáról. 
 
Ezt követıen Péter Albertné – a Bátai Általános Mővelıdési Központ 
igazgatóhelyettese elıadása következett „A bátai tájház szerepe a helyi kultúra 
és hagyomány ápolása” címmel, bemutatva az ebben az évben „Év tájháza” 
címmel kitüntetett győjteményt. 
 
Végezetül Németh Nóra, a Hagyományok Háza munkatársa mutatta be a 
Hagyományok Háza tevékenységét és kiadványait. 
 
Ebéd elıtt a résztvevık megtekintették a Völgységi Múzeumot Szıts Zoltán 
szakvezetésével, amely érdekes néprajzi tárgy-együttessel is rendelkezik. 
 
A találkozón a bonyhádi kistérségbıl Nagymányok, Váralja és Závod, a  
megyébıl még Bátaszék, Hıgyész és Báta, Baranyából Hidas települések tájházi  
győjtemény-vezetıi vettek részt, és egy magángyőjtemény tulajdonosa Bács  
megyébıl Garáról. 
 
A találkozó szüneteiben több érdeklıdınek átadtam belépési nyilatkozatot és 
csekket. A Szövetségrıl és munkájáról rövid tájékoztatót adtam a bonyhádi 
Városi TV-nek és az MTV Pécsi Stúdiójának. 
 
A konzultáció során Partiné Harcsa Magdolna felajánlotta a Bátaszéki Tájházat 
valamelyik szövetségi rendezvény (regionális fórum) helyszínéül, melyet 
köszönettel fogadtam. 
 

Szablyár Péter 



Tájházi Hírlevél – 2005. 3. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 44

Pillanatok a bonyhádi 
találkozóról 

 

 
 

Potápi Árpád polgármester 
köszöntıje 

 

 
 

Szıts Zoltán elıadását tartja 
 

 
 

Péter Albertné – a Bátai Általános 
Mővelıdési Központ 

igazgatóhelyettese elıadása 
 

 
 

Németh Nóra, a Hagyományok Háza 
munkatársa 

 

 
 

A Völgységi Múzeum Bonyhádon 
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TÁJHÁZI 
MŐHELY 

 
2005/6. 

 
 
 

 

 
 

 Szabadtéri 
Néprajzi 
Múzeum 

Igazgatósági 
épület 

Szentendre, 
Sztaravodai út 

 

2005. 
november 23.  

szerda 

 
 

 

Helyi szakrális emlékek kataszterezése, állapotfelvétele, a 
szükséges védelmi teendık meghatározása, védelem 

 
A szélsıséges idıjárási- és útviszonyok következtében egy kisebb létszámú, de 
érdeklıdı csapat gyülekezett a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Igazgatósági 
épületének kis elıadótermében az ez évi utolsó Tájházi Mőhely foglalkozásra. 
 
Dr. Kemecsi Lajos (SZNM) „Szakrális kisemlékek kataszterezése” címő 
elıadása összefoglalta mindazon ismereteket, amelyek ennek az országos 
problémát jelentı, különösen sérülékeny és védendı tárgy-együttesnek a 
megóvása irányába az elsı lépések megtételéhez nélkülözhetetlen . 
 
Vass Erika (SZNM) „Szakrális témájú folklór elemek megırzésének 
lehetıségei, azok helye a tájházak életében” címő elıadása számos ötletet, 
megvalósítható lehetıséget kínált a tájházak fenntartóinak, némi hitéleti hátteret 
is bemutatva, szakirodalmat kínálva. 
 
Szonda István – az Endrıdi Tájház vezetıje saját, gyakorlati tapasztalatait és 
biztató eredményeit ismertette meg a hallgatósággal az általa vezetett tájház 
hatókörében. 
 

Dr Sári Zsolt Szihalom község példáján ismertette meg a megjelentekkel ennek 
a különleges tárgycsoportnak a védelmi lehetıségeit, kitérve a Skanzenbe 
áttelepített ilyen jellegő objektumokra is.  
Az elıadásokat követı általa vezetett séta során a kiállítási terület jellegzetes 
szakrális emlékeit keresték fel a továbbképzési nap hallgatói. 
 
Résztvevık: Vass József, Silling Léda, Tikovits Ernı, Baráz Csaba, Zentai 
Tünde, Vass Erika, Dr. Füzes Endre, Dr. Kemecsi Lajos, Kerekes Sándor, Dr. 
Sári Zsolt, Román Árpád, Halák Emese, Szonda István, Vogel Andrea, Dr. T. 
Bereczki Ibolya, Szablyár Péter 
 
Szándékaink szerint az elıadások anyagát a TH 2005/4. füzetében 
megjelentetjük. 
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Pillanatok a Tájházi Mőhely novemberi foglalkozásáról 
 

 
 

Dr Kemecsi Lajos  (fent) és Vass 
Erika (lent)  

elıadását tartja 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Verıfényes séta a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeumban 
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A „Vajdasági magyar tájházak múltja, jelene és jövıje” címő V. 
szakmai találkozóról és a Vajdasági Magyar Folklórközpont 

fennállásának 10. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi 
ünnepségrıl (2005. november 25-26.) 

 
Az V. szakmai nap megrendezésére Gomboson (Bogojevó) került sor, ahol 
Nemes István polgármester és Nagy István  (VMF) elnök köszöntötte a 
nagyszámú megjelentet. 
 

 
 

Raj Rozália tájékoztatója 
 

A nyitó elıadást Nagy István tartotta: A Vajdaságban mőködı tájházak szerepe 
a hagyományırzésben, a népi kézmőves hagyomány továbbéltetésében.. Ezt 
követıen a Bajsán létesítendı tájház elıkészületeirıl hallhattunk, ahol egy 
három nemzetiségő (magyar, szerv, szlovák) tájház tárgyanyagát győjtötték 
össze. Csorba Béla a 2003. július 20-án felavatott temerini tájházat mutatta be, 
átadva a résztvevıknek a tájházról ez évben megjelent színvonalas, 24 oldalas, 
színes tájékoztató füzetet. A délelıtt kiemelkedı színfoltja volt Kovács István 
telecskai magán-múzeum alapító elıadása, aki lakóházában egy „Dohány-
múzeumot hozott létre. Akit érdekel ez a különleges győjtemény, megtekintheti 
honlapjukat a www.somborvaros.org címen. 
 
A szervezık felkérésére elıadást tartottam „A tájházi mőhelyek programjairól és 
a tájházak mőködtetésének módjáról, lehetıségeirıl” címmel, kitérve a 
Szövetség bemutatására. 
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Borbás Péter gyakorlati tapasztalatait adta át 
 

Az elıadások sorát Borbás Péter „Tájházak megırzésének gyakorlata” c. 
vetítettképes elıadás követte, amely mintegy elızetese volt a délutáni  
kiállítás megnyitónak. 
 
Végezetül Pál Miklósné – a Magyarországi Népmővészeti Egyesületek 
Szövetségének elnöke – „A népi kézmővesség lehetıségei a kulturális 
turizmusban” c. elıadása zárta a délelıtti programot. 
 

 
 

Pál Miklósné elıadása 
 

A közösen elfogyasztott ebéd után a helyi általános iskola aulájában nyílt meg a 
„Tájházak megırzésének gyakorlata” (Borbás Péter SZNM) és a „Gombosi népi 
textíliák” címő kiállítás, mindkettı nagy sikert aratott a megjelentek között. 

 
Innen a Doroszlói Tájházhoz utaztunk, melynek megtekintése során átadtam egy 
„Tájházszövetség tagja” táblát a 10 éves évfordulóját ünneplı VMF 
képviselıjének, Raj Rozáliának. 
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Borbás Péter kiállításának megnyitója 
 

 
 

A gombosi néptánccsoport elıadása 
 

Innen Bártol Júlia családi magángyőjteményének megtekintésére utaztunk 
tovább Doroszlón, majd a közös vacsora elfogyasztása után visszautaztunk 
Gombosra, ahol az „Énekben, zenébe, táncban Gombosról” címő összeállítást 
néztük meg a kultúrházban, amely a vendégek bevonásával történt „össztánccal” 
zárult. Innen visszautaztunk Szabadkára. 
 
A Vajdasági Magyar Folklórcentrum 10 éves jubileumi ünnepségét székházuk 
reprezentatív színháztermében rendezték, amelynek elıterében ezen ünnepi 
alkalomra a Békés megyei Népmővészeti Egyesület tagjainak munkáiból 
rendeztek igen színvonalas kiállítást. A helyi politikai, társadalmi és 
társszervezetek köszöntıi után színvonalas népzenei-, és néptánc produkciók 
köszöntötték az ünneplı közönséget, megható pillanatokat varázsolva a terembe. 
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Ünnepi sokadalom 
 

 
A Folklórközpont vezetıivel a két éve kialakított együttmőködésünket 
tartalmasnak és eredményesnek ítéltük, a megjelentek közül többen átvettek 
„Belépési nyilatkozatot” és jelezték belépési szándékukat. 
 
 

 
 

Egy örök igazság



Tájházi Hírlevél – 2005. 3. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 51

T a r t a l o m 
 

„Muzeális intézmények a világhálón – Tájházak digitális tartalomfejlesztése” 
címő pályázat eredménye 

 

Elnökségi ülés Ócsán 
 

Tájházi mőhely IV. – Nyíregyháza - Sóstói Múzeumfalu  
 

III. Országos Találkozó (Ócsa) szakmai program 
 

Beszámoló a III. Országos Találkozóról 
 

A szakmai nap elıadásai 
 

Néhány megjegyzés tájházak kertjeinek tervezésérıl,  
természeti környezetének megırzésérıl (Kövesdi Tímea) 

 

Ahogy a kertészeti terv megvalósul (Jakab Lászlóné) 
 

Közös Kincsünk (Csiszér Dóra) 
 

Lehetıségek, adottságok, kihívások a tájházak „üzemeltetésében” 
(Szablyár Péter)  

 

Tájházak megırzésének gyakorlata (Borbás Péter) 
 

Elhunyt Dr. Román András 
 

Találkozó érmelléki (Partium - Románia) tájházak vezetıivel  
(Szablyár Péter)  

 

A Tájházi Mőhely ötödik képzési napja Szennán  
 

A Völgységi Tájházvezetık Találkozója  Bonyhádon   
2005. november 19-én a Vörösmarthy Mihály Mővelıdési Központban 

 

Helyi szakrális emlékek kataszterezése, állapotfelvétele,  
a szükséges védelmi teendık meghatározása, védelem 
A Tájházi Mőhely hatodik képzési napja Szentendrén 

 

A „Vajdasági magyar tájházak múltja, jelene és jövıje” címő V. szakmai 
találkozóról és a Vajdasági Magyar Folklórközpont fennállásának 10. év-

fordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepségrıl (2005. november 25-26.) 
 


