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Beszámoló a Tájházszövetség 2017. évben végzett munkájáról
(Készült a szövetség 2018. április 7-i közgyűlésére)

Szervezetünk 2017. évi működése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 
folyt.
– Elnökségi ülésre három alkalommal került sor: 2017. 02. 24-én Szentendrén, 

05. 26-án Békéscsabán és 09. 23-án ismét Szentendrén. 
– Közgyűlésünket 2017. 04. 08-án Szentendrén tartottuk, ekkor adtuk át az „Év 

tájházvezetője” díjat, melyet Kulik Melinda néprajzos-muzeológus, a szegedi 
Napsugaras Tájház vezetője nyert el.

Megvalósult szakmai – továbbképzési programjaink 2017-ben:
 Regionális találkozókat rendeztünk helyi partnerek bevonásával, segítségével:
– a magyarországi szlovák tájházak vezetői számára április 29-én a Sóstói Mú-

zeumfaluban valósult meg konferencia, a Magyarországi Szlovákok Kulturális  
Intézetével közös szervezésben;

– az Észak-magyarországi Regionális Találkozóra Szihalmon került sor június 9-én;
– a Kelet-magyarországi tagjainknak szóló találkozó helyszíne Tiszadada volt, 

ugyancsak június 9-én. 
– A Közép-magyarországi és a német nemzetiségi tájházak fórumának Budakeszi 

adott otthont szeptember 8-án, a Magyarországi Német Tájházak Szakmai Köz-
pontjával közös szervezésben;

– a Dél-dunántúli tájházak találkozója Vörsön zajlott le június 10-én; 
– a Dél-alföldi konferenciára július 21-én a szlovák nemzetiségi Kiskőrösi Tájház-

ban került sor.
– A XV. Országos Találkozónk október 5–7 között Algyőn valósult meg, a ren-

dezvény „A XX. SZÁZAD MEGŐRZÉSI ÉS BEMUTATÁSI LEHETŐSÉGEI 
TÁJHÁZI KÖRNYEZETBEN” témára épült. A regisztrációs napon és a tanul-
mányi úton figyelmet szenteltünk Makó, Tótkomlós, Szeged és Kiskundorozsma 
gazdag néprajzi gyűjteményeinek. 

– A határainkon túli magyar nyelvterületi tájházak ügyére koncentrálva a partiumi 
tájház működtetők találkozója a határon átnyúló civil összefogás jegyében au-
gusztus 26-án Bihardiószegen valósult meg. 

– A Tájházak Napja, mint kiemelt országos rendezvény április 22–23-án kö-
zel hatvan helyszínen fogadta a látogatókat, valamint a Múzeumok Majálisa 
(május 20–21.) a nagyközönség előtti bemutatkozásra teremtett lehetőséget.  
A Dunaszentbenedeki Tájház és az Algyői Tájház az esemény mindkét napján 
kiállítással, kézműves bemutatókkal, kóstolókkal biztosított a látogatóknak gaz-
dag élményt.



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

4

– Az Év Tájháza pályázatot 2017-ben is meghirdettük, az elismerést, kiemelkedő 
országos visszhang mellett a Boldogi Tájház érdemelte ki. A díjazott hosszútávú, 
gondosan előkészített, következetes, szakmailag megalapozott fejlesztési kon-
cepciója nem csupán infrastrukturális megújulást hozott magával, hanem mind 
a látogatók, mind a faluban élők számára élénk, mozgalmas közösségi színte-
ret teremtett. A lépésről-lépésre megvalósult fejlesztésekben érvényesült a 
Tájházszövetség mentori munkájának eredménye is.

– A Nemzeti Együttműködési Alaptól elnyert pályázati forrást a kapcsolattartás 
közvetlen (utazási költségtérítés), illetve közvetett (hírlevél, honlap) formái-
ra, továbbá az adminisztrációs kötelezettségek biztosítására (könyvvitel, banki 
költségek) fordítottuk.

– A kapcsolattartás közvetett formáinál a fő hangsúlyt a kommunikációra helyez-
tük. Szervezetünk szakmai folyóirata, a Tájházi Hírlevél négy alkalommal tájé-
koztatott a szövetség életéről, az aktualitásokról. Elektronikusan hozzáférhető-
vé tettük honlapunkon, de nyomtatott formában is eljutott jogi tagjainkhoz. 

– Rendszeresen frissítettük honlapunkat (www.tajhazszovetseg.hu) és Facebook 
oldalunkat, amely felületeken híreket, értesítéseket, fényképeket osztunk meg 
saját életünkből és mindazoktól, akik érdekes és értékes információkkal szolgál-
hatnak tagságunk számára. Közösségi oldalunk kedvelőinek száma 2017 végére 
meghaladta a 8000 főt. 

Hegedűsné Majnár Márta
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A Magyarországi Tájházak Szövetsége Felügyelő Bizottságának 
jelentése a szövetség 2017. évi tevékenységéről 

(készült a 2018. április 7-i közgyűlésre)

A Felügyelő Bizottság beszámolóját a szövetség alapszabálya VI. fejezet 6.3 pontjá-
nak megfelelően állította össze.
 A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre alapján a szövetség szabályszerű 
működését, gazdálkodását és céljainak megvalósulását vizsgálta. Az elnökség a FB 
tagjait üléseire rendszeresen meghívta, felmerülő problémák esetén konzultált a FB 
tagjaival. 
 Az egyesület eleget tett a jogszabályokban előírt követelményeknek, kötelezett-
ségeknek, működése jogilag szabályos volt. 
 A szövetség a 2017. évben a közgyűlésén elfogadott munkaterve alapján folytat-
ta tevékenységét: 
– Meghirdette és lebonyolította a Szent György napjához kötődő Tájházak Napja 

országos rendezvénysorozatot, melyhez közel 60 tájház csatlakozott, közpon-
ti megnyitó ünnepségének a Boldogi Tájház adott otthont. A kezdeményezés 
egyre nagyobb médiaérdeklődést eredményez, amely a látogatottsági adatokra 
is kedvezően hat, nem csupán az esemény hétvégéjén, hanem az év további ré-
szében is.

– A Múzeumok Majálisán a szövetség ismét sikeresen mutatkozott be: a Duna-
szentbenedeki Tájház és az Algyői Tájház az esemény mindkét napján kiállí-
tással, kézműves bemutatókkal, kóstolókkal biztosított a látogatóknak gazdag 
élményt, Dunaszentbenedek hagyományőrző csoportja pedig a nagyszínpadon 
is lehetőséget kapott fellépésre. 

– A szövetség XV. országos találkozójára Algyőn került sor 2017. október 5–7. 
között. A rendezvény „A XX. SZÁZAD MEGŐRZÉSI ÉS BEMUTATÁSI LE-
HETŐSÉGEI TÁJHÁZI KÖRNYEZETBEN” témára épült. Tartalmas prezen-
tációkon keresztül juthattak a résztvevők új ismeretekhez, a programok a tagság 
szakmai ismereteit egészítették ki.

– Az „Év Tájháza” címet 2017-ben a bírálóbizottság a Boldogi Tájháznak ítélte oda, 
melynek a hosszú távú, gondosan előkészített, következetes, szakmailag megala-
pozott fejlesztési koncepciója nem csupán infrastrukturális megújulást hozott 
magával, hanem mind a látogatók, mind a faluban élők számára élénk, mozgalmas 
közösségi színteret teremtett. A lépésről-lépésre megvalósult fejlesztésekben szé-
pen érvényesült a Tájházszövetség mentori munkájának eredménye is.
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– A Szihalmon, Tiszadadán, Vörsön, Kiskőrösön, Budakeszin megvalósult regioná-
lis találkozók a tájházakat fenntartó, működtető egyéni és jogi tagok számára egy-
egy összefoglaló témához kapcsolódóan széles kitekintésre adtak lehetőséget.

– A Békéscsabán és két alkalommal Szentendrén tartott elnökségi ülések megfe-
lelően előkészítettek voltak, a napirendi pontok tárgyalása és döntések megho-
zatala hatékonyan zajlott.

– a Tájházi Hírlevél a korábbi évek gyakorlata szerint négy alkalommal megjelent, 
jól szolgálta a tagság és a szövetség partnereinek tájékoztatását.

 A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Tájházszövetség elnöksége által a közgyű-
lés elé terjeszteni kívánt, a a számviteli törvénynek megfelelően elkészített éves be-
számolót. A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a beszámoló megfelel a törvényi 
előírásoknak, annak tartalmával a FB egyetért. 
 A szövetség gazdálkodása stabilnak tekinthető, eredménye pozitív, a sikeres mű-
ködési és szakmai pályázatok elősegítették a szervezet kiszámítható, biztonságos te-
vékenységét. 
 Tagdíjakból 2430 e Ft befizetés történt, ez 28 %-kal magasabb, mint a megelőző 
évben. Az SZJA 1 % támogatások összege 23 e Ft volt.
A szövetség teljes bevételét közhasznú tevékenységek megvalósítására fordította. 
Az elnyert pályázatokból 2100 e Ft segítette a szervezet működését, míg szakmai 
célokra 500 e Ft támogatást fordíthatott. 

 Összességében: megállapítható, hogy a szövetség 2017-ben eredményes évet 
zárt, ismertsége, elismertsége hazai és nemzetközi viszonylatban is növekedett. 
 A Felügyelő Bizottság 2018-ban is igyekszik minden tőle telhető segítséget meg-
adni a tervezett továbblépésekhez, mind szakmai, mind szervezeti kérdésekben.

Szentendre, 2018. április 07.

Dr. Vígh Annamária
a FB elnöke

Dobosyné Antal Anna        Dr. Páll István 
           a FB tagja                  a FB tagja
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Jegyzőkönyv

Amely készült a Magyarországi Tájházak Szövetsége 2018. április 07. napján, 10.00 
órától Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum konferencia termében megtar-
tott 2018. évi megismételt közgyűlésén

Jelen vannak: 35 fő, a szövetség tagjainak képviselőjeként a mellékelt jelenléti ív 
szerint.
 Dr. Bereczki Ibolya: a közgyűlés hivatalos kezdeteként megállapítja, hogy a 
megismételt időpontra a közgyűlésen 35 tag képviselője jelent meg. Az alapszabály 
VI. fejezete 1.6 pontja alapján a közgyűlés határozatképes.
 Az elnök köszönti a közgyűlésen megjelenteket, külön szeretettel üdvözölve: 
– dr. Cseri Miklós főigazgató urat,
– dr. Páll Istvánt, a Felügyelő Bizottság tagját, valamint  
– az „Év tájházvezetője” elismerés és a Szablyár Péter Emlékplakett átadására ér-

kezett díjazottakat és kísérőiket.

 A levezető elnök a közgyűlés napirendi pontjainak – a kiküldött meghívó sze-
rint – az alábbiakat javasolja:
1. A közgyűlés tisztségviselőinek – levezető elnöknek, jegyzőkönyvvezetőnek, 

szavazatszámlálóknak, jegyzőkönyv-hitelesítőknek – a megválasztása
2. Az „Év tájházvezetője” elismerés és a Szablyár Péter Emlékplakett átadása 
3. Beszámoló a 2017. évben végzett munkáról – Hegedűsné  Majnár Márta ügyve-

zető elnök és az elnökség
4. A számviteli törvény szerinti 2017. évre vonatkozó beszámoló és közhasznúsági 

jelentés – Hegedűsné Majnár Márta 
5. A Felügyelő Bizottság 2017. évre vonatkozó jelentése – dr. Vígh Annamária FB 

elnök
6. A Szövetség 2018. évi munkaterve – Hegedűsné Majnár Márta
7. Tájékoztató a XVI. Országos Találkozó előkészületeiről, programjáról 
8. Kubinyi Ágoston Program – Egy jó gyakorlat bemutatása Felpéc példáján
9. Tájékoztató a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának munkájáról – 

dr. Bereczki Ibolya 
10. Műtárgyvédelmi mintaprojekt az Endrődi Tájházban. Együttműködés a Ma-

gyar Képzőművészeti Egyetem restaurátor oktatóival és hallgatóival – dr. Szon-
da István, Orosz Katalin

11. Egyebek
12. Elnöki zárszó – dr. Bereczki Ibolya
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 A közgyűlésen jelenlévők a napirendet egyöntetű kézfeltartással egyhangúlag elfogadják, 
más napirendi pont felvételét nem kívánják, a közgyűlés megtartása ellen kifogásuk nincs.
 A napirendek előtt dr. Bereczki Ibolya elnök asszony szót adott dr. Cseri Mik-
lósnak, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatójának.
 Dr. Cseri Miklós a szövetség 15 éves jubileuma alkalmából gratulált és köszö-
netet mondott az elnökségnek, a jelenlévő tagságnak. Visszatekintett a megalakulás 
időszakára, s elégedettségének hangot adva nyugtázta, hogy a kezdeti célkitűzések-
hez sikerült hűnek maradni, az alapszabályban megfogalmazott elvek szellemében 
sok szép eredményt mondhat magáénak a szervezet. Fontosnak tartotta elmondani 
azt is, hogy a Skanzen és a szövetség együttműködése példaértékűnek tekinthető, a 
civil kurázsihoz szerencsésen társul a Szabadtéri Néprajzi Múzeum szakmai támo-
gatása.  Az összefogást erősíti 2017-től a Skanzen részeként működő Magyarországi 
Tájházak Központi Igazgatósága, amely a tájházakért folytatott munka méltó elis-
merése, hisz működését minisztériumi támogatásból sikerült biztosítani. Főigazga-
tó úr annak a reményének adott hangot, hogy a tájház ügy a jövőben még inkább 
a figyelem középpontjába kerül, mind építészeti szempontból, mind a kiállítások 
tekintetében sikerül további forrást és támogatást összpontosítani a területre.
 Dr. Bereczki Ibolya megköszönte főigazgató úr hozzászólását, majd felvezette az 
első napirendi pontot.

1. napirendi pont
 A közgyűlés tisztségviselőinek – levezető elnöknek, jegyzőkönyvvezetőnek, 
szavazatszámlálóknak, jegyzőkönyv-hitelesítőknek – megválasztása.
 Dr. Bereczki Ibolya levezető elnöknek saját magát, jegyzőkönyv vezetőnek 
Jaszmann Gabriellát, szavazatszámlálóknak Schill Tamást és dr. Szonda Istvánt, 
jegyzőkönyv-hitelesítőknek Berecz Lászlónét és Korompainé Mocsnik Mariannát 
javasolja megválasztani. 
 Jelöltek a felkérést elfogadják. Egyéb észrevétel nem érkezik.
 A levezető elnök javasolja, hogy a jelenlévők nyílt szavazással, kézfelnyújtással 
szavazzanak és döntsenek a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról. 
 Kéri, hogy a szavazatszámlálók ismertessék a szavazás eredményét!
 A szavazást követően ismerteti a Közgyűlés által meghozott határozatot:
 1/2018.04.07. számú határozat
 A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül [Szavazatok száma: igen: 35 db 
(100%), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %] egyhangú nyílt szavazással elfo-
gadta, hogy a megismételt közgyűlés levezető elnöke dr. Bereczki Ibolya elnök, jegy-
zőkönyvvezetője Jaszmann Gabriella, szavazatszámlálók Schill Tamás és dr. Szonda 
István, a jegyzőkönyv-hitelesítői Berecz Lászlóné és Korompainé Mocsnik Marianna.
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2. napirendi pont
Az „Év tájházvezetője” elismerés és a Szablyár Péter Emlékplakett átadása
 Dr. Bereczki Ibolya ismerteti az előzményeket: a Tájházszövetség elnöksége 
2009-ben elhatározta, hogy az „Év Tájháza” elismerés mellett az egyéni teljesít-
ményt is díjazni kívánja, ezért a színvonalas, példamutató tájházvezetői munka 
elismerésére megalapította az „Év tájházvezetője” díjat, amit évente egy személy-
nek ítél oda. Az elnökség a díjat tizedik alkalommal Csáki Balázsné Marikának,  
„A Bodrogköz Tájmúzeumáért” alapítvány kuratóriumi elnökének ítélte oda. 
 Elnök asszony megkéri Berecz Lászlóné elnökségi tagot, hogy olvassa fel a díja-
zott méltatását.
 Berecz Lászlóné felolvassa a méltató szavakat.
 Dr. Bereczki Ibolya megkéri Csáki Balázsnét, hogy vegye át a díjat, illetve az 
azt jelképező kerámiát. További munkájukhoz jó egészséget, kitartást és sok-sok 
látogatót kíván.
 Csáki Balázsné Marika átveszi és tisztelettel megköszöni a díjat.
 Dr. Bereczki Ibolya elmondja, hogy a szövetség 2015. október 2-án, Terényben 
megtartott közgyűlése elfogadta a Szablyár Péter nevével ellátott emlékplakett 
megalapításáról szóló előterjesztést, amellyel a szervezet a tájházak ügyéért hosz-
szabb időszakon keresztül végzett kitartó és elkötelezett munkát kívánja elismerni.
 A javaslat szerint a kitüntető cím átadására kétévente, a szövetség rendes közgyű-
lésén kerül sor. A közgyűlés a mindenkori elnökséget hatalmazta fel arra, hogy egyé-
ni indítványok alapján hozza meg a döntést ennek az elismerésnek az odaítéléséről. 
A 2018. február 23-án tartott ülésén az elnökség egyhangúlag döntött arról, hogy a 
Szablyár Péter Emlékplakettet második alkalommal a szövetség Kispálné dr. Lucza 
Ilonának, a Kiskőrösi Szlovák Tájház vezetőjének adományozza. 
 Levezető elnök megkéri Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnököt, hogy ol-
vassa fel a díjazott méltatását.
 Hegedűsné Majnár Márta felolvassa a méltató szavakat.
 Dr. Bereczki Ibolya felkéri Kispálné dr. Lucza Ilonát, hogy vegye át a Győrfi 
Balázs szobrászművész által készített plakettet, valamint az oklevelet.
 Kispálné dr. Lucza Ilonának jó egészséget, az eddigiekhez hasonló töretlen 
elkötelezettséget, szakmai igényességét továbbra is állhatatosan vállaló munkát kíván!
 Kispálné dr. Lucza Ilona átveszi és tisztelettel megköszöni az elismerést.

3. napirendi pont
Beszámoló a 2017. évben végzett munkáról 
 Dr. Bereczki Ibolya felkéri Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnököt, hogy 
a 2017. évben végzett munkáról szóló elnökségi beszámolót tegye meg. (Vetített 
képes beszámoló.)
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 A régiók képviselői elmondják beszámolóikat.
 Dr. Bereczki Ibolya megköszöni a beszámolókat, majd megkérdezi a jelenlé-
vőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban észrevétel, kiegészítés, hozzászólás 
van-e? 
 Hozzászólás hiányában megerősíti mindazt az információt, amely az ügyvezető 
elnök, valamint az elnökség beszámolójában elhangzott, s kéri, szavazzanak a be-
számoló elfogadásáról.
 2/2018.04.07. számú határozat
 A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül [Szavazatok száma: igen: 35 db 
(100%), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %] egyhangú nyílt szavazással elfo-
gadta a 2017. évben végzett munkáról szóló elnökségi beszámolót.

4. napirendi pont
Közhasznúsági jelentés
 Dr. Bereczki Ibolya felkéri Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnököt, hogy 
ismertesse a szövetség számviteli törvény szerint elkészített 2017. évi közhasznúsá-
gi jelentését, illetve ehhez fűzött szóbeli kiegészítését. 
 Az elhangzott tájékoztatást követően felkéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak a 
szövetség közhasznúsági jelentéséről. Ezt követően a közgyűlés meghozta az alábbi 
határozatot: 
 3/2018.04.07. számú határozat
 A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül [Szavazatok száma: igen: 35 db 
(100%), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %] egyhangú nyílt szavazással elfo-
gadta a szövetség magyar számviteli törvény szerint elkészített 2017. évre vonatko-
zó beszámolóját és közhasznúsági jelentését.
 Levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közhasznúsági jelentést az 
egyesület a www.tajhaszovetseg.hu honlapon nyilvánosságra hozza.

5. napirendi pont
A Felügyelő Bizottság 2017. évre vonatkozó jelentése
 Dr. Bereczki Ibolya felkéri dr. Páll Istvánt, a Felügyelő Bizottság jelenlévő tagját, 
hogy a Felügyelő Bizottság 2017. évre vonatkozó jelentését ismertesse a közgyűléssel.
 Dr. Páll István felolvassa a FB jelentését. (Teljes egészében a jegyzőkönyvhöz 
mellékelve, s a Tájházi Hírlevélben is olvasható!)
 Dr. Bereczki Ibolya megköszöni a Felügyelő Bizottság tagjainak lehetőségeik-
hez mérten az elnökségi üléseken való részvételt, együttműködő, segítő tevékeny-
ségüket.
 Ezt követően a közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:
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 4/2018.04.07. számú határozat
 A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül [Szavazatok száma: igen: 35 db 
(100%), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %] egyhangú nyílt szavazással elfo-
gadta a Felügyelő Bizottság 2017. évre vonatkozó jelentését. 

6. napirendi pont
A szövetség 2018. évi munkaterve és költségterve
 Dr. Bereczki Ibolya felkéri Hegedűsné Majnár Mártát, hogy 6. napirendi pont-
ként a szövetség 2018. évi munkatervét és költségtervét ismertesse. 
Az ismertetést követően tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2018. évi tervekkel 
kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket feltehetik.
 Kérdés nem lévén, ezt követően a közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:
 5/2018.04.07. számú határozat
 A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül [Szavazatok száma: igen: 35 db 
(100%), nem: 0 db (0 %), tartózkodott 0 db (0 %] egyhangú nyílt szavazással elfo-
gadta a szövetség 2018. évre vonatkozó munkatervét.

7. napirendi pont
Tájékoztató a XVI. Országos Találkozó előkészületeiről, programjáról 
 Dr. Bereczki Ibolya a meghívó napirendi pontjait követve felkéri Posztobányi-
Paulin Zsuzsannát, a Dunaszentbenedeki Tájház vezetőjét, hogy a XVI. Országos 
Találkozó házigazdájaként invitálja a közgyűlés résztvevőit a kalocsai térségben 
megvalósuló eseményre. 
 Posztobányi-Paulin Zsuzsanna megtartja ismertetőjét.
 Dr. Bereczki Ibolya megköszöni a tájékoztatást, és reményét fejezi ki, hogy a 
kiváló helyszín és Dunaszentbenedek szíves vendéglátása a 2018. évi találkozóra 
nagyszámú érdeklődőt fog vonzani.

8. napirendi pont
Kubinyi Ágoston Program – Egy jó gyakorlat bemutatása Felpéc példáján
 Dr. Bereczki Ibolya elmondja, hogy a Kubinyi Ágoston Program várhatóan 
2018-ban is hozzájárul a múzeum-szakmai fejlesztési tervek támogatásához. A je-
lenlévő tagoknak jó gyakorlatként a Felpéci Tájház sikeres pályázati tapasztalatait 
szeretné megosztani, melynek bemutatására felkéri Hegedűsné Majnár Márta ügy-
vezető elnököt. 
 Hegedűsné Majnár Márta prezentációja.
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9. napirendi pont
Tájékoztató a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának munkájáról
 Dr. Bereczki Ibolya a meghívó szerinti tájékoztatónak eleget téve a Magyaror-
szági Tájházak Központi Igazgatóságának munkájáról tart beszámolót, az igazgató-
ság képviseletében.

10. napirendi pont
Műtárgyvédelmi mintaprojekt az Endrődi Tájházban
 Dr. Bereczki Ibolya elmondja, hogy az elmúlt évben együttműködés alakult ki 
a Magyar Képzőművészeti Egyetem restaurátor oktatóival és hallgatóival, melynek 
első gyakorlati alkalmaként Műtárgyvédelmi mintaprojekt valósult meg az Endrődi 
Tájházban. Felkéri dr. Szonda Istvánt, az Endrődi Tájház képviseletében és dr. Orosz 
Katalint, a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatóját a projekt ismertetésére.
 Tájékoztató a mintaprojektről.

11. napirendi pont
Egyebek
 Dr. Bereczki Ibolya kéri, hogy az „Egyebek” napirendi pont keretében, aki szót 
szeretne kérni, az idővel gazdálkodva rövid, tömör hozzászólásokkal éljen.
 F. Tóth Mária jelezte hozzászólási szándékát és elmondta, hogy véleménye sze-
rint a Tájházszövetség az elmúlt 15 évben óriási erőfeszítésekkel csodálatra méltó 
eredményeket ért el és ehhez csak gratulálni lehet. A további munkához sok erőt, 
kitartást kívánt.

12. Napirendi pont
Elnöki zárszó
 Dr. Bereczki Ibolya megköszönte a hozzászólást, a jelenlévőknek a részvételt, 
mindenkinek eredményes munkát kívánt az elkövetkező hónapokra, a közgyűlést 
berekesztette.

Jaszmann Gabriella
jkv. vezető

Dr. Bereczki Ibolya                  Berecz Lászlóné
            elnök     jkv. hitelesítő

Hegedűsné Majnár Márta   Korompainé Mocsnik Marianna
      ügyvezető elnök    jkv. hitelesítő
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A Múzeumok Majálisán

Hagyományainkat őrizve szövetségünk idén is képviseltette magát május 13-án a 
Múzeumok Majálisán. A Múzeumkert éppen zajló rekonstrukciója miatt a 23. alka-
lommal megrendezett majális 2018-ban beköltözött a klasszicista múzeumpalota 
belső tereibe, ahol a nagy múltú falak fogták össze, keretezték mindazt, amelyet 
a részt vevő 70 múzeum – közöttük a Tájházszövetség képviseletében a Boldogi 
Tájház – kínált. 
 Kepes Gabriella irányításával a Boldogi Tájház, mint a 2017-es Év Tájháza mu-
tatkozott be: elhozták magukkal és kiállították gyönyörű viseletük darabjait, me-
lyeket a játékra invitáló múzeumi Tudássétány egyik állomásaként alaposabban is 
megismerhettek a látogatók. Csordás Józsefné Bözsi néninek köszönhetően népvi-
seletes babákon is meg lehetett tekinteni a boldogiak ünnepi öltözeteit, ezek élet-
korokhoz kötődő változatait. 
 Sokan felejtették a szemüket a tájház gondnokának leányán, akinek előbb hosz-
szú, szőke haját gondosan fésülték a hagyomány szerinti sodratba, majd következett 
az öltöztetése, egyik alsószoknyával a másik után, a keményített, széles, kétsoros 
fodros inggel, selyempruszlikkal és a híresen szép fehérhímzéses vállkendővel.   

Pillanatkép a Tájházszövetség megjelenéséről (Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)
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 Nagy népszerűségnek örvendett a boldogi nagyrózsa kóstoltatása is, Misányi 
Józsefné hozta magával a falu különleges süteményét. 
 Jó kedvet, vidám hangulatot teremtettek mind a színpadon, mind a sátor kö-
zelében a hagyományőrző csoport tagjai, gyakran kapcsolódtak be a látogatók is 
egy-egy ismertebb népdal éneklésébe, dúdolásába.
 Talán még soha nem volt kíváncsi ennyi operatőr, fotós és újságíró a jelenlé-
tünkre, mint az idei kiállításon, a köztelevízió napközben és este több alkalommal is 
említést tett rólunk, de a kereskedelmi csatornákon is visszaköszönt az ottlétünk. 
 Köszönet mindenkinek, aki munkájával, segítségével hozzájárult bemutatkozá-
sunk sikeréhez!

Hegedűsné Majnár Márta

Pillanatkép a Tájházszövetség megjelenéséről (Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)
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Bemutatkozik a Tájházszövetség új elnökségi tagja

 Bihari Ádámot születése óta végig kísérte a népi építészethez való kötődés. Sze-
geden született, a napsugaras házak városában, és édesapja révén, aki nagy rajon-
gója volt a hagyományos népi építészetnek, már gyerekkorától fogva rendszeresen 
megfordult ilyen épületeket bemutató helyeken. Többek között ennek köszönhető, 
hogy korán megfogalmazódott benne az a gondolat, hogy építész szeretne lenni, 
azon belül is a hagyományos építészettel akar foglalkozni. 
 Kecskeméten járt a Református Kollégium Általános Iskolájába és Gimnáziu-
mába, ahol már tudatosan az építészmérnöki karra készült. Itt két oktatója is nagy 
hatással volt rá. Dr. Lányi Erzsébet, aki a fenntartható építéskultúrával foglalkozott, 
amibe a hagyományos népi építészeti technikák is beletartoznak, illetve dr. Cságoly 
Ferenc Kossuth-díjas és Ybl-díjas építész, az MTA tagja, aki saját bevallása szerint 
a tájékozódás képességét tanította meg a hallgatóknak az építészeten belül, a puszta 
iránymutatás helyett. 
 Bihari Ádám már az egyetem alatt is foglalkozott a népi építészet tudományának 
elsajátításával: két éves kutatómunka után született meg az Oszágos Tudományos 

Bihari Ádám a REGIO EARTH 2017 rendezvényén Oszkón 
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Diákköri konferencián harmadik helyezett Magyar népi építészet, mint fenntartható 
építési eljárás című dolgozata. Az egyetem utolsó féléveiben Franciaországban töl-
tött Erasmus programja alatt gyakornoknak állt a Laboratoire CRAterre nemzetközi 
vályogépítészeti kutatóközpontnál, ahol a program leteltével is tovább maradt, s 
különböző vályog-építőelemek fejlesztésén dolgozott. 
 Hazaköltözése után Oszkóra került, ahol a Hegypásztor Kör munkájába kap-
csolódott be. A Hagyományos Házépítő Kft. cégvezetőjeként a gyakorlatban is 
alkalmazza a hagyományos építészeti eljárásokat. Véleménye szerint ez az az épí-
tészeti irány, ahol nincs kompromisszum funkcióban, technikában, esztétikában.  
Ez a most annyira divatos kortárs fenntartható építészet legjobb mintája.
 Oszkóra kerülése után, 2017-ben került be a Tájházszövetség elnökségébe a 
Nyugat-dunántúli régiót képviselő elnökségi tagként. Emellett a Budapesti Műsza-
ki Egyetem Építészmérnöki Karán is oktat, valamint a Sárkollektíva névre hallgató 
egyesület alapító tagjaként is dolgozik. Itt sok minden más mellett, a „Nagyapám 
Háza” mester-inas képzés gondozójaként népi építészeti táborokat szervez, melyen 
nemre, korra, végzettségre való tekintet nélkül bárki részt vehet. Munkásságát alap-
vetően meghatározza: a folyamatos tudásátadás és a generációk közös munkájának 
hangsúlyozása. A Tájházszövetségben végzett tevékenysége során is ezt a mentali-
tást szeretné tovább vinni, hogy egy bárki által megszólítható, szakmailag megkér-
dőjelezhetetlen szervezet teljes értékű tagja legyen.
 Mottója mindenki által követendő: a három „SZ” elve: szabályszerűség, szak-
szerűség, szerethetőség.

Prikler Szilvia Beatrix
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A „TÁJHÁZ-REKONSTRUKCIÓ” – egy kiállítóhelytípus 
hajdúbagosi példája

1. Bevezetés
 A Tájházi Hírlevél 2012/1. számában a „vegyes profilú tájházakról” írtam, jelez-
ve a tájházak és falumúzeumok közötti „széles határsávot”, melybe számos érdekes 
kiállítóhely tartozik. Ezen kiállítóhelyek körét gazdagítja a „tájház-rekonstrukciók” 
kiállítóhely típusa, amelyből számos található az országban. „Tájház-rekonstrukció-
nak” nevezem a népi építészeti emlékeknek azokat az újraépített változatait, melyek-
ben kiállítóhely működik. Ezek egy része azért jön létre, mert az adott településen 
(eredeti formájában) nem maradt fenn a hagyományos épített örökség, de annak 
bemutatását mégis fontosnak tartja a helyi közösség (Nagyhegyes, Dabas–Sári). 
Különösen akkor, ha a rekonstruálandó épület a település története szempontjá-
ból kiemelkedő jelentőségű (Nagyszalonta – Arany János szülőháza). Arra is van 
példa, hogy az adott településen léteznek ugyan népi építészeti emlékek, de azok 
eredeti helyen való kiállítóhellyé alakítása mégsem lehetséges, ezért a közösség egy 
„új tájház” létesítését határozza el, általában a település központi részén (Nagyrábé, 
Csepel). Számos egyéb oka is lehet annak, hogy egy közösség, vagy annak csak 
egy tagja úgy dönt, hogy „épít egy tájházat”. Ezeket a „tájház-rekonstrukciókat” a 
műemléki–múzeumszakmai fogalmak szerint nem célszerű tájháznak nevezni, hi-
szen nem eredeti és nem feltétlenül hitelesen másolt épületekről van szó, még ak-
kor sem, ha az építtetők általában törekednek a hitelesség elérésére. Ugyanakkor 
– véleményem szerint – nagyon fontos, hogy mint „tájház jellegű épületek” ezek 
a kiállítóhelyek is az építtető közösség (vagy személy) népi építészeti „rajongását”, 
építőhagyomány iránti tiszteletét közvetítik a társadalom felé, s így végső soron 
hozzájárulnak a népi építészeti emlékek, tájházak népszerűsítéséhez, a hozzájuk 
kapcsolódó kötődések, érzések és ismeretek elmélyítéséhez. Mindez persze nem 
írja felül a hitelesség kulcsfontosságú szempontját e rekonstrukciók megítélésében, 
de talán rávilágít arra a lehetőségre, hogy a bevett gyakorlat szerinti, „feketén-fe-
héren” hitelesnek, vagy (általában) hiteltelennek való megítélés helyett a jövőben 
érdemes finomítani „szakmai hozzáállásunkon”, és ajánlatos a „többnyire, vagy 
kevésbé hiteles”megjelölések skáláját használni. Annál is inkább, mert ezen a ská-
lán lehet mozogni: a rekonstrukciók hitelessége csakúgy fejleszthető, mint ahogy 
csökkenthető is. A fejlesztés érdekében a rekonstrukciók létrehozóinak keresniük 
kellene a múzeumszakma partnerségét, a múzeumszakmának pedig azért kellene 
nyitnia a rekonstrukciók felé, mert vélhetően a jövőben – az épített örökség pusz-
tulásával párhuzamosan – egyre nagyobb lesz a lokalitások igénye a rekonstrukciók 
létrehozására. 
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 Az alábbiakban egy tájház-rekonstrukció létrehozásának folyamatát mutatom 
be a Hajdú-Bihar megyei Hajdúbagosról, ahol 2017-ben ígéretes együttműködés 
kezdődött a létrehozó és a múzeumszakma képviselője, jelesül a Dr. Bihari Szakér-
tő Iroda között. 

2. A kiállítóhely bemutatása
 A hajdúbagosi muzeális kiállítóhely létrehozása magánkezdeményezésként, 
2010-ben kezdődött. A kiállítóhely épületét 2012-ben a saját költségén építtette fel 
Szabó Lukács Imre. Az épület egy, a szentendrei Skanzenbe telepített hajdúbagosi 
kisnemesi lakóház másolata. A kiállítóhelyen jelenleg enteriőr kiállítások láthatók. 
A kiállításokon bemutatott néprajzi gyűjtemény is Szabó Lukács Imre tulajdona.  
A kiállítóhelyen az elmúlt öt évben rendszeressé váltak a közösségi programok, 
gyermekfoglalkozások. A kiállítóhely fontos szerepet tölt be a helyi közösség kultu-
rális életében, a lokális identitás fejlesztésében. Ezt felismerve, Szabó Lukács Imre 
kérelmezte a kiállítóhely muzeális intézményi működési engedélyének kiadását, 
amely jelentősen hozzájárulhat a kiállítóhely hosszútávú, magas szakmai szintű, és 
közösségi jellegű működésének fenntartásához.

2.1. A kiállítóhely települése
 Debrecentől délkeletre, a Derecskei 
járásban található Hajdúbagos gaz-
dag történeti múlttal rendelkezik. 
Első említése a 13. századból való. 
1608-tól Nagy András hajdúgene-
rális birtoka, számos hajdúvitéz lak-
helye. Az összeírásokban gyakran 
szerepelt oppidiumként (mezőváros-
ként). Lakosai főként mezőgazdaság-
gal foglalkoztak, a 18. századtól híres 
dinnyetermesztők. Hajdúbagos refor-
mátus püspököt, költőt és országgyű-
lési képviselőt is adott az országnak. 
Jelentős természetvédelmi területe a 
Hajdúbagosi Földikutya Rezervátum.

2.2. A kiállítóhely épületének rövid történeti leírása
 A kiállítóhely épülete egy, a szentendrei Skanzenbe telepített hajdúbagosi kisne-
mesi lakóház másolataként épült fel 2012-ben. Az eredeti épület a Nagy utca 117. 

Hajdúbagos címere
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szám alatt állt, de 1986. július 7. és 11. között lebontotta, és Szentendrére szállította a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum. (A bontási munkálatokat Kurucz Enikő muzeológus, 
illetve Sabján Tibor és Csajbók Csaba építészek vezették.) A Skanzenben csak tíz év 
múlva, 1996-ban kezdtek hozzá a ház újbóli felépítéséhez, s 1998. szeptember 22-én 
adták át a látogatóknak, mint az Alföldi mezőváros tájegység egyik portáját. (A lakó-
ház avatóján a Kecskemét Táncegyüttes és a kecskeméti Csík Zenekar is fellépett.) 
Ismét eltelt tizenkét év, amikor is 2010-ben Szabó Lukács Imre elhatározta, hogy az 
egykor lebontott és Szentendrére telepített lakóházat „lemásoltatja”, és „újból felépít-
teti” Hajdúbagoson (immár a Bocskai utca 89. szám alatt). A rekonstrukció során a 
tulajdonos egy, a népi építészeti emlékeket idéző kiállítóhely létrehozására töreke-
dett. Az épület „eredetije” ma is látható a szentendrei Skanzenben. 
 A múzeumfalu tudományos munkájának köszönhetően elég jól dokumentált az 
eredeti épület története, amely meghatározta mind a Skanzen, mind a hajdúbagosi 
kiállítóhely kiállításainak jellegét. Ismert ugyanis, hogy az eredeti házat egy kisne-
mesi származású család építette, s ennek megfelelően gazdálkodó kisnemesi (mó-
dos gazda) lakásbelső kiállítások kerültek megrendezésre mindkét épületben. 
 Az eredeti épület utolsó tulajdonosa Szántó Gyula volt. Az épületet az ő ősei 
építették. 1867-ben már biztosan állt a ház. Ekkori tulajdonosa Szántó István, aki 
anyjától, a kisnemesi származású Zilai Esztertől örökölte. Zilai Eszter halála után 
gyermekei, Szántó István (/János ?) és Szántó Julianna lettek a tulajdonosok, akik-

Az eredeti épület utolsó tulajdonosa, Szántó Gyula 1987-ben 
(Fotó: A SZNM fotógyűjteménye )
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től Szántó Gyula, majd fia, ifjabb Szántó Gyula örökölte a házat. A tornác végében 
lévő kamraajtó szemöldökén talált felirat szerint az épület egészen konkrétan 1835-
ben épült. A Szántó család 24 holdon gazdálkodva, középparaszti szinten élt. A je-
lentősebb arányú földművelés mellett 10–12 szarvasmarhát neveltek, 2 ökröt, 2–3 
fejőstehenet, 2 igáslovat tartottak, sertést saját szükségletre hizlaltak. A földműve-
lés hasznából fizették adójukat, eladásra elsősorban dinnyét és krumplit termeltek. 
Igáslovaikkal dinnyefuvarozást is vállaltak a szomszédos falvakban.
 A telek beépítése előkertes volt, vagyis a lakóház nem az utcafronton, hanem 
attól hátrébb helyezkedett el. A ház 21,70 m × 7,90 m alapterülettel rendelkezett.
Alaprajza szoba-konyha-szoba-kamraelrendezésű volt, tornác csak a lakórész előtt 
húzódott. A boltíves tornácról lehetett belépni a konyhába, melyet itt pitarnak ne-
veztek, innen nyílt jobbra a tisztaszoba, balra a lakószoba. A tornác végén volt a 
kamra bejárata.Az épület falai fecskerakásosak voltak: a szalmával kevert sarat vil-
lával rakták egymásra a fal építésekor. Deszkás fa födémje fölé torokgerendás fedél-
széket állítottak, melyet náddal fedtek be. Tetőformája csonkakontyos volt. 
 Az eredeti épületen – története folyamán – kevés átalakítást végeztek. Első szo-
bai (tisztaszobai) kemencéjét a 20. század első évtizedeiben bontották le, szabad-
kéményes konyháját az 1920-as években modernizálták.Az alulról nyitott szabad-
kéményt boltozattal zárták le, a kemenceszájak előtti részeket pedig köpenyfallal 
választották el. A konyha így teljesen füstmentessé vált. Elképzelhető, hogy koráb-
ban a kémény alatt körbejárható középpadka, úgynevezett szabadkonyha volt, bár 
ennek nyomait a bontás során nem találták meg. 
 Az első szobában valamikor sokszögletű kemence állt, melynek nyomait a 
konyha felőli közfal őrizte meg. (A Hajdúságra és Karcag környékére jellemző sok-
szögletű kemencék Bagoson a 20. század első éveiben jelentek meg. Ekkor kezdte 

Az eredeti épület (Hajdúbagos, Nagy utca 117.) alaprajza 1987-ből
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felváltani a cserépből rakott kemencefal a korábbi sövény- vagy karóvázas építés 
módot.) Az 1920-as években ilyen, cserépből rakott, sokszögletű kemence épült a 
ház hátsó lakószobájába is. E kemence bejárati ajtó felőli oldalához ekkor még egy 
„beépített konyha” (takaréktűzhely) is csatlakozott, amelyet később elbontottak.  
A cserépfalú kemence előtt korábban egy vesszővázas, padkás kemence állt ebben 
a szobában. Ennek a régi kemencének a korábbi padkájára és fenekére építették rá a 
nagyobb, 6 kenyeret és 2 cipót befogadó újkemencét, melyet egészen 1987-ig, a ház 
Skanzenbe telepítéséig használtak. 
 A bontás során derült ki, hogy a ház rakott sárfalakkal épült. Némi meglepetés-
sel szolgált, hogy a tornác vaskos boltívei is rakott sártechnikával készültek. A sár 
megtartására az ívekbe gerendákat fektettek.
 A lebontott épületet 1996-ban kezdték felépíteni a szentendrei skanzenben.  
A múzeumfalu építőbrigádja mellett a munkába besegített a budapesti Ybl Miklós 
Műszaki Főiskola Népi Építészeti Tudományos Diákköre (NTDK) is. Az újraépí-
tés során a rakott sárfal csömöszölt beton alapozásra, körbefutó vasbeton koszorú-
ra, valamint 60 cm magas téglalábazatra és teljes szigetelésre (védőbetonra) épült. 
A szalmával kevert sárból megfelelő magasságú fal készült, melybe az ajtótokokat a 
falrakás közben építették be, az ablakokat viszont a fal kiszáradása után vágták ki.

Az eredeti épület udvari homlokzata 1987-ben (Fotó: SZNM fotógyűjtemény)
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Az eredeti épület bontása 1987-ben (Fotó: SZNM fotógyűjtemény)

Az NTDK diákjai a bagosi lakóházhoz szükséges sár taposása közben (Szentendre, 1996)
(Fotó: Szabó László)
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 A Skanzenbeli hajdúbagosi lakóház szép példája a klasszicizáló építészeti hatá-
sokat tükröző hajdúsági, kisnemesi eredetű, de már paraszti életmódot folytató csa-
ládok lakóházainak. Homlokzati megjelenése nemes arányokat mutat: utcafrontja 
két ablakos, nyitott tornácvéggel, fehérre meszelt falsíkkal, padlásterében két vako-
latkeretes szellőzőnyílással. Udvari homlokzatát hat oszlop tagolja, s az épület nagy 
tömegét a tornác kosáríves nyílásai ellensúlyozzák.
 A Skanzenbe telepített lakóház Hajdúbagoson történő újbóli felépítésének 
terve 2010-ben fogalmazódott meg Szabó Lukács Imrében, aki saját telkén, saját 
költségvetéséből, de a település lakosainak javára, közösségi céllal kezdte el a kiál-

Fecskerakásos (rakott) fal rekonstruálása a bagosi lakóház építésekor (Szentendre, 1996)
(Fotó: Skanzen fotógyűjteménye)

A felépült hajdúbagosi lakóház a szentendrei Skanzenben (Fotó: Skanzen fotógyűjteménye)
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lítóhely építését. Az épület 2012-re készült el, a Skanzenbe telepített hajdúbagosi 
lakóház másolataként. Az épület méretei, arányai hasonlítanak az eredeti épületére, 
de építőanyagai, komfort elemei már megfelelnek a modern kor kihívásainak. Így 
fala már nem sárfal, hanem vályog, héjazata nem nád, hanem cserép, és rendelkezik  
vizesblokkal, központi fűtési rendszerrel, elektromos hálózattal is. 

2.3. A kiállítóhely gyűjteménye és kiállításai
 A hajdúbagosi kiállítóhely berendezése (néprajzi enteriőr kiállításai) egy kisne-
mesi származású, de paraszti életformát folytató család életét idézi az 1920–1940-
es évek időszakából. Az épületben három szobában állandó, egyben pedig időszaki 
kiállítások láthatók. A tisztaszoba, konyha (pitar), hátsó szoba enteriőr kiállítá-
soknak ad helyet, míg a negyedik helyiségben időszaki kiállítások váltják egymást. 
(Ez a helyiség az eredeti lakóházban kamra volt, az új kiállítóhelyen azonban már 
– megnövelt alapterülettel és a természetes fényt biztosító több ablakkal gazdagod-
va – időszaki kiállítóteremként funkcionál.) Az állandó kiállításokban bemutatott 
műtárgyak Szabó Lukács Imre tulajdonai, akinek fontos célja volt, hogy a helyi kö-
zösség számára biztosítsa a tagjai által megőrzött kulturális örökségi javak elhelye-
zésének, közösségi megőrzésének lehetőségét is. 

A Hajdúbagosi Kiállítóhely épülete (Hajdúbagos, 2012)
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 A kiállítóhelyre belépve előbb a konyhai kiállítás tekinthető meg. A konyha 
kialakítása az eredeti lakóház 1920 utáni állapotát tükrözi. A konyhába nyílnak a 
szobai kemencék szájai. A konyha közepén egy asztal, mögötte kredenc, rajtuk és 
köröttük konyhai eszközök étkészletek láthatók. 
 A tisztaszoba és a hátsó szoba a konyhából közelíthető meg. A bútorok mindkét 
szobában – az Észa-Bihar lakáskultúrájára jellemzően – párhuzamos rendben állnak, 
vagyis az ágyak a falak mentén egymással szemben helyezkednek el. A szobák egyéb 
bútorai (ruhásszekrények /sifonok/, komódok, varrógépek) szintén a falak mentén 
sorakoznak. A flóderezett és politúrozott bútorok nagy része a 20. század első felének 
debreceni asztalosiparát dicséri. A bútorokon a bögrék, poharak és az emléktárgyak 
között ott találjuk a zsoltároskönyvet, a bibliát, néhány regényt és újságot. Az ágyakon, 
asztalokon polgárias textiltakarók, a szekrényekben módosgazda viseletek láthatók.  
A tisztaszobában, az ajtóval szemben egy kredenc, a hátsó szobában egy karospad 
és egy asztal látható (az asztal a tisztaszobában a szoba közepén került elhelyezés-
re). Az ajtó mellett mindkét szobában búboskemencét találunk. Hajdúbagos la-
kossága magyar nemzetiségű, református vallású. A közösség puritán ízlésvilágát 
jelzik a falakon függő katonaképek, és az 1848–49-es szabadságharcot felelevenítő 
színes nyomatok.

A tájház konyhai enteriőr kiállításának részlete (Hajdúbagos, 2017)
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 Az időszaki kiállítóteremben eddig a hajdúbagosi alkotótáborok munkáiból, 
képzőművészeti alkotásokból, különböző kézműves mesterségek termékeiből nyíl-
tak kiállítások, de fontos cél, hogy a jövőben a helyi és térségi hivatásos, amatőr és 
gyermek alkotók munkáiból, illetve különböző (helytörténeti, gazdálkodáskultú-
rát bemutató) témákat bemutató tárgyegyüttesekből is készüljön időszaki kiállítás, 
illetve múzeumi vándorkiállítások is helyet kapjanak a kiállítóhelyen, ahol kézmű-
ves műhelybelsőket, és egyéb kiállítótereket is létre kíván hozni az alapító.

2.4. A kiállítóhely társadalmi szerepe
 A hajdúbagosi kiállítóhelyet a helyi közösség „élő tájháznak” nevezi, és igazi 
közösségi térnek tekinti, amely számos rendezvénynek, programnak, szakkörnek 
ad otthont. Nyaranta itt rendezik meg a Hajdúbagosi Művészeti Alkotótábort, me-
lyen számos művész és 30–40 diák vesz részt. A táborok alkalmával a szervezők 
fontos célként tűzik ki a generációk közötti kapcsolat erősítését, a hagyományok 
átörökítését, az ismeretek átadását. A táborokban részt vevő gyerekek megismer-
hetik az egykori kézműves mesterségeket és a különböző művészeti technikákat, 
kipróbálhatják a hagyományos népi játékokat. A táborok visszatérő vendégei a 
határon túli Szilágybagos fiatal tanulói, akik jelenlétükkel nagyban hozzájárulnak 

Egy jövőbeni kiállításhoz gyűjtött néprajzi tárgyakat mutat az alapító, Szabó Lukács Imre
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a testvértelepülési kapcsolatok erősítéséhez. A kiállítóhely a hagyományőrzést 
segítő szervezetek programjainak is rendszeresen helyet ad. 2016-ban például a 
Nemzeti Művelődési Intézet szakmai műhelymunkája keretében a Hajdú-Bihar 
megyei települési értéktárak munkájáról rendezett tanácskozást e kiállítóhelyen 
az önkormányzat. A kiállítóhely kiválóan reprezentálja Hajdúbagos hagyományos 
kulturális örökségét, így a településre érkező magas szintű küldöttségek fogadásá-
nak is fontos helyszíne. 

3. Összefoglalás
 A hajdúbagosi kiállítóhely egy jelentős népi építészeti emlékeket idéző (magán-
tulajdonú) épületben került kialakításra, melyhez jól illeszkednek a település ha-
gyományos paraszti lakáskultúráját bemutató enteriőr kiállítások. A kiállítóhelyen 
látható gyűjtemény is magántulajdon. A kiállítóhely társadalmi szerepét nagyban 
erősíti aktív közösségszervező tevékenysége, melynek keretében hagyományőrző 
programok, táborok, szakkörök valósulnak meg. 2012-es felépítése óta a kiállító-
hely Hajdúbagos igazi közösségi tere lett, melyet tulajdonosa, Szabó Lukács Imre a 
jövőben közérdekű muzeális kiállítóhelyként szeretne tovább fejleszteni. 

Bihari-Horváth László

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés elnöke, Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, 
és Wen-Lung Tao tajvani kínai nagykövet a néprajzi gyűjteményben (Hajdúbagos, 2015)
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Hogyan tovább? – Tájházi tapasztalatok

2018. március 27-én a hajdúnánási Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény adott otthont a Kelet-magyarországi Regionális Találkozónak, amely-
nek témája az elmúlt 15 év tapasztalatai alapján az új utak keresése, a tervezés volt.
 Buczkó József igazgató úr köszöntőjében röviden ismertette a kiállítóhely tör-
ténetét és törekvéseit, amelyben fontos szerepet kap a népi műemlékek megőrzése, 
a még fellelhető kismesterségek tárgyi emlékeinek felgyűjtése és a népi emlékezet-
ben élő étkezési szokások, receptek összegyűjtése. Ez utóbbi témában már két kitű-
nő kiadvány is napvilágot látott az intézmény gondozásában.
 Dr. Bereczki Ibolya, a Magyarországi Tájházak Szövetsége elnöke köszöntő-
jében örömmel üdvözölte a Debrecenből, Gyomaendrődről, Hajdúböszörmény-
ből, Hajdúszoboszlóról, Létavértesről, Monorierdőről, Nagyrábéról, Noszvajról, 
Nyírbogdányból, Nyíregyházáról és Szentendréről érkezett 22 vendéget. 
 A találkozó következő részében egy rövid időutazást tettünk dr. Páll István jó-
voltából, aki „Az én XXI. századom…” – Szubjektív emlékmorzsák a magyaror-
szági Tájházszövetség 15 évéről című előadásában kitűnő képekkel idézte fel az 
elmúlt másfél évtizedet: a regionális tájházi programokat nemcsak Kelet-Magyar-

Dr. Bereczki Ibolya elnöki köszöntője
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országon, hanem néhány fotó segítségével más helyszíneken is, a Tájházszövetség 
éves közgyűléseinek és országos találkozóinak díjátadóit: „Az Év Tájházvezetője”, 
„Az Év Tájháza” és a „Szablyár Péter Emlékérem” boldog tulajdonosait. Emléke-
zetes fotók idézték fel a tanulmányi kirándulásokat, a Tájházszövetség elnökségi 
üléseit, a pályázati eseményeket, a hangulatos tájházavatásokat. Bodrogkisfaludtól 
Hosszúpályin, Berettyóújfalun, Tiszadadán, Mezőkövesden, Alsósztregován, 
Ócsán, Szennán, Nyíregyházán, Szatmárcsekén, Kiskőrösön, Fertődön, Hajdú-
böszörményen, Cigándon, Terényen, Oszkón, Algyőn, Kerecsenden, Szalacson át 
Nyírábrányig vezetett ez a képzeletbeli utazás.
 Tájházaink egyre inkább nem csupán bemutatóhelyek, hanem megtelnek 
élettel, közösségi rendezvények helyszínei. Erre láttunk egy bihari példát Ványai 
Gusztáv előadásában, ahol a Mezőgazdasági Hagyományok Gyűjteményének 
használati eszközeit próbálhatták ki a vendégek egy februári disznótor alkalmá-
val. A fotók és a filmbejátszások jól tükrözték a fagyos időben résztvevők vidám 
hangulatát.
 Rövid szünet után dr. Szonda István kapott szót, aki a Magyarországi Tájhá-
zak Központi Igazgatóságának hálózatépítéséről, a módszertani központról és a 
2018. évi fejlesztési tervekről számolt be. Előadásában hangsúlyozta az MTKI és a 
Tájházszövetség korrekt, egymás tevékenységét kiegészítő munkáját, közös rendez-

Dr. Páll István előadása
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vényeit. Bemutatta az igazgatóság jelen lévő tagjait: Fancsalszki Noémit és Prikler 
Szilviát, akik a kötetlen beszélgetések alkalmával szívesen adtak személyes segítsé-
get és tanácsokat a tájházvezetőknek. 
 Régiónkban még több olyan tájház van, amelyek nehezen szánják rá magu-
kat a működési engedélyek megszerzésére. Nekik segített ügyvezető elnökünk, 
Hegedűsné Majnár Márta előadásával, aki csokorba szedte a működési engedély 
jogi szabályozásával kapcsolatos információkat és a megszerzés feltételeit, ezzel is 
bátorítva mindenkit az első lépés megtételére.
 Ezt a gondolatsort erősítette dr. Bereczki Ibolya tájházaknak kiírt pályázati be-
számolója. Sokan felteszik a kérdést: miért kell pályázni? Az előadásból egyértel-
műen kiderült, hogy a fejlődés érdekében erre bizony szükségünk van! És pályázni 
tudni kell… Nem ördöngős feladat, tanulható! Hasznos tanácsokat kaptunk, hogy 
mit tegyünk, ha már van tájházunk, és ha még nincs tájházunk. Szóba kerültek a 
hazai pályázati források, az európai uniós fejlesztések és a Népi Építészeti Program. 
Sok-sok hasznos információ!
 Ebéd után bejárásra indultunk. Buczkó József igazgató úr a tájházat és a hozzá 
kapcsolódó kovácsműhelyt mutatta be, amelynek tetőjavítására is pályázati pénzből 
kerül sor. Darócziné Bordás Andrea etnográfus pedig a helytörténeti gyűjtemény 
Kalapkötők nyomában címet viselő kiállítási egységében vezetett körbe és beszélt a 
fejlesztésekről.

A Helytörténeti Gyűjtemény udvarán Darócziné Bordás Andreával
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 Köszönjük az előadóknak a tartalmas, gondolatébresztő előadásokat, a hajdúná-
nási kollégáknak a csodás helyszínt, a családias fogadtatást és a remek kiadványokat.

Korompainé Mocsnik Marianna

A tájház udvarán Buczkó József igazgatóval
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Tájházasok találkozója Hartán

2018. június 1-jén valósult meg Hartán a Dél-Magyarországi Tájházak és a Német 
Nemzetiségi Tájházak közös találkozója. 
 A rendezvény mottója: „Kézműves műhelyek, kézműves mesterek a tájházakban”.
 A Hartai Hagyományőrző Kulturális Egyesület gyermek tánccsoportjának 
kis műsora és a Hartai Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője, Frőhlich 
Henrikné köszöntő szavai után dr. Bereczki Ibolya, a Tájházszövetség elnöke érté-
kelő előadása hangzott el. Elnök asszonyunk felhívta a figyelmet a régi mesterségek 
megőrzésének és tájházi környezetben történő bemutatásának fontosságára, annak 
a múzeumpedagógiában betöltött igen fontos és igen kreatívan, sokszínűen alkal-
mazható szerepére.
 Schill Tamás a régióban korábban fontos, ám időközben szinte teljesen eltűnt 
foglalkozást, a nádtetőkészítést mutatta be, megemlítve, hogy „inasként” neki is ré-
sze volt ebben a nehéz, de szép munkában nádtető felújítások kapcsán.
 Dr. Szonda Istvántól megtudtuk, „hogyan is kerül a csizma az asztalra”, ő az 
Endrődi Tájházban látható csizmadia-műhely kiállítás kapcsán beszélt erről a 
szintén kihalt szakmáról. Elmesélte, milyen kisebb bőrös munkákkal, gyerekek-
nek összeállított, kézműves foglalkozásokon elvégezhető, a csizmakészítés egyes 
műveleteit megidéző fogásokkal lehet felhívni a figyelmet erre az egykor volt 
mesterségre. 

A Hartai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Frőhlich Henrikné köszöntőt mond
(Fotó: Möllmann Günterné)
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 Jaszmann Gabriella a német nemzetiségi tájházak fejlődési tendenciáiról, a pél-
daértékűen működtetett intézményekben folyó szakmai munkáról beszélt, kiemel-
ve azokat a településeket, ahol a kollégák vissza tudnak nyúlni régi helyi kézműves 
mesterségekre és ezzel a lehetőséggel találékonyan élnek is.
 Az előadások kapcsán többször is felmerült a környezetvédelem, a természetes 
anyagokkal, természeti kincsekkel való takarékos és ésszerű bánásmód, ami úgy tű-
nik elődeinknek jobban a vérében volt, mint a mai iparosodott és globalizálódott 
társadalomnak.
 Ebéd előtt a résztvevők még egy helyi jellegzetességgel, a festett hartai bútorok-
kal is megismerkedhettek. Sebőkné Leitert Julianna, a szakma egyik aktív képvise-
lője avatott be minket a bútorfestés, a motívumkincs titkaiba, és a vállalkozó szel-
leműek egy faalapú hűtőmágnes készítésével személyes benyomást is szerezhettek 
erről a szép munkáról.
 Ebéd után az 50 éves Hartai Tájházat tekintettük meg Gröb Gyuláné Erzsi szak-
avatott, precíz és szívből jövő szakmai vezetésével.

Jaszmann Gabriella

Dr. Bereczki Ibolya bevezető előadása (Fotó: Möllmann Günterné)
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A gyermektánccsoport – a kép jobb szélén dr. Szonda István és Jaszmann Gabriella 
(Fotó: Möllmann Günterné)

A Hartai Hagyományőrző Kulturális Egyesület gyermek tánccsoportjának műsora
(Fotó: Möllmann Günterné)
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Összefoglaló a dél-dunántúli regionális találkozóról

A Magyarországi Tájházak Szövetsége dél-dunántúli régiójának találkozóját 2018.
június 2-án Sárpilisen tartottuk. Az idei eseményen – A tájházak kommunikációja, 
kiadványozás múltban és jelenben – témát jártuk körül, mert úgy gondoltuk, hogy 
a szövetség alapításának 15. évfordulója nagyon jó alkalom arra, hogy összegezzük 
milyen változások zajlottak le e területen a tájházak életében.  
 Az előadások színhelye az Általános Iskola kupolaterme volt. Figler János polgármes-
ter röviden köszöntötte a rendezvény résztvevőit és bemutatta a települést, és beszélt 
annak gazdasági és társadalmi változásairól is. Sárköz népművészete a Szellemi Kultu-
rális Örökség Nemzeti Jegyzékének egyik eleme, amire a sárpilisiek is nagyon büszkék, 
és sokat tesznek a hagyományaik (viseletük, szokásaik, tánc stb.) fennmaradásáért, él-
tetéséért. E folyamatnak része a Sárpilisi Tájház is, melynek felújítására, fejlesztésére az 
elmúlt időszakban 27 millió forintot nyert az önkormányzat pályázatok útján. 
 Első előadónk dr. Bereczki Ibolya, a Tájházszövetség elnöke „Kommunikáci-
ós lehetőségek tájházi környezetben” címmel  a népi épített örökségek sokirányú 
kommunikációját tárta fel, járta körül: kezdve az épülettől, annak környezetétől, a 
kiállításon át, a gyűjteményi tárgyak állapotáig, a programokra történő figyelemfel-
hívások formáitól, a tájházi események  kommunikációjáig. Beszélt a közösségi mé-
dia szerepéről, a tájházak kommunikációs tervének fontosságáról, illetve azokról az 
információs csatornákról (honlap, Facebook stb.), melyekkel élni tudnak a tájhá-
zak, hogy minél több érdeklődőhöz eljutassák híreiket, információikat, felhívják a 
figyelmet a tájházban és annak környezetében zajló eseményekre, eredményekre. 

Dr. Bereczki Ibolya és a találkozó résztvevői (Fotó: Lövétei Lajos)
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 Második előadónk dr. Páll István volt, a Tájházszövetség FB tagja „Nyomtatott ki-
adványok a tájházak gyakorlatában, valamint megjelenési lehetőségek a digitális felüle-
ten” címmel tartotta meg prezentációját.  Az egyszerű szóróanyagoktól (egylapos, két-
oldalas, leporelló formátumú stb.), a meghívók, a plakátok, a kisebb és nagyobb tájak 
tájházait összefoglalóan megjelentett kiadványokon át a nemzetiségi tájházak (német 
és szlovák) önálló kiadványáig vázolta fel az eredményeket. Szólt a képeslapok jelen-
tőségéről, az egyre nagyobb szerepet betöltő foglalkoztató füzetekről, azok hatékony-
ságáról, a komplex módon összeállított foglalkoztató dobozokról, dossziékról, az idő-
szaki kiállításokhoz összeállított vezetőkről. Előadásában hangsúlyozta, hogy a tájházak 
programkínálatát egy évre előre össze kell állítani, amit digitálisan elérhetővé kell tenni, 
hogy az érdeklődők tájékozódni tudjanak, a programjaikba be tudják építeni a tájházak 
sokszínű, életkorokat átívelő tartalmas kikapcsolódást, szórakozást biztosító ajánlatát. 
 Balogh Imréné – a Bátai Tájház vezetőjeként –, Kommunikációs és kiadványo-
zási gyakorlat a Bátai Tájházban címmel osztotta meg tapasztalatait a tájház életé-
nek eme területéről, illetve beszélt a tervekről, lehetőségekről.
 A délelőtti konferencia nagyon jól rávilágított a kommunikáció fontosságára, annak 
minőségi formáira. A tájházak használják az információáramlás hagyományos útjait, de 
megtapasztalták már a digitális csatornák előnyeit is, amiket aktívan működtetnek.
 A településen és a környéken működő oktatási intézményekkel élő kapcsolatot 
tartanak fenn, a tájházak kiállításaira kidolgozott múzeumpedagógiai foglalkozások 
egyre népszerűbbek. 
 A tárlatvezetések továbbra is lehetőséget kínálnak a tájházvezető és a látogatók 
közti személyes kapcsolatra, amit egyre jobban értékelnek, hisz a tárgyak így nem 
önmagukban állók, hanem az elbeszélés során ismereteket közvetítenek az elmúlt 
korszak embereinek életfelfogásáról, hétköznapjairól, ünnepeiről.   
  Az esemény 23 regisztrált résztvevője ebéd után átsétált a tájházba, ahol dr. Ba-
lázs Kovács Sándor néprajzkutató beszélt a tájház épületének múltjáról, az abban 
élt elődök életformájáról, majd Szabó Mónika tájházvezető a kiállításokról szólt és 
a további fejlesztési elképzelésekről. A tájházban rövid műsort adott a Sárpilisi Tüs-
kerózsa Dalkör és a Sárpilisi Gerlicemadár Hagyományőrző Néptánc Egyesület.
 A településen több magángyűjtemény van, közülük Nyárai Attila és Kolbert Mar-
git tulajdonában lévőt tekintettük meg. E családi gyűjtemény emléket állít az előde-
iknek, a sváb származású édesapának, a bukovinai székely édesanyának mindazok-
kal a háztartási és gazdasági eszközökkel, melyek a letűnt paraszti életformát idézik.  
A tárgyak mellett a fényképek is segítik az emlékezést.
 A találkozó résztvevőivel a református templom megtekintésével zártuk a nap 
eseményeinek sorát.
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 A Tájházszövetség elnökségi tagjaként, a dél-dunántúli régió képviselőjeként 
köszönetemet fejezem ki Sárpilis Község Önkormányzatának, hogy partnerek vol-
tak a regionális találkozó megszervezésében, lebonyolításában.

Kapitány Orsolya

Érkezés a tájházba (Fotó: Lövétei Lajos)

A Sárpilisi Gerlicemadár Hagyományőrző Néptanc Egyesület körtánca 
(Fotó: Lövétei Lajos)
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Dr. Balázs Kovács Sándor beszél a tájház múltjáról (Fotó: Lövétei Lajos)

Nyárai Attila és Kolbert Margit magángyűjteménye (részlet)
(Fotó: Lövétei Lajos)
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Decsi Tájház – Bíró Annamária kerámiakészítő, Népművészet Mestere 
Emlékszobájának megnyitója

Tisztelt Vendégek, Kedves Decsiek!

 Egy emlékszoba avatására jöttünk össze, Bíró Annamária (1951–1998) Emlék-
szobájának avatására. Bíró Annamária Makón született. Szegeden a Tömörkény Ist-
ván Iparművészeti Gimnázium kerámia szakán egyidejűleg érettségizett és kerámia-
készítő szakmunkásvizsgát tett. 1969-ben költözött Szekszárdra. Rövid két hónapig 
Steig István fazekas műhelyében korongozott, majd a Decsi Háziipari Szövetkezetbe 
került bemintázó gyakornoknak. Itt olyan jól megtanult szőni és hímezni, hogy sárkö-
zi főkötőhímzéssel készült pályamunkára az elsők között kapta meg a Népművészet 
Ifjú Mestere címet 1970-ben.
 1970-től tizenhét éven át a Szekszárd-csatári kerámiaüzemben dolgozott kü-
lönböző beosztásokban. A ranglétra minden fokát kipróbálta díszítőtől a művé-
szeti vezetőig. Ezzel párhuzamosan elkezdte saját műhelye kialakítását, s amikor 
munkabeosztása lehetővé tette, ott dolgozott. A sárközi kerámia-hagyományok 
folytatására Kresz Mária, a barcaújfalusi fehér alapon kék írókás edények megújítá-
sára Domanovszky György néprajzkutatók bíztatták, elismerve a díszítésben szinte 
egyedülálló jártasságát, tehetségét. Az áttanulmányozott erdélyi múzeumok anya-
ga és a szakirodalom „hozadéka” tért vissza azután használati tárgyain: edényeken, 
mokkás-, teás- és étkészleteken, dísztárgyakon. 
 A kerámiában a „sárközi stílus” összefoglaló név, mely több központ munkássá-
gát összegzi bizonyos stílusjegyek alapján. Bár a stílusegységet alkotó fazekas köz-
pontok – Baja, Mórágy, Szekszárd, Siklós és bizonyos értelemben Mohács – nem 
a Sárközben vannak, az elnevezés helytálló, mert a központok készítményeit első-
sorban a Sárköz református magyar lakossága vásárolta és használta, így az ottani 
ízlésnek, igénynek igyekeztek maradéktalanul megfelelni. A csoport központjaiból 
a mesterség tálas, korsós, fazekas és kályhás szakágai egyaránt ismertek, a technoló-
giát illetően az ólom- és az ónmázas fazekasság, a nyersanyag vonatkozásában pedig 
a tűzálló és a nem tűzálló agyaggal való munka. Mindegyik központ készítményére, 
de különösen a tálas edényekre jellemző a színes, elsősorban a négerbarna és a vö-
rös alapszín.
 A sárközi edényeknél először a nagy hasonlóság tűnik fel, de alaposabb vizs-
gálódás után sokkal több eltérést találunk, mint egyezést. „Míg az alapszínek és a 
díszítmények általános jellemzői a központok stílusának, ugyanakkor a díszítmé-
nyek motívumai kevés közös vonást mutatnak” – írja István Erzsébet, s hozzáte-
szi: ”Az egyes központok egyedi stílusa e vonatkozásban a legszembetűnőbb, en-
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nek alapján különböztetjük meg.” A tárgyak színállása és alapvető látványa erősen 
hasonló, a motívumkincs, a díszítmények azonban számottevően különböznek.  
A díszítmények többsége a fekete vagy vörös, barna, esetleg sárga vagy kék szí-
nekkel kombinálva, s nem ritka a szegélymintaként alkalmazott folyatott csíkozás.  
A díszítmények színei központonként változóak: pl. Szekszárdon fehér alapon kék, 
zöld, Baján barna, kék, sárga, zöld, vörös, fekete. A 19. század közepétől általánossá 
válik ugyanazon a tálon együttesen a vörös és a négerbarna alapszín oly módon, 
hogy az öböl pl. vörös, a perem pedig négerbarna vagy fordítva. Ugyanakkor nem 
található vörös alapszínű tál Siklóson. Baján és Szekszárdon a vörösnek egy orszá-
gosan is ismert változata, az ún. dudi szín is előfordult.
 Bíró Annamária elsősorban a szekszárdi fazekas hagyományokat követte. Készül-
tek itt háromlábú lábasok és kályhák is, de tulajdonképpen az innen ismert tárgyak 
jórészt tálas munkák: tányérok, tálak és bokályok. A tálas edényekre itt is a fekete, 
esetleg a vörös alapszín a jellemző. A tálak középmintája gyakran három egyforma 
virágból áll, peremmintája pedig összehúzott cseppekből álló füzér. Ennél a fehér 
és a zöld, a fehér és a vörös, híg földfesték cseppeket cirokszállal húzzák össze. Itt is 
előfordult a középminta körül cirkozott díszítmény, szintén a balkáni kapcsolatokra 
utal. A kerek virágfejek néha fehér és vörös pettyekből állnak, néha vonalkákból, a 
méretük és a formájuk azonban mindig ugyanaz. Bokályaikon – melyek általában 

Megnyitó beszédet mond dr. Balázs Kovács Sándor (Fotó: Kiss Erika)
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okkal zömökebbek, mint az erdélyi típusok – általában ívminta szerepel, közeit be-
vonalkázzák vörös és zöld színnel. Ez a minta hasonlít a szekszárdi korsófélékéhez. 
Mázatlan korsóik kerek szájúak, szűrösek, csecsesek és elég nagy méretűek. Szájuk 
meglehetősen szélesen kiterülő és zöld mázas, vállukon írókás, fehér-zöld festék-
díszítmény, ívminta van. Ennek közeit zömében kígyóvonal tölti ki. Jellemző a has 
sűrű csíkozása, abroncsozása. Készült itt olyan kisebb zöldmázas korsó is, amelyet 
– a csákvárihoz hasonlóan – színtelen mázzal festett, világoszöld, elmosódó minta 
(többnyire csigavonal vagy ívminta) díszít.
 A barcaújfalusi stílust a fehér alapon kék írókás edények jellemzik. Készültek itt 
kanták, bokályok, tálak és tányérok fehér alapon kobaltkék díszítéssel. Mint általá-
ban az erdélyi edények zöménél, ezeknél is az alsó harmad díszítetlen és körbefutó 
csíkokkal elhatárolt, de felfelé az edény szájáig szőnyegszerűen tele van írva orna-
mentumokkal. Elrendezésük is szőnyeg-, vagy talán még inkább nyomott textilsze-
rű. Nincs kompozíciós rend, hanem néhány belül kockázott, sokkaréjos rozetta ad 
hangsúlyos pontokat, a köztük levő felületeket pedig különböző megoldású leveles 
ágak töltik ki. Tálaikon, tányéraikon már bizonyos kompozíciós rend uralkodik, 
ugyanezekből az elemekből kialakítva. 

Bíró Annamária barcaújfalusi stílusú kerámiái (részlet) 
(Fotó: Kiss Erika)
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 A szép, karcsú, átlag 15–28 cm magas barcaújfalusi lazúros korsóra jellemző a 
szarvval húzott vékony vonal, a csángó díszítésre általában jellemző a sűrű diszítés,  
három függőleges vonallal három részre osztva. A díszítő elemek elhelyezésében több 
a véletlenszerűség. Két oldalán a két főminta áll, amely kígyóvonalasan felfelé kúszó 
virágszár, s ennek végén csiga, vagy fészkesvirágszerű rozetta csüng. A megmaradt he-
lyet a fentebbihez hasonló rozetta (boglárka), magyarán bimbó, tulipán, gyöngyvirág 
pontozás és az újfalusi edényre annyira jellemző rákláb tölti ki. A növényi eredetű 
motívumok stilizálásánál nem az élethűségre, hanem a valószerűségre törekedtek. 
Közvetlen a kancsó szája alatt, s lent a has elvékonyodásánál, egyenes vagy hullámos 
vonalak zárják körül. A kancsó alsó része többnyire levegősen van díszítve. A fülrészt 
díszítés nélkül hagyták, csak néha díszítve hullámos vonallal.
 Bíró Annamária parányi műhelyét 1995 februárjában pár négyzetméternyi 
bemutatóteremmel bővítette, de ez sem mentette meg az állandó jövésmenéstől, 
ki- és becsomagolástól, vásározástól, ami – örömei mellett – bizony egyre inkább 
fárasztóvá vált. Megkezdődött az álmodozás a fazekasházról, amelyben tágas, vilá-
gos, levegős műhely és bemutatóterem van, ahol csoportokat, vendégeket, baráto-
kat lehet fogadni, ahol mások munkája is megtekinthető. Ez már nem valósulhatott 
meg. Hagyatékának egy részét a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum Nép-
rajzi gyűjteménye vásárolta meg, több darab ajándékként került oda.
 Számtalan csoportos kiállításon szerepelt. Önálló kiállításai voltak: Paks, 
Szekszárd, Badacsonytomaj, Tapolca, Budaörs, Decs, Zalaegerszeg. Külföldön: 
Aidlingen (Németország), Bécs, Graz, Villach (Ausztria), Dijon (Franciaország) 
nemzetközi rendezvényein képviselte hazánkat. Díjai: Országos pályázatok I–III. 
díjai, 1994. Gránát-alma díj, 1995. Pro Renovanda Cultura Hungariae I. díj.
 Fogadják olyan szeretettel ezt az emlékszobát, mint amilyen szeretettel a decsi 
önkormányzat befogadta, és amilyen szeretettel Olti Ildikó, Bíró Annamária húga 
ideajándékozta.

Dr. Balázs Kovács Sándor
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Bemutatjuk a Maklári Tájházat, mint szövetségünk új tagját

1. A tájház adatai
 Neve: Maklári Tájház
 Cím: 3397 Maklár, Templom tér 11. sz.
 Megye: Heves
 Nyitva tartás: Előzetes bejelentkezés alapján   
 Belépődíj: Belépés ingyenes
 Facebook: Maklári Hagyományőrzők Tájháza Alapítvány

2. A tájház rövid leírása 
 A Maklári Tájház létrejöttét Német Erzsébet Sebestyén Gyula díjas néprajkutató, 
néptáncpedagógus álmodta meg 1989-ben, amikor Maklárra költözött férjével, 
gyermekeivel. Ez az álom 2016-ban megvalósulni látszott. Kassai Magdolna jegy-
zőasszony tanácsát megfogadva megtalálták a megfelelő épületet a község központ-
jában, a katolikus templom mögötti kis zugutcában. Az 1800-as évek második felé-
ben épült, Smid család és utódai tulajdonában lévő lakóház a huszadik században 
több alkalommal is átépítésre került. A rekonstrukció, a múzeumok irattárában ta-
lálható fotók, dokumentumok és a még élő családtagok visszaemlékezései alapján 
elkezdődött. 2017. április 19-én, Húsvét hétfőjén ünnepélyes keretek közt adták át 
a tiszta vizitszobát és konyhát, mint állandó kiállító teret és a közösségi szobát az ér-
deklődők számára. Az utóbbi ad helyet néprajzi előadásoknak, kiállításoknak, mú-
zeumpedagógiai foglalkozásoknak. 2018. május 27-én a kamra és az utcai kerítés 
átadása valósulhatott meg. A tájház kiállítási tárgyait Maklár lakói adományozták. 
Kiemelt támogató Maklár Község Önkormányzata. A tájház látogatására, múzeum-
pedagógiai foglalkozásokra bejelentkezés szükséges.

3. A kapcsolattartó személy elérhetőségei
 Neve: Német Erzsébet 
 Cím: 3397 Maklár, Hunyadi János 33. sz.
 Telefon: 06203758530
   E-mail cím: eanmaisk@freestart.hu
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Dagasztás előkészítése a konyhában (Fotó: Szegedi Mónika)

Elfoglalta helyét a Maklári Hagyományőrző Énekegyüttes a vizitszoba kemencepadkáján 
(Fotó: Szegedi Mónika)
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Német Erzsébet és férje Kovács Ernő a Maklári Tájház udvarán (Fotó: Szegedi Mónika)

Vizitszoba vetett ágya (Fotó: Szegedi Mónika)
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Bemutatjuk a Magyarszéki Tájházat, mint szövetségünk új tagját 

1. A tájház adatai
 Neve: Magyarszéki Tájház
 Cím: 7396 Magyarszék, Rózsa u. 8.
 Megye: Baranya megye
 Nyitva tartás: Időpont egyeztetéssel, bejelentkezéssel.
 Tel: 06-72-521-016 /18 mellék     
 Belépődíj: nincs
 A honlap: www. magyarszek.hu

2. A tájház rövid leírása 
 A Magyarszéki Tájház 2011-ben nyitotta meg kapuját a nyilvánosság előtt. Egy 
félig összedőlt, romos épület felújítása során került kialakításra, amely a plébánia 
udvarán található. Tájházunkban felelevenednek a régmúlt szokásai, hagyományai. 
A régi bútorok, fényképek, különböző használati eszközök, mint a fésű, evőeszkö-
zök, poharak, tükrök, takarók, megmutatják Magyarszék település régi lakóinak 
életvitelét, szokásait, népviseletét. A szép számban megmaradt szerszámok, állat-
tartási eszközök (pl.: lószerszámok, istráng, hám stb.), mezőgazdasági eszközök 
elkalauzolnak bennünket a régi, elfeledett földművelési munkálatokba, melyekkel 
napjaink gépesített világában már nem találkozhatunk. Tájházunkban láthatók 
fennmaradt fényképek és eszközök a pásztoréletből is, melyek segítségével bete-
kintést nyerhetünk az állattartás szokásaiba, amikor még kihajtották az állatokat 
tavasztól őszig a legelőkre.

3.  A kapcsolattartó személy elérhetőségei
 Neve: Kárpáti Jenő
 Cím: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 51.
 Telefon: 06-30/4992134
 E-mail cím: magyarszek7396@gmail.com
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Magyarszéki Tájház (Fotó: Dalmady Árpád)

Szoba részlete (Fotó: Dalmady Árpád)
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Kiállítás részlete a kenyérsütés, a disznóvágás és a kenderfeldolgozás eszközeivel  
(Fotó: Dalmady Árpád)

Konyha részlete (Fotó: Dalmady Árpád)
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Bemutatjuk a Királyerdei Tájházat, mint szövetségünk új tagját 

1.  A tájház adatai
 Neve: Királyerdei Tájház
 Cím: 1213 Budapest, Szent István út 230. (Királyerdei Művelődési Ház)
 Megye: Budapest (XXI. kerület)
 Nyitva tartás: szerda: 8.00-14.30, péntek: 14.00-18.00; szombat: 9.00-13.00 

(júliusban és augusztusban előzetes bejelentkezéssel látogatható)
 Belépődíj: nincs
 http://www.csepelivaroskep.hu/kiralyerdei-muvelodesi-haz/kiralyerdei-tajhaz/
 https://www.facebook.com/Királyerdei-Tájház-Csepel-228113364459905/

2. A tájház rövid leírása 
 A Királyerdei Tájház épülete 1935-ben épült, 2018 tavaszán került jelenlegi 
helyére. A rekonstrukció során az eredeti építőanyagokból, korabeli technológiá-
val született újjá. A lakóház és melléképületei együtt mutatják be Csepel egykori 
lakóinak életkörülményeit. A tájház egyik szobájában általános néprajzi kiállítás 
tekinthető meg, az épület többi része a korabeli használatnak megfelelően van be-
rendezve. A ház körül kertet alakítottunk ki, az ólba élő állatokat költöztettünk.

3.  A kapcsolattartó személy elérhetőségei
 Neve: Molnár Krisztián (gyűjteményvezető)
 Cím: 1213 Budapest, Szent István út 230.
 Telefon: +36 1 278-2747
 E-mail cím: helytorteneti@csepelivaroskep.hu

A Királyerdei Tájház és udvara (Fotó: Tóth Beáta)
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Konyharészlet (Fotó: Tóth Beáta)

Lakószobarészlet (Fotó: Tóth Beáta)
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Kiállításrészlet a szentsarokkal (Fotó: Tóth Beáta)

A fészerből nem hiányozhat a Csepel kerékpár sem (Fotó: Tóth Beáta)
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Bemutatjuk a Sárpilisi Tájházat, mint szövetségünk új tagját

1. A tájház adatai
 Neve: Sárpilisi Tájház
 Cím: 7145 Sárpilis, Petőfi u. 2.
 Megye: Tolna megye
 Nyitva tartás: Hétfő-Péntekig 8-16 óráig 
 A honlap: www.sarpilis.hu/tajhaz
 A tájház vezetője: Szabó Mónika
 Mobil: 06-30- 883-9708

 Sárpilis a sárközi falvak közül a legkisebb, kultúrájában viszont ugyanolyan ma-
gas értéket képvisel, mint bármelyik más sárközi település. Sárköz nyugati határán, a 
Szekszárdi dombság peremén, a Sárvíz és a Duna közti területen helyezkedik el. 
 Pilis (1903 óta Sárpilis) területe a dunai hordalékon fekszik, így különösen ér-
tékes földterületeket találhatunk itt. Az itt élők életében jelentős változást hozott a 
Duna szabályozása. Nőtt a vízmentes terület aránya, ahol megkezdődött a szántó-
földi művelés, valamint a rét- és legelőgazdálkodás. A dús termésből Sárköz lakos-
sága évről évre gyarapodott. Ez a településképen is meglátszott, előtérbe került a 

A Sárpilisi Tájház utcai homlokzata (Fotó: Erlich Melinda)
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hivalkodásig menő jólét fitogtatása. A gazdagság megjelent a viseletben, építészet-
ben, valamint az ének és tánckultúrában is. Az itt élő református lakosság gyors 
meggazdagodásának következménye, hogy hazánk egyik legdíszesebb népi kultú-
rával rendelkező tájegysége lett.  
 A tájegységre jellemző népdalok és táncok együttesen jelennek meg a község 
legnagyobb rendezvényén, a „Sárközi lakodalmas”-on. Bogár István tette igazán is-
mertté Sárpilist és a Sárközt az 1946-ban megalakított Dalárdával, majd a Sárpilisi 
Népi Együttessel. Ő indította útjára a Sárközi Napok rendezvénysorozatot 1966-
ban, az együttes fennállásának 20. évfordulója alkalmából, melyből kinőtt a Sárkö-
zi Lakodalom, a Sárköz legnagyobb ünnepe. Idén a rendezvénynek településünk 
adott otthont. Ma a sárközi viseletet és az itt élő emberek hétköznapi és ünnepi 
szokásait életképekben élteti tovább a Sárpilisi Népi Együttes utódja, a Sárpilisi 
Gerlice madár Hagyományőrző Néptánc Egyesület.
 A Sárpilisi Tüskerózsa Dalkör műsorában sárközi dalokat szólaltat meg.
 A régmúlt gazdagságát mai napig őrzik a település jellegzetes lakóházai és gaz-
dasági épületei. A központban esztétikus falukép alakult ki a régi és az újabb stílusú 
házakkal. 

A tájház udvar felőli nézete (Fotó: Erlich Melinda)



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

60

A tájház

 A település önkormányzata 2003-ban romos állapotban vette meg az ingatlant 
Jerg Balázs tulajdonostól. Pályázat útján szerkezetileg felújította, majd 2006-ban 
átadta a helyi közösségnek és a településre érkező érdeklődőknek. Egy újabb fel-
újítást követően 2015 óta tárlatvezetéssel látogatható, napi 8 órás nyitva tartásban. 
Az elmúlt években Sárpilis község jelentős összeget fordított a tájházra, az épület 
riasztóval és mozgásérzékelővel lett felszerelve, a tisztaszoba hajópadlójának leraká-
sára is sor került. A tájház berendezése a Wosinszki Mór Megyei Múzeum sárpilisi 
gyűjteményi tárgyaiból, illetve az utóbbi években önkormányzati vásárlásokból, 
valamint gyűjtésekből áll össze. 
 Tájházunk egykor a Balázs Kovács családé volt, ők építették az 1890-es években.  
A falu egyik legnagyobb épületének számított. Gazdagon díszített homlokzata, a 
hódfarkú cseréptető, a részben vertfalu falszerkezet fehérre meszelve, az utcafon-
ton megjelenő négy szobaablak mind-mind az elmúlt korban élt emberek módját 
hirdetik.
 A sárközi parasztság pazarló életet élt. Szobáikat modern, polgári hagyomá-
nyokat követő faragott bútorokkal és színes cserépedényekkel zsúfolták tele.  
A ház fő szegmense a tisztaszoba volt, melyben ma a paraszti élet használati 
eszközei közül a tulipános láda, a kászli, a szekrény, a festett sarokpad faragott 
székekkel, a bölcső, valamint a vetett ágy látható, amit sárközi szőttessel bevont 
párnák díszítenek. Elődeink az életük nagy részét a konyhában töltötték. Itt sa-
rokpad, szekrény, a tálason bokályok, festett tálak láthatóak. Egy másik szobában 
foglalnak helyet a szövés fonás eszközei, a szövőszék, rokka, illetve itt kapott he-
lyet egy varrógép is.
 A Magyarországi Tájház Szövetségnek 2016-ban lettünk tagjai.
 Ma, ha valaki Sárpilisre látogat, állandó kiállításainkat is megtekintheti: Oláh 
Márta népi iparművész gyöngyből készült hagyományos és modern ékszereit be-
mutató tárlatot, Juhász Józsefné papírfonásait, Holczné Szodorai Kinga kerámiáit, 
Sárpilisi Gerlice madár Hagyományőrző Néptánc Egyesület sárközi színes hímzés-
sel készült textiljeit, Szabó Mónika olajfestményeit.
 Fontos számunkra, hogy az idelátogatók megismerjék kultúránkat, törekszünk 
az értékeink megőrzésére és az újak megteremtésére.
 Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Szabó Mónika
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Konyha részlete (Fotó: Erlich Melinda)

Szoba részlete (Fotó: Erlich Melinda)
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Kiállítás részlete (Fotó: Erlich Melinda)

Oláh Márta népi iparművész hagyatéka (Fotó: Erlich Melinda)
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Bemutatjuk a Szajki Tájházat, mint szövetségünk új tagját 

1.  A tájház adatai
 Neve: Szajki Tájház
 Cím: 7753 Szajk, Petőfi Sándor u. 10.
 Megye: Baranya
 Nyitva tartás: H-P : 10-12 óráig
 Belépődíj: nincs
 Honlap: www.szajk.hu/szajk
 Kapcsolattartó: Szajk Község Önkormányzata
 Cím: 7753 Szajk Kossuth Lajos u. 99.
 Telefon/fax: 69/361-101
 E-mail cím: onkormanyzat@szajk.hu

2. A tájház rövid leírása 
 A fenntartó Szajk Község Önkormányzatának az a célja, hogy a tájházban és 
annak környezetében (udvar, nyári konyha, pajta, ólak, góré, gólyagémes kút, szín) 
bemutassa a 20. század közepétől használatos eszközöket a településről. Ezen belül 
az épület még olyan helyi sajátosságokat tár fel, amely a népi építészet ritkán látott, 
bemutatott értékeit őrzi meg és mutatja be.

A Szajki Tájház utcafronti homlokzata (Fotó: Farkas Béla)
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 A szokványos tisztaszoba, konyha, kisszoba, kamra, belőle egy eldugott belső 
tároló rész, amely a padlástérbe nyit egy részleges, (nem látható) zárt kialakítást.
 Régi lakótér kis konyhai belépővel, ahonnan egy belső füstölő kamra lett ki-
alakítva. (Valamikor a konyhai sparhelt termelte füsttel konzerválták a házilag fel-
dolgozott, előállított termékeket.) Ezt a kialakítást az elmúlt évtizedekben sajnos 
befalazták, de nyomai és rendeltetése sok helyen még szerencsére megtalálható.
 Lakószoba, ahol a napi életvitel folyt. 
 Padlásfeljáró a kinti részben, külső tároló kamrával.
 Arra törekedtünk, hogy a helyiségek jellege, berendezése, berendezési tárgyai 
megmaradjanak. A bútorok gyűjtése, restaurálása, állagának megőrzése igen szé-
leskörű, és sok embert mozgató feladat volt. A még fellelhető ritkán használt esz-
közök rendeltetésének megismerése, elődöktől információk begyűjtése, átadása 
a feladatunk.
 A napi használati eszközök és berendezési tárgyak felújítása, regisztrálása, leltár-
ba vétele, védelem alá helyezése is a munkánk része. Ezáltal mutatjuk be a jelenkor-
nak, és adjuk át a jövő nemzedékének a gyűjteményt.
 A használati eszközök, berendezési tárgyak mellett a ruházatot, a használati 
tárgyakat, a népviseletet is igyekeztünk begyűjteni. Nagyon érdekes, hogy a tele-
pülésen belül milyen változatosságot mutat be az azonos nemzetiségek néprajzi 
hagyománya. A nemzetiségek külön viseletei, egymásra gyakorolt hatását még fel 

A pajta épülete, mellette tyúkólak (Fotó: Farkas Béla)
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kell térképeznünk. Azon vagyunk, hogy az elkezdett gyűjtési munkát tovább foly-
tassuk, gyarapítsuk, és ápoljuk.
 A melléképületekben használatos eszközök állagmegőrzése igen komoly gond 
és feladat. Az idő sajnos kikezdi a már használaton kívüli eszközöket. Elöregednek 
az anyagok, kiszáradnak, szuvasodnak, korrodálódnak, a ruházat foszlásnak-bom-
lásnak indul.
 A bemutatott tárgyaknak az időjárási viszontagságoktól való megóvása, a meg-
felelő tároló helyek kialakítása a gyűjtemény élettartamát növeli.
 A tájházat a település alapításának 1000. évfordulója alkalmából 2015-ben ad-
tuk át. Igen gazdag és értékes az összegyűjtött anyag. A környékről, más vidékekről 
erre járó csoportok tekintették már meg a kiállítást.
 Célunk még egy közösségi klub létrehozása a gyermek, ifjúság és idős korosz-
tály számára. Szándékunk a közösségi élet feltételeinek biztosítása, korosztályok 
összehozása, tapasztalatok átadása, ismeretterjesztő előadások, kézműves bemuta-
tók, nemzetiségi rendezvények tartása.

 Szabóné Nagy Alexandra Petra – Farkas Béla 

Pajtakiállítás, gazdasági eszközök bemutatója (Fotó: Farkas Béla)
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A konyha részlete (Fotó: Farkas Béla)

A tisztaszoba részlete (Fotó: Farkas Béla)
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Változás a tájházak működési engedélyének kiadásában

A működési engedély vonatkozásában a 2/2010. (I.14.) OKM rendelet módosult.

A korábbi rendelet:
http://docplayer.hu/1876076-2-2010-i-14-okm-rendelet-a-muzealis-intezmenyek 
-mokodesi-engedelyeril-altalanos-rendelkezesek.html

 Az új jogszabály az interneten is elérhető. (376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet 
a muzeális intézmények működési engedélyéről)
 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700376.KOR&timeshift=fffffff4&
txtreferer=00000001.TXT

 A tájházak a közérdekű muzeális gyűjtemény vagy kiállítóhely kategóriába tar-
tozhatnak, akik működési engedélyt szeretnének kapni, az ezekre vonatkozó infor-
mációkat olvassák át. 

 Új elem a régihez képest:
 Múzeumi közművelődési szakember munkakör létesítése igazolható közneve-
lési vagy közművelődési intézménnyel vagy az (5) bekezdés szerinti múzeummal 
kötött együttműködési megállapodás megkötésével, ha a köznevelési intézmény, a 
közművelődési intézmény vagy a múzeum biztosítja az előírt nyitvatartási időben a 
múzeumi közművelődési szakember jelenlétét a muzeális intézményben. 

 Amennyiben kérdés merül fel, az EMMI illetékes munkatársai elérhetőek,  
javaslom, őket keressék a működési engedélyekre vonatkozó kérdésekkel.  

http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/kultura/hatosagi-ugyek/ 
muzealis-intezmenyek-151123

Bajnóczy-Kovács Edina
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Jegyzőkönyv

Készült a Tájházszövetség elnökségi üléséről, amelyet 2018. február 23-án (pénte-
ken) 10.00 órától tartottunk Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeum igazgatási 
épületében.
 Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Kimentette magát: Danter Izabella, 
Szonda István és a Felügyelő Bizottság tagjai.
 Köszöntő: a jelen lévő elnökségi tagokat dr. Bereczki Ibolya elnök köszöntötte, 
majd Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök ismertette, hogy az előző elnök-
ségi ülés óta eltelt időszakban kik jelezték csatlakozási szándékukat a szövetség-
hez. Jogi tagként a Szajki Tájház, a Pomáz Barátai Társaság, a Kisfaludi Tájház, a 
Zamárdi Tájház, Makóról a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum (Skanzen), 
a Diósdi Tájház, Szlovéniából a Dobronoki György-ház, egyéni tagként pedig Kiss 
Jácint Miklós Hajdúszoboszlóról, Balogh Tiborné Nagybánhegyesről és Temesi 
Csaba Drávafokról kértek felvételt a szövetség tagjai sorába.
 Az elnökség miután meghallgatta a jogi tagként csatlakozni kívánó gyűjtemé-
nyek és egyéni kérelmet benyújtók rövid bemutatását, egyhangúlag jóváhagyta a 
tagfelvételi kérelmeket.

 A második napirendi pontban a 2018. évi munkaterv kialakításáról tárgyalt az 
elnökség:

Esemény Helyszín Időpont Felelős:

Közgyűlés Szentendre április 7. Hegedűsné Majnár 
Márta

I. Elnökségi ülés Szentendre február 23. Hegedűsné Majnár 
Márta

II. Elnökségi ülés Mezőkövesd május 26. Berecz Lászlóné
III. Elnökségi ülés Szenna szeptember 21. Kapitány Orsolya

IV. Elnökségi ülés Kiskőrös november 23.

Tájházak Napja országszerte április 28-29. Hegedűsné Majnár 
Márta

Múzeumok Majálisa Nemzeti Múzeum május 13. Hegedűsné Majnár 
Márta

XVI. Országos Találkozó Dunaszentbenedek október 4-6. Hegedűsné Majnár 
Márta
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 A harmadik napirendi pontban a 2018. évi közgyűlés napirendjének és a be-
számoló tartalmának egyeztetésére került sor.
 Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök a következő javaslatot tárta az elnökség 
elé: a közgyűlés időpontja és helyszíne: 2018. március 27-én Hajdúnánáson 10.00 óra-
kor, illetve határozatképtelenség esetén a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Csilléry Klára 
Oktatóközpontjában (Szentendre, Sztaravodai út, a Vasútállomásnál a bejárati épület 
felől közelíthető meg) 2018. április 7-én (szombaton) 10.00 óra.

Napirend:
Köszöntők 
– Dr. Bereczki Ibolya elnök – március 25-ig minden elnökségi tag küldjön ehhez 

a régiójából az elmúlt 15 év legmeghatározóbb eseményeiről rövid összegzést.
–  Dr. Cseri Miklós főigazgató, Szabadtéri Néprajzi Múzeum,
– Dr. Vígh Annamária, a Felügyelő Bizottság elnöke.

Ny-Dunántúli Regionális 
Találkozó Oszkó, Felpéc

április 13.
július/
augusztus

Horváth Attila, 
Bihari Ádám

D-Dunántúli Regionális 
Találkozó Sárpilis június 2. Kapitány Orsolya

Közép-Dunántúli 
Regionális Találkozó Mór november 16. Czeglédi Ákos

Észak-Magyarországi 
Regionális Találkozó Tiszaújváros május 25. Berecz Lászlóné

Közép-Magyarországi Tura október 24. Bajnóczy-Kovács 
Edina

Dél-alföldi Regionális 
Találkozó
Német Nemzetiségi 
Találkozó

Harta július 20. Szonda István
Jaszmann Gabriella

Kelet-Magyarországi 
Regionális Találkozó Hajdúnánás március 27. Korompainé 

Mocsnik Marianna
Civil kurázsi a kulturális 
örökség életre keltésében 
– civil összefogás erősíté-
se a tájházak működteté-
sében Szakmai találkozó 
és konferencia

Létavértes június 22. 

Korompainé 
Mocsnik Marianna
Hegedűsné Majnár 
Márta
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1. A közgyűlés tisztségviselőinek – levezető elnöknek, jegyzőkönyvvezetőnek, 
szavazatszámlálóknak, jegyzőkönyv hitelesítőnek – a megválasztása

2. Az „Év tájházvezetője” díj átadása 
3. Beszámoló a 2017. évben végzett munkáról – Hegedűsné  Majnár Márta ügyve-

zető elnök és az elnökség
4. Közhasznúsági jelentés – Hegedűsné Majnár Márta 
5. A Felügyelő Bizottság 2017. évre vonatkozó jelentése – dr. Vígh Annamária FB 

elnök
6. A Szövetség 2018. évi munkaterve és költségterve – Hegedűsné Majnár Márta
7. Tájékoztató a XVI. Országos Találkozó előkészületeiről, programjáról
8. Kubinyi Program – jó gyakorlat bemutatása Felpéc példáján
9. Tájékoztató a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának munkájáról – 

dr. Bereczki Ibolya  főigazgatóhelyettes
10. Műtárgyvédelmi mintaprojekt az Endrődi Tájházban, együttműködésben a 

Magyar Képzőművészeti Egyetem restaurátor oktatóival és hallgatóival – dr. 
Szonda István, Orosz Katalin

11. Egyebek
12. Elnöki zárszó – dr. Bereczki Ibolya

Az éves beszámoló tartalma:
 Szervezetünk 2017. évi működése a korábbi évek gyakorlata szerint történt:
–  Elnökségi ülésre három alkalommal került sor: 02. 24-én Szentendrén, 05. 26-án  

Békéscsabán és 09.23-án ismét Szentendrén. 
–  Közgyűlést 04. 08-án tartottunk Szentendrén, ekkor adtuk át az „Év tájházveze-

tője” díjat, melyet Kulik Melinda néprajzos-muzeológus, a szegedi Napsugaras 
Tájház vezetője nyert el.

 Regionális találkozót a következő régiókban és határon túli helyszíneken is ren-
deztünk:
–  a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének szervezésében a magyaror-

szági szlovák tájházak vezetői számára április 29-én a Sóstói Múzeumfaluban 
valósult meg konferencia;

–  az Észak-magyarországi Regionális Találkozóra Szihalmon került sor június 9-én;
–  a Kelet-magyarországi tagjainknak szóló találkozó helyszíne Tiszadada volt, 

ugyancsak június 9-én; 
–  a Dél-dunántúli tájházak találkozója Vörsön zajlott le június 10-én; 
–  a Dél-alföldi konferenciára július 21-én a szlovák nemzetiségi Kiskőrösi Tájház-

ban került sor.
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–  A Közép-magyarországi és a német nemzetiségi tájházak fórumának Budakeszi 
adott otthont szeptember 8-án, a Magyarországi Német Tájházak Szakmai Köz-
pontjával közös szervezésben.

 A XV. Országos Találkozónk október 5–7. között Algyőn valósult meg, a hoz-
zá kapcsolódó tanulmányi úton figyelmet szenteltünk a makói skanzennek, Tót-
komlós szlovák néprajzi gyűjteményeinek, Mezőhegyes helytörténeti Gyűjtemé-
nyének, a Kiskundorozsmai Tájháznak, valamint az ugyancsak Kiskundorozsmai 
Szélmalomnak. 
 A határainkon túli magyar nyelvterületi tájházak ügyére koncentrálva partiumi 
és erdélyi tájház működtetők találkozója a határon átnyúló civil összefogás jegyé-
ben augusztus 26-án Bihardiószegen valósult meg. 
 Belső kommunikációs kiadványunk, a Tájházi Hírlevél négy alkalommal jelent meg, 
internetes felületeinket (www.tajhazszovetseg.hu, Facebook) rendszeresen frissítettük. 
 A Tájházak Napja, mint kiemelt országos rendezvény április 22–23-án közel 
hatvan helyszínen valósult meg, valamint a Múzeumok Majálisa (május 20–21.) a 
nagyközönség előtti bemutatkozásra teremtett lehetőséget. 
 Hagyományainkat őrizve szövetségünk képviseltette magát május 20–21-én a 
Múzeumi Világnap alkalmából a Múzeumok Majálisán. A Múzeumkertben 22. al-
kalommal megrendezett eseményen idén 107 múzeum között mutatkozhattunk 
be. A Tájházszövetség sátrában szombaton a 2016. év „Az Év Tájháza” díj nyertese, 
a Dunaszentbenedeki Tájház, illetve kézműveseik és hagyományőrzőik mutatkoztak 
be, míg vasárnap az Algyői Tájház reprezentálta a Tájházszövetséget, akik kiválóan 
illeszkedtek a Múzeumok Majálisa 2017. évi tematikájához, a „kertek” témakörhöz.
 Az „Év tájháza” pályázatot 2017-ben is meghirdettük, az elismerést – országos 
visszhang mellett – a Boldogi Tájház érdemelte ki.

 A negyedik napirendi pontban javaslatok hangoztak el az „Év tájházvezetője” 
kitüntető díj és a Szablyár Péter Emlékplakett adományozásáról. A javaslato-
kat az elnökség megvitatta, majd egyhangú döntés született arról, hogy az „Év 
tájházvezetője” díjat Csáki Balázsnénak (a Bodrogköz Tájmúzeumáért Alapítvány 
elnökének) adományozza a szövetség. A díjazottat Bereczné Zsuzsa értesíti az elis-
merésről, továbbá ő írja meg a díjátadón elhangzó méltatás szövegét. 
 A Szablyár Péter Emlékplakettel a Tájházszövetség a tájházak ügyéért hosszabb 
időszakon keresztül végzett kitartó és elkötelezett munkát kívánja elismerni, en-
nek szellemiségében az elnökség a kitüntetést egyhangú szavazással Kispálné dr. 
Lucza Ilonának, a kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatójának ítél-
te oda. Az elnökség Bajnóczy-Kovács Edinát kérte fel a díjazott tájékoztatására és 
laudációjának március 30-ig történő elkészítésére. 
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 Az ötödik napirendi pontban az április 28–29-i „Tájházak Napja” programso-
rozat előkészítéséről tájékoztatta az elnökséget Hegedűsné Majnár Márta ügyveze-
tő elnök. A határidőre beérkezett jelentkezők közül dr. Bereczki Ibolya javaslatára – 
az Irodalmi Emlékházak felé történő nyitásként – az elnökség a Szalkszentmártoni 
Petőfi Sándor Emlékkiállítást választotta  az esemény központi helyszíneként. 
 Az ügyvezető elnök tájékoztatása szerint a felhívásban közzétett határidőre 
mintegy ötven tájház jelezte a csatlakozási szándékát. Dr. Bereczki  Ibolya javasolta, 
hogy az elnökség hosszabbítsa meg március 15-ig a jelentkezési határidőt, felajánl-
va, hogy a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága a címlistájára ismételten 
kiküldi a felhívást. Az elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

 A hatodik napirendi pontban dr. Bereczki Ibolya elnök a Kubinyi Ágoston 
Programról, valamint a Népi Építészeti Programról tartott rövid tájékoztatást.  
A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága februárban tájékoztató napot 
szervezett, melyen 15 tájház képviseletében 30 fő vett részt. Az EMMI részéről Dá-
vid Ilona tartott prezentációt, melyből kiderült, hogy lényegi változás nem várha-
tó a kiírás szövegében. A Tájházszövetség támogató nyilatkozata továbbra is plusz 
pontot jelent majd az elbírálás során, ez jelzi a minisztérium bizalmát a szövetség 
véleménye iránt, éppen ezért komoly felelősséget is jelent a kiadása. Fontos hangot 
adnunk annak, hogy a pályázni szándékozók már az előkészítésbe is vonjanak be 
néprajzos szakembert. 
 Újdonságként várható a pályáztatásban, hogy a kiállítások megújításánál, létre-
hozásánál a megyei hatókörű városi múzeumok vagy a Skanzen részéről a műtárgy-
védelmi felelős szakvéleményét is szükséges lesz csatolni. 
 Elhangzott a tájékoztatón, hogy a bíráló bizottság támogatja a szakaszolható meg-
oldásokat, ezért a több ütemben megvalósítható fejlesztések előnyt élvezhetnek. 
 Akiknek gondot okoz a kiállítás létrehozására vagy megújítására vonatkozó terv 
elkészítése, azoknak a Hosszúhetényi Tájház kiállítási forgatókönyve mintaként el-
kérhető. 
 A korábbi – és várhatóan a jövőbeli – nyertes pályázatok mentorálását a Ma-
gyarországi Tájházak Központi Igazgatósága végzi, vagyis a szerződéskötést köve-
tően, a megvalósítás folyamatában  a pályázóknak együtt kell működniük az MTKI 
szakembereivel.
 A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő, védelem alatt álló vi-
déki épített örökség elemeinek megóvására, helyreállítására és megőrzésére az elmúlt 
évben a Miniszterelnökség megbízásából a Lechner Tudásközpont írt ki pályázatot. 
Az elnök asszony – új kiírásról még nem tud, de az ígéretek szerint a második körös 
pályázati felhívásban 2018-ban 1,5 milliárd forint áll majd rendelkezésre, a remények 
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szerint ebből az összegből akár több mint száz népi építészeti örökséghez tartozó 
ingatlan felújításához tudnak segítséget nyújtani. A projekt célja, hogy megállítson 
egy csaknem kétezer népi építészeti emléket érintő pusztulási folyamatot. A pályázat 
segítségével a tulajdonosok elvégezhetik az épületeken a rekonstrukciót és helyreállít-
hatják az ingatlan eredeti állapotát az örökségvédelmi szempontoknak megfelelően.  
A helyi védettséggel rendelkező és országos védelem alatt álló épületekre lehet pályáz-
ni, ezért fontos, hogy a szövetség a helyi védettséggel még nem rendelkező tájházakat 
ösztönözze a védettség megszerzésére. (A Településképi Rendelet állapíthatja meg a 
helyi védelmet, rendelkezhet a védelem elrendeléséről. A településképi rendelet helyi 
védelmet meghatározó előírása értékvizsgálat alapján készül. A helyi védelem kizáró-
lag az értékvizsgálatban szereplő helyi építészeti örökségre terjedhet ki és a Település-
képi Arculati Kézikönyv határozza meg a felújításra vonatkozó kereteket.)

 A hetedik napirendi pontban dr. Bereczki Ibolya az Endrődi Tájházban meg-
valósult Műtárgyvédelmi mintaprogramról tájékoztatta az elnökséget. A Magyar 
Képzőművészeti Egyetem negyedéves restaurátorhallgatói dr. Orosz Katalin, Vár-
hegyi Zsuzsanna és Zsámbéki Anna vezetésével 2017 szeptemberében az Endrődi 
Tájházban végeztek műtárgyvédelmi állapotfelmérést és kockázatelemzést.  
(A programról a Magyar Múzeumok honlapján: https://magyarmuzeumok.hu/
cikk/mutargyvedelmi-mintaprojekt cikk is jelent meg.) A projekt egyik célja, meg-
találni azokat a módszereket, amelyekkel egyszerű, helyi eszközökkel is jobbá le-
het tenni a tájházak helyzetét. A program a tervek szerint folytatódik, a következő 
helyszín a Jósvafői Tájház lesz. Elnök asszony hosszú távú célként azt fogalmazta 
meg, hogy az MTKI költségvetésében forrást tudjanak biztosítani arra, hogy ez a 
kezdeményezés egy országos műtárgyvédelmi programmá váljon. 

 A nyolcadik napirendi pontban dr. Bereczki Ibolya a Tájházaink vendégség-
ben programról, valamint az MTKI 2018. évi terveiről szólt. Elindult az igazgatóság 
weboldala http://tajhazigazgatosag.skanzen.hu/ címmel, elnök asszony azzal a ké-
réssel fordult az elnökséghez, hogy tekintsék át a fenn lévő tartalmakat és szükség 
esetén segítsenek a pontosításban. 
 A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának 14 millió Ft a költségveté-
si kerete, a feladatkörök ellátásához egy igazgató, egy építész és egy restaurátor még 
szükséges lenne. Kidolgoztak azonban egy referens programot, amellyel a regionális 
skanzenek bázisán a szakmai tanácsadást meg tudnák valósítani. Távolabbi cél a me-
gyei hatókörű városi múzeumokkal a kapcsolat kialakítása, melynek során a múzeu-
mokban dolgozó szakembereket felkészítenék arra (hálózat építésként), hogy megfe-
lelő szinten tudjanak tanácsot nyújtani a hatókörükhöz tartozó tájházaknak. 
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 A tervezett képzések közül megemlítette a július 23–27. közötti héten Oszkón 
megvalósuló népi építészeti tábort, illetve a március 19–22. közötti szakági forrás-
ból folytatódó tájházvezetői képzést. 

 A kilencedik napirendi pontban a 2018. évi dunaszentbenedeki országos talál-
kozó programjának előkészítéséről esett szó. Hegedűsné Majnár Márta elmondta, 
hogy Vargyas Mihály polgármester úr megerősítette a település fogadási készségét, 
számítanak arra, hogy házigazdái legyenek az október 4–7. között megvalósuló ta-
lálkozónak. Az elnökség javaslata szerint az alapításának 15. évfordulóját ünneplő 
szövetség konferenciájának témája a következő évekre vonatkozó jövőkép legyen.

 További napirendi pont, illetve hozzászólás hiányában dr. Bereczki Ibolya elnök 
megköszönte az elnökség aktív részvételét, s bezárta az elnökségi ülést.

Készítette:
Hegedűsné Majnár Márta
ügyvezető elnök
Noszvaj, 2018. február 27.
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Jegyzőkönyv

Készült a Tájházszövetség elnökségi üléséről, amelyet 2018. május 26-án (szomba-
ton) 10.00 órától tartottunk Mezőkövesden, a Népi Művészetek Házában.
 Köszöntő: a jelenlévő elnökségi tagokat dr. Bereczki Ibolya elnök és Berecz 
Lászlóné, mint az Észak-magyarországi régiót képviselő házigazda köszöntötte.

 Az első napirendi pontban Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök ismer-
tette, hogy az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban kik jelezték csatlakozási 
szándékukat a szövetséghez. Jogi tagként a Bágyogszováti Tájház, Mórról a Márton 
Tájház, a Gombai Tájház, Kiskunmajsáról a Konecsni György Kulturális Központ, 
Tájház és Városi Könyvtár, egyéni tagként pedig Tóth Sándorné Battonyáról és Né-
met Erzsébet Maklárról kértek felvételt a szövetség tagjai sorába.
 Az elnökség miután meghallgatta a jogi tagként csatlakozni kívánó gyűjtemé-
nyek és egyéni tagok rövid bemutatását, egyhangúlag jóváhagyta a tagfelvételi ké-
relmeket.

 A második napirendi pontban az elnökségi tagok az elmúlt hónapokban 
megvalósult regionális munkát értékelték.
 Korompainé Mocsnik Marianna megfogalmazta, hogy a régióján belül van egy 
aktívnak tekinthető Hajdúság és Bihar. Ezen a területen 15 településen 18 tagunk 
van, közöttük néhányan kiemelkedően tevékenyek. Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye nehezen bevonható, kivétel talán Tiszadada, amely az elmúlt évben regioná-
lis találkozó helyszíne is volt. Nyírbogdányban Bogdányi Ferenc és az egyesület 
jó szándékú, szép munkát végeznek, de a szövetség kezdeményezéseihez kevésbé 
kapcsolódnak. A beregdarócit többször próbálta már bevonni, de eddig érdemben 
nem reagáltak a megkeresésekre. 
 Dr. Bereczki Ibolya felajánlotta, hogy a Magyarországi Tájházak Központi Igaz-
gatósága betervez egy információs napot a megyében, hogy az utazási nehézségek 
ne tartsanak távol senkit attól, hogy részt vehessenek egy szakmai tájékoztatón. 
 A március 27-i Hajdúnánási regionális találkozó témája a működési engedély 
volt, mivel a Hajdú-Bihar megyei tájházak zömének még nincs működési engedélye. 
Hasznos volt a találkozó, sok információt kaptak a résztvevők. A tavalyi tiszadadai 
találkozó témája hasznosult az idei Tájházak Napja programjában. Minden helyszí-
nen sok látogató fordult meg, az elmúlt évhez képest nagy a fejlődés. Gócpontok 
alakultak ki, az egyik ilyen Hajdúböszörmény – Hajdúdorog – Hajdúnánás, a má-
sik: Hosszúpályi – Pocsaj – Álmosd. A dél-bihari rész (Csökmő, Biharkeresztes, 
Nagyrábé…) maximálisan bevonható, nagyon kiesik viszont Egyek, Nagyhegyes. 
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 Dr. Bereczki Ibolya: a régióból „AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA 2018” megméretteté-
sen elismerő oklevélben részesült a hajdúnánási Móricz Pál Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény Megtalált bőröndök című időszaki kiállítása (alkotói: 
Darócziné Bordás Andrea, Bencze Andrea, Nagy Beatrix és a Kőrösi Csoma Sán-
dor Református Gimnázium 9. A osztályának tanulói), a diákoknak az alapötlet ki-
fejtésébe történt bevonásáért, a diákélet gazdagságának megjelenítéséért, a jókedvű 
közösségi teljesítményért.
 Dr. Bereczki Ibolya gratulált a március 27-én ugyancsak Hajdúnánáson megvaló-
sult regionális találkozóhoz, amely véleménye szerint nagyszerűen szervezett volt. 
 Bereczné Zsuzsa a május 25-én Tiszaújvárosban és Tiszaszederkényben megva-
lósult regionális találkozóról tartott tájékoztatást: Mátyás Zoltán a Derkovits Kul-
turális Központ igazgatójaként remek házigazdaként fogadta a résztvevőket, de a 
városi könyvtár, a Helytörténeti Gyűjtemény, a Tiszaszederkényi Tájház, valamint a 
Tiszaszederkényi Művelődési Ház munkatársai is aktívan kapcsolódtak be a találko-
zó előkészítésébe, megvalósításába. A regionális szakmai fórumon a Tájházak Napja 
példáján keresztül arra kerestük a választ, hogyan lehet egy tájház sikeres, látogatott 
programok helyszíne. Dr. Bereczki Ibolya a civil szervezetek, a helyi közösségek be-
vonásának oldaláról közelítette meg a kérdést, Hegedűsné Majnár Márta a kommu-
nikációs, marketing és PR tevékenységről tartott prezentációt, Korompainé Mocsnik 
Marianna a Hajdú-Bihar megyei jó gyakorlatokat ismertette, Csicsek Dezsőné, a 
Bodrodkisfaludért Egyesület képviseletében pedig a Bodrogkisfaludi Tájház körül 
kialakult rendkívüli közösségi összefogásról és ennek eredményeiről beszélt. 
 Dr. Bereczki Ibolya elismeréssel nyilatkozott az Észak-magyarországi találkozó-
ról, a tartalmas programról, a résztvevők szép számáról.
 Bereczné Zsuzsa elmondta, hogy Tájházak Napja programjai közül régióján 
belül Felsőtárkányra jutott el, nagyon kellemes élményben lehetett itt része, ki-
váló fogadtatással. A régióból tíz helyszín csatlakozott az országos eseményhez, a 
visszajelzésekből és a médiavisszhangból ítélve sikeresek, jó hangulatúak voltak a 
rendezvények. 
 Hegedűsné Majnár Márta tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a Szlovák 
Tájházvezetők Országos Konferenciájára 2018. április 14-én került sor Kiskőrösön 
a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumban. A szövetség részéről a működési engedély 
megszerzésének, megtartásának feltételeiről tartott prezentációt dr. Vass Erika, a 
Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum néprajzkutatója, aki a tájházak gyűjte-
ményeinek bemutatási lehetőségeire hozott megoldási lehetőségeket. Kispálné dr. 
Lucza Ilona, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója „A lát(ogat)ható gyűj-
temények” címmel mutatta be városának kiállítóhelyeit.
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 Bihari Ádám elnökségi tag 2018. április 13-án Oszkón, a Hegypásztor Pincék-
nél szervezte meg a Nyugat- dunántúli találkozót. Témaként itt a népi építészet, 
mint szellemi kulturális örökség került középpontba, illetve „Tájház vagy közösségi 
múzeum?” címmel dr. Illés Péter etnológus-muzeológus fogalmazta meg gondola-
tait a tájházak közösségi szerepvállalásáról. Jó alkalom volt az esemény arra is, hogy 
Horváth Attilától, a régiót korábban képviselő elnökségi tagtól Bihari Ádám átve-
gye a stafétabotot.  

 A harmadik napirendi pontban a Tájházak Napja, valamint a Múzeumok Ma-
jálisán történő részvétel értékelésére került sor. Dr. Bereczki Ibolya elnök fontos-
nak tartja, hogy a korábban lecsökkent csatlakozói számot, most 70 résztvevősre 
sikerült feltornázni. Ahol jól csinálják, ahol eredményes a kezdeményezés, azokat 
igyekszünk minél több fórumon jó gyakorlatként, példaként felmutatni, ahol prob-
lémákat észlelünk, ott próbáljuk erősíteni a partnereinket.
 Hegedűsné Majnár Márta megyénként ismertette a csatlakozókat és az időköz-
ben beérkezett beszámolók alapján a tapasztalatokat. A Tájházi Hírlevélnek egy tel-
jes számát szenteli  a szövetség a Tájházak Napja idei bemutatásának, remélhetőleg 
sok tanulsággal, új ötletekkel gazdagodhatnak ezáltal  a szövetség tagjai.

 A negyedik napirendi pontban a Kubinyi Ágoston Program 2018. évi tapasz-
talatairól dr. Bereczki Ibolya elnök számolt be. 
 A szokásos harmincnapos beadási határidővel jelent meg az idei felhívás.  
A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága és a Tájházszövetség még a kiírást 
megelőzően közösen tartott információs napot a Skanzenben, a várható változások, 
újdonságok itt elhangzottak. A támogató nyilatkozatok kiadása egyelőre meghatá-
rozott szempontrendszer alapján történt, de ezt nem vette mindenki figyelembe, 
így akadtak negatív tapasztalatok is. Sajnos, sok pályázó ismét az utolsó pillanatra 
hagyta a támogató nyilatkozat kérését, így a beadási határidő előtt közvetlenül na-
gyon feltorlódtak az ezzel kapcsolatos feladatok. 
 A 2017-es pályázattal kapcsolatban az MTKI kapott a minisztériumtól egy 
mentori – tanácsadói feladatot. Negyedévente kell jelentést készíteni arról, hogy 
a mentorálás hogyan zajlik, eddig 13 helyszíni bejárás valósult meg. A kivitelezési 
munkák zöme még most történik, különösebb problémát nem tapasztaltak. 
Az adatszolgáltatási kötelezettséghez kezdenek hozzászokni a támogatottak. 
 A Budaörsi Tájház átfogó felújítása több forrásból megtörtént, az állandó kiállí-
tás megújítására a Kubinyi Ágoston programból is nyertek támogatást. A felújított 
Heimatmuseum avatóünnepségére május 12-én került sor, dr. Bereczki Ibolya nyi-
totta meg a kiállítást. 



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

78

 A Skanzenben június 9-én kerül sor a „Hagyományaink vendégségben” c. ese-
ményre, idén a generációkon átnyúló és a tájházakhoz kötődő tudásátadás szerepé-
re irányítják rá a figyelmet. Tizenhét tájház vesz részt személyesen a programban, 
közülük néhányan bemutatják (pl. Álmosd, Budaörs) azokat a fejlesztéseiket is, 
amelyeket eddig a Kubinyi Program támogatásával valósíthattak meg.
 
 Az ötödik napirendi pontban az „Év Tájháza” pályázati felhívásról egyeztetetett 
az elnökség. 
 Megállapodás született arról, hogy a közzétételre június 25-én kerüljön sor, a 
beadási határidő pedig augusztus 6-a legyen. Az elnökség szeptember 21-én, a szen-
nai elnökségi ülésen döntsön a cím odaítéléséről. A bíráló bizottság (dr. Bereczki 
Ibolya, Páll István, Hegedűsné Majnár Márta) augusztus 27–29-én járja körbe a 
pályázó helyszíneket.

 A hatodik napirendi pontban a XVI. Országos Tájháztalálkozó programjának 
meghatározására került sor. 
 Október 4–6. között Kalocsán és Dunaszentbenedeken kerül sor az eseményre. 
Dr. Bereczki Ibolya elmondta, hogy Szablyár Péter idén lenne 70 éves, a tájház jelen-
legi fenntartóját képviselő Mező Arnolddal egyeztetett arról, hogy az országos talál-
kozón nyújtson egy áttekintést arról, hogy a Jósvafői Tájházzal mi történt 2013 óta. 
 A szakmai napon dr. Romsics Imre, a kalocsai Visky Károly Múzeum igazgatója 
a Dunaszentbenedeki Tájház születéséről tart előadást, a szakmai tanulmányúton 
pedig a saját homokmégyi tájházát is bemutatja. 
 Javasolta továbbá, hogy a találkozót szentelje a szövetség az elmúlt 15 évre tör-
ténő visszaemlékezésre. 
 A tájházas kiadványok börzéjének előkészítését dr. Páll István vállalta.

 Az „Egyebek” napirendi pontban dr. Bereczki Ibolya elmondta, hogy a Ma-
gyarországi Tájházak Központi Igazgatósága a népi építészeti programmal kapcso-
latos információs napot is megszervezte, melyen a Lechner Központból jelent volt 
a pályázat koordinálója. 
 Tájházi Műhely megvalósítására (közösen a Tájházszövetséggel) Gyömrőn ke-
rült sor egy műtárgyvédelmi programmal. 
 A 60 órás tájházi muzeológiai képzés megvalósult, június 9-én tanúsítvány át-
adására is sor kerül a Skanzenben. 
 A múzeumi-tájházi alapképzés megvalósulását lehetővé tevő szerződés már elő-
készítés alatt áll, továbbá egy tájházi referens képzés (megyei múzeumok munkatár-
sai számára) előkészítése is zajlik. 
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 Június 9-én a Skanzen Hagyományaink vendégségben c. programjára a szövet-
ség tagságát is szeretettel várják, az ingyenes részvételi lehetőségről tájékoztatni 
szükséges mind a jogi, mind az egyéni tagokat.  
 A műtárgyvédelmi mintaprogram ősszel Jósvafőn folytatódik. A restaurátorok 
mellett néprajzosok is bekapcsolódnak, nagyságrendileg 3000 tárgyat néznek meg 
műtárgyvédelmi szempontból. 
 Dr. Berezki Ibolya végezetül elmondta azt is, hogy a tájházigazgatóság honlap-
ján lévő naptárban a szövetség eseményei megjelennek, illetve a szövetség honlap-
jára is rendszeresen szolgáltatnak programokat. Kérte, hogy az elnökség is küldjön 
rá információkat, hogy naprakész lehessen, fontos azonban hogy a szövegekhez 
mindig legyen fotó is. 

 A napirendi pontok megtárgyalását követően dr. Bereczki Ibolya bezárta az 
elnökségi ülést.

Mezőkövesd, 2018. május 26.

Készítette: 
Hegedűsné Majnár Márta

ügyvezető elnök
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