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Tisztelt Olvasó, Kedves Barátaim! 
 
A tavaszi pályázati „sürgés-forgás” folytatódott a nyáron is, hiszen a „Mi 
programunk” rendezvényei sorának ez a szezonja. Jó esı érzés volt részt 
vennünk a régi-új épületbe költözött nagymányoki tájház avató ünnepségén, 
látni a kipirult arcokat a településen végig vonuló lakodalmas menetben, a 
„házat” és szellemét magának érzı büszke tekinteteket a ház tornáca elıtt 
népviseletben éneklı asszonyok koszorújában. 
 
Nagy igyekezettel készültünk VI. Országos Találkozónkra, ismét kitőnı 
partnerre találva a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságában és személy 
szerint Kapitány Orsolyában. Egy kicsit sajnáltuk, hogy nem tudtak többen részt 
venni a szakmai programon, különösen a közeli Dél-dunántúli tájházak vezetıi 
közül. A Szövetség sikerének tekintjük, hogy a Szülıföld Alap támogatásával 
sikerült vendégül látni a határainkon túli magyar tájházak vezetıit, akik közül 
sok ismerısünket köszönhettük Szennán. 
 
Nagy örömünkre szolgált Dr Páll István igazgató úr (Sóstói Múzeumfalu) 
bejelentése, amely szerint 2009-ben szívesen fogadják a VII. Országos 
Találkozót Nyíregyháza-Sóstón. Reméljük, hogy folytatódik a találkozók 
sikeres, szakmai tapasztalatokban gazdag sorozata. 
 
A „Tájházak a közösségért” pályázat egyik legnagyobb eredményének tőnik a 
győjtemények leltározási anomáliáinak felszámolása. Jólesı érzés volt látni azt a 
felfokozott érdeklıdést, már-már izgalmat, amely az ez évi elsı tájházi mőhely 
szentendrei foglalkozásán volt tapasztalható az új igazgatósági épület 
konferenciatermében. A laptopok körül tömörülı hallgatók a gyakorlatban 
bizonyosodhattak meg a MONARI adatbázis kezelı program egyszerő 
használatáról, a létrejövı adatbázis sokszínő hasznosíthatóságáról. 
 
A Szövetség elnökségi tagjai nagy odaadással végzik a „Tájházak a 
közösségért” pályázat monitorozását, azaz a megvalósítási folyamat fokozott 
figyelemmel kísérését. 
 
Október közepén végre megjelentek azok az FVM rendeletek, amelyek az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program tájházakat érintı pályázati kiírásait 
tartalmazzák. Reméljük, hogy mindazok a házak élni fognak ezekkel a 
lehetıségekkel, akik a településük besorolása alapján pályázhatnak. 
 
Körültekintı téli felkészülést, pályázati sikereket kívánunk mindenkinek! 
 
Jósvafı, 2008. november 2.      Szablyár Péter 



 

 
 

A Magyarországi Tájházak VI. Országos Találkozója 
Konferencia a szennai Szabadtéri Néprajzi Győjtemény 

születésének 30. évfordulóján - Program 
 

Szenna, 2008. október 2-5. 
 

Helyszín:  Sportcsarnok  (Szenna, Rákóczi u. 8/a) 
Szervezık: Magyarországi Tájházak Szövetsége 

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 
Támogatók:  NKA Múzeumi Szakmai Kollégiuma 
  Szülıföld Alap Kulturális, Egyházi és Média Kollégiuma 
  Szenna Község Önkormányzata 
Díszvendégeink a határainkon túli magyar tájházak képviselıi   
 

A konferenciát L. Szabó Tünde (1943-2004) Ybl-díjas építész, a szennai Szabadtéri Néprajzi 
Győjtemény építész szakértıje emlékének ajánljuk.  

 

Program 
Október 2. csütörtök 
 

16.00–   Regisztráció (Mővelıdési Ház , Rákóczi u. 8/a), szállások elfoglalása. 
   Közös vacsora és baráti beszélgetés a Mővelıdési Házban 
Október 3. péntek 
8.30 – 9.15 A résztvevıket köszönti Dr. Bereczki Ibolya, a Magyarországi Tájházak 

Szövetségének elnöke, Gelencsér Attila, a Somogy Megyei  
   Közgyőlés elnöke és Salamon Gyula, Szenna község polgármestere 
    
9.15 – 11.50   „A tervtıl a 30. évfordulóig”  
 
9.15 – 9.35 Dr. Költı László (megyei múzeumigazgató, Kaposvár): A szennai Szabadtéri 

Néprajzi Győjtemény helye és szerepe a megyei múzeumi szervezetben 
9.40 – 10.00 Dr. Knézy Judit (a győjtemény létrehozásának néprajzi szakértıje): 

Tudományos kutatás és gyakorlat a Szabadtéri Néprajzi Győjtemény 
létrehozásában és mőködtetésében 

10.05 – 10.25 Lırinczné Balogh Krisztina (építész): L. Szabó Tünde építész hagyatéka 
 
10.25 – 10.45 Szünet 
10.50 – 11.05 Szigetvári György (építész, a SOMOGYTERV egykori igazgatója): 

Gondolatok a szabadtéri győjtemény születésérıl 
11.10 – 11.30 Imrı Judit (néprajzkutató, győjteményvezetı): A Szabadtéri Néprajzi 

Győjtemény fejlesztési lehetıségei  
11.30 – 11.50 Sárdi Árpád: (Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke, 

Somogy Megyei Közgyőlés alelnöke): Pályázati lehetıségek az épített 
örökség megóvása területén 



 
11.50 – 12.00 Szünet 
 
12.00 Sajtótájékoztató - Megújuló szabadtéri múzeumok és tájházak a Reneszánsz 

évben – dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár (Oktatási és 
Kulturális Minisztérium) 

 
12.30 - 13.30  Ebéd  
 

13.30 – 16.30 „A szabadtéri múzeumok és tájházak megújulási lehetıségei 
a 21. század elsı évtizedeiben” 

 
13.30 – 14.00 Dr. Cseri Miklós (a Szabadtéri Néprajzi Múzeum fıigazgatója): Tájházak és 

szabadtéri múzeumok a 21. század elején 
14.00 – 14.20 Dr. Bereczki Ibolya (a SZNM fıigazgató-helyettese, a Tájház Szövetség 

elnöke): Rejtızködı kincseink – idıszaki kiállítások a tájházakban 
14.20 – 14.40 Szablyár Péter (MTSZ ügyvezetı elnöke): „Pályázni csak pontosan és 

szépen....”  a „Tájházak a közösségért” pályázat tapasztalatai 
14.40 – 14.50  Szünet 
14.50 – 16.00  Bemutatkoznak a határon túli tájházak  
16.00 – 16.30  Hozzászólások, vita 
16.30 – 18.00  A Szabadtéri Néprajzi Győjtemény megtekintése 
   Vezetést tart: Imrı Judit néprajzkutató, győjteményvezetı  
 
18.00 – 19.30  Vacsora (Mővelıdési Ház) 
19.30 –   A szennai református templomot bemutatja Gueth Péter lelkész, 

mősort ad a Vikár Kórus 
Vezényel: Ludmány Géza 

21.00 –   Tájházak bemutatkozása (10–10 percben) – Baráti találkozó 
 – Mővelıdési ház 
 

Október 4. szombat 
8.30 – 18.00 Tájházak, népi mőemlékek és helytörténeti kiállítások Somogyban  

A konferencia részvevıinek egész napos szakmai tanulmányútja.  
Útvonal: Andocs, Karád-Buzsák-Táska-Marcali (ebéd)-Vörs- 
Balatonszentgyörgy-Mesztegnyı 
Andocs: A katolikus templom és a Mária múzeum megtekintése 
Karád: Tájház (bemutatja: Posza Gyöngyi ) 
Buzsák: Tájház (bemutatja: Kovács Józsefné )  
Táska: Védett pincesor (vezetést tart: Gyanó Szilvia) 
Marcali (ebéd a Lóki Csárdában) 
Balatonszentgyörgy: Tájház (bemutatja: Szabó Gyöngyi) 
Vörs: Tájház (bemutatja: Magyari Gabriella) 

   Mesztegnyı: Helytörténeti győjtemény (vezetést tart: Kövesdi Pálné) 
 

18.30 – 20.00  Vacsora  
20.00 –   Hagyományápolók Szennában ( Sportcsarnok)  

Fellépnek: a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület énekkara, a Zselic Mővészeti 
Iskola néptánccsoportja és citerazenekara  
 

Október 5. vasárnap  Hazautazás 
Fakultatív programként ajánljuk Kaposváron a Rippl-Rónai Múzeum állandó 
kiállításainak (Fı u. 10., Rippl-Rónai József Emlékmúzeum, Róma-hegy) a 
megtekintését. 



 Beszámoló a Magyarországi Tájházak VI. Országos Találkozójáról, 
amelyet a szennai Szabadtéri Néprajzi Győjtemény létrejöttének 30. 

évfordulóján tartottak Szennán, 2008. október 2-5. között 
 

Október 2-án – csütörtökön – délután kezdtek gyülekezni a résztvevık, az esti 
közös vacsoránál már ötvenen ülték körül a szennai vendéglı asztalait. 
 
Október 3-án a szennai sportcsarnok erre az alkalomra átrendezett nagytermében 
Dr Füzes Endre tiszteletbeli elnök bevezetı szavaival megkezdıdött az 
emlékülés, ill. a VI. Országos Találkozó. A 66 regisztrált résztvevıt és a 
vendégeket – megkülönböztetett szeretettel a határainkon túlról érkezetteket -  
Dr Bereczki Ibolya elnök (Tájházszövetség), Gelencsér Attila elnök (Somogy 
Megyei Közgyőlés), és Salamon Gyula polgármester (Szenna) köszöntötte.  
 
Az elıadások elsı blokkja a 30. évfordulót köszöntötte. Ebben Dr. Költı László 
(megyei múzeumigazgató, Kaposvár): A szennai Szabadtéri Néprajzi 
Győjtemény helye és szerepe a megyei múzeumi szervezetben címő, majd Dr. 
Knézy Judit (a győjtemény létrehozásának néprajzi szakértıje): Tudományos 
kutatás és gyakorlat a Szabadtéri Néprajzi Győjtemény létrehozásában és 
mőködtetésében címő elıadását Lırinczné Balogh Krisztina (építész): L. Szabó 
Tünde építész hagyatéka címő szakmai-életrajzi visszaemlékezése követte. 
 
A kávészünet után Szigetvári György (építész, a SOMOGYTERV egykori 
igazgatója): Gondolatok a szabadtéri győjtemény születésérıl címő személyes 
hangvételő, szenvedélyes elıadása következett, melyet Imrı Judit 
(néprajzkutató, győjteményvezetı): A Szabadtéri Néprajzi Győjtemény 
fejlesztési lehetıségei címő elıadása követett. Kovácsné Kiss Zita Pályázati 
lehetıségek az épített örökség megóvása területén címmel hívta fel a figyelmet 
az elkövetkezı idıszak pályázati lehetıségeire. 
 
A szünet alatt a felfrissülés mellett alkalma volt a résztvevıknek Nagy Lóránd 
erdélyi fotói, ill. a szennaiak erre az alkalomra berendezett kis néprajzi 
kiállításának megtekintésére. Sokan tanulmányozták a hazai tájházakat bemutató 
posztereket. 
 
12 órakor kezdıdött meg dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár 
(Oktatási és Kulturális Minisztérium) sajtótájékoztatója Megújuló szabadtéri 
múzeumok és tájházak a Reneszánsz évben  címmel. Tájékoztatója után 
Horváth Attiláné a Fertı-menti tájházak, Schill Tamás a Dunapataj-Harta-
Dunaszentbenedek tájházainak összefogásáról, ill. a „Tájházak a közösségért” 
támogatási pályázatában elért eredményeirıl adott fotókkal illusztrált 
tájékoztatást. 
 



A közeli étteremben elfogyasztott közös ebéd fénypontja a 30. évfordulót 
köszöntı hatalmas csokoládé torta volt 30 szál gyertyával, melyet a 
szakállamtitkár asszony vágott meg, majd szétosztották a megjelentek között. 
 
Az elıadások második blokkja „A szabadtéri múzeumok és tájházak 
megújulási lehetıségei a 21. század elsı évtizedeiben”téma köré csoportosult. 
Dr. Cseri Miklós (a Szabadtéri Néprajzi Múzeum fıigazgatója): Tájházak és 
szabadtéri múzeumok a 21. század elején címő elıadását Dr. Bereczki Ibolya (a 
SZNM fıigazgató-helyettese, a Tájház Szövetség elnöke): Rejtızködı kincseink 
– idıszaki kiállítások a tájházakban címő követte. Szablyár Péter  a „Tájházak 
a közösségért” pályázat tapasztalatait foglalta össze 
 
Ezt követıen – kellemes délutáni napsütésben – a résztvevık sétát tettek a 
Szabadtéri Néprajzi győjteményben Imrı Judit szakvezetésével 
 
Visszatérve a Sportcsarnokba a határokon túlról érkezett tájházak bemutatkozása 
következett (Raj Rozália,  Dr Danter Izabella, Dr Kéri Gáspár, Duba tájház), 
színvonalas, szépen illusztrált anyagokkal. 
   
A közösen elfogyasztott vacsora után visszasétáltunk a szennai református 
templomba, amelyet  Gueth Péter lelkész mutatott be, majd a kaposvári Vikár 
Kórus adott hangversenyt Ludmány Géza vezetésével.. 
 
A hangverseny után a Sportcsarnokban a hazai tájházak mutatkoztak be, majd 
Kanalas Éva énekesnı adott ízelítıt repertoárjából, amely nem nélkülözte a 
népzenei elemeket.  
 
Október 4-én, zuhogó esıben indultunk  az egész napos szakmai tanulmányútra. 
Elsı állomás az andocsi kegytemplom és Mária múzeum volt, majd folytattuk 
utunkat a Karádi tájházba, ahol Posza Gyöngyi mutatta be a győjteményt. Ekkor 
már elállt az esı. A Buzsáki tájház az idegenforgalmat fokozottabban szolgáló 
tájház példáját mutatta. A táskai védett pincesort Gyanó Szilvi vezetésével 
jártuk be, majd a jól megérdemelt ebéd következett a Lóki Csárdában, amely 
aznap nyerte el a Balaton legjobb vendéglıje címet – megérdemelten! A 
következı állomás a meglehetısen hányatott sorsát tükrözı Balatonszentgyörgyi 
Tájház volt. A Vörsi Tájházban a Balatoni Nemzeti Park képviseletében 
Magyari Gabriella és Vidák Tünde – a Marcali Múzeum néprajzkutatója – 
fogadta a csoportot. A Mesztegnyıi Faluházban Kövesdi Pálné adott 
tájékoztatást, ismertetve a ház történetét, jelenének problémáit.  
 
A Szennában elfogyasztott vacsora után a helyi hagyományápoló csoportok 
mutatkoztak be a Sportcsarnokban. Fellépett a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület 
énekkara, a Zselic Mővészeti Iskola néptánccsoportja és citerazenekara . 



 
A VI. Országos Találkozó végén Dr Páll István – a Sóstói Múzeumfalu 
igazgatója – bejelentette, hogy 2009-ben szívesen látják a VII. Országos 
Találkozó résztvevıit a 30 éves fennállását ünneplı Múzeumfaluban. 
 
A VI. Országos Találkozó sikeres megrendezéséhez nagymértékben hozzájárult 
a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága – Kapitány Orsolya és 
munkatársai; Szenna község vezetıi és lakosai, melyért ezúton is köszönetet 
mondunk. 
 

Mozaikok a VI. Országos Találkozóról 
 

 

   
 
Gelencsér Attila elnök köszöntıje   A születésnapi torta  

 
 

  
  
   Templomi koncert Szennán          Tájház nézıben Buzsákon 
 
 
 
 
 
 
 



Tudományos kutatás és gyakorlat a Szennai Szabadtéri Néprajzi 
Győjtemény létrehozásában és mőködtetésében (1971-1984 között) 

- Knézy Judit -  
 
Elıadásomban elsısorban azokat az eseményeket, törekvéseket veszem sorra, 
amelyek elısegítették a Szennai Győjtemény létrehozásában az elméleti és 
gyakorlati néprajzi, múzeológiai és közmővelıdési feladatok elvégzését. A fent 
megjelölt idıszakban magam is részt vettem mindazon munkákban aktív 
muzeológusként, az utolsó két évben szakértıként, melyek ennek az 
intézménynek létrehozását, gyarapítását célozták. 

 

1. A mőemléki felmérési munkák és a Szennai Szabadtéri Néprajzi 
Győjtemény  terve a SOMOGYTERV és a MAB munkatársainak 
kezdeményezésére 

 

Amikor 1964 augusztusában Somogy megye akkori egyetlen néprajzosaként 
Kaposvárra kerültem, álmomban sem gondoltam, hogy szabadtéri múzeum 
létrehozásnak feladatai várnak rám. Igaz egy 1962-ben egyetemistaként Szennán 
tett kirándulás alkalmával nagyon lenyőgözött e község gyönyörő fekvése, 
kazettás temploma és zsuppos lakóházainak sora. A szabadtéri múzeumok 
megalapításának kezdeményezése az 1960-as években már többfelé megindult 
az ország különbözı részein. A zalaegerszegi, szombathelyi, szentendrei, 
Nyíregyháza-sóstói skanzenek tervezése néhány éven belül megkezdıdött. 
1971-ben a Mővelıdésügyi Minisztérium kiküldött romániai tanulmányútra, 
ahol négy szabadtéri múzeumot is láthattam a  kolozsvárit, bukarestit, 
nagyszebenit és a dumbravait. Ezek nagy hatással voltak rám. 
 Somogyban a Somogy megyei Tanács Tervezıirodájának a 
SOMOGYTERV-nek építész, földmérı stb. munkatársai 1960-61-ben a VÁTI 
koordinációjában, a Néprajzi Múzeum támogatásával bekapcsolódtak a 
falukutatásokba. 1957-ben az Országos Mőemléki Felügyelıség Mőemléki 
Felügyeleti Osztályának megalakult a Népi Csoportja, amely adattárába 
győjtötte a felméréseket, a szabadkezes, mérettel ellátott, helyszínen készített 
mőemléki vázlatokat. Somogyban 1960-ban kezdte meg az 1959-tıl a Somogy 
megyei Mővelıdési Osztályhoz tartozó Megyei Mőemléki Albizottság (MAB) a 
munkáját. Ennek mőködésében alapvetı szerepe volt Szigetvári Györgynek a 
SOMOGYTERV igazgatójának, aki egy egész munkacsoportot nevelt ki 
mőemlékekhez értı, terepre járó munkatársakból, akik közül végül is sokak 
munkájának folytatójaként L. Szabó Tünde került ki és állt a népi mőemléki 
felmérési feladatok irányításának élére. Késıbb is besegítettek más munkatársai 
is a mőemléki feladatok ellátásába.. A MAB 1968-tól újra szervezıdött és 1969-
tıl mőemléki célokra elkülönített összegek felett rendelkezett. Ekkor a 
mőemléknek nyilvánított épületeknek csak 10%-a volt népi. 1968-ban már 
programot dolgozott ki a MAB arról, hogy melyek a népi mőemlékekkel 
kapcsolatos teendık: 



a. A védett épületek egy része megtartja eredeti funkcióját 
b. Más épületeket állami szervek által megvásárolják és múzeumként, 

tájházként mőködtetik 
c. A harmadik megoldás az, hogy eredeti helyükön nehezen fenntartható 

értékes épületeket szabadtéri győjteményekbe helyezik át. 
E tervezetbıl kiderül, hogy egymás mellett élt a mőemlékek helyben történı 
megvédése és a nehezen megvédhetık skanzenekbe történı áttelepítésének 
gondolata. Már ekkor felvetették az ötletet, hogy egy élı falu közepén, Szennán 
a népi barokk templom környezetében kellene szabadtéri győjteményt 
kialakítani. A templom telke egykor jobbágytelek volt, melyet a református 
egyház kapott meg a földesúrtól. E kezdetek idején eseti támogatást ítéltek meg 
a Szenna Árpád u. 38. és 58, a Tengıd, Kossuth u. 183. a Rinyakovácsi Fı u. 11. 
számú lakóházaknak. 1980-ig 30 népi mőemlék dokumentációját készítették el. 

Az 1960-as évek második felében a Néprajzi Múzeum, az MTA Néprajzi 
Intézete munkatársai és mőemlékekkel foglalkozó építészmérnökök 
nagyszabású népi mőemléki felderítı munkába kezdtek az egész országban a 
falvak belterületén. Ez a kutatás késıbb kiterjedt a szılıhegyekre is. Több 
helyen a mérnökök falurendezési terveikbe iktatták be a népi mőemlékek 
sorsával való foglalkozást is. A Néprajzi Múzeum sajnos csak 1970-ben vont be 
a népi mőemléki felmérésekbe 7 külsı-somogyi község felmérésével, amelyeket 
már senki sem vállalt el. Ez rendkívül tanulságos volt, mert ekkor már a dél-
somogyi favázas építkezés emlékeivel behatóbban foglalkoztam. 1971-72-ig 
nem volt kapcsolatom a Somogy megyei MAB munkájával, de ekkor kértek 
tılem egy tervezetet arról, hogy  milyen parasztportákat létesítenék egy leendı 
szabadtéri győjteményben és ehhez melyik épületeket telepíttetném át. Nem 
közölték, mekkora területre tervezzek és ekkor kizárólag az addig megjelent 
néprajzi tanulmányokra és saját győjtéseimre támaszkodhattam. Ekkor két dél-
somogyi (egy középparaszti és egy szegényparaszti) és egy külsı-somogyi telket 
javasoltam az összes gazdasági épületeikkel, a hozzájuk tartozó külsı 
építményekkel, mint a szılıhegyi pincék, út menti szobrok, kápolna, harangláb, 
és egy temetırészlettel a szennai templom környékén és egy-két mőhely 
bemutatásával is. A SOMOGYTERV munkatársai közben felterjesztették a 
tervezetet az Országos Mőemléki Felügyelıségnek. A tervezetet aztán munka 
követte. A temetı ötlete maradt eddig csak terv. 

Az 1975-ben megnyitott kaposvári állandó kiállításának része volt egy 
terem a temetkezés és gyász régészeti és néprajzi emlékeinek bemutatása. Ehhez 
széleskörő adat-, tárgygyőjtést végeztem, fényképsorozatokat is készítettünk 
Sási Jánossal, Kapitány Orsolyával. Önkéntes győjtık is számos jó adattal 
szolgáltak kérdıívem kitöltésével. A szennai munkálatok megindulásával úgy 
tőnt folklorista munkatársaim folytatják a szabadtéri győjtemény számára a 
győjtımunkát pl. fejfák rekonstruáltatását, temetıfelméréseket Sási János 
segítségével, meg is kezdték, de a munka abbamaradt és késıbb errıl szó sem 
esett. 



Az 1970-es években nyilvánvaló lett számomra, hogy Somogyban 
rendkívül komolyan veszik a népi mőemlékek megırzését és hamarosan 
épületek áttelepítésére is sor kerülhet. E munkába egyelıre csak engem vontak 
be, mint szakértıt. 1974-ben megtörtént a terület feltöltése, a tereprendezés, 
melyet az OMF és a Somogy megyei Tanács pénzügy támogatásával oldottak 
meg. A templom felújítására kb. egy millió forintot biztosítottak. 1974-tıl már 
négy porta létrehozása szerepelt a tervekben egy szegényparaszti, két 
középparaszti és egy nagygazda családé, de már a Zselic és Belsı-Somogy déli 
felének faépítkezési hagyományait képviselı épületekkel. Egyidejőleg a 
tájháznak alkalmas építmények helyben történı megvédésérıl és 
karbantartásáról is gondoskodni kívántak, melyek többsége inkább Külsı-
Somogyban és a Balaton mellékérıl kerültek kiválasztásra.  Az áttelepítendı 
favázas illetve boronafalú épületek fennmaradását úgy kívánták megoldani a 
megvételig és elszállításig, hogy mőemléki védés alá helyezték és megadták a 
karbantartási anyagi támogatást is. Hogy az állaguk se romoljon. 1974-ben 
Szombathelyre mentem Bárdosi Jánoshoz, hogy tapasztalatot szerezzek arról, 
hogy miként kell megszervezni egy szabadtéri győjtemény mőködését. Többek 
között elmondta, hogy azonnal körül kell keríteni a területet és alkalmazni 
éjjeliırt és egy gondnokot, akik állandóan jelen vannak, nem árt, ha kutya is 
van. 1975. május 12.-étıl a munkálatokat addig szervezı, bonyolító 
SOMOGYTERV illetve a Somogy megyei Mővelıdési osztály átadta az éppen 
alakuló intézményt a Somogy megyei Múzeumok Igazgatóságának az akkori 
igazgató erıteljes ellenállása ellenére is. Ennek jegyzıkönyve meghatározta 
mind a megyei múzeum igazgatóság, mind a SOMOGYTERV, mind a Szennai 
Zselici Táj Termelıszövetkezet és a helyi tanács feladatait. Szó került arról is, 
hogy a restaurátorok munkájának szakmai irányítására Temesvári Andort kérik 
fel. De végül is Janovich István látta el éveken keresztül ezt a fontos feladatot. 
1975. május 9.-én kaptam a megyei múzeum fıigazgatójától megbízást a 
Szennai Szabadtéri Néprajzi Győjteménnyel kapcsolatos mindenféle néprajzi, 
szakmai feladat ellátására, áttelepítendı épületek felderítésére, berendezésére, a 
hiányzó tárgyak megvételére, az épületek bontásánál való részvételre, bontási 
jegyzıkönyvek készítésében való részvételre, illetve a SOMOGYTERV 
munkatársaival való  szakmai koordinálásra. A gazdasági ügyeket a múzeum 
gazdasági igazgatójára, Kovács Istvánra bízták, a költségek a megyei központi 
tartalék számla terhére történtek. Az épületeket, mint bontott anyagot kellett 
megvásárolnunk. A Szennai Zselici Táj termelıszövetkezet szállította a 
helyszínre a lebontott épületeket, a helybeli tanács Zselickisfaludon biztosított 
zárható, ideiglenes tárolóépületet. L. Szabó Tünde több írásában hangsúlyozta, 
hogy az épületek kiválasztása muzeológusok bevonásával történt. E szőkszavú 
megjegyzése keveset árul el arról a jó együttmőködési készségrıl és 
gyakorlatról, ahogyan ı dolgozott. Javaslat általában többek részérıl érkezett, de 
nekünk, a felelısöknek kellett ezt mérlegelni helyszíni vizsgálatokkal lehetıleg 



azonnal. Meglehetısen mobil életünk volt, és sokszor a SOMOGYTERV 
kocsija állt rendelkezésünkre. 
 A tervek készítésére nem volt hosszú gondolkodási idı, a lényeges 
elképzelések alapján menet közben finomítottuk tervezetünket, az újabb 
kutatások, újabb épületek, objektumok felfedezése alakította az épületjegyzéket, 
de formálták a megvalósítás módját azok a lehetıségek is, hogy mely 
objektumokhoz sikerült hozzájutnunk..1975 után is olajozottan ment minden 
ügyintézés L. Szabó Tünde jóvoltából, aki a bonyolításban, a hatóságok felé 
történı közvetítésben is eljárt, egyben a mőszaki feladatok ellátását irányította. 
Nem volt olyan szakmai lépés, amelyet nem egyeztetett velem, együtt mentünk 
ki a helyszínekre, bontásokra. Munkánkat figyelemmel kísérte az Országos 
Mőemléki Felügyelıség népi mőemlékekkel foglalkozó vezetısége és a területi 
képviselıje is. 
 1975-76-ig  már több tanulmányom megjelent, amelyek nagy mértékben 
elısegítették a megfelelı épületek kiválasztását, a telekméretek meghatározását, 
a kiegészítı objektumok rekonstruálását. Ameddig szülési szabadságon voltam 
(1976-1977. júniusig) Zentai Tünde helyettesített és végezte a néprajzi szakértıi 
feladatokat. 
  

2. 1975-tıl a leendı Szennai Győjtemény gazdája a Somogy megyei 
Múzeumok Igazgatósága és akik a szennai munkákban részt vettek 

 

A rám esı feladatokra az 1970-es évek közepéig lényegében felkészültem. 
Jóllehet látszólag egyedüli néprajzosként kerültem e feladatokkal szembe. 
Hamarosan közvetlen múzeumi kollégáim és külsı (pályázók, önkéntes győjtık) 
munkatársaim körébıl kialakult egy segítı kör. Kapitány Orsolya volt az 
egyetlen beosztottam, mint múzeumi aszisztens, aki akkor végezte a népmővelı 
szakot. İ a győjtésben, leltározásban, berendezésekben állandóan 
rendelkezésemre állt, önállóan is ellátott győjtési feladatokat. Sási János 
földmérı mérnök, a SOMOGYTERV korábbi rajzolója volt, hozzánk került, 
munkáját a fıigazgató irányította. Elıször régészeti ásatásokon dolgozott, de 
késıbb a szennai feladatokban is osztozott, majd fı tevékenységi területe lett, 
sıt Csepinszky Mária nyugdíjba kerülése után nem sokkal gondnoki feladatokat 
is ellátott. Felmérési, áttelepítési rajzokat, újraépítési terveket készített, 
épületbontásoknál vett részt, beszámozta az oszlopokat, az épületek 
felállításánál a mőszaki feladatokat látott el, olykor korrigálta a mások által 
készített rajzok pontatlanságait. Maga is győjtött tárgyakat, készített 
fényképeket, ezek nyilvántartását is elintézte, felderített áttelepítendı 
objektumokat (pl. surdi tyúkól, hedrehelyi kút, segesdi és zselickisfaludi pincék 
stb), a szılészeti téma adatait nagy részletességgel mérte fel Surdon és 
Segesden. Kisebb tanulmányokat is készített, ezek közül egyik a zselickisfaludi 
pince áttelepítésének körülményeirıl szólt. Csepinszky Máriát szintén a 
SOMOGYTERV-tıl engedték el hozzánk gondnoknak, ahol könyvelıként 
dolgozott. Munkáját a Somogy megyei Múzeum Igazgatóságának gazdasági 



vezetıje irányította elvileg, gyakorlatilag meglehetısen önállóan intézkedett. 
Gondnoki feladatai közé tartozott az is, hogy a terület mőködtetéséhez 
szükséges gondnokot, éjjeliırt, a teremıröket alkalmazza, a megfelelı 
szakembereket, iparosokat és specialistákat (fúró faragó parasztbognárok, 
zsuppoló, sározó emberek) felderítse, s a szükséges idıre alkalmazza, a 
munkákat megszervezze. Megfelelı szakembereket mások is kerestünk, ilyen 
sikeres ötlet volt részemrıl a csökölyi Szántó Imre és Farkas János bognárok 
felkérése a rinyakovács és a csökölyi telek kerekes kapuinak elkészítésére, akik 
boldogan elvállalták, csodálatos szakértelemmel készítették el. Szántóék 
gazdasági udvarának elején találtam annakidején kerekes kapu maradványát, ez 
adta az ötletet. De általában a helyi és környékbeli emberek váltak be leginkább, 
hamarabb megértették a feladatok fontosságát. Ez így olcsóbb is volt, mintha 
más skanzenektıl hívtunk volna embereket. Mária éreztette velük, hogy becsüli 
a munkájukat,  így a legjobbat hozták ki magukból, az egyes feladatokra jó 
együttmőködı csoportok alakultak ki. Esetenként részt vett a bontási 
munkákban, győjtött adatokat, facsemetéket, virágtöveket. A megfelelı 
növényzet biztosításában segítették a szennai munkatársai is pl. a szılıhegybıl 
kerültek elı helyi fajták. Feladatának érezte, hogy adatokat győjtsön Szenna és 
környéke népéletérıl, néhány kézirata adattárba is került, de a Honismereti 
Híradóba is írt. Igyekezett életet lehelni a holt épületekbe, programokat 
szervezett (fonás, szövés, tojásfestés, karácsonyfa állítás, gyermekjátékok 
készítése). Szíve vágya lett volna, hogy a templomban rendszeresen legyenek 
hangversenyek. A teremırökkel együtt nagyon szívesen tartottak 
tárlatvezetéseket.  
 A segítı körhöz tartoztak a restaurátor leányok, akik hatalmas energiával 
végezték precízen és gyorsan a tisztítási, állagmegóvási és restaurálási 
feladatokat az épületeken és tárgyakon egyaránt. Vámosiné Ilona munkájáért 
nívódíjat is kapott. 
 

3. Milyen győjtések, szakmai elızmények elızték meg a Szennai 
Győjtemény tervezését 

 

1964-ben megkezdve somogyi tevékenységemet tanárom – Barabás Jenı, 
akinek Somogyba kerülésemet köszönhetem – megbízott Kálmáncsa és Kutas 
községek néprajzi atlaszának győjtésével. Azzal indokolta ötletét, hogy nem árt 
egy néprajzi mélyfúrás leendı kutatási területemen. Az atlaszok alapján a belsı-
somogyi építkezés, tüzelı- és lakásberendezés adataival sikerült tisztába jönnöm 
hamarosan. Vásároltam is a múzeumnak ácsolt ládát, kisebb bútorokat, tálalásra 
való, sütı-fızı, tároló cserépedényeket, szobabeli textíliákat, konyhaeszközöket 
is. Különösen Kutas akkori két zsuppos háza és református lakosságának 
különösen gazdag tárgyi anyaga késztetett arra, hogy késıbb is elmélyülten 
foglalkozzak Belsı-Somogy déli felének kutatásával. Még 1964-ben felkért az 
OMF egy somogybükkösdi zsuppos-talpas lakóház mőemléki adatainak 
leírására. A csodálatos környezetben álló épület olyan volt, ahogy a 



nagykönyvben áll: elıl és oldalt fatornácos, favázas, karóval rögzített falu, egész 
konyhai tüzelıberendezését megırizte, Sajnos nem lett belıle mőemlék. 
Bejelentés alapján 1967-ben kimentem Somogyszobra megnézni egy 
„faoszlopos-körüpitaros” favázas, zsuppos lakóházat, de a tulajdonos nem volt 
otthon, mire másodszorra kimentem, már szétverette a szóban forgó épületet. 
Szerencsére Kerecsényi Edit készített róla és más népi építészeti értékekrıl 
leírást és fényképeket. Voltak akkor ott olyan figyelemre méltó más házak is, 
amelyek késıbb az érdeklıdésünk középpontjába kerültek, egyikük ma tájház, 
melynek nagy (kenyérsütı) és kis (kalácssütı) kemencéit több tanulmányomban 
bemutattam, szemeskályhája és elhelyezett évszáma sokat segített az építkezési 
kronológia kialakításában A másik ház különlegesen archaikus fonott 
vértelkével ma Szennán az ötödik telek elsı építményeként szerepel. 
Somogyszobon ekkor széleskörő tárgygyőjtést végeztem, ennek egyik 
eredménye egy zöld alapszínő, fehér irókázással díszített kályha, amelyet a 
nagykorpádi ház hátsó szobájában láthatunk ma.Szennán. A varázslaton Szenna, 
Zselickisfalud, Szilvásszentmárton rendszeresen szerepelt kiszállásaimban, 
sokszor a piacon szólítottak meg adatközlıim, vagy bejöttek a múzeumba is 
tárgyakkal. 1967-tıl kezdve elıször mégis egy csökölyi és környéki néprajzi 
mélyfúrásra szántam rá magam, erre késztettek a korábbi szakirodalom adatai 
(Jankó János, Vikár Béla, Gönyey Sándor, Gönczi Ferenc és mások) és a saját 
benyomásaim is. A nıi munkaköröket, lakáskultúrát, táplálkozást, 
tüzelıberendezést stb kívántam vizsgálni – feltárva a levéltárban is elérhetı 
források néprajzi vonatkozású adatait is. De olyan szép számmal voltak zsuppos 
lakó- és gazdasági épületek is annyiféle változatban, hogy ezek vizsgálatában 
mélyültem el elıször. 1968 ıszén Morvay Judit megérkezett Csököly, Gige és 
Kisbajom népi mőemléki felmérésére, mivel ismerıs volt már számomra a terep, 
végigkísértem, de egyben sokat tanultam is tıle. A Rinyakovácsi Fı u. 2. számú 
zsuppos, favázas, évszámos lakóházra Morvay Péter hívta fel a figyelmemet, 
hamarosan e községben is győjtöttem. Hedrehelyen már 1965-66-ban 
felfigyeltem a Turbéki féle zsuppos, favázas fazekasházra, sajnos ez nem került 
mőemléki védésre, pedig milyen jó lett volna a szennai győjteményben ez az 
iparos ház is. Morvay Péter ezt is javasolta megvédésre. Ebben az idıben 
adattárakban (Etnológiai Adattár és Fotótár, OMF Népi Csoport archívuma) is 
kutattam kollégáim mőemléki feltárásait, soknak a másolatát meg is szereztem a 
Rippl-Rónai Múzeum Adattárának. Egyidejőleg történeti adatokat is feltártam a 
települési változások felmérésére (tagosítási és az azt megelızı, 
községrendezési adatok, tőzkár jegyzékek, községrendezésre vonatkozó 
kérvények). Erre nagyobbrészt Hófer Tamás 1955-ben megjelent somogyi 
település- és életmód történeti tanulmánya késztetett, de a Néprajzi Múzeum 
munkatársainak inventáriumkutatásai is. Munkámban segítettem önkéntes 
néprajzi győjtık is.  
Kérdıívet is készítettem „Útmutató a település, építkezés és lakáskultúra 
változásaira” címmel, ez nyomtatásban is megjelent. Erre sok válasz érkezett, 



még országos díjat is nyertek egyesek munkáikkal. A balatonszentgyörgyi 
egykor több család lakta nádas, talpasház berendezését pl. Simon József 
munkája alapján korrigálni lehetne, mert olyan nagyszerő, hiteles leírást 
készített róla. 1972-75 között sorra jelentek meg tanulmányaim a csökölyi és 
környéki település, építkezési változásokról, a paraszti faépítkezés emlékeirıl, 
a18. századi köznemesi lakótelkek épületállományáról, ezek elrendezésérıl és 
berendezésérıl, majd a zselici fúró-faragó parasztbognárok munkájáról is. 1973-
ban L.Imre Mária a szennai építkezésrıl írt dolgozata is megjelent. Az 
épületfelmérési és fényképezési körutak kiterjedtek a megye egészére a Zselicre, 
a Dráva mentére Lakócsától Csurgóig, (fonott és léces kukoriagórék) Marcali 
környékére, (pl. tapsonyi harangláb és szılık), a Nagyberek horvát eredető 
falvaira is (Somogyszentpál, Buzsák), Balaton mellékén Balatonszentgyörgyre, 
Zamádira, Látrányra, a külsı-somogyi Bedegkérre stb. Ezek nagyobb részére 
Lantos Miklóssal együtt mentünk. Ekkorról származó képei számos 
kiadványban szerepelnek azóta, leginkább a Néprajzi Lexikon köteteiben. 
Egyetemi hallgatókat Barabás Jenı hozott dél-somogyi győjtésre. Itt a Babócsa 
és környéki módosabb magyar falvak lakóiról kitőnt, hogy az 1850-es évektıl 
már szabadkéményes házakat építettek, míg a szegényebb horvát eredető 
népcsoportok zsuppos házai archaikusabb tüzelıberendezést ıriztek meg. A 
nagycsaládi rendszer szétbomlásával a nagymérető konyhákat kettéosztották, s 
egyik család elıl, másik a ház hátsó részébe költözött. Szuhay Péter tanulmánya 
(1980) jól egészítette ki Seemayer Vilibáld 1930-as évekbeli észrevételeit és 
felvételeit e horvát népcsoport konyháiról. Ez a kettéosztott konyha nincs 
képviselve a Szennai Győjteményben, de egy másik horvát csoport kismérető 
füstöskonyhás lakóháza, egy bocskoros mesteré tájházként került megırzésre 
Lakócsán, felújítása és átrendezése most van folyamatban. A Dráva menti fonott 
kukoricagórék, az alsoki díszes léces góré, az alsoki gabonás és pálinkafızı 
kamra, a somogyudvarhelyi közös kutak ismét a figyelem középontjába 
kerültek, de már mint megvédendı vagy áttelepítendı objektumok. 

Az ICOMOS Népi Építészei Szakbizottsága 1975 tavaszán körutat tett a 
megyében. Az ürügyet az adta, hogy Bakay Kornél fıigazgató tervezetet adott 
be, arról, hogy ne Szennára, hanem Niklára telepítsük a lebontott faépületeket. A 
tervet elvetettük, én is aláírtam. A bizottság egyúttal megnézte a csökölyi, gigei 
talpas házakat, a balatonszetgyörgyi tájházat, a somogyszentpáli népi építészeti 
együttest, a leendı zamárdi tájházat, a felújítás alatt álló szántódpusztai 
majoregyüttest, de az épülı szennai győjtemény munkálatait is. Sajnos a 
csodálatos somogyszentpáli épületegyüttesrıl késıbb már nem esett szó. 
Néprajzos munkatársaim Barabás Jenı, Füzes Endre és Balassa M. Iván is e 
bizottság tagjaiként szintén támogatták az itt folyó munkákat. 1979-ben ismét 
ellátogatott e bizottság, elismerte a négyévi munkát, a szabadtéri néprajzi 
győjtemény megnyitását, a zamárdi és buzsáki tájházak helyreállítását és 
berendezését. Ekkor a karádi és istvándi tájházakat újították fel. 



Az ICOMOS nemzetközi népi építészeti bizottsága részérıl 1979-ben 
ketten: Jerzy Chajkowski a sanoki, Adelhardt Zipellius a kommerni skanzenek 
igazgatói magánlátogatást tettek Szennán, ezután a Szentendrén tartott 
nemzetközi konferencián felkerestek és melegen gratuláltak a szennai 
munkálatok néprajzi igényességéhez. Rögtön felkértek, hogy az Acta 
Scansenologica, Sanokban megjelenı évkönyvbe német nyelvő cikket írjak a 
Szennai Győjteményrıl, (ez a tanulmány csak 1985-ben jelent meg). 
  

4. Az épületek áttelepítésétıl a berendezésükig 
 

1975-tıl felgyorsultak a munkák a kiválasztott épületek bontásával, 
áttelepítésével, berendezésével. Az addigi mérnöki terv szerint félsoros, félkör 
alakú utcát mértek ki, melynek lakóházai a templomra néznek. Ebben még nem 
vettem részt. De kiderült számomra, hogy aránylag kicsi a terület és az 
eredetivel egyenlı nagyságú telkeket nem lehet kialakítani. Csak rövidebbeket, 
de a telekszélességeket lehet követni, ehhez nemcsak a felméréseket, de a 
településváltozásokról szóló tanulmányomat is figyelembe vették. A terület 
bıvítésére csak 1980-ban került sor, amikor az 5 lakótelek kimérése megtörtént. 
 A szennai munkákat a többi múzeumi feladattal párhuzamosan végeztük. 
1975-ben nyílt meg a kaposvári állandó kiállítás és Csurgón a Helytörténeti 
Győjtemény, amelyeknek néprajzi részét én rendeztem. Tárgyakat győjtöttünk 
és berendeztük a Zamárdi (1977) tájházat Kapitány Orsolyával, Boross 
Mariettával, Szennán a helyben megvédett Zóka Peti Lidi néni-féle házat 
Kapitány Orsolyával rendeztük be 1978-ban. Buzsákon egyedül vettem részt a 
tájházhoz való tárgyak győjtésében és a konyha és elsı szoba berendezésében, a 
hátsó szoba berendezése Boross Mariettára maradt, de kölcsönöztünk hozzá a 
Rippl-Rónai Múzeum néprajzi anyagából is. Külföldre is vittünk népmővészeti 
kiállításokat (1975 Szófia, 1977 Varsó) munkatársaimmal. Vándorkiállításokat 
is rendeztünk. Közben váltakozó és raktározásra alkalmatlan és nem mindig 
biztonságos helyekre költöztettük a néprajzi győjtemény csoportjait, mert 
minden új igazgatónak szinte elsı intézkedése az volt, hogy a néprajzi anyagot 
kell költöztetni. Ez károkat okozott az elıdeink és általunk nehezen 
összegyőjtött mőtárgyak állapotában és nagyon sok idıt rabolt el.  

A munka során folyamatosan írtam a Szennai Győjtemény sorsáról, 
alakulásáról, további terveinkrıl is. Ezekbıl sokat meglehet tudni az 
elképzelésekrıl, a választott berendezések, tárgy együttesek kronológiájának 
indokolásáról, mint az iratokból, a bontási, áttelepítési dokumentációkból. 
Velem együtt népszerősítette a népi mőemléki elképzeléseket, az elért 
eredményeinket és maga is kutatta a recens és részben a történeti adatokat is L. 
Szabó Tünde is, doktorált is e témákból. Késıbb foglalkozott az út menti 
szobrokkal, keresztekkel, a szılıhegyi pincékkel és más építményekkel, a 
mőemléki, mőemlék jellegő és faluképi jellegő épületekkel és a helyi védettség 
kérdéseivel is. Munkámat sok tekintetben egyeztetnem kellett Zentai Tündével 
is, aki Szentendrérıl a dél-dunántúli tájegység felelıseként szintén válogatott a 



somogyi épületek közül, berendezéseket is vásárolt. Sikerült vele egyeztetni, 
hogy ne egymás elıl vigyük el a fellelt értékeket. Sorra jelentek meg neki is 
tanulmányai, könyvei is, amelyekbıl meríthettem magam is. Elıdje Csalogh 
Zsolt még akkor vette meg Szenna legszebb talpas házát a Deákszeren, amikor 
én még el sem kezdtem a skanzennel kapcsolatos munkákat. Így csak egy 
fotósorozatom ırzi a Rippl-Rónai Múzeum Néprajzi Fotótárában e csodálatos 
épület emlékét. 

 A kiválasztott épületek bontása elıtt a mőemléki védettségőek 
védettségét meg kellett szőntetni. A lakóházak közül eredetileg csak a 
nagykorpádi nem volt védett, bár Kerecsényi Edit javaslata alapján indokolt lett 
volna. Izgultunk is, hogy még meglegyen, amikor kiszálltunk, hogy 
megvásároljuk, de szerencsére talán éppen ránk árt, mert nem lakott benne 
senki, bár a berendezésébıl még maradt valami. Egyes vásárlások esetében 
gondot okozott, hogy több tulajdonos is volt, és nem tudtak megegyezni, mint a 
szennai mőemlék háznál és a somogyudvarhelyi kútnál. A csökölyi házat pedig 
jóval felülértékelte a „bontott anyagnál” a tulajdonos, de a Siótour sietett a 
segítségünkre a kifizetéssel, ennek fejében egy ideig népi iparmővészeti 
tárgyakat árult Szennán egy munkatársuk..  

A Szennai Szabadtéri Néprajzi Győjtemény megnyitását 1977-78-ra 
tervezték, ez sikerült is 1978. ıszén a berendezett Rinyakovácsibıl való házzal, 
a hozzá tartozó telek sövénykerítéssel lett kerítve, a telek végében lévı szennai 
pajtában földmővelési és állattartási eszközök voltak kiállítva, a zselickisfaludi 
hidas, merítıs kút is látható volt rajta a megnyitón. Egyúttal a már említett 
szennai tájház is berendezve várta a látogatókat. 1979-ben a kisbajomi lakóház 
berendezésével nyitottuk meg a második telket, ennek elıl lekerekített tetejő 
hasított, álló keményfadeszkákból álló kerítés került az elejére, verem 
tyúkólakat rekonstruált Kurucz Imre a házzal szemben, ezt kisbajomi hidas 
követte stb. 1980-ban a csökölyi nagygazda (egykori féltelkes jobbágy) telke 
nyílt meg a ház és bognármőhely berendezésével. Itt mind a lakóház, mind a 
gazdasági épületek Csökölybıl származtak, így a kettıs kamra, kamra-szín, 
pajta, hidas, egyedül az istálló maradt el róla, amely azóta is hiányzik, 
rekonstruálni kellene egyet. A megmaradt évszámos kályhaszemek alapján nem 
sikerült rekonstruálni a megnyitóra az eredeti zöldmázas és meszelt talpú 
kályhát. Ismertetéseimben jóhiszemően úgy írtam errıl, hogy biztosan ilyen 
kerül ide. Sajnos késıbb – az én eltávozásom után – barnamázas 50 évvel 
késıbbi típusú, de eredeti kályha került az 1840-es évekre jellemzı berendezés 
közé. Hiába, egy álmommal kevesebb valósult meg. A csökölyi telekre a 
keményfából való, felül fonott ún. „hasovány” kerítést terveztem és sikerült 
rekonstruáltatni. Ekkor készült el a csökölyi és Rinyakovácsi kerekes kapu is. 
1980-ra elkészült a szalacskai egykori dézsmapince rekonstrukciós terve, melyet 
Balassa M. Iván jóvoltából és ezzel megkezdıdött a picesor építése is. A 
nagykorpádi ház volt az egyetlen, amelyben alig volt tárgy, így a községbıl 
máshonnan kellett a berendezést pótolni. 1979-ben az elsı szabadkéményes – 



azóta kissé átalakított – házból az egykori Mátyás család telkérıl sikerül jelentıs 
mennyiségő értékes tárgyegyüttest megszerezni a tulajdonos Vajda József 
önkéntes néprajzi győjtı igen értékes adataival, ezt kiegészítettem 1981-ben 
még a község több családjánál fellelt tárgyakkal. 1981-ben ez a telek is 
megnyílt. Ennek a lakóháznak elıl ún. szép szobája volt, hátul lakószobája. Élt 
még a két tulajdonos leány, akik ebbıl a házból mentek férjhez és nagyszerő 
tájékoztatást adtak. Eszerint rendeztük be, hátulra a zöldmázas somogyszobi és 
elılre a barnamázas, meszelt lábazatú nagymartoni kályhát rakattuk. Az utcai 
homlokzat elé virágoskert került és álló léckerítést készíttettünk. A lakóházak 
berendezésénél igyekeztem a lakáskultúra különbözı idıszakait bemutatni 
1843-tıl az 1920-30-as évekig. A kamráknál könnyebb helyzetben voltam, mert 
szinte mindenütt (Rinyakovácsi, Kisbajom, Csököly) megtartották a 
hagyományos rendszerüket, elosztásukat. Tüzelıberendezését teljességgel 
egyedül a Rinyakovácsi ház ırízte meg, a csökölyi és a nagykorpádi csak 
töredékeiben. A kisbajomi és somogyszobi ház esetében csak az 
emlékezésanyagra támaszkodhattunk. K. Csilléry Klára többször megfordult  
Szennán és segített ötleteivel vagy jóváhagyta elképzeléseimet. Mivel az elsı 
négy telek lakóházának berendezése református család szokásait tükrözte, a 
somogyszobi házba, mivel utolsó lakói katolikusok voltak, szerettem volna a 
katolikus vallásra jellemzı berendezést készíteni, hiszen még ilyen tárgyakat is 
győjtöttem itt. De ezt már Winkler Ferenc rendezte be más elképzelések szerint 
polgárosultabb bútorokkal, kályhát sem választott bele, vaskályha kívánkozott 
volna ide. A konyhai tüzelıberendezést Sási János a győjtött adatok alapján 
nagyszerően tervezte meg. E ház 1978-ban mőemléki védettséget kapott, 1979-
ben Papcsik Jenı végezte el a felmérését a SOMOGYTERVTİL. Sási Jánossal 
1980-ban javasoltuk a Szennai Győjteménybe áttelepítését és alapos adat- és 
tárgygyőjtést végeztünk, a tárgyakat be is leltároztam. 1981-ben Sási János 
részletes 1:20 arányban történt felmérése után került bontásra és áttelepítésre. A 
bontási jegyzıkönyv nagyon részletesen ismerteti a ház építésének szakaszait és 
javasolja, melyik korszakát ırizzék meg. A ház utólagosan szélesebb szobának 
kialakított hátulsó helyiségét foglalkoztató, vendégváró helyiségnek rendezték 
be, mivel nem állt rendelkezésre megfelelı más terem. .. 

Menet közben határozni kellett a kisebb – rekonstruálandó építmények 
épületrészek sorsáról. Mint eddig kiderült, minden teleknek másféle kerítést 
rekonstruáltattunk attól függıen, hogy a ház berendezése milyen korszakot 
képvisel. Szükség volt fadongás,  vasabroncsos, tőzoltásra szolgáló, vizet 
tartalmazó kádak, hozzájuk csáklyák és pemet készítésére minden telekre. 
Idıvel a fakádak, csáklyák, pemetek tönkrementek és pótlásuk sajnos nem 
történt meg. Kellett készíteni egyik telekhatárra hágcsót. A másikra telekhatárra 
a csökölyi Rákóczi utcai közös gémeskutak mintájára Hedrehelyrıl került 
objektum. Ez is tönkrement részben azóta, a gémje eltőnt. A kútfúrást, a 
talajmunkát, famunkát, vasszegek készítését és sok más egyebet helyi 
szakemberek végezték. Az épületek újratelepítésénél kellett nyílászárókat is 



rekonstruálni, mint a kisbajomi ház elülsı ablakait, melyek mintáját 
Kisbajomból lestük el. Készült pótlásablak a csökölyi házra, pajtaajtók a 
csökölyi pajtára. A méretes tervrajzokat Sási János készítette. A szennai tájház 
telkére szerettem volna sertéseknek való veremólat készíttetni, amilyent az 
1930-as években Gönyey Ébner Sándor lerajzolt, de e ház jogi helyzete közben 
változott, a berendezési tárgyak is visszakerültek a Rippl-Rónai Mőzeumba, így 
ez a terv is terv maradt. 1978-81-ben a zselickisfaludi és a segesdi szılıhegybe 
is kimentünk az áttelepítendı pincék szemrevételére. Egy Csurgó környéki úton 
sikerült Zákányban is közös községi kutakat látni, valamint olyan gabonás 
önálló épületeket, melyeknek elején tornác van. Ilyenek Baranyában és a Dráván 
túl gyakoribbak de Somogynak csak a dél-nyugati sarkában találhatók. Ezek 
nem kerültek már az áttelepítendı épületek közé. Az alsoki gabonás és egyben 
pálinkás kamra képviseli e területnek pálinkafızıit és gabonakamráit egyben. 
1981-tıl már a Mezıgazdasági Múzeum munkatársaként segítettem be a 
tárgygyőjtési és berendezési munkákba. 1982-ben a csökölyi kettıs kamra 
berendezését Csepinszky Mária vállalta el, a segesdi és zselickisfaludi pincék 
berendezését – a szerencsétlen sorsú és korán elhunyt – Molnár Ágnes. Segített 
neki Sási János is, hiszen a berendezési tárgyak egy részét az épültekkel együtt 
szállíttatta be. Ezek forgatókönyvének lektorálására a szerzık engem kértek fel, 
melynek eleget is tettem. A továbbiakban a Szennai Győjtemény néprajzi 
szakértıi munkálatait már másokra bízták. Errıl a korszakról remélhetıleg 
szintén készül leírás. 
Somogy megye népi építkezésének és lakáskultúrájának kutatását folytattam 
1982 után is és különféle tanulmányokban közzé is tettem. A szennai 
tapasztalatok dominálnak még az 1991-ben a somogyi gazdasági épületek táji 
típusairól írt tanulmányomban, valamint a megye német települései közül a 
Széchényi uradalmak jobbágyainak és felszabadult parasztjainak építkezésérıl 
írt cikkeimben. Nagyobbrészt a történeti adatok feltárása állt ekkoriban a 
vizsgálataim középpontjában, (uradalmi építkezések hatása a falusi lakosságéra, 
köznemesi építkezés és lakáskultúra a reform-korban stb). E vizsgálataim 
alapján is kerültem be az ICOMOS népi építészeti albizottságának csoportjába 
asz 1980-as évek közepétıl.  
 
Végezetül csak annyit mondhatok, hogy nagyon küzdelmes, de örömteli munka 
volt a Szennai Szabadtéri Néprajzi Győjtemény létrehozása, és nagy ajándéka a 
sorsnak, hogy részt vehettem  benne és olyan sok nagyszerő emberrel 
dolgozhattam együtt.. 
 
 



L. Szabó Tünde építészeti hagyatéka 
- L. Balogh Krisztina építész - 

 
(a 2008. október 3-án, a VI. Tájház konferencián elhangzott elıadás) 

 

 

 

Tünde 1943-ban született Gyulán, csak késıbb, iskolás évei alatt költözött 
szüleivel Kaposvárra. Építészmérnöki diplomáját 1968-ban szerezte meg a 
Budapesti Mőszaki Egyetemen, majd ugyan itt 1973-ban Mőemlékvédelmi 
szakmérnöki oklevelét. 1968-tól 1986-ig a Somogyterv építész  tervezıjeként 
dolgozott, majd 1986-tól nyugdíjazásáig Somogy megye fıépítésze volt. Több 
állami és szakmai kitüntetéssel ismerték el munkáját, melyek közül talán 
legbüszkébb az „Év fıépítésze” díjra volt, melyet 2000-ben vehetett át 
szülıvárosában, Gyulán. 
Amikor a múzeum felkért, hogy állítsak össze egy elıadást Tünde építészeti 
hagyatékából, igen nehéz választás elé állított, hiszen hogyan lehet 
összetömöríteni 35 év alkotómunkáját 15 percben? Végül a válogatást Tünde 
maga végezte el helyettem: a 2001. évben összeállított DLA anyagát 
választottam az elıadás vázlatául, hiszen nyilván İ ezeket tartotta munkássága 
korszakalkotó állomásinak. 
 
I. RÉSZ: A TERVEZİ ÉPÍTÉSZ 

1. Szenna - falumúzeum 

Egyik elsı, pályáját meghatározó, élete végéig szerelmetes munkája a Szennai 
Szabadtéri Néprajzi Győjtemény tervezése volt, melyre 1982-ben Ybl díját is 
kapta.  
 
A győjtemény az országban egyedülállóan, egy élı faluban létrejött 
falumúzeum, mely a somogyi faépítkezés legszebb, napjainkig fennmaradt 



emlékeit mentett át a szép barokk, festett kazettás mennyezető református 
templom köré. 
 
A falumúzeum Szennában történı létrehozását ezenkívül a falu népi építészeti 
hagyományai, a még itt, eredeti helyén található néhány talpas ház és a táji 
adatságok indokolták. Létrejöttének, elmúlt 30 évének és jövıképének történetét 
a késıbb utánam szólók, Szigetváry György és Imrı Judit ismertetik majd. 
A Szennai falumúzeum 1982-ben Europa Nostra díjat kapott. 
 
2. Szántód-puszta – Mőemlék együttes lábas-pajta és kovácsmőhely 
rekonstrukciója 

A pusztát elıször I. András király említi 1055-ben kelt okiratában, ekkor a 
tihanyi apátság tartozéka. Késıbb a középkorban több adólajstrom is összeírja. 
Szántód-puszta építéstörténetét Ágostházi László és Boross Marietta dolgozta 
fel a Szántódi füzetek X. c. kiadványban.  
 
A puszta az elsı virágkorát a majorsági gondolkodás fellendülésekor élte, 
másodikat a XIX. századi piacgazdálkodás idıszakában. Ekkor épületek új, 
korszerő téglaépületei, ekkor nyerte el a mőemlék együttes mai, végleges 
formáját. (Az együttes valamennyi épülete a veszprémi és a tihanyi 
levéltárakban igen jól kutatható.) 
 
Újkori története 1970-ben kezdıdött,  amikor a SIOTUR megvásárolta, mely a 
rossz mőszaki állapotú, és üres épületeket két évtizedes munkával 
idegenforgalmi központtá alakította át. A kúria épület kiállításoknak és 
konferenciáknak ad ma otthont, a borospince bormúzeumként és borozóként 
mőködik, a Ménes és az Öregcsárda idıszakosan mőködı vendéglátóegységek, 
a Szent Kristóf kápolnában esküvıket és keresztelıket tartanak, az istállókban 
ma is lovak élnek, a cselédházakban apartmanok mőködnek és itt található az 
igen népszerő balatoni aquárium is. 
 
A 32 épületet Ágostházi László, Ybl díjas építész tervezte. İ kérte fel Tündét a 
kovácsmőhely és a lábas-pajta rekonstrukciójának megtervezésére. Tünde a 
tervezéskor a romos épületek nyomaiból, a fellehetı levéltári adatokból és a 
szomszédos puszták analógiáiból indult ki. 
Az épületegyüttes 1986-ban építészeti nívódíjat kapott, ez Somogy megye 
második Európa Nostra díjas együttese. 
 
A lábas-pajta utóéletéhez tartozik, hogy már Tünde megyei fıépítészsége idején, 
1996-ban az Alpok-Adria Munkaközösség tagjainak vándorkiállításának egyik 
állomása volt az épület. A munkaközösség tagjai saját falvaik népi építészetét 



mutatták be ezen a kiállításon, Somogy Szennával, Buzsákkal, 
Somogydöröcskével, és Szóláddal képviselve magát. 
 
3. Buzsák - tájház 

Buzsák Somogy megyei kisközség a Balatontól 15 km-re. A település 
érdekessége, hogy a századfordulón még szinte valamennyi épülete szoba-
konyha-kamra beosztású volt, egységesen ollóágas tetıszerkezető, elöl 
csonkakontyos (üstökös), hátul kontyos, nádfedéső házakból állt. A házak udvar 
felöli homlokzatát a „pitar” kísérte végig. Az eredetileg kémény nélküli, füstös-
konyhás házakat a századfordulón építették  át szabadkéményesre. Ekkor 
helyezték át a pitarról nyíló helyiségek bejáratait a már füstmentes elıtérbe. 
 
A ma tájházként mőködı nagymérető régi portát a SIOTUR vásárolta meg 
1977-ben. A nagygazda telke a XIX. század második felében épült be, állt rajta 
egy vertfalú lakóház, egy istállóspajta, különálló alápincézett magtár, gémeskút 
és még galambdúc is.  
 
Az épületegyüttes felújításának tervezése Tünde vezetése mellett történt. A 
lakóház átalakításakor a régi családi fényképekre, az idıközben elvégzett 
falkutatás eredményeire és a falubeli analógiákra támaszkodtak. Helyreállításra 
került a konyha a sárpadkával, a katlanhellyel, a régi kemencével. A hitelesen 
helyreállított tüzelıberendezés felett még oldalas, sonka és szalonna is került a 
füstös kéménybe. Az elsı szoba a régi buzsáki szoba berendezését mutatja, 
természetesen gazdagon buzsáki hímzésekkel.  
 
A porta valamennyi épülete helyreállításra került, úgyszintén a kert: viola, 
ıszirózsa, kukacvirág kerületek kiültetésre, az ablakokba pedig muskátli. 
 
4. Kaposvár mőemlékei, és a Városközpont rekonstrukció 

A Somogyterv egyik legkiemelkedıbb munkája az ország egyik elsı 
sétálóutcájának tervezése volt, Kaposváron. A tervezett utcaszakaszon két 
mőemlékileg is védett lakóépület áll, ezek tervezése Tünde feladata lett.  
 
Az egyik a XVIII. században épült Aranyoroszlán gyógyszertár épülete. Az 
1774-ben épült épület eredetileg is gyógyszertárnak készült – ekkor a megyében 
még csak két ilyen létesítmény mőködött: a segesdi és a nagyatádi ferences 
kolostorokban. Az eredetileg földszintes, barokk épületet a XIX. században 
bıvítették emelettel. (Késıbb itt volt gyógyszerész Rippl Rónai József!) 
 
Az utca elején található másik mőemlék épület a szintén a XVIII. században 
épült „Dorottya-ház”. Az úgyszintén eredetileg földszintes épület az Eszterházy 
uradalmi intézı lakása volt. Az épület a XIX. században megnagyobbítva 



átépült. A ház néveredete Csokonai Vitéz Mihály „Dorottya” c. vígeposzához 
kapcsolódik: Csokonai ezt a mővét egy itt rendezett farsangi báli vígasság 
alkalmából írta. Az épület ma sajnos szinte üresen áll. 
 
5. Grábóc – Görög keleti templom helyreállítása 

Grábóc egy Tolna megyei kisközség, melyet egykor a törökök elıl menekülı 
délszláv betelepülık népesítettek be. 1580-ban öt görögkeleti szerb szerzetes 
érkezett, akik a már itt élı szerb családok kérésére települtek le, és építették fel 
elsı fatemplomukat. A mai templom építésének kezdete 1736. Érdekessége, 
hogy az új templomot a régi köré építették, majd a kistemplomot elbontották. A 
templom hatalmas ikonosztázát Vaszilie Osztójity szerb festı készítette 1768-
ban. 1787-ben a templom mellett felépült a ma is meglévı kolostor. A templom 
elrendezése három részre tagozódik: az elsı a nıi rész a szenvedı, a második a 
férfi rész a küzdı, végül a szentély, a diadalmas egyház szimbóluma. 
 
Tünde saját bevallása szerint ez volt élete egyik legnehezebb munkája, de a 
görögkeleti egyház számos segítséget nyújtott neki a tervezés idıszakában. 
 
6. Somogyvár – Bencés apátság kolostora 

Somogy megye egyik legjelentısebb középkori mőemlék együttese a pogány 
Koppány vezér egykori birtokán, a somogyvári Kupa hegyen álló bencés 
kolostor és bazilika. A templomot I. László alapított a 1091-ben, és itt is 
temették el İt 1095 júliusában. A templomhoz északi oldalán csatlakozik a 
kerengıfolyosóval körbevett kolostor, mely igen híres gazdag középkori 
kıfaragványiról. A mőemlék nagyszabású régészeti feltárását Bakay Kornél 
vezette 1972-79 között.  
 
Az együttes építész tervezıi Koppány Tibor és Cséfalvay Gyula voltak. A 
mővészettörténeti kutatást Dr. Lévárdy Ferenc készítette. Amikor a menet 
közben elıkerült leletanyagok miatt szükségessé vált a kolostor terveinek 
újragondolására, kérték fel Tündét annak tervezésére. A kerengı észak-keleti 
sarkának rekonstrukciója során Dr. Lévárdy Ferenc állította helyre a kerengı 
ívsorának ötös és kettıs oszlopkötegeken nyugvó 3 ívszakaszát, mely fölé 
Tünde üvegtetıt tervezett. Ez utóbbi nem csak a kıanyag védelmére szolgált, de 
az egykori épületrész tömegét is hivatott volt jelezni. 
 
Az alapítás 900. évfordulójára, 1991-ben fejezték be a helyreállítást: Szent 
László napján, ünnepi mise keretén belül szentelték újra fel a az egykori 
vallásközpontot. 

 
 



II. RÉSZ: A MEGYEI FİÉPÍTÉSZ 

Tünde munkásságának utolsó harmadában a Megye fıépítésze volt. Munkáját itt 
is hivatásként végezte, célul tőzte ki a hagyományırzı somogyi falvak építészeti 
értékeinek felmérését, dokumentálását. Fıiskolás és egyetemi hallgatók 
bevonásával felmérette a somogyi kastélyokat, majorokat és magtárakat, a 
megye népi mőemlékeit és számos szılıhegyi pincéjét, ezek felmérési 
dokumentumai az általa létrehozott megyei tervtárban találhatók ma is.  
 
„Építészeti értékek helyi védelme” címmel fıépítészi módszertani útmutatót 
dolgozott ki a Somogy megyei önkormányzatok számára, aktívan részt vett helyi 
rendeletek kidolgozásában, felkarolta és szakmailag segítette a Faluszépítı 
Egyesületeket. 
 
7. Somogydöröcske – helyi védelem 

Somogydöröcske egy festıi fekvéső település a Koppány völgyében. A falu a 
Dörgicse patak 2 oldalán 1-1 utca mentén fekszik, közepén az 1836-ban épült 
késı barokk templommal. A falut német családok telepítették be 1756-ban. A 
település érdekessége, hogy 1951 és 1990 között egyetlen építési engedélyt sem 
adtak ki, így szinte hiánytalanul megmaradt fésős beépítettsége és lakóházainak 
vakolatdíszes homlokzata. 
 
1991-ben Somogy Megye Önkormányzata felkérte a pécsi Pollack Mihály 
Mőszaki Fıiskola tanárait és hallgatóit a „falulemérésre”. Ennek során a 
hallgatók tanáraik vezetésével részletes fotódokumentációt készítettek 
valamennyi épületrıl, elvégezték az épületek építészeti-mőszaki felmérését, 
rögzítették azokat az építészeti szempontokat, melyek késıbb alapul szolgáltak a 
felújításokhoz. Ezt követıen került kidolgozásra az mintaértékő helyi védelem, 
mely miatt a település 1998-ban Európai Falu-felújítási díjat kapott. 
 
8. Szólád – löszpincék védelme 

Szólád a Balaton háttértelepülése, jó minıségő borairól híres kistelepülés. 
Faluszerkezetét meghatározza földrajzi helyzete, geomorfológiai sajátossága: a 
10-15 méter vastag löszhát. Ezt a faluból a külterületre, fıként a szılıkbe 
„löszmélyutak” szabdalják. (Somogyban ezeket horhónak, itt horognak hívják.) 
Ezek meredek oldalaiba már emberemlékezet óta löszpincéket építettek a 
szóládiak. Mint a partifecskék hasonló helyeken sorakozó odúi, úgy építettek 
egymás mellé, cca. 5 méter mély löszbevájt tároló helyeket, pincéket az itt 
lakók. Az érdekes építményekre Vörös Gyula polgármester hívta fel Tünde 
figyelmét, segítséget kérve: ezek a pincék nincsenek nyilvántartásba véve, 
nincsenek telekkönyvezve, nincs hozzájuk rendelt földterület. 
 



Tünde vezetése mellett megtörtént az adatgyőjtés és a felmérés, ennek során 75 
ilyen pincesor szerő tároló helyet mértek fel. A helyiek elmondása szerint a 
század elején épült utolsó pincék építésekor átlagosan 1 métert haladtak 
naponta, így egy-egy ilyen tároló hely hamarabb, mint egy hét alatt készült el. Itt 
rejtegették a bevallott bor feletti mennyiséget a fináncok elıl, de ide rejtették a 
lányokat és nıket a háborúk idején. 
 
A rendezési terv készítése során a pincéket helyi védelem alá vonták, és 
védelmükre egyedi, részletes szabályozást írtak elı. 1999-ben Szólád Henry 
Ford díjat kapott a pincék hagyományırzı megmentéséért. 
 
UTÓIRAT 
 
Az itt felsorolt munkák csak nagyvonalú keresztmetszetet adnak Tünde 
szerteágazó szakmai életútjáról. Idı szőke miatt nem említettem számos 
tervezési munkáját és publikációit. Nem fejezhetem be az építészeti 
hagyatékának áttekintését viszont anélkül, hogy ez utóbbiak közül ne említsem 
meg az egyik legjelentısebb, szerintem valamennyi somogyi építész 
könyvtárában fellelhetı könyvét: Somogy megye képes mőemlékjegyzékét, 
mely két kiadást is megért. Sajnos azóta sem jelent meg hasonló kiadvány, így 
sokan dolgozunk ma is ebbıl, saját bejegyzéseinkkel és képeinkkel kiegészítve. 
 
Végezetül még azt szeretném elmondani, hogy számomra Tündét, mint építészt 
kiemelkedı szakmai tudása mellett lelkesedése és odaadása tette igazán 
hitelessé. 
 

   
 

 Dr Knézy Judit …..  és   ….. L. Balogh Krisztina …. 

elıadását tartja



Bodzaünnep Hartán 
Reneszánsz év – a Hagyományok reneszánsza 

 - Schill Tamás - néprajzkutató, múzeumvezetı – Pataji Múzeum -  
 

(elhangzott a VI. Országos Találkozó keretében lezajlott sajtótájékoztatón) 
 
Immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Kulturális Örökség Napjai 
rendezvénysorozat keretében a hartai Bodzaünnep. Harta a Duna mellett fekvı, 
sváb eredető nagyközség. Az idei Bodzaünnep különösen látványosra és 
színvonalasra sikerült. Köszönhetı ez annak is, hogy a rendezvényre a 
nagyközség a „Tájházak a közösségért” pályázaton belül, „A mi programunk” 
címen 800.000,- forint támogatást kapott. Ez az összeg a pályázati önerıvel, 
90.000,- forinttal egészült ki, amelyet az önkormányzat biztosított, valamint a 
Magyar Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány 100000,- forintos 
támogatásával. Az összeget a fesztivál költségeire (fellépési díj, utazási költség 
stb.) használták fel, azonban mindenképpen hasznos volt, hogy olyan eszközök 
is beszerzésre kerültek, amelyek késıbb is felhasználhatók, pl.: mobilszínpad 
fedısátra, rendezvényasztalok, stb. 
A Bodzaünnep különlegességét az adja, hogy egyedi, helyi hagyományokban 
gyökerezı témákat dolgoz fel igen sokrétően, több helyszínen és több 
idıpontban. A központi rendezvényt jó pár hónapos elıkészület és szervezés 
elızte meg, többek között pl. a hartai hajós múltra a figyelmet ráirányító és a 
szomszédos tájházakat is végiglátogató hajókirándulás. A pályázat 
megvalósításában a fı szervezıkön, Kustár Rozália régész-néprajzkutatón és 
Gottschall Péter tájházgondnokon kívül sokan kivették a részüket, így: a hartai 
iskola és zeneiskola, az óvoda, a hartai civil szervezetek és az önkormányzat. 
Nagyon sok önkéntes segítı akadt, akik pl. az üveggyőjtésben, a több mint 1000 
kisüvegnyi bodzalekvár megfızésében vagy éppen a teremırzésben, kézmőves 
foglalkozásokban segédkeztek. 
A Bodzaünnep általános mottója „Hagyományos egészség – egészséges 
hagyomány”. A szervezık megfogalmazása szerint „ünnepünk legfıbb célja 
tematikus kiállításokkal és programokkal ráirányítani a figyelmet a német 
nemzetiségő Harta értékeire, többek között a helyi hagyományokban gyökerezı 
fekete bodza szerteágazó felhasználására.” Idén két kiemelt témát választottak a 
szervezık: a Hartára jellemzı népi játékok és a hajós élet bemutatását.  
A „Hartai hajósélet” címő kiállítást a fesztivált megelızıen egy héttel nyitották 
meg. Ez a régi hajóséletet szemléltetı fotókból, dokumentumokból és 
tárgyakból álló kiállítás kiemelt jelentıségő, hiszen majd’ minden hartai 
családban van hajós ıs is. A szervezık igyekeztek szerteágazón meghirdetni 
programjukat. Minden hartai házba jutott szórólap, ezen túl plakátokon, a helyi 
kábeltelevízión, interneten, regionális újságokban hirdették meg a 
Bodzaünnepet. A hirdetés hangulatos eleme volt a lovas-kocsis „közhírelés” a 
helybeli mővészeti iskola tagjainak közremőködésével.  



Az egész napos Bodzaünnep megnyitója sokszínősége miatt önálló 
rendezvényként is megállta volna a helyét. Az Egyesületek Háza nagytermében 
András István polgármester ünnepi köszöntıje után Dr. Bereczki Ibolya 
köszöntötte a vendégeket. Ezután Kovács Zita mővészettörténész mutatta be a 
megnyitó helyszínén látható gyermekrajz- és népviseletbe öltöztetett babák 
kiállítását. A megnyitó keretében került sor Szabóné Mészáros Mária Hartai 
játékkincsek címő könyvének bemutatására, amely a Hartai Füzetek címő 
sorozat második kötete. Ez a sorozat egy hiánypótló kiadvány, mivel tematikus 
füzetekben, tudományos igényességgel, de közérthetı, sokoldalúan illusztrált 
formában mutatja be a település hagyományos mőveltségének egy-egy szeletét.  
A kis kötetet a Hartához is kötıdı Kossuth-díjas költı, Buda Ferenc mutatta be, 
majd a reneszánsz év jegyében Buda Ádám énekmondó énekelt. 
A Bodzaünnep központi elemének számító bodzalekvárfızést az Egyesületek 
Háza udvarán lehetett megnézni. Itt a bodzalekvárt természetesen meg is lehetett 
kóstolni, és vásárolni is lehetett belıle. A program ideje alatt kézmővesek is 
fogadták a látogatókat. A manapság sok helyen tapasztalható giccses 
tömegcikkeket árusító bazár helyett a helybeli és a helyi hagyományokon 
alapuló kézmővesek, árusok részesültek elınyben. Itt hétpróba keretében bárki 
ingyen kipróbálhatta magát, mestermővét elvihette, sıt az összes próbát kiálló, 
több mint harminc gyerek további ajándékokat is kapott. Egészségmegırzı- 
tanácsadó és gyógytornasátor egészítette ki a látnivalókat.  
Mindeközben a hartai tájház szélesre tárta kapuit és a program napján 
ingyenesen lehetett körülnézni az egyedi stílusú bútorokkal berendezett házban. 
A zeneiskolában pedig a Kiskunsági Nemzeti Park tablókiállítása színesítette a 
nyílt napot. 
Egyedül talán az idıjárás nem fogadta kegyeibe a rendezvényt, arra késztetve a 
rendezıket, hogy improvizáljanak a zenés-táncos fellépések helyszínét illetıen, 
szabadtüzes kukoricapattogtató vigasság mellett teltházas programot teremtve a 
mővelıdési házban. A nyolc fellépı csoport alkotta mősor egyik fı motívuma a 
nemzeti sokszínőség volt: magyar, sváb, rác együttesek léptek fel zenés-táncos 
mősorokkal, amelyre ugyancsak a kézmőveseknél látott igényesség volt a 
jellemzı. 
A tapasztalatokról beszélgetve a szervezıkkel, Kustár Rozáliával és Gottschall 
Péterrel, elmondták, hogy egy ilyen igényes, több helyszínbıl álló, nem 
profitorientált fesztivált pályázati támogatások nélkül lehetetlen megszervezni. 
Természetesen nélkülözhetetlen a lelkes önkéntesek segítsége, odaadó munkája. 
(Így lesz valóban „a mi programunk” a rendezvény és így szolgál a „tájház a 
közösségért”!) A tájház vendégkönyve alapján egyedül ott kb. 300 látogató volt. 
A valóságban azonban a több helyszín miatt ennek a többszörösével kell 
számolni. A program legszembetőnıbb sajátossága, hogy a településen élt vagy 
még elı helyi hagyományokat kelti életre és ezeket erısíti, népszerősíti a 
sajátos fesztiválszerő elıadásmódjával. 



Hartai Bodzafesztivál 2008 
 

 
 
 

 
 

Schill Tamás felvételei



A  Tájházszövetség Közép-Magyarországi Tájházak Regionális 
Találkozójáról,  

amelyet 2008. október 18-án tartottak Jászkiséren  
 

A Kovács Edina (elnökségi tag – Gyömrı) körültekintı szervezésében lezajlott 
találkozón 34 fı vett részt. A Makovecz Imre által tervezett kultúra 
templomában megtartott rendezvény résztvevıit Hajdú László polgármester, 
Dr Horváth László megyei múzeumigazgató és Balogh György ház-igazgató 
köszöntötte. 
 
Dr Bereczki Ibolya elnök (Tájházszövetség – SZNM fıigazgató-helyettes) 
áttekintést adott a hazai és határainkon túli magyar nyelvterületek tájházainak 
létrejöttérıl, jelenlegi helyzetérıl, a Szövetség létrejöttérıl és tevékenységérıl, a 
tájház-fenntartók feladatairól, a 21. század kihívásairól. 
 
Szablyár Péter ügyv. elnök (Tájházszövetség) a tájházak megújulásának 
szükségességérıl, az ezzel kapcsolatos feladatokról, az igény bevehetı 
támogatásokról, és a most kiírt UMVP pályázatainak tájházakat érintı 
lehetıségeirıl adott összefoglalót. 
 
A kávészünetet követıen Dr H. Bathó Edit néprajzkutató (igazgató, Jász 
Múzeum) áttekintette a Jászság honismereti köreibıl indult és több évtizede 
fejlıdı helytörténeti győjtemény és tájház alapító tevékenységet, ismertetve a 
győjtemények pillanatnyi állapotát (Jászjákóhalma, Jászapáti, Jászkisér, 
Jászdózsa, Jászárokszállás, Jászágó, Jászfényszaru, Jásztelek, Alattyán, 
Jászladány, Jászboldogháza, Jászszentandrás, Pusztamonostor, Jánoshida). A 14 
településen lévı 19 győjteménybıl 9 tekinthetı tájháznak, a többi helytörténeti 
győjtemény. Az elıadást vetített képes prezentáció kísérte. 
 
Devescovi József (faanyagvédelmi szakértı, ANTICIMEX Kft.) a népi 
építészeti építmények és mőtárgyak faanyagvédelmérıl adott összefoglalót, 
példákkal illusztrálva. 
 
A közeli iskolában elfogyasztott közös ebéd után a Csete Balázs Helytörténeti 
győjteményt kerestük fel, ahol Benedek József elnök (Csete Balázs Honismereti 
Egyesület) adott tájékoztatást az egyesület munkájáról, majd Szüle Katalin 
mutatta be a győjteményt. A tájház kertjében A Honismereti Egyesület tagjai 
vendégelték meg a résztvevıket finom süteményekkel, emléklappal, kézmőves 
tárgyakkal. 
 
Megköszönve a jól szervezett programot és vendéglátást jólesı érzéssel 
búcsúztunk  a jászsági tájházak képviselıitıl, akik közül többen jelezték 
belépési szándékukat a Szövetségbe. 



 

    
 

    Kovács Edina    Hajdú László   Dr Horváth László Dr Bereczki Ibolya 
 

   
 
 Szablyár Péter  Dr H. Bathó Edit  Devscovi József 
 

 
 
 

A találkozó résztvevıinek egy csoportja 



A Csete Balázs Honismereti Egyesület bemutatása 
- Benedek József - 

 
(elhangzott 2008. október 18-án a Közép-Magyarországi regionális 

Tájháztalálkozó alkalmával Jászkiséren) 
 

Tisztelt jelenlévık, kedves vendégeink! 
 

Kovács Edina felkérésére a teljesség igénye nélkül szeretném bemutatni a 
Csete Balázs Honismereti szakkört, mai állapotában Egyesületet. 

A Csete Balázs Honismereti Szakkör Gyıri János vezetésével 1970. 
március 15-én alakult, névadónk születésnapján. Alakuláskor 10 fı, míg 
napjainkban 68 fı tagjaink száma, ebbıl 6 fı pártoló tag. Éveink száma 4164, 
átlagéletkorunk 67,16 év. 
Foglalkozást tekintve: 53 fı nyugdíjas, 2 fı htb., 4 fı fizikai és 3 fı szellemi 
dolgozó. 
Díszpolgáraink: Gál András, Papp János, Pásztor Barnabásné, Gubicz András 
Jászkiséri és Jászjákóhalmi Jászkapitány, Jászságért Díjas Gyıri János, Gyıri 
Jánosné és Szüle Katalin.  

A szakkörvezetıje 31 éven át, az alakulástól kezdve 2001. évig Gyıri 
János történelem, népmővelés szakos tanár. 2001-ben vettem én át a szakkör 
vezetését. 
Tevékenységünket az eltelt 38 év alatt igyekeztünk és igyekszünk a névadó 
Csete Balázs néprajzkutató, helytörténész, rajztanár szellemében végezni, ki 
községünk szülötte. 
Csete Balázs, mint lelkes néprajzkutató mindent leírt, lerajzolt, ami a jászkiséri 
emberrel történt születésétıl a haláláig. Különösen nagy figyelmet fordított a 
mezıgazdasággal, állattenyésztéssel kapcsolatos szokásoknak, hiedelmeknek. 
Megfigyelte a községben használatos ragadvány és csúfneveket, de a 
legnagyobb figyelmet a gyermekek játékaira fordította. E témából jelent meg a 
szolnoki Damjanich János Múzeum  Jászkunsági Füzetek sorozatban „A 
jászkiséri gyermekjátékok” címő kiadvány, amely alapját képezi az 1978-ban 
elkezdett és mai is folytatott játszóházi tevékenységünknek. 
Munkánkat kezdetben csak néprajzi tárgyak győjtése jellemezte. A tárgyak 
győjtését fokozatosan egészítette ki a helyi népszokások megfigyelése, azok 
írásos rögzítése. Írásos munkáink irányításában fıleg a szolnoki Damjanich 
János, a jászberényi Jász Múzeum és a Budapesti Néprajzi Múzeumtól kaptunk 
és kapunk ma is segítséget. Az elkészült írásos emlékek megyei és országos 
honismereti, néprajzi, nyelvjárási pályázatokra készültek, ahol általában megyei 
és országos szinten értünk el szép sikereket felnıtt egyéni, és szakköri 
kategóriában.  



Büszkén viseljük névadónk Csete Balázs nevét és megteszünk mindent 
azért, hogy eredményesen végezzük munkánkat. 1972 óta írt pályamunkánkból 
említek néhányat: 
- 1972: Dülınevek Jászkiséren 
- 1973: Utcanevek Jászkiséren 
- 1974: Ragadványnevek Jászkiséren  
- 1975: Cefrevágás, farsangolások Jászkiséren (e témáról a Magyar Televízió is 
készített felvételeket) 
- 1980: Húsvét Jászkiséren 
           A cipészmesterség története Jászkiséren 
           Gyermekkorunk története 
- 1985: A paraszti élet téli elfoglaltságai és szórakozásai (férfiak munkája) 
           A nık- és férfiak hagyományos öltözködései 1900-tól (nık munkája) 
           Népi gyermekjátékok Jászkiséren (gyermekek munkája) 
- 1990: Régi lakóházak Jászkiséren 1810-1930-ig 
- 1992: A névnapok ünneplése Jászkiséren a két világháború között (1919-1939) 

és ma 
- 1993 Disznóvágások története Jászkiséren régen és ma 
- 1995: Lakodalmi szokások Jászkiséren régen és ma 
- 1996: Református és római katolikus népszokások Jászkiséren régen és ma 
- 1997: Családom története 
- 1998: Gyermekkorom története 
               Az 1848-49-es szabadságharc történetet Jászkiséren 
-  1999: Régi ételtartási módok Jászkiséren 
               A zsidóság története Jászkiséren 
- 2001: Jeles napi szokások és hiedelmek lakóhelyemen 11 fı, 88 oldal I. 

helyezés 
Hadifogságom története Molnár Ferenc 89 éves tagunk pályamunkája 
Szabó József hadifogsága: Szüle Katalin pályamunkája 
Homonnai Jánosné: Húsvéti és elıtte való népszokások Mezıkövesden, 
szülıföldemen címmel 
M1 TV Évgyőrők címő mősorában 6 perces riport volt a szakkörrıl 
  Országos Néprajzi Győjtıpályázat III. helyezése: Életem változásai 
gyermekkoromtól fogva napjainkig a társadalom és technika hatására címmel  
- 2001. évig az elmúlt 31 év alatt 71 pályamunka készült el   
- 2002: Mai tárgyaink története- eszközleltárok készítésével II. helyezés 
- 2004: Helytörténeti pályázat: Nemes Györgyné: Jászkiséri emlékek 
Országos Néprajzi Győjtıpályázat: Gyıri Jánosné: Hetven év-ezer emlék.  
Egy református paraszt család története és viszontagságai  I. díj 
Dicsérı oklevél: Gyıri János: Zsidóság története Jászkiséren  
Molnár Ferenc: Hadifogságom története 
Szakköri pályázaton: Mai tárgyaink története-eszközleltár készítésével 
2003/2004. Megyei Néprajzi-nyelvjárási, helytörténeti pályázaton 



Felnıtt egyéni III. helyezés Gyıri Jánosné: Hetven év-ezer emlék… 
Könyvjutalom: Gyıri János: Zsidóság története 
Csintó Sándorné: Tanyavilág története lakóhelyemen: Életem a tanyán                 
Fodor Pál: Tanyavilág 
Szüle Katalin: Jászkiséri református temetkezési szokások a két világháború 
között 
Bartók János: A Csudalátó, a Messzelátó és a Folyton járó, valamint a 
kapanyélen fogott legény története 
Benedek József: Jászkiséri református templombelsı  
Szakköri pályázaton: Ünnepek. III. díj 
2006. Országos Néprajzi Győjtıpályázaton: Gyıri János IV. díj: A jászkiséri 
tanyavilág mővelıdésének változásai (1920-1990) között                                 
Szakkörünk honismereti munkájának eredményességét több miniszteri és 
megyei elismerés és kitüntetés is bizonyítja, a teljesség igénye nélkül 
megemlítem: 

- 1990: Miniszteri Dicsérı Oklevél a 20 éves jubileumra 
- 2001: Múzeumpártoló Önkormányzat-2001. III. helyezése és 400 eFt. A 
pályázat készítıje Gyıri Jánosné         
- 2003 Gyıri János 75 születésnapjára megkapta a Magyar Köztársaság 
Arany Érdemkeresztjét 
- 2007. Gyıri János és Felesége a Jász-Nagykun-Szolnok-megye Mővészeti 
Közalapítványa Mővészeti Díját kapják 

     - Szakkörünk Jászkisér Nagyközség Önkormányzatáért díjas 
A honismereti szakkör a Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Szolgálat 

irányításával 1975 óta bázishely. 
1981-ben az akkori Nagyközségi Tanács a győjtött tárgyak és eszközök 

elhelyezésre a régi Bocskai úti óvoda épületében kialakította a Csete Balázs 
Helytörténeti Kiállító termet, amit 1981. július 16.-án a IX. Országos 
Honismereti Akadémia „Jászsági rendezvényeként” Dr. Székely György 
professzor úr adott át a nagyközönségnek. Az itt elhelyezett tárgyak száma 
akkor 1800 darab volt, ami napról napra gyarapodik ma már meghaladja a 2000 
darabot. Ezen tárgyakat a Jász Múzeum irányításával leltároztuk elhelyeztük, 
hogy az utókor számára közkinccsé váljon. 
A megalakulásunk 25 évfordulójára pályázatokból, önkormányzati támogatásból 
további bıvítéseket végeztünk. Kialakításra került egy öt helyiségbıl álló önálló 
parasztház, istálló, disznóól és egy 6x10 m-es szabadtéri fedett mezıgazdasági 
eszköz tároló, egy gémeskút és egy galambdúc. Együttesen a „Jászporta” nevet 
kapta, átadása 1995. augusztus 13.-án történt. 
1996-ban a Honfoglalás 1100 éves évfordulójára egy emlékparkot alakítottunk 
ki kopjafával. Elültettünk 11 platánfát, a hét honfoglaló törzs Árpád fejedelem, 
Szent István, Szent László és IV. Béla királyunk emlékére. 



1998-ban az Önkormányzat segítségével felújítottuk a Tájház épület együttesét, 
45 rózsatövet ültettünk az emlékparkba és elkészült négy kopjafa Árpád 
fejedelem, Szent István, Szent László és IV. Béla király tiszteletére.  
A fedett mezıgazdasági tárolót a MÁV FKG: Kft. Dolgozóinak segítségével 
áthelyeztük, így az emlékpark teljes szépségében láthatóvá vált. 
1999-ben elkészült a hét törzs kopjafája és Pilisjászfaluból kapott kövekbıl 
kialakítottuk a nagy a Trianon elıtti és benne a csonka, mai Magyarország 
térképét. 
2001. augusztus 19.-én a millenniumi év zárórendezvénye, Szent István napi 
ünnepség keretében a Tájháznál a borháza, kovácsmőhely, raktár és a szabadtéri 
kemence átadása történt meg az ünnepi beszédet Dr. Várhegyi Attila NKÖM 
politikai államtitkár mondta, az elkészült létesítményt Hortiné Dr. Bathó Edit 
méltatta. 
2001-ben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Honismereti Egyesület egy hetes 
Honismereti tábora volt Jászkiséren. Játszóházi foglalkozásokkal és a Tájház 
nyitva tartásával várjuk minden év szeptemberében két nap a Kulturális Örökség 
Napjain a látogatókat. 

A gyermekekkel való foglalkozás külön kiemelt területe a honismereti 
szakkör munkájának. 1978-ben az akkori Népmővelési Intézet 
kezdeményezésére az országban elsınek indítottuk be Gyıri Jánosné 
vezetésével a „Játszóházi tevékenységet”. Az Intézet központi feladatnak 
tekintette a három generációra kiterjedı honismereti munkát. 
Szakköri munkánk alapjául Csete Balázs: „Jászkiséri gyermekjátékok” címő 
munkáját választottuk. Szakkörünk tagjai világosan látták, hogy a régi 
népszokások hamarosan feledésbe merülnek, így Balázs bácsi könyve alapján 
felelevenítettük az ısi jászkiséri szokásokat, gyermekjátékokat. Munkánkba 
szülıket és a gyermekeket egyaránt bevontunk, akik elıszeretettel és nagy 
lelkesedéssel foglalkoztak a régi gyermekjátékok készítésével, régi játékok 
betanulásával. 
Egyesületünk tagjai húszféle természetes anyagból készítenek népi játékokat, 
amit a játszóházi foglalkozásokon belül tanítanak a gyermekeknek, 
pedagógusoknak, nemcsak a Jászságban, a megyében, de az ország számos 
területén jártak már, évente 25-30 alkalommal. A teljesség igénye nélkül 
Budapesti Tavaszi Fesztivál, Megyei Mővelıdési Központ, Szászberek, 
Gyömrı, Damjanich János Múzeum, Jászberény, Szentendrei Szabadtéri 
Múzeum, Rákóczifalva, Kapolcs, Fegyvernek, Újpest, Vác. 
A játszóházi csoport vezetését 2003-ban Gyıri Jánosnétól Szüle Katalin vette át, 
aki aktívan veszi ki munkáját az irányításon, szervezésen túl a csuhéjátékok 
készítésében is.  
Szüle Katalin 2002-ben kiemelkedı alkotásáért Jászberényben Nívódíjat kapott, 
2003-ban Pécsváradon kiállításra került munkáit elismeréssel bírálták, alkotásai 
bekerültek a Nagypalli Csuhémúzeumba. 



A játszóházi foglalkozások mellett a Megyei Mővelıdési és Ifjúsági 
Szolgálattal a szolnoki Damjanich Múzeummal, a Megyei Honismereti 
Szövetséggel, valamint a Jászok Egyesületével 1990-ben rendeztük meg elıször 
az „Apáról-fiúra” Népi gyermekjátékok közösségi bemutatóját. E rendezvényt a 
Jászság mellett a megye területére is igyekeztünk kiterjeszteni. A jelentkezıknek 
célul tőztük ki, hogy elsısorban saját településükön győjtött néphagyományt 
eleveníthetnek fel a színpadon. Elıtérbe helyeztük a felnıttek és a gyermekek 
közös szereplését. Fı cél a hagyományok és játékok bemutatása és nem a 
verseny. Reményeinket nagy siker kísérte és a vártnál több csoport mutatkozott 
be. 1990-ben 8 csoport 150 fıvel, 1992-ban már 12 csoport 500 fıvel, 2001-ben 
19 csoport 450 fıvel szerepelt. A nagy sikerre való tekintettel hagyományt 
teremtettünk e rendezvénnyel. Ez bizonyítja, hogy a régi hagyományok 
ápolására szükség van, ahol a gyermekek nagy örömmel szerepelnek. Hála 
Istennek majdnem minden iskolában akad 2-3 nevelı, akik ennek a jelentıségét 
felismerték és szívesen készítik fel a gyermekeket a népi hagyományok 
bemutatására. A szereplések befejezése után mindig így búcsúznak: „A 
viszontlátásra jövıre!” Ennek természetesen titka is van. A település 
Önkormányzata, vállalkozói erejükhöz mérten támogatják e rendezvényt, és így 
vendégül tudjuk látni a szereplı csoportokat. 
A szakkör tagsága alakulásától, 1970-tıl kezdve minden évben szervez 
kirándulásokat, melyeket, ha lehet évfordulókhoz, jeles eseményekhez 
igazítunk. 
Kapcsolatainkat megpróbáljuk szélesíteni. Általában kölcsönösen, rendszeresen 
látogatjuk egymás rendezvényeit, ahol ki tudjuk cserélni tapasztalatainkat, 
tanulhatunk az ott látottakból, hallottakból. 
Foglalkozásaink minden héten hétfın 17-18 óra között vannak a Mővelıdés 
Háza Kávéházában. Egy éve 2007. október 29. óta Egyesületi formában 
tevékenykedünk. 

 

 
 

Az Egyesület győjteményének bemutatása 



Rendezvények, események 
 

A Tájházszövetség Dél-alföldi Regionális Fóruma  
Csanádpalotán 2008. június 20-án 

 
A találkozóra a csanádpalotai  Kelemen László Mővelıdési Házban került sor, 
amelyen 20 településrıl 50 fı vett részt. Kodrán Sándor megható 
tárogatószólójával vette kezdetét a tanácskozás. 
Kovács Sándor polgármester köszöntıje után elnökünk - Dr. Bereczki Ibolya 
fıigazgatóhe-lyettes (SZNM) köszöntötte a tanácskozás résztvevıit. Ezt 
követıen Szablyár Péter adott tájékoztatást a Szövetség elsı félévi 
eseményeirıl, kiemelten a „Tájházak a közösségért” pályázat elıkészítésérıl, 
eddigi tanulságairól, várható eredményeirıl. Felhívta a figyelmet az „Év 
tájháza” pályázat közeledı beadási határidejére (2008. augusztus 15.) és az VI. 
Országos Találkozóra. 
Dr Bereczki Ibolya kiegészítésében a „Tájházak a közösségért” pályázat 
nyerteseinek gratulálva a további teendıkrıl, azok idıbeli lebonyolításáról szólt. 
Ezt követıen Andó György néprajzkutató, igazgató helyettes (Békés Megyei 
Múzeumok Igazgatósága, Békéscsaba): A tótkomlósi győjtemények és tájházak 
c. elıadásával ismertette meg a jelenlévıket. 
 
A szünetben a Mővelıdési Ház szomszédságában lévı tájház megtekintésére 
került sor, amely ebben az évben megújult, győjteményét átrendezték, 
szakleltára elkészült (a leltározó kommandó segítségével), mőködési engedélyt 
kapott. A tájház-látogatás során a honismereti kör tagjai gasztronómiai 
ismereteiket és vendégszeretetüket is bemutatták. Köszönjük! 
 
Az elıadások sora Dr. Dénes Zoltán plébános, néprajzkutató egyetemi docens 
(Újiráz): A tájházakban ırzött szakrális kisemlékek a Dél-alföldi térségben 
címmel folytatódott, amelyet Szonda István néprajzkutató, az Endrıdi Tájház 
vezetıjének gyakorlati ismereteket összefoglaló elıadása követett, majd 
Nagyfalusi Istvánné – a Honismereti csoport vezetıjének tájékoztatója követte 
„A csanádpalotai tájház története” címmel. 
 
Csanádpalota séta következett a programban, felkeresve a település büszkeségét, 
a régi temetı helyén kialakított emlékparkot, ahol Kelemen Lászlónak – a 
Nemzeti Színház elsı igazgatójának – síremléke is áll. 
 
A Mővelıdési Házban elfogyasztott kiváló ebéd után a találkozó résztvevıi 
Tótkomlósra hajtottak, ahol a Tanyamúzeumot tekintették meg Lopusni András 
– a győjtemény alapítója és jelenlegi vezetıje – szakvezetésével. 
 
 



Csanádpalotai mozaik 
 

 
 

A résztvevık 
 

   
 

  Kodrán Sándor tárogató- Polgármesteri köszöntı 
  szólójával köszöntötte a 
   találkozót 
 

 
 

Vendéglátás a tájházban 



Tájházavató Nagymányokon 
 

A nagymányoki Német Kisebbségi Önkormányzat meghívására 2008. július 12-
én Dr Bereczki Ibolya,  Kapitány Orsolya és Jaszmann Gabriella társaságában 
részt vettünk a Nagymányoki Tájház megnyitásán. Az eseményre a XVI. Duna 
menti Folklórfesztivál keretében került sor, majd azt követıen a nagymányoki 
német lakodalmas látványos forgatagát tekintettük meg. 
 
14.00 órakor Stallenberger József – a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke – 
köszöntötte a megjelenteket, majd Dr Bereczki Ibolya mondott megnyitó 
beszédet. Ezt követıen a tájházat szakmailag támogató Balázs Kovács Sándor és 
az egyik alapító – Hadikfalvi Istvánné Mányoki Elza – mutatta be a házat az 
érdeklıdıknek. A felújított ház és berendezése általános elismerést aratott. Itt 
történt a nagymányoki német lakodalmas vılegény búcsúztatója, majd a további 
stációk (menyasszony kikérés, templom) a község belsı részén zajlottak. Végül 
a mővelıdési ház elıtti szabadtéri színpadon fejezıdött be a produkció több 
tánccsoport részvételével. Este közös vacsorával zárult a program. 
 
A program egy része a „Tájházak a közösségért” pályázati támogatásból valósult 
meg. 
 
 

 
 

A megnyitó egy pillanata 



A Vajdasági Magyar Tájházak múltja, jelene és jövıje VIII. c. 
konferenciája  Péterrévén 2008. július 13-án  

 
A rendezvényre a Tisza Földmőves Szövetkezet támogatásával került sor a 
Vajdasági Magyar Folklórcentrum szervezésében.  
 
Nagy István – a VMF elnöke köszöntötte a résztvevıket, majd Horváth Mária 
adott tájékoztatást a péterrévei helytörténeti munkáról, egy majdan létrehozandó 
tájház gyújteményérıl, ill. bemutatta Beretka Ferenc: Péterréve az idık sodrában 
címő könyvét. 
 
Ezt követte Szablyár Péter: Elvárások és kihívások a tájházak megújulására c. 
referátuma, amelyben ismertette a „Tájházak a közösségért” pályázat eddigi 
menetét és várható eredményeit is. Tájékoztatót adott a VI. Országos 
Találkozóról. A kávészünetet követıen Nagy István a „Tájházi tudástár” CD-
romot mutatta be, amelyhez Dr Bereczki Ibolya főzött kiegészítéseket és 
köszöntötte a résztvevıket. 
 
Bordás Gyızı egy video-felvétel segítségével   a verbászi Gyenge István 
néprajzi-helytörténeti győjteményét mutatta be, majd a közös ebéd következett a 
szövetkezet udvarán zajló „Uborkafesztivál” rendezvénye keretében. Itt 
tekintettük meg azt az idıszaki kiállítást, amely egy szobára való néprajzi 
anyagot mutatott be (különösebb érzékelhetı koncepció nélkül). 
 

Az ebédet követıen néhány résztvevı győjteménye létrejöttét, jelenét és terveit 
ismertette. 
 

A találkozó jó alkalom volt a kölcsönös tájékoztatásra, a már ismerıs 
tájházvezetıkkel történı beszélgetésre, tapasztalatok kicserélésére. 
 
 

 
 

A résztvevık egy csoportja (háttérben az erre az alkalomra készült 
kézimunka kiállítás) 



A  Hagyományok és értékek VI. címő szeminárium a szlovákiai 
Zsigárdon 

 
 A  zsigárdi Kulturális-Közösségi és Tájékoztató Központban 2008. július 17-én  
a Galántai Honismereti Múzeum, a Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, a 
szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Magyarországi Tájházak 
Szövetsége együttmőködésében, Dr Danter Izabella kitőnı szervezésében 
lezajlott szemináriumon  22 fı vett részt. 
 
Jozef Keppert – a Galántai Honismereti Múzeum igazgatójának - köszöntı 
szavai után Baranyay Alajos polgármester távollétében Mészáros Ilona – a helyi 
tájház vezetıje – köszöntötte a résztvevıket, majd Dr Bereczki Ibolya: A tájház, 
mint közösségi szintér c. elıadása következett. Hugyecsek Balázs (SZNM 
restaurátora) „Mőtárgyvédelem és restaurálás a tájházakban – Dunaharaszti 
példáján” címmel tartott elıadást, majd Szablyár Péter: A tájházak változó 
szerepe a „Tájházak a közösségért” pályázat tükrében  c. beszámolója 
következett. Rövid tájékoztatót tartott a VI. Országos Találkozó elıkészületeirıl 
és jelentkezésre buzdította a megjelenteket. 
 
Ezt követıen felkerestük a tájházat, ahol a Kistérségi kézmőves tábor 
tevékenységét is tanulmányozhattuk, majd közös ebédre került sor, ahol 
Baranyay Alajos polgármester köszöntötte a szeminárium résztvevıit. 
 

Ebéd után a Közösségi házba visszatérve Sipos Anna: Falumúzeum létrehozása 
Izsán, és Dr Danter Izabella: Tájházak a Csallóközben c. elıadása következett. 
Ez után a megjelent tájházvezetık számoltak be munkájukról, sikereikrıl 
(Kolon, Nagymegyer, Búcs, Szıgyén, Csata, Udvard), majd Dr Bereczki Ibolya 
zárszava  következett. 
 

A kitőnıen szervezett tanácskozás jó alkalmat teremtett az információk 
kicseréléséhez, új ismeretek megszerzéséhez, a személyes kapcsolatok 
ápolásához! Köszönet a szervezıknek. 
 

   
 

 A találkozó résztvevıi         Dr Danter Izabella elıadása 



 

 

Negyedik Országos Boszorkánytalálkozó Orfün,Negyedik Országos Boszorkánytalálkozó Orfün,Negyedik Országos Boszorkánytalálkozó Orfün,Negyedik Országos Boszorkánytalálkozó Orfün,    
 

2008. augusztus 2-án 18 órától, 
 

a KEMENCÉS UDVARBAN. 
 

 
A rendezvény programja 

 

Orfü Polgármester Asszonyának köszöntıje 
Köszöntıt mond Walpurga Fıboszorkánya 

Musical blokk 
Boszorkány szépségverseny  

Boszorkány avatás 
Zenei mősor 

Hipp-Hopp Boszik Decsrıl 
Söprőfutás 

Csináljuk a fesztivált gyıztes dalai 
Szépségverseny eredményhirdetés 

Vidám játékok felnıtteknek és gyerekeknek 
Máglyagyújtás 

Walpurga Boszorkányainak körtánca 
Hastánc 

Tánc a Millich családdal hajnalig 
 

Délután a gyermekeknek ingyenes szamaragoltatás,  
Büfé, boszorkánykonyha, zene, vidámság, mulatozás. 

 

Belépıdíj 600 Ft/fı, azonban a boszorkánynak öltözöttek részére ingyenes! 
 

Lányok, Asszonyok, Anyósok, aki söprőn érkezik, vendégünk egy boszorkánykoktélra! 
Kemencés Udvar Orfü, Széchenyi tér 13 tel. 72/498-283, www.orfumuskatli.hu 



Képek a Boszorkány-találkozóról 
 

 
 

    
 

Jubíleumi Nagytótfalui Napok 
 

 FELHÍVJUK a 
NAGYTÓTFALUBÓL 

ELSZÁRMAZOTTAK 
figyelmét, 
hogy az 

Elszármazottak 
Találkozója 

2008. 09. 28-án 
9 órától 

kezdődik. 
a Tájház 
kertjében. 

*** 
 

KÉZMŰVESEKNEK! 
Meghívjuk Nagytótfaluba, 
2008. 09. 28-ra, 

egész napos kézműves 
kirakodó-vásárunkra! 

A részvétel ingyenes. 
Programunk 
9-től 18 óráig tart. 
 Sátrak 
 felállíthatóak, 
 árusítóhelyek 

elfoglalhatók 
a Tájházzal 
szemközti 

Templom téren. 

Távolról érkezőknek 
szállás Nagytótfaluban: 
Gábor Lovastanya tel: 06-20/454-1948 e-mail: gaborranch@freemail.hu www.gaborlovastanya.hu 

Részvételi szándékát kérjük idejében jelezze: 
06-72/351-165  06-30/553-23-73  e-mail: kiskaloz@index.hu 



Emberek, gépek, találkozások tizedszerre a „Gépmúzeumban” 
Mezıkövesden 

 
 
A Mezıgazdasági Gépmúzeum a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Múzeumi 
Igazgatóság és a Mezıgazdasági Gépmúzeumért Közhasznú Alapítvány 2008. 
szeptember 5 és 6-án hagyományosan a X. alkalommal rendezte meg a már 
nemzetközi hírnévvel is bíró jubileumi gépésztalálkozót.  
 

A turisztikai fıszezon végén most már tízedik alkalommal győltek össze az 
„öreg gépek” kedvelıi Mezıkövesden, hogy egymásnak számot adjanak ez évi 
felújító és győjtı munkájukról, kicseréljék tapasztalataikat, örüljenek egymás 
sikerének. A hasonló profilú rendezvények között a mezıkövesdi az egyetlen, 
amely már tízedik alkalommal hagyományosan megrendezésre kerül az 
országban, ezért mi is kitüntetett figyelemmel készültünk a „Múzeum” eme jeles 
eseményére. Már az év elején elkezdıdött a szervezés, a pályázatok benyújtása, 
de minden eddiginél nagyobb marketing tevékenység is jellemezte a 
rendezvényre való készülıdést. A találkozót megelızı napokban egyre többen 
jelentkeztek és ajánlották fel segítségüket, aminek eredményeként szeptember 5-
én egy teljesen megszépült Múzeum várta az ország több mint negyven 
településérıl és a külföldrıl érkezı gépészeket, gépeiket.  
 

Somogy megyei barátainknak és a helyi segítıknek köszönhetıen a délutáni 
órákban a Múzeum 28 traktora is készen állt a szombati felvonulásra. A délután 
folyamán sorban érkeztek meg a vendégtraktorok, erıgépek és tulajdonosaik, 
ezáltal az esti vacsoránál minden eddiginél több résztvevıvel jó hangulatú 
„eszmecserére” nyílt lehetıség tárogató és harmonikaszó mellett. A „Kövesdi” 
gépésztalálkozónak nagyon „jó híre” van az országban (mondják barátaink) és 
ebben az évben minden eddiginél több résztvevıt regisztráltunk.  
 

A híres matyó vendégszeretet, Bóta Gáspár és csapata által felszolgált több mint 
kettıszáz adag babgulyás, a mosolygó és mindig segítıkész helyi barátaink 
jelenléte minden bizonnyal megelılegezi a jövı évi újabb sikeres találkozó 
alapjait is. 
 

  
(Fotó: Csipes Istvánné) 



 Észak- és Kelet-Magyarországi Regionális Fórum a Sóstói 
Múzeumfaluban, 2008. szeptember 6-án  

 
A Fórumon 18 fı vett részt (a kánikulariadó ellenére) a Múzeumfalu 
Igazgatósága és munkatársainak kitőnı szervezésében. A fogadóépület dr Páll 
István igazgató úr és Nagyné Bısze Katalin igazgatóhelyettes asszony 
köszöntötte a résztvevıket. 
 

A Fórumot dr Bene János megyei múzeumigazgató köszöntötte. Kiemelte a 
tájházak növekvı jelentıségét és a két régióban és eredményes tanácskozást 
kívánt. Ezt követte dr Páll István – a Sóstói Múzeumfalu igazgatója – elıadása 
a tájházak állagmegóvása, felújítása témakörében, sok gyakorlati példa 
bemutatásával, a házilagosan elvégezhetı munkák ésszerő határainak 
felvázolásával. 
 

Szablyár Péter a kiírás elıtt álló ÚMVP falufejlesztési- és vidéki 
örökségmegırzési  pályázat tartalmi követelményeirıl, a tájházak minıségi 
funkciójavítását szolgáló lehetıségeirıl adott számot, és ismertette a Szövetség 
elkövetkezı programjait. 
 

Bóna Bernadett néprajzkutató a leltározás – raktározás témakörét elemezte, 
gyakorlati tanácsokkal is ellátva a résztvevıket. 
 

Dr Bodnár Zsuzsanna néprajzkutató a múzeumfalu két egységében – helyszíni 
példákat elemezve - értelmezte a hitelesség és élményszerőség 
összeegyeztethetıségét, biztosíthatóságát. 
 

A Múzeumfalu vendéglıjében elfogyasztott kitőnı ebéd után Nagyné Bısze 
Katalin igh. asszony vezette végig a résztvevıket a Múzeumfaluban zajló „İszi 
ház körüli munkák” programhelyszínein, majd a fogadóépületben – frissítık 
társaságában – hallgattuk végig dr Bereczki Ibolya fıigazgató asszony (SZNM) 
elnöki zárszavát. 
 

Köszönet a szervezıknek, vendéglátóinknak és az érdeklıdı résztvevıknek! 
 
 

       
 
Dr Bene János köszöntıje     dr Bodnár Zsuzsanna elıad  A közös ebéd 



Tájházi Mőhely a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
konferenciatermében 2008. szeptember 15-én 

 
A képzési napon 36 fı vett részt, közöttük a „Tájházak a közösségért” 
pályázat azon nyertes intézményei, akik a „Mi kiállításunk” támogatási célon 
belül győjteményük digitalizálására, a MONARI adatbázis kezelı program 
alkalmazására pályáztak. 
 
A digitalizálás muzeológiai hátterérıl, a folyamat tervezésérıl, elıkészítésérıl 
és kivitelezésérıl Dr Bereczki Ibolya fıigh. Tartott összefoglaló elıadást. 
 
Országh György (GEO-KART Kft.) – a MONARI program fejlesztıje – a 
program használatának elméleti kérdéseit, majd ezek gyakorlati alkalmazását 
taglalta a hálózatra csatlakozott hallgatói laptopokon bemutatva.  
 
A kitőnı ebéd elfogyasztása után tényleges mőtárgyak adatainak közös 
meghatározására, és azok adatlapokon történı rögzítésére került sor. 
 
A pályázati nyerteseknek alkalmuk nyílt szerzıdéseik elıkészítésére, a még 
nyitott kérdések egyeztetésére. 
 
 

    
   

       



 II. Dél-Alföldi Regionális múzeum-szakmai találkozó a 
kiskunhalasi Csipke-házban a Halas Galéria szervezésében 2008. 

szeptember 25-én  
 

Lukács László alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, majd dr Deme Péter 
(igazgató, KÖH) adott tájékoztatást a KÖH és a múzeumok kapcsolatáról, 
kiemelten a „Kulturális Örökség Napjai” rendezvénysorozat korábbi és ez évi 
eseményeirıl, szervezésérıl. 
 
Török Petra (OKM Közgyőjteményi Fıo.) tájékoztatást adott a múzeumokat és 
közgyőjteményeket érintı idıszerő kérdésekrıl, pályázati lehetıségekrıl, 
múzeumpedagógiai programokról. 
 
Nagy Attila Tamás (OKM EU-s pályázati referens) az EU-s pályázatok 
idıszerő kérdéseit, ezek rendszerét, tartalmát, célját és jövıbeli feladatait 
ismertette. 
 
Csiszér Dóra (OKM Közgyőjteményi Fıo.) az Alfa plusz programot, az 
önkormányzatok számára kiírt pályázatokat és a múzeumi mőködési engedélyek 
megszerzésével kapcsolatos kérdéseket elemezte. 
 
Szablyár Péter „Tájházak – kihívások – válaszok” címő prezentációjában 
áttekintést adott a hazai tájházak pillanatnyi helyzetérıl, az elmúlt évek 
támogatási pályázatairól, a tájház hálózat jövıképérıl, esélyeirıl. 
 
A helyben elfogyasztott ebéd után konzultációra került sor, amelynek végén 
jelenlévık egyetértettek a jövı évi III. szakmai találkozó megszervezésében. 
 
Fakultatív programként – Harangozó Angéla vezetésével - megtekintettük a 
nemrég átadott Végh-kúriában Berki Viola kiállítását, a Kiskunhalasi tájházat 
(ez jelentıs fejlesztésre szorul ahhoz, hogy mőködési engedélyt kaphasson!), 
valamint a Kölcsey utca 19-ben lévı Sáfrik-szélmalmot, amelynek felújítás utáni 
mőszaki átadása megtörtént, de teljes befejezése még várat magára. 
 

  
 

    Tanácskozás a Csipke-házban 



   
 

Végh-kúria 
 
 

            
 

Kiskunhalasi Tájház 
 

    
 

Sáfrik-szélmalom 
 



 Tájházi Mőhely a Dunaharaszti Tájházban 2008. október 14-én  
 

A helyi civil szervezet – név szerint Wágner László és Schwartz Ildikó – 
hathatós támogatásával létrejött képzési napon 20 fı részvételével zajlott le az 
ez évi  II. Tájházi Mőhely. 
 
A Dunaharszti Tájház születésérıl és elsı – igen sikeres - évérıl Wágner 
László elnök és Schwartz Ildikó adott tájékoztatást, a „hıskor” élményeivel 
színesítve az elmondottakat. 
 
Dr Vass Erika néprajzkutató (Szabadtéri Néprajzi Múzeum) a tájház 
létrehozásának szakmai felelıse a rekord idı alatt megvalósított ház-berendezés 
elızményeit (tárgy-győjtés) és megvalósítását mutatta be szemléletes 
prezentációval. 
 
Hugyecsek Balázs restaurátor (Szabadtéri Néprajzi Múzeum) az általa végzett, 
ill.  irányított restaurálási-mőtárgyvédelmi munkáról számolt be, ami a ház 
megnyitását megelızte, ismertetve az eljárásokat, alkalmazandó anyagokat, a 
rövid- és hosszú-távú védelem lehetıségeit. 
 
Országh György (GEO-KART KKt) a MONARI adatbázis-kezelı programmal 
kapcsolatos ismeretek második részét tárta a hallgatók elé, majd Szonda István 
(Endrıdi Tájház, a leltározó-kommandó vezetıje) gyakorlati tapasztalatait 
foglalta össze példák bemutatásával. 
 
Az elıadásokat megelızıen és a szünetben a megjelenteknek alkalma volt 
megtekinteni a mintaszerően berendezett tájházat, ellesni az ott látható újszerő 
megoldásokat (pl. szobánkénti tájékoztató tábla több nyelvő felirattal; a jászol 
felhasználása tárlóként, stb.). 
 
A továbbképzési napot a Kis-Duna Vendégkıben elfogyasztott közös ebéd zárta. 
Köszönet a vendéglátóknak és az elıadóknak. 
 

   



A „Tájházak a közösségért” pályázat monitorozása 
 

A „Tájházak s közösségért” pályázat megvalósítási folyamatának figyelemmel 
kísérését – divatos szóval „monitorozását” a TÁJHÁZSZÖVETSÉG elnökségi 
tagjai vállalták, és végzik. A Tájházi Hírlevél 2008/3. füzetében részletesen 
beszámolunk ennek eddigi eredményérıl. Most elızetesként néhány fotót 
villantunk fel a megvalósulás folyamatából: 
 

 
 

Egyeki helyzetkép 
 

 
 



Szentgáli programok 
 

„A SZENTGÁLI JUHÁSZOK” - Szent György-nap – 2007. máj. 2. 
 

Program:  
 
-„Gabalyda” – kézmőves játszóház: nemezelés, Tarsoly László - kovácsmester bemutatója  
- Népi játékok (tojásdobálás stb.)  
    
- ”Szentgáli pásztorszokások”  
     Tamás Károlyné Tóth Vilma (A Magyar Kultúra Lovagja) és Sófalviné Tamás Márta  
- A Szentgáli Pávakör bakonyi népdalokat tanít   
-„A mi házunk” – a Tájház bemutatása /Tamás Károlyné Tóth Vilma/ 
 

- Gulyás László – Vándormuzsikus     
- Tábortőz és guzsalyas - A Fából faragott Péter c. népmese üzenete – beszélgetés  

Vezette: Csuta Béla – tréner - Muzsikált a Szentgáli Banda   
          

          
      Nemezelés       Kovácsmester         Tojásdobálás 
 

         
Tamás Károlyné    Gulyás László 

      
Csuta Béla             Szentgáli banda     
 



„MEGRAKJÁK A TÜZET” - Szent Iván-nap – 2007. jún. 21. 
 
-„Gabalyda” – kézmőves játszóház: napbaba, nemeztulipán 
- Népi játékok – kötélhúzás, ostoros, labdázó stb 
- „A fehér hímzés reneszánsza” – A szentgáli Aranyalma Hímzıkör kiállítása  
- ”Vilma néni meséi” - Tamás Károlyné a régi szentgáli Szent Iván éjszakákról mesél 
- „A mi házunk” – a Tájház bemutatása /Tamás Károlyné Tóth Vilma/  
- „Szent Iván-éji álom” - Boka Gábor, vándorkomédiás faluszínháza    
- Szőrös Néptáncegyüttes tőzvarázslása, tőzugrás    
- A Somos együttes moldvai táncháza     
 

      
Gabalyda – Nemeztulipán, napbaba, népi olimpia 

       
 

         
Tamás Károlyné      A fehérhímzés reneszánsza 

         
Boka Gábor – Szent Iván-éji álom 

       
Somos zenekar – Moldvai táncház és tőzugrás 



„RENESZÁNSZ VIGASSÁG” – 2008. aug. 22. 
 

15.00 Gabalyda –  Játszóház nem csak gyerekeknek (lovagi játszóház, 
íj és nyíl készítés, nemezelés, sátorfestés) 

15.00 „Legyél te is lovag!” - Elıadás a középkori lovagok életérıl, 
fegyverzetérıl. Elıadás után íjászat– Tóth Csaba, 
lovaskaszkadırrel  

16.00 „A mi Mátyás királyunk” – játékos vetélkedı Tamás Károlyné, 
Vilma nénivel .Mátyás király Szentgálon c. mese feldolgozása 

 16. 30  A Szentgáli banda muzsikál 
 17.00  Reneszánsz dallamok – Vajda Szilárd furulyázik 
 17.00 -  İsi hagyományok reneszánsza 
   Pesovár Anna és Tisza Sándor elıadása a kanadai indiánokról  
 18.00 -  Angyalbárányok -  Écsi Gyöngyi, felvidéki bábmővész elıadása
  

19.00  „Magiar história” – Kátai Zoltán, énekmondó elıadása 
20.00 Moldvai táncház tábortőz mellett – Muzsikál a Boroszlán 

zenekar 

 
 

    
 
Tóth Csaba, lovaskaszkadır elıadása a lovagokról Vajda Szilárd – reneszánsz 
dallamok 
 

       
 
Szentgáli banda koncert Pesovár Anna: Észak-amerikai indiánok Écsi Gyöngyi 
 



      
      
Kátai Zoltán, énekmondó Moldvai táncház tábortőznél 

 

 
 

Homlokzat helyreállítás a Borsodi Tájházban 
 



Tervezett programok 
 

Igazi, hagyományos sváb disznóvágás Orfőn 
 
 

2008 december 13. szombat, Luca napja. 
Érkezés „hajnali” 9 órakor az Orfüi Kemencés Udvarba. 
 
Kézbe kerül a lefogó pálinka, majd a böllér és a fogóemberek megküzdenek a 
jószággal.  
/ Ezt a részét a programnak nem kötelezı figyelemmel kísérni./ 
 
Egy másik pálinkával elbúcsúzunk a disznótól. 
(Gyermekek autóvezetık a pálinka helyett mustot kapnak.) 
 
A disznó feldolgozásában a vendégek tevékenyen részt vehetnek /Kötényt, kést 
kell hozni./ 
 
Forralt bor, (gyermekeknek forró puncs) friss medvehagymás pogácsa. 
 
Markesz István a disznó feldolgozása közben mesél az igazi sváb 
hagyományról.  
 
Luca búzát vetünk. 
 
Reggeli: hagymás vér, fokhagymás sült máj. 
Ebéd: Szauresz (pörkölthöz hasonló, savanyú habarással készült sváb étel) 
Az asszonyok fánkot készítenek. 
 
A zsír sütésekor megkóstolhatják a friss töpörtyőt, borkóstolóval a tábortőz 
mellett egy kis harmonikaszóval. 
 
16 órakor mindenki kézbe kapja a „kóstolót”, ajándék disznótorossal (1 karika 
hurka, 1 karika kolbász) és ezzel térhetnek haza vendégeink. 
A fenti program részvételi díja 5000 Ft, gyermekeknek 12 éves korig 2500 Ft 
 
 
Aki még kíváncsi rá, mi szokott történni egy igazi disznótoros vacsorán, 
átballaghat a Muskátli vendéglıbe, ahol 19 órakor „dínom- dánom” kezdıdik, 
élızenés (harmonikás) táncmulatsággal. 
 
A disznótoros menü:  Májgombóc leves 



   Szárma (Toros töltött káposzta) 
   Sült véres, húsos hurka, sült krumplis kolbász, házi 
savanyúság 
   Fánk, szılılekvárral. 
 
A hangulatért a harmonikaszó a felelıs, az est addig tart, míg haza nem 
megyünk. 
 
A disznótoros vacsora részvételi díja: 4000 Ft, gyermekeknek 12 éves korig 
2000 Ft. 
 
Aki a disznóvágás mindkét, napközbeni és esti programján is részt vesz, 
kedvezményben részesül: 
Felnıtteknek: 8.000 Ft., gyermekeknek 12 éves korig 4.000 Ft. 
 
Részvételi szándékát kérjük írásban, vagy E-mailben megerısíteni! 
 
        Serényi Ákos üzletvezetı 

 

Magángyőjtemény nyílt Biharkeresztesen 

Szabó Károly biharkeresztesi győjtı - a Tájházszövetség egyéni tagja -  saját 
lakóházában és melléképületeiben nyitotta meg 2007-ben Régiség-
győjteményét, amelyet ebben az évben egy kovácsmőhellyel bıvített. 
A győjtemény Biharkeresztesen a Sallai utca 27-ben található, telefonos 
bejelentkezés a 54/430-599, vagy 30-259-1294 telefonszámokon. 
 
 

          
 

Fújtató és oszlopos fúró a kovácsmőhelyben 



KIÍRTÁK AZ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI 
PROGRAM TÁJHÁZAKAT ÉRINTİ ÚNIÓS PÁLYÁZATAIT 

 

A pályázati kiírásokat tartalmazó FVM törvények a MAGYAR 
KÖZLÖNY 149. számában olvashatók! 

135/2008.(X.18.) FVM rendelet: Az Európai Mezıgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre igénybe 
vehetı támogatások részletes feltételeirıl (Magyar Közlöny 17003-
17443 o.) 

138/2008.(X.18.) FVM rendelet: Az Európai Mezıgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtható, a vidéki örökség megırzéséhez 
igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl (Magyar 
Közlöny 18412-18748) 

Mindkét pályázat elsı beadási idıintervalluma 2008. október 19 – 
2008. november 30; a továbbiakban évente: május 1-május 31; ill. 
október 1-október 31. 

A pályázatokon az 5000 fı alatti ill. 100 fı/km2 alatti népsőrőségő 
területek indulhatnak. Nem vehetnek részt a budapesti 
agglomeráció települései, a városok, ill. a regionális központok. 

A sikeres pályázatok készítéséhez szükséges mielıbb 
regisztráltatni a 131/2008. (X. 1.) FVM rendelet szerinti  „Regisztrációs 
lapon” (lásd a következı oldalon). 

 



1. számú melléklet a 131/2008. (X. 1.) FVM rendelethez 

Regisztrációs lap 

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatba történı regisztrációhoz magánszemély részére 

Regisztráló magánszemély adatai 

1. Alapadatok: 
- név: 
- születési név: 
- anyja neve: 
- születési hely: 
- születési idı: 
- személyigazolvány szám: 

2. Címadatok: 
- állandó lakcím: 
- levelezési cím (amennyiben eltér az állandó lakcímtıl): 
- telefonszám: 
- e-mailcím: 

3. Iskolai végzettségre, valamint szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok: 
- végzettség(ek) megnevezése és a fıbb tárgyak megnevezése: 
- szakmai tapasztalat megszerzésének helye, rövid leírása: 

Elektronikus úton történı regisztráció adatai 
- Regisztráció idıpontja: 
- Regisztráció azonosító száma: 
- Megjelölt Szakterület(ek) neve: 

Szakterületehez történı csatlakozás 
Érdeklıdési köröm alapján az alábbi, 131/2008. (X. 1.) FVM rendelet 3. számú mellékletében nevesített 

szakterület(ek)hez kívánok csatlakozni: 
- Szakterület neve: 

Nyilatkozat 
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy az MNVH FVM VKSZI részére kitöltött jelen 

nyilvántartásba vételi lapon megadott adatok valósak. Hozzájárulok, hogy az általam megadott adatokat az 
MNVH Állandó Titkársága és az FVM VKSZI nyilvántartsa és a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő 
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény betartása mellett kezelje, használja a Magyar Nemzeti 
Vidéki Hálózat regisztrációs folyamata, valamint az MNVH tevékenységébıl adódó kapcsolattartás során. 

Kijelentem továbbá, hogy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 131/2008. (X. 1.) FVM rendeletben 
meghatározott céljait megismertem, mőködési feltételeit elfogadom és betartom, tevékenységemmel 
hozzájárulok a hálózat hatékony mőködéséhez. 

Aláírásommal igazolom továbbá, hogy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elektronikus adatbázisába történı 
regisztrációt megtettem. 

Kelt: .................................... 

...........................................................  
aláírás 

Regisztrációs lap 

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatba történı regisztrációhoz a 131/2008. (X. 1.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés 
b)-i) és m) pontjaiban meghatározott szervezetek részére 



Regisztráló szervezet adatai 

1. Alapadatok 
- Szervezet neve: 
- Fı tevékenység (TEAOR/SZJA szám szerint): 
- Alapítás éve: 
- Jogi státusza (gazdasági társaság, önkormányzat, egyesület, alapítvány stb. - KKV kód): 
- Adószám: 
- Mőködési szint (települési, térségi, kistérségi, megyei, regionális, országos, nemzetközi): 
- KSH törzsszám: 
- Bírósági nyilvántartási szám/cégjegyzékszám: 
- Civil szervezet jogállása: 
- Közhasznúsági végzés bírósági száma: 
- Közhasznúságba vétel idıpontja: 
- Hivatalos képviselı neve: 
- Cégjegyzésre jogosultság módja (önálló/együttes): 
- MVH által kiadott ügyfél regisztrációs szám: 

2. Címadatok 
- Székhely irányítószáma: 
- Székhely település: 
- Székhely utca, házszám: 
- Székhely kistérség: 
- Székhely megye: 
- Székhely régió: 
- Telefonszám: 
- Faxszám: 
- Levelezési név: 
- Levelezési cím: 
- Internetcím: 
- Nyilvános e-mailcím: 

Elektronikus úton történı regisztráció adatai 
- Regisztráció idıpontja: 
- Regisztráció azonosító száma: 
- Megjelölt Szakterület(ek) neve: 

Szakterülethez történı csatlakozás 
Az általam képviselt szervezet alaptevékenysége alapján az alábbi 131/2008. (X. 1.) FVM rendelet 3. számú 

mellékletében nevesített szakterület(ek)hez kíván csatlakozni: 
- Szakterület(ek) neve: 

Nyilatkozat 

Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy jogosult vagyok a 
....................................................................................... (szervezet megnevezése) képviseletére és az FVM VKSZI 
részére kitöltött jelen nyilvántartásba vételi lapon megadott adatok valósak. Hozzájárulok, hogy az általam 
képviselt szervezet nyilvántartásba vételéhez megadott adatokat az MNVH Állandó Titkársága és az FVM 
VKSZI nyilvántartsa és a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 
LXIII. törvény betartása mellett kezelje és használja a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat regisztrációs folyamata, 
valamint az MNVH tevékenységébıl adódó kapcsolattartás során. 

Kijelentem továbbá, hogy az általam képviselt szervezet tagja a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 131/2008. 
(X. 1.) FVM rendeletben meghatározott céljait megismerte, mőködési feltételeit elfogadja és betartja, 
tevékenységével hozzájárul a hálózat hatékony mőködéséhez. 

Aláírásommal igazolom továbbá, hogy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elektronikus adatbázisába történı 
regisztrációt megtettem. 

Kelt: .................................................. ............................................................  
        képviselı  cégszerő aláírása 



2. számú melléklet a 131/2008. (X. 1.) FVM rendelethez 

Nyilatkozat regisztráció törlésérıl 

Magánszemélyek részére 

Alulírott, ............................................... (név) (anyja neve: .................................................., születési hely/idı 
....................................................................................................) kijelentem, hogy 200.... ............................... hó 
........... napon regisztrációmat törlöm a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatból. 

Kelt: ............................................................. 

...........................................................  
aláírás 

Nyilatkozat regisztráció törlésérıl 

a 131/2008. (X. 1.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés b)-i) és m) pontjaiban meghatározott szervezetek részére 

Alulírott, ................................................. (név) (anyja neve: .................................................., születési hely/idı 
.....................................................................................................................), mint a ............................ 
............................................................................................................. (szervezet megnevezése) képviselıje 
kijelentem, hogy 200... ................................ hó ........... napon az általam képviselt szervezet törli regisztrációját a 
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatból. 

Kelt: ............................................................ 

...............................................................  
képviselı  

cégszerő aláírása 

3. számú melléklet a 131/2008. (X. 1.) FVM rendelethez 

Szakterületek: 
1. Fenntartható energia szakterület: a megújuló energiaforrások (nem csupán biomassza) alkalmazása iránt 

érdeklıdık számára; 
2. Állattenyésztés, állattartás szakterület; 
3. Szántóföldi növénytermesztés szakterület; 
4. Élelmiszer feldolgozás szakterület: magában foglalja az elsıdleges feldolgozást, az élelmiszeripari 

vállalatoktól a helyi termékek elıállítójáig (gyümölcs, zöldség, tej, hús, gomba); 
5. Vidéki örökség szakterület: a vidék kulturális és természeti örökségének megırzésében érdekelt tagok; 
6. Kertgazdaságok és természetközeli gazdálkodás szakterület: a gyümölcs-zöldségtermelés, a bio-, öko- és 

egyéb alternatív termelési módok iránt érdeklıdık számára; 
7. LEADER szakterület: minden LEADER-szerő együttmőködésben érintett tag számára; 
8. Erdészet és vadgazdálkodás szakterület; 
9. Turizmus és vállalkozásfejlesztés szakterület; 
10. Társadalmi integráció, humánerıforrás- és szolgáltatásfejlesztési szakterület: magában foglalja a vidéki 

közösségi és közszolgáltatások, társadalmi felzárkóztatás témáit; 
11. Tudás, innováció, kutatás-fejlesztés, informatika szakterület. 

 
 



T A R T A L O M 
 

A Magyarországi Tájházak VI. Országos Találkozója programja 
 

Beszámoló a Magyarországi Tájházak VI. Országos Találkozójáról 
 

Tudományos kutatás és gyakorlat a Szennai Szabadtéri Néprajzi 
Győjtemény létrehozásában és mőködtetésében (1971-1984 között) 

 

L. Szabó Tünde építészeti hagyatéka 
 

Bodzaünnep Hartán 
 

A  Tájházszövetség Közép-Magyarországi Tájházak Regionális 
Találkozójáról 

 

A Tájházszövetség Dél-alföldi Regionális Fóruma  
Csanádpalotán 2008. június 20-án 

 

Tájházavató Nagymányokon 
 

A Vajdasági Magyar Tájházak múltja, jelene és jövıje VIII. c. 
konferenciája  Péterrévén 2008. július 13-án  

 

A  Hagyományok és értékek VI. címő szeminárium a szlovákiai Zsigárdon 
 

Emberek, gépek, találkozások tizedszerre a „Gépmúzeumban” 
Mezıkövesden 

 

Észak- és Keletmagyarországi Regionális Fórum a Sóstói Múzeumfaluban, 
2008. szeptember 6-án  

 

Tájházi Mőhely a Szabadtéri Néprajzi Múzeum konferenciatermében 2008. 
szeptember 15-én 

           
III. Dél-Alföldi Regionális múzeum-szakmai találkozó 

 

Tájházi Mőhely a Dunaharaszti Tájházban 2008. október 14-én  
 

A „Tájházak a közösségért” pályázat monitorozása 
 

Tervezett programok 
 

KIÍRTÁK AZ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 
TÁJHÁZAKAT ÉRINTİ ÚNIÓS PÁLYÁZATAIT 

 
Regisztráció a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatba  

 
 


