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Dr. Füzes Endre és a Magyarországi Tájházak Szövetsége

Mind a jelenlévőknek, mind a Tájházszövetség tagjai számára dr. Füzes Endre neve 
az a név, amely a legszorosabban összekapcsolódik szervezetünk megalakulásával 
és történetével. 
 Egy esztendővel ezelőtt még velünk volt Cigándon, országos találkozónkon, és 
a májusi, egri elnökségi ülésünkön is megosztotta velünk gondolatait. Nem pusztán 
jelen volt a Tájházszövetség tiszteletbeli elnökeként, hanem észrevételeivel, javasla-
taival nagyban hozzájárult tájházaink jövőbeli fejlesztéséhez is. 
 Dr. Füzes Endre életútja, hosszú és tartalmas, mindvégig aktív életpályája 
Döbröközön indult, 1932. április 27-én, és 2015. augusztus 26-án zárult le rövid, 
súlyos betegséget követően Budapesten. 
 Vasúti tisztviselő családból indult, s gimnáziumi tanulmányai után Szegeden 
kezdte meg történelem szakon egyetemi tanulmányait, majd Budapesten szerzett 
néprajzos muzeológusi egyetemi diplomát 1956-ban. Még az egyetem befejezése 
előtt elindult múzeumi pályája a pécsi Janus Pannonius Múzeumban. Ígéretes kez-
dés volt ez, rögtön településnéprajzi és népi építészeti publikációkkal, majd fontos 
tárgytörténeti, népművészeti témájú közleményekkel, melyek főként a pécsi múze-
um évkönyvében és szakmai folyóiratokban jelentek meg.
 Tálasi István professzor hatására választotta az egész életét meghatározó témá-
kat. Az ígéretes kezdést követően 1964-ben került a Művelődési Minisztériumba, 
ahol 16 esztendőn át dolgozott, először főelőadóként, majd csoportvezetőként. 
Ez alatt az időszak alatt védte meg kandidátusi disszertációját, amelynek témája a 
gabonatárolás építményeinek történeti-néprajzi vizsgálata volt. Kiváló – Paládi-
Kovács Attila akadémikus által – egyedülállónak tartott monográfiája 1984-ben 
az Akadémiai Kiadó gondozásában, könyv alakban is megjelent. A minisztérium-
ban töltött időszak – bár a tudományos írások számát tekintve nem mondható 
termékenynek, mégis – nagy fontosságú volt a hazai muzeológia szakmai megala-
pozása szempontjából. Ez az az időszak, amikor nemcsak a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum megszületésénél bábáskodhatott, de a regionális gyűjtemények létreho-
zásában, és az ekkor induló tájház mozgalom fejlesztésében egyaránt meghatáro-
zó szerepet játszott. 
 1980–1986 között élete, szakmai pályája visszakanyarodott a néprajz főhívatá-
sú műveléséhez: a Magyar Tudományos Akadémiai néprajzi kutatócsoportjának 
munkatársaként dolgozott. Egy olyan korszakban készítette el és adta közre a Ma-
gyar Néprajzi Atlasz térképlapjainak mintakommentárjait, erősítette az anyagi kul-
túra akadémiai kutatását, amikor Ortutay Gyula halálát követően magának a kuta-
tócsoportnak a léte is bizonytalan volt egy ideig. 
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 A népi építészet és a településrendszer iránti érdeklődését, tudását a Nemzetkö-
zi Kárpát-Balkán munkabizottságban is kamatoztatta, a Magyar Néprajzi Társaság 
aktív tisztviselője volt. 1986-ban inspiráló, életpályája szempontjából meghatározó 
feladatra kapott megbízást, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum irányítására. Ebben az 
időszakban a Skanzen ugyancsak nehéz helyzetben volt, elfogyott az alapítói len-
dület, hiszen nem abban az ütemben valósult meg – sokféle ok következtében –  
a korszak „nagy néprajzi beruházása”, mint ahogyan azt a kezdetekkor elképzel-
ték. Irányítása alatt az alapító szakember generáció aktivizálásával, új szakemberek 
bevonásával, új szemlélet kialakításával, a nemzetközi kapcsolatok kiépítésével, a 
külföldi tapasztalatok beépítésével nem pusztán felgyorsult a már-már torzóvá váló 
építkezés, de sokkal nyitottabbá, a látogató igényeit is figyelembevevő, élő múze-
ummá vált a Skanzen. Ez a munka ugyan 1994-ben megszakadt, majd 1995. de-
cember 31-gyel lezárult, de nyugdíjazását követően is aktív, gyümölcsöző kapcso-
latban maradt legkedvesebb munkahelyével, a Skanzennel.
 Skanzenben betöltött posztja idején a magyar néprajztudomány nagy vállal-
kozásának kátyuba került szekerének kimozdításában is úttörő szerepet kapott 
dr. Füzes Endre. A nyolc kötetre tervezett – akkoriban „Új Magyarság Néprajzá”-
nak nevezett vállalkozás IV. Életmód. Építkezés kötetének társszerkesztőjeként 
aktivizálta a népi építészet kutatóit, és tartalmas, időtálló munkát hozott tető alá. 
Az 1997-ben megjelent vaskos kötet fejezetei között – minden bizonnyal nem 
véletlenül – ő maga írta meg a népi építészeti emlékek védelméről szóló fejezetet, 
amely dokumentálta a tájház mozgalom történetét, és megszabta a fejlődés lehet-
séges irányait is.
 Ő maga kezdeményezője és aktív résztvevője, rendszeres előadója volt a két 
évenként megrendezett Békési Népi Építészeti Konferenciáknak. E tanácskozások 
egy asztal mellé ültették a műemlékvédelem „hivatásos” szakembereit, építésze-
ket, tervezőket, a népi építészet kutatóit és a „végeken” dolgozó múzeumi kollé-
gákat egyaránt. Sőt, „békési gondolat”-nak neveztük azt a 2001-es tanácskozáson 
Cseri Miklós által felvetett elképzelést, hogy jöjjön létre egy országos, mi több,  
Kárpát-medencei hatókörű civil szervezet, amely felkarolja az akkor már több 
mint kétszáz létező tájház ügyét. A gondolatot 2001 őszén Békésen a résztvevők 
szándéknyilatkozata, majd 2002. november 26-án Budapesten a Magyarországi 
Tájházak Szövetségének alakuló közgyűlése követte. A szárnyat bontó civil szer-
vezet elnökéül dr. Füzes Endrét választotta meg, aki 2008-ig látta el felelősségtel-
jes és nehéz tisztét. Tagságunk tisztelete jeléül 2009-ben tiszteletbeli elnöki címet 
adományozott számára. Ez a poszt azonban egyáltalán nem jelentett puszta pro-
tokolláris elismerést, hiszen Bandi mindvégig aktív tagként, a szó legnemesebb 
értelmében szolgálta közös ügyünket. 
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 A létrejött civil szervezet mögött támogatóként ott állt és áll ma is a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum, a mindenkori kultúráért felelős minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztálya, Minisztériumi osztálya, sőt, a kezdetekben még a műemlékekért felelős 
hivatal eszmei támogatását is elvezhettük. 
 Dr. Füzes Endre kapcsolatrendszerével, tapasztalatával, személyes jelenlétével, 
észrevételeivel, és nem utolsó sorban bölcs humorával mindvégig részese volt szer-
vezetünk megizmosodásának, tevékenységi körünk kialakításának és működtetésé-
nek. Nem zajlott le nélküle országos rendezvényünk, elnökségi ülésünk, de számos 
regionális találkozó résztvevője, előadója volt, tanított Tájházi Műhelyeken, Tájházi 
Akadémián. Segített, tanácsot adott, biztatott. A minisztérium által támogatott, a 
Tájházszövetségében megvalósult projektekben, a „Tájházak a közösségért” vagy a 
„Vendégváró tájházak” fejlesztést generáló országos programjaiban szakértő szere-
pet vállalt, bírált „Év tájháza” pályázatot – éjszakába nyúló utazások során –, egy-
szóval: velünk volt, mindvégig. 
 És velünk volt országos tájháztalálkozóinkon, ha kellett elnökölt, ha kellett, elő-
adott, átadta az „Év tájháza” elismerést, és anekdotáival feledhetetlenné tette esti 
baráti beszélgetéseinket, közös utazásainkat.

 Kedves Bandi!
 Elnökünk voltál és az is maradsz. Ha látsz bennünket odaföntről, diskurálj egyet 
egy jó pohár bor mellett Szablyár Péterrel, és mesélj, anekdotázz, aztán gondolj jó 
lélekkel mindannyiunkra, a tájház ügye iránt elkötelezett itt maradottakra.

Dr. Bereczki Ibolya
Tájházszövetség elnöke

Elhangzott Terényben, 2015. október 1-jén, a Tájházszövetség országos találkozóján.

 A Tájházi Hírlevél e számában rövid visszaemlékezésekkel és sok fotóval idézzük 
fel Füzes Endre alakját, aki jelenlétével, aktivitásával, a szervezet munkájának folya-
matos segítésével rendkívüli módon járult hozzá a tájházak fejlesztéséhez, az értük 
dolgozók közösséggé válásához. A képekhez fűzött rövid kommentárok a hivatalos 
szereplések mellett felidézik a kedves, bölcs és vidám Füzes Endre alakját is. 

(A szerkesztők)
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Szakmai kiránduláson Jósvafőn, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársaival, 2006-ban. 
Az előtérben Szablyár Péter mutatja be a református templomot. (Fotó: Deim Péter)

Pinceszerezés Zalában az 1970-es évek elején (Janovich István, Rassy Tibor, Kurucz Albert, 
Füzes Endre) Első megjelenés a Ház és Ember 15. kötetében, 2002-ben
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Hoffmann Tamás és Katona Gyuláné társaságában a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
alapításának 40. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen, Szentendrén. (Fotó: Deim Péter)

Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, 2012-ben (Fotó: Deim Péter)
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Bajnóczy-Kovács Edina elnökségi tag összeállítása

Emlékképek dr. Füzes Endréről

Elnökségi ülésen. Szihalom, 2010. június (Fotó: Kovács Edina)

Látogatóban a kiskőrösi Szlovák Tájházban. 2007. október (Fotó: Kovács Edina)
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Kovács Edina esküvőjén. Gyömrő, 2011. május 14.
(Fotó: Dr. Bereczki Ibolya)
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Tiszteletbeli elnökünk a tagságunk körében. Szekszárd, 2013. október 5. 
(Fotó: Bajnóczy-Kovács Edina)

Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnökünkkel az Országos Tájháztalálkozón. 
Szekszárd, 2013. október 5. (Fotó: Bajnóczy-Kovács Edina)
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Bihari-Horváth László elnökségi tag összeállítása

Füzes Endre a kezdetektől lelkesen támogatta azt a debreceni néprajzos hallgatók-
ból álló kis csoportot, amely a IV. Országos Találkozó megszervezésén dolgozott 
Hosszúpályiban. Nekünk – akkor 20–25 éves – egyetemistáknak nagyon jól esett a 
szakma „nagy öregjének” biztatása. Az előkészítő munka során többször került sor a 
szervezők és az elnökség közötti egyeztetésre, melyeken mindig megjegyezte, hogy 
mennyire örül a fiatalok bekapcsolódásának a tájházügybe. Ez a néhány biztató szó, 
sokkal többet jelentett nekünk, mint a nyilvános elismerés. Személyes volt, és ezzel 
személyessé tette a tájházakhoz fűződő kapcsolatunkat is. Mindent egybevetve úgy 
gondolom, ez a személyesség, tulajdonképpen a tájházak szeretete a lényeg ebben a 
tájházas világban. Köszönöm, hogy erre rávezettél Bandi bácsi! 

Dr. Füzes Endre átadja a Tájházszövetség tagja táblát a hosszúpályi Bődi István Falumúzeum 
vezetőinek. Hosszúpályi, 2006. szeptember 22. (Fotó: Bihari-Horváth László)
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Dr. Danter Izabella elnökségi tag összeállítása

A felvidéki tájházkezelőknek rendezett „Hagyományok és értékek VII.” című találkozó néhány 
résztvevője az Ipolyszalkai Tájház előadótermében (jobbról: Dr. Füzes Endre és Szablyár Péter). 

Ipolyszalka, 2009.09.24. (Fotó: Dr. Danter Izabella)

A Tájházszövetség elnökségi tagjainak egy csoportja a Galántai Honismereti Múzeum épülete 
előtt, az ott megtartott elnökségi ülés után. Galánta, 2006.11.24. (Fotó: Vencel Gabriella)
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Dr. Füzes Endre „A tárgyalkotó népművészet alkotásainak bemutatása a tájházakban” 
című előadását tartja az Ipolyszalkai Tájház előadótermében. Ipolyszalka, 2009.09.24. 

(Fotó: Dr. Danter Izabella)
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A Tájházszövetség elnökségi tagjai Szenc Fő terén, a Boldogfán megtartott elnökségi ülés után.
Szenc, 2009.11.21. (Fotó: Dr. Bereczki Ibolya)

A felvidéki tájházkezelők találkozóján az Ipolyszalkai Tájház udvarán a közös ebéd elfogyasz-
tásakor (balról Dr. Füzes Endre mellette Szablyár Péter). Ipolyszalka, 2009.09.24.  

(Fotó: Dr. Danter Izabella)
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Dr. Füzes Endre az Esterházy-Kastély teraszán az ott megrendezett országos találkozó szünetében. 
Fertőd, 2011.09.23. (Fotó: Dr. Danter Izabella)

A felvidéki tájházkezelők „Hagyományok és értékek VIII.” című találkozóján a Nagyfödémesi 
Tájházban Dr. Füzes Endre Halló József társaságában. Nagyfödémes, 2010.09.08. 

(Fotó: Dr. Danter Izabella)
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Dr. Füzes Endre az országos találkozó kirándulásán a Mönchhofi Falumúzeumban.
Mönchhof, 2011.09.24. (Fotó: Dr. Danter Izabella)

Dr. Füzes Endre a Fertő-Hanság Nemzeti Park központi épületének udvarán, az országos 
találkozó alkalmából szervezett kiránduláson. Fertőd, 2011.09.24. (Fotó: Dr. Danter Izabella)
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Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök összeállítása

Elnökségi ülés Kerecsenden 2008. 04. 25-én (Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)

Tájházas konferencián Szablyár Péterrel Bodrogkisfaludon 2007. 04. 13-án 
(Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)
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Kiskőrösön 2010. 09. 03-án dr. Bereczki Ibolyával és Kispálné Luca Ilonával 
(Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)

Kiskőrösön 2010. 09. 03-án Jaszmann Gabriellával (Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)
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Budaörsön kiállítás megnyitón 2011. 03. 04-én (Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)

Palóznakon 2010. 10. 28-án, a Közép-dunántúli regionális találkozón 
(Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)
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A 2012-es hajdúböszörményi országos találkozónkon a Hajdúsági Múzeum udvarán 
(Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)

Elnökségi ülés Budaörsön 2012. 02. 24-én (Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)
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Az Őcsényi Tájházban 2013. 10. 03-án Csonka Takács Eszterrel és Dr. Balázs Kovács Sándorral 
(Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)

A decsi országos találkozón 2013. 10. 03-án az Év Tájháza elismerés átadásakor 
(Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)
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2014-es cigándi országos találkozónkon Kispálné Lucza Ilonával
(Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)
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Kapitány Orsolya elnökségi tag összeállítása

A Tájházszövetség első regionális találkozóját a Dél-Dunántúlon 2004-ben rendez-
tük meg Zamárdiban. A Zamárdi Tájház egy igazi örökség- gyöngyszem a Balaton 
déli partján. Az egész napos rendezvényen részt vett a szövetség elnöke, Dr. Füzes 
Endre is, aki bevezetőjében a szövetség küldetéséről, az eltelt első két év eredmé-
nyeiről beszélt a somogyi, a tolnai és a baranyai érdeklődőknek.
 Ebéd előtt sor került a szövetségi tagságot igazoló tábla átadására is, melyet az 
elnök úrtól a Zamárdi Tájház vezetője és a kitűnő ebéd főzője, Vincze Béla vett át. 
Most már mindkettőjükre csak emlékezni tudunk!

Zamárdi, 2004. július 16. (Fotó: Gőzsy Gáborné)
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Dr. Füzes Endre az Őcsényi Tájház udvarán Csapai János tulajdonossal, a Tájház-
szövetség tagjaival. A szekszárdi múzeumban tartott regionális találkozó résztvevői 
délután meglátogatták a környék tájházait, így az őcsényit is, ahol a néptáncegyüttes 
tagjai közül néhányan bemutatót tartottak. A házigazdát szakmai instrukciókkal lát-
ta Dr. Füzes Endre, hiszen a fiatal szövetségi tag ősei hagyatékát: házát, berendezési 
tárgyait sikeresen tette nyilvánossá, bemutatva ezzel a Sárközben egykor élt embe-
rek értékeit, hitelesen képviselve azok értékrendjét.

Őcsény, 2007. július 7. (Fotó: Gőzsy Gáborné)



25

Tájházi Hírlevél • 2016. 1. szám

Akik ott voltak 2007-ben Mecseknádasdon az V. Országos Találkozón, részesei le-
hettek annak a meglepetéstortának, amit Dr. Füzes Endre és Szablyár Péter kapott 
az Albertirsai Tájház vezetőjétől, Kovács Károlynétól (Marika nénitől).  
 Nagy sikere volt a szövetség első számú vezetőinek a mellképével díszített tortá-
nak, amit a tagság hamar elfogyasztott.

Mecseknádasd, 2007. november 16. (Fotó: Kapitány Orsolya)

Esti borozgatás a szövetség tagjaival egy mecseknádasdi pincében
Mecseknádasd, 2007. november 17. (Fotó: Kapitány Orsolya)
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A megnyitásának 30. évfordulóját ünneplő szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjte-
mény  kitűnő alkalmat kínált a szövetség 2008. évi országos találkozójára.
 A konferencia levezető elnöke délelőtt Dr. Füzes Endre volt, aki Somogy  
Megye Közgyűlése elnökével, Gelencsér Attilával és Szenna község polgármesterével,  
Salamon Gyulával látható a felvételen. 

Szenna, 2008. október 3. (Fotó: Gőzsy Gáborné)
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Az országos német és a dél-dunántúli regionális találkozó közös összejövetelén a 
résztvevőknek a Glück Auf Egyesület énekkara tartott bemutatót a Nagymányoki 
Tájház udvarán. Az eseményen részt vett Dr. Füzes Endre is.

Nagymányok, 2011. június 4. (Fotó: Gőzsy Gáborné)

Egyedül, de nem magányosan a Decsi Tájház udvarán
Decs, 2013. október 4. (Fotó: Lövétei Lajos)
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A Tájházszövetség tiszteletbeli elnöke, Dr. Füzes Endre „Az Év Tájháza” pályáza-
ton szereplő Hosszúhetényi Tájházat látogatta meg a bizottság tagjaival, Kapitány 
Orsolyával és Dr. Szonda Istvánnal. Búcsúzáskor a tájház vezetőjével, Poór Gab-
riellával és a tájház szakmai segítőivel, Jakab Józsefné Rózsával és Jánosiné Rajnai 
Virággal, akit kisfia is elkísért, egy közös fotóra álltak az új múzeumpedagógiai fog-
lalkoztató helyiség ajtajához.

Hosszúhetény, 2014. szeptember 12. (Fotó: Lövétei Lajos)
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Dr. Füzes Endre az „Év Tájháza” díj átadásán, melyet 2014-ben a Hosszúhetényi 
Tájház nyert el.

Cigánd, 2014. szeptember 26.  (Fotó: Lövétei Lajos)
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Dr. Páll István felügyelőbizottsági tag összeállítása

Előszó 
Ez az 1981-ben készült felvétel egy Hódmezővásárhelyen rendezett néprajzi konfe-
rencia idejéből való. Én, mint fiatal muzeológus olyan nagy emberek társaságában 
mutatkozhattam, mint két megyei múzeumigazgató (Dr. Trogmayer Ottó a szegedi, 
Dr. Németh Péter a nyíregyházi múzeumot vezette), s társaságunkban volt Ottó 
bácsi mindhalálig hű barátja, Dr. Füzes Endre vidám, sármos alakja is. Ekkortól in-
dult kettőnk barátsága, ami az évtizedek során mindvégig töretlen maradt, s tartott 
egészen az elmúlt évig. Hiánya fájó, s nélküle a szakmai összejövetelek sem lesznek 
már a régiek… 
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Bandi és a szakma 
A népi építészet összehozott bennünket. Megannyi ICOMOS-os és szabadtéri mú-
zeumos bel- és külföldi szakmai konferencia, az azokhoz kapcsolódó tanulmányi ki-
rándulások meg a nem egyszer közös „éjjeli menedékhelyen” való együttlétek során 
alkalom nyílt a szakmai és azon kívüli témák megbeszélésére, melyekből igen sokat 
profitáltam. Bandi nyitott személyisége, élettapasztalata, kiemelkedő szakmai tudá-
sa imponáló volt, ugyanakkor egyáltalán nem érződött nála a pozíciójából, szakmai 
kvalitásából és a mienkétől jócskán különböző életkorából fakadó felsőbbrendűsé-
gi tudat. Igazi „haver” tudott lenni minden esetben.

Budesti–Románia (Fotó: Dr. Páll István)
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Helsinki-Finnország (Fotó: Dr. Bereczki Ibolya)

Roznov pod Radhostem-Csehország
(Fotó: Nagyné Bősze Katalin)

Skócia
(Fotó: Dr. Balassa M. Iván)
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Bandi és az elnöki megbízatás 
Valamennyien tudjuk, hogy a Tájházszövetség létrehozásáért mennyi mindent tett 
Füzes Bandi, s hogy első elnökének is őt választottuk meg. Ügyvezető elnökével, 
Szablyár Péterrel együtt járták be keresztül-kasul az országot, s buzdították a táj-
házak fenntartóit a szakmai hitelességre és a pályázati lehetőségekre, meg öntöttek 
lelket az éppen nehéz helyzetben lévőkbe. Ő és az őt követő elnökök részt vettek a 
szövetség országos összejövetelein, az azokat követő szakmai kirándulásokon, no 
meg az elmaradhatatlan személyes beszélgetéseken. 

 Képeken az eddigi elnökök: Dr. Füzes Endre, Dr. Bereczki Ibolya, Dr. Páll István 
és ügyvezető elnökök: Szablyár Péter, Hegedűsné Majnár Márta, valamint Nagyné 
Bősze Katalin elnökségi tag.

Harta (Fotó: Dr. Páll István)
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Nyíregyháza-Sóstó (Fotó: Bajnóczy-Kovács Edina)

Fertőd
(Fotó: Dr. Páll István)

Fertőszéplak
(Fotó: Dr. Páll István)
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Bandi és a nők 
Akik ismertük, mindannyian tisztában voltunk a női nem iránti empátiájával. Nem 
volt olyan ülés, konferencia vagy kirándulás, ahol ne vett volna pártfogásba egy-
egy „védtelen” hölgyet, akinek az együtt töltött idő alatt ne mesélte volna el élete 
folyását, természetesen megfűszerezve némi önreklámmal. Érdekes módon alanyai 
imádták ezen kitárulkozásait, mi azonban – már ismervén a következő mondatfű-
zéseket is – a sokadik alkalommal kissé már eluntuk, s inkább az éppen aktuális 
pohárban lévő folyadékkal kárpótoltuk magunkat Bandi „elvesztéséért”. 

Dunaegyháza (Fotó: Dr. Páll István)
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Roznov pod Radhostem–Csehország (Fotó: Dr. Páll István)

Fertőd (Fotó: Dr. Páll István)
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Bandi és a sör 
Együtt töltött konferenciaideink közepette a szabadidőnk hasznos eltöltése (és a 
kiszáradás elkerülése) érdekében már a repülőtéren megalakítottuk az ún. „whis-
ky-szindikátust”, ami abból állt, hogy a reptéri kioszkban valamennyien vettünk 
1–1 üveg whiskyt, amit aztán a szálláshelyünkön beosztva fel-felhörpintettünk.  
E cselekménynek mindig külön szertartása volt. Az ezen kívüli időkre maradt a sör, 
mint védőital, aminek az árfolyamát minden országban igen hamar kitapasztaltuk. 
A Balti államokban rendezett szabadtéris konferencia idején az eltérő nevű helyi 
pénzeket összevonva „buznyáknak” neveztük el, így a helyi összeg számszerűsítése 
volt csupán a feladat a sörbeszerzéseknél.

Roznov pod Radhostem–Csehország (Szabadtéri Múzeum) (Fotó: Dr. Páll István)
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Aarhus–Dánia (Szabadtéri Múzeum) (Fotó: Dr. Páll István)
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Dr. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutatóval 
a felújított Radics  Kúria kiállításának megnyitóján

Dr. Füzes Endre rendezvényeink örökös szakácsa , a legízletesebb marhapörkölt készítője, 
a hevesi programok lelkes szervezője

Báder Miklósné, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet 
elnökének összeállítása
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A Recski Tájház udvarán az Alkotók a Tájházakért program résztvevőit köszönti Dr. Füzes Endre, 
a Tájházszövetség elnöke, a Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány kuratórium tagja

Dr. Füzes Endre a hevesi Hagyományőrző Napon köszönti a tárgyalkotó népművészeket, 
a szakmák elismert Mestereit
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Csákányi Zoltán közművelődési szakelőadó 
(Hagyományok Háza, Népművészeti Módszertani Műhely, Népi Iparművészeti Osztály) 

összeállítása

Miskolc – népművészeti zsűri, 2005. december 6. (Fotó: Csákányi Zoltán)

Tarcal – népművészeti zsűri, 2005. november 18. (Fotó: Csákányi Zoltán)
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Écs – népművészeti zsűri, 2007. (Fotó: Csákányi Zoltán)

Ráckeve – Dr. Füzes Endre telke – baráti főzőcske – 2006. május 19. (Fotó: Csákányi Zoltán)
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Győr – népművészeti zsűri, 2006. október 19.
(Fotó: Csákányi Zoltán)

Körmend – népművészeti zsűri, 2008. április 29.
(Fotó: Csákányi Zoltán)

Budapest – népművészeti zsűri, 2008. május 20. (Fotó: Csákányi Zoltán)
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Győr – népművészeti zsűri, 2008. június 18. (Fotó: Csákányi Zoltán)

Karcag – népművészeti zsűri, 2008. november 5. (Fotó: Csákányi Zoltán)
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Raj Rozália (VMF, Szabadka) összeállítása

Dr. Füzes Endre fontosnak tartotta a VMF és a Magyarországi Tájházak Szövetsége 
létrejöttét. Tagként, annak konferenciáin ismertük meg a széles látókörű, közvet-
len, nyitott, kiváló szakembert. Határon túli szakmai összejövetelünk is szívügye 
volt. 2008-ban a bánáti Kisoroszon „A tárgyalkotó népművészet napjainkban” cím-
mel tartott előadást. Ott beszélt korábbi gyűjtőútjairól is, az 1960-as évek bácskai, 
doroszlói emlékeiről. Sajnos ma már nem lehet közöttünk. A Tudós, a Barát emlé-
két tisztelettel megőrizzük. 
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Vass József szélmolnár (Kiskundorozsma) összeállítása

Nagy tisztelője, sőt csodálója voltam Dr. Füzes Endrének. Szakmai tudása, tájé-
kozottsága, naprakész informáltsága többször megdöbbentett. Nem csak a közös 
kirándulásainkon látott dolgokról, de a mi Dorozsmai Szélmalmunkról is többet 
tudott, mint a helyi örökségvédelem felelős szakembere. Láthatóan a múzeum, a 
hagyományőrzés, a néprajz, a tájházak működése volt hosszú, gazdag életének mo-
torja. Tudása, emberszeretete, közvetlensége hiányozni fog nekünk a néprajz köz-
katonáinak.

A 80 esztendős Dr. Füzes Endre köszöntése. 
Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2012. február 14. (Fotó: Vass József)
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A Janus Pannonius Múzeumban, Pécsen 2012-ben. Visszatekintés a múltba, képválogatás 
80. születésnapjára megjelenő tanulmánykötetéhez (Fotó: Deim Péter)


