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Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága
A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága 2017. április 1-től működő szervezeti egység a Szabadtéri Néprajzi Múzeumon belül, melynek fő feladatkörébe a
magyar és határon túli magyar vonatkozású tájházak szakmai segítő és koordinációs, tudományos feladatai tartoznak. A helyben megőrzött népi építészeti örökség
kataszterének frissítése, aktualizálása, valamint a tájházak fenntartóinak és vezetőinek tájékoztatása, képzése, szaktanácsadói és mentorhálózat működtetése szintén
a tevékenységi körbe tartozik.
Az igazgatóság létrehozta a Tájházi adatbázist, melyben a magyarországi és határon túli tájházak adatainak gyűjtése, frissítése folyik. Az első körben a muzeális
intézményi működési engedéllyel rendelkező tájházakat (muzeális kiállítóhelyeket
és muzeális közérdekű gyűjteményeket, szám szerint 171-et) vette sorra és frissítette adataikat. A muzeális intézményrendszerben ezen intézmények igen jelentős
számúak, s eredményes pályázati munkájuknak köszönhetően számos fejlesztési
program indulhatott el az elmúlt években a Kubinyi Ágoston Program keretében,
amelyhez mind a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, mind a Magyarországi Tájházak
Szövetsége, mind a frissen létrejött Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága
folyamatos szakmai segítséget nyújt.
Ezen túl további, a tájház fogalomnak megfelelő, de működési engedély nélkül működő további 152 intézmény működési adatait sikerült már feldolgoznunk.
A kiküldött kérdőíves felméréseken túl helyszíni vizsgálatokat is végeznek az igazgatóság munkatársai, mely során muzeológiai, műtárgyvédelmi, múzeumpedagógiai és épületkarbantartási témákban nyújtanak szakmai segítséget. Fontos cél, hogy
egyre több tájház tudjon indulni a különböző pályázatokon, ezért pályázati felkészítéssel és mentorálással is igyekszik segítséget nyújtani az igazgatóság.
Figyelemre érdemes tény, hogy a magyarországi muzeális intézmények közel
20%-a tájház, és a 2015. évi, a múzeumi statisztikában nyújtott adatsorok feldolgozása alapján már tudjuk, hogy éves szinten ezek a kiállítóhelyek mintegy 500 000 látogatót vonzanak. Rendezvényeik közül a nagyközönség számára is egyre ismertebbé
válik a tavasszal rendezett Tájházak Napja programsorozat, valamint a minden év
őszén, a Tájházszövetség által átadott Év tájháza elismerés.
A tájházvezetőknek és más múzeumi szakterületen dolgozó kollégáknak szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági képzést indít a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Múzeumi Oktatási és Képzési Központja együttműködésben a Magyarországi Tájházak Igazgatóságával 2017. október 17–21., valamint 2018. március 20–23. között
Szentendrén, a Skanzenben és Szennán. A képzés az EMMI támogatásának köszönhetően 15 fő számára ingyenes részvételt biztosít.
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Az MTKI honlapja 2017. december végén teljes feltöltéssel lesz elérhető. A gyakorlati kérdésekkel, tudásbázissal, aktuális pályázati tájékoztatással, szaktanácsadói
oldallal segíti a honlap a tájházak mindennapi működését, munkáját. Jelenleg kidolgozás alatt van az országos és határon túli magyar területeket fedő tájházi mentorhálózat koncepciója és feladatrendje, melyben a hazai szabadtéri néprajzi gyűjtemények
(skanzenek) is kiemelt szerepet kapnak. A képzett, szakmailag felkészült mentorok
hálózatban együttműködve tudják 2018-tól segíteni a csaknem 400 magyarországi
tájház működését.
A regionális és központi helyszíneken szervezett szakmai továbbképzések pedig
felkészítik a tájházas kollégákat a modern, 21. századi muzeológiai kihívásoknak
való megfelelésre, mely egy olyan tájházhálózat megalakulását jelenti, amely méltán pályázhat a világörökségi várományosi státuszból az UNESCO világörökségi listájára kerülésre.
Dr. Bereczki Ibolya – Dr. Szonda István

A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága
munkatársainak elérhetőségei:
Dr. Szonda István
néprajzos-muzeológus
szonda.istvan@sznm.hu
36-30/317-7053
Fancsalszki Noémi
néprajzos-muzeológus
fancsalszki.noemi@sznm.hu
36-30/847-0897
Központi e-mail címük: tajhazigazgatosag@sznm.hu
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A Nemzeti Együttműködési Alap pályázati támogatásával 2017. augusztus 26-án
„Civil összefogás erősítése a határ menti tájházak működésében” téma keretében
szakmai találkozót szervezett a Magyarországi Tájházak Szövetsége egyéni és jogi
tagjai számára Bihardiószegen. Az előadások Érmellék népi épített örökségeit és
hagyományos kertkultúráját tárták a rendezvényen résztvevők elé, akik Érmellékről, Dél-Alföldről, a Nyírségből, Pest megyéből és a Dunántúlról érkeztek.
A következőkben az elhangzott előadások közül néhányat közreadunk, hogy
azok is olvashassák, akik nem tudtak a programon részt venni.
(Szerkesztők)

Civilség a tájházmozgalomban
Határmenti tájházak működésének segítése
Ha tájházakról beszélünk, akkor valami különös érzés fog el, ugyanis a tájház sajátos
töltésű képződmény. Nem csupán muzeális kiállítóhely, hanem a civil összefogás
egyedi megnyilvánulása. Tájházak jelenleg is születnek, amikor egy közösség tagjai
úgy érzik, hogy önazonosságuk biztosítékaként megkeresnek egy helyet, mely történelmük része, az őseik családi fészkét jelképező épület. De nézzük meg, hogy és
mi módon születnek meg a tájházak.
Van egy reprezentatív épület? Van egy gyűjtemény? Van egy, a házhoz kötődő
családtörténet? De ebből még nem lesz tájház. A tájház fogalma szerint a helyben
megőrzött táji jellegzetességeket magánviselő, eredeti állapotban megőrzött népi
épület, melynek legalább egy meghatározó helyiségében az épülethez, a tájhoz és a
bemutatandó időmetszethez illeszkedő enteriőr kiállítás van. Tehát a tájház fontos
ismérve az enteriőr jellegű bemutatás. Amikor egy közösség eldönti, hogy tájházat
hoz létre, számba kell vennie a következőket: van-e megfelelő épület, van-e megfelelő gyűjtemény és van-e megfelelő akarat a tájház létrehozásához. Ezek együttes
megléte mellett lehet a tájház fogalmának megfelelő helyszínt kialakítani.
A magyarországi tájházak első példányai az 1960–70-es években kezdtek kialakulni. Majd 1974 és 1984 között csaknem kétszáz tájház nyitotta meg kapuját hazánkban.
A tájházak egy részét a megyei múzeumok segítségével és fenntartásában működtették,
de már az 1980-as évek közepétől egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a települési önkormányzatok (tanácsok) által elindított és működtetett tájházak jelenléte. Majd a települések egyre nagyobb lendülettel láttak hozzá a tájházak kialakításához, így napjainkra a tájházak száma eléri a négyszázat. A megyei múzeumok által működtetett tájházak rendezett
kiállításokkal, szakszerű bemutatásokkal várták a látogatókat, csupán a helyi közösséggel,
a településsel nem volt semmilyen kapcsolatuk. Például a Heves megyei Átányban tapasztaltam, hogy a tájház, a múzeum a falu szemében idegen képződmény volt. Hiába is5
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merték az épület történetét, hiába tudták
minden tárgyról, hogy kié volt, nem alakult ki személyes kötődés a gyűjtemény,
a tájház és a és a falu közössége között.
S amikor az 1990-es évek végén a megyei múzeum átadta működtetésre a tájházat az átányi önkormányzatnak nem
tudtak vele mit kezdeni. Sőt, a tájházzal
átellenben lévő épületet felújították és
berendezték a saját maguk által gyűjtött
néprajzi és helytörténeti anyagból, majd
megnyitották az Átányi Helytörténeti
Házat.
Ebben a különleges tájházi forgatagban alakult meg 2002-ben a
Magyarországi Tájházak Szövetsége.
A civil szervezet a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum ernyője alatt jöAz országos rendezvény első plakátja
hetett létre, feladata a magyarországi és
határon túli magyar tájházak számára információ közvetítés és találkozók szervezése,
mely során a tájházak fenntartói kapcsolatba kerülhetnek egymással. A szervezet központja Jósvafő lett és ügyvezető elnöke a tájházak iránt elhivatott Szablyár Péter.
A szervezet hamarosan behálózta az országot, jelenleg már több mint 130 tájház
lépett be jogi tagként a Tájházszövetségbe, és közel ugyanennyien egyéni tagként
járulnak hozzá egy-egy település tájházának működéséhez.
Nagy változást hozott a 2013-as év, amikor megszűnt a megyei múzeumi szervezet,
és az addig megyei fenntartású tájházak a települési önkormányzatokhoz kerültek.
A Tájházszövetség évente regionális találkozókat szervez, és minden ősszel országos találkozóra hívja a tájházasokat. A regionális találkozók mellett módszertani
napokat, úgynevezett Tájházi Műhely sorozatot indított el, mely alkalmakkor szakmai tanácsadás és a jó gyakorlatok bemutatása folyik.
2013-ban elindult a Tájházak Napja, mely az egész országot átfogó rendezvénysorozat, tulajdonképpen a tájházak kapunyitogató napja az áprilisi rendezvény. Az első
Tájházak Napja nyitó rendezvényének helyszíne a Dunaszentbenedeki Tájház volt.
A Tájházszövetség megjelenteti a Tájházi Hírlevelet, mely az egyetlen tájházaknak szóló információs kiadvány. A jó gyakorlatok és példák bemutatására meghirdette a civil szervezet az Év Tájháza és az Év Tájházvezetője díjat, melyet azóta
minden évben kiosztanak a legjobb tájháznak és tájházvezetőnek.
6
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A Tájházi Tudástár és a Tájházvezetési ismeretek digitális kiadványként ma is
hozzáférhetők a Tájházszövetség honlapján.
A 21. századba lépve a tájházak egyre fontosabb szerepet töltenek be a vidéki
kultúra közvetítésében és a vidéki társadalom megerősítésében. A tájházak köré fonódó civil közösségek itt élhetik meg önazonosságukat, erősíthetik identitásukat és
egészséges lokálpatriótaként őrizhetik településük értékeit.
A tájházak már nem csak a múlt emlékeinek bemutató helyei, hanem a hagyományokra épülő lokális termelési kultúra forráshelyei is. A napjainkban egyre erősödő helyi termékek, kézműves hagyományok is a tájházak körül kapnak erőre.
Ma már sok olyan tájházunk van, amely bemutató helye a helyi hagyományokra
épülő termékeknek. A házi lekvárok, szörpök, vagy a kézműves termékek nem hiányozhatnak a tájházakból. S ahogy a városi ember részéről növekszik a kereslet a regionális sajátságokat magukban hordozó termékek iránt, úgy növekszik a tájházak
katalizátor szerepe is ebben a gazdasági egységben.
A 2013-ban útjára indult Tájházak Napja összekapcsolódott a helyi termékek
bemutatkozásával, ezért egyik fontos velejárói a rendezvénysorozatnak a tájházakban megrendezett helyi termelői vásárok.
A Tájházak Napja, a Gazdanapok és a korábban elindult Márton-napok is a tájházak országosan megismert helyszínei kezdtek lenni. Az országos rendezvénysorozatok lehetőséget adtak minden tájháznak, hogy programjaikat központi kommunikációs csatornákon is tudják népszerűsíteni. Kialakulóban van egy új fogalom,
a tájházas marketing, mely a tájházak kínálatát a kulturális termékek közé emelte.
A recept ugyanaz, mint bármely más kulturális termék esetében: az érdeklődés felkeltése és a minél jobb mutatójú értékesítés.
A tájházak fenntarthatóságában ez a marketing tevékenység központi helyen áll,
csak még a tájházak nincsenek felkészítve erre a feladatra. Sokan távolról szemlélik
a változásokat és megragadnak az 1980-as évek tájházas szemléletében. Viszont be
kell látniuk, hogy generációváltás időszakában vagyunk. Az ifjú nemzedék érdeklődését nem lehet a korábbi módszerekkel felkelteni, alkalmaznunk kell a modern
eszközöket. A mai fiatalok az okostelefonjukkal élnek, minden információt azon
szeretnek elérni, tehát a tájházak értékeit ezen a csatornán is be kell mutatnunk.
A világháló nagy lehetőséget rejt magában, abból a szempontból is, hogy hírül adjuk a tájházaink értékmentő tevékenységét. Persze nem helyettesítheti egy virtuális
séta a tájházban való látogatást, de nem is ez a cél. Hanem csak az érdeklődés felkeltése az iránt, hogy személyesen felkeressék a gyűjteményeket. A tájházak mindig
személyhez kötődnek. A személyes kapcsolatteremtés egyik legfontosabb erőssége
tájházainknak. Ugyanis a tájházak nem halott gyűjtemények, nem néprajzi panoptikumok, hanem olyan hiteles helyek, ahol hiteles személyek szájából kapják meg
7
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Enteriőr az Év tájháza elismerést elnyert Boldogi Tájházban
(Fotó: Dr. Bereczki Ibolya)

a hiteles információkat. A tájházak vezetői mindig „bennszülöttek”, nem kívülről
látják a tájházukat, hanem sajátjuknak tekintik. Ezt az érzést magam is nap mint nap
átélem a saját tájházamban.
A határon kívül rekedt közösségeink tájházaiban ez az érzés talán még fokozottabb. A határon túl élő magyar nemzetiség a tájházaiban a magyar nemzethez tartozás érzését hangsúlyosnak tartja. Számukra a tájház portája a magyar föld, ahol
magyarul beszélnek, ahol a magyar hagyományok elevenednek meg. A határon
túli magyaroknak a tájházak nemzeti identitásuk megélésének legfontosabb helyszínei. Ezért közös feladatunk, hogy segítsük őket ebben a munkában, hogy ne
hagyják veszni magyar hagyományaikat, nyelvüket, szokásaikat. A tájház legyen
ünnepeik központi helyszíne, a fiatalok találkozási helye. A tájház legyen a tolerancia helyszíne, ahol tiszteletre neveljük gyermekeinket a más kultúrák iránt, de
elvárjuk, hogy a tájházba belépő idegen is tisztelettel forduljon a tájházban megőrzött hagyományos kultúra felé.
A tájház korunk egyik legérdekesebb kultúraközvetítő és megőrző intézménye,
mely egyben muzeális gyűjtemény, közösségi tér és civil erő. A vidéki társadalom
életében kulcsszerepet kezdenek betölteni tájházaink, ezért a kormányzat is egyre na8
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Békési Tájház (Fotó: Bereczki Ibolya)

gyobb figyelmet és segítséget igyekszik nyújtani a tájházaknak. A pályázati források elsődleges lehetősége a Kubinyi Ágoston Program, melyben a tájházaink szakmaiságát,
az épületek karbantartását, a műtárgyállomány megfelelő állapotban tartását segíti.
A Tájházszövetség mellett 2017. április elsején létrejött – a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum keretein belül – a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága. Az Igazgatóság feladata a tájházak szakmai színvonalának emelése, a pályázatokon való sikeres
indulás segítése, mentorhálózat és szaktanácsadói szolgálat működtetése. Bízunk abban,
hogy ezen szervezetek segítségével megőrizhetjük a világban egyedülálló magyarországi
tájház hálózatot és felkészíthetjük arra, hogy rákerüljön a világörökségi listára.
Dr. Szonda István
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Szőlészet-borászat régen és ma
A múlt
A szentjobbi konvent és a nemesi családi levéltárak pusztulása megnehezíti az
érmelléki borvidék Árpád- és Anjou-kori jelentőségének megítélését. Vélhetően
ekkor még a váradi szőlőhegyek voltak jelentősebbek, bár szőlői voltak a szentjobbi
(1169-es alapítólevelű) és egyedi apátságoknak is. A Zólyomyak adománylevelei
(1393–1400) már általánosságban említik uradalmuk szőlőit, illetve arról is van
adat, hogy Várad 1390-ben megtiltotta az idegen borok behozatalát. Egy monda
szerint Érmelléken az első szőlőt Nagy Lajos király telepíttette Bihariószegen (id.
Gajgó Sándor még látta az emléktáblát) vagy Székelyhídon (erről egy százéves cikk
alapján tudunk). Diószegi mondák szerint Bethlen Kata vagy valamelyik Rákóczy
lánya adta csertölgy erdejét a diószegieknek kivágásra (maradványát Cserhátnak,
Rákóczy erdejének hívták), illetve a mai szőlőhegyen az első szőlőt állítólag egy
bizonyos Fay pasa ültette.
A debreceni és egyéb extraneusok figyelme a török terjeszkedés miatt a 16. századtól irányult Érmellékre, a váradi hegyre és Tokajra. A további török terjeszkedés
miatt 1660 és 1692 közt a debreceniek zöme már Érmelléken (Diószeg, Jankafalva,
Vajda, Szentimre), és nem Várad, Tokaj körül bírt szőlőt. A töröknek köszönhetjük
azt, hogy az érmelléki és tokaji borok a 17. században széles körben ismertté váltak.
Valószínű, hogy a bornagykereskedő Rákóczy-család is hozzájárult az érmelléki
borok hírnevének öregbítéséhez ezek lengyelországi és cseh-morva exportjával.
A váradi törökök is felismerték az érmelléki bor értékét. A debreceniek minden évben kemény csatát vívtak a nagyvezír birtokintézőjével a diószegi bordézsma miatt.
Valós adat, hogy Debrecenben ekkor szüret idején szünetelt a közigazgatás, s hogy
1692-ben Diószegen termett a Bihar megyei szőlők fele. A szőlők lakosságmegtartó ereje Tokajhoz hasonlóan nálunk is kimutatható, a térség második legnagyobb
települése 1692-ben Diószeg volt Debrecen után.
Bél Mátyás (1684–1749) országleíró művében (Notitia Hungariae, 1726) a diószegi borokat a legjobbnak tartotta Biharban. Hasonlóan írt Vályi András (1764–
1801) is művében (Magyar Országnak leírása, 1796–1799). Ekkori érmelléki fajták
voltak a bakator, erdei, bihari boros vagy borosfehér (boros bial), juhfark, furmint,
kecskecsecsű, szagos szőlő, bodonszőlő, Jenő-szőlő, Augusta vagy gohér. Bár voltak
földpincék, a borok eltarthatósága (kezelési hibák miatt) ekkor még rossz volt. Borkereskedők megpróbálták már ekkor a tokaji bort érmelléki borokkal hamisítani.
A diószeg-székelyhídi görög kereskedő társaság is érdekelt volt az érmelléki borral
való kereskedésben (1737-es adat).
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A 18. századi európai agrárforradalom hatására a reformkorban nálunk is kezdenek megjelenni a szőlészeti újítások: megjelenik a sárga muskotály (1792), a
chasselas, terjed a soros művelés és a bor seprőről való lefejtése stb. A magyar borokat az 1746-os osztrák vámkorlátozás kiszorította a Német-római Császárságból.
Ideiglenesen kedvező borkonjunktúrát teremtettek az osztrák örökösödési, az osztrák–török és a napóleoni háborúk. Görög Demeter 1829-ben magyarul, Schams Ferenc pedig 1833-ban németül ismertette meg Európával újra a magyar szőlőfajokat
és borokat. Schams munkájából Érmellék kimaradt (a Görögében megtalálható),
azonban Tatai Ferenc piskolti és Fazekas György félegyházi református lelkészek
szakmai vitája a Tudományos Gyűjtemény 1835–1837-es évfolyamaiban az előbbieknél sokkal bőségesebb és ugyanolyan színvonalú anyaggal kárpótol bennünket.
Az 1850-es évektől a borkereslet ismét fellendült a franciaországi rossz szüretek,
a filoxéravész, a krími háború és a kedvező osztrák vámpolitika miatt. Ezen újabb
szakmai pezsgés viszonyai közt születtek Havas József, Galgóczy Károly, Gyürky
Ferenc, Barta János és a tóti Bük László szőlészeti leírásai, amelyekre a bihari Érmellék vonatkozásában dr. Miskolczy Mihály és Schvartzer Viktor munkái tették fel
a koronát. Az 1870-es évek a kedvezőtlen időjárás, a német vámkorlátozás (1879),
a SI-mértékegységrendszer bevezetése (1875) és a filoxéravész szilágypéri kitörése
(1879) miatt ismét nem voltak szerencsések.
A filoxéra (szőlőgyökértetű) 1882-ben megfertőzte Szalacs, majd 1884 és 1887
közt a bihari Érmellék központi szőlőterületeit is. A hatékony védekezések közé
tartozott, ha a szőlők pusztulását szénkéneges (CS2) gyérítéssel késleltették, illetve
ha az európai nemes szőlőt a filoxérának ellenálló amerikai szőlőfajokba oltották
be, de érdemes még megemlítenünk a homoki szőlőtelepítést is. Ekkor alakult ki
egy új szakma: a szőlőoltás. A filoxéravész utáni érmelléki szőlőrekonstrukció apostolai közül messze kiemelkedik Nagy Gábor Érmelléki Első Szőlőoltványtelepe
(Nagykágya) és Nagy Imre Noé Szőlőoltványtelepe (Szalacs). A dualizmuskori
bihari Érmelléken további nagyobb szőlőoltómesterek is voltak (Bihardiószegen
15, Székelyhídon 13, Nagykágyán 6, Margittán 4, Érmihályfalván, Kiskerekiben,
Érsemjénben három-három, Kólyon két, Bagaméron, Érkörtvélyesen, Jankafalván,
Szalacson és Vajdán egy-egy). Áldásos tevékenységük árnyoldala volt a direkttermők
propagálása (Nagy Gábor, Sándor József, Oltásos Szűcs Sándor a Delaware-t, Székely Gábor a Noah-t vagy Novát), amelyet előbb a monarchia apparátusa is támogatott. E direkttermő fajok visszaszorítása mai napig tartó küzdelem. Újlétán Szabó
Lajos, Érmihályfalván és Érsemjénben Jakab Rezső hatására Érmelléken is felvirágzott a homoki szőlőkultúra, amelyet a földreformok és az 1928-as nagy fagy tett
tönkre. Újabb felvirágzása volt a kommunizmusban, azóta vegetál.
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Az első állami vincellériskola
Az első, kizárólag állami alapítású vincellérképezdét Diószegen hozták létre
1870-ben miniszteri rendelettel, IX. Zichy Ferenc támogatásával, aki gyakorlati
célra ajánlotta fel mintaszőlőjét. Könyvtára is működött 1872-től. Ingyenes szállást, ellátást, oktatást biztosítottak évente 24 tanulónak, napi vincelléri munkájuk
ellenében. Tanonc csak 16-ik évét betöltött, elemi iskolát végzett, jó erkölcsi bizonyítványú, munkabíró, motivált személy lehetett. A tanév októbertől augusztusig
tartott. Általános műveltségi és szaktárgyakat tanítottak napi gyakorlati oktatás
mellett, szigorú órarend szerint. Az oktatás kétéves volt, 1880 és 1886 közt egyéves gyümölcsészeti-szőlészeti vándortanító képzést is beindítottak. Az intézmény
fenntartási költségeit, beruházásait állami támogatásból (6800–8400 forint/év) és
saját forrásból biztosították. A vincellériskolát 1888-ban a minisztérium a filoxéravész miatti érdeklődéshiányra hivatkozva be akarta záratni, végül 1890 után középfokú intézményként működött tovább. Sikerrel vett részt az országos kiállításokon
(1878, 1885, 1896, 1899) iskolai évkönyvekkel és tananyagokkal. A dualizmuskori
vincellériskolában a következő személyek voltak igazgatók: kápolnásnyéki Balassa
István, Gábor József, Lomjánszky Béla, Miskolczy Mihály Pammer Jenő; illetve segédtanárok: Bucher Alajos, Draskovits Kálmán, Engelbrecht Károly, Erdős Imre,
Forster Sándor, Jablonszky György, Katócz Simon, Krä(m)mer/Krémer Fülöp
(Viktor), Kiss Ernő, Koritsánsky János, Morágyi István, Munkácsy József, Petrovay
György, Schöner Nándor, Szabó Lajos, szemerei Szemere Bálint, Tóth Kálmán.

A bihardiószegi vincellérképezde 1943-ban (T. Szűcs Sándor hagyatékából)
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Diószeg szőlészeti-borászati felügyelőségi központ is volt 1886-tól, ahol 1912ig szénkénegraktár működött. A vincellériskola tanárai és tanítójelöltjei 1882-ig
sikeresen tartóztatták fel a filoxérát Szalacs és Szilágypér között. Az iskola kivette
részét a rekonstrukcióból is: téli tanfolyamokon tanították a szőlőoltást, amerikai
anyatelepeket alakítottak 1898-ban Margittán, Jankafalván és Örvénden. A két világháború között román nyelven folyt a tanítás tovább az Erdélyi Kormányzótanács
közvetlen felügyelete alatt. Nevezetesebb tanárai voltak ekkor Gavril Bogdan és
Romulus Boieriu. Az iskola 1920-ban 25 hektár földet kapott, majd a Mihalachetörvény értelmében megkapta az Egyed-majort 150 hold területtel. Az intézmény
eredeti helyéről átköltözött 1930-ban a Zichy-kastélyba. Kísérleti szőlőparcellát
alakítottak az irányítása alatt 1937-ben, amelyet a magyar hatóságok 1940-ben felszámoltak. Az uradalmi mintaszőlő nagyrészt szántóvá vált területe visszakerült az
iskola kezelésébe (1945). Az oktatás 1946-ban indult újra: román (1946–1965) és
magyar nyelven (1948–1953, 1955–1960), hároméves (1946–1950, 1954–1965)
és kétéves (1951–1953) tanrenddel – 1955-ig szőlészetet, utána gyümölcsészetet
és kertészetet is tanítottak. A magyar tagozatot előbb Csombordra költöztették,
majd újraszervezték itt is. Igazgatója lett N. David (1946–1948), majd 1948 után
Tempfli János. Itt kezdte oktatói pályáját id. Csávossy György is. Az iskolát 1965ben költöztették át végleg Szilágysomlyóra, a mostani „Ioan Ossian” Technológiai
Líceum jogelődjével vonva össze.
A diószegi Zichy-uradalom mintaszőlészete és -pincészete
Gr. IX. Zichy Ferenc (1811–1900) a diószegi uradalom átvételekor (1860)
45 hold elöregedett, gyenge minőségű, régimódi művelésű szőlőt örökölt apjától,
VII. Zichy Ferenctől. Előbb megnövelte szőlőinek területét, amely 1873-ban már
102 holdat (58,7 hektár) tett ki. Az uradalmi szőlő a Kishegy legtetején (190 m)
terült el, háromfelé lejtve: ideális fekvésű volt, hiszen a nap egész nap sütötte. Az
egész szőlőbirtok négy fő részre oszlott 1873-ban: az országút melletti nyúlványon
gyümölcsöskert és -iskola (nyolc hold), felette szőlőiskola (egy hold), a felett fajta- és kísérleti szőlők (négy hold) voltak, legnagyobb részét azonban a haszonszőlők tették ki (89 hold). A kísérleti parcellában tanulmányozta a különböző művelési módokat a hazai és külföldi szőlőfajtákon, valamint alkalmazkodó és termő
képességüket. Az ültetvény felújításának keretében haszonszőlőjét 10–12 részre
(egyenként tíz holdas) osztotta, amelyből minden évben 6–10 holdat rigolíroztak
(az új ültetvényeket ebbe a forgatott földbe tették), és a régi tőkék termésének
fokozására bevezette a trágyázást. E munkát a gróf maga felügyelte, segédje volt
ebben Szoller Károly erdőmester, Krämmer Fülöp pincemester és Brükl Károly. Krämmer 1867-ben került az uradalomba nyolc nassaui vincellércsaláddal,
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Az 1240 akós nagyhordó (Borbély Gábor hagyatékából)

huzalos művelést vezetett be, a Guyot-féle metszésmódot alkalmazta, új alapokra
helyezte a borkezelést, ő lett Zichy borainak aranykezű vincellére 1880-ig. Zichy
átalakított szőlőtábláiban 1872-re az alábbi szőlőfajokat termesztették, hazaiak:
sárfehér, bakator, kadarka és juhfark; külföldiek: rajnai rizling, olasz rizling, zöldszilváni, orthieber (Ottlieb?), ropogós gyöngyszőlő (Krachgutedel), osztrák fehér,
fűszeres tramini, mosler, kora burgundi, veltelini, bauzeni (Bouzzy), ruhlander,
kék burgundi. A később alkalmazott 40–50 helybeli vincellért 1870-től Zichy teljesítmény alapú díjazásban részesítette fizetésük mellett. Az uradalmi szőlők termékenysége 1873-ban (leszámítva a fajtáknak megfelelő ingadozásokat) 25–30
akó/hold, vagyis 2475–2965 liter/hektár volt.
A saját borokat kezdettől fogva a Nagy-pincében (egyik szárnyában az 1240
akós Nagyhordóval, 1980-ban temették be) és Hosszú-pincében tárolták, míg a
dézsmaborokat a gabonaraktár földalatti pincéiben. Külföldi eladásra, illetve haszonszerzésre saját termését használta az uradalom, míg az alkalmazottak fizetésére és a kocsmán való méretésre a dézsmaborokat. A bordézsma örökváltságával
egy fontos jövedelemforrástól esett el az uradalom 1857 után. Kiút ebből a korszerű szőlészet meghonosítása volt. A diószegi Zichy-uradalom pincészete 1860tól külön egység volt az uradalmi könyvelésen belül. A szeszes italok nyilvántartása rendkívül pontos volt. Zichy 1873 és 1888 közt befejezte a kastély délnyugati
szárnya alá is benyúló, T alakú, részben földfeletti pincét (Kereskedelmi pince,
14
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A Zichy-uradalom kisebb hordói Ringer István aradhegyaljai borkereskedőnél 1935-ben
Géczi Imre felvétele

15000 akó kapacitással), amelyben pasztörizálással, derítéssel, palackozással stb.
készítették elő a szállításra szánt borokat. A gróf a nagytételes boreladást szerette: 1870-re 20 000 akó eladó bora gyűlt össze, de 1873-ban ismét 9000 akó volt
eladó. Voltak ritka évjáratok, amelyeket csak magának tartott meg (a 1811-es és
1827-es bakator).
Már az 1840-es években is külön hordókban tárolták az egyes évjáratokat.
Az 1860-as évekig IX. Zichy Ferenc még maga árulta borait Európában Szentpétervárig, 1870-től megbízottja Lápossy és Löbmayer volt Pesten. Az 1870-es évekig ő
is csak bakatort és közönséges bort palackozott szépen címkézett üvegekben, attól
kezdve fajtánként árulta őket kis- és nagytételben. Borai Amerikába és Ázsiába is
eljutottak. Számtalan nemzetközi borversenyen nyert arany- vagy ezüstérmet. Magyarországon szaktekintélynek számított, akinek a véleményére odafigyeltek. Részvényes volt a Champagne-i borvidéken, Chalons-sur-Marneban, a Jacquesson borvállalatban. Nekifogott konyakgyártásnak is, de hamar abbahagyta – ennek emléke
az emeletes pince (nem azonos a megyei út melletti nagy MAT-pincével).
Sokat könnyített a bor szállításán a Nagyvárad-Érmihályfalva és SzékelyhídMargitta vasútvonalak 1887-es megnyitása. IX. Zichy Ferenctől a diószegi uradalmat fia, Tivadar vette át 1886-ban. A szőlőket ő is nagy becsben tartotta. Sajnos,
a szőlőbirtok, a román agrárreform hatására, 1925 után feldarabolódott, hamar
tönkrement. Csak egy nyolc holdas parcella élte túl Gavril Bogdan tanító jóvoltából.
A Nagyhordót – a többi hordókkal együtt – Ring Istvánnak (Nagyősz, Aradhegyalja)
adták el 1935-ben.
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A bakator tragédiája és feltámadása
Érmellék vezető fajtája évszázadokig a bakator volt: borszőlő, asztali szőlő,
aromás szőlő. Dominánsan nőivarú virágai miatt nehezen porzódott be: „Ravasz
a bakar, terem, ha akar” – tartották róla a helyiek. Ezért az érmelléki kisgazdák természetes házasításban, egy jellegtelen bort adó fajtával termesztették együtt – az
erdeivel. Az érmelléki bakator piros héjú, kerek szemű, míg a váradi hegy bakatorja
ovális szemű volt. Bogyója korán kezdett édesedni, de lassan ért, héja vastag volt,
és ellenállt a szürkerothadásnak, ezért október második felében szüretelték. Fehér
bora lassan ért, 7–15 év is kellett hozzá, de a kitűnő évjáratú években legendás borokat adott, például a következő években: 1811, 1827, 1834, 1848, 1852, 1862,
1864, 1885 és 1908. IX. Zichy Ferenc csak kivételesen adott el például az 1860-as
években az 1811-es és 1827-es bakatorjából. Csak két típusú bor létezett az 1870es évekig Érmelléken: a bakator és a többi fajta vegyes bora. Érdekes kivétel volt a
bihari boros. Ha ezzel keverték a bakatort, attól az még bakator bor maradt. Elég
gyakran fehér aszúbort is készítettek a bakatorból, minőségben a tokaji aszú után
következett – a kínai császár is rendelt belőle 200 üveggel 1872-ben.
Az 1850-es években előbb az osztrák fajták, az 1860-as években a német, majd
az 1870-es években a francia és olasz fajták is kezdtek megjelenni a bihari Érmelléken IX. Zichy Ferencnek köszönhetően. Ezek közül máig bevált fajtának számít
a rajnai és olasz rizling. A leányka és az ottonel muskotály későbbi szerzeménye

Fröhlich Pál kádárműhelye (Borbély Gábor hagyatékából)
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vidékünknek. Az igazi konkurenciát jobb termőképességük jelentette, illetve évjárattól kevésbé függő testes boruk. De sem ezek, sem a filoxéra és az azután tömegesen elterjedt, az amerikai alanyba oltást nem igénylő, a filoxéra gyökérkárosításának eredendően ellenálló, direkttermő fajták sem törölték le azonban teljesen a
bakatort a térképről.
A bakator eltűnésének fő oka a szőlőtermelők szervezetlensége, az érdekvédelem hiánya volt. A Bach-korszakban meginduló szőlészeti fejlesztések hatására egy
Érmelléki Részvényes Borászati Társaságot akartak a bihari Érmellék gazdái szervezni, amelybe nem akarták az általuk lenézett szatmári Érmelléket bevenni. Két
borverseny megszervezésével (1857 – Diószeg, 1858 – Debrecen) a lelkesedés ki
is fulladt. Személyes sérelmek miatt IX. Zichy Ferenc sem állt a kezdeményezés
mellé. A sértett szatmári Érmellék szőlőgazdái aztán külön utat jártak az Erdélyi
Magyar Gazdasági Egyesület Szőlészeti Szakosztálya tagjaiként. Hosszú távon ők
jártak jól. IX. Zichy Ferenc kezdeményezésére 1862-ben végül megalakult a Borászati Társaság, de ennek nevében a Zichy-uradalom felügyelője vásárolta fel a szőlőt
a kisgazdáktól, a szőlődézsmaváltsággal kiesett dézsmaborokat pótlandó; a társaság
hamar beolvadt a Bihari Gazdasági Egyesületbe. Miután IX. Zichy Ferenc konstantinápolyi követ lett (1874–1878), továbbra is minden évtizedben volt egy-két önszerveződési kezdeményezés, de egyik sem volt életképes. A filoxéra sem kedvezett
e szervezetlenségnek, majd jött a trianoni döntés.
A testes, szeszes vörös borokhoz szokott román szakembereknek Trianon
után szokatlan volt a savanykásabb, zamatosabb fehér, érmelléki bor, így Érmellék borászata a peremvidékre szorult a Román Királyságban. A két világháború között megindult a borászati régiók magas színvonalú talajtani, időjárási és
szőlőfajtaismereti tanulmányozása. Ez Diószegen a vincellériskola irányítása alatt
indult meg 1937-ben, de a második bécsi döntés ezt megakasztotta, miután a
magyar hatóságok felszámolták az itteni román kísérleti parcellákat. A tanulmányozás a Román Királyságban a háború ellenére is tovább tartott, mire a háború
véget ért, Románia szinte kész volt a nagy munkával, míg Érmelléken ez a munka elmaradt. Helyi adatok hiányában, más helyekről extrapolált adatok alapján, a
bakatort nem találták alkalmasnak az Érmelléken való további termesztésre, ráadásul az 1950-es években induló új közigazgatási rendszerben – amikor járásokra, községekre lebontva állapították meg a termesztésre javasolt és termeszthető
fajok bevezetését – a bihari Érmellékről kiseperték azt. A szatmári Érmelléken
(Tasnád és Avasújváros környéke) megtartották a termeszthető fajták között
(mert kezdettől ők szervezettebbek voltak), míg Diószegen az ízét is elfelejtettük.
Azaz, majdnem elfelejtettük.
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A fajtát elsőnek Szeremley Huba
termesztette újra a Balaton mellett
nagyobb tételben (2008-tól újra elismert fajta az anyaországban is).
A néhai Csávossy György buzdítására
Ludróczki Sándor elnökletével megszervezett Szatmár megyei Bakator
Hegyközség 20–25 gazdája kb. 10–12
éve termeszt bakatort Avasújvárosban
és környékén. Innen hozott vesszőkkel
telepítette újra a bakatort Heit József
és fia, Loránd Bihardiószegen 2013ban, porzóként juhfarkkal vegyesen
ültetve (ugyanis az erdei még nem áll
rendelkezésre). Korábban Jakab László és Hegedűs Attila is kísérletezett a
bakatorral. Monospetriben jómagam
is találtam Hajas Attilánál 2016-ban
két, Mados Attila segítségével, genetikailag is igazolt bakator tőkét, ameNagy Gábor árjegyzéke
lyet gazdája még a Klobusiczky-grófok
egy öreg tőkéjéről oltott. Szalacson,
Szentjobbon és Élesden jelzett még
potenciális bakator tőkéket Homonnai Gábor. Derecskéről kaptunk hírt vállas erdeiről is. A Kárpát-medencei magyar szőlőfajták genetikai vizsgálata kimutatta,
hogy igazi bakatornak csak a piros és tüdőszínű conculta tekinthető – egymásnak
bogyószín változatai –, a kék bakator nem. A Heit Pincészet bakator bora már kezdi
megmutatni fantasztikus tulajdonságait. Maurer Oszkár vajdasági borász, aki maga
is bakator termesztő – és a Vura Vinotéka támogatásával a Heit-szőlőből származó
ingyenes szaporítóanyag segítségével akarják a bihari Érmelléken terjeszteni a bakatort. A leányka, királyleányka, rizlingek, muskotályok, chasselas ízéhez szokott gazdák még fenntartással fogadják a régi, mára ismeretlen ízvilágot képviselő bakatort.
Tervezzük a bakator felterjesztését az Erdélyi Értéktárba, majd hungarikummá
nyilvánítását. Egyszóval minden adott ahhoz, hogy Érmellék legendás bora ismét
feltámadjon, és Érmellékhez kötődjön.
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A jelen
A kommunista éra nagyüzemi termelése Érmelléknek csak asztali borok és vermut (egyfajta fűszeres bor) készítését engedte meg. Igaz, a diószegi vermut volt
a legjobb az országban. Minőségi borok hiányában Érmellék nem vehetett részt
országos és nemzetközi borversenyeken. E tapasztalat hiánya még most is nagyon
érezhető. Újabb csapás volt a tulajdon-visszaszolgáltatás, talán még nagyobb, mint
azelőtt a filoxéravész. A nagyüzemi szőlőparcellák nem megfelelő sorszerkezete, a
kisbirtokosok gépparkjának akut hiánya, a tapasztalatlanság az ültetvények feldarabolásához vezetett, területük szántófölddé vagy legelővé alakult.
Az 1989. decemberi rendszerváltozás utáni két évtizedben mégsem pusztultak
ki teljesen a szőlők a bihari Érmelléken, s ez annak a néhány fanatikus gazdának
köszönhető, akik szervezeti formában vagy egyéni törekvésükből minden nehézség
dacára szívügyüknek tekintették a hagyományok továbbvitelét. A 2002-es bortörvény kidolgozásakor csak kemény lobbizás árán sikerült kiharcolni, hogy a szőlőterületek jelentős pusztulása ellenére (kb. 400 hektárról 30-ra csökkent) Diószeg
borvidékközpont maradjon. A 2004-es, 2011-es Debreceni Borkarneválon a díszmeghívott Érmelléket még csak Diószeg képviselte. Egy hajdúsági civil szervezet
2006 májusában megszervezte az I. Érmelléki Borutat, maradandó hatás nélkül.
A Debreceni Borozó az érmelléki borvidék szaklapja is.

Az Érmelléki Első Szőlőoltványtelep borcímkéje (Arany Béla gyűjteményéből)
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A szőlőművelés még döntően
kézi, vegyszeres növényvédelemmel, de már létezik bioborászat is.
A globális felmelegedésnek köszönhetően termeszthetővé váltak az
Émelléken eddig ismeretlen vörös
szőlőfajok is (Merlot, Shiraz stb.).
A háztájiba szorultak a direkttermők,
bár még van két borverseny, ahol
lehet azokat is „versenyeztetni” (a
Delaware-ról jó véleménye volt
Csávossy Györgynek is). Kihaltak az
utóbbi tíz évben az egykori szőlőoltó mesterek utolsó képviselői, ezzel
Gr. IX. Zichy Ferenc egyik érdemérme
együtt pedig az oltványültetvények
(Simon Lajos tulajdona)
gondozásának tudása is. Termelőink
közt dominál a kézműves, a hordós,
az oxidatív borászat, bár már terjed a reduktív borászat is. Palackban érlelt bor
még kevés van, általában hordós érlelés után palackoznak. Bár a jogi és intézményi
feltételek adottak, a sok vesződés és költség miatt kevesen használják az eredetvédettség lehetőségét. A divatnak és a borok kelendőségének köszönhetően a boros
gazdáknál nincs óbor, néhány nagyobb bortermelő tárol csak néhány éves óborokat. A helyi termelőktől vett borok 90–95%-ban helyi tőkén termettek (5–10%ban máshonnan is vesznek szőlőt), nem jellemző a borszőkítés. Diószegen található Partium egyetlen borászati eszközszaküzlete.
Érmelléken és környékén jó értelemben véve ösztönzően versengenek egymással a borászok, szőlészek abban, hogy szakágazati múltja, illetve jelenlegi fejlődési
dinamizmusa révén melyik település legyen tekinthető a szakma éllovasának. Ennek a versengésnek lecsapódása volt a számtalan borverseny is 2016 januárja és
márciusa között: XXII. Érmelléki (Székelyhíd), XVIII. Szentjobbi (rendező a Csáki
Miklós Borbarátok Köre), XIX. Diószegi (Zichy Gazdakör) és Monospetri, XIV.
Létavértes Városi (Létavértesi Szőlősgazdák Egyesülete) és Bihar községi (RMGE,
Vincellér Egyesület), XIII. Élesdi vagy Sebes-Körös menti (eleinte Mezőtelegdi,
Castrum Egyesület és Poynár Miklós Borbarátok Köre), IX. Hegyközszentimrei,
III. Biharpüspöki (Vincellér Egyesület). Érmihályfalván a Nyíló Akác és Dióverő Szíp Napok fesztiválok idején szerveztek évente borversenyeket. Hosszú évek
belterjes versenyzése után a bihari érmelléki gazdák magasabb szintű és távolabbi vidékek borversenyein is részt vesznek már. Ilyen a. III. BORUM – Kárpát20
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medencei Református Borászok Találkozója (Diószeg, 2016), a Hajdú és
Bihar Megyei (Hajdúhadház, 2016), a
szilágypéri Erdélyi Szőlőhegyek Borverseny (a XV. Nagykárolyban, 2014,
a XVI. Diószegen, 2015), a Pákozdi
Gasztro Fesztivál, a rangos Bihar megyei borversenyek és találkozók stb.
Sajnos, helyi borversenyeinken még
nem kizáró tényező az, ha valakinek
nincs saját szőlője. A borversenyeknek
és Dorin Popának, a Román Borkóstolók Társasága alelnökének köszönhetően borainkból a kezelési hibák
Zichy Tivadar
eltűntek. Évről évre egyre több bor
vesz részt valamennyi borversenyen.
A Partiumban legelőször Wilhelm
Sándor és Vasadi József szervezett Székelyhídon borversenyt (az első hatot még
Wilhelm Sándor vezette le, majd átadta a stafétát másoknak). Az érmelléki és bihari
borászok egyik nagy seregszemléje volt az I. Bihari Borszalon Dorin Popa szervezésében, 2016 decemberében a nagyváradi vár monumentális környezetében.
Az érmelléki szőlészeti-borászati régió befolyási övezete jóval túlterjed(t)
földrajzi határain. Időben lemaradva Szatmár és Arad megyék mögött, de megindult Bihar megyében is a kivágott szőlők újratelepítése EU-s vagy saját forrásokból. Mára kb. 400 hektár szőlő található Biharban (szőlőhegyeken és háztájiban), ebből Érmellékre 250 hektár esik, amelyből Diószegre kb. 80 hektár.
A bihari Érmellék üzemi szintű bortermelői a hegyközszentimrei Úr Zsigmond
kb. 50 hektárral és saját üzletlánccal, valamint a diószegi Fábián Tibor 17 hektárral. Érmellékre azonban a kisebb, illetve a közepes családi szőlőbirtokok jellemzők, és ezt is tartják a jövőben járható útnak, látványpincészetek és borturizmus
kialakításával. Sok kisgazda foglalkozik szőlővel. A teljesség igénye nélkül soroljuk
fel azokat, akik szőlővel rendelkeznek és rendszeresen arany fokozatú pontozást
értek, érnek el boraikkal versenyeinken. Bihardiószegen: T. Balog József, Dan
Corbuţ, id. C. Füzesi József és fia, id. Hadadi László, id. Hegedűs Árpád és fia, id.
Hegedűs István és fia, Heit Pincészet, Jakab László, Kun Barna, Kun Géza, Mados
Családi Pincészet, Seres Géza, Szakál József, Szilágyi József, id. és ifj. Szőnyi
László, ifj. Szőnyi József, Tolnai Gábor, Tolnai László, Tolnai István stb. Biharon
(a szőlők Kovácsiban): Chifiriuc András, Pap Zoltán. Biharpüspökiben: Ádám
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Gergely, Fét Imre. Berettyószéplakon: Helmeczi József. Élesden: Homonnai
Gábor, Kajántó Pál, néhai Török Mihály és fia, Attila. Érmihályfalván:
Hegedűs Attila. Hegyközszentimrén: Nagy Sándor, Szilágyi Elek. Jankafalván:
Adrian Anca, Piheni Annamária, Rittner Tibor, Várdai József. Margittán: Ioan
Petrică. Monospetriben: Tánki József. Székelyhídon: Béldi Lajos, Czapp Árpád,
dr. Domahidi Sándor, Hasznosi Sándor, Kovács Lajos, Kovács Zoltán. Szentjobbon:
Kiss István, Kollák József, László Sándor, Zatykó István. Vajdán: Békési
Lajos, Kalmár Gyula, id. és ifj. Nagy Zoltán. Nagyvárad és Élesd környéke része az
Érmellék befolyási övezetének és az innen kisugárzott borverseny mozgalomnak.
Bihar megyében szinte nincs olyan közösségi rendezvény, ahol a Bihardiószegi
Zichy Gazdakör tagjai egyénileg vagy testületileg, valamint más érmelléki települések termelői ne szerepelnének borokkal. A bihari helyi borversenyek közül
a diószegin a legszínvonalasabb a választék, ezekre a hangulatos rendezvényekre
évek óta sok magyarországi vendég is eljön. Mindig itt jelentek meg az újítások,
például a disznótoros vacsora, a számítógépes adatfeldolgozás és megjelenítés, a
100-as skála szerinti pontozás (2016-tól) stb. A Heit Loránd Szent Orbán-napi
rendezvényéből kinőtt II. Bihardiószegi Pincefesztiválon (nevét Borfesztiválra
kellett változtatni) 2013-ban megszervezték az I. Bihar Megye Borásza versenyt
is. A Borfesztivál és XIX. Diószegi Napok (2016) keretében megszervezett Zichy
Borudvar összevonásával egy Bor- és Gasztrofesztivált tervezünk indítani 2017
májusától. A bakatort a bihari Érmelléken Diószegen telepítették újra először.
Minden jel arra mutat, hogy Bihardiószeg ismét méltóvá vált arra, hogy „Érmellék
borászati fővárosa” legyen.
Lassan halad a bormarketing hátteréhez szükséges kulturális-néprajzi miliő
újrateremtése, amely az érmelléki borászatot mindig is körülvette. Elődeink elméleti-gyakorlati tudása (Csávossy György) és a történeti adatok mellett (Papp
Klára és dr. Szabó József magyarul, Adrian Apan románul), Borbély Gábor, Kéri
Gáspár, Kurucz Albert, Varga Gyula néprajzi feltáró és értékmentő kutatásai is fel
lesznek használva. A tárgyi emlékeket 2003-tól Borbély Gábor és Sófalvi István
fotókiállítása is bemutatta itthon és külföldön egyaránt. A 19. századi bihari érmelléki szőlészetről és borászatról átfogó feldolgozásom megjelenése várható 2017
folyamán a kolozsvári Sapientia – EMTE kiadója gondozásában. Talán 10–20 év
múlva elmondhatjuk, hogy a bihari érmelléki szőlők filoxéravészt, politikai pálfordulásokat, emberi hanyagságot túlélve ismét régi fényükben ragyognak, és hogy
egy legenda feltámadt.
Dr. Szabó József

22

Tájházi Hírlevél • 2017. 3. szám

Szőlőművelés Észak-Biharban a 20. században
Előadásomban Észak-Bihar 20. századi szőlő- és borkultúrájának etnográfiai meghatározására irányuló kutatásom eredményeit ismertetem, melyek hasznára lehetnek a térség muzeális kiállítóhelyeit, tájházait gondozó szakembereknek, a témát
bemutató kiállítások üzeneteinek megfogalmazásakor.
Ökológiai szempontból Észak-Bihar szőlőterülete a nyírségi futóhomok-vidékhez
tartozik. A szőlőskertekre vonatkozó első adatok a 17. századból ismertek. A 18–
19. században már minden település határában voltak szőlőskertek. Ezek kisebb-nagyobb, általában mezőgazdaságilag – elsősorban a szántóművelés által – nem, vagy
kevéssé hasznosítható, homoki területekre, leginkább a települési határok északi
(dél-nyírségi) részére települtek.

Észak-Bihar és a környező kistájak szőlővidékei (a szőlőskerteket, hegyeket fekete körök jelzik):
I. Berettyó-völgy, II. Érmellék, III. Észak-Bihar (néhány jelzett település: 5. Hosszúpályi,
7-8. Létavértes, 19. Diószeg, 24. Debrecen)
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A homoki szőlőtermesztésnek a 19. század utolsó harmadában lett különös
jelentősége, amikor a filoxéra (szőlőgyökértetű) futótűzként terjedt el a történelmi
borvidékeken, szinte teljesen elpusztítva a kötött talajra telepített szőlőket. A filoxéravész következményeként értékelődtek fel a homoki szőlők, melyeknek talaja
ugyan rossz minőségű volt, de a kártevővel szemben immunitást biztosított.
A növekvő borkereslet okán is, de elsősorban a filoxéravész miatt, a századfordulón egyfajta táji konjunktúra zajlott le: egyre inkább kiterjedtek az alföldi szőlők
homoki termőterületei. Fontos azonban megjegyezni, hogy bár az észak-bihari szőlők műveléstechnikája megegyezik az érmelléki, vagy a Berettyó-völgyi (és általában az Alföld keleti sávjában lévő) szőlőkével, de a szőlőtermelést, majd később
a borminőséget is nagyban befolyásoló talajadottságok (vagy ide sorolhatjuk akár
a szőlőterületek fekvését, tájolási adottságait is) nem egyeznek meg az Érmellék,
a Berettyó-völgy és az észak-bihari szőlőterületek esetében. Az érmelléki Szalacs–
Székelyhíd-dombvidék (és annak északi folytatásában a Tasnádi-dombvidék) nyugati lejtőinek sárga-vörös színű kötött, agyagos talaján más borok teremnek, mint a
síksági Berettyó-völgy (és az Ér-völgy) ártéri üledékes talaján, vagy megint mások
a dél-hajdúsági löszhátakon. Mindezektől pedig ismét különbözik Észak-Bihar déli
fekvésű szőlőterületének talaja, amely természetföldrajzi értelemben egyértelműen
hazánk második legnagyobb futóhomok-vidékéhez, a Nyírséghez tartozik.
A talajadottság, mint ökológiai határvonal éppen a filoxéravész idején választotta
szét az Értől keletre elterülő agyagtalajú dombvidék, és az Értől nyugatra eső nyírségi homokvonulatok szőlőterületeit. Ugyanis amíg a kötött talajú Érmelléken 1884 és
1894 között szinte teljesen kipusztult a szőlőterület, addig Észak-Biharban jelentős szőlőültetvények vészelték át a kártevő pusztítását. Az első rekonstrukció, ami a filoxéra
pusztítását hivatott kompenzálni, Észak-Biharban nem volt jelentős. A régi hazai szőlőfajták tovább meg is maradtak az észak-bihari szőlőskertekben, mint például a szomszédos Érmelléken. Fajtaváltásra Észak-Biharban csak az 1930-as évektől került sor, mivel
a térséget több természeti csapás, elsősorban fagykárok érték ebben az időben.
A filoxéravész után elterjedő műveléstechnikai különbségek (például az oltványozás) hosszabb-rövidebb időre akkor is megkülönböztették volna a két térség
szőlőkultúráját, ha a trianoni határmegvonás 1920-ban nem választja el e térségeket egymástól. Azonban az első világháború után, az a több évszázados, szoros és
gyümölcsöző kapcsolat, ami vitathatatlanul megvolt a két térség települései között
– a szőlőkultúra számtalan vonatkozásában is –, hirtelenjében megszűnt, és csak az
ezredforduló után éledt újra.
Ennek ellenére Észak-Biharban a két világháború között is folytatódott a szőlőskertek századelőre jellemző nagyütemű növekedése. A szőlőtermelés túlnyomórészt kisüzemekben folyt, ritka volt az egy katasztrális holdnál nagyobb szőlőbirtok.
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Az átlagos birtokméret 300–650 négyszögöl közé tehető, de ezt is gyakran több
„tagban”, egymástól távol eső kertrészeken művelték. A szőlőskertkultúra virágkora
mindenképpen a 20. század első felére esik, ekkor fejlődtek a legdinamikusabban az
észak-bihari szőlőskertek.
Amikor kutatóutamon felkerestem a térség településeinek szőlőskertjeit, és
megtaláltam a kertek talán utolsó szőlősgazda-társaságait, beszélgetéseinket rendre
azzal a kérdéssel kezdtem, hogy hová is tűnt a számunkra, néprajzkutatók számára
még nem is olyan régen Kurucz Albert, majd Varga Gyula etnográfusok által ismertetett, virágzó szőlőskertkultúra?
Kérdésemre a szőlősgazdák legelőször az emlékezet által még visszaidézhető
időszakot, elsősorban az 1930-as 1940-es éveket emlegették fel. Számtalan változatban rögzítettem olyan elbeszéléseket, amelyek érzékletes képi világgal illusztrálták az egykor szemet gyönyörködtető szőlőskerteket: az ültetvények vitalitását, a művelés biztosította rendezettséget, a jó karban tartott kertbeli építmények
feszes sorait, a kertben dolgozó gazdák baráti társaságait, az egyéni és társas munkaés szórakozási alkalmak élénk hangulatát.

A létavértesi műemléki szőlőspajta (melyet bár kiállítás nincs benne, a helyiek tájháznak
neveznek) az észak-bihari szőlőművelés virágkorát idézi meg (Fotó: Bihari Horváth László)
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A szőlőkultúra „aranykoráról” sokkal részletesebb adatközlésekkel szolgáltak, mint
a „hanyatlás” folyamatáról. Utóbbit a 20. század második felének több társadalmi és
gazdasági változásjelenségéhez kötötték. A társadalmi változások közül legtöbbször a
generációváltás, az elöregedés és elvándorlás problémáját említették. Továbbá gyakran
szóbahozták a tulajdontisztelet normájának leértékelődését, az egyre romló közbiztonságot is. Általában az 1945 és 1970 közötti negyed évszázadban jelölték meg azt a tágabb
időszakot, amelyben konkrét gazdaságpolitikai döntések következtében elkezdődött a
szőlőskertek virágzó kultúrájának felszámolódása. Alapvetően három fontos momentumot emeltek ki a „hanyatlás” hosszú folyamatának gazdasági okai közül. Időrendben első helyre az ötvenes évek beszolgáltatói-rendszerét és boradó-politikáját tették
(1949-1953). Az időrendben második, de a „hanyatlás okai” között, az elbeszélésekben
mindig a leghangsúlyosabban szereplő „szőlőelhagyási periódus” a földmagántulajdon
felszámolásával (1961) kezdődött, majd a háztáji gazdálkodás árutermelő kiterjedésével (1968) kapott óriási lendületet és a rendszerváltozásig tartott. Beszélgetőtársaim a
szőlőskertek elvadulását rendre a gazdasági környezetnek a fenti két időszakban bekövetkezett nagy változásaitól eredeztették, betetőzését pedig egyértelműen a rendszerváltás utáni évtizedekhez kötötték, amikor is a zártkert-minősítésnek (mint jogi értelmű határhasznosítási formának) a megszüntetése és ennek hatásjelenségei mentek/
mennek végbe (1994-től napjainkig).
A három momentum közül az első
időszakában, az 1950-es években még
csak átmeneti visszaesés következett be
a szőlőtelepítésben, ideiglenesen csökkent a szőlőterület kiterjedése. Rákosi
Mátyás ekkor hirdette meg a mezőgazdasági termelés szervezeti rendjének
gyökeres átalakítását, a szövetkezesítés programját. A kommunista párt elkezdte a paraszti magántulajdon felszámolását, majd a termelőszövetkezetek
megszervezését. A Rákosi-korszakban
sokan az elviselhetetlenül magas boradóterhek miatt hagyták el szőlőjüket.
A szőlőskertek gazdaszervezeteinek
(azaz a hegyközségeknek) a feloszlatása, önigazgatásuk megszűntetése is a
Rákosi-korszakra tehető. A kerülőt (új
Beszolgáltatásra buzdító plakát
nevén mezőőrt), aki a legfontosabb
az 1950-es évekből
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feladatot, a szőlők őrzését látta el, ezután nem a szőlősgazdák közgyűlése, hanem a szövetkezet választotta, és fizetéséről is a tsz gondoskodott.
A szövetkezesítés kezdetétől a szövetkezeti csoportokba belépő parasztok egy
szűkebb rétegének lehetősége volt, hogy felajánlott birtokából egy kisebb (legfeljebb
egy katasztrális holdnyi) területet visszatartson az ún. háztáji gazdasága számára.
A háztáji ugyanúgy a második gazdaság, azaz a nagyüzemi termelés mellett folytatott
kisüzemi, családi gazdálkodás része volt, mint a magántulajdonban maradt szőlőskerti szőlőterület. Az 1953-tól 1968-ig terjedő szűk két évtizedben a háztáji gazdaságot a
szövetkezeti tagok kizárólag önellátásuk biztosítására használhatták. Ez a szabályozás
pedig sajátos módon konzerválta a szőlőskertek hasznosítását is. Egyfajta egyensúlyi
állapot jött létre ugyanis a második gazdaság struktúrájában: a tsz-tagok nemcsak például szántóra kérték kiadni a háztájit, hanem részben a szőlőt is megtartották, hiszen a
családi borfogyasztást ugyanúgy ki kellett elégíteniük, mint például a kenyérgabonaszükségletet. A háztáji kikérhető legnagyobb (1600 négyszögölös) területétől ezért
a legtöbbször csak kisebbet igényeltek, hogy lehetőségük legyen részben szőlőjüket
is megtartani (ugyanis a háztáji gazdaság és a magántulajdonban lévő szőlőterület
együttes mérete sem haladhatta meg az 1600 négyszögölt).
Ebben az időszakban a szőlőleadás a szövetkezetesítéssel szinkron fokozódott
ugyan, az egyénenkénti szőlőbirtoklás mértéke pedig jelentősen lecsökkent, de ez
még nem vezetett a szőlőterületek teljes elhagyásához: a szőlőparcellák ekkor még
inkább aprózódtak, mintsem elvadultak.
A gazdasági statisztika adatai is ezt támasztják alá. Sőt az egyes időmetszetek adatsorainak összehasonlításából nem is következtethetnénk a szőlőskertekben ezidőben
végbement strukturális változásokra. Ha csak a szőlőskerteknek a különböző korszakokban felmért határbeli területeit vetjük össze, akkor az 1960-as évekre nem egy végletesen szétaprózódott, gazdaszervezetében megbomlott és elöregedett, kellően nem
őrzött szőlőskert képe rajzolódik ki előttünk, mint amilyen valójában volt, hanem a
valaha volt legkiterjedtebb kertterület. Ez is mutatja, hogy a háztáji gazdaság önellátó
típusa intenzív „inkubáló hatást” gyakorolt az észak-bihari szőlőskertekre.
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Néhány észak-bihari település összesített szőlőterülete (katasztrális holdban),
különböző időmetszetekben
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Ugyanakkor már ebben az időszakban érezhető volt, hogy a stagnálás hosszútávon nem tartható fenn. Nemcsak a szőlőművelésre volt kihatással, hogy a vidék
újabb nemzedékei egyre kevésbé voltak már „parasztgenerációk”. Az 1960-as évektől a termelőszövetkezeti munkánál sokkal nagyobb perspektívát jelentett számukra az iparban való munkavállalás.
A szőlőskertek valódi bomlása az 1970-es években kezdődött. A termelőszövetkezetekről szóló 1967. évi III. törvény ugyanis lehetővé tette az árutermelő tevékenység folytatását a háztáji gazdaságban, ami alapjában változtatta meg a szövetkezeti
tagok gazdaságszervezési stratégiáját.
Ugyan a háztáji gazdaság területe továbbra is korlátozott maradt (nem haladhatta
meg az 1600 négyszögölt), de a háztájiban végzett gazdasági tevékenység intenzívebb
formákat ölthetett. A szövetkezeti tagok a jövedelmezőbb tevékenységeket preferálták,
melyek hasznából jelentősen növelhették életszínvonaluk minőségét. Ez a perspektíva pedig elég kedvező volt ahhoz, hogy a tagság túllépjen az önellátás hagyományos
gazdasági keretén. A második gazdaság struktúrája megbomlott. Míg 1967 előtt a háztájit valóban az önellátás szükségleteinek rendelték alá, és így számos termelési ágazat
(állattenyésztés, gabonatermesztés, etc.) számára biztosítottak benne helyet, illetve a
második gazdaság is egyéb gazdaságtípusokkal egészült ki (így például a magántulajdonú szőlővel), addig 1967 egyre inkább a háztáji monokultúrás hasznosítását látták
jövedelmezőnek. Ez a folyamat egyértelműen kihatott a szőlőskerti szőlőtermesztésre. A szövetkezeti tag szőlősgazdák az 1960-as évek végétől ugyanis szőlőik helyett is
háztáji területet igényeltek. A tagság számára az egyénileg hasznosítható földterület
(1600 négyszögöl) immár kizárólag a háztáji gazdaságban koncentrálódott.
A háztáji-gazdálkodással szoros összefüggésben, már az 1950-es évek második felében
megjelent, majd 1967-ben a jogi szabályozás által megszilárdult, a zártkert fogalma, amel�lyel a korabeli agrárpolitika a nagyüzemi területektől kívánta megkülönböztetni a kertszerűen művelt kisparcellás területek összefüggő nagyobb egységeit (például a szőlőskerteket). A zártkerti hasznosítási forma a szőlőskerteknek már csak a művelési kötöttségét
konzerválta, arra nem volt alkalmas, hogy magát a területek megművelését is biztosítsa.
A jog szerinti művelés, azaz a szőlő- és gyümölcstermesztéssel való hasznosítás, a gazdasági
környezet fentebb említett jelentős változása miatt, egyáltalán nem volt vonzó a tsz-parasztságnak, ezért zártkerti-szőlőskerti parcelláikat leadogatták a szövetkezetnek.
Mindez pedig az újgenerációs paraszttársadalom vidékről való kiáramlásának
a legintenzívebb kezdeti szakaszára esett. A falusi társadalmak jelentős csoportjai a városokban, térségünk esetében Debrecenben (sőt külföldön, a szocialista
blokk országaiban) vállaltak munkát, az otthonmaradók pedig árutermelésre „állították be” háztáji gazdaságukat, amelyben a szőlőtermesztésnek egyre kevesebb
helye maradt.
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A szőlőskertek ekkor vesztették el hagyományos szőlőskerti jellegüket. Az „elvadulást” azonban sokáig késleltette a zártkert művelési kötöttsége. A tsz-parasztság a
szőlő mellett (kiirtása esetén a szőlő helyén) zöldségkultúrákkal is intenzíven hasznosította a szőlőparcellák területét. A térség északkeleti településein, így Létavértesen is
főként a torma és a zeller iránti kereslet lassította le a parlagosodás folyamatát.

Tormával és erdővel betelepített egykori szőlőterület Létavértesen 2010-ben
(Fotó: Bihari Horváth László)

A szőlőskertek korábbi rendezettsége ebben az időszakban bomlott meg végképp. A szőlőspajta-sorok néhány évtized alatt felszámolódtak. A 20. század utolsó
harmadában az északi-bihari szőlőterületek csaknem 80%-a kipusztult.
A szőlőskertek végső hanyatlása a rendszerváltás utáni évtizedre tehető. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény eltörölte a zártkerti földhasználat jogi kategóriáját. A szőlőskertek ezt követően külterületnek minősültek. A külterületi státusz
pedig jelentősen enyhített az előző időszak művelési kötöttségein. Immár nemcsak
szőlőt és gyümölcsöt (vagy egyéb kerti kultúrát) lehetett termeszteni az egykori
zártkertekben, hanem tulajdonképpen bármit.
Ezzel összefüggésben a szőlősgazdák „hanyatlás diskurzusának” hangsúlyos témája az erdősítés problémaköre. Sok szőlőparcella-tulajdonos ugyanis, hosszú évtizedek
után az 1990-es évek második felében vonta ismét művelés alá korábban leadott-elhagyott szőlőföldjét. A megváltozott gazdasági-társadalmi környezet és a régi-új tulajdonosok megváltozott életmódja ugyanakkor nem tette lehetővé a szőlőföldek „eredeti”
hasznosításának visszaállítását. A szőlőskertek rossz, homoki talaján az erdőművelés
mutatkozott a legjövedelmezőbb – és a legkevésbé munkaigényes – hasznosítási for29
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mának. Hogy mennyire nem szigetszerű, és hogy gazdaságilag mennyire következetes az erdősítés jelensége, azt jól tükrözi, hogy a térség több településén, egymástól
függetlenül a szőlőskerti erdőtulajdonosok szűkebb csoportjai kifejezetten azzal a
céllal kezdték el a szőlőparcellákat felvásárolni, hogy nagyobb (az állami támogatások
igényléséhez szükséges méretű) erdőterületeket hozzanak létre. Ezt az „új” gazdasági
stratégiát a hagyományos szőlősgazda-társadalom erős ellenszenvvel fogadta. Azonban érdemes megjegyezni, hogy az erdőművelés koránt sem új hasznosítási forma a
szőlőskertek területén. Sőt, a 18–19. századi katonai felmérések térképes adatai arra
világítanak rá, hogy a filoxéravész következtében, a 20. század első felében „előretörő”
észak-bihari szőlőskertek éppen az erdőktől hódítottak el területet. Érdekes pulzálása
ez a hasznosítási formáknak. Hasonló figyelhető meg a szőlőaljak hasznosításában is.
A szőlő csak addig foglalta el a zöldségkultúrák helyét, amíg jövedelmezőbb művelési
ágnak számított (a 20. század első felében).
Az erdőtelepítés mellett a szőlőskertek felbomlásának az 1990-es években jelentkező újabb tényezőit a tulajdon ellen elkövetet bűncselekmények képezték.
A „hanyatlás diskurzus” erősen hajlamos etno-specifikálni, a települések roma lakosságához kötni ezeket a bűncselekményeket.
Azonban nemcsak a hanyatlás képei villantak fel a jelenkorra vonatkozó adatközlések során, hanem a szőlőskertek újraszervezésének momentumai is. Az 1990es évektől például egyre több hasznosítatlan szőlőspajtát üdülőházként újítottak

Létavértesi (Mosonta-kerti) szőlőspajta (Fotó: Pataky Emőke, 1993.)
30

Tájházi Hírlevél • 2017. 3. szám

fel, sőt a kifejezetten hétvégi háznak épült objektumok is megjelentek a szőlőskertekben. Az épületállomány jelentős változása miatt a kertek elvesztették korábbi hagyományos arculatukat (a vértesi Mosonta- és a létai Kossuth-kert bizonyos részei
tekinthetők a térség népi építészeti reliktum-területének).
Észak-Bihar szőlőkultúrája nem számolódott fel teljesen. A szőlősgazdák lelkes
maradékaira észak-bihari kutatóutam során még rátaláltam. A Kurucz és Varga által
leírt szociokulturális jelenségek nem megszűntek, hanem csak átalakultak. Hogy
mivé is fejlődnek, azt a jövőbeni kutatásoknak lesz feladata értelmezni. Az emlékezést azonban segíthetik a térségben megőrzött népi műemlékek, szőlőspajták, és a
környező muzeális kiállítóhelyek, tájházak, melyekben fontos, hogy hiteles (tudományos ismeretekre alapozott) képet kapjunk a vidék szőlő- és borkultúrájáról. Ennek
az ismeretátadásnak a „központi intézményeként” jön létre a hosszúpályi „bormúzeum”, amely a Területi Operatív Program mintegy 50 millió forintos támogatásából
2019-re készül el, és a helyi Bődi István Falumúzeumba integráltan fog működni.
A hosszúpályi bormúzeum jó példa arra, hogy egy falumúzeumból (tájházból) kiinduló tudományos kutatás eredményei is lehetnek befolyással a döntéshozókra akkor,
amikor egy turisztikai fejlesztés irányát meghatározzák. Előadásomban ennek a kutatásnak az eredményeit kívántam – vázlatosan – ismertetni.
Dr. Bihari-Horváth László

Kokadi szőlőspajtasor (Fotó: Bihari Horváth László)
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A Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátorképző Intézet
Iparművészeti Restaurátor Szakirány negyedéves hallgatóinak
műtárgykörnyezet gyakorlata az Endrődi Tájházban
Gyomaendrőd, 2017. szeptember 11–13.
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum keretei között 2017 tavaszán létrejött Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának elsődleges feladata az egyedülálló magyarországi tájházhálózat működésének segítése, illetve a tájházmozgalomban dolgozó
szakemberek szakmai támogatása.
A Tájházigazgatóság feladatai közé tartozik gyűjteménykezelési, nyilvántartási
kérdésekben való segítségnyújtás, hatósági engedélyek megszerzésére vonatkozó
tanácsadás, források felkutatása, illetve a pályázatok koordinálása. Mindezen felül
az in situ megőrzött népi építészeti emlékek és az ott található gyűjtemények problémái, az épület karbantartással, illetve műtárgy- és állományvédelemmel kapcsolatos kérdések.
Mivel a közel 400 tájház restaurálási gondjainak megoldása igen nagy feladat,
és igen tanulságos műtárgykörnyezeti szempontból, ezért felmerült a magyarországi restaurátorképzés oktatóinak és hallgatóinak a bevonása a tájházak műtárgy- és
állományvédelmi felmérésébe, mely mind a tájházaknak, mind a hallgatóknak előnyös, komoly, valós tapasztalatok szerzésének a lehetőségét adja.
Idén először, kísérleti jelleggel szerveztük meg az MKE negyedéves iparművészeti restaurátor hallgatóinak helyszíni szakmai gyakorlatát. A gyakorlaton tíz hallgató vett részt három oktató vezetésével. A Tájházigazgatóság részéről hárman, dr.
Szonda István néprajzkutató-muzeológus, Fancsalszki Noémi néprajzkutató-muzeológus és Erős Dóra restaurátor volt jelen.
A háromnapos gyakorlaton dr. Orosz Katalin, Zsámbéki Anna és Várhegyi Zsuzsanna vezetésével a Műtárgykörnyezet tantárgy kihelyezett gyakorlatát végezték a
negyedéves hallgatók. Elméleti bevezető során foglalkoztak a megelőző konzerválás (miként alakítsuk műtárgyainkat körülvevő környezetet, hogy azok ne károsodjanak) kérdéskörével, illetve a különböző építéstechnológiák, így a hagyományos
építési módok épületfizikai jellemzőivel. Megismerték a preventív konzerválásban
használatos kockázatelemzés módszerét.
A gyakorlat során három csoportban, három helyszínen – a tájházi kiállításban,
a tájház műtárgyraktárában és a Szent Antal Házban található szakrális tárgy kiállításban dolgoztak a hallgatók. Felmérték az épületek állapotát, a műtárgyakat esetleg veszélyeztető tényezőket. Műtárgykörnyezeti méréseket végeztek, felmérték a
műtárgyállomány állapotát.
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A gyakorlaton részt vevő hallgatók munka közben
(Fotó: Erős Dóra)
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A hallgatók műtárgyvédelm kockázatelemzést végeztek, mely egy egységes, nemzetközileg standardizált döntéshozatali rendszer, melyet a Canadian
Conservation Institute dolgozott ki. (A kockázat egy esetleges nemkívánatos változás bekövetkezésének esélye.) Az elemzés során számba veszik a műtárgy környezetét alkotó tényezőket, a környezeti adottságokat (legyen az a fizikai-, a társadalmi-, a jogi környezet, financiális összefüggések, működtetési kérdések vagy
a gyűjtemény rendelkezésére álló humán erőforrás). Ezután módszeresen végigveszik a műtárgyakat veszélyeztető tényezőket, tehát mi tehet tönkre egy műtárgyat, illetve hogyan veszhet el a gyűjtemény számára (fizikai behatás, elvesztés,
elkallódás, nem megfelelő hőmérséklet és páratartalom, fény és UV, kártevők,
vízkár, tűz, bűnözés). Végiggondolják ezeknek a káros hatásoknak az eredetét, és
azt, hogy milyen valószínűséggel következhet be adott körülmények között (tehát
súlyozzák a tárgy érzékenységének függvényében). Az elemzés módszeresen halad
(kiállítási körülmények, vitrin, csomagolás) a tágabb környezet felé (egészen az őt
körülvevő épület adottságain át mondjuk a települési infrastruktúráig, vagy akár a
természeti katasztrófák valószínűségéig).
A vizsgálat ezen lehetséges kockázatoknak a mértékét pontozza attól függően,
hogy a károsodást esetleg kiváltó hatás milyen gyakorisággal következhet be, illetve az általa okozott kár milyen mértékű, majd a pontértékeket kielemzi. Ez alapján meg lehet határozni a beavatkozások szükségességét, illetve azok prioritását.
A gyűjtött információk alapján a kockázatelemzés írásos kiértékelése és a beavatkozásokra vonatkozó javaslattétel a hallgatók feladata lesz.
Természetesen a kockázatelemzés módszere nem egy lezárható folyamat, folyamatos megfigyelést igényel a műtárgykörnyezet. Egyfajta gondolkodásmód, amel�lyel hatékonyan megóvhatóak a gyűjtemények, és amely különösen hatékony lehet
tájházi vonatkozásban, mivel a – tájházaknál sokszor igen speciális – adottságokhoz
igazítja a legszükségesebb beavatkozások meghatározását.
A helyszín pontos felmérése számos, a környezeti adottságokból származó problémát tárt fel, ezek megoldása reményeink szerint az egyetemmel való együttműködésben folytatódik a környezeti paraméterek nyomon követesével, műtárgyak
restaurálásával. Hosszú távon is mindkét fél hasznára válna a tájházi gyakorlatok
egyetemi oktatásban való integrálása.
Erős Dóra
restaurátor
(Felhasznált irodalom: Robert Waller-Risk management appliedtopreventiveconservation
1995;GuidetoRisk Management – ICCROM 2016.)
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Dél-alföldi regionális tájháztalálkozó
Kiskőrös, 2017. július 21.
A Magyarországi Tájházak Szövetsége, a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága és a Kiskőrösi Szlovák Tájház közös rendezvénye volt idén a Dél-alföldi regionális találkozó. A szakmai tanácskozáson dr. Vígh Annamária (EMMI) a
Kubinyi Ágoston pályázat eredményeiről beszélt, kihangsúlyozva, hogy javul a tájházak részvétele, de fontos lenne, hogy még több tájház induljon ezen a pályázaton.
Dr. Bereczki Ibolya köszöntötte az alapításának 40. évfordulóját ünneplő Kiskőrösi
Szlovák Tájházat, dr. Szonda István bemutatta az év elején megalakult Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának feladatait, működését. A szlovák tájházak
helyzetéről dr. Király Katalin, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke beszélt.
A délutáni program a tájházban folytatódott, ahol Andó György emlékezett meg
a tájház megalakulásáról, fejlődéséről. Az ünnepi alkalomra népes közönség gyűlt
össze a tájház udvarán. Finom húsos káposztával látták vendégül a megjelenteket,
majd a szlovák hagyományőrzők népdalműsora szórakoztatta az ünneplőket.
Dr. Szonda István

Szlovák Nemzetiségi Népdalkör és Citerazenekar (Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)
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Tájházaink vendégségben
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 2017. szeptember 23.
A magyarországi és határon túli magyar tájházak első alkalommal megszervezett,
hagyományteremtő bemutatkozó napja az 50. születésnapját ünneplő Skanzenben
került megrendezésre. A program a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2017. április 1-től
működő önálló szervezeti egységének, a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának (MTKI) első országos rendezvénye volt. A szakemberek és a közönség
számára egyaránt nyitott program keretében lehetőség nyílt arra, hogy felhívjuk a
figyelmet a magyarországi tájházhálózat jelentőségére, az ország nagy régióiból és a
határon túlról érkező tájházak élményt nyújtó megjelenésére.
A szentendrei Skanzenben megvalósult rendezvény találkozásra hívta a határon belül és kívül található tájházakat. A Skanzen jubileumához kapcsolódva olyan
tájházakat hívtunk meg, akik most ünneplik 10–20–30–40–50 éves fennállásukat.
A programok a tájházakra és vidékükre jellemző tevékenységekből, hagyományokból
épültek fel, melyek a szakmai tartalom mellett érdekesek és hangulatosak voltak.

Ünnepi köszöntő: dr. Nagy Mihály főosztályvezető, dr. Cseri Miklós főigazgató,
dr. Bereczki Ibolya főigazgató helyettes (Fotó: Barna Zsuzsa)
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Boldogi lakodalmas (Fotó: Barna Zsuzsa)

Az időjárás nem fogadta kegyeibe a rendezvényt. Erős szél, majd eső nehezítette a tájházak bemutatkozását. Mégis mindenki nagy örömmel várta a vendégeket,
hogy megmutassa vidékének hagyományait, tájházuk értékeit, szépségeit.
A rendezvényt Dr. Nagy Mihály, az EMMI főosztályvezetője köszöntötte,
majd Dr. Cseri Miklós főigazgató nyitotta meg. Kilenc jubiláló tájház kapta meg
a Skanzen elismerését és vehette át a Skanzen emlékplakettet. Elismerésben részesült az 50 éves Hartai és a Sukorói Tájház, a 40 éves Kiskőrösi és az Endrődi
Tájház, a 30 éves Boldogi Tájház és a 10 éves Hidasi, Bogyiszlói, Kémesi és
Dunaszentbenedeki Tájház.
A tájházas napon megelevenedett a boldogi lakodalmas. A Dunaszentbenedeki
Tájház paprikafűzést tanított, az Endrődi Tájház csizmakészítést mutatott be, valamint a Cigándi Tájház üstjében főtt a finom cigándi szilvalekvár. A Kiskőrösi Szlovák Tájház és a Cigándi Tájház közös éneklésre csalogatta a vendégeket, az Algyői
Tájház sátrában pedig gyógynövény teákat kortyolgathattak a látogatók. A népmesék varázslatos világába hívta a gyerekeket a szegedi Napsugaras Tájház, a Harkai
lakóház udvarán található bábszínházba.
A „Tájházak utcájában” a tájházak szóróanyagaikkal mutatkoztak be. A rendezvényen meghirdettük a „Tájházak almafája” című programot, mely keretében arra
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Csizmadia foglalkzás az Endrődi Tájház programján (Fotó: Barna Zsuzsa)

kértük a bemutatkozó tájházakat, hogy a tájegységükre, vidékükre jellemző almafajtákból hozzanak kóstolót és hozzájuk kapcsolódó bemutató anyagokat. Az almák
versenyében a látogatók szavazatai alapján díjaztuk az almákat. Az arany alma-díjat
a Kiskőrösi Szlovák Tájház nyerte, ezüst alma-díjat kapott a Dunaszentbenedeki
Tájház és bronz alma-díjban részesült az Endrődi Tájház. A legkülönlegesebb almákat a Szaporcai Tájház hozta, ezzel elnyerte a vas alma-díjat. A nap kiemelt eseményeként az Ormánság tájházainak képviselői egy batul almafát ültettek el a Skanzen
Dél-Dunántúl tájegysége Drávacsehi házának kertjében.
Reméljük, hogy aki kilátogatott a rendezvényre kedvet fog kapni ahhoz, hogy
felkeressen egy-egy tájházat. Hiszen célunk az is volt, hogy megismertessük a Skanzen látogatóival a vidéken megőrzött népi építészeti örökséget, a tájházakban újra
megélt hagyományokat, a változatos tájegységi néprajzi kultúrát. A rendezvény a
Múzeumok Őszi Fesztiválja minusz 1-ik napján került megrendezésre, és bízunk
abban, hogy hagyományt teremtve minden évben találkozásra hívhatjuk ezen a
napon a tájházakat a Skanzenbe.
Dr. Szonda István
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Aratónap Bogyiszlón
Az aratás egykor a nyár legfontosabb és egyben legnehezebb munkája volt. A férfiak kaszával vágták rendre a búzát, amit a lányok, asszonyok marokba szedtek, majd
a kiterített kötélre fektették, amivel összekötötték azokat. A megkötött kévéket keresztbe tették, az elmaradt szálakat pedig egy nagy fagereblyével összehúzták, hogy
tiszta, rendezett területet hagyjanak maguk után.
Ezt a régi hagyományt immár hatodik éve elevenítik fel településünkön. Tóth
István polgármester úrral beszélgettem az előzményekről.
Az ötletet az Adához tartozó Törökfalu adta, ahová, mint testvértelepülés minden évben meghívást kaptak. Eleinte csak szemlélődtek, aztán itthon begyakorolták
az ellesett mozdulatokat, praktikákat, valamint az itt élő idős embereket is felkérték
arra, hogy segítsenek a fiatalabb nemzedéknek a műveletek begyakorlásában. Kellő
gyakorlat után már aratócsapatot is küldött a település Törökfaluba, ahol szép eredményeket értek el. Már a második alkalommal első helyezettek lettek.
2011-ben úgy döntöttek, hogy Bogyiszlón is felelevenítik ezt a régi hagyományt.
Hívtak településeket a szomszédból, de meghívást kaptak a testvértelepülések is. A részvétel az évek során hullámzó volt, általában 6–12 csapat vett részt a rendezvényen.
2017-ben a résztvevő csapatok
a tájházban gyülekeztek, ahol helyi
finomságokkal vártuk őket, tejfölös
kaláccsal, pogácsával, kuglóffal, keltrétessel, és természetesen a pálinka sem
maradhatott ki a kínálatból. A jó hangulatot a Bogyiszlói Cigányzenekar
garantálta, akik, ahogy kell, elhúzták a
csapatok nótáit.
Idén Tóth István polgármester
ajánlotta fel a búzatábláját, melyen 8
csapat aratott: Törökfalu, Érsekcsanád,
Bogyiszlóért Kultúráért Egyesület,
Hagyományőrző Egyesület BogyiszlóIfi csapat, Hagyományőrző Egyesület
Bogyiszló- Felnőttek, Hagyományőrző Egyesület Bogyiszló- Szenior csapat, Szekszárd-Újváros Római Katolikus Társaskör és nem utolsó sorban
Gyülekező a tájházban
Sárszentlőrinc.
(Fotó: Kaposi Ildikó)
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Bogyiszlón gyakran voltak árvizek, ezért előfordult, hogy a búzatáblákat csak
csónakokkal tudták megközelíteni. Ezt elevenítettük fel az idei évben.
A tájházból, mely a Holt-Duna partján fekszik, lehetőség nyílt ladikos átkelésre is, de akik a szárazföldet részesítették előnyben, azok egy állatszállító traktorral
jutottak ki Nagyszögbe, az aratás helyszínére.

Átkelés ladikon
(Fotó: Tóth Adrienn)

Akik nem a csónakot választották
(Fotó: Kaposi Ildikó)

Nagyszögben a népviseletbe öltözött csapatok között sorsolással döntötték el,
hogy kinek melyik rendbe kell beállnia, ehhez azonban egy-egy kupica pálinkát fel
kellett hajtaniuk. Miután mindenki elfoglalta a helyét, megterítettek az aratóreggelihez. Öttagú zsűri értékelte a csapatokat több szempont szerint.
A nagy meleg ellenére, szépen helytálltak a csapatok. Munkaközben lányok
járták a rendeket és hűsítővel kínálták az aratókat. Az aratás után az aratócsapatok
közösen egy aratókoszorút adtak át a gazdának, megköszönve, hogy részt vehettek
az aratásban.
A betakarítási munka után, a Holt-Duna partján finom bogyiszlói birkapörkölt várta
a résztvevőket. Az ebéd elfogyasztása előtt Dancs Róbert református lelkész és Rostás Jenő faddi katolikus plébános áldotta meg a búzát és mondott asztali áldást. Ezt
követően a bogyiszlói polgármester is megköszönte a csapatok részvételét, majd átadta a szót a zsűrinek. A zsűri elnöke kihangsúlyozta, hogy nehéz dolguk volt, hiszen
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Aratók munka közben (Fotó: Kaposi Ildikó)
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nagyon szépen dolgoztak az aratók.
Minden egyes csapatnál, azoknál is,
akik nem értek el helyezést, kiemelték
azt, hogy miben voltak a legjobbak.
Első helyen Törökfalu végzett,
másodikként a Bogyiszlóért Kultúráért Egyesület, a harmadik helyet a
Szekszárd-Újváros Római Katolikus
Társaskör szerezte meg. A Hagyományőrző Egyesület Bogyiszló-Ifistái
az öltözékük miatt, a sárszentlőrinciek
a legjobb reggelivel, az érsekcsanádiak
pedig a kepék minőségével vívták ki a
zsűri tetszését.
A talpalávalót a Bogyiszlói Cigányzenekar biztosította.
Arató reggeli
(Fotó: Kaposi Ildikó)

Törökfalu a győztes csapat (Fotó: Kaposi Ildikó)
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A Csökmői Tájház 2017. évi fejlesztése
A Csökmői Tájház 2012 óta a Csökmői Hagyományőrző Egyesület üzemeltetésében van. Az elmúlt években több kisebb fejlesztést hajtottunk végre, de talán a
2017. évi fejlesztés az, ami kiemelésre méltó.
A 900 ezer forint értékű beruházás komoly változást hozott az egyesület életében. A 2010-ben újraépített istálló mellett eredetileg kocsiszín és disznóól állt.
2010-re ez az épületrész tönkrement, és lebontásra került. Most ezeket építettük
újra. Ezen épületrészek megújítása már évekkel ezelőtt felmerült, de új funkciójuk
kérdéses volt, azaz hogyan tudnák tevékenységünket úgy segíteni, hogy az épület
külső megjelenése megmarad, de belső tere új szerepkört kap.
Idén tízedik alkalommal rendeztük meg a Csökmői Nemzetközi Népművészeti Tábort. Az egy hetes táborban mindig az étkeztetés jelenti a legnagyobb
feladatot, ezért úgy gondoltuk, hogy a külsőt megőrizve, a paraszti udvar beépítéséhez igazodva, alakítsunk ki egy konyhát raktárral együtt. Mivel az új épületrészbe villany is kellett, e munka során felújítottuk a villanyhálózatunkat is. Még az
1960-as években bevezetett 10 amper teljesítmény már kevésnek bizonyult, ezért
a hálózat felújítása mellett amperbővítést is kértünk. Így most már 32 amper
segíti tevékenységünket.

Átépítés előtti állapot (Fotó: Nagy Tibor)
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Az újjáépítés folyamata (Fotó: Nagy Tibor)

Az építés költségeit részben a Csökmői Önkormányzat civil szervezetek számára kiírt pályázaton nyert összegből, részben a NEA civil szervezetek működési
pályázatán nyert összegből, valamint saját erőből fedeztük. Ez az összeg az építési
költség anyagdíjának egy részét fedezte. A kivitelezést az egyesületünk saját maga
végezte, nagyon sok munkaórával járultak hozzá az egyesületünk tagjai.
Az elkészült épületrészt a tábor kiszolgálásán kívül más rendezvényhez is tudjuk hasznosítani: kemencés programok gyerekeknek, hagyományőrző disznótor,
nyugdíjas csoportok vendéglátása.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a Csökmői Hagyományőrző Egyesület tagjainak önkéntes munkájukért, valamint támogatóiknak, segítőinknek!
Nagy Tibor
Csökmői Hagyományőrző Egyesület
elnöke
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Elkészült a konyha (Fotó: Nagy Tibor)
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A Felsőtárkányi Tájház
E palóc település a festői Tárkányi-medencében, a Várhegy és az Őrhegy között,
a Bükkhegység kapujában, Heves megye északkeleti határán, Egertől 6 km-re
fekszik. A katolikus templommal szemben álló tájház épülete Felsőtárkányban
„harangozóház” néven ismert. A Harangozóházat 2010-ben újították fel az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, és még ebben az évben, szeptember 30-án
ünnepélyes átadással megnyitotta kapuit a látogatók előtt.
Eredetileg egy parasztház volt, amit Harangozóháznak használtak. Az 1900-as
évek elejétől a harangozó lakott itt a feleségével és három lányával. Külső-belső felújítása és a kapcsolódó zöld felület rendezése által az önkormányzat idegenforgalmi
célra alakította át, ami a felsőtárkányi néprajzi értékek tárháza lett.
Folyamatos látogathatósága révén megismerteti a helyiekkel és az idelátogató
emberekkel a felsőtárkányi néphagyományokat, a népviselet jellegzetességeit. A régi
tárgyak a századeleji paraszti életről mesélnek.
Hagyományőrző Húsvét és a Falusi Forgatag nevű programjaink minden évben
itt kerülnek megrendezésre. Húsvét alkalmával a helyi Hagyományőrző Néptánc
Együttes közreműködésével megelevenedik a locsolkodás, helyi kézművesek munkái és helyi készítésű finomságok szinesítik e rendezvényt. Az épület ezen kívül kézműves foglalkozásoknak is otthont ad.
Tichy Rita
Cím: 3324 Felsőtárkány, Fő út 198.
Megye: Heves megye
Nyitva tartás: Bejelentkezés alapján
Belépődíj: Nincs
Kapcsolattartó: Tichy Rita (Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény)
Tel: 06-36-785-367
e-mail: faluhaz@felsotarkany.hu, kozmuvelodes@felsotarkany.hu
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Konyha (részlet) (Fotó: Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény)

Elsőszoba (részlet) (Fotó: Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény)
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Kitüntetés
A Honismereti Szövetség „A honismereti
mozgalomban végzett kiemelkedő munkájáért” emlékéremmel tüntette ki Dr. Dabóczi
Ákost, a Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény vezetőjét.
A kitüntetés indoklása:
A Közgazdaságtudományi Egyetemen
gazdaságmatematika szakon végzett, és e
szakterületen szerzett doktori címet. A kultúra és a múzeumügy iránti szeretete és elkötelezettsége családi örökség. Szabadidejében
e témakörökben végzett könyvtári, levéltári
kutatómunkát.
A sváb hagyományokkal rendelkező Kismarosra 30 éve költözött. Hamarosan
bekapcsolódott a község kulturális-, majd közéletébe is. Fontosnak tartotta, hogy
megismerkedjen lakóhelye múltjával. Aktívan bekapcsolódott a kismarosi helytörténeti múzeum megvalósításába, amelynek hamarosan a vezetője lett. A Kismarosi
Falumúzeumot 1993-ban nyitották meg. Az általa vezetett folyamatos fejlesztőmunka eredményeként 2009-ben az intézmény „közérdekű muzeális gyűjtemény”
besorolást kapott. Új elnevezése: Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény.
A muzeális gyűjtemény vezetőjeként tudományos kutatómunkájának fő területe Kismaros helytörténete és néprajza. Több olyan nagyszabású projekt megvalósítását irányította illetve végezte, amelyek a helyi értékek, hagyományok megőrzésére irányultak. Ezek közül kiemelkedik a kismarosi borospincék és a temető sváb
sírköveinek fényképezése; az „Ulmi Skatulya” szobor talapzatán a betelepült ősökre
emlékező szöveg; a „malenkij robot”-ra elhurcoltak névsoros emlékműve; valamint
a község egyes kiemelkedő személyiségeinek emléktáblái.
Vezetésével a Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény mind országos, mind helyi programokhoz aktívan kapcsolódik. Évente időszakos kiállításokat rendeznek.
Folyamatos a gyűjtemény gyarapodása, az állományvédelem, a digitalizálás, a múzeumpedagógiai foglalkozások és a kutatószolgálat. A múzeum legérdekesebb műtárgyai a Múzeum Digitár Internetes bemutató rendszerben tekinthetők meg.
Helytörténeti és néprajzi publikációinak száma közel hetven. A kulturális és
közéleti munkásságáért a helyi önkormányzat „Kismarosért” érdeméremmel tüntette ki. A honismereti tevékenységéért Honismereti Emléklapot kapott.
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Jegyzőkönyv
Készült a Tájházszövetség elnökségi üléséről, amelyet 2017. szeptember 23-án
(szombaton) 08.30 órától tartottunk Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.
Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Kimentette magát: Andó György, Berecz
Lászlóné, Czeglédi Ákos és Kapitány Orsolya.
Első napirendi pont:
A jelenlévő elnökségi tagokat, valamint dr. Páll Istvánt, a Felügyelő Bizottság
tagját dr. Bereczki Ibolya elnök köszöntötte.
Az elnökségi ülés felvezetéseként felidézte, hogy Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára szeptember 21-én Szentendrén, a Skanzenben tartott sajtótájékoztatóján a kulturális alapellátást segítő projektek
indulását jelentette be, amelyek elősegítik a múzeumok oktatásba való bekapcsolódását, valamint az új kompetencia- és készségfejlesztő tanulást támogató szolgáltatások bevezetését. Ezekben a projektekben a tájházak, mint múzeumi létesítmények és
egyben közösségi színterek is megtalálhatják a helyüket, szerepüket.
Elnök asszony a továbbiakban rövid összegzést fogalmazott meg a Tájházi Igazgatóság működésének eddigi eredményeiről, hangsúlyozva, hogy emellett a szakmai támogatás mellett a szövetség civil tevékenysége ugyanúgy előtérben marad.
Második napirendi pont: Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök ismertette,
hogy az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban kik jelezték csatlakozási szándékukat a szövetséghez.
Jogi tagként:
– Besenyszögről a Vehiculum Ház, amely múzeumi feladatokat is ellátó közösségi
színtér, múzeumpedagógiai tevékenységet végző tagintézmény, valamint a hagyományápolás és a besenyszögi civil szerveződés mozgatórugója is egyben.
– A Derkovits Kulturális Központ tagintézményeként a Tiszaújvárosi Helytörténeti Gyűjtemény, valamint a tiszaszederkényi városrészben található „VILLA
SCEDERKYN” Tájház.
Az elnökség miután meghallgatta a jogi tagként csatlakozni kívánó gyűjtemények rövid bemutatását, egyhangúlag jóváhagyta a tagfelvételi kérelmeket.
A harmadik napirendi pontban dr. Bereczki Ibolya elnök az Év Tájháza pályázattal kapcsolatos helyzetértékelést terjesztette elő.
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Az idei Év Tájháza pályázaton öt település tájháza indult: Boldog, Cigánd,
Felpéc, Sellye és Sukoró. A helyszínek megtekintésére négytagú bizottság alakult:
Dr. Bereczki Ibolya, Dr. Páll István, Dr. Szonda István és Hegedűsné Majnár Márta
részvételével. A bizottság megegyezett abban, hogy az öt helyszín közül Boldogot
és Cigándot nem keresik fel, hiszen a bizottság tagjai egy éven belül jártak ezekben
a tájházakban.
A bíráló bizottság három tagja 2017. szeptember 14-én felkereste a Sukorói tájházat, a Felpéci tájházat és a Sellyei Kiss Géza Ormánsági Helytörténeti Gyűjteményt.
Mindhárom helyszínen készségesen fogadták őket és mutatták be a gyűjteményt.
A korábbi évek hagyománya alapján az előzetesen összeállított, minden pályázó
számára egységes szempontrendszert tartalmazó bíráló lap alapján történt a tájházak pontozása.
A megtalálhatóság szempontjából jónak ítélte a bizottság a házakat és a látogatók fogadásának körülményeit is mindhárom helyszínen kiválóra értékelték.
Az enteriőrök a vizsgált gyűjteményekben hitelesek voltak, de a gyűjtemények
bemutatásában, a kiállított műtárgyak, dokumentumok állapotában, gondozásában, a melléképületek, a kert, udvar rendezettségében, a műtárgyvédelemben, a
raktározásban, a pályázati tevékenységben és forrásteremtésben, a valamint a marketing eszközök (honlap, közösségi oldal stb.), a kiadványok és a programok tekintetében eltéréseket tapasztalt a bizottság.
A bírálólap szempontjai alapján adott pontok összesítése után pontegyezőséggel a Boldogi Tájház és a Cigándi Tájház került az élre. A Bodrogközi Múzeumporta óriási fejlődés eredményeképpen alakult meg, a jól gondozott és menedzselt
Cigándi Tájházzal a részeként. A kiemelkedő munkát szövetségünk 2014-ben az
Év Tájháza címmel ismerte el. A Bíráló Bizottság ezért úgy döntött, hogy részben
az időbeli közelség, részben pedig a muzeális intézmény szakmai hovatartozásában
bekövetkezett változás miatt (közérdekű muzeális kiállítóhely helyett, már sokkal
inkább területi múzeumi kategóriát képvisel) a második helyre javasolta a Bodrogközi Múzeumporta tájházát.
A következetes és célzott fejlesztésekben és az újraélesztett hagyományok tekintetében Boldog kimagasló színvonalú kiállítást és gyűjteményt hozott létre.
A Kubinyi Ágoston Programban ütemenként pályáznak a fejlesztési támogatásokra, melyeket sikeresen meg is nyernek. A megújult kiállításuk, a 21. századi múzeumi bemutatásnak megfelelő, modern elemeket is tartalmazó enteriőrökből és tematikus bemutatásokból áll. A boldogi lakodalmi viseletet és szokásokat kiválóan
tárja a látogatók elé, esetükben érvényesült legjobban a Tájházszövetség szakmai,
mentori munkájának az eredménye. Az Év Tájháza címet 2017-ben a bíráló bizottság a Boldogi Tájháznak javasolja odaítélni.
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A Kiss Géza Ormánsági Helytörténeti Kiállítóhely esetében a tájházat eredeti
építőelemek felhasználásával gyakorlatilag újjáépítették. A kiállítás koncepciója ma
már túlhaladottnak tekinthető, a helyi könyvtár fenntartásában szépen működik,
dicséretes a szerepe a helyi közösség életében, de a szakmai megújulás még várat
magára. A bíráló bizottság az udvarba eredetileg szabadtéri kiállításként áttelepített
gazdasági építmények helyreállítását nem minden esetben találta szakszerűnek.
A Felpéci Tájház alapítványi fenntartásban – Dombi Alajosné vezetésével –
szép fejlődési folyamaton megy keresztül. Dolgozik velük egy helyben élő kiváló
néprajzos, dicséretes a szakmai kapcsolatrendszerük, különösen a győri Hild József
Építőipari Szakközépiskolával és a Hagyományos Házépítő Kft-vel történő együttműködéseik, amelyeknek köszönhetőek hitelesen valósultak meg a fejlesztések.
Egy projektjük jelenleg a Kubinyi Ágoston Program támogatásával folyamatban
van, ennek részeként egy présház felújítása kezdődött meg, a hozzátartozó szőlő
területet az oktatási programjukba bekapcsolták. A bírálók egyöntetű véleménye
szerint, mikorra elkészül a présház, illetve a hozzárendelt kiállítás, akkor esélyesek
lehetnek az Év Tájháza címre.
A Sukorói Néprajzi Házat 50 éve alapították, tipikusan a megyei múzeumi fenntartású tájházak közé tartozott. Érdekessége, hogy egy idős asszonyé volt, akitől
még életében vásárolta meg az épületet a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága, és
a néni tíz évig saját maga mutatta be a kiállítást. A ház hitelességét garantálja, hogy
berendezési tárgyainak java része az eredeti tulajdonosé volt. A fenntartóváltozást
követően a település önkormányzata magáénak érzi a tájházat, a látogatók fogadására kiemelt figyelmet fordítanak, a kiállított tárgyak állapota megnyugtató, a tisztaság elismerésre méltó, de hosszabb távon a műtárgyvédelemre is szükséges lesz
figyelmet fordítaniuk. Marketing eszközeik jelenleg szűkösek, ezek fejlesztésével a
látogatottságon sokat javíthatnának. A helyi közösség életében egyre inkább növekszik a jelentősége, egész évet átölelő programjaik vannak, a kívülállók számára
is érzékelhető mind a település vezetőinek, mind a lakosságnak a kötődése a tájházukhoz. Szép pálya alakul, a megtapasztalt fenntartói hozzáállás és a civil aktivitás
pozitív jövőképet vetít elénk.
Dr. Bereczki Ibolya összegzésként elismételte, hogy a bíráló bizottság nevében
a Boldogi Tájházat javasolja 2017-ben az Év Tájháza címre.
A jelenlévő elnökségi tagok egyhangú igen szavazattal elfogadták a bíráló
bizottság javaslatát, egyben elfogadva azt is, hogy október 6-án a szövetség országos találkozóján, Algyőn kerüljön sor a Boldogi Tájház fenntartója számára az
Év Tájháza díj átadására.
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A negyedik napirendi pontban a 2017. évi országos találkozó előkészületeiről
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök tartott tájékoztatást. Amint elmondta, a program a nyár második felére elkészült, az előadókat felkérték, a központi
helyszínnel, valamint a tanulmányi út állomásaival az egyeztetések megtörténtek.
A részvevők száma a hetven főt már meghaladta, a konferencián akár száz fő jelenlétére is lehet számítani.
Dr. Bereczki Ibolya megköszönte az ügyvezető elnöknek és Dr. Szonda Istvánnak, a rendezvénynek helyet adó régió elnökségi tagjának az előkészítést.
Az ötödik napirendi pontban a Kubinyi Ágoston Program 2017. évi eredményének értékelésére került sor.
Dr. Bereczki Ibolya ismertette, hogy hosszú várakozást követően született meg
a döntés. Örömteli, hogy a tájházak vonatkozásában szép az elnyert pályázatok
aránya. Az eredmények közzétételéről szóló sajtótájékoztatóján Hoppál Péter államtitkár úr utalt rá, hogy ez a program egy fix fejlesztési forrás, amelyre a tájházfenntartók évről-évre számíthatnak.
A szakaszolható fejlesztések egy-egy tervezett léptéknek megfelelően kaptak
támogatást, ez annak ellenére biztató, hogy akik tervezésre, előkészítésre nyertek,
azok a további években is nagy eséllyel számíthatnak támogatásra, a megkezdett
projektek folytatására.
Szakmai szempontból előrelépés, hogy sok esetben a támogatási szerződéskötés feltételeként szabta a kiíró a megvalósítási folyamat szakmai mentorálását, ennek hatására a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságánál a nyertesek most
már folyamatosan jelentkeznek egyeztetésre.
A hatodik napirendi pontban az SZNM – Magyarországi Tájházak Központi
Igazgatósága eddigi tevékenységéről hallhatott tájékoztatót az elnökség.
Az igazgatóság munkatársainak, feladatköreiknek bemutatását követően elhangzott, hogy az elmúlt hónapokban folyamatosan készült a magyarországi tájházak adatbázisa, első körben a Világörökségi Várományosi Jegyzéken szereplők, illetve a muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkezők letisztázása történt meg. Jelenleg
háromszáz körül tart a regiszter, a négyszáz elem már most biztosra vehető.
A műtárgyvédelmi tanácsadás is elkezdődött, a képzőművészeti egyetemmel már egy restaurálási program kialakult. (Egy háromnapos mintaprogram
Gyomaendrődön időközben meg is valósult.) A Skanzen szeptember 23-i eseménye, a Tájházak vendégségben c. program az igazgatóság első fesztivál típusú eseménye. Tizenöt jubileumát ünneplő tájház fogadta el a meghívást, ők emlékplakettet is
kapnak ebből az alkalomból.
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Az igazgatóság fontosnak tekinti a kommunikációs tevékenységet is, a közösségi
oldalak közül a Facebookon már fenn vannak, a honlapjuk is készül, ennek a tesztelési folyamata most zajlik.
Bajnóczy-Kovács Edina: körülhatárolható pontosan, hogy mi az igazgatóság és
mi a szövetség feladata? A régiójában, a térségében látja a szövetség és a tájházak
közötti kapcsolatok megnyilvánulásait, amelyekhez reményei szerint az igazgatóság
szakmai (restaurátori, építészi…) hátteret tud biztosítani a jövőben.
Dr. Bereczki Ibolya: a szövetség civil ereje, szerepe, az elnökségi tagok kompetenciája megkérdőjelezhetetlen, de mindennek van egy határa, hisz ez egy önkéntes tevékenység. Fontos, hogy az országban évek óta tájház alapítási láz zajlik, de
a szakmai háttér rendelkezésre állása nem biztosított hasonló ütemben. A képzők
képzését is meg kell valósítani, ebben az igazgatóság a motor. Az igazgatóság és a
MOKK közös munkája a szabadtéri muzeológia és tájházi képzés, mint akkreditált
tanfolyam. Remélhetőleg lesz folytatása a továbbiakban is.
A hetedik napirendi pontban az előző ülés óta tartott regionális tapasztalatokról
tartottak rövid tájékoztatót az elnökségi tagok.
Danter Izabella elmondta, hogy a szlovákiai magyarlakta területeken januárban
az Ahai Tájház (Néprajzi Gyűjtemény), márciusban a Kéméndi Tájház, majd szeptemberben a galántai járásbeli Alsószeliben falumúzeum megnyitására került sor.
Korompainé Mocsnik Marianna irányításával 2017. június 9-én Tiszadadán került sor a Kelet-magyarországi Regionális Találkozóra, melyen a Tájházak Napja
tapasztalatait osztották meg egymással a résztvevők.
Ugyancsak június 9-én valósult meg Észak-magyarországi Regionális Találkozó
Berecz Lászlóné koordinálásában. A tájházak és a kézművesség kapcsolatát körüljáró eseménynek a szihalmi Magyar-Tár-Ház biztosított helyszínt.
2017. június 10-én a Dél-dunántúli Regionális Találkozó házigazdája Vörs volt,
ahol Kapitány Orsolya gondos előkészítő munkájának köszönhetően a „Tájházaink
természeti környezete és annak megjelenési formái népi épített örökségeinkben”
témáról hallhattak nagyszerű előadásokat a résztvevők.
Dr. Szonda István szervezésében július 21-én a kiskőrösi Szlovák Tájház megnyitásának 40. évfordulója tiszteletére valósult meg egy tartalmas szakmai program, amelyet helyi hagyományőrzőkkel „örömünnep” követett.
Ugyancsak dr. Szonda Istvánhoz köthető a „Civil összefogás erősítése a határ menti tájházak működésében” című szakmai találkozó, amely augusztus 26án Bihardiószegen fogadta mindazokat, akik az érmelléki népi épített örökség és
hagyományos kertkultúra iránt érdeklődést mutattak.
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A Magyarországi Tájházak Szövetsége, Budakeszi Város Önkormányzata és
Német Önkormányzata, valamint a Magyarországi Német Tájházak Szakmai Központja közös szervezésében szeptember 8-án Budakeszin valósult meg a Német
Nemzetiségi Tájházak és a Közép-magyarországi Tájházak közös találkozója „A tájházi gyűjtemény és bemutatásának formái” címmel.
A nyolcadik napirendi pontban az „Egyebek” között dr. Bereczki Ibolya kiemelte a folyamatban lévő Népi Építészeti Program 2017 jelentőségét, amelyre a
Tájházigazgatóság szeptember 27-én tájékoztató napot is szervez. Amint elmondta, kettő és húszmillió Ft közötti összegre lehet pályázni, 50%-os önerővel, október
9-i határidővel.
Bihari Ádám hozzáfűzte, hogy a sikeres pályázást a szűkös határidő mellett
nehezíti, hogy a kiírás szerint már a benyújtáskor rendelkezésre kell állnia az engedélyeknek.
Dr. Bereczki Ibolya elmondta, hogy az ilyen típusú észrevételeket feltétlenül
jelezni szükséges a pályázat kiírójának, hogy egy várható második körben ezek módosítása megtörténhessen.
Egyéb vélemény, hozzászólás nem érkezett, így dr. Bereczki Ibolya elnök megköszönve az elnökségi tagok részvételét bezárta az ülést.
Az elnökségi ülést követően kerül sor a „Tájházak vendégségben” c. rendezvény
programjaira a SKANZEN Kisalföld- és Dél-dunántúli Tájegységében, melyeken
az elnökség tagjai – a szervezők meghívását elfogadva – részt vettek.
Készítette:
Hegedűsné Majnár Márta
ügyvezető elnök
Noszvaj, 2017. szeptember 26.
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