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Dunaszentbenedek adott otthont a tájházvezetők 
országos találkozójának 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége 2018. október 4–6-án a Bács-Kiskun megyei 
Dunaszentbenedeken rendezte meg XVI. Országos szakmai konferenciáját és találkozóját. 
A konferencia napján, pénteken került sor az „Év Tájháza” kitüntető cím átadására, mely-
nek idén a budaörsi Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény lehet a büszke birtokosa.
 A találkozóra az ország minden részéből érkeztek tájházakat működtető intéz-
mények küldöttei. A kalocsai Viski Károly Múzeumban töltött csütörtöki nyitóna-
pot követően a találkozó Dunaszentbenedeken folytatódott. 
 A konferencia megnyitóját követően dr. Bereczki Ibolya, a Tájházszövetség el-
nöke és dr. Cseri Miklós, a szentendrei Skanzen főigazgatója adta át az „Év Tájháza” 
díjat, melyet a budaörsi Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény képviseletében 
Jaszmann Gabriella és Czabánné dr. Muskovics Andrea vettek át. A magyarországi 
német tájházak információs központjának szerepét is betöltő, az elmúlt években át-
fogó fejlesztéseket megvalósító budaörsi sváb gyűjtemény hagyományőrző funkci-
ója mellett a város kulturális, közösségi életének is meghatározó színtere. Mindeze-
kért méltán érdemelte ki az Év Tájháza címet és jó gyakorlatként, példát mutatva 
állhat a többi tájház elé. 

Köszöntőt mond Font Sándor, a térség országgyűlési képviselője 
(Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)
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 A díjátadót követő előadások középpontjában az alapításának 15. évfordulóját 
ünneplő Tájházszövetség eddigi tevékenysége állt, az értékleltár mellett a jövőkép 
megfogalmazására helyezve a hangsúlyt. Magyarországon 400 tájházról és több 
mint 100 határon túli, magyar néprajzi gyűjteményről tudunk. A Tájházszövetség 
ezen tájház hálózat számára teremt − immár 15 éve − meghatározó közösségi és 
szakmai programokat, érvényesíti a magyarországi és a határon túli magyar tájhá-
zak érdekeit, folyamatos képzéssel, közösségfejlesztéssel segíti a néprajzi gyűjte-
mények működtetőit.
 A civil szervezet fontos feladata a hálózaton belüli kapcsolatok kialakítása, a 
tájházak közötti együttműködés erősítése, ugyanakkor elengedhetetlen a tájhá-
zat élettel, hiteles szakmai programokkal megtöltő helyi közösségek bekapcso-
lása a működtetésbe. Dr. Cseri Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazga-
tója, a civil szervezet megalapításának kezdeményezője felidézte előadásában a 
Tájházszövetség létrejöttének körülményeit, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum támo-
gató szerepét, amely révén a szakmai tudásbázisa megszülethetett és folyamatosan 
erősödhetett a szervezetnek. 
 Az előadók felelevenítették a legszebb eredményeket, így az Év Tájházairól, az 
Év Tájházvezetőiről és a Szablyár Péter Emlékplakett eddigi díjazottairól is megem-
lékeztek. A 70 esztendeje született Szablyár Péternek, a szövetség alapító ügyvezető 
elnökének, egyben a Jósvafői Tájház létrehozójának alakját és szellemiségét Mező 
Arnold református lelkész, a tájház jelenlegi fenntartója idézte fel. 
 A házigazda település Dunaszentbenedek tájházának, a helyiek által „szerencse 
háza”-ként emlegetett gyűjteménynek a születéséről dr. Romsics Imre beszélt, majd 
a résztvevők el is látogattak a 2016-os Év Tájházába, ahol kézműves bemutatókkal, 
helyi termékek kóstolójával fogadták a vendégeket.
 Az elhangzott előadások kiemelték a Tájházszövetség közösségteremtő sze-
repét, a tájház hálózat megújulását, egyben köszönetet is mondva mindazoknak 
a partnereknek – különösen a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak és az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Múzeumi Főosztályának –, amely intézmények 
szakmai támogatása révén az elmúlt másfél évtized a szövetség életében gyümöl-
csözővé válhatott. 

 A szombatra szervezett tanulmányi kiránduláson a résztvevők megismerked-
hettek Homokmégy, Uszód, Harta és Dunapataj tájházaival, gyűjteményeivel, azok 
csodálatos világával. 

Hegedűsné Majnár Márta
ügyvezető elnök
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BUDAÖRSI AZ ÉV TÁJHÁZA
a Magyarországi Tájházak Szövetsége a Bleyer Jakab Helytörténeti 

Gyűjteménynek ítélte a szakmai elismerést 

A német nemzetiségi múzeumnak már az alapításakor fő célja volt a budaörsi svábság 
hagyományos kultúrájának megőrzése, de az idők során a tudományos kutatómunka, a 
kiállítások és rendezvények szervezése, a hagyományőrzés és a hagyományátadás is egy-
re inkább előtérbe került. Tevékenységi körének bővüléseképpen a Bleyer Jakab Helytör-
téneti Gyűjtemény a magyarországi német tájházak információs központjává is vált.
 A Budapesti út 47/1 szám alatt álló épület a 19. század utolsó harmadában 
épült. A hagyományosnak tekinthető háromosztatú épület (szoba–konyha–szoba) 
később L alakban egy külön bejáratú szobával is kiegészült, a házhoz pedig kamra, 
présház és pince tartozott.
 A második világháború alatt súlyos károkat szenvedett épületet a Wéber család 
az 1980-as évek elejéig lakta. A műemlékké nyilvánított házat a budaörsi tanács vá-
sárolta meg. 1987 augusztusában Johannes Rau német államelnök budaörsi láto-
gatásával egy időben kapott a gyűjtemény múzeumi engedélyt és költözhetett be 
az épületbe. A korábbi években összegyűjtött gazdag anyagot akkor öt helyiségben 
helyezték el.

A tisztaszoba részlete, Budaörs (Fotó: Czabán Máté)
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 A Heimatmuseum 2016-ra tudta megteremteni azt az anyagi hátteret, amellyel 
teljes körű felújítás vált lehetővé, amely egyben a kiállítások megújítására, bővítésé-
re is lehetőséget adott: a felújítási munkák során az épülettel egybeépült présházat 
újra összekötötték az épülettel, ezáltal bővült a kiállítóterek száma, amely új kon-
cepció, újfajta kiállítások létrehozását tette lehetővé. Mellette újjászületett a táj-
ház alatt húzódó sváb borospince is, amely odáig komoly vizesedéssel küszködött.  
Az új terek tervezetének elkészítése során korábban fontos szempont volt annak figye-
lembevétele is, hogy múzeumpedagógiai foglalkozásoknak is helyet adjanak, tehát in-
teraktív, színes, valamennyi korosztály számára szóló kiállításokat kellett készíteniük.
 2018. május 12-én ünnepélyes keretek között, a felújítási munkálatokat köve-
tően újra megnyitotta kapuját a tájház épülete. A felújítás során az egyik fő cél az 
volt, hogy kiállítási tereik száma bővüljön; az új állandó kiállítás már négy termet 
tölt meg, s új időszaki kiállítási helyiséget is kialakítottak. A konyha és a tiszta-
szoba Budaörs sváb lakóinak lakáskultúrájába enged betekintést, míg az utcai, ún. 
„Budaörs szoba” az itteniek betelepülésének emlékeit, életük dokumentumait be-
mutató színhely, s a második világháború utáni kitelepítésük emlékszobájaként is 
funkcionál. 
 A tájház fogadószobáját az egykori kamrában alakították ki, ahol a falakon kör-
befutó csíkokon főleg a 20. század első felében készült budaörsi képeslapok látha-
tók tematikus elhelyezésben. Ugyanitt lehet megvásárolni a tájház kiadványait és 
egyéb emléktárgyakat.
 Az épület egykori lakószobája ad teret az átlagosan évente megújuló idősza-
ki kiállításoknak. Jelenleg a múzeum első 30 évét mutatják be ebben a kiállító-
térben.
 Az épület hátsó termében, mely a fogadószobából nyíló önálló helyiség, je-
lenleg a 30. évfordulóhoz kötődő, személyes emlékeket felvonultató időszaki 
tárlat, és egy Passió tematikájú zománckép kiállítás tekinthető meg. Később ide 
tervezik a látványtárat, ami a raktárban rejtőzködő, kiállításra nem került tárgyak 
bemutatását teszi lehetővé.
 A múzeum legfontosabb feladatának Budaörs kulturális értékeinek megőrzését 
és ápolását tartja – legyen szó kiállított tárgyaikról, raktárakban őrzött régi műtár-
gyakról vagy hagyományokról. 
 A Heimatmuseum fontos szerepet tölt be Budaörs város kulturális, közösségi 
életében: minden évben rendez a kiállításokhoz kapcsolódó hagyományőrző prog-
ramokat (nyári gyerektáborok, hagyományőrző szakkör, könyvbemutatók), csalá-
dos programokat ( Játszó kuckó, Múzeumi bolhapiac, Húsvéti és Adventi kézműves 
hét, bábszínházi előadások német és magyar nyelven), valamint szabadegyetemi 
kurzusokat és tudományos konferenciákat.
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 A múzeum/tájház programjait rendszeresen látogatják a budaörsi és kör-
nyékbeli német nemzetiségi óvodák, általános iskolák és gimnáziumok tanuló-
csoportjai, valamint az ország különböző pontjairól érkező – német nemzetiségi 
önkormányzatok által szervezett – csoportok, de sok külföldi (német, osztrák) 
vendégcsoport is érkezik, illetve sok kutató, egyetemi csoport, németországi 
egyéni látogató keresi fel őket. Hagyományőrző szakkört működtetnek a buda-
örsi, alsó tagozatos iskolásoknak, honismereti órák keretében – előre egyeztetett 
téma és időpont alapján – általános iskolás és gimnazista csoportoknak a játékos 
feladatok segítségével adják át az ismereteket. A hagyományőrző nyári és őszi, 
több napos vagy egész hetes német nyelvű táborokban – melyeken többnyire bu-
daörsi általános iskolás diákok vesznek részt – a játékos oktatás délelőttönként 
német nemzetiségi pedagógusok bevonásával történik, majd délutánonként a 
meghívott vendégek előadásai, bemutatói és kirándulások színesen, gyerekbarát 
módon segítik az ismeretek átadását. 
 A tájház folyamatosan részt vesz magyar és német pályázatokon, önállóan, 
vagy fenntartó jukkal, Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzatával és/vagy 
Budaörs Város Önkormány zatával. Éves költségvetésük 90 %-át a fenntartó  
Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányza tának jóváhagyásával Budaörs Vá-
ros Önkormányzata biztosítja. Szerényebb éves támogatást a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzata is nyújt, de németországi és magyaror szági 
nemzetiségi pályázatokon is rendszeresen szerepelnek. A 2018-ban befejezett 
széleskörű felújítás anyagi hátterét Budaörs Város Önkormányzata és fenntartó-
juk, Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzatának támogatása mellett EMMI 
támogatások (60 M Ft, majd 2018-ban további 10 M Ft), a Hermann-Niermann 
Stiftung (német alapítvány) pályázatán nyert összegek és a Várépítő pályázaton 
nyert építőanyagok biztosították. Többször szerepeltek a Kubinyi pályázatokon 
is, s az elnyert támogatásokat nyomdai költségekre, tárgybeszerzésekre, tárgyak 
restaurálására és fertőtlenítésére, a kiállításban helyet kapott tablók és egyéb in-
stallációk nyomdai és grafikai költségére fordították. 2017-ben egy német bel-
ügyminisztériumi pályázat segítségével Kindermuseumot alakítottak ki az udva-
ron, előtte pedig gyógynövényekkel beültetett kiskertet hoztak létre.

Az Év Tájháza pályázat bíráló bizottság nevében: 
Dr. Páll István
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Köszöntő a Tájházszövetség 15. születésnapjára

Születésnapra gyűltünk össze a mai napon. Sokunknak szinte hihetetlen, de már 15 
éves múltra tekint vissza az a szövetség, amelyet oly sok gondoskodással, remény-
séggel hívtunk életre.
 Igen, kezdetben egy szűkebb, majd egy egyre bővülő szakmai közösség törekvé-
seinek eredményeként, a Tájházszövetség kinőtt a gyermekkorból és ma már fiatal, 
erős szervezetként segíti a tájházak munkáját.
 Hivatalosan így is fogalmazhatunk: a Magyarországi Tájházak Szövetsége azért 
született meg, hogy képviselje a tájházak érdekeit, országosan és a regionális szin-
ten is összehangolja működésüket. 
 Ez a szokványos mondat azonban messze nem tükrözi azt a heroikus munkát, 
azt a rendszerező építkezést, amely a szövetség munkáját a kezdetektől jellemez-
te. Egy civil szervezet ereje meghatározó módon függ az azt létrehozó személyek 
szakmai tudásától, emberi elkötelezettségétől. Tizenöt évvel ezelőtt egy elhivatott 
csapat, melynek tagjai jórészt ma is itt vannak közöttünk, úgy határozott, hogy új 
minőséget ad ennek az európai szinten is egyedülálló hálózatnak. Megérezte, hogy 
összefogás nélkül nagy a veszélye annak, hogy a helyi identitás megőrzésében és 
megújításában meghatározó fontosságú tájházak kiüresednek, zárványként őriznek 
csak valamit, ami egyre kevesebbet jelent majd a felnövő generációknak.
 A feladat valódi kihívást jelentett: ki kellett dolgozni a tájházak átfogó fejlesz-
tési programját, amelynek megvalósítására nem volt elég országos múzeumként 
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kimagasló szaktudása és a mellette álló regionális 
skanzenek rendszere. Ahhoz, hogy az országos múzeum szakmai tudása a tájhá-
zak nyelvére íródjon, elengedhetetlen volt a civil partner, amit a Tájházszövetség 
jelentett.
 A szövetség fejlődésében meghatározó jelentőségű volt, hogy regionális alapon 
szerveződött. Ez mind földrajzilag, mind a szervezeti felépítés szempontjából nagy-
szerű megoldásnak bizonyult: jobban áttekinthetővé váltak az egyes régiók sokszor 
egymástól eltérő problémái, sajátosságai. Egészséges versenyszellem bontakozott 
ki az egyes régiók között: sokan emlékezünk még azokra a bemutatókra, amikor az 
egyes régiók egymást figyelve számoltak be teljesítményükről.
 A fejlesztési program egységesen megfogalmazott céljait az egyes tájházak nem 
sematikusan valósították meg. Ebben óriási szerepe volt annak, hogy a szövetség 
nem egy budapesti irodából próbált ötleteket adni, hanem mindig a terepen volt. 
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum fáradságot nem ismerő kollegáival együtt „házhoz 
ment” és kiépítette azt a befogadó környezetet, amely a későbbi fenntarthatóság 
egyik legfontosabb záloga.
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 Ha az adott közösség és annak választott vezetői nem azonosulnak a fejlesztési 
célokkal, nem látják annak előnyeit településükre nézve, akkor a legmegalapozot-
tabbnak tűnő fejlesztés is megfeneklik. A szövetség mindenkori vezetése igen sok 
energiát fordított arra, hogy ezt a természetes partnerséget felébressze, táplálja.  
A Tájházi Műhelyek rendszere, a Tájházi Hírlevél, Az Év Tájháza díj, a szakmai tu-
dás megismertetése mellett a kapcsolatépítés eszközévé is vált.
 A fejlesztési célok nem tűztek ki kevesebbet, minthogy a tájházak vonzó, élő 
közösségi térré váljanak, ahol az épületek berendezése is eleget tesz a modern 
muzeológia és állományvédelem követelményeinek. A tájházakat nemcsak infra-
strukturálisan, hanem sokkal inkább szemléletében kellett és kell a továbbiakban 
is megújítani. Bizonyos, hogy egy régi épület infrastrukturális megújítása komoly 
kihívást jelent, de elfogadtatni egy új elvárásrendszert, bizonygatni annak eredmé-
nyességét, legalább olyan nehéz feladat.
 Ahhoz, hogy ez a folyamat beinduljon, számos lépést kellett megtenni: folya-
matos anyagi segítség kellett ahhoz, hogy sok mintaprojektnek is tekinthető pályá-
zat segítségével a hálózat évről évre, lépésről lépésre, érdemi megújuláson menjen 
keresztül.
 A kultúráért is felelős tárca pályázatai elengedhetetlenek voltak a fejlesztések 
számára, de valódi eredményességük nagyban függött a szövetség támogató mun-
kájától. Időt és energiát nem kímélve, a szakemberek szinte minden tájházat meg-
szólítottak, felkészítették őket az eredményes pályázati munkára. Ezt követően 
ajánlásaikkal segítették, hogy megfelelő minőségű pályázatok szülessenek. 
 A pályázat remek fejlesztési eszköz, de csak akkor, ha van mód és lehetőség az 
eredmények nyomon követésére, a jó és rossz tapasztalatok megfogalmazására.  
A Tájházszövetség ebben a munkában is példamutató volt. A tájházak működtetői 
hathatós segítséget kaptak és kapnak ma is a folyamatos fenntartás kérdéseiben. 
A Tájházi Akadémia rendszere megalapozta, hogy a tájházak vezetői tudatosan 
felkészített szakemberekké váljanak, és ma már a fiatalok számára sem megveten-
dő feladat, cél egy tájház vezetése.
 A tájházak nemcsak a tárgyi kultúra emlékeinek megőrzésében játszhatnak  
kiemelkedő szerepet, hanem a tárgyakhoz kacsolódó tevékenységek, a szellemi 
örökség továbbörökítésében is. A Tájházszövetség ezt a szemléletváltást is nyitott-
sággal fogadta, felismerve, hogy egy újabb kapaszkodót nyújthat egy tájház szolgál-
tatási palettájának kiszélesítéséhez. 
 A tájházak országos fejlesztési programjának fontos állomása volt annak a köve-
telményrendszernek a kialakítása, amely hozzásegítette a potenciális pályázókat az 
elvárt eredmények eléréséhez.
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 Mivel csak a muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező tájházak 
pályázhattak, a szövetség az országos múzeum szakembereivel együttműködve, 
mai kifejezéssel élve kampányt indított annak érdekében, hogy a jogszabályban 
megfogalmazott minimális feltételrendszer teljesítése megtörténjen: a megfelelő 
nyilvántartás, a szakemberellátottság, az alapszintű állományvédelmi tudás meglé-
te elengedhetetlen volt a továbblépésben.
 A fejlesztési program sikeressége nagyban függ attól is, hogy a tájház mennyi-
re tud nyitni más szervezetek, intézmények irányába. Ebben a munkában is elen-
gedhetetlen a szövetség partnersége. Az okos együttműködések rendszere növeli 
a tájház ismertségét, turisztikai vonzerejét, más típusú intézmények kínálatához 
kapcsolódva lehetőségei kiteljesednek.
 A tájházak ma már nemcsak az épített örökség, a parasztság tárgyi-szellemi ha-
gyományának megóvásában játszanak szerepet, hanem az ökológiai gondolkodás 
elterjesztésében is. Ez egy olyan lényeges mozgató elem, amely minden új generá-
ció számára továbbadható tudást nyújthat, akár a mindennapokban való jobb eliga-
zodás érdekében, akár az egészséges táplálkozás és életvitel területén is.
 A fentiekben inkább a szövetség eddigi időszakáról, az ún. gyermekkorról szól-
tam, de születésnapról lévén szó, szükség van a jó kívánságra, az előremutató, bízta-
tó szavakra is.
 Napjainkban a tájházak szerepe felértékelődik. A magyar muzeális intézmény-
rendszer meghatározó része tájházként, helytörténeti gyűjteményként működik.  
A kulturális törvényben megfogalmazott kulturális alapellátási célok megvalósít-
hatóságának legkézenfekvőbb területe a tájház. A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 
önálló szervezeti egységként 2017-ben létrehozott tájházi igazgatóság, a legmaga-
sabb szintre emeli az országos szintű módszertani fejlesztés feladatát, és garanciát 
nyújt arra, hogy a digitális technika és a létrejövő adatbázisok segítségével a szö-
vetség minden jelenlegi és jövőbeni tagja számára érdemi támogatást nyújt a folya-
matos építkezéshez, konkrét és átvitt értelemben egyaránt. A helyben megőrzött 
kultúra identitásképző ereje felbecsülhetetlen, különösen akkor, ha ez hitelesen, de 
korszerű eszközökkel, a mai világ nyelvén történik meg. Ebben a munkában még 
sok izgalmas kihívás vár a szövetségre. Boldog születésnapot Tájházszövetség!

Dr. Vígh Annamária
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Emlékezés Szablyár Péterre – a Jósvafői Tájház továbbélése

Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit. Mező Arnold vagyok, reformá-
tus lelkipásztor, az Abaúji Református Ifjúságért Alapítvány ügyvezető kurátora, a 
„Jósva” Erdei Iskolai Bázishely és Református Oktatási Centrum vezetője, hét gyü-
lekezet lelkésze, hat műemlék templom és egy szintén műemléki védelem alatt álló 
tájház mindenese, két gyerek apja, egy pedagógus feleség társa. 
 Szablyár Pétert már sokan, sokféleképpen méltatták. Munkássága, érdemei kétség-
bevonhatatlanok, maradandó nyomot hagytak nem csupán Jósvafőn, de Magyarország 
számos pontján. Engedjék meg, hogy Szablyár Péterről ma egy másik, sokak számára 
kevésbé ismert oldalát bemutatva emlékezzek meg. 2006-ban ismerkedtünk meg, én, 
mint fiatal lelkipásztor, ő, mint Jósvafő szerelmese, közösségért munkálkodó, érték-
mentő idegen, aki a lelkésszel való beszélgetésben határozottan ateistának vallotta ma-
gát. Gondoltam, jól indul a kapcsolat, de Istennek mindenre gondja van. Hamarosan 
aktív gyülekezeti tag lett Péterből, aki a gyülekezet közösségében is folytatta a közösség 
összekovácsolását. Vasárnapi istentiszteleten, mikor éppen őrá került a sor, jó nagyra 
kinagyított betűkből olvasta a napi igeszakaszt – hiszen a Biblia apró betűit nehezen 
látta volna. Nem csupán részt vett az alkalmainkon, de a karácsonyi betlehemesben ő 
játszotta az „öreget” – mondván, passzol hozzá a mondat, miszerint „az öregnek kicsi 
kell, kicsit iszik, bukik fel.” El is terült a csikorgó hidegben odakészített szalmabálákon. 
Bekapcsolódott a jósvafői gyülekezet énekkarába is, ahol számos templomi fellépésen 
vett részt Perkupán, Szinpetriben, Aggteleken, Jósvafőn, de a felvidéki Szalóc templo-
mában is viselte az énekkari sálat. Az újraéledő hagyományok motorjaként ott volt a 
Falu Karácsonyán, ahol a lelkész igehirdetése mellett az énekkarban szolgált, de elma-
radhatatlan résztvevője volt a karácsonyi kántálásoknak is. Ezek rendszerint a tájház 
tiszta szobájában értek véget késő éjszaka, miután körbeénekeltük az egész falut. Az 
asztalon feldíszített karácsonyfa körül a tájházban is elénekeltük a karácsonyi dalokat, 
hideg, szőlőhegyi borral koccintva kívántunk áldott ünnepet.
 A gyülekezet és Péter kapcsolatának egyik kimagasló eredményeként értékelem a 
2008-ban közösen kigondolt és útjára indított gömöri fejfamentő projektünket, mely a 
mai napig sikeres. A projekt lényege, hogy a közgondolkodásban újra előtérbe hozzuk 
a hagyományos faragott sírjeles temetkezést, melyet a gyülekezet anyagilag is támogat, 
ellenben a műkő vagy beton sírjelekkel, melyeket finom eszközökkel bár, de szankcio-
nál az Egyházközség. Mára a temetkezések 90%-a újra hagyományos, faragott tölgy fej-
fával történik. 2012-ben, mikor a Péter számára oly kedves 1848–49-es szabadságharc 
aggteleki és jósvafői eseményeit méltató emlékművet avattuk, Péter engem kért fel az 
emlékmű megáldására, aminek örömmel tettem eleget. A tájház kertjében van egy kő, 
amin Jósvafő Péter által megálmodott jelmondata szerepel: „Jósvafő jövője Jósvafő múlt-
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ja.” Ennek a jelmondatnak szellemében végezte munkáját, szolgálatát Jósvafőn, ahol 
köztiszteletben állt. Az idősek következetesen „mérnök úr”-nak szólították. 
 2013 kora tavaszán hívta életre a JAT-ot, vagyis a Jósvafőért Asztaltársaságot. A 
tagok között volt az alapítón kívül a fogadós, az erdészmérnök, a helytörténész, a pol-
gármester, a természetvédelmi őr és a lelkész is. Havonta egyszer kötetlen formában 
gyülekeztünk össze az Öreg Malom Fogadóban, kb. 5 méterre a tájháztól, hogy bo-
rozgatós, helyi finomságot csemegézős formában beszélgessünk a faluról, ami mind-
annyiunk számára olyan fontos. Hirtelen jött súlyos betegsége elszólította az asztaltár-
saságtól, mely ezután is összejött havi rendszerességgel. Ahogyan lehetett, próbáltunk 
mellette állni, félbemaradt, folyamatban lévő ügyeit Jósvafőn kézben tartani. Barátai 
közül én voltam az utolsó, aki még beszélt vele. Halálos ágyán, egy budapesti kórház-
ban közösen imádkoztunk. Pár napra rá, már csak a halálhíre érkezett hozzánk.
 Ahogyan élni vágyott Jósvafőn, mi úgy temettük el. Természetesen kizártunk 
minden temetkezési vállalkozót. Sírhelyét a Jósvafői Református Temetőben a lánya-
ival egyeztetve a barátai választották ki, magasan fent, az annyira szeretett öreg fejfák 
között. Sírhelyét is a barátai ásták ki, a fogadós, a polgármester, a helytörténész, az 
erdészmérnök, a természetvédelmi őr. Fejfáját, ahogyan minden jósvafői fejfáját az 
erdőről hoztuk be, helyi ember fűrészelte, helyi mester faragta. Jósvafőn és Aggtele-
ken a mai napig úgy tartják, hogy mindenkinek jár egy fejfára való tölgy az erdőről. 
Neki is. Pétert a tájház tisztaszobájában ravataloztuk fel. Virrasztói istentiszteletet tar-
tottunk énekkel, imádsággal, barátai és a gyülekezet részvételével. A tájház udvaráról 
temettük. A temetési szolgálatot jómagam láttam el, ravatala mellett Isten Igéjét és 
vigasztaló szavait a Jób 1,21 alapján hirdettem: „Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen 
az Úr neve!” A lelkészt követte a koporsó, barátai vitték kezükben tartva, egészen a 
temető tetejéig. Barátai eresztették a sírba, hantolták be azt. Máig gondozzák sírját.
 Szablyár Péter halálával a Jósvafői Tájház sorsa is bizonytalanná vált. Lányai 
Budapestről nem tudtak érdemben foglalkozni a fenntartással. Korábban, még 
Péter életében szó volt egy ingatlancseréről az önkormányzat és a Szinlő Kft. kö-
zött, melynek keretein belül Péter átadta volna az önkormányzatnak a tájházat 
egy másik ingatlanért cserébe. Péter maradt volna a tájház vezetője, de a fenntartó 
az önkormányzat lett volna. A két ingatlan között hatalmas, közel 11 millió Ft-os 
értékkülönbség volt a tájház javára, de Péter így is szerette volna megvalósítani a 
cserét, hogy a tájház jövőjét biztosítottnak tudja. Sajnos az elképzelés nem való-
sult meg. Három esztendős átmeneti időszak következett. Ezalatt a tájház fenntar-
tásával kapcsolatos költségeket Péter örökösei fedezték, miközben a Gömör-Tornai 
Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Bt. látta el a tájház bemutatásához kapcsoló-
dó feladatokat a lehetőségekhez mérten remekül. Az viszont hamar világossá vált, 
hogy a tájház sorsát rendezni szükséges. 2016 őszén az ellenérték miniszteri keret-
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ből történő finanszírozásával a tájház az Abaúji Református Ifjúságért Alapítvány 
tulajdonába és fenntartásába került. Az előkészítő munkákban nagy szerepe volt dr. 
Bereczki Ibolyának, a Tájházszövetség elnökének. Támogatása és segítségnyújtása 
nélkül nem valósulhatott volna meg a vásárlás. 
 Az Abaúji Református Ifjúságért Alapítvány, közismertebb nevén az ARI Alapít-
vány egy, az Abaúji Református Egyházmegye által életre hívott alapítvány, melynek 
célja a hitéleti nevelés, erdei iskolai oktatás, környezeti nevelés, valamint a népi épí-
tészeti értékek felkutatása és bemutatása. Az ARI Alapítvány célkitűzéseibe beleil-
lett az árván maradt tájház működtetése, ami egy egészen új feladat elé állította az 
alapítványt. Az ARI egy non-profit egyházi alapítvány, szorosan összekapcsolódva 
a Jósvafői Református Egyházközséggel, bevételei meglehetősen korlátozottak, csu-
pán az alaptevékenységből származnak. Ahogyan azt Péter nagyon hamar felismerte, 
Jósvafőn minden mindennel összefügg. Az ARI Alapítvány fő tevékenységi köre a 
gyerektáboroztatás, melyhez a bázishelyet az Egyházközség biztosítja. Az Egyházköz-
ség nélkül nem létezne a bázishely, a bázishely nélkül nem létezne az ARI, s az ARI 
Alapítvány nélkül nem működhetne a tájház. S ki a gyülekezet? Azon túl, hogy önálló 
jogi személyiség, a gyülekezet mi vagyunk, jósvafőiek. A tájház karbantartása, a dologi 
kiadások, a rezsi az ARI feladata, amit a gyülekezet munkásai látnak el. Köztudatban 
ma is úgy él, hogy a tájház az „egyházé,” ami jól is van. A tájház bemutatását és nyitva 
tartását szintén a gyülekezeti tagok részvételével oldjuk meg, melybe bekapcsolódik 
a Gömör-Tornai Bt. is, szervezett falusétákkal. A tájház bemutatását összekapcsoltuk 
négy műemlék templom bemutatásával, valamint bekapcsoltuk a gyülekezet életébe 
is, mint közösségi teret. A falu, a gyülekezet most is a magáénak tekinti a tájházat, ami 
halotti torok, gyülekezeti és egyéb játszóházak helyszíne, valamint kihelyezett folklór-
történeti óráknak is otthont ad. Együttműködünk az Aggteleki, Ragályi és Szögligeti 
Általános Iskolákkal, valamint a Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti 
Mozgalmával is. Egészen pontosan fogalmazva a tájházat fenntartó alapítványt fenn-
tartó gyülekezetet működtető emberek teszik mindezt. 
 Van jövőképünk. Hiszen amíg a gyülekezet Isten kegyelméből az Ő dicsőségé-
re prosperál, addig lesz Erdei Iskolai Bázishely, amíg van bázishely, működni fog 
az ARI Alapítvány, s amíg az alapítvány működik, biztosítva van a tájház jövője is. 
Hogyan? Az idegenforgalmi kínálat szélesítésével, vendégek fogadásával, a tájház 
és Jósvafő minél szélesebb körű bemutatásával. Isten kegyelméből, az Ő megtar-
tásában bízva és abba erősen kapaszkodva. Hittel. A Máté 6, 34-ben ezt olvassuk: 
„Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden 
napnak a maga baja.” Isten gondot visel erről, ahogyan eddig is tette!
 Köszönöm a figyelmet!

Mező Arnold
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A XVI. Országos találkozó résztvevői az uszódi Benedek Péter Emlékháznál 
(Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)

A Homokmégyi Tájházat a tulajdonos, dr. Romsics Imre mutatta be a találkozó résztvevőinek 
(Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)
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Mutassuk meg, hogy milyen is volt régen! A Bogyiszlói Tájház 
Kubinyi Ágoston Programja

A Bogyiszlói Tájház 2007-ben nyílt meg a helyi közösség összefogásának eredmé-
nyeképpen egy 1910-ben épült lakóházban. A közel 1200 összegyűjtött tárgyat a 
falubeliek ajánlották fel az intézmény számára, melyekből tisztaszobát, konyhát, 
hátsó szobát, szövőszobát és szerszámtárolót rendeztek be enteriőrként.
 Az épület különlegessége, hogy szerencsés módon sem az 1945-ös, sem pedig 
az 1956-os jeges árvíz során nem dőlt össze, így a faluban az egyik legrégebbi épü-
letnek számít. Az 1950-es években viszont homlokzatát átalakították és az eredeti 
parasztbarokk formát egy egyszerű sátortetősre cserélték. A gyűjtések során azon-
ban előkerült egy fénykép, mely a házat korábbi állapotában ábrázolja. Azonnal 
meg is fogalmazódott a cél: az épületet ebbe az eredeti állapotba kell visszaállítani. 
Ennek érdekében egy több évre elosztott ütemtervet állítottak össze, mely a hom-
lokzat helyreállítása mellett kitért az épület teljes rendbetételére is, 2017-ben pedig 
sikeresen pályáztak a Kubinyi Ágoston Programon. Az archív fotó alapján a hom-
lokzat rekonstrukciós rajzát Buzás Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főépíté-
sze készítette el. Gyorsan bele is vágtak a kivitelezési munkákba, ami természetesen 
bonyolultabb munka, mint azt az ember elsőre gondolná.

A Bogyiszlói Tájház homlokzata rekonstrukció előtt, 2018.02.26. (Fotó: Prikler Szilvia Beatrix)
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Archív felvétel a tájház homlokzatának rekonstrukciójához 
(A Bogyiszlói Tájház tulajdona)

A homlokzat rekonstrukciós rajza (Készítette: Buzás Miklós)
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 A kivitelezővel való szerződés-
kötés után kiderült, hogy a mun-
kát nem tudják a tervezett időben 
elkezdeni, mert az épületbe beve-
zetett áram éppen azon a helyen 
csatlakozik a tetőhöz, amit le sze-
retnének bontani, így a vezeték át-
helyeztetését a villanyszolgáltató-
val meg kellett csináltatni. Ez több 
hetes csúszást eredményezett, rá-
adásul a kivitelező időbeosztása is 
borult emiatt. Noha a tervezettnél 
később fejezték be a munkálatokat, 
de 2018 nyarán elkészültek a hom-
lokzat részbeni visszaállításával, 
mely látványos változást hozott az 
épület összképében, ugyanis a va-
kolatdíszítést, a szegély tégladíszeit 
és az apró részleteket is egytől egyig 
gondosan az archív fotó alapján ké-
szült tervek szerint állították vissza.
 A 2018-as Kubinyi Ágoston Programon szintén sikeresen pályáztak, és a hom-
lokzat rekonstrukciójának második, befejező ütemét végzik el. Az eredetileg nyolc 
ütemre tervezett pályázati sorozatba beletartozik továbbá a nyílászárók felújítása, 
valamint a tető cseréje is, mely már most is sok problémát okozott, ugyanis egy 
beázás miatt több műtárgy is sérült, melyek restaurálása – állományvédelmi szem-
pontból – sürgető feladat.
 A Bogyiszlói Tájház tevékenysége a 2017-es Kubinyi Ágoston Programban pél-
daértékű, hiszen a kivitelezővel és egyéb szervezetekkel való kitartó egyeztetési fo-
lyamat, utánajárások eredményeképpen a Bogyiszlói Tájház épülete újra méltó lett 
a gyűjteményhez, és a helyiek, ha lehet, még büszkébbek lehetnek falujuk tájházára, 
a képek pedig magukért beszélnek.

Prikler Szilvia Beatrix

Bogyiszlói Tájház  megújult homlokzata, 2018.  
(Fotó: Prikler Szilvia Beatrix)



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

18

Közösen is lehet!
A Kubinyi Ágoston Program és a Népi Építészeti Nyári Egyetem Felpécen

A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága 2018. július 22–29. között között 
szervezte meg a Népi Építészeti Nyári Egyetemét Felpécen, melyen a Skanzenben mű-
ködő Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága (MTKI) munkatársai, a Hagyo-
mányos Házépítő Kft., valamint hét érdeklődő jelentkező vett részt. A Felpéci Tájház 
2017-ben a Kubinyi Ágoston Programban támogatást nyert új kiállítási egységének, 
a szőlőhegyen található présháznak a rendbetételére. A tervek szerint a tetőszerkezet 
hibáinak kijavítása, az épület nád- és zsúptetejének zsúptetőre való cseréje és a falazat 
javítása, meszelése valósult meg. A munkálatokat a kivitelező mellett a Népi Építészeti 
Nyári Egyetemre jelentkezők végezték igen feszes munkatempó mellett, ugyanis min-
den munkát be kellett fejezni egy hét alatt.
 A tábor 0. napja vasárnap volt, mikor is a szervezők és résztvevők megérkeztek 
Felpécre, elfoglalták a szállást, és megkezdődhetett az ismerkedés, beszélgetés, a hét 
feladatainak előzetes megbeszélése. Az első nap mindenki nagyon lelkesen vágott 
bele a munkába: kipakoltuk a zsúpanyagot, rendezetten elhelyeztük az épület mel-
lett, és belekezdtünk a régi nádtető lebontásába, mely szépen ki is töltötte az egész 
napot. Az ebédek is nagyon hangulatosan teltek: az épület előtt kitett asztalokat kör-
beülve a szőlőhegyen, napsütésben, beszélgettünk, és persze az ebéd utáni fél órás 
pihenők is elengedhetetlenek voltak a kemény munka mellett. Az első napot Józsa 
Tamás, a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Hild József Építőipari Szakgimnáziu-
ma igazgatójának előadása zárta, aki Felpéc népi építészeti örökségéről beszélt.
 A második napon a tetőszerkezet szarufáinak megerősítése, szükség esetén cse-
réje történt meg, valamint az épület mellett taposógödröt alakítottunk ki, melyben 
a faljavításokhoz szükséges sarat készítettük el, és elkezdődhetett a fal tapasztása, de 
természetesen csak a korábbi mészréteg leverése után. Emellett a kévék kettőzése is 
folyt, hogy másnap már a kötözést is el lehessen kezdeni. A többszáz kéve kettőzése 
a tábor résztvevőinek feladata volt, így megtanulhatták, és jelentős rutint is szerez-
hettek benne. Az esti vacsora előtt Géber József, a Felpéci Tájház néprajzosa tartott 
tárlatvezetést a tájházban.
 A harmadik nap nagy feladata a zsúptető kötözésének megkezdése volt. Emellett 
persze folytatódott a faljavítás, a nap végén pedig már fel lehetett vinni az első homo-
kos mészréteget is az épület külső falára. A zsúptető kötözése aprólékos, több ember 
együttműködését igénylő feladat volt, hiszen a tetőn kötöző embernek folyamatosan 
adogatni kell a megnedvesített kévéket, így ez a munkafolyamat az emberek beosztását 
és jelentős kooperációt igényelt. A napot pedig a helyiekkel tartott közös vacsora zárta 
a tájház udvarán, mely során a falubeliek is megismerkedhettek a tábor résztvevőivel.
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A présház a felújítás megkezdése előtt, 2018. (Fotó: Prikler Szilvia Beatrix)

A présház felújítva, 2018. július 29. (Fotó: Prikler Szilvia Beatrix)
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 A negyedik napon az épület belső vakolatának eltávolítása alkalmával előkerült 
az épület korábbi tüzelőberendezésének nyoma is, mely arra utal, hogy a házat meg-
épülésekor tartósan lakták is. Folytatódott a zsúp kötözése is, mely során az első sor 
zsúp a tető aljára került, és lépcsősen felfelé, a tető csúcsa felé haladva következett a 
többi sor, majd az alsó sorok végének körbevágása. A napot Buzás Miklós, a Szabad-
téri Néprajzi Múzeum főépítészének előadása zárta, aki Infrastrukturális fejlesztések 
tájházi környezetben címmel ismertette a fejlesztésekhez elengedhetetlen építészeti 
tudnivalókat. Az ő helyszíni szemléje és szaktanácsadása alapján az eredeti tervektől 
kicsit el is kellett térni a felújítással kapcsolatban, hiszen a megtalált tüzelőberendezés, 
valamint a sárba rakott kőfal bemutatása is fontossá vált, így a tüzelőberendezés nyo-
mait nem tüntettük el a tapasztássál, valamint a belső helyiséget csak fugáztuk és nem 
vastagon tapasztottuk, hogy a sárba rakott kőfal látható maradjon.
 Az ötödik napon folytatódott a zsúptető felkötése, az épület belső helyiségei-
nek fugázása és tapasztása, valamint a külső meszelés. A belső helyiségben található 
verem kitisztítása és fakerettel való ellátása is megtörtént, amit a későbbiekben a 
kiállításban is hasznosítani szeretnének. Az épület bejáratánál látható szélfogó kija-
vítása is megtörtént, méghozzá a paticsfal azonos technikával való kiegészítésével, 
tapasztásával és meszelésével. A napot pedig ismét Buzás Miklós zárta Műtárgyvé-
delem és épületkarbantartás tájházi környezetben című előadásával.
 A hatodik napon a zsúptetővel végre teljesen elkészültünk: a taposott gerinc is 
felkerült, valamint a zsúpot szépen kigereblyéztük, hogy az össze-vissza szálak is el-
tűnjenek. A padlás födémdeszkáinak egy részét is ki kellett cserélni, az épület bejá-
ratánál pedig egy ellejtő sárpadkát is kialakítottunk, valamint az épület körül kisebb 
esővezető árkot húztunk, mely megakadályozza a csapadékvíz pangását, így csök-
kenti a vizesedés és az épület megsüllyedésének esélyét. A belső helyiség is kapott 
egy homokos mészréteget, a gerendák tisztítása után pedig ezt is lemeszeltük, mivel 
a mész fertőtlenítő hatása mellett védi is a faanyagot a külső károsító tényezőktől.
 Az utolsó napon a korábbi munkák apró hibáinak, például a fal apró hajszálre-
pedéseinek kijavítása következett, valamint az utolsó, hófehér mészréteg felvitele, 
mely élettel telivé tette az épületet.
 A tábor szakmai vezetője dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettese volt, az építészeti munkák irányí-
tását Bihari Ádám okleveles építészmérnök végezte. A hét jelentkezőn kívül a szer-
vezők, a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának tagjai is részt vettek 
a táborban, melynek tanulságait figyelembe véve a következő években is folytatni 
szeretnénk a Népi Építészeti Nyári Egyetem megszervezését.

Prikler Szilvia Beatrix
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Harc a könnyező házigombával – A mikófalvi Népi Műemlékház 
és Kovácsműhely Kubinyi Ágoston Programja

A könnyező házigomba (Serpulalacrymans) az építészek szerint az épület legna-
gyobb ellensége, ugyanis minden cellulóz tartalmú anyagot elpusztít: fát, textilt, 
szigetelő anyagokat. Ennek következtében az épületek megroggyanhatnak, meg-
csúszhatnak, a fa korhadásnak indul, fonalai pedig a beton- és téglafalakon is átha-
tolnak, behálózzák az egész épületet. Kiirtása csak szakember bevonásával oldható 
meg, mivel minden házilagos megoldásnak ellenáll, csak hetekig tartó kezeléssel 
lehet megszabadulni tőle. A levegőben rengeteg gombaspóra található, így a köny-
nyező házigombáé is, de csírázása csak adott környezeti feltételek mellett indul 
meg, ezek a faanyag enyhe savassága és 20% feletti nedvességtartalma, valamint a 
szellőzés hiánya. Ha egy épületben megjelenik, akkor általában valamilyen rosszul 
kivitelezett építészeti beavatkozás vagy a környezet változása okozza a megtelepe-
dést. A könnyező házigomba főleg azért veszélyes, mert kicsírázása után már nem 
lehet olyan módszerekkel elpusztítani, ahogy más gombákat, mert a szellőztetés, 
szárítás ellenére is meg tudja magának termelni a túléléshez szükséges vizet a fa-
anyag lebontása során.

A mikófalvi Népi Műemlékház és Kovácsműhely (Fotó: Prikler Szilvia Beatrix)
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 Mit kell tenni tehát, ha könnyező házigombát észlelünk intézményünkben? 
Semmiképpen sem szabad egyénileg nekiállni a kiirtáshoz, mert adott esetben 
ronthatunk is a helyzeten. Bármilyen gombafertőzés esetén hívjunk szakembert, 
aki megvizsgálja az épületet, és megfelelő eljárással eltávolítja a fertőzést. Így tettek 
Mikófalván is, mikor észlelték a gombafertőzést. A Kubinyi Ágoston Program a ki-
állítások megújításához kapcsolódó állományvédelemhez és restauráláshoz is nyújt 
támogatást, így ennek keretein belül a vizesedés, penészesedés és egyéb gombafer-
tőzések megszüntetésére is.
 Mikófalván a Népi Műemlékház és Kovácsműhely pincéjéből kiindulva a 
gombásodás megtámadta már a felette elhelyezkedő hátsószoba padlózatát is. 
Első körben vegyszeres kezeléssel próbálták ezt kiirtani, mely csak átmeneti si-
kert hozott, mivel a gomba nem sokkal később teljes „pompájában” tért vissza. 
Második körben már nehézfegyverzettel is felszerelkeztek: hőkezelték a fertőzött 
területeket. A könnyező házigombától megszabadulni több hetes munkát jelent, 
melynek összetett menete van. Meg kell találni a fertőzés kiindulási helyét és okát, 
hogy megszüntethessék azt. Ezután jön a behatárolás: meg kell állapítani a fertő-
zés kiterjedését az épületben, mely köré biztonsági sávokat kell kialakítani a leg-
utolsó gombafonalaktól számítva egy méterre, és gondoskodni kell arról, hogy az 
épület és a bútorzat többi része a munkák során ne fertőződjön meg. A fertőzött 
részek eltávolítása sajnos elengedhetetlen: a faanyag, falazat, töltőanyagok kibon-
tása és cseréje szükséges, a törmeléket pedig még a helyszínen fertőtleníteni kell 
és ezután kijelölt helyre szállítani, hogy a továbbfertőzést elkerüljük. A vakolat 
leverése és a fugák 1,5 cm-ig való eltávolítása után jöhet a hőkezelés, melynek 
legalább 15 perc/m2 ideig kell tartania. Utolsó lépésként pedig egy kifejezetten a 
könnyező házigomba ellen kifejlesztett vegyszerrel kell kezelni a hőkezelt terüle-
tet, ami akár a falba való hosszas beitatással is járhat.1

 A mikófalvi Népi Műemlékház és Kovácsműhely tehát ezt a rögös utat járta be 
az épület védelmében. Sajnos, a pince falazatának, valamint a fa deszkázatok egy 
részét cserélni kellett, ami szemmel láthatóan is jól kivehető. Szerencsére jelenleg 
úgy tűnik, hogy a fertőzést sikerült teljesen megszüntetni, a jelek alapján nem újult 
ki vagy tért vissza az épületbe.

Prikler Szilvia Beatrix

1 További információ: http://www.pannon-protect.eu/hu/faanyagvedelem/segedletek/szakcikkek 
/126-a-konnyezo-hazigomba.html Utolsó letöltés dátuma: 2019. 02. 25.
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Műtárgyvédelmi és muzeológiai mintaprojekt 
a Jósvafői Tájházban

A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban működő Magyarországi Tájházak Központi 
Igazgatósága (MTKI) és a Magyar Képzőművészeti Egyetem Iparművészeti Resta-
urátor Specializációja közös műtárgyvédelmi és muzeológiai mintaprojektet szer-
vezett 2018. szeptember 23–26. között a Jósvafői Tájházban. A program először – 
akkor még csak restaurátor hallgatók részvételével – 2017 őszén, Gyomaendrődön, 
az Endrődi Tájházban valósult meg. A jósvafői gyakorlat résztvevői a Magyar Kép-
zőművészeti Egyetem negyedéves restaurátor hallgatói, valamint a Debreceni Egye-
tem és a Szegedi Tudományegyetem néprajz szakos hallgatói voltak, összesen 12-
en. A mintaprojekt célja a restaurátor hallgatók megismertetése a kockázatfelmérés 
módszerével, valamint a tájház műtárgyállományának muzeológiai revíziója volt.1 
A mintaprojekt restaurátori részlegének vezetői dr. Orosz Katalin, az Iparművészeti 
Specializációk vezetője és Várhegyi Zsuzsanna, a Bőrrestaurátor Specializáció veze-
tője voltak, a muzeológiai feladatok dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeum ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettese és Papp Andrea, a Bányá-
szattörténeti Múzeum, a Jósvafői Tájház muzeológusa koordinálásával történtek.
 A résztvevők az érkezés napján megismerték a tájház kiállításait, létrejöttének 
körülményeit, megtekintették a református templomot és sétát tettek a települé-
sen. A restaurátor hallgatók két csoportot alkottak. Az egyik csoport a tájházban, 
a másik az istállóban dolgozott. A hallgatók felmérték a kockázati tényezőket a ter-
mészeti környezet és az épület vizsgálatával, ezeket osztályozták, majd megoldási 
javaslatokat dolgoztak ki. A kisebb eszközigényű, azonnali beavatkozást igénylő 
tárgyak tisztítását elvégezték. A portalanítás mellett, ahol szükséges volt, a penész-
gombát és az egyéb fertőzéseket is eltávolították. A helyi ipart bemutató kiállítás 
kismértékű átrendezésére is szükség volt műtárgyvédelmi szempontok miatt.
 A néprajz szakos hallgatók három csoportban dolgoztak és a tájház három he-
lyiségében (szoba-konyha-szoba) található, mintegy 600 néprajzi tárgy revízióját 
végezték el. A gyűjtemény leltára elektronikus formában egy excel táblázatban is 
elérhető volt, ebben a táblában található leírásokat egészítették ki a csoportok a 
tárgy pozíciójával (A-, B-, C-, D-fal meghatározásával), jelenlegi állapotával, illetve 
szükség esetén a leltári leírás bővítésével. Indokolt esetben a tárgyon a sérült leltári 

1 A revízió az 51/2015. (XI. 13.) EMMI rendelet a muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő 
kulturális javak revíziójáról és selejtezéséről szóló rendeletnek megfelelően zajlott. A rendelet 
értelmében kötelező 7 évenkénti műtárgyrevíziót tartani a muzeális intézményi működési 
engedéllyel rendelkező intézmények gyűjteményeiben.
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számot is javították. A revízió során a korábban nem digitalizált tárgyak tárgyfotó-
zása is megtörtént. Ugyanígy jártak el a leltározatlan-, illetve a demonstrációs tár-
gyak esetében is. A kinyomtatott leltárkönyvbe bepecsételéssel rögzítették a revízió 
megtörténtét. A muzeológus hallgatók és az MTKI munkatársai megvitatták a táj-
házi kiállítás megújításának lehetőségeit is.
 A Jósvafői Tájházat Szablyár Péter alapította és üzemeltette, aki a Magyarországi 
Tájházak Szövetségének alapító ügyvezető elnöke volt. Halála után a tájház fenntar-
tását az Abaúji Református Ifjuságért Alapítvány (ARI) vette át. Mező Arnold re-
formátus lelkész a munka szünetében bemutatta a település rövid történetét, temp-
lomát, illetve a fejfás temetkezésről is szólt. Céljuk ösztönözni a településen élőket, 
hogy elhunyt rokonaik számára régi szokás szerint fejfát állítsanak a temetőben a 
manapság bevett gyakorlattal szemben. A tiszteletes vezetésével lehetőségünk nyílt 
a felújított tornakápolnai református templom megtekintésére is. Így a hallgatók 
megismerhették a települést és annak környezetét.
 A gyakorlat ideje alatt egy délután a csoportvezető oktatók a hallgatók részvé-
telével tájékoztatták a helyi közösséget a tájházban folyó munkálatokról és annak 
addigi eredményeiről. A munkálatok mellett már ekkor tettek néhány javaslatot a 
fenntartó felé a műtárgyak megóvásának érdekében.

A textilek tisztítása (Fotó: Bereczki Ibolya)
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 A program folytatásaként 2019. január 16-án a Képzőművészeti Egyetem negyed-
éves iparművészeti restaurátor hallgatóinak félévi vizsgáját tartották meg, ahol a hallga-
tók beszámoltak a gyakorlat alatt végzett munkájukról. Ismertették azokat a kockázati 
tényezőket, melyek károsítják a tájházban lévő műtárgyak állapotát, majd az általuk 
kidolgozott megoldási javaslatokat is bemutatták. A tájházban olyan károsító anyagok 
jelenlétét is észlelték a hallgatók, melyek nagyobb beavatkozást kívánnak. Ezekre vo-
natkozóan is fogalmaztak meg javaslatokat, melyeket a vizsgán előadtak, illetve írásos 
formában is elkészítettek. A vizsgán részt vett egy néprajz szakos hallgató, Pajtók Vivi-
en, aki előadásában bemutatta a tájházat, valamint kiállításmegújításra vonatkozó javas-
latait is ismertette. A vizsga az MTKI két munkatársa, Fancsalszki Noémi és Kmellár 
Viktória előadásával zárult, akik ismertettek egy kiállításmegújításra vonatkozó javas-
latot, valamint bemutatták az ehhez kapcsolódó pályázati ütemterv első változatát.
 A vizsga lezárása után a Tájházigazgatóság munkatársai és a Képzőművészeti 
Egyetem Restaurátor Tanszékének vezetője, valamint oktatói egyeztettek a foly-
tatásról. A tájházakat fenntartók számára is fontos lehet a projekt, ugyanis az itt 
szerzett muzeológiai tapasztalatainkat a későbbiekben tovább tudjuk adni számuk-
ra. A restaurátor hallgatók megismerték a sajátos tájházi műtárgykörnyezetet, így a 
jövőben a tájházvezetők fordulhatnak hozzájuk műtárgyvédelmi kérdésekben.

Műtárgyrevízió (Fotó: Bereczki Ibolya)
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 Az 2017. évi Műtárgyvédelmi mintaprojekt beszámolója a Tájházi Hírlevél 
2017/3. számában olvasható.

 A cikk online formátumban is elérhető az alábbi linken: http://tajhazszovetseg.
hu/sites/default/files/tajhazi_hirlevel/tajhazi_hirlevel_2017_3.pdf 

Fancsalszki Noémi

A helyi közösség tájékoztatása (Fotó: Fancsalszki Noémi)
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Bemutatjuk a Gombai Tájházat, mint szövetségünk új tagját

A tájház adatai
 Neve: Gombai Tájház
 Cím: 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 4.
 Megye: Pest megye
 Nyitva tartás: minden szerda délután 13-18 óráig        
 Belépődíj: 2018 végéig térítésmentes
 A honlap címe: www.gomba.hu
A kapcsolattartó személy elérhetőségei
 Neve: Benkő Szilvia
 Cím: 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.
 Telefon: +3629/433-927
   E-mail cím: benko.szilvia@gomba.hu

 Így ír Fényes Elek Gombáról:
 „Gomba, magyar falu, Pest-Pilis vármegyében, Pesthez keletre 4 mfld. Lakja 1562 
lakos, jobbára református, helybeli pappal és templommal. Határa mindent jól megte-
rem: erdeje, szőleje is van. Bírja Patay József és több Fáy nemzetségbeliek, köztök a mi 
érdemdús Fáy Andrásunk is.” (Magyarország geográphiai szótára. Pest, 1851)
 A falu Pest megye középső részén az Északi-középhegység legdélebbi kistájá-
hoz tartozó Monor-Irsai dombság festői lankáin fekszik, a legközelebbi várostól, 
Monortól 7 km-re Észak- Keletre. Éghajlata átmeneti az alföldi és a hegyvidéki kö-
zött. A település területén két patak folyik, völgyzáró gátakkal mindkettőn halas-
tavat duzzasztottak, a gombai tó köré pedig üdülőövezet épült ki. Az eddig ismert 
első írásos feljegyzés, amelyben Gomba és birtokosa neve szerepel, egy 1337. au-
gusztus 1-jén kelt oklevél.
 A Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 4. szám alatti tájház épülete Dobai Viktor és fe-
lesége, Zsuzsika néni birtokában volt 2015-ig. Az örökös nélküli házaspár 2008-
ban életjáradéki szerződéssel értékesítette a házat az önkormányzat felé. A szépen 
gondozott parasztházon nem végeztek visszafordíthatatlan átalakítást, ugyanakkor 
használata a ’80–90-es évek berendezési jegyeit viselte. Gázkonvektor, olajlábazat a 
falon, konyhai-, fürdőszobai víz-, gázcsapok, csövek, vezetékek halmaza. 
 Innen indultunk… 
 A Gombán alkalmazott építési szokások – amelyeket már egy 2005-ben létre-
hozott túraútvonal egyik tablója is megörökít – tökéletesen felfedezhetőek voltak 
az épületen. Csupán egy-két hiányzó elemet kellett visszaépíteni benne, ami hely-
béli mesteremberek munkája révén sikerült.
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A Gombai Tájház utcai homlokzata (Fotó: Török Árpád)

A tájház megnyitóján dr. Bereczki Ibolya, a Tájházszövetség elnöke és dr. Baksa Brigitta 
(Fotó: Török Árpád)
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 A felújítások során az eredeti állapot visszarendezése, megteremtése volt a cél. 
Így látott napvilágot egy név és egy dátum az első gerendán, amely szerint a házat 
Rostás János 1890-ben építette. 
 A gerendás mennyezetek festése egy eltakart felületen, a pitvar mennyezetén ta-
lálható színhasználat szerint kerültek visszaállításra, ehhez harmonizál a belső és a 
külső festés. Szintén érdekesség a pitvarban látható „kép”, amely a tapasztások alatti, 
vélhetően legrégebbi kék tónusú festés maradványait őrzi. 
 A fatornácos megjelenést még a háború előtt cserélték meszelt téglaoszlopos-
ra, így a ház tetejére sem a zsúpfedés került vissza, hanem agyagcserép. A porta 
kerítése a múltat idézi a jelenkor használhatóságával. Tájházunk nagy előnye, hogy 
megjelenését erősíti a környezete: mögötte a kúriakert, előtte a népszokások átörö-
kítésében elöljáró óvoda is harmonikus szomszédi megjelenést biztosít.
 Gomba lakosságának 95%-a református hitvallású volt 1890-ben, így a tájház 
berendezésében ezt az éles szemű látogató felfedezheti. A letisztultság végig nyo-
mon követhető. Büszkén mondhatjuk, hogy a tájház tárgyi berendezése a hely-
beliek megőrzött kincsein keresztül meséli el egy gombai parasztház lakóinak 
mindennapjait. 
 A berendezési tárgyak helyi gyűjtésűek, egytől egyig adományként kerültek a 
tájházba a szükséges restaurálás után. 
 Sikerült, hogy az összegyűjtött emlékeknek helyet teremtsünk. Méltó helyet.
Nincs nagyobb elismerés annál, ha a fiatal vagy középkorú látogató első megszó-
lalása visszaigazolja, hogy nagyszüleimnél, dédszüleimnél is így volt. Helybéli idő-
sekkel idéztettük fel a régmúltat, ebből fakad a tisztaszoba Gombára jellemző elren-
dezése, amelybe becsempésztük a gombai parasztházakban is megjelenő „levetett 
holmit”, a helyi kastélyokból származó berendezési tárgyakat.
 A gombai tájház nem általános néprajzi objektum, nem egy bárhol elhelyezhető 
épület, ez a GOMBAI TÁJHÁZ.

Lehota Vilmos
polgármester
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A tisztaszoba részlete (Fotó: Török Árpád)

Vizespad mosdóállvánnyal és falipolccal 
(Fotó: Török Árpád)

Az elvetett búzától a kenyérig. A gabona- 
feldolgozás eszközei (Fotó: Török Árpád)
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Bemutatjuk a Nagyberegi Tájházat, mint szövetségünk új tagját

A tájház adatai
 Neve: Nagyberegi Tájház
 Cím: Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 25.
 Megye: Kárpátalja
 Nyitva tartás: Munkanapokon előre egyeztetett időpontban, valamint a meg-

hirdetett rendezvények alkalmával
 Belépődíj: nincs
 A honlap (közösségi oldal) címe:  https://www.facebook.com/nagyberegitajhaz/

A kapcsolattartó személy elérhetőségei
 Neve: Gál Adél (Csurmán-Puskás Anikó)
 Cím: 90202 Beregszász, Vörösmarty út 33/3.  (Sárosoroszi, Fő út 28/a.)
 Telefon/mobil: +38066-5295949 vagy 0620-2272713 (+38097-5891610)
 E-mail cím: galadel1127@gmail.com/ (puskalsaniko1978@gmail.com) 

A tájház rövid leírása
 A nagyberegi tájház a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tu-
lajdonát képezi. Az intézmény muzeális jellege mellett a kezdetektől fogva 
foglalkoztatóházként is működik. Maga az épület is ennek megfelelő berendezéssel 
bír. A tisztaszobában és a konyhában a hagyományos paraszti berendezés látható, 
míg a hátulsóház és a kamra foglalkoztatóházként üzemel. 
 2013-ban történt megnyitása óta hagyományőrző kézműves foglalkozással vár-
ják itt az érdeklődőket. A tájház rendezvényeit a Pro Cultura Subcarpathica civil 
szervezet koordinálja és szervezi a Bethlen Gábor Alapkezelő jóvoltából.

A Nagyberegi Tájház bemutatása

 Nagyberegen egy 1898-ban épült parasztház fogadja a magyar kultúra szerelme-
seit. A Nagyberegi Tájház 2013 óta kulturális, szellemi, hagyományőrző egységként 
működik. A múzeum vidékünkön az egyetlen olyan intézmény, amely múzeumi 
jellege mellett foglalkoztató házként is funkcionál. Fő célja a magyarságunk megőr-
zése és az identitás erősítése legfőképpen a fiatalok körében. Mindezt célirányos és 
rendszeres foglalkozások által próbálja megvalósítani. Az épület és a hozzá tartozó 
udvar a hagyományos paraszti életmód bemutatása mellett alkalmas a különböző 
hagyományőrző foglalkozások levezetésére. Fontosnak tartjuk a paraszti élet szo-
kásvilágának, munkaalkalmainak élethű bemutatását, a helyi tradíciók, a lokális 
identitás megmentését, erősítését. 
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A Nagyberegi Tájház épülete (Fotó: Csurmán-Puskás Anikó – Gál Adél)

A tisztaszoba részlete (Fotó: Csurmán-Puskás Anikó – Gál Adél)
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 A Nagyberegi Tájház „élő tájház”. A tárgyak sokaságát megőrző és bemutató 
csendes szobák élettel teltek meg. A tájház és a hozzá tartozó gazdasági épületek 
megfelelő helyszínt biztosítanak a programok lebonyolításához, legyen szó akár 
táncházról, kézműves foglalkozásról, népi játékról vagy hagyományos kenyérsü-
tésről. A lehetőségek szélesek. A programokról a Pro Cultura Subcarpathica civil 
szervezet hagyományőrző műhelyének munkatársai gondoskodnak.
 Már a tájház berendezésekor figyelembe vették a belső és külső terek hiteles ki-
alakítását, melynek köszönhetően minden helyiség a valóságban is alkalmas a fog-
lalkoztatásra vagy sütés-főzésre. A programok során hangsúlyt kap a hagyományos 
ételek elkészítése. Itt elsősorban a felnőtt résztvevőkre számítunk. Ennek színtere a 
konyha, ahol hagyományos labdacsöröge, farsangi fánk, palacsinta, tarkedli, bejgli 
és egyéb finomságok készülnek.
 Az épület másik helyiségében (a kamrában) hagyományos szövőszék felállítá-
sával szövő alkalmakat teremtünk a fiatalok és az idősebb korosztály számára, fel-
elevenítve a környék gazdag szövőkultúráját. A vászonkészítésre és a fonásra szánt 
estéken a technikák elsajátítása mellett fontos szerep jut a közösségépítésnek és a 
tapasztalatcserének. A fonal, illetve a cérna felhasználásánál maradva a csipkehor-
golás, körmönfonás is helyet kap a programban. 
 A belső termeket igénybe vevő elfoglaltságok között szerepel a kézművesség. 
A csuhé, mint természetes alapanyag felhasználási lehetőségeit bemutatva egykori 
népi játékokat és díszeket is előállíthatnak a résztvevők. Továbbá papírból, karton-
ból, nemezből, fából, gyöngyből, valamint más anyagból is készíthetnek játékokat, 
ékszereket, képeslapokat a gyerekek. A foglalkozások során a fantázia és kreativitás 
fejlesztése mellett megismerhetik a természetes alapanyagok felhasználásának le-
hetőségeit, tudatosul bennük a kézzel készített termékek értéke. 
 A nagyobb ünnepek előtti kézműves foglalkozások során ötvöződnek a techni-
kák. A karácsony előtti mézeskalács- és adventi koszorú készítéssel, vagy a húsvét 
előtti hímes tojás festéssel mindenki ráhangolódhat az ünnepekre. 
 A kültéri foglalkozásokat tekintve a fafaragás és az agyagozás, a korongozás, va-
lamint egyéb hagyományos mesterségek technikáit ismerhetik meg a fiatalok, bele-
értve egyes alkalmak esetén a barantázást és íjászatot is. Az udvaron kapnak helyet 
a diótörő, nyári síelő, célba dobó, gólyaláb és egyéb régi népi játékok.
 A szellemi kultúra bemutatása sem elhanyagolható. A középiskolások és főisko-
lás látogatók részletes tárlatvezetést és előadásokat hallhatnak, melyeket múzeum-
pedagógiai foglalkozással kötünk egybe.
 A kézműves foglalkozások mindegyike egyúttal egy közösségi alkalom is, ahol 
a tanulás mellett a már elfeledett népi játékok és szórakozási formák is megeleve-
nednek.
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 Az összeállított és válogatott programok mindegyike felnőtteknek és gyerme-
keknek is hasznos időtöltéssel egybekötött közösségi alkalmat teremt. A rendezvé-
nyek mindenki számára nyitottak és díjmentesek. A helyi és környező települések 
fiataljai és az idősebb korosztály egyaránt megtalálhatja a kedvére való elfoglaltsá-
got. Mindezekkel a tájház új lendületet kap.
 A tájház programjait a Pro Cultura Subcarpathica szervezi szeptembertől máju-
sig heti rendszerességgel (hetente egy, de néha több alkalom is). A programokról 
a Kárpátalja.ma internetes hírportál programajánlójában rendszeresen tájékozód-
hatnak.

Rövid összefoglaló látható a tájház életéről a 21Tévécsatorna adásában:
https://www.facebook.com/1981235361932919/videos/1679834155452250/

Csurmán-Puskás Anikó – Gál Adél

Luca nap a tájházban (Fotó: Csurmán-Puskás Anikó – Gál Adél)
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Ismerkedés a kukoricacsuhé tulajdonságaival (Fotó: Csurmán-Puskás Anikó – Gál Adél)

Karácsonyi ihletésű képeslap készült (Fotó: Gál Adél)
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Játék a tájház udvarán (Fotó: Csurmán-Puskás Anikó – Gál Adél)

Néptánc tanulás a tájház udvarán (Fotó: Csurmán-Puskás Anikó – Gál Adél)
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Bemutatjuk a Vashosszúfalui Tájházat, mint szövetségünk új tagját

A tájház adatai
 Neve: Vashosszúfalui Tájház
 Cím: Vashosszúfalu, Kossuth u. 63.
 A kapcsolattartó személy elérhetőségei
 Neve: Kardos Andrea 
 E-mail: kardos74@indamail.hu

 Vashosszúfaluban, a Kossuth u. 63. szám alatt tájházat alakítunk ki a családommal.
 Fontos feladatomnak tartom a hivatali munkámon túl (11 településből álló Kö-
zös Hivatal jegyzője vagyok), mivel vidéken élek, hogy a múlt értékei, hagyományai 
feltárásra, gyűjtésre, és bemutatásra kerüljenek. Múlt nélkül nincs jövő, gyökerek 
nélkül, pedig nincs új hajtás.
 Megítélésem szerint a vidék erőssége, ereje abban rejlik, hogy meg merjük mu-
tatni, merjük vállalni azt, hogy milyen volt régen ott az élet. Nekünk, itt élő emberek-
nek kell megmutatni azt, hogy mit nyújt a vidék csendje, harmóniája és nyugalma a 
város zajához képest. A vidék ereje az ott élő emberek lelki gazdagságán múlik.
 Nem térköves porták, nem úszómedencék kellenek falura, hanem pajták, házak, 
ahol a közösség összejöhet, beszélgethet, mulathat, ahol a helyben összegyűjtött 
és megőrzött tárgyakkal az adott település hagyományos tárgyi kultúráját, a népi 
építészet szempontjából jelentős épületekben berendezett lakásbelsőket, gazdasági 
épületeket be tudjuk mutatni.
 Fontos, hogy a falvakon élet legyen, a falu mai valóságában kell átélni a régi világ 
faluját. A régi házak és a tárgyi örökség megőrzése együttesen szükséges. Úgy kell 
megőrizni az épületeket és a tárgyi örökséget, hogy közben élővé tegyük azt.
 Tíz éve álltam neki gyűjteni a régi használati eszközöket, rokkákat, varrógépe-
ket, lüszterlámpákat, szenes vasalót, stb. A 2017-es évben tudtunk megvásárolni 
egy helyi védelem alatt lévő nagyon régi családi házat, amit azóta sikerült a régi 
valóságában felújítani, a két szoba, konyha előtér nagyjából készen van. Hátra van 
még a két kamra és az istálló felújítása. A berendezések teljesen  megvannak (rok-
ka, kukoricamorzsoló, prések, bakerrosta, stb.). Tervezzük a vizesblokk, valamint 
egy nyitott pajta kialakítását búbos kemencével, vendégfogadásra alkalmas hely 
létesítésével. Nagyon nagy a telek, szeretnék gyógynövénykertet, gyümölcsöst is 
kialakítani.

Kardos Andrea
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Részletfotók a Vashosszúfalui Tájház berendezéséről 
(Fotó: Kardos Andrea)
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Bemutatjuk a Sopronkövesdi Tájházat, mint szövetségünk új tagját

A tájház adatai
 Neve: „Énekes ház”
 Cím: 9483 Sopronkövesd, Rákóczi Ferenc utca 30.
 Megye: Győr-Moson-Sopron megye
 Nyitva tartás: helyi rendezvények ideje alatt. Minden más esetben előzetes 

telefonos egyeztetés alapján 99/536-000 vagy 30/940-5165
 Belépődíj: nincsen
 A honlap: www.sopronkovesd.hu

Sopronkövesdi Tájház – „Énekes ház”

Megtisztelő felkérést kaptam Sopronkövesd polgármesterétől, Fülöp Zoltántól: ren-
dezzem be a Rákóczi utca 30. szám alatt felújított „Énekes házat” tájháznak. Az 1980– 
90-es években a Soproni Múzeumban dolgoztam néprajzi gyűjteménykezelőként és a 
restaurátor műhelyben is. Ezzel a szakmai háttérrel kezdtem hozzá a bútorok, haszná-
lati tárgyak összeválogatásához, melyeket a falu lakói az elmúlt évtizedek során aján-
lottak fel az önkormányzatnak. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a bútorok és 
tárgyak felajánlóinak!
 Mivel az adományozott tárgyak nem egy korból származnak, így egy bútor- és 
tárgytörténeti kiállítást láthatnak az érdeklődők. A legrégebbi bútor egy 1862-es 
évszámmal ellátott festett, virágmotívumos ruhásláda. Érdekességek az 1922-ből 
származó áldozási emlékkép és az 1937-ben kiállított segédlevél. 
 A házban két különálló szoba-konyhás lakás található. A nagyobbik lakás kony-
hájában a kemence mellett konyhai eszközökkel ismerkedhet meg a látogató. Itt 
kapott helyet a mosakodó sarok is. A házba a víz nincs bevezetve, régen az udvaron 
gémeskút volt, ebből hordták a vizet.
 A szobában az ágyak mellett asztal és székek, a ruhásláda, bölcső, varrógép is 
ide került, a falon szentképek láthatók, ez volt a hagyományos bútorzata egy fa-
lusi szobának. A bölcsőn egy szép hímzett keresztelő takarót mutatunk be. A 19. 
század végén, a 20. század első felében jelent meg a paraszti háztartások fontos 
bútoraként a ládát felváltó kétajtós ruhásszekrény (a sifon), mely szintén helyet 
kapott a kiállításban.
 A kisebbik lakás szobájában festett bútorok kaptak helyet, melyeknek mintái 
egy 19. század végi ládáról kerültek át a később gyártott bútorokra. Itt már meg-
jelenik a kanapé is. 
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 Ennek a lakásnak a konyhájában egy cipészműhely teljes felszerelése kapott he-
lyet, mely Mentes Tibi bácsi hagyatéka. Itt hangzott el a leggyakoribb mondat a 
látogatók részéről: Tibi bácsi szájában mindig ott volt faszeg és úgy mondta: „gyere 
beljebb, ülj le, mindjárt megjavítom…”
 A ház otthonossá tételéhez hozzátartoznak a textilek: ágytakarók, terítők, falvé-
dők, függönyök, párnák, polccsíkok, törülközők. A felajánlásokon túl a textileket a 
Kövirózsa Kulturális Egyesület hímzőkörének asszonyai készítették a vidékre jel-
lemző hímzésekkel Szalainé Rózsa Katalin vezetésével. Láthatunk szőrhímzéssel, 
vagdalással, lyuk és keresztszemes hímzéssel készített textileket. Köszönet a mun-
kájukért! Ők segítettek felöltöztetni a házat.
 A házhoz tartozik még egy kamra és egy istálló is. A falusi háztartások önel-
látásra törekedtek, így az állattartás és a mezőgazdasági munkák, a termények tá-
rolásához, feldolgozásához kapcsolódó tárgyak kaptak itt helyet. A közeljövőben 
megvalósul egy pajta építése is, ahol a mezőgazdasági gépeket mutatjuk be. A ház 
berendezése még nem teljes. Örömmel fogadnánk még sublótot, szenteltvíztartót, 
borospoharakat, hombárt, padot.
 A berendezés során a különböző állapotban levő bútorokat és tárgyakat tisztí-
tani, konzerválni, szútalanítani is kellett. Némely bútor nagyobb restaurálásra szo-
rult, ezeket lecsiszoltuk és átfestettük, mely munkában Szalainé Rózsa Katalin és 

Sopronkövesdi Tájház-„Énekes ház”
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Iváncsicsné Horváth Krisztina nagy segítségemre voltak. Sok segítséget kaptam az 
önkormányzatnál dolgozó Jancsitól és Feritől, akik a bútorokat szállították a falu 
különböző raktáraiból. Köszönet nekik!
 Jó érzés volt, hogy a tájház berendezése során a faluból többen érdeklődtek, 
be-be néztek, hogy haladnak a munkálatok. Mindenkinek volt egy-egy története a 
házról: „Itt lakott a bátyám, sokszor aludtam itt, ha a késői vonattal jöttem haza és már 
nem akartam a sötétben hazamenni Franciska-majorba.”; „Éppen ilyen szekrénye volt 
édesanyáméknak is!”; „Éppen itt álltak az ágyak, mikor gyerekkoromban látogatóba 
jöttem!”; Ilyen kályhánk nekünk is volt!”…
 Mi lehet a célja egy ilyen tájháznak az értékmegőrzésen túl? Az idősebbek-
ben felidéz egy letűnt világot, visszaidézi gyerek- és fiatalkorukat. Többük szeme 
könnyes lett a tájházi látogatás alkalmából. A fiatalok és a mai gyerekek megis-
merkedhetnek nagy- és dédszüleik életével, használati tárgyaival. Elgondolkod-
hatnak azon, hogy a gépesített világunk előtt élt emberek mennyi mindenhez ér-
tettek, mennyi mindent elkészítettek saját maguk. E letűnt világ embereinek élete 
a nehézségek ellenére is színes, gazdag volt, amint ezt lakáskultúrájuk, használati 
tárgyaik is mutatják. 
 A kiállítás megvalósítása során nekem is ezer emlék jutott eszembe gyerekko-
romból. Kedvenc tárgyaim is vannak: a fa korcsolya, a szépséges Singer varrógép, 
amilyennel varrni tanultam, a zséter, amibe gyerekkoromba még én is fejtem tehe-
net, a kézi kukoricamorzsoló, mellyel téli estéken nagyszüleimmel morzsoltunk, 
a favella, mellyel a szénát raktuk a padláson unokatestvéreimmel, mind megannyi 
szép emléket idéz. Ezeket az érzéseket kívánom a tájház látogatóinak is!

Szalay Katalin
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Cipészműhely Mentes Tibi bácsi hagyatékával 

Szoba részlete 
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Karácsony a Vilma-háznál 

Mindenszentektől március 1-ig a Vilma-ház zárva tart, de ez nem jelenti azt, hogy 
kihalt az épület és a porta. Bejelentkezésre  bárkit fogadunk, péntekenként pedig a 
fonót tartjuk, ahol 20–25 ember jön össze alkalmanként. Ilyenkor lehet korongoz-
ni, kosarat fonni, csipkét verni, de aki más kézimunkával akar foglalkozni, megte-
heti. Ilyenkor tanulunk új kézműves technikákat, idén a sárkánykészítést, amire a 
nyári gyermekcsoportokat is megtanítjuk.
 A fonó keretén belül tartjuk a Vilmás karácsonyt is a tisztaszobában. Gyűjte-
ményünkben van egy 80 cm-es lyuggalt rúd fatalppal, ebbe tűzdelik az asszonyok 
a fenyőágakat. Pavlovicsné Magdi minden évben gyönyörű mézeskalácsokat süt, 
ezekkel díszítjük föl a fát.
 A tisztaszobában rendezzük el a karácsonyi asztalt, mely helyi gyűjtésen ala-
pul, hagyományosan három abrosszal terítjük le. Alul a vetőabrosz van, hogy áldás 
legyen a vetésen, de ezt nem mosták ki régen használat után,  másodiknak a min-
dennapos abrosz került, hogy áldás legyen a mindennapokon is. Fölül a „hímes”, 
ünnepi abroszt tették, amit csak nagy ünnepen vettek elő, hogy áldottak legyenek 
az ünnepek is. Hasonló céllal került egy melencébe az asztal alá a hétféle vetőmag 
is, rá egy köteg széna, hogy áldás legyen az állatokon, akikkel megetették a magokat, 
a szénát.
 Régen Somogyszobon szenteste a régi reformátusoknál mindig csak kocsonya 
volt vacsorára. Így nálunk is kocsonyástál került az asztalra. Ami morzsa lekerült az 
asztalról, összesöpörték mindennap, és karácsony után tettek belőle minden gyü-
mölcsfa alá a jó termés érdekében. A lapát, a kisseprű, a kis melence most is az 
asztal mellé került. Az udvarra hordóabroncsba kukoricát szoktak szórni karácsony 
reggelén, hogy a csibék egy helyre fussanak, ha jön a kánya. Mi is kitesszük az ab-
roncsot a kukoricával.
 Amikor készen van a karácsonyfa és a karácsonyi teríték, összegyűlünk a fe-
nyő körül és elénekeljük a Mennyből az angyalt, s boldog ünnepeket kívánunk 
egymásnak.
 Karácsony előtt szoktunk mézeskalácsot díszíteni a gyerekekkel. Idén a helyi 
iskola 120 tanulója és osztályfőnökeik voltak a vendégeink. Időhiány miatt 10–12 
Vilmás asszony otthon sütött kb. 1200 figurát, amit hat asszony segítségével a gye-
rekek pingáltak ki. Volt pár kimondottan szép munka is.

Spanics Ágnes
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Karácsonyi asztal (Fotó: Spanics Katalin)

Az idei karácsonyfánk (Fotó: Spanics Katalin)
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Mézeskalács díszítése (Fotó: Spanics Katalin)

A kész mézeskalácsok (Fotó: Spanics Katalin)
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Jegyzőkönyv

Készült a Tájházszövetség elnökségi üléséről, amelyet 2018. október 5-én (pénte-
ken) 09.00 órától tartottunk a Dunaszentbenedeki Faluházban (Dunaszentbenedek, 
Kossuth u. 62.)
Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Kimentette magát: Berecz Lászlóné és 
Danter Izabella.

Köszöntő: a jelenlévő elnökségi tagokat, valamint dr. Páll Istvánt, a Felügyelő 
Bizottság tagját dr. Bereczki Ibolya elnök köszöntötte.

A második 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 Kölcsey Ferenc Emlékház és Álmosdi 
Kiállítóhelyek, a csepeli Királyerdei Tájház, a Györffy István Nagykun Múzeum, 
Kántor Sándor Fazekasház, valamint a sopronkövesdi „Énekes-ház” kérte felvéte-
lét. Az elnökség miután meghallgatta a jogi tagként csatlakozni kívánó gyűjtemé-
nyek rövid bemutatását, egyhangúlag jóváhagyta a tagfelvételi kérelmeket.

A harmadik napirendi pontban dr. Bereczki Ibolya elnök a Kubinyi Ágoston 
Program 2018. évi eredményeit értékelte. Véleménye szerint feltétlenül szüksé-
ges folytatni a tájházak tudatos felkészítését. A Tájházigazgatóság címére érkező 
kérdések tanúsítják, hogy vadhajtások még léteznek, fontos ezeket kezelni. Több 
támogató nyilatkozatot adtunk ki, mint a korábbi években, összességében vi-
szont másoktól kevesebb pályázat érkezett, így arányaiban nőtt a tájházak nyerési 
aránya. Kassai Hajnal főosztályvezető asszonnyal (EMMI, Múzeumi Főosztály) 
történt konzultáció a témában, remélhetőleg 2019-ben is folytatódik a program.  
Új módszertani anyagként a Tájházigazgatóság a Tájházi TudásTár sorozat első kö-
tetét jelentethette meg Tájházaink megújítása – a kiállítási forgatókönyv címmel.  
A Kubinyi Programmal összefüggő cél, hogy a tájházakban megrendezett kiállítások 
szakszerűek, hitelesek legyenek és egyúttal élményt nyújtsanak a leendő látogatók 
számára. A Hosszúhetényi Tájház, a kiskőrösi Petőfi Szülőház és az Algyői Tájház 
kiállításai gondos előkészítő munka nyomán születtek meg. A részletes forgató-
könyvek közreadásával, a pontos tárgylistákkal, látványtervvel, a közreadott szöve-
gekkel mintát adnak a tájházakat megálmodók és megújítók számára. A TudásTár 
a Tájházigazgatóság honlapján megrendelhető (http://tajhazigazgatosag.skanzen.
hu/megrendelheto-a-tajhazi-tudastar.html).  
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A negyedik napirendi pontban dr. Bereczki Ibolya elnök a Népi építésze-
ti program eredményének tapasztalatairól nyújtott tájékoztatást: 1,5 milliár-
dos keret állt rendelkezésre a 2016. novemberi kormányhatározat értelmében.  
A pályázatot a Lechner Központ kezelte, nagyon pozitív az ezzel kapcsolatos ta-
pasztalat, a teljes folyamatban tisztességesen odafigyelve, a pályázókkal folyama-
tosan egyeztetve végezték munkájukat. Nagyságrendileg 400 pályázat érkezett. 
A bíráló bizottságban Krizsán András, Nagy Gergely, Dobosyné Antal Anna és 
dr. Bereczki Ibolya kaptak helyet. Jól előkészített pályázati anyagokat kaptak, de 
látható volt, hogy sok helyen nincs még meg a települési arculati kézikönyv, ezt a 
szerződéskötés feltételeként határozzák majd meg. Ahol jó a pályázat, jó az épü-
let, ott az volt a cél, hogy lehetőleg teljes összeget kapjanak. Önkormányzatoknál 
50 % önerő, magánszemélyeknél 20 % volt az önerő szükségessége. Az első bírá-
lóbizottsági ülésen jelen volt dr. Földváry Gábor örökségvédelmi ügyekkel kap-
csolatos feladatok koordinálásáért felelős miniszteri biztos, az utolsón pedig dr. 
Tuzson Bence közszolgálatért felelős államtitkár. Mindketten kíváncsiak voltak 
a bírálók véleményére, hogy tovább folytatódjon-e 2019-ben is a népi műem-
lékek, illetve a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvására, 
megőrzésére, fenntartására meghirdetett program. Nyitottság, pozitív hozzáállás 
jellemezte a témához való viszonyukat, amely reménykeltő a jövőre nézve. 
 Dr. Bereczki Ibolya a tájékoztatásához hozzáfűzte: az építészeti előírások mű-
emlékek esetében jelenleg nagyon megengedőek, szükséges, hogy a továbbiakban 
kérjék ki a pályázók műemléki szakemberek segítségét. A műemlékeknél hosszabb 
eljárást igényel az engedélyeztetés, fontos, hogy tudatosan készüljenek rá a pályázni 
szándékozók. Ennek az ösztönzését elősegíti, hogy bizonyos előkészítési költsége-
ket is el lehet számolni a pályázat részeként.

Az ötödik napirendi pontban tájékoztatót hallgathatott meg az elnökség az 
SZNM – Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága elmúlt féléves munkájá-
ról, a Tájházszövetséggel közös tevékenységéről.
 Dr. Bereczki Ibolya ismertette, hogy a igazgatóság jelenlegi személyi összeté-
tele a következő: Prikler Szilvia, Kmellár Viktória és Fancsalszky Noémi. Mind-
hárman néprajzosok, a Skanzen szakmai munkatársai nyújtanak számukra segít-
séget szükség esetén. 
 Június 9-én valósult meg a „Hagyományaink vendégségben” program a Muharay 
Elemér Népművészeti Egyesülettel közösen. Szép számú közösség érkezett, sikeres, 
gazdag program valósult meg. Alkalom volt egyben arra is, hogy az első szabadtéri 
és tájházi muzeológiai képzés okleveleit átadják a résztvevőknek.
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 Bajnóczy-Kovács Edina elmondta, hogy a Gyömrőn tartott Tájházi Műhelynek 
a textilek műtárgyvédelme állt a középpontjában. Erős Dóra és Faragó Szandra res-
taurátorok tettek javaslatokat a tárolással, javítással, kártevőkkel kapcsolatban, az 
elméleti előadások erre épültek. 
 Bihari Ádám a felpéci és őriszentpéteri népi építészettel kapcsolatos esemé-
nyekről számolt be. Népi Építészeti Nyári Egyetem valósult meg 2018. július 
23–29. között Felpécen, melynek témája a hagyományos népi építészeti munkák 
megismerése volt. A Felpéci Tájház a korábban a Felpécért Alapítvány számára 
ajándékozott szőlőhegyi présházának felújítására pályázott és nyert támogatást a 
Kubinyi Ágoston Program keretében. A táborban hét fő, valamint az MTKI teljes 
munkatársi gárdája vett részt. A nyári egyetem szakmai vezetője dr. Bereczki Ibolya 
volt, az építészeti munkák irányítását Bihari Ádám végezte. 
 Bihari Ádámtól javaslat hangzott el a Nagyapám Háza hagyományos házépítő 
mester-inas képzés, a Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) és a Sárkol-
lektíva összefogására, hogy a jövőben ne párhuzamosságok legyenek, hisz mind-
annyian népi építészeti programot valósítanak meg, szerencsésebb lenne ezeket 
összehangolni. 
 2018. szeptember 12-én az Őrségben került sor Tájházi Műhelyre, melynek té-
mája a Nyugat-Dunántúl hagyományos tetőfedése volt. A délelőtti elméleti megala-
pozást követően a nap második fele gyakorlattal telt, ahol a résztvevők megtanulhat-
ták és kipróbálhatták a kévekettőzést, valamint megtekinthették a zsúpkéve tetőre 
kötésének módját is. A Tájházigazgatóság munkatársai a teljes folyamatot felvették, 
kiváló néprajzi anyag készülhet belőle. Az őrségi tapasztalatok kiváló turisztikai 
megoldásokról, nagyszerű módszertanról tettek tanúságot. Bihari Ádám a részvételi 
arány növelésére javasolta a szövetség hirdetés módszertanának újragondolását.
 A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága (MTKI) és a Magyar Kép-
zőművészeti Egyetem Iparművészeti Restaurátor Specializációja közös Műtárgy-
védelmi és muzeológiai mintaprojektet szervezett 2018. szeptember 23–26. között 
a Jósvafői Tájházban. Ez lényegében egy kockázat felmérő módszer tájházi környe-
zetben megvalósuló gyakorlatban. Az egyetem részéről dr. Orosz Katalin a vezetője 
a projektnek, levelezős negyedéves egyetemi hallgatókat vonnak be a munkába.  
Az igazgatóság kiegészítette a restaurátori folyamatot egy néprajzi blokkal, 
Fancsalszky Noémi, Prikler Szilvia, Papp Andrea és dr. Bereczki Ibolya vettek részt 
a munkában. A hangsúly a felmérésen és a megelőzésen volt, de tárgytisztítás is 
történt. A kiállításhoz érdemben nem nyúltak hozzá, az összkép nem változott. 
 Dr. Bereczki Ibolya megfogalmazta, hogy a Népi Építészeti Nyári Egyetem és a 
Tájházi Műhelyek helyszíneire javaslatot vár az elnökségtől. 
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A hatodik napirendben az elnökségi tagok számoltak be az előző elnökségi 
ülés óta tartott regionális találkozókról 
 Kapitány Orsolya a június 2-án Sárpilisen megvalósult találkozó tanulságait 
foglalta össze. Az esemény középpontjában a kommunikáció állt, megpróbálták 
körüljárni a kérdést, hogyan tudtunk a múltból a jelenbe eljutni, ugyanakkor egy-
re inkább arra koncentrálni, hogy a jövő építéséhez milyen eszközök, módszerek 
szükségesek. Mindenkinek meg kell lépnie és alkalmaznia az új gyakorlatokat, 
de a hagyományos eszközöktől sem szakadhatunk el teljesen. Gyors változások 
történtek az elmúlt 15 évben, nem mindenki tudott ezekkel lépést tartani. Né-
hol megtorpanást érzékelünk, az eddigi kommunikáció már nem elégséges. Erős, 
magabiztos jövőképhez szükséges bevonni a fiatalokat, friss erővel lehet csak to-
vábblépni.  
 Jaszman Gabriella a hartai találkozóról számolt be. A Német Nemzetiségi 
Tájházak és Dél-Magyarországi Tájházak közös találkozójára 2018. június 1-én 
került sor „Kézműves műhelyek, kézműves mesterek a tájházakban” címmel.  
A kissé megcsúszott előkészítés miatt az esemény meghívója megkésve került 
el a címzettekhez, így sajnos a várnál kevesebb résztvevő érkezett, de a nagy-
szerű előadások és a házigazdák vendégszeretete így is sikeressé, eredményessé 
tette a találkozót.
 Bihari Ádám a Nyugat-Dunántúli regionális találkozóról tájékoztatott. 2018. áp-
rilis 13-án az oszkói Hegypásztor Pincéknél megvalósult esemény kiinduló témája 
a népi építészet, mint szellemi kulturális örökség volt, majd dr. Illés Péter etnológus 
muzeológus „Tájház vagy közösségi múzeum?” előadása tartogatott a résztvevők 
számára nagyszerű inspirációt ahhoz, hogyan lehet tájházat varázsolni egy olyan 
helyen, amely érdemes rá.
 Bajnóczy-Kovács Edina az október 24-én, Turán rendezett találkozó lénye-
gét összegezte. Fontos tanulságként fogalmazható meg, hogy a működési formá-
val kapcsolatos iránymutatás meghatározó, szükséges ennek alapos átgondolása.  
A tájházak fenntartói részéről hasznosnak véli az értéktár bizottságok megis-
merését, hasonlóak a célok, közös érdek egymás munkájának átláthatóvá válása.  
A Galga-menti tájházak esetében megfontolandónak vélte az együttműködés kiter-
jesztését, az esetleges összekapcsolódást, a közös működést. A gyűjteményi gyara-
pítás ugyancsak fontos kérdés, egyre inkább a tudatos gyűjtés, a vétel is megjelenik 
az öröklés és adományozás mellett, érdemes időt és energiát szánni a tudatosságra, 
a gondos nyilvántartásra.
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 Az Egyebek napirendi pontban dr. Bereczki Ibolya reagált Kapitány Orsolya 
korábbi felvetésére, fontosnak tartja, szeretné kérni, hogy írásban is fogalmazza 
meg az elnökség, hogyan látja a jövőképet, a Tájházszövetség, mint civil szervezet 
jövőjét. Miken változtassunk, hogyan vonjunk be fiatalokat, újakat, olyanokat, akik 
a korábbiakban aktívak voltak. Kérte Kapitány Orsolyát, hogy írjon erről egy vita-
indító gondolatsort, amelyre az elnökség tagjai válaszoljanak írásban.

Hegedűsné Majnár Márta
ügyvezető elnök

Az elnökség tagjai (Fotó: dr. Páll István)



A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

52

Tartalom

Hegedűsné Majnár Márta: Dunaszentbenedek adott otthont     
a tájházvezetők országos találkozójának ......................................................................... 3

Dr. Páll István: BUDAÖRSI AZ ÉV TÁJHÁZA      
a Magyarországi Tájházak Szövetsége a Bleyer Jakab Helytörténeti   
Gyűjteménynek ítélte a szakmai elismerést ................................................................... 5

Dr. Vígh Annamária: Köszöntő a Tájházszövetség 15. születésnapjára .................... 8

Mező Arnold: Emlékezés Szablyár Péterre – a Jósvafői Tájház továbbélése ........... 11

Prikler Szilvia Beatrix: Mutassuk meg, hogy milyen is volt régen!    
A Bogyiszlói Tájház Kubinyi Ágoston Programja....................................................... 15

Prikler Szilvia Beatrix: Közösen is lehet! A Kubinyi Ágoston Program    
és a Népi Építészeti Nyári Egyetem Felpécen ............................................................ 18

Prikler Szilvia Beatrix: Harc a könnyező házigombával – A mikófalvi   
Népi a Műemlékház és Kovácsműhely Kubinyi Ágoston Programja ........................ 21

Fancsalszki Noémi: Műtárgyvédelmi és muzeológiai mintaprojekt       
a Jósvafői Tájházban ......................................................................................................... 23

Lehota Vilmos: Bemutatjuk a Gombai Tájházat, mint szövetségünk új tagját ..... 27

Csurmán-Puskás Anikó – Gál Adél: Bemutatjuk a Nagyberegi Tájházat,  
mint szövetségünk új tagját ............................................................................................. 31

Kardos Andrea: Bemutatjuk a Vashosszúfalui Tájházat,    
mint szövetségünk új tagját ............................................................................................. 37

Szalay Katalin: Bemutatjuk a Sopronkövesdi Tájházat,    
mint szövetségünk új tagját ............................................................................................. 40

Spanics Ágnes: Karácsony a Vilma-háznál .................................................................. 44

Hegedűsné Majnár Márta: Jegyzőkönyv ..................................................................... 47


