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Tisztelt Olvasó, Kedves Barátaim! 
 

Az ısz a betakarítás ideje, az összegzésé. Ennek szellemében rendeztük 
regionális fórumainkat. Ezeknek a sajátos találkozásoknak több arca is van. Elsı 
és legfontosabb a találkozás, hiszen ilyenkor sok „régi ismerıs” találkozik 
egymással, és ebben talán a Tájház Szövetségnek is van egy kis szerepe. A 
másik arca a kölcsönös informálás, olyan új ismeretek átadása, megismerése, 
amely mindannyiunkat épít, képez. A harmadik arca a tájház-mozgalom meg- és 
elismertetése. Hiszen ilyenkor megjelennek a szőkebb és tágabb környezetünk 
közigazgatási-, önkormányzati-, és közmővelıdési vezetıi. És ez a többarcúság 
teszi színessé, élménnyé ezeket az alkalmakat. 
 

Sajátságos hangulata van a nemzetiségi tájházak találkozóinak. Ezt érezhettük 
Vértesszılısön, vagy Budaörsön. Valószínőleg a közös beszélt nyelv, a közös 
gyökerek, az évtizedes ismeretségek teszik még tartalmasabbá ezeket a 
találkozókat. 
 

Hasonló érzésünk van mindig a határainkon túli magyar nyelvterületek tájház-
vezetıinek találkozóin, ahol különös hangsúlyt kap ennek a mozgalomnak a 
jelentısége abban a környezetben. 
 

És ezeknek a találkozásoknak fontos „mellékterméke”  az a helyszínen szerzett 
tapasztalat, benyomás, amit a programok részét képezı tájház-látogatások 
alkalmai teremtenek meg. Rendkívül széles és színes paletta. Egy valami 
azonban közös mindegyikben: a múlt emlékeinek megırzésébe és ennek 
jelentıségébe vetett hit!  
 

Az elmúlt évek tájházakat támogató pályázatai – és különösen az ebben az 
évben kiírt „Tájházak a közösségért”  pályázat bizonyítja, hogy a kormányzati 
szervek is felismerték ennek a területnek korábban méltatlan magára hagyását. 
A hazai és határainkon túli kistelepülések fokozatos elsorvadásában valóságos 
túlélési „infúziót” jelentenek ezek a kézzel fogható segítségek, 
közösségformáló-életben tartó támogatások, amelyek természetesen az 
igényeknek csak egy töredékét tudják kielégíteni.  
 

Kialakulóban van egy olyan minıségi csoportja a tájházaknak, amely mintául 
szolgálhat a többi, még csak kezdeti lépéseit megtevı győjteménynek. A 
múzeumi mőködési engedélyek felülvizsgálatának és megújításának 
felgyorsulása bizonyítja, hogy  a fıhatóságok is felismerték ezt. Szebb 
jövınkben bízva látogatókban és pályázati sikerekben gazdag, boldog 
újesztendıt kívánunk valamennyi tagunknak és szimpatizánsainknak. 
 
Jósvafı, 2008. december 2.      Szablyár Péter 
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Helytörténeti győjtemények és tájházak a Jászságban 
- Dr. H. Bathó Edit etnográfus, 

a Jász Múzeum igazgatója - 
 

 
  A jászok sok mindenre büszkék. Büszkék kiváltságos történelmi múltjukra, a 
redemptiora, gazdag hagyományaikra és a szülıföld iránti szeretetükre. Ebbıl 
gyökerezik az a széleskörő hagyományırzés, ami a Jászságban egészen 
egyedülálló módon nyilvánul meg. 
   Az 1960-as években országszerte kibontakozó honismereti mozgalomhoz a 
Jászság elsıként csatlakozik. Egymás után jönnek létre a felnıtt honismereti 
szakkörök, akik hamarosan létrehozzák az elsı helytörténeti győjteményeket is. 
A győjtemények, illetve tájházak fenntartói kezdetben a községi, városi tanácsok 
voltak, napjainkban pedig a helyi önkormányzatok. Gondozóik a helytörténeti 
szakkörök, baráti körök és a mővelıdési házak. 
   Napjainkban a Jászság 14 településén 19 győjtemény, tájház mőködik. 
 
 1. Jászjákóhalma 
Horváth Péter Helytörténeti Győjtemény 
  A ma is mőködı Horváth Péter Honismereti Szakkört 1963-ban alapította 
Váradi Zoltán történelem tanár, 1983 óta Fodor István Ferenc népmővelı-
könyvtáros irányítja a tagokat. 
A Horváth Péter Helytörténeti Győjtemény elsı kiállítása 1966-ban nyílt meg a 
község egykori csıdör-istállójában, 1998-ban költözött át a mai helyére, a Fı 
utcán álló magánházba. A győjtemény mellett 2000-ben rendezték be a Laki Ida 
képtárat, amely a település híres szülötte alkotásaiból kínál egy csokorra valót. 
A győjtemény jelesebb tárgyai: honfoglalás-kori kard, félegyházi madonna, 
Fazekas Dávid betyár pisztolya. A győjtemény leltározott, fotózott. 
A Horváth Péter Honismereti Szakkör munkájában kiemelkedı szerepet kap a 
népi táplálkozás hagyományainak megırzése: pampuska és rétes sütı verseny, 
különleges ételek készítése (varjú, veréb), disznóvágás, valamint Nepomuki 
Szent János kultuszának erısítése (Jánoska úsztatása). 
A szakkör ebben az évben ünnepelte fennállásának 45 éves évfordulóját. 
 
2. Jászapáti 
- Vágó Pál Emlékház 
Az 1803-ban épült egykori redemptus házban született és élt Vágó Ignác 
jászkapitány fia, Vágó Pál festımővész. A kúriaszerő mőemlék épületben 
Szikszai Gábor tanár és Bistey László hatósági becsüs vezetésével, a honismereti 
szakkör tagjainak segítségével hozták létre az elsı helytörténeti kiállítást és a 
Vágó Pál emlékkiállítást.  
A győjtemény napjainkban a Mővelıdési Ház mőködteti a győjteményt, s 
gondozója Kökény Gáborné.  
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Jelenleg öt kiállítás tekinthetı meg az épületben:  
-  Vágó Pál festımővész emlékszoba 
- egy redemptus gazda konyhája 
- a szövés-fonás eszközei 
- Mihályi Béla keramikus emlékszobája 
- idıszaki kiállító terem 

A győjtemény részben leltározott. Jelesebb tárgyai: Mária Terézia 1746-ban 
kiadott, latin nyelvő vásártartási engedélye, hímzett férfi suba, Jakkel Sándor 
kékfestımester nyomódúcai, nyomott textíliái. 
 
Tanyamúzeum 
A Vándorffy János Honismereti Szakkör 1976-ban alakult meg azzal a céllal, 
hogy az egyre hanyatló tanyavilág emlékeit összegyőjtsék és  az utókor számára 
megmentsék. A tanyamúzeum 1979-ben nyitotta meg kapuit a  Jászszentandrási 
úton, a Velemi Endre MgTsz udvarán. A szépen berendezett tájház egy 
redemptus gazda három osztatú tanyaházát mutatja be a hozzá tartozó gazdasági 
építményekkel. 
A tájház gondozója a Vándorffy János Honismereti Szakkör, amelynek alapító 
vezetıje Berki István volt, jelenleg Mihályi József áll a lelkes csapat élén. 
A győjtemény leltározatlan. Jellegzetes tárgyai: A apáti gazdák 19. század 
elejérıl származó selyem zászlója, a jász viselet darabjai. 
A szakkör hagyományırzı tevékenységei közül kiemelkedik a hagyományos 
aratás és a kakaspörkölt fızı verseny. 
 
3. Jászkisér 
Csete Balázs Helytörténeti Győjtemény és Tájház 
1970. március 15-én Gyıri János tanár úr vezetésével alakult meg a Csete 
Balázs Honismereti Szakkör, amelynek tagjai 1981-ben hozták létre a 
győjteményt Szabó Kálmán egykori jászkiséri módos gazda házában. Az ott 
látható kiállítás részben helytörténeti győjtemény, részben pedig tájház. A 
győjteményi kiállításban az egykori népélet tárgyai láthatók, míg a tájházi 
részben egy református kiséri család szobáját, konyháját és portáját (a szükséges 
épületekkel) ismerhetik meg a látogatók.  
A győjtemény leltározott, és mőködési engedéllyel rendelkezik. 
Jeles tárgyai: Mikoviny Sámuel 1786-ból származó térképe, a helyi Olvasókör 
1928-as selyem zászlója, Csete Balázs néprajzkutató gyermekjáték anyaga és 
rajzai. 
A tájház mőködtetıje a Mővelıdés Háza, gondozója a Csete Balázs Honismereti 
Egyesület, amelynek jelenlegi vezetıje Benedek József.      
A szakkör tevékenységei között országos elismertséget élveznek a játszóházak, 
amelynek vezetését kezdetben Gyıri Jánosné, jelenleg pedig Szüle Katalin 
irányítja, valamint a minden év decemberében megrendezésre kerülı Apáról 
Fiúra hagyományırzı bemutató. 
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4. Jászdózsa 
Tájház  
A dósai Tájházat 1989. december 1-jén avatták fel Bozóky József 1847-ben 
épült házában. Létrehozásában a Dósai Honismereti Szakkör jeleskedett Gulyás 
János vezetésével, akik azóta is gondozói a győjteménynek. A szakkör 
irányítását jelenleg Zsidei Andrásné végzi. 
A tájház hagyományosan berendezett jászsági parasztház, amelynek hátsó 
szobája egyben közösségi helyiségül is szolgál.  
A győjtemény nem leltározott. Jellegzetes tárgyai: a kerepélyes fıkötık, csikó 
sparhelt, pénzrosta. 
A szakkör hagyományırzı tevékenysége igen széleskörő (aratás, tejfeldolgozás, 
a régi vásárok világa, Jánoska úsztatása) 
A tájház fenntartója a helyi önkormányzat, gondozója a Honismereti Szakkör. 
 
5. Jászárokszállás 
Jász-ház (tájház) 
A tájházként berendezett módos gazdaházat 1882-ben Bordás András építette. 
Létrehozása Faragó Jánosné helytörténeti kutató nevéhez főzıdik. A ház hátsó 
traktusában kerültek bemutatásra a város jeles mővészeinek (Pethes Imre, 
Kaszab Anna, Görbe János) relikviái is. 
A ház berendezésében különösen figyelemre méltó a konyha kombinált 
tőzhelye. 
A győjtemény anyaga leltározatlan.  
Fenntartója Jászárokszállás Önkormányzata, gondozója a Mővelıdési Ház. 
 
 
6. Jászágó 
Helytörténeti Győjtemény 
A helyi Honismereti Szakkör tagjai 1963-ban hozták létre a Helytörténeti 
Győjteményt Macsi Sándor  tanár úr vezetésével. A győjtemény, amely az 
egykori rendırség épületében mőködik, több teremben mutatja be a község 
egykori népéletének, gazdálkodásának tárgyi eszközeit és dokumentumait. A 
kiállításban jelentıs régészeti anyag is található, amelyben különösen értékes 
egy termékenységi idol és egy gótikus gyertyatartó. 
A leltározatlan győjtemény fenntartója a helyi önkormányzat, gondozója a 
Jászágói Baráti Kör Macsi Sándor vezetésével. 
 
Iskolatörténeti győjtemény 
A régi iskola épületében 1981 óta látható ez a rendkívül érdekes kiállítás, amely 
az egykori tanyai és községi iskoláknak állít emléket. A berendezett régi 
tanteremben láthatjuk az egykori taneszközöket és gyermekjátékokat, valamint a 
késıbbi úttörıélet emlékeit. 
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A győjtemény nem leltározott. Fenntartója a helyi önkormányzat, gondozója a 
Jászágóiak Baráti Köre. 
 
Öreg ház (tájház) 
Jászágó legfiatalabb győjteménye a 2007-ben felavatott Öreg ház. Berendezése 
egy középparaszt gazda lakóterét és portáját mutatja.  
Anyaga leltározatlan. Fenntartója a helyi önkormányzat, gondozója a Jászágóiak 
Baráti Köre. 
 
7. Jászfényszaru 
Kiss József Helytörténeti Győjtemény (tájház) 
A tájház 1983-ban, Jászfényszaru alapításának 550 éves évfordulója tiszteletére 
rendezett ünnepség keretében nyitotta meg kapuit a nagyközönség elıtt. A 
nádfedeles, vertfalú kerítéses módos parasztházat a helyi tanács vásárolta meg, 
amelyet hagyományos módon rendeztek be a Petıfi Mővelıdési Ház 
munkatársai.  
Jellegzetes tárgyai között találjuk a jász viselet darabjait, és a kenderfeldolgozás 
eszközeit. 
A győjtemény leltározatlan. Fenntartója a helyi önkormányzat, gondozója a 
Petıfi Sándor Mővelıdési Ház. 
 
8. Jásztelek 
Tájház 
A tájház 1996-ban nyílott meg az ún. Kiscsatári-féle házban, amely maga is népi 
mőemlék. A győjtemény anyagát a helyi Nyugdíjas Klub tagjai győjtötték össze. 
A ház három helyiségbıl áll (szoba, konyha, kamra), berendezése szegény 
paraszti jellegő. 
Győjteménye leltározott. 
Fenntartója a helyi önkormányzat, gondozója a Honismereti Szakkör. 
A Honismereti Szakkör tevékenységi közül figyelemre méltó a Pörkölt torta 
készítı verseny és a Jánoska eresztés szokásának felelevenítése. 
 
9. Alattyán 
 
Gecse Árpád Emlékház (tájház) 
A győjtemény 2000-ben nyílott meg Gecse Árpád festımővész házában, 
születésének 100. évfordulóján. A szobák berendezése hiteles, a bennük 
található festmények közül 66 a község tulajdona, 36 pedig letéti állomány. 
Az anyag leltározott. 
 
Fenntartója a helyi önkormányzat, mőködtetıje a Gecse Árpád Honismereti 
Szakkör. 
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Helytörténeti Győjtemény 
A győjtemény 2008. szeptemberében nyílt meg a Plébánia udvarán álló egykori 
istálló épületben. Létrehozója a Községért Alapítvány és a Gecse Árpád 
Honismereti Szakkör. A kiállítás a régi gazdálkodás és népélet dokumentum és 
tárgyi anyagát mutatja be. 
A győjtemény leltározatlan. 
Fenntartója a helyi önkormányzat, mőködtetıje a Gecse árpád Honismereti 
Szakkör, Mosonyi Sándor vezetésével. 
 
10. Jászladány 
Helytörténeti Győjtemény 
A győjtemény az egykori iskola épületében kapott helyet. A kiállításban a népi 
gazdálkodás eszközei, a paraszti élet tárgyai tekinthetık meg a látgatási idıben. 
A győjtemény leltározatlan. Fenntartója a helyi önkormányzat, gondozója a 
Mővelıdési Ház. 
 
Tájház 
A tájház 2004-ben nyílt meg a Jászok Világtalálkozóján. Az épület nem paraszti, 
hanem egy  polgári család életterét mutatja be a 20. század elejérıl. A 
hagyományos módon berendezett szobák kellemes látványt nyújtanak a betérı 
látogatók számára. A ház udvarát pedig a község rendszeresen használja 
különbözı hagyományırzı rendezvények helyszínéül. (pl. Jász piknik) 
A győjtemény leltározatlan. Fenntartója a helyi önkormányzat, gondozója 
Szikszainé Gál Ilidkó tanárnı. 
 
11. Jászboldogháza 
Tájház 
A győjtemény Besenyi Józsefné 1950-es években épült házában került 
elhelyezésre. Különlegessége, hogy a szobák berendezése már nem a paraszti, 
hanem a 20. századi paraszt-polgári környezetet mutatja be, hitelesen. A tájházat 
2006-ban nyitották meg a Jász Világtalálkozó alkalmával. 
A győjtemény leltározatlan. Fenntartója a helyi önkormányzat, gondozója a 
Nyugdíjas Kör. 
 

12. Jászszentandrás 
Helytörténeti Győjtemény 
A községben már az 1980-as években is mőködött győjtemény, de a 
késıbbiekben ez megszőnt. 2007-ben a jászok XIII. Világtalálkozója alkalmával 
azonban újból létrehozták a győjteményt és a régi iskola üresen álló épületében 
helyezték el. Az elsı szobában helytörténeti kiállítás látható, míg a hátsó 
traktusban egy módos gazda szobáját és konyháját rendezték be a hagyományos 
módon, míg a negyedik helyiségben Huszárovics Antalné helybeli szalmafonó 
szalma-csodáit tekinthetik meg az érdeklıdı látogatók. 
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A győjtemény nem leltározott. Fenntartója a helyi önkormányzat, gondozója a 
Mővelıdési Ház. 
 

13. Pusztamonostor 
Tájház 
A legfiatalabb tájházunk a pusztamonostori, 2008. július 27-én a XIV. Jász 
Világtalálkozó alkalmával adták át a nagyközönségnek. A tájház egy 20. század 
közepi paraszt család lakásberendezését mutatja be, többnyire hiteles módon. 
A győjtemény leltározatlan. Gondozója a Községért Egyesület. 
 

14. Jánoshida 
Virág Gellért Emlékház 
Virág Gellért helybeli születéső fafaragó, halála után az önkormányzatra hagyta 
lakóházát, amelyben emlékszoba és helytörténeti győjtemény kialakítását 
tervezik. Az anyag válogatása, rendszerezése folyamatban van. A győjtemény 
fenntartója a helyi önkormányzat, gondozója Zámbori Jánosné. 
 

    A jászsági helytörténeti győjteményeket és tájházakat közösségi igényre, 
közösségek hozták létre, s ma is élı közösségi színterek. Szinte minden 
győjtemény számos hagyományırzı rendezvénynek is helyet ad.  
   Mőködésük tekintetében azonban számtalan gonddal találkozunk 

- Fenntartási gondok: kevés pénz, az épületek zöme öreg és vizes, 
átalakításuk szükséges 

- A legtöbb kiállítás zsúfolt és korszerőtlen, átrendezésük idıszerő 
- Mindenhol hiányzik a győjteményi raktár 
- A győjtemények zöme leltározatlan, nyilvántartásuk elengedhetetlen 
- A győjtemények nyitva tartási ideje kevés, látogatásuk csak elıre 

bejelentett módon 
      lehetséges 
- A győjtemény gondozását társadalmi munkában végzik, a személyek 

meghatározó szerepet játszanak a győjtemény megítélésében 
- A győjtemények mőködéséhez továbbra is rendkívül fontos a helyi 

múzeum szakmai segítsége, felügyelete. 
 

    
 

Részletek a jászkiséri tájházból
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Tájékoztató 
a Magyarországi Német Tájházak III. Országos találkozójáról, amelyet 

2008. november 15-én tartottak Budaörsön, a Jókai Mór Mővelıdési 
Központban 

 
A közel 30 fı részvételével megrendezett találkozó szervezıje a budaörsi 
Heimatmuseum, háziasszonya Jaszmann Gabi volt. A szokásosnál alacsonyabb 
részvételt párhuzamos rendezvények okozták. Már a regisztrálásnál kellemes 
meglepetés érte a résztvevıket: itt adták át a „Mesélı tájházak – Häuser, die uns 
erzählen” címő kis kötetet (Jaszmann Gabriella, Kovács Veronika, Grósz 
András, Csendes Krisztina munkája), amely magyar és német nyelven mutatja 
be a magyarországi német tájházakat és tájszobákat. 
A Német Kisebbsségi Önkormányzat nevében Ritter Imre, a város nevében 
Wittinghoff Tamás polgármester, az LdU nevében Heinek Ottó elnök 
köszöntötte a megjelenteket. 
„Tájház születik” címmel Vass Erika (SZNM) a dunaharaszti tájház 
létrejöttének körülményeit és tapasztalatait.. Koncz Pál restaurátor (Veszprém 
megyei Múzeumok Igazgatósága) „Restaurálás, állagmegırzés házilag” címmel 
ismertette a tájházakben elvégezhetı állagmegóvási munkák fortélyait. Ambach 
Mönika igazgató (Ungarndeutsches Kultur- und Informationszentrum) az 
internet és a kisebbségi kapcsolatát mutatta be látványos és tömör multimédiáss 
prezentációval. A Zentrum web-oldalai: 
 

www.zentrum.hu; info.zentrum.hu; www.abgedrecht.hu; 
www.blickpunkt.hu; www.bibliothek.hu. 

 
Csendes Krisztina (Heimatmuseum Budaörs) múzeumpedagógiai tapasztalatait, 
Dr Bereczki Ibolya „Rejtızködı kincseink” címmel a tájházakban rendezhetı 
idıszaki kiállításokkal kapcsolatos tapasztalatait, ötleteit osztotta meg a 
résztvevıkkel. 
Szablyát Péter (Tájház Szövetség) az októberben kiírt FVM vidékfejlesztési 
pályázatokat, Kovács Veronika (igazgató, Heimatmuseum) a tájházi 
menedzsment sajátosságait foglalta össze. 
 
Országh György (GEO-KART Kft) a MONARI nyilvántartási rendszerrıl 
tartott bemutatót, ismertetve a Tájházak a közösségért pályázat keretében 
csatlakozott tájházak eddigi eredményeit, tapasztalatait. 
A résztvevı tájházak közül a dunaharaszti (Schwartz Ildikó) és a hartai 
(Gottschall Péter) tartott rövid bemutatkozó elıadást. 
 
Jaszmann Gabriella (Magyarországi Német Nemzetiségi Tájházak Szakmai és 
Információs Központja) zárszava után vendéglátóink a „Teri néni éttermébe” 
invitálták a társaságot egy finom ebédre. 
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Magyarországi Német Tájházak III. Országos találkozójáról 
Elıadóink: 

 

   
  

Ritter Imre   Wittinghoff Tamás  Heinek Ottó 
 

                
 

 Vass Erika   Koncz Pál   Csendes Krisztina 
 

     
 

 Dr Bereczki Ibolya     Országh György    Közös ebéd Teri néninél 
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Denkmal 2008 
Európai restaurálási, mőemlékvédelmi és épületfelújítási vásár 

Lipcse, 2008. november 20-22. 
- Jaszmann Gabriella -  

 
A kétévente megrendezésre kerülı rangos nemzetközi szakkiállításon idén a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal invitálására a magyarországi német tájházak 
is képviseltették magukat a Budaörsi Heimatmuseum szervezésében.  
 
Magyarország ezen a vásáron nem csak egyszerő kiállító volt, hanem mint 
díszvendég, „Partnerland” kiemelt figyelmet kapott. A kiállítás elıestéjén, 
november 19-én a felújítás alatt álló lipcsei Kongresshalle „Tükörpavilonjában” 
került sor a vásár ünnepélyes megnyitójára, majd a magyarok által adott 
állófogadásra.  
A megnyitón köszöntıt mondott többek között Lipcse város fıpolgármestere, 
Burghard Jung, a Magyar Köztársaság Németországi nagykövete Dr.Peisch 
Sándor, a magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkára, Csák Ferenc, 
a vásárt hivatalosan megnyitotta a német közlekedési építésügyi és 
városfejlesztési miniszter, Wolfgang Tiefensee.  
 

 
 

Utóbbi két politikus másnap a magyar standot is megnyitotta, majd 
meglátogatta.  
 
Csák Ferenc hosszabban idızött nálunk, elbeszélgetett a német tájházak 
helyzetérıl, felajánlotta segítségét, megemlítette, hogy nagyanyja is Pécs 
környéki „sváb” családból származik, majd írt néhány kedves mondatot a 
vendégkönyvünkbe. 
 
A kiállítás naponta visszatérı kedves vendége volt Klaus Loderer a 
Magyarországról előzött Németek Szövetségének elnöke. 
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Az összesen 300 m² nagyságú magyar standnak kb. 25 m²-es területét kapták 
meg tájházaink. 
 

 
 

Német tájházak makettjei a kiállításon 
 

Az elızetes elképzeléseknek és terveknek megfelelıen elkészíttettük négy 
jellegzetes német parasztház, Bátaszék, Császártöltés, Ófalu, Szederkény és a 
budaörsi Kıhegyi Kápolna makettjét, valamint négy tablót (magyarországi 
németek ill. budaörs története és nevezetességei) és egy 57 magyarországi német 
tájházat bemutató könyvecskét. Ezek képezték megjelenésünk fı vonulatát, de 
természetesen a Heimatmuseum régebbi kiadványait, könyveit is prezentáltuk 
illetve egyéb kisebb szóróanyagot is magunkkal vittünk, pld. Passió-ismertetıt, 
képeslapokat, diót (héjában) birsalmasajtot. A kiállítás teljes ideje alatt 
folyamatosan vetítettünk Budaörssel kapcsolatos filmeket és néhány más 
település bemutatkozó filmjét. 
 
Sokan rácsodálkoztak a maketteket kísérı vidéki hölgyek régi német viseletére. 
Azon túl, hogy felvették ünneplıjüket, és a betérı látogatókkal elbeszélgettek, 
ık voltak a magyar stand megnyitóján az ünnepélyes szalagátvágás 
„háziasszonyai”, üde színfoltjai. 
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Hiányzott egy kicsit a többi kiállító „felhajtó ereje”, ugyanis szinte mindegyikük 
fantáziája kimerült a tabló, a kis ismertetı füzetek és a vetítés szintjén. Nem 
képviseltették magukat a magyar standon olyan kézmőves cégek, akik helyszíni 
prezentációval színesíthették volna a megjelenést. Így történhetett, hogy sok 
látogató azt hitte, mi vagyunk „A Magyar Stand” és hozzánk jöttek 
információkért. 
 
Mindent egybe vetve elmondhatjuk, hogy sikerült kihozni a kiállításon való 
megjelenésbıl szinte mindent, amit lehetett, megtettük, amit tudtunk. Közben jó 
személyes kapcsolat alakult ki a minket kísérı tájházas munkatársakkal, akikkel 
ezután bizonyára sikeresebben tudunk majd együttmőködni a német 
győjtemények körüli tervekben, programokban. 
 
Támogatóink: 
 
MEH Kisebbségi és Intervenciós Keret 
Budaörs Város Önkormányzata 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
Pest Megyei Német Önkormányzat 
Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata  
Baranya Megyei Német Önkormányzat 
Etyeki Németek Egyesülete 
 
Köszönjük támogatóinknak a bizalmat és a lipcsei denkmal2008 kiállításon való 
részvételhez az anyagi hozzájárulást! 
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Tájékoztató 
a Dunántúli Regionális Tájház Találkozóról, amelyet 2008. november 22-én 

tartottak Vértesszılısön a Mővelıdési Házban 
 
A 43 fı részvételével megtartott találkozóra – Persikné Szabó Katalin és 
munkatársai körültekintı szervezésében – az ebben az évben mintaszerően 
felújított Mővelıdési Házban került sor. Jelentıségét a Tájházszövetség részére 
fokozta, hogy errıl az országrészrıl (Komárom-Esztergom, Fejér-megyék) 
kevés tagunk van, és az elmúlt évek tájházas pályázatain is kevesen jelentkeztek 
errıl a vidékrıl. A találkozón részt vett Dr Bereczki Ibolya elnök, Horváth Attila 
és Andó György elnökségi tag. 
 
A hirtelen jött havazás ellenére egymás után érkeztek a résztvevık, akiket a 
házigazdák egy – a vértesszılısi tájháta bemutató CD-vel és mézeskalácsos 
batyuval fogadtak. 
 
Persikné Szabó Katalin háziasszonyi köszöntı szavai után Dr. Nagy Sándor 
polgármester szólt a megjelentekhez, kiemelve a tájházak jelentıségét egy 
település életében. 
 
Németh Erika, a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 
Fıosztály  fıigazga-tója: „A nemzetiségi sokszínőség helye és szerepe” címő 
elıadásában országos áttekintést adott, konkrét példák bemutatásával (Peresznye 
– Horvát Keresztény Múzeum; Felsıszömölnöki paplak). Megoldandó 
feladatnak említette a kisebbségi nemzetiségi győjtemények helyzetének 
rendezését. Hangsúlyosan szólt a honlapok jelentıségérıl. 
 
Dr Bereczki Ibolya fıigazgató-helyettes (SZNM) „Tájház születik” címő 
elıadásában a tájházak életútját és jövıbeli fejlesztési irányait foglalta össze 
példákkal illusztrálva. 
 
Szablyár Péter az elmúlt évek pályázati tapasztalatainak összegzését és az 
UMVP vidékfejlesztési pályázatainak lehetıségeirıl és gyakorlati teendıirıl 
adott számot. 
 
Andó György elnök (LEGÁTUM KHT) a Legátum Kht. Szlovák nemzetiségi 
tájházakkal kapcsolatos eddigi tevékenységét és jövıbeli terveit foglalta össze. 
Bejelentette, hogy a Szlovák Tájházvezetık 2009. évi konferenciája 2009. 
áprilisában Dunaegyházán lesz. 
 
Törzsök Erzsébet a Turizmus Zrt. regionális képviselıje „Falusi turizmus a 
Közép-Dunán-   túli Régióban” címő elıadásában felvillantotta a „Falusi 
turizmus” történetét és mai helyzetét, a tájházak jelentıségét és kapcsolatát a 
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vendéglátásnak ebben a speciális ágazatában. Felhívta a figyelmet a 2009. évre, 
amely a „Kultúra éve” lesz a hazai turizmusban, amely újabb nagy lehetıségeket 
tartogat a tájházak számára is. 
 
A helyszínen elfogyasztott kitőnı ebéd után Főrészné Molnár Anikó a 
tatabányai bányászati skanzent mutatta be, majd a bánhidai szlovák faluházról 
láthattunk színvonalas video-filmet.  
 
Kutenics Mária a Vértesszılısi tájház létrejöttérıl, fejlesztési fázisairól beszélt, 
majd a tájházban mindennek magvalósulásáról adott személyes hangvételő 
tájékoztatást. Dr. Nagy Sándor polgármester az ez évben befejezıdött új 
fejlesztésekrıl (kemence, ól, góré, kút) adott számot. 
 
A kitőnıen megszervezett találkozó méltó zárása volt a Tájházszövetség ez évi 
regionális találkozóinak, melyért köszönet a vértesszılısi kollektívának és 
önkormányzatnak. 

 
Vértesszılısi kaleidoszkóp 

 

   
 

 Érkeznek a résztvevık       Dr Nagy Sándor  köszöntıje 
 

    
Németh Erika elıadása    Dr Bereczki Ibolya 
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VAJDASÁGI MAGYARFOLKLÓRKÖZPONT 
MADJARSKI FOLKLORNI CENTAR U VOJVODINIMADJARSKI FOLKLORNI CENTAR U VOJVODINIMADJARSKI FOLKLORNI CENTAR U VOJVODINIMADJARSKI FOLKLORNI CENTAR U VOJVODINI    

 
Szerbia – 24000 Subotica/Szabadka, Dózsa György u. 17. 

Tel. - üzenetrögzítı / fax: ++ 381 (0)24 530 866 
web: http://www.vmf.org.rs 

e-mail: vmf@vmf.org.rs 
 

VAJDASÁGI MAGYAR TÁJHÁZAK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVÔJE 
IX. szakmai konferencia 

P R O G R A M  
2008. november 29. / szombat / 

9:00 – 9:30 Érkezés, regisztráció, ismerkedés 
9:45 – 10:00 Az egybegyültek üdvözlése 

Talpai Sándor a TORONTÁL Magyar Oktatási Mővelıdési és Ifjúsági Központ elnöke 
Raj Rozália a VMF titkára 

ELİADÁSOK: 
10:00  

1) Talpai Sándor: Kisoroszi tájház jelene és jövıje 

2) Bordás Attila: Verbászon tájház született 

3) Kocsis Zsuzsanna: Tájházak és kulturális emlékezet 

4) Legeza Márta - Silling Léda: Észrevételek a készülıben lévı ill. közelmúltban 
létrehozott vajdasági tájházakról 

 

11:40  ����KÁVÉSZÜNET 

5) Schill Tamás: Képek egy alföldi mezıváros életébıl: a dunapataji tájház 

6) Jakab Lászlóné: A paraszti kertkultúra megjelenítése tájházi környezetben 

7) Dr. T. Berecki Ibolya: Élı hagyomány - élı múzeum 

8) Dr. Füzes Endre: A tárgyalkotó népmővészet napjainkban 

9) Szablyár Péter: Hogyan tovább? Gondolatok tájházunk fejlesztésérıl 

 

13:40 Ismerkedés a faluval - falunézés 

 

14:00 – 14:55:00 Közös EBÉD 
15:00 – 16:00  - Szervezett  UTAZÁS  Erzsébetlakra 
16:15 - 17:00  - Tájházlátogatás 

17:00  - Haza, ill. visszautazás Kisoroszra  
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Tájékoztató 
a VAJDASÁGI MAGYAR TÁJHÁZAK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVÔJE 

IX. szakmai konferenciáról, amelyet 2008. november 29-én tartottak 
Kisoroszban 

 
A Vajdasági Magyar Folklórcentrum tájházas konferenciáin évek óta 
képviselteti magát a Tájházszövetség. Így történt ez most is, amikor 
meghívásukra a Torontál-vidéki Kisoroszba utaztunk Dr Füzes Endre 
tiszteletbeli elnök és Dr Bereczki Ibolya elnök társaságában.  
A rendezvényre – több, mint harminc vendég részvételével a Torontál Magyar 
Oktatási Mővelıdési és Ifjúsági Központban került sor, amely egy kiépítés 
alatt álló, sajátságos közösségi terület, magában foglalva magát a Kisoroszi 
Tájházat is. 
A regisztrációt követıen Talpai Sándor a TORONTÁL Magyar Oktatási 
Mővelıdési és Ifjúsági Központ elnöke és Raj Rozália a VMF titkára 
köszöntötte a megjelenteket. 
Talpai Sándor: Kisoroszi tájház jelene és jövıje címő elıadásában a kisoroszi 
tájház létrejöttérıl és nagyléptékő terveirıl adott számot, bemutatva azt a 
hotelszárnnyal, konferencia központtal kiegészült objektum látványtervét, 
amelyet a jelenleg már birtokolt területre terveznek. 
Bordás Attila: Verbászon tájház született címő referátumában a verbászi 
tájházról számolt be, majd Legeza Márta: Észrevételek a készülıben lévı ill. 
közelmúltban létrehozott vajdasági tájházakról címmel a tájházak létesülésével 
kapcsolatos szakmai kérdéseket tekintette át, külön kiemelten a győjtés, 
szelektálás, leltározás,  bemutatás kritikus pontjait. 
Kocsis Zsuzsanna: Tájházak és kulturális emlékezet címő elıadásában a térség 
hagyományırzı-identitástudat növelı jelenségeirıl, a tájházak ebben játszott 
szerepérıl adott átfogó képet. 
A kávészünet után Schill Tamás (Pataji Múzeum): Képek egy alföldi mezıváros 
életébıl: a dunapataji tájház címmel sajátságos, egyéni hangvételő elıadásban 
mutatta be szőkebb pátriáját – Dunapatajt -, a Pataji Múzeumot és a tájházat. 
Jakab Lászlóné (SZNM): A paraszti kertkultúra megjelenítése tájházi 
környezetben címő elıadását felfokozott érdeklıdés kísérte a téma aktualitása és 
egyedi megközelítése kapcsán. 
Dr Berecki Ibolya: Élı hagyomány - élı múzeum címő elıadása a tájházak 
megújulását, élıvé tételét helyezte a középpontba, példákkal illusztrálva. 
Dr. Füzes Endre: A tárgyalkotó népmővészet napjainkban címő referátumában 
egy ritkán tárgyalt témát, a tájházakban fellelhetı és bemutatott tárgyakat, ezek 
fajtáit és jellegét vette számba sajátos megközelítésben, kultúrtörténeti háttérbe 
vetítve. 



Tájházi Hírlevél – 2008. 4. szám 

A magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 

Szablyár Péter a tájházakban egyre gyakrabban felmerülı:” Hogyan tovább? „ 
kérdést járta körül, gyakorlati megközelítéső válasz-variációkkal. 
A Kisoroszi tájház megtekintését követıen a vendéglátóink által étteremmé 
varázsolt elıadóteremben elfogyasztott kitőnı ebéd után (amely közben egy 
különös”etno-egészségügyi-felvilágosító” filmet tekinthettek meg a résztvevık a 
mellrák megelızésérıl) autóbuszra szálltunk, hogy az Erzsébetlaki Tájház 
meglátogatására utazzunk. A 80 km út megtétele után érkeztünk a nemrég 
átadott, több nemzetiségő házhoz, ahol – villanyvilágítás hiányában , a közeledı 
advent hangulatát felidézve – gyertyafényes tájházlátogatás következett. 
 
Visszatérve Kisoroszba búcsút vettek a résztvevı. Raj Rozália bejelentette, 
hogy a jubileumi X.. szakmai konferenciára 2009-ben Szabadkán kerül sor. 
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Parasztkertek megjelenítése a tájházakban 
- Jakab Lászlóné  SZNM - 

 
Elıkészítés 
 
A tájház, amit szeretnénk bemutatni a mai és az utánunk következı 
nemzedéknek akkor lesz igazán hiteles, ha nemcsak magát az épületet, a 
berendezési tárgyakat és, de az ezekhez kapcsolódó életformát is bemutatjuk. 
Ebbe a körbe éppúgy beletartozik, a mindennapi élet, a paraszti munka az adott 
idısávban, a viseletet, a táplálkozáskultúra, a népszokások, mint a régi kert és a 
gazdasági udvar bemutatása. Eleink idejük nagy részét nem a házban, hanem a 
gazdaságban, a házhoz tartozó kertben és az állatok ellátásával töltötték. Sokkal 
szorosabb kapcsolatban éltek a természettel, mint a mai ember. Eljutottunk 
odáig, hogy már nemcsak a városban lakótelepeken élı iskolások nem ismerik a 
növényeket, de a falvakból érkezık sem tudják megkülönböztetni például a 
babot és a borsót, sıt  a felnıttek között is egyre több van, aki rácsodálkozik 
egy-egy zöldségfélére, hogy ez így néz ki?  
Amikor a tájház kertjét megtervezzük nagyon körültekintıen kell eljárnunk. 
Figyelembe kell venni, hogy a berendezésnél milyen korszakot választottunk és 
a kert képét is ehhez igazítjuk. Nem mindegy, hogy a XIX-XX. század 
fordulóján, vagy a XX. század 30-as éveit jelenítjük meg, esetleg már a két 
világháború közti idıszak az irányadó. Az is számít, hogy Magyarország mely 
területén van a kert, milyen gazdasági helyzetben voltak a ház eredeti lakói, 
mivel foglalkoztak és nem utolsó sorban az, hogy a ház asszonya mennyire 
szerette a virágokat. Vannak olyan falvak, amelyek híresek arról, hogy lakói 
mindig gondot fordítottak a portájuk külsejére és voltak, akik elsısorban a 
célszerőséget vették figyelembe, de akadtak olyanok is, akik elhanyagolták a 
környezetüket.  
Az elsı lépés az adatok összegyőjtése. Lehetıleg olyan embernek kell végeznie 
a kutatásokat, aki nemcsak, hogy jól ismeri a növényeket, de tudja nemcsak a 
latin nevét, de a helyi fajtaneveket is ismeri. Elıfordul, hogy ugyanazzal a 
névvel az ország egyik felén egészen más fajt ismernek, mint egy másik 
körzetben. A hozzáértı sokszor leírás alapján, színbıl, illatból, alakról, nyílási 
idıbıl ismeri fel az adott fajt. Amennyiben a kutató nem ért ehhez, érdemes egy 
kertészt, vagy biológia tanárt magával vinni a győjtıkörútra. Aki helyben lakik 
az könnyebb helyzetben van, mert ismeri a falu lakosait, tudja, hogy kihez 
érdemes fordulni, ki az aki még jó szellemi állapotban van, jó az 
emlékezıtehetsége és szívesen mesél. Az is elıny, hogy ıt is ismerik, mert 
sajnos bizalmatlanok lettek még a vidéken élık is, és nehezen nyílnak meg egy 
idegennek. Az adatközlıkkel az is gond, hogy aki ma 80 és 90 év között van 
még ha nagyon jól emlékszik a gyerekkorára akkor is csak a harmincas éveket 
idézheti fel. Ráadásul kevés olyan gyerek van, akit érdekelt, hogy ez, vagy az a 
gyümölcs milyen fajta, ıt csak az érdekelte, hogy finom íze volt. Éppen ezért 
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más forrásból is kell meríteni, ha hitelesen akarjuk a kertet betelepíteni. 
Segítségünkre lehet a közelben lévı, vagy központi intézmények, múzeumok 
adattára, találhatunk adatokat régi néprajzi győjtésekben, régi iskolai 
dolgozatokban, receptleírásokban, de még irodalmi alkotásokban is. Gárdonyi 
Géza egy regényében leírja, hogy az asszonyok mentalevelet tettek az 
imakönyvükbe, hogy el ne aludjanak a mise alatt. Lehet, hogy volt a környéken 
valaki, aki naplót vezetett, vagy olyan tanító, aki a helyi szokásokat, 
eseményeket győjtötte és le is írta. Néha a család ıriz régi papírokat, gazdasági 
feljegyzéseket vagy a helyi iskola irattárában bukkanunk valami érdekesre. 
 

 
 
 Segíthetnek régi családi képek is, felismerhetünk rajta virágokat, fákat, 
bokrokat, ha szerencsénk van rajzot is találhatunk. A régi gyümölcsfajtákat még 
itt-ott meg lehet találni az elhagyott régi gyümölcsösökben, öreg kertekben, de 
van ahol még mindig szaporítják a kertben a  kedvenc almafajtát. Egy elhagyott 
temetı is sokat mondhat a hozzáértınek.  
A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban a 80-as évek elején Holló László készített 
egy szakmai útmutatót, amelyben  részletesen leírja, hogy mit is kérdezzen az 
adatgyőjtı ahhoz, hogy a kertet meg tudja tervezni. Mostanában próbáltunk ki 
egy olyan módszert, amikor nem egy embert kérdezünk, hanem a helyi Idısek 
klubjának tagjai meséltek gyerekkorukról. Ha többen vannak elıfordul, hogy az 
egyikük mesél valamit és errıl a másiknak eszébe jut valami más. Jobban fel 
tudják idézni a múltat, ráadásul itt biztosan akadnak többen is, akik szeretik a 
kerti munkát.  
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A beszélgetés során ki szoktunk térni arra is, hogy ki mővelte a kertet, melyik 
munka kinek a feladata volt,  hogyan készítették el ami a kertben megtermett, 
hol tárolták, esetleg milyen szokások kapcsolódtak hozzájuk.  
Az adatok győjtésénél ügyeljünk arra, hogy minél több helyrıl szerezzünk 
információt. Ha a ház eredeti tulajdonosai közül van még olyan, aki emlékszik a 
kertre is, akkor ezeket az adatokat is fel lehet használni, de érdemes a falura 
általában jellemzı kertet kialakítani. Célszerő mindenhol kérni, hogy rajzolják 
le, milyen beosztású volt a porta, hol volt a virágoskert, a zöldséges és mi volt 
még az udvaron.  
 
A megvalósítás 
 
Elsı lépésben nézzük meg, hogy mekkora terület áll a rendelkezésünkre. Be 
tudunk-e mutatni egy igazi parasztudvart elıkerttel, udvarral, istállóval, 
melléképületekkel, pajtával, zöldséges és szérőskerttel, vagy csak egy részletet 
belıle. Kompromisszumot is kell kötnünk, mert az igazi parasztkertben fő nem 
volt, hiszen az udvaron közlekedtek a szekerek, hordták be a terményt, itt jártak 
ki az állatok a legelıre, sıt a baromfit is ide engedték napközben, így nem 
maradt lehetıség arra, hogy füvesítsenek, de nem is volt rá igényük, hiszen 
ennek nem volt haszna számukra. Még a fafajokból is csak azokat hagyták meg, 
aminek volt valami haszna, mint a gyümölcsfák, esetleg a hárs, berkenye, vagy 
vadkörte. Ma viszont sajnos nincs akkora tolongás egy tájház udvarán, hogy 
kitapossák a megtelepedı pioneer növényeket, így mindenképpen füvesíteni kell 
a szabadon maradó udvart. Ha ezt nem tesszük meg, számolnunk kell azzal, 
hogy megjelenik a parlagfő és egyéb gyorsan alkalmazkodó gyomnövény és a 
kert gondozatlan és gyomos lesz.  
Tudnunk kell, hogy a környéken általában hol helyezték el a virágoskertet, a 
zöldségest, a gyümölcsöst és alkalmazkodni kell az adott épület 
elhelyezkedéséhez, tájolásához is. 
Fontos tudnunk azt is, hogy hol és milyen kerítést alkalmaztak, hiszen az állatok 
miatt  
Virágoskert: 
A legtöbb helyen a ház elıtt volt, néha a házzal szemben az udvar túloldalán, 
vagy a tornác elıtt egy keskeny csíkban. Ezek a leggyakoribb megjelenési 
formák, de tájegységenként, falvakként változó lehet. Ma is elıfordul, hogy 
valaki ültet valamit a kertjébe és néhány év múlva szinte mindenkinek ott virít 
az udvarán. Az emberi természet nem változik igazán, így lehetett régen is, ezért 
alakultak ki a helyi jellegzetességek. Így lehet például Csökölyön kedvelt 
növény a „kálikántusz”, ami az ország többi területén szinte ismeretlen.  
Sokszor ma is ott van a virágoskert, ahol száz évvel ezelıtt volt és még ma is 
megtalálhatók a ma divatos virágokkal együtt a régi kedvencek. Az elıkertekben 
eleinte inkább a kolostorkertek közvetítésével elterjedt főszer- és 
gyógynövényeket tartották, mint a liliom, ruta, rozmaring, levendula, késıbb a 
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fıúri kertekbıl átszivárogtak a csak díszítıértékükért ültetett virágok is. A 
gyöngyvirág behozatala a kertekbe már a középkorban megkezdıdött. Fontos 
szempont volt ezeknek a dísznövényeknek a könnyen kezelhetısége, 
szaporítása, illata és díszítıértéke. Díszbokrokat nem nagyon szerették, mert túl 
sok helyet foglalt el, de néhány orgona, labdarózsa, vagy jezsámen bokor szinte 
minden kertben volt. A rózsának nem a tearózsa, hanem a régebbi, egyszer 
nyíló, sokszirmú, illatos fajtái voltak a parasztkertekben. A közhiedelemmel 
ellentétben viszont kedvelt volt a magas törzső változata  már a századfordulón 
is. Örökzöldek közül a bukszus , az életfa és a borostyán volt gyakori, ezeknek 
védı szerepük is volt, Tokaj környékén például a kert négy sarkába ültettek egy-
egy bukszust az ártó szellemek ellen védekezésül. Az évelık közül nemcsak a 
termesztett fajokat, de a környéken található szebb vadvirágokat is bevitték a 
kertbe. Ilyen pl. a kankalin, a meténg, az ibolya, a hóvirág, A legkedveltebb 
évelık a szappanfő, bazsarózsa, cipruska, cickafark, ıszirózsa (Aster fajok), 
császárkorona, liliom, árnyliliom, margaréta, krizantén, nárcisz, tulipán. Az 
egynyári virágokból fıleg az egyszerően szaporítható fajtákat kedvelték, mint a 
szarkaláb, tátika, körömvirág, hajnalka, estike, lepkevirág, búzavirág, viola, 
holdviola, nebáncsvirág, ıszirózsa, mályva. Természetesen a lista nem teljes, 
falvanként, területenként változó, hogy hol mit ültettek.  Cserépbe, vagy régi 
fazekakba helyeztek el a tornácon, vagy az ablakokba muskátlit, 
levélkaktuszokat, fuksziát, leandert és rozmaringot.  
A zöldségek nagyobb részét nem a kertben termelték, hanem külön 
káposztáskertekben, krumpliföldön, kukoricaföldön, kint a határban. A ház 
mellett inkább csak kis területen a mindennapi használatra szánt zöldségeket 
nevelték. A mai biológiai kertmővelés módszereinek nagy része is innen 
származik. Nagyapáink még nem különítették el a zöldségeket a főszer-, vagy 
gyógynövényektıl, sıt még virágokat is ültettek a zöldségek közé. Innen 
származnak azok a biokerti módszerek, amelyek a vegyes ültetésre vonatkoznak. 
Sok száz év alatt felhalmozott tapasztalat alapján terveznek meg egy mai 
biokertet is.  
Nem feltétlenül irtották ki azokat a palántákat sem, amik véletlenül keltek ki. 
Elıfordul, hogy a sorba vetett kaporból nem marad meg semmi, de ha véletlenül 
a sorok közt kel ki az fejlıdik a legszebben. Sok mindent ki lehet deríteni abból 
is, hogy mit ettek, hiszen a családok általában önfenntartásra rendezkedtek be, 
így nyílván maguk termeltek meg mindent. A gyógy- és főszernövényeket is ide 
ültették, többet használták, mint a mai háztartások többségében. Ha megnézünk 
egy XIX. századi füveskönyvet láthatjuk, hogy nemcsak az ételekbe tettek 
belılük, de emberek, állatok gyógyítására, sıt bőbájosságra is alkalmazták a 
különféle füveket. Az Istenfája (Artemisia abrotanum) ma is megtalálható régi 
temetıkben a sírokon, de Észak Magyarországon mi is találkoztunk vele a 
kiskertekben is.  Dioskurides ezt írja róla: „Aki az abrotonon magját fızve, vagy 
nyersen is vízben eldörzsölve, issza, azt megsegíti lélegzési nehézség, belsı 
törés, görcsök, derékfájás, nehéz vizelés és a hószám elmaradása ellen. Borban 
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véve, halálos mérgek ellenmérge. Olajjal kenıcs a hideglelés ellen. Mint alom és 
füstölı meggyújtva, előzi a kígyókat, borban véve harapásuk ellen is megsegít. 
Különösen jó a hatása pók és skorpió csípése ellen; szemgyuladásnak a 
gyógyszere, ha fıtt birssel vagy kenyérrel rakják a szemre. Finom árpakásával 
fızve eloszlatja a daganatokat, az íriszolaj készítéséhez is használják.” Plinius 
szerint: „Aki az abrotanum ágát párnája alá teszi, azt szerelemre ingerli és a fő a 
leghatásosabb eszköz mindenféle olyan varázslat ellen, amely a szerelmet 
akadályozza.” A hosszú használat ideje alatt újabb és újabb módját is kitalálták 
az Isten fája értékesítésének. Késıbb már nagyobb mértékben eltérnek az 
abrotonon-receptek a Dioskurides adta mintától. Magyarországi népszerőségét a 
neve is igazolja, nagyon sokféle hasznot tulajdonítottak neki. Lippay Pozsonyi 
kertjében ezt írja: „Abrotanum, Isten fája. Ágas-bogasan nı, az ágai mint a 
vékony vesszıcskék, akik rakva vannak vékony levelekkel. Ezt jobb gyökéren 
egymástul elszaggatván ültetni, hogy sem mint magul vetni. A táblákban szélrül 
ültessék s ékesíti; meg is nyirhetni. Középszerő földet és eget kíván. Igen jó 
szaga van, csakhogy nehéz valamennyire. Nem étekbe vagy salátának való, mert 
elvesztegeti gyomrát embernek, hanem orvosságnak s patikában. Ha kinek torka 
fáj belıl, vegyen Isten fáját, zsályát, egy kevés rutát, kevés timsót, fızze meg 
friss vízben jól, szőrje ruhán által, avval a vízzel korogtatva, mossa meg gyakran 
a torkát. Ismét: ennek magvából egy korona arany nehezéknyit vévén, azután 
egynehány levelecskéjét s egy diót, hozzá fehér bort, bolus armenust: törjék 
meg, szőrjék által, igya meg a beteg; hatalmas fıorvosság a pestis és 
mindennemő méreg ellen.” 
A szobákban az ajtó mellett lógott egy-egy ága., ami a néphit szerint bátorító 
hatású,  ezért amikor a fiú vagy leánygyermek az iskolai vizsgára megy, 
leszakítanak egy zöld ágacskát és a gyermek az ingén belül keblén hordja bátran 
tud felelni a vizsgán.  A nık, az öreg szülék törvénybe menéskor egy zöld vagy 
télen száraz ágat keblükbe dugnak, hogy a törvény elıtt eszüknél maradva, 
bátran tudjanak beszélni. Ezen kívül az élet bármily eseményénél, hol bátorságra 
van szükség, az Isten fája mindig hathatós. Valószínőleg a falu lakosainak 
többsége ma már nem tudja, hogy milyen babonák kapcsolódtak ehhez a 
növényhez, de a szokás még néhol megmaradt.  
A gyümölcsös volt a leggyakoribb a gazdaságban, ha máshol nem is, de a ház 
körül néhány eper, dió, alma, szilva, vagy körtefa biztosan volt. Sok olyan fajta 
van, ami az egész országban elterjedt, mint almából a Nemes Sóvári, körtébıl a 
Kármán körte vagy szilvából a Besztercei és vannak helyi fajták, mint a 
Szomolyai cseresznye, a Gömöri nyakas szilva, vagy a Gönci magyar kajszi. Ha 
van még a régi elhagyott gyümölcsösökben a régi fajtákból öreg fa, akkor 
érdemes egy hozzá értı emberrel átoltani egy megfelelı alanyra, hogy a kertbe 
az eredeti fajta kerüljön, mert még az ugyanolyan elnevezéső fajtából is 
különbözı példányok vannak más tájegységben. Szerencsére a gyümölcsfák 
esetében elég sok győjtı foglalkozik régi fajták szaporításával, mivel a fák 
tovább is élnek, mint más kerti növények ezért idısebb példányaik is 
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megtalálhatók.  Vannak olyan helyi faiskolák, ahol szívesen vállalják ezek 
beszerzését és nevelését és léteznek génbankok, ahonnan be lehet szerezni a 
csemetéket. Szívesen ültettek a kerítés mellé olyan bokrokat, amelyek ehetı 
gyümölcsöt hoztak, mint a mogyoró, birs és a naspolya. Néha ültettek, vagy 
inkább meghagytak olyan vadon is növı fajokat, amelyek valamilyen hasznot 
hoztak a gazda számára. Ilyen volt a barkócaberkenye, aminek a gyümölcsét 
fogyasztották, lekvárt és pálinkát is készítettek belıle, de terebélyes szép 
formájával árnyat is adott. A népnyelv „bunkósbot” vagy „bercıkés bot” 
elnevezéssel is illette, mivel gyakran készítettek belıle furkósbotokat. A fát 
tavasszal megszurkálva, a sebzések helye ıszre görcsösre forr, ami alkalmassá 
teszi furkósbotnak. Fája faragásra is alkalmas, de bútort is készítenek belıle. A 
bodzának szinte minden részét felhasználták, virágát, termését szörpnek, 
lekvárnak, étel és textilszínezéknek, fáját szerszámnyélnek, gyerekjátéknak. 
Babonás hiedelmek is kapcsolódnak hozzá, az ördög fájának tartották, de 
disznópestis ellen hasznos volt egy ágát az ólba tőzni. Az akác nem olyan régen 
került be az Alföldre, de annál hasznosabbá vált. Virága jó mézelı, fája 
szerszámkészítésre, épületfának, tüzelınek is kiváló, ezért hamar népszerő lett a 
falvakban. 
A szılısök a középkorban inkább a határban voltak, de késıbb behozták a ház 
mellé is lugas, vagy néhány tıke csemegeszılı formájában. A nyugati 
országrészben jellemzıen nagyobb alapterülető lugast ültettek, ahova le is 
lehetett ülni, máshol inkább csak a falra, vagy a tornácra futtatták fel a tıkéket. 
A filoxéra vész után vált általánossá, hogy ellenálló amerikai fajtákat (Othello, 
Noah, Delawári, Izabella) használtak erre a célra. Csemegeszılıként fıleg a 
Kecskecsöcsüt, a Góhért, vagy a télre is eltehetı Csiri-csurit ültették.  
A növények szaporítóanyagának megszerzésében a legnagyobb gondot azok a 
fajták okozzák, melyeket már nem használnak. A virágok és zöldségek 
beszerzése általában nem okoz gondot, minden faluban vannak olyanok akik 
még ma is begyőjtik ısszel a magokat és tavasszal azokat vetik el és nem a 
drága újfajta magokat vásárolják. A gyümölcsfák beszerzése már nehezebb, de a 
győjtık és a még ma is saját szaporítású fajtákat ültetı idısebb gazdák 
segíthetnek. Az Internet korszakban pedig szinte mindent meg lehet szerezni a 
különbözı kertészeti fórumokon.  
 
A kert alkalmazása a tájház foglalkozásaiban 
 
A tájház lehet a faluban a közösségi élet központja is. Egy jó vezetı változatos 
programokkal vonzza be elıször az iskolásokat, késıbb az egész családot. A 
kert alkalmas lehet arra, hogy ne csak elıadásokat hallgassanak, vagy passzívan 
tekintsék meg a látnivalókat, de tevékenyen vegyenek részt a munkában is. 
Egyszerőbb felhasználás, amikor a kert terményeibıl készített teával, különleges 
lekvárkészítményekkel kínálják a csoportokat, de érdekesebb, ha részt vehetnek 
az elkészítésben is. A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban régi receptekkel 
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kísérletezünk, így készült el tavaly a kökénylekvárunk, idén pedig Othelló 
szılıbıl készítettünk gyöngyösi recept alapján lekvárt.  
Az utóbbi idık élelmiszer botrányai miatt egyre népszerőbbek a biotermékek, 
ezt kihasználva a felnıtteknek is lehet biokert tanfolyamot indítani. Az 
évszázadok alatt a generációk egymástól tanulták a különbözı kerti praktikákat, 
de a második világháború után megszakadt ez a folyamat. A vidék lakossága a 
városokba vándorolt és ma már nem ismerik meg a zöldségeket sem, ha nincs 
rajta a termése, nemhogy azt tudnák, hogy milyen módszerekkel lehet azokat 
megtermelni. Újabban egy fordított népvándorlás indult el, a városból vidékre 
költözık pedig szeretnének saját gyümölcsöt, zöldséget fogyasztani, mert arról 
legalább tudja, hogy mi van benne. Ezt az érdeklıdést kihasználva építhetjük be 
ezeket a tanfolyamokat programjainkba, ahol megtaníthatjuk, hogy gondozzák a 
kertjeiket. Elıadások formájában vendég elıadók tarthatnak egy-egy szőkebb 
témáról elıadást és gyakorlati bemutatót például a metszésrıl, a 
környezetkímélı növényvédelemrıl, vagy a komposztálásról. Rövidesen 
elérkezik az az idı is, amikor tilos lesz a kerti hulladék elégetése, a szemét 
elhordatása drága, így marad a komposztálás, ami még hasznot is hoz. Másik 
lehetıség amikor egy-egy aktuális gyümölcsbıl, vagy zöldségfélébıl készítünk 
közösen hagyományos konyhában ételeket. A múzeumban nagy sikere volt a 
csicsóka chipsnek és az ugyancsak csicsókából készített turmixnak. Sokan még 
az életükben soha nem kóstolták meg a rebarbarát, pedig valamikor minden 
kertben volt belıle. Gyerekek, de sokszor a felnıttek számára is érdekes egy 
tanösvény túra a kertben, ahol nemcsak magát a növényt, de a történetét és a 
hozzá kapcsolódó babonákat, hiedelmeket is megismerik. A kerti virágokat és 
terméseket felhasználva ajtódíszeket, ünnepi koszorúkat, tálakat és egyéb 
lakásdíszeket lehet készíteni közösen. A foglalkozások során magunk is 
kitapasztalhatjuk, hogy melyik az a program amit megkedvelnek a 
környékbeliek, sokszor a résztvevıktıl is kapunk ötleteket, hogy mit 
szeretnének még megtudni, vagy elkészíteni és egy kis csapat is kialakulhat a 
Tájház vonzáskörében. 
 

 
 

A muraszemenyei porta kertje a Skanzenben 
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Népmővészet és a tájházak 
- Dr Füzes Endre – 

 
 

Ha belépünk egy tájházba, elsı pillanatban nem tőnik kézenfekvınek a 
tájház, valamint a népmővészet és a kézmővesség szoros kapcsolata. Pedig, 
ha jobban is körülnézünk, ha szemügyre vesszük a berendezési tárgyakat, a 
bútorokat, a munkaeszközöket, a lakás textíliáit és a konyhai eszközöket, a 
kézmővesség és a népmővészet több száz termékével találkozunk, melyek 
egykori életformát ıriznek, olyan tárgyi világot, melyet parasztok, 
kézmővesek, háziiparosok építettek fel, esetenként több száz évvel ezelıtt. 
Persze nem egyszerre, hanem folyamatosan, mindig annak a kornak az 
esztétikai igényével és technikai tudásával, amelyben a házat egykor birtokló 
család élt. Errıl a tájházakat benépesítı tárgyi világról szeretnék most 
néhány szót szólni. 
 
Ha visszapillantunk a mögöttünk hagyott évszázadokra, azt látjuk, hogy – 
eltekintve most a világ más tájaitól – Európában a Kr. utáni elsı évezred 
vége felé alakult ki az a népesség, amelyik élelmiszerrel látta el a városok 
népét és a társadalmi elitet. Ezt a népességet nevezzük parasztságnak, 
amelyik a 19. század közepéig a jobbágyság keretei közt végezte a munkáját. 
A termelı munkához és a mindennapi élethez szükséges eszközöket pedig a 
kézmővesek állították elı, akik évszázadokig a céhek keretében dolgoztak. A 
két nagy társadalmi osztály egész Európában, és így a magyar nyelvterületen 
is, a hasznos célt szolgáló tárgyak sokaságát készítette el, melyeket 
hasznossági ás esztétikai igényeik szerint formáltak és díszítettek.  
 
Ha körülnézünk a tájházakban ez a tárgyi világ tárul elénk, melyben az 
összetevık évszázadok során nyerték el mai formájukat és szerkezetüket. A 
magyar nyelvterületen nagyjából a 18-19. században – néhány esetben 
korábban vagy késıbben – alakult ki a falusi gazdaságokban és 
háztartásokban használt tárgyak  rendszere, melyet a parasztok és a 
kézmővesek formáltak ıseik tanítása és a nemzetközi tapasztalatok   alapján. 
A néprajzi kutatások jogosan tekintik  ezt a tárgyi világot tárgyalkotó 
népmővészetnek, mely mővészeti anyanyelvünk, kulturális örökségünk. Erre 
épül napjaink népi iparmővészete, mely egyszerre rögzült hagyomány, 
összetételében és díszítésében pedig változó mővészeti folyamat.  
 
Ezeket a tárgyakat ırzik a tájházak, az egykor benne lakók társadalmi és 
gazdasági helyzete, vallása, nemzetisége, lokális kötıdése szerinti 
összetételben az elmúlt évszázadok különbözı idımetszeteiben. 
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Lépjünk hát most be képzeletben az emlékeinkbıl elıbukkanó egyik 
tájházunkba, és vegyük szemügyre az ott látható tárgyakat. 
 
Elsınek talán a bútorok tőnnek fel, hiszen a berendezés jelentıs részét 
alkotják. A magyar népi kultúrában alapjában véve kétféle bútort használtak: 
 

- A keményfából ácstechnikával készült festetlen bútorokat a 
nyelvterület szinte minden részén. Ezek képviselik a régmúltat, a 18. 
és a 19. század elsı felét. Az ácsolt ládák (szuszékok), fiókos asztalok, 
a lécvázas székek, polcok, ritkábban ágyak és padok sorolhatók ide, 
jellegzetes faragásokkal. 

 

 
 

Ácsolt láda a Borsodi Tájházból 
 

- A másik csoportba a festett asztalos bútorok tartoznak, melyeket 
általában puhafából készítettek és egy-egy tájon jellegzetes festett 
díszítésük alakult ki és vált jellemzıvé. Ezeket már inkább asztalos 
mesterek készítették és festették, gondoljunk csak az úgynevezett 
tulipános ládák sokaságára, vagy a tálasokra, fogasokra, tékákra, 
komódokra, stb. Ez a fajta bútor jobbára a 19. század második felében 
terjedt el a polgárosodás és a helyi presztízs termékeként. 

 

 
 

Tulipános láda Buzsákról
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A lakást a textíliák öltöztetik, közülük elsısorban a szıttesek  díszítik a 
tájházakat. A szıttesek világát évszázadokra visszamenıen a takács-szıttesek 
határozták meg. A céhes takácsok által kialakított és elterjedt termékek mögött 
óriási nemzetközi háttér van már a késı középkortól kezdve. Mintakönyvek 
készültek fıleg a mediterrán országokban, melyek vándoroltak  szerte 
Európában. Ha az asztalon lévı szıtt abroszban edénybıl kiágazó háromágú 
virágot, gránátalmát vagy szegfő mintát látunk, tudnunk kell, hogy ezek a 
minták a reneszánszban  alakultak ki több száz évvel ezelıtt. Ezt a kultúrát ırzik 
ma is a szıtteseink kiegészülve a szedettes abroszokkal, illetve az erdélyi 
festékesekkel, torontáli szınyegek csoportjaival, a rongyszınyegekkel, melyek 
már beépültek a mai lakáskultúrába is.  
 

 
 

Szıttes az Endrıdi Tájházból 
 

A textilkultúra részét képezik a hímzések is, melyeknek elsısorban a nıi 
öltözködésben van gyakran meghatározó szerepük, de a lakásban is találkozunk 
néhány darabban, különösen az utóbbi évtizedekben, amikor a kimagasló 
tehetségő alkotók és a sok helyütt szervezett hímzı szakkörök számos régi 
mintát és technikát újítottak fel és terjesztettek el. 
 
Ugyancsak nem szorosan a tájház berendezésének tartozéka a kékfestı textilia, 
de a mindennapi  életben a szerepe meghatározó. A technika 500 éves múltra 
tekint vissza, az indigóval festett kelme divatja azonban nálunk a 19. század 
vége felé váltotta fel a korábban csak fehér szoknyákat, kötényeket. Az 
idısebbek biztosan emlékeznek a kékfestı szoknyába, köténybe , fejkendıbe 
öltözött asszonyokra, de elıszeretettel hordták a férfiak is a melles-kötényeket, 
hiszen olcsó volt és kevéssé piszkolódott. Szerencsére még mőködik néhány 
kékfestı mőhely, ahol a hagyományos technikával ma is készítik a kékfestı 
kelméket, hiszen 10-15 éve a városokban is nagy divatja volt. 
 

 Kékfestı abrosz 
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A tájházaknak jellegzetes és meghatározó tárgyai a fazekas termékek. Tudjuk, 
hogy a korongolt agyagedények több ezer éves  múltra tekintenek vissza, 
alakulásukat a régészeti leletekkel nyomon tudjuk követni. Az ipari forradalom 
elıtt a háztartásokat a fazekasok, tálasok látták el edényekkel, hiszen olcsó és 
könnyen pótolható eszközei voltak az egykori étkezési kultúrában és tárolásban. 
A népi kerámia napjainkban is siker-ágazat, hiszen gyorsan tudott 
alkalmazkodni a mai igényekhez (garnitúrák, terítékek, étkészletek, dísztárgyak, 
stb.). A magyar népmővészetben tájilag meghatározott, híres fazekas központok 
által kifejlesztett formavilága és díszítı stílusa alakult ki, és ez ma is él a 
tehetséges fazekasok kezén. Tájházainkban jellegzetesek a manufaktúrák, 
gyárak által készített keménycserép edények is, melyek gyakran a konyha 
boltozatos faláról köszönnek a belépıre. 
 
Nem kerülhetık meg a tájházakban a kovácsmesterség termékei sem. A 
paraszti háztartásban és a termelı munkában a vastárgyaknak meghatározó 
szerepe volt, és ezeket a falusi kovácsok állították elı. Százféle tárgy sorolható 
ide, az ajtó- és ablak veretektıl, pántoktól, az ablakrácsoktól a mezıgazdasági 
eszközökig, melyek hagyományos formát ıriznek és ezért a népmővészet, népi 
iparmővészet tárgyai közé sorolhatók. Manapság a díszkovács munkák divatját 
tapasztalni barokk és szecesszió díszítı elemek felhasználásával kerítéseknél, 
kapuknál, a házon belül kandallórácsok, tőzpiszkálók, stb. funkciójában. 
 
A fémmővességhez sorolhatók a manapság egyre kedveltebb bográcsok, 
melyeknek hagyományai is voltak, most pedig a kerti partik, kirándulások, 
szabadtéri fızések nélkülözhetetlen tartozékai. Ugyancsak a fémmővességhez 
sorolhatók a kések és a bicskák óriási csoportjai. Hagyományuk nagyon 
messzire nyúlik vissza, és a gyáripar még mindig nem tudta megfojtani. 
 
A tájházban és a hozzá tartozó gazdasági épületekben járva három nagy 
eszközcsoportra kell még figyelnünk. 
 
Az egyik, a fából készült eszközök, tárgyak végelláthatatlan sora. Elsısorban a 
mezıgazdasági eszközöket kell itt említeni (csak a példa kedvéért): kaszák, 
gereblyék, favillák, trágyahordók, csépek hosszú sora, valamint a jármővek és 
teherhordó eszközök; mint kocsi, szekér, szánkó, talicska, tragacs, vontató, stb. 
Mindegyikérıl már köteteket írtak a kutatók, hiszen a parsztgazdaság 
nélkülözhetetlen tartozékai voltak.  

 

 

Tragacs 
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A harmadik nagy csoportba tartoznak az un. szálas-anyagokból készült tárgyak. 
Ez alatt az összefoglaló kifejezés alatt a hántolatlan, vagy hántolt vesszıbıl 
kötött, font tárgyakat értjük, ill.  a szalmából, gyékénybıl, kukorica csuhéból 
kötött tároló- és teherhordó tárgyak sokaságát, melyek nélkülözhetetlenek voltak 
minden háznál.  
 

 
 
 
Tisztelt Hallgatóim! 
 
Az elmúlt percekben arra a tárgyi világra próbáltam rámutatni, mely – 
különbözı idımetszetben, eltérı társadalmi és gazdasági szinten, más-más 
családszervezetben – jellemzi tájházainkat. Nem beszéltem a speciális funkciójú 
építményekrıl (malmok, kézmőves mőhelyek, kocsmák, magtárak, pincék,, 
stb.), melyek ugyan tartozékai a faluképnek és egy-egy közösségnek, mint 
ahogy a szakrális építmények is (templomok, kápolnák, kálváriák, stb.), de nem 
a tájházak szorosabb tartozékai. 
 
A népmővészet, a népi iparmővészet fogalmi köre igen széles, mindegyik 
tárgycsoporttal nem foglalkozhattam. Nem beszéltem jó néhány csoportról, 
olyanokról, mint a fafaragás, bırmővesség, gyertyamártás, mézeskalács készítés, 
hímes tojás,  gyöngyfőzés, csipke, öltözködési iparok, szobrok, népi ékszerek, 
hangszerek, népviseleti baba, játékok, viseletek, stb., mert az a csoportokba 
tartozó tárgyak nem meghatározói a tájházaknak. Viszont részesei annak az 
örökségnek, melynek a megırzése, sok egyéb mellett, a tájházaknak is feladata. 
 
 
A fenti két elıadás elhangzott a VAJDASÁGI MAGYAR TÁJHÁZAK 
MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVÔJE IX. szakmai konferencián. 
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Régi Mesterségek Háza Zentán 
 

Ezen a címen nyitotta meg magángyőjteményét Pece Árpád Zentán, akit évek 
óta ismerünk a vajdasági tájházas találkozókról. A kisoroszi találkozón kaptuk 
tıle az alábbi leírást ill. invitáló sorokat: 
„Ez a páratlan magángyőjtemény már 10 éve fogadja a látogatókat. 
Bebizonyosodott, hogy egyedülálló turisztikai nevezetesség, amely egyben 
maximálisan lehetıvé teszi a kikapcsolódást, szórakozást, ismerkedést és 
tanulást. 
Látogatóink a mőszaki ismeretek tanára vezetésével megtekintik a letőnt 
tanyavilág tárgyi hagyatékát, valamint 20 régi mőhely teljes felszerelését, több, 
mint 10000 antik tárgyat (ez Szerbiában a legnagyobb és a legkomplettebb 
néprajzi-technikai győjtemény). A látogatók megismerkedhetnek a mőhelyekben 
a végtermék elıállítási módjával, így például a kötélverı mőhelyben mindenki 
kipróbálhatja, elkészítheti a kötelet egyedül is, a szabómőhelyben kipróbálhatja 
az antik varrógépeket, mángorlókat; a kovácsmőhelyben megismerkedhet a 
lópatkolással, kipróbálhatja a fúrógépeket, préseket, egyedül lepecsételheti a 
csomagot antik viasz-pecsétnyomóval, meghallgathatják, hogyan szól a régi 
tölcséres gramofon, készíthetnek régi, érdekes gyermekjátékokat. 
A győjtemény megtekintését különösen a pályaválasztás elıtt álló fiatalok és 
szüleik részére ajánljuk. A nyári hónapokban nagyon érdekes táborokat is 
szervezünk az érdeklıdı fiatalok részére. 
Mivel a látogatás optimális idıtartama meghaladja a másfél órát, így a látogatók 
meg is pihenhetnek, elfogyaszthatnak egy üdítıt, teát vagy kávét! 
Egyenlıre helyszőke miatt (amíg nem épülnek meg a kiállítási termek) 
legalkalmasabb kisebb csoportokban megtekinteni a győjteményt (5-10 fı). 
Ettıl nagyobb csoportokat is tudunk fogadni, de ebben az esetben a látogatást 
legjobb pár nappal elıbb bejelenteni, hogy meg tudjuk szervezni a fogadásukat 
és a foglalkozásokat. 
A győjtemény egész évben megtekinthetı a hét bármely napján, reggeltıl estig. 
Az idıbeosztásunk miatt azonban ajánlatos a látogatást elızı nap bejelenteni a 
zentai turisztikai irodában személyesen, vagy a Mesterségek Háza telefonján: 
024-814-261; Mobil: 0638964780; e-mail: pece@sabotronic.co.yu.” 
 

Részletek Pece Árpád győjteményébıl 
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Ez úton is kérjük támogatását! 
 

1 % 
 

A Szövetség 2008. évben az 2007. évi személyi jövedelemadó 1 %-ának 
felajánlásából 84 ezer forinthoz jutott, amelyet a Tájházi Hírlevél 
postaköltségeire fordított.  
 

Ez úton is köszönjük a ránk gondolóknak! 
 

Kérjük, hogy már most kezdjék el szervezni az adományozókat a 2008. évi egy 
százalékuk egyesületünk javára történı felajánlásra. Ezt nem lehet elég korán 
elkezdeni!!! Köszönjük segítségüket!!! 
 

 

Jelszavunk változatlan:  „Házun„Házun„Házun„Házunk tája k tája k tája k tája ––––    tájunk háza”tájunk háza”tájunk háza”tájunk háza” 
 

A rendelkezı nyilatkozat kitöltésénél 
adja meg Szövetségünk adószámát: 

 

18441608-1-05 
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K ö s z ö n t ı 
 

 
 

Szeretettel köszöntjük a 60. születésnapját ünneplı 
ESZLÁRI SÁNDOR-nét! 

 
 

F E L H Í V Á S 
 

Várjuk tagjaink javaslatát a 2009-ben tartandó regionális találkozók, 
tájházi mőhelyek témáira, amelyek általános érdeklıdésre tarthatnak 
számot. A javaslatokat a postmaster@tajhaz-josvafo.t-online.hu mail címre 
kérjük küldeni! 
 

 
 

A bátaszéki tájház
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T a r t a l o m 
 

Helytörténeti győjtemények és tájházak a Jászságban 
 

Tájékoztató 
a Magyarországi Német Tájházak III. Országos találkozójáról 

 
Denkmal 2008 

Európai restaurálási, mőemlékvédelmi és épületfelújítási vásár 
 
 

Tájékoztató 
a Dunántúli Regionális Tájház Találkozóról 

 
Tájékoztató 

a VAJDASÁGI MAGYAR TÁJHÁZAK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVÔJE 
IX. szakmai konferenciáról 

 
Parasztkertek megjelenítése a tájházakban 

 
Népmővészet és a tájházak 

 
Régi Mesterségek Háza Zentán 

 
Ez úton is kérjük támogatását! 

 

1 % 
 

 
 

Tájházi Mőhely a Skanzenben 


