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AZ ÉV TÁJHÁZA
A veszprémi Bakonyi Ház
A Magyarországi Tájházak Szövetsége a veszprémi Lackó Dezső Múzeum – Bakonyi Ház gyűjteményének ítélte oda 2019-ben a szakmai elismerést.
A jövő évben alapításának 85. évfordulóját ünneplő veszprémi Bakonyi Ház, mint a
Dunántúl első, illetve a magyar nyelvterület második tájháza a később muzeológiai
tudományággá fejlődő „magyar skansen” – gondolat egyik korai példája. Mára tudománytörténeti, múzeumtörténeti és egyben várostörténeti jelentőséggel is bír.
Veszprémben a Bakonyi Háznak és a Laczkó Dezső Múzeumnak is otthont adó
Erzsébet-ligetben 1935-ben felépített parasztház kezdettől fogva állandó néprajzi
kiállítással működött. Megszületését elsősorban annak köszönhette, hogy a múzeum állandó kiállításában kevés lehetőség volt a gazdag néprajzi anyag bemutatására.
1935-re egybehangzó célként fogalmazódott meg a néprajzi kiállítóhely igénye, illetve a műtárgyak eredeti rendeltetésének, funkcionális környezetének, életterének
bemutatása.
A Bakonyi Ház három osztatú lakóépület, boltíves tornáccal, a Veszprém környéki népi építészet jellegzetes, viszonylag fejlett típusa amely különösen a kisnemesi falvakat jellemezte. Közvetlen mintája Simon István Öcs községben álló
lakóháza volt. A ház építésének és történetének teljes korabeli dokumentációja
rendelkezésre áll, a kiállítóhely teljes története rekonstruálható. Az 1930-as, 40-es
években a Bakonyi Ház a tudományos közvéleményben a „népies szellemben” épített bemutatóhelyekkel szemben a hiteles néprajzi ház egyik mintapéldája lett.
A Bakonyi Ház közadakozásból épült, Veszprém vármegye és Veszprém város
közönségén túl 11 ipari vállalat, szervezet, illetve számtalan magánszemély járult
hozzá. A veszprémi iparosok és kereskedők munkájukkal segítették a ház építését.
Ma azt mondanánk, hogy cselekvő közösségek munkáját dícséri, közösségi részvételen alapult a létrejötte. 1935 augusztusában a Veszprémi Ünnepi Hetek keretében
került sor az átadására, ettől kezdve népművészeti – háziipari bemutatóhelyként is
működött. A hátsó szobában berendezett csutorás műhelyben Illikman József, az
utolsó veszprémi csutorásmester dolgozott, városi rendezvények alkalmával pedig
helyi viseletbe öltözött fiatalok tartottak bemutatót a házban, tehát korát megelőzve, interaktív kiállítóhelyként fontos színtere volt a városi és a vármegyei identitás
felmutatásának.
A tervező Linzmayer György építészmérnök volt, a kiállítást Nagy László múzeumőr készítette, a berendezést lakószoba, konyha és csutorásműhely alkotta. 19513
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A konyha (Fotó: Laczkó Dezső Múzeum)

A szoba (Fotó: Laczkó Dezső Múzeum)
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Időtlen idők!? című kiállítás a Bakonyi Ház harmadik helyiségében
(Fotó: Laczkó Dezső Múzeum)

ben Vajkai Aurél koncepciója alapján átalakították a házat. Az első szoba tornácról
nyíló ajtaját befalazták és a helyiségbe a konyha felől nyitottak ajtót. A festett bútorzatot a kisnemesi lakáskultúrára jellemző keményfa faragott bútorokra cserélték.
1970-ben a szabadtéri néprajzi múzeumok létrejöttével is megőrizte különleges értékét, ekkortól tekinthető egy igazi „parasztháznak a nagyváros szívében”.
1983-ban újabb átrendezésre került sor dr. Lackovits Emőke kutatási eredményei alapján és vezetésével. A ház ekkor lett a református kisnemesi lakáskultúra
bemutatóhelye, amely arculatát a mai napig megtartotta.
A népi kultúrát hajlamosak vagyunk időtlennek, ősinek, öröktől fogva létezőnek látni. A hátsó szobában 2016-ban nyílt kiállítás Időtlen idők!? címmel, amely
dr. Schleicher Veronika tervei alapján készült, ezt a képet kívánja árnyalni, néhány
úgynevezett „évszámos” tárgy bemutatásával. A kiállításban felvetett kérdések a
történeti időben megragadható és magát meghatározó népi kultúra sokarcúságára
irányítják a figyelmet.
A ház környéke ma etnobotanikai oktatókert, amely a környékre jellemző vadon élő, illetve termesztett növényekből ad válogatást. A mintegy kétszáz növényt
úgy válogatták össze, hogy minél sokoldalúbban mutassa be a helyi paraszti kultúrában és folklórban betöltött szerepét.
5
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Búzaőrlés a Bakonyi Ház előtt a Múzeumok Éjszakáján 2017-ben

Az elmúlt években a Bakonyi Ház népszerű városi rendezvényhelyszínné vált,
elsősorban a mobil kemence révén, nagy népszerűségnek örvend a kenyér- és langalló sütés. A hagyományok és népszokások átadása a fiatalabb generációknak, óvodás és iskolás csoportoknak szervezett múzeumpedagógiai foglalkozások szintén
emelik az intézmény kulturális életben betöltött jelentős szerepét.
Miszlai Zsolt
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Élő hagyomány a tájházakban
A Magyarországi Tájházak Szövetségének
XVII. Országos Szakmai Találkozója
A Magyarországi Tájházak Szövetsége Hatvanban és Boldogon rendezte meg a
XVII. Országos Szakmai Találkozóját 2019. 09. 26–28. között. A találkozó helyszíne hagyományosan a korábban az Év Tájháza elismeréssel kitüntetett tájház és
települése, amely vendégül látja az országból és a határon túlról érkező tájházak
képviselőit. A találkozó témája idén kapcsolódott a tájházhoz köthető tevékenységhez, vagyis ahhoz, hogy a tájházak hogyan tudnak hozzájárulni a hagyomány
továbbéléséhez, átadásához.
A szakmai találkozó csütörtök délután Hatvanban kezdődött, ahol a konferencián
résztvevők egy városi séta során megismerhették a település történetét és meghatározó épületeit (Szent Adalbert templom, Városháza). A Hatvany Lajos Múzeumban a
jelenlegi kiállításokat tekinthették meg Márkus Marianna igazgató és Kökény Ferenc
igazgató-helyettes szakmai vezetésével. Számunkra különösen figyelemre méltó volt
a Mikor én kicsike voltam… A gyermeki élet pillanatai a 20. század első felében című időszaki kiállítás, valamint fontos megemlíteni Morzsái az eltörött világkalácsnak című,
Lesznai Anna költő, képzőművész munkásságát bemutató kiállítást is. A nap zárásaként a múzeum épületében működő Serfőzde történetét, működését ismerték meg a
résztvevők, majd megkóstolhatták az itt készülő söröket.
A szakmai találkozó pénteken a boldogi Ujváry Ferenc Művelődési Házban az
Év Tájháza elismerés átadásával folytatódott, melyet 2019-ben a veszprémi Bakonyi Ház érdemelt ki. Az elismeréssel járó faragott emléktáblát Péterváry-Szanyi Brigitta, a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum igazgatója és Lipéczné Karsai Henriett
néprajzos-muzeológus részére dr. Bereczki Ibolya, a Magyarországi Tájházak Szövetségének elnöke, Hegedűsné Majnár Márta, a Magyarországi Tájházak Szövetségének ügyvezető elnöke, Kassai Hajnal, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
főosztályvezetője, Laczkó Roland Boldog község polgármestere és dr. Szabó Zsolt,
a térség országgyűlési képviselője adta át.
Az Év Tájháza elismerés átadása után kezdődött a konferencia, melynek témája
az Élő hagyomány a tájházakban volt. Kassai Hajnal, az EMMI Múzeumi Főosztályának vezetője a tájházak országos múzeumi programokhoz való kapcsolódási
lehetőségeiről tartott előadást, valamint beszélt arról, hogy milyen előnyei vannak
ezeknek a fesztiváloknak és miért érdemes a tájházaknak kapcsolódni ilyen jellegű
rendezvényekhez. Dr. Bereczki Ibolya, a Magyarországi Tájházak Szövetségének
elnöke előadásában arról beszélt, hogy miként van jelen az élő hagyomány a tájházakban és milyen módon tehetők élővé ezek a muzeális intézmények. A tájházak ki7
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Az Év Tájháza díj átadása után a díjazottak és az átadók (Fotó: tajhazszovetseg.hu)
állításaiban bemutatott szokásokról dr. Vass Erika, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
néprajzkutatója beszélt. Saját tapasztalatait osztotta meg a konferencia résztvevőivel
arról, hogyan lehet becsempészni az enteriőrökbe a szokásokat. Akár egy-egy tárgy
kiállításba helyezése is megjeleníthet egy adott szokást vagy kapcsolódhat egy-egy
jeles naphoz, nemzeti ünnephez. A tájházak gazdag gyűjteménye jó lehetőséget kínál erre a megoldásra. Bajnóczy-Kovács Edina, a Magyarországi Tájházak Szövetségének elnökségi tagja előadásában a Boldogi Tájház fejlesztéseit ismertette, kiemelt
figyelmet szentelve a boldogi lakodalmast bemutató kiállításnak, melyben egy esküvői menetet jelenítenek meg viseletes bábukkal, valamint a szobában elhelyezett
tablók segítségével a látogatók a lakodalmak történetét is megismerhetik. Pintér
Orsolya előadásában megismerhették a résztvevők a Kéméndi Tájház gyakorlatát
arra vonatkozóan, hogy a tájház segítségével hogyan élnek tovább a hagyományok
egy Alsó-Garam menti, a mai Szlovákia területén található településen.
Az érdekes, sok tanulságot bemutató előadások után pódiumbeszélgetésre került
sor, melyben szintén főszerepet kapott a szokások megjelenítési lehetősége különböző tájházi rendezvényeken, kiemelten a Tájházak Napján. A beszélgetésben résztvevők mind nagy tapasztalattal rendelkeznek a témában. A beszélgetést Hegedűsné
Majnár Márta, a Tájházszövetség ügyvezető elnöke moderálta, beszélgetőtársai vol8
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„...és Boldogon éltek...” című kiállítás részlete (Fotó: Hársfalvi György)

tak: Gál Adél (Nagyberegi Tájház), Szabó Mónika (Sárpilisi Tájház), Nagy György
(Boldogi Tájház), Kormos Rebeka (Ócsai Tájház), dr. Simon András (Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, tanszékvezető egyetemi
docens). A beszélgetés alapján képet kaptunk arra vonatkozóan, hogy a fenti intézményekben milyen szokáselemek jelennek meg hangsúlyosan. A beszélgetésben résztvevők elmondásai alapján a hallgatóság ötleteket meríthetett további munkájához.
Délután a résztvevők a Boldogi Tájházba látogattak el, ahol a már korábban említett kiállítást is megtekinthették, valamint bepillantást nyerhettek a boldogi nagyrózsa
készítésébe. A szemre is izgalmas, nevezetes süteményt hagyományosan lakodalmak
alkalmával sütik, de napjainkban a tájház eseményein is kóstolhatják a látogatók.
A tájház megtekintése után tájházi villámbemutatók következtek, amelynek keretében különböző fejlesztéseket ismertettek a megszólalók. Így Szikszai Zsuzsanna jóvoltából megtudhattuk, hogyan gazdagodott újabb gazdasági építményekkel
a József Attila Múzeum szabadtéri gyűjteménye Makón. Korompainé Mocsnik
Marianna a Dr. Bihari Szakértő Irodával közösen működtetett Kistelepülési Múzeumpedagógiai Programot ismertette, melynek lényege, hogy az adott településhez
kapcsolódóan a település tájházában tartják a múzeumpedagógiai foglalkozásokat,
így a gyermekekhez helybe érkezik a foglalkozás.
9
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Dr. Bereczki Ibolya a konferenciát összegző zárszóban megköszönte minden
előadónak és a hallgatóságnak a részvételt, majd felhívta a figyelmet arra, hogy az
előadásokból is látszik, milyen lehetőségek rejlenek a tájházakban. Észrevehető a
szemléletváltás, amely a programkínálatban is megjelenik. Azonban arra is emlékeztetett, hogy ettől függetlenül sok tennivalójuk van az intézményeknek. Mindenkit arra biztatott, hogy használják ki a különböző pályázati lehetőségeket, valamint
a még muzeális intézményi működési engedéllyel nem rendelkező tájházak szerezzék meg működési engedélyüket, melynek révén számos pályázati forrás elérhetővé
válik számukra, például a Kubinyi Ágoston Program.
A zárszót követően még sor került a Kurtaszoknyás lakodalom c. film részleteinek megtekintésére Király Katalin etnológus, a Tájházszövetség elnökségi tagjának
kommentelésével. A napot a boldogi gyermek- és felnőtt hagyományőrző csoportok emlékezetes műsora, majd táncház zárta. Ezúton is köszönjük Boldog településnek a szíves fogadtatást!
Az országos találkozó a szombati napon szakmai kirándulással folytatódott,
amelynek keretében Dél-Pest megyei tájházakat tekinthettek meg a résztvevők.
Megismerkedtek az épületekkel, a gyűjteménnyel és ízelítőt kaphattak a tájházi
programokról, valamint szíves vendéglátásban is részesültek. Az út során az alábbi tájházakat ismerték meg: a Hévízgyörki Tájházat, amely a helyi értéktár része.
A Bab-Uska Tájházat Úriban, ahol a magántulajdonban lévő, viseletben gazdag gyűjtemény reprezentálja a településre egykor jellemző öltözködést.
A következő állomás a Zsámboki Tájház volt, melyet Sós Józsefné Vera néni
fiatalkorához kapcsolódó történetekből ismerhettek meg a programon jelenlévők. A tájház fontos szerepet tölt be a közösség életében, a helyi nyugdíjas klub
itt tartja összejöveteleit.
A Turai Falumúzeumban – Maczkó Mária népdalénekes jóvoltából – énekes
köszöntés fogadta az oda érkező csoportot, majd megismerkedtek a tájház kiállításával, illetve népi játékokat próbálhatták ki, összemérhették tudásukat a csülközésben és abroncshajtásban. A Kubinyi Ágoston Program segítségével megújult Kókai
Helytörténeti Gyűjtemény új állandó kiállítását is megtekinthették, mely bemutatja
a település történetét. Utolsóként a Gombai Tájház látogatására került sor, melyet
közösségi összefogás nyomán hoztak létre és rendeztek be 2018 nyarán. A szakmai
kirándulás során is jól látható volt, hogy a tájházak mögött olyan közösségek állnak,
amelyek sokat tesznek az intézményük működéséért, nekik köszönhetően válik
élővé a ház, és lesz közösségi események színtere a tájházak portája.
Fancsalszki Noémi

10
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A találkozó résztvevőit Szörfiné Solti Erzsébet köszönti a Bab-Uska Tájházban
(Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)

Sós Józsefné Vera néni a tájház előtt helyi viseletben (Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)
11

A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

Miért lehet hasznos a falkutatás?
A besenyszögi Vehiculum-Ház példája
A besenyszögi önkormányzat már évek óta sikeresen pályázott a Kubinyi Ágoston
Programon, melyből a Vehiculum-Ház Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Múzeumpedagógiai Tagintézményének fejlesztését végezték el és végzik folyamatosan. Mivel
a Kubinyi Ágoston Program monitoring feladatait a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága végzi, ezért helyszíni szemle keretében megtekintettük az intézményt. Ekkor az épület szomszédságában található házat is megmutatták, valamint
elmesélték, hogy az épületben egykor szatócsbolt működött. Ezt az önkormányzat
megvásárolta, és rendelkezésükre bocsátotta, így szeretnének benne egy működő
szatócsbolttal rendelkező tájházat létrehozni, melyben helyi termékeket árusítanának. A Jászladányi út 16. alatti telken álló épület felújításra szorul, és több olyan
kérdés is felmerült történetével kapcsolatban, melyre a kutatások és az interjúk nem
tudtak fényt deríteni. Az intézmény vezetője, Molnár Melinda a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága segítségét kérte, ezért Szuromi Anna és Buzás Miklós
építész kollegáinkkal részletes falkutatást végeztünk 2019. április 11-én.

A leendő tájház épülete (Fotó: Prikler Szilvia Beatrix)
12
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Az eltérő színű vályogtéglák jelzik a későbbi
falszakaszokat (Fotó: Prikler Szilvia Beatrix)

Az egykori kemence körvonalai
egyértelműen kirajzolódnak
(Fotó: Prikler Szilvia Beatrix)

A különböző festés és meszelésrétegek is
határozottan elkülöníthetők
(Fotó: Prikler Szilvia Beatrix)
13
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Az 1920-as évekbeli lakóház vályogtéglából épült, fehérre meszelt, betoncseréppel fedett épület. Eredetileg valamilyen könnyebb héjazata lehetett, feltehetően
nád, mivel a tetőszerkezet eredeti gerendáit megerősítették, melyet a padlás szemrevételezésekor egyértelműen látni lehetett. A tető lejtésében egy éles törés figyelhető meg, melyet az eltérő fedőanyag miatt alakítottak ki, a szatócsbolt felőli rész
ugyanis cseréppel fedett. Valószínűleg eredetileg is ezzel boríthatták, mivel a lejtés
szöge nem megfelelő a nádfedéshez. Korábban azt gondoltuk, hogy ezt a részt, mely
alatt a szatócsbolt is található, csak később toldották az eredeti épülethez, viszont
a tető vizsgálata során kiderült, hogy a szerkezet egységes, feltehetően eredetileg
is így építették a házat, ahogy jelenleg kinéz. Ezt az is alátámasztja, hogy az épület
utcafronti részén nem látszik repedés a toldás vélhető helyén.
Az egyik fő kérdés a tüzelőberendezés elhelyezkedése és jellege volt. A konyha és a
szoba padlóján is látszódott a toldás, mely arról árulkodott, hogy az épített tüzelőt már
a fa padló megléte után bontották el mindkét helyiségben. A hengeres mintákkal festett falon repedés volt látható, mely a kemence valószínű helyét jelezte. Ez bebizonyosodott, mikor a felső festés és mészrétegek, majd a vakolat bontását elkezdtük, ugyanis
a kemence íves körvonala szépen kirajzolódott a szobában. Az egykori kemence ívén
belül is több réteg tapasztás és festés volt található, mivel új réteg felvitelekor mindig
a festékre tapasztottak, és ezt festették le. A kemence melletti falszakaszon jóval több
réteget megfigyelhettünk meg, ami annak köszönhető, hogy a kemence meglétekor is
többször kapott új vakolat- és festékréteget a helyiség. Ezek még egyszínű festéssel fedettek voltak, a legalsó világoszöld, felette világoskék. A következő egy egyszerű fehér
mészréteg volt, ekkor bontották el a kemencét is, mivel ez már egybefüggően látható
a kemence egykori helyének falán is. A kemence alatti részen a fehér mészréteg alatt
még egy cementes réteget is találtunk. Az ezutáni festékrétegek már hengeres mintával
készültek, ebből hármat tudtunk megkülönböztetni: egy ezüstös alsó réteget, egy kék
mintájú középső réteget, és egy rózsaszínes legfelső réteget, mely ma is a szobát fedi.
A falkutatás további célja az volt, hogy megtaláljuk a kemenceszájat, amely a
szobai és a konyhai tüzelőt kötötte össze. A kemence ívén belül azonban szinte a
teljes felületen a ház eredeti sötétbarnás vályogtégláitól eltérő, sárgás téglákat fedeztünk fel. Ebből arra következtettünk, hogy a kemence bontásakor ez a köztes
falszakasz kidőlt, melyet új téglákkal pótoltak ki, így ennek a szakasznak a pusztulása miatt a kemenceszájat nem találtuk meg. A kemencepadka megkeresése sem
járt sikerrel, ugyanis a szoba lábazati részét is javították egyszer, és minden réteget
levertek a falról, egészen a téglákig, így a nyomok is elpusztultak. A konyhai részen
szintén az újabb sárgás színű vályogtéglák látszódtak, a tüzelő formájáról pedig a
padlótoldás árulkodott inkább: vindófli (zárt kürtő, amit mászókéménynek neveznek) volt eredetileg is, szabadkémény nyomait nem láttuk.
14
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A másik kérdéses rész a szoba és a bolt közötti ajtó léte vagy nemléte volt. Több
adatközlővel készítettek interjút a Vehiculum-Ház munkatársai, és több ellentétes
vélemény született arról, hogy volt-e átjárás e két szoba között. A két helyiséget ös�szekötő falszakasz közepén két függőleges repedést figyeltünk meg, így ezek mentén kezdtük el szintén a felső festék és mészrétegek, majd a vakolat bontását. Az
eredeti sötétbarna téglák mellett itt is felfedeztük a sárgás újabb téglákat, így biztosan kijelenthető, hogy volt ajtó a két helyiség között, és valószínűleg akkor falazták
el ezt is, mikor a kemencét lebontották.
Ezek fényében miért is hasznos a falkutatás egy tájház számára? Mert fény derül az épület történetére, bizonyos változásokat lineáris idővonalra tudunk fűzni
a kutatás eredményei alapján. Besenyszög esetében a régóta vitatott kérdésekre
is választ kaptak ennek segítségével. A falkutatást pedig tulajdonképpen egyfajta
kincskeresésnek is nevezhetnénk, mivel olyan dolgokra is bukkanhatunk, melyek
további adalékokat adhatnak az épület és a család történetéhez, de akár valamilyen
ritka festett motívumot vagy akár tárgyat is találhatunk.
Prikler Szilvia Beatrix
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Kistelepülési Múzeumpedagógiai Program
A Dr. Bihari Szakértő Iroda (Debrecen) 2019 tavaszán új múzeumpedagógiai
kezdeményezéssel kereste meg a Berettyóújfalui Tankerületi Központ vezetőjét,
Kapornai Judit igazgató asszonyt. Felismerve, hogy a kis települések tájházaiban,
helytörténeti gyűjteményeiben milyen sok néprajzi tárgyat, fotót, dokumentumot
őriznek, amelyek a településük életének elmúlt 100 évének hiteles tárgyi és szellemi értékei, emlékei, kidolgozta Kistelepülési Múzeumpedagógiai Programját. Az
ötletgazda és kezdeményező dr. Bihari-Horváth László néprajzkutató felkeresve a
települések polgármestereit, iskolaigazgatóit, bemutatta a programot és támogatásukat kérte a megvalósításhoz. Utazó tájházpedagógiai kezdeményezésünket mind
a szakma, mind az önkormányzatok, mind az iskolák örömmel fogadták és 2019.
április 27-én, a Tájházak Napján Hosszúpályiban, a Bődi István Falumúzeumban
került sor a Kistelepülési Múzeumpedagógiai Program alapdokumentumának aláírására. A rendezvényen Kapornai Judit tankerületi igazgató asszony köszöntőjében
kiemelte a foglalkozások jelentőségét az általános iskolai korosztály nevelésében,
és bejelentette, hogy 2019-ben 13 településen 1.200 diák számára biztosítja saját
településükön a múzeumpedagógiai programon való részvételt.
A foglalkozások témáinak összeállításánál az volt a célunk, hogy az iskolai tananyagot kiegészítsük, megerősítsük és színesítsük a kiállítóhelyek által nyújtott
különleges légkört segítségül hívva. Arra törekedtünk, hogy foglalkozásainkon keresztül a gyerekek megismerjék nemzeti kulturális örökségünket, büszkék legyenek
szülőhelyükre, nyitott szemmel járva találják meg településük vagy környezetük értékeit, specifikumát.
Programunk összeállításánál figyelembe vettük az országos tantervek céljait,
tantárgyi rendszerét, az egyes tantárgyak tananyagait, különös tekintettel ügyeltünk
a gyermekek életkori sajátosságaira. A tematikák összeállításánál kiemelt célunk
volt az új Nemzeti Alaptanterv szellemiségének megfelelően a nemzeti kultúra, a
nemzeti hagyományok és identitás ápolása. Foglalkozásaink interaktívak, az alapkompetenciákra építve igyekszünk a gyerekeket motivációval közös tevékenységre
késztetni, kommunikációjukat, gondolkodásukat fejleszteni, az egymás iránti tiszteletet elmélyíteni.
Mivel minden tantárgyhoz kapcsolható téma kiállítóhelyeinken, ezért jó szívvel
tudjuk ajánlani rendhagyó óra megtartására is foglalkozásainkat. Például: hon- és
népismeret - hagyományos életmód, anyanyelv – szókincsbővítés, irodalom – népmesekincsünk, környezetismeret – a táj szerepe a gazdálkodásban, földrajz – népi
megfigyelések, biológia – a kiskertek és a szántóföldek növényei, kémia – hagyományos szappanfőzés, fizika – ötletes egyszerű eszközök, matematika – egykori
16
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mérőeszközök, testnevelés – hagyományos népi ügyességi játékok, hit és erkölcstan – ünnepek a felekezeteknél, a családi szerepek egykor, művészetek – díszítő
motívumok, népdalok stb.
Minden település részére egyedi ajánlatot készítettünk, amely a tájház vagy
gyűjtemény, valamint az ott bemutatott szellemi és tárgyi értékek megismerését
segíti.
2019. május-június hónapban a következő kiállítóhelyeken és témában fogadtunk 550 alsó és felső tagozatos diákot múzeumpedagógiai foglalkozásainkon:
Báránd – Múltunk Háza
• Tavaszi ünnepkör – Pünkösd
• A hagyományos paraszti gazdálkodás eszközei Bárándon
• A kenyér – A vetéstől az aratáson át a forró cipóig
• Az írógép története Kempelen Farkastól napjainkig
Biharnagybajom – Szűcs Sándor Emlékház
• A mesék világa – Sárréti mesék Szűcs Sándor gyűjtése alapján

Múltunk Háza, Báránd. Pünkösd (Fotó: Dr. Bihari-Horváth László)
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Szűcs Sándor Emlékház, Biharnagybajom. A mesék világa
(Fotó: Dr. Bihari-Horváth László)

Derecskei Tájház. Népi építészet
(Fotó: Dr. Bihari-Horváth László)
18
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Derecske – Tájház
• Tavaszi ünnepkör – Pünkösd
• A mesék világa – Bihari mesék
• Népi építészet – Katonaházak a portán
Hajdúbagos – Tájház
• Tavaszi ünnepkör – Pünkösd
• Hogyan éltek dédszüleink? – Egy bagosi család mindennapjai

Hajdúbagos – Élő Tájház – Hogyan éltek a dédszüleitek
(Fotó: Dr. Bihari-Horváth László)
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Bődi István Falumúzeum, Hosszúpályi történelme a tárgyak tükrében
(Fotó: Dr. Bihari-Horváth László)

Kurucz Albert Falumúzeum, Konyár. Vízválasztók – Hagyományos paraszti
gazdálkodás (Fotó: Dr. Bihari-Horváth László)
20
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Hosszúpályi – Bődi István Falumúzeum
• Tavaszi ünnepkör – Pünkösd
• Gazdálkodás – Állattartás, rétgazdálkodás, szőlőművelés, dohány- és
kendertermesztés
• Hogyan éltek dédszüleink? – Munkamegosztás a családban
• Hosszúpályi történelme a tárgyak tükrében
Konyár – Kurucz Albert Falumúzeum
• Vízválasztók – Hagyományos paraszti gazdálkodás
• Díszítőművészet a keménycserép tányérokon
• Holló László, az Alföld festője
Szeptemberétől folytatódik programunk az Esztári Tájházban, Földesen, a Kállay
Tájházban, Kabán, a Kismarjai Tájházban, Mikepércsen, a Pocsaji Tájházban, és
Tetétlenen a Barcsa János Helytörténeti Gyűjteményben és Tájházban.
Dr. Bihari-Horváth László és
Korompainé Mocsnik Marianna
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Hogyan lesz a szalmából tetőfedés?
A 2019-es oszkói Népi Építészeti Nyári Egyetem
A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban működő Magyarországi Tájházak
Központi Igazgatósága, a Hagyományos Házépítő Kft-vel és az oszkói Hegypásztor Kör egyesülettel közösen szervezte meg immár második alkalommal, 2019.
július 14–20. között a Népi Építészeti Nyári Egyetemet. A program során a népi
építészet kapcsán a hagyományos tetőfedés munkálatai kerültek középpontba.
A táborban 13 fő, valamint az MTKI teljes munkatársi gárdája vett részt. A közel
egy hét alatt az oszkói Szőlőhegyen található, 1820-ban épült Gombás pince tetőfedési munkálatait végeztük el, ahol a résztvevők a zsúp tetőre kötése mellett a
rozsszalma előkészítésével is megismerkedhettek: így a csépléssel, a fésüléssel és a
kévekettőzéssel. A nyári egyetem szakmai vezetője dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettese volt, a gyakorlati munkák irányítását Bihari Ádám, a Hagyományos Házépítő Kft. cégvezetője,
okleveles építész végezte. A programot a tíz éve elhunyt Sabján Tibornak, a Skanzen egykori építész-muzeológusa emlékének szenteltük.
A Népi Építészeti Nyári Egyetem 2019. július 14-én vette kezdetét. A résztvevők vasárnap érkeztek a helyszínre, ahol a hét kezdéseként Kovács István, a

A Gombás-pince a tábor utolsó napján (Fotó: Fancsalszki Noémi)
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Hegypásztor Kör elnöke bemutatta az oszkói Szőlőhegy építészeti jellemzőit,
működtetését, etnobotanikai sajátosságait, valamint részletesen kitért a Gombáspince történetére.
A terület feltérképezése után a résztvevők egymással is megismerkedtek a közösen elfogyasztott vacsora alkalmával. Hétfőn reggel pedig elkezdődtek a tényleges
munkálatok. A Gombás-pince elhasználódott tetőfedésének bontása előtt az építőanyag elkészítésének rejtelmeibe mélyedhettek el a résztvevők. A gyakorlat megkezdése előtt – mely az alapanyag csépléséből, fésüléséből és a kévék kettőzéséből
állt – Bihari Ádám bemutatta a zsúpfedési technikákat, valamint magával a rozsszalmával, annak tulajdonságaival is megismertette a résztvevőket. A kévekettőzés
folyamatába Szecsődi András, a népművészet ifjú mestere avatta be a résztvevőket.
A délután folyamán megkezdődött az elhasználódott zsúp elbontása, amihez a csapat egyik fele csatlakozott, amíg a többiek a tetőre készülő építőanyag előállítását
folytatták. A napot dr. Bereczki Ibolya előadása zárta, aki Sabján Tibor munkásságát, a népi építészetért tett erőfeszítéseit mutatta be.
Kedden továbbra is két csoportban folyt a munka, az egyik csoport a cséplést, a
fésülést és a kévekettőzést folytatta, míg a másik a bontásban vett továbbra is részt.
Az elhasználódott zsúphéjazat elbontása után a tető léceinek javítása történt meg.
Este, a munkák befejeztével Buzás Miklós, a Skanzen főépítész prezentációja ismer-

A kicsépelt rozsszalma fésülése (Fotó: Kmellár Viktória)
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tette a sárépítészetet és a tetőfedéssel kapcsolatos általános tudnivalókat, valamint
Sabján Tibor ilyen irányú kutatásairól beszélt a résztvevőknek.
Szerdától megkezdődhetett a már elkészült kettőzött kévék tetőre kötése, valamint a csoport néhány tagja Szecsődi Andrásnak segített a Győrvár és
Hegyhátszentpéter határában lévő földeken betakarítani a rozsszalmát. Ezáltal a
résztvevők nem csak a már elkészült építőanyag tetőre kötésének folyamatait ismerhették meg, hanem az elvetett rozs aratásán és a betakarításán át az egész folyamatot is átláthatták. Az esti elméleti előadást szintén Buzás Miklós tartotta, ahol
a résztvevők Sabján Tibor munkásságán keresztül megismerkedhettek a tüzelőberendezések történetével a nyitott tűzhelytől a mászókéményes konyháig.
A munkálatokban valamennyien felváltva vettünk részt, így mindenki kipróbálhatta és megtanulhatta a zsúpfedési munkálatokhoz tartozó különböző munkafázisokat: a tetőre kötés előtt a zsúp öntözését, hogy a kötél kialakítása könnyebb
legyen, az alsó szoknyás sorok-, majd az azt követő fejes sorok kötését, illetve a kévék tetőre dobását. A tetőre kötés technikáját Bihari Ádám mellett Tóth István –
mindenki Gömbölője –, a Hegypásztor Kör munkatársa tanította meg számunkra.
A tábor során a népi építészetből elsajátított technikák továbbéléséről és napjainkban való hasznosításáról nemcsak a napok folyamán, a beszélgetések alkalmával
hallhattak a résztvevők, hanem az esti előadás során Krizsán András DLA, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke is beszélt erről a témáról.

Készül a tetőfedés (Fotó: Dr. Bereczki Ibolya)
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Pénteken délelőtt a tetőfedési munkálatok mellett a résztvevők megismerkedhettek a boronafalú épületek hagyományos sártapasztásával. A workshopot
Gáspár János rakott sárfalépítő mester
vezette. Ezt követően a Gombás-pincénél
a lépcsőzetes élek kialakítása megkezdődött, illetve a tetőre kötés is folytatódott.
A hét zárásaként Kovács István, a
Hegypásztor Kör elnöke tartott előadást
az Artistic projektről, amelynek központi
témája a szellemi kulturális örökség alapú
helyi gazdaságfejlesztés. A projekt jelen
szakaszában a népi építészeti örökség
hasznosítása áll a középpontban, amely
szemlélet jól illeszkedett a Nyári Egyetem célkitűzéseihez is. Az előadás után a
A fejes kéve rögzítése a lécezéshez
héten végzett munkálatok tapasztalatait
(Fotó: Kmellár Viktória)
beszéltük meg a résztvevőkkel.
A program során – a bemutatott munkafolyamatok által – a résztvevők megismerkedhettek a kévés zsúpkötés rejtelmeivel. A learatott, kicsépelt rozsból előállított
mezőgazdasági hulladékból, a szalmából a fésülés és a kévekettőzés által tetőfedésre
alkalmas építőanyag jött létre a résztvevők kezei között. A képzésen résztvevők a
későbbiekben is hasznosítható tudás birtokosai lettek. A Tájházigazgatóság távlati feladatai között szerepel a Nyári Egyetem folytatása, illetve hasonló tematikára
épülő akkreditált képzés indítása.
A Népi Építészeti Nyári Egyetem résztvevői Bődi Attila, Labancz Borbála,
Mészáros Attila, Mráz Dorottya, Nagy Andrea, Pintér Balázsné, Rácz Attila és
Szőke Attila; a Hagyományos Házépítő Kft. képviseletében Bihari Ádám, dr. Bihari Zoltán, Gacsályi Kinga, Kondás Dániel, Kovács István, Pato Ana (Portugália), Takács Martin, Tóth István „Gömbölő” és Varga Tamás; valamint az MTKI
részéről dr. Bereczki Ibolya, Fancsalszki Noémi, Kmellár Viktória és Prikler Szilvia Beatrix voltak.
Köszönjük minden résztvevő aktivitását, elméleti és gyakorlati oktatóink munkáját és az oszkói Hegypásztor Kör munkatársainak a közreműködését!
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A Tájházigazgatóság munkatársai a hét során folyamatosan dokumentáltak.
Az így készült fényképek és videófelvételek a Facebook-oldalon (Magyarországi
Tájházak Központi Igazgatósága), illetve a honlapon (tajhazigazgatosag.skanzen.
hu) is elérhetőek az érdeklődök számára.
Kmellár Viktória

A Nyári Egyetem résztvevői (Fotó: Dr. Bereczki Ibolya)
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A néprajzi hagyományok átadása tájházi környezetben
az óvodások részére
Ebben a témában rendezett találkozót a szövetség kelet-magyarországi régiójának
tájházvezetői és az érdeklődők számára 2019. szeptember 14-én a Sóstói Múzeumfaluban. Érkeztek is a vendégek Álmosdról, Cigándról, Debrecenből, Hajdúnánásról, Hajdúszoboszlóról, Hosszúhetényből, Monorierdőről, Nagyrábéról, Nyíregyházáról és Szentendréről, sok-sok tapasztalattal a tarsolyukban, amelyet örömmel
osztottak meg a hallgatósággal.
Házigazdánk, dr. Szabó Sarolta, a múzeumfalu igazgatójának köszöntője után
Korompainé Mocsnik Marianna múzeumpedagógus a pozitív érzelem, a képzelet,
a motiválás, a játék és az élmény központi szerepét kiemelve vázolta fel az óvodás
korosztály életkori sajátosságait saját tapasztalatai alapján gondolatébresztő előadásában. Mint tudjuk, az óvodai nevelés célja, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú,
harmonikus fejlődését és a gyermeki személyiség kibontakozását az életkori sajátosságok figyelembevételével. Ebben meghatározó szerepet játszhatnak a tájházak
színes, élményt és tudást egyaránt nyújtó programjai.
Téglás Dezsőné ny. óvodavezető bemutatva a cigándi Néphagyományőrző
Mester Óvoda programjait kiemelte, hogy együttműködve a Múzeumporta munkatársaival nemcsak élt, hanem él is a néphagyomány Cigándon sok-sok élményt

Sóstói Múzeumfalu (Fotó: Korompai Balázs)
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Téglás Dezsőné és Téglás Dezső (Cigánd) előadása (Fotó: Darócziné Bordás Andrea)

Korompainé Mocsnik Marianna és Csáki Balázsné a cigándi apróbélessel
(Fotó: Darócziné Bordás Andrea)
28
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nyújtva az óvodás gyermekeknek. Csáki Balázsné (a Bodrogköz Tájmúzeumáért
Alapítvány kuratóriumi elnöke) gazdag fotóanyaggal kísérve mesélt több évtizedes
tapasztalatairól, hangsúlyozva, hogy náluk a köztudatban úgy él, hogy a múzeum a
legjobb „játszótér”, ahová mindig érdemes betérni. Téglás Dezső ny. igazgató citerajátéka és a híres, igen finom apróbéles ízelítőt adott a hamisítatlan cigándi vendégszeretetből. Köszönjük ezt a kedves meglepetést!
Következő előadónk Poór Gabriella, Baranya megyéből hozott követendő példát. A „Rica, rica, kukorica…” – tájházi program az óvodások helyi fejlesztését segíti. Megismerhettük, hogyan jutnak el a gyerekek a kukoricaszemeket követve a
kukoricaföldtől, a morzsoláson, mérésen, sütögetésen, libaetetésen át mondókák és
mesék segítségével a népzenétől hangos lakodalomig, ahol mindenki táncra perdül
az élményektől gazdag délelőtt végén.
Ezt a mintaprojektet véve alapul Nagy Gergő segítőivel hasonló témában szervezett programot az álmosdi óvodásoknak. Az ő programjukból sem maradhattak
ki a kukoricás finomságok, a kézműves tevékenység, Kukorica Jancsi és Juliska története, no meg az érdekességek és a góré képének kirakása (puzzle) sem.

Poór Gabriella (Hosszúhetény) előadása
(Fotó: Darócziné Bordás Andrea)
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Az év tájházvezetője, Vaskóné Borika is bemutatta a hajdúszoboszlói Gazdaháznak az év rendjéhez igazodó tematikus programjait, melyek közül a legnépszerűbb a tűzhöz kapcsolódó. Sok ötletet meríthettünk foglalkozásainak bemutatásából.
A Sóstói Múzeumfalu tartalomfejlesztő pedagógusa, Kosztyu Brigitta előadásából az iskola előkészítő csoportok részére összeállított Volt egyszer… programot
ismerhettük meg.
Majd pedig dr. Szabó Sarolta múzeumvezető a befejezés előtt álló, múzeumfalut
érintő turizmusfejlesztési projektről számolt be, melyet az ebéd után egy helyszíni
terepbejárás tett teljessé.
A szakmai eszmecserék, a jó gyakorlatok megosztása, a tervek megismerése, a
nyomtatott módszertani segédanyagok cseréje és nem utolsó sorban a jó hangulat
tette gazdaggá a találkozót. Köszönjük a Sóstói Múzeumfalunak a szíves fogadtatást
és a vendéglátást.
Jövőre Hajdú-Bihar megyében találkozunk, a hosszúpályi Bormúzeumban.
Korompainé Mocsnik Marianna

A múzeumfalu bejárása: Balogh Sándor, Debreceniné Vancsik Mária, Balogh Sándorné,
Pappné Győri Anna, Korompainé Mocsnik Marianna, Csáki Balázsné, Bodó László
(Fotó: Korompai Balázs)
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Tájházak fronton innen és túl
Tájházi közösségek a Hagyományaink vendégségben című programon
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum egyik önálló egységeként működő Magyarországi
Tájházak Központi Igazgatósága és a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség közösen szervezte meg 2019. szeptember 7-én Hagyományaink vendégségben című programját, idén harmadik, a Muharay Szövetséggel karöltve pedig második alkalommal.
A rendezvény, a korábbi éveket követve a Skanzen tematikus évéhez kapcsolódott,
idén az első világháborúhoz.1 A meghívott közösségek a Skanzen Észak-magyarországi falu és a Felföldi mezőváros tájegység portáin mutatkozhattak be, valamint a
két tájegység között felállított színpadon adták elő szintén az első világháborúhoz
kapcsolódó műsorszámaikat. A rendezvényen15 tájház és 13 közösség biztosította a
programot saját foglalkozásaival, előadásaival és bemutatóival.
A somogyszobi Vilma-ház kis kiállítást rendezett saját gyűjteményének anyagából az erdőhorváti módszertani házban, melyet korabeli képekkel, és a faluban
gyűjtött korabeli népdalok megszólaltatásával gazdagított. A hajdúszoboszlói Gazdaház vállalta, hogy kézműves foglalkozás keretein belül bemutatja, hogy milyen
játékai és játékkészítési lehetőségei voltak a falvakban élő gyermekeknek a Nagy
Háború alatt, így a perkupai lakóház udvarán lehetett bürökdudát, vagy kukoricacsuhéból babát és egyéb figurákat is készíteni.
A Zalaszentgyörgyi Porta Tájház a nemesradnóti lakóház udvarán, a Magyarlukafai Tájház pedig a filkeházai lakóházban mutatta be a Nagy Háború alatti táplálkozáskultúrát, az élelmiszerhiány hatásait. Ínségételeket készítve, kóstolót is adtak a
látogatóknak. A szegedi Napsugaras Tájház szerepjátékok segítségével igyekezett
elmélyíteni az érdeklődők tudását az I. világháború alatt szedett és használt gyógynövényekkel kapcsolatban a perkupai lakóház boszorkánykonyhájában, ahol a korszakhoz kapcsolódó alternatív kiállítás is az I. világháború gyógynövényhasználatából nyújt ízelítőt.
1

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2016 februárjától (egészen 2020-ig) a Debreceni
Egyetemmel közösen részt vesz „A nagy háború hatása és emlékezete a vidéki kultúrára”
OTKA (NKFI) pályázatban (K 115873. és K 115886.). A kutatások arra irányulnak,
hogy az első világháború milyen módon formálta át – közvetlenül és közvetve – a vidék
mindennapi életet, életmódját, kultúráját. Az eddigi történelmi kutatások erre az időszakra
vonatkozóan főként politikatörténeti, gazdasági és hadtörténeti megközelítésben íródtak,
míg a hétköznapi történelemre, a hátországban maradottak megváltozott élethelyzeteire
kevés figyelem irányult. Az OTKA pályázat célkitűzése ezen hiányosságok pótlása, a
front és a hátország mindennapjainak megismerése kapcsán a még fel nem dolgozott
dokumentumok, írott, tárgyi, képi, hangzó és audiovizuális anyagok alapján.
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A Tardi Hagyományőrző Együttes tagjai (Fotó: Tokodi Gábor)

A Budafoki Barlanglakás Emlékkiállítás kamaratárlatot állított ki a rendezvény
idejére a szomolyai barlanglakás előtti udvaron, mely az I. világháború utáni fogolytáborokról és az azokat megjárt emberekről, visszaemlékezéseikről adott átfogó képet az érdeklődőknek.
A bajaszentistváni Bunyevác Tájház képviseletében érkezők a bunyevác nemzetiségi kultúrára tették a hangsúlyt programjukban, és a nagyon is jellemző
pénznyakékeik másolatait készíthették el a látogatók kézműves foglalkozás keretein
belül a karancskeszi lakóház áthajtós csűrje alatt. A Tápi Tájház szintén kézműves
foglalkozást tartott a noszvaji pinceháznál, ahol saját tervezésű és készítésű katonai
kitűzőt nyomhattak maguknak a gyerekek.
A Turai Tájház két közösségét is magával hozta a rendezvényre, a Turai Férfi Dalárdát és a Turai Zsinnyegő Néptáncegyüttest, akik a napközbeni programon kívül
a színpadi produkciókból is kivették a részüket. Saját portájukon, a tállyai lakóház
előtt minikiállítást lehetett megnézni helyi katonaképekből és katonaemlékekből,
valamint jegykendőt lehetett készíteni a kedvesüktől elváló turai lányok mintájára.
A Konyári Kuruc Albert Kiállítóhely Betányérosodás címmel tartott múzeumpedagógiai foglalkozást a gyöngyösi iparosház színe alatt, ahol saját keménycserép
gyűjteményük I. világháborús darabjait bemutatva, azok mintájára a gyerekek elkészíthették saját tervezésű tányérjaikat.
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Jegykendő készítése a Turai Tájházzal (Fotó: Tokodi Gábor)

A Szadai Tájház szintén elhozta táncos közösségét, a Czibere Népi Együttest,
akik a színpadi műsor mellett saját portájukon, a hejcei lakóház udvarán tartottak
tréfás verbuválást a gyerekek számára, ahol főleg az ügyességet kellett összemérni.
A Sombereki Német Tájház interaktív játékaiból hozott magával egy kis ízelítőt.
Az újbaroki Német Nemzetiségi Tájház pedig az almának adta a főszerepet a tokaji
lakóház udvarán és a Felföldi mezőváros utcáján, ugyanis lehetett almát préselni,
almás ételeket és süteményeket kóstolni, és almás játékokat készíteni, kipróbálni.
A vitnyédi Énekes Lenke Hagyományőrző Egyesület színpadi műsora mellett
egész napos dalolással, tánccal, a vitnyédi verbunk bemutatásával szórakoztatta a
látogatókat a mádi kereskedőháznál.
Mezőkövesdről és környékéről igazi összefogásban érkeztek a közösségek, hiszen a szentistváni Karcos Murci Hagyományőrzők, a mezőkövesdi Matyó Nagymama Klub és a Tardi Hagyományőrző Együttes közösen foglalták el portájukat,
a novaji lakóházat, és közös színpadi programmal készültek, napközben pedig I.
világháborús katonadalokat énekeltek és tanítottak.
A Hévízgyörki Aranyalma Hagyományőrző Együttes a szórakoztatás széles repertoárját biztosította: énekeltek, táncoltak, citeráztak, harmonikáztak, fogolyverseket és memoritereket olvastak a mádi kapásház udvarán, de a helyi viselet darabjait is fel lehetett próbálni náluk, és abban fényképezkedni.
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A Turai Tájház kamarakiállítása (Fotó: Tokodi Gábor)

A Kalocsai Hagyományőrző Egyesület kalocsai hagyományokat mutatott be az
erdőhorváti lakóháznál, valamint korabeli varrógépen dolgoztak a szebbnél szebb ruhadarabjaikon, mely készítésének hagyománya még ma is szerves része életüknek.
Az uszódi Benedek Péter Emlékház és az Uszódi Hagyományőrző Néptáncegyüttes
szintén közösen érkezett rendezvényünkre, ahol Benedek Péter festményeiből készítettek egy kamarakiállítást az erdőbényei lakóháznál, a táncosok pedig részt vettek a
színpadi programon, napközben pedig több alkalommal is táncbemutatót tartottak.
A Szili Hagyományőrző Néptáncegyüttes szintén készült programmal is a színpadi műsorszáma mellé: a nemesradnóti lakóház udvarán regrutaszalagot készítettek, hímeztek a látogatókkal.
Az Úri Bab-Uska Tájház gazdag kamarakiállítást hozott saját anyagából, melyet a
hejcei lakóház pincéjében mutattak be. Ez I. világháborús dokumentumokból, képekből és tárgyakból állt, kiegészítve a korabeli viselet számos darabjával.
Az oszkói Hegypásztor Kör az építészetre fektette a hangsúlyt, a Felföldi mezőváros Szent Donát szobra közelében a szőlőhegyek hangulatát igyekeztek megidézni. Játékosan ismertették meg a látogatókat a mádi dézsmaház udvarán a népi
építészettel, azon belül is a boronafalú pincékkel és a zsúptetőkhöz szükséges kévék
kettőzésének módjával, valamint gyümölcsökből, főleg almából és az ebből készült
ételekből lehetett kóstolni.
34
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A vitnyédi Énekes Lenke Hagyományőrző Egyesület készülődése (Fotó: Tokodi Gábor)

Végezetül pedig a Kacaj Zenekar, mint debütáló együttes jött el hozzánk, akik a
színpadi műsor mellett a mádi borozóban és az udvarán is szinte megszakítás nélkül
húzta a talpalávalót, remek hangulatot teremtve.
A színpadi program szakmai részét képezte a Szabadtéri muzeológiai és tájházi
szakági képzés tanúsítványainak átadója is. Idén Horváth Istvánné, Kató Zsuzsanna, Kicsindi Enikő, Kmellár Viktória, Kulik Melinda, Miszlai Zsolt, Seres Tünde és
Vaskó Istvánné kapták meg záró értékeléseiket és a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt ünnepélyes keretek között.
Emellett az idén kerek jubileumukat ünneplő tájházaknak is ajándékoztunk oklevelet, melyet szintén a színpadon, ünnepélyes keretek között vehetett át az 50 éve
alapított Budafoki Barlanglakás Emlékkiállítás, a 40 éve alapított bajaszentistváni Bunyevác Tájház, a 40 éve alapított Tápi Tájház, a 40 éve alapított Magyarlukafai Tájház,
a 30 éve alapított Turai Tájház, a 10 éve alapított konyári Kurucz Albert Kiállítóhely, a
Szadai Tájház, a Sombereki Német Tájház és az újbaroki Német Nemzetiségi Tájház.
A program részeként a Felföldi mezőváros tájegység mádi dézsmaházában Tájházaink első világháborús emlékei címmel hallhattak előadásokat az érdeklődők.
Az előadók között Kloska Tamás, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum történész-muzeológusa a Zalaszentgyörgyi Tájház első világháborús gyűjteményéről beszélt,
mivel az intézmény részt vett a jelenleg is zajló OTKA(NKFI) kutatás keretein be35
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A Hévízgyörki Aranyalma Hagyományőrző Együttes tagjai (Fotó: Tokodi Gábor)

lül létrehozandó adatbázis gyarapítási munkálataiban.2 Frühwirth Mihály vecsési
helytörténész Uitz József vecsési lakos első világháborús élményeiről a fennmaradt
dokumentumok alapján, illetve a vecsési svábok háború utáni helyzetéről tartott
beszámolót. Az előadást Uitz József leszármazottai is meghallgatták, akik a rendezvényre érkeztek. A Tájházigazgatóság képviseletében Kmellár Viktória néprajzosmuzeológus tartott előadást egy gyomai parasztgazda, Papp Zsigmond első világháborúból fennmaradt írásos emlékeiről.
A szakmai program helyszínéül szolgáló mádi dézsmaházban Papp Zsigmond
első világháborús emlékeiből álló minikiállítást láthattak az érdeklődők. A kiállításra érkezett tárgyakat Munkácsy László, a hagyaték örököse bocsájtotta a Skanzen rendelkezésére a rendezvény idejére. A tárgyak között megtalálhatóak voltak
Papp Zsigmond fronton készített emléktárgyai: egy Bibliatartó kazetta – melyet
menyasszonyának, Kincses Ilonának készített karácsonyi ajándékként –, egy hatszögletű díszdoboz – melynek tetején a Monarchia csodafegyvere, az M11.30.5.ös mozsárágyú mozgatható makettje látható –, illetve egy fátyoltartó kazetta –
melyben Kincses Ilona menyasszonyi fátylát és esküvői fényképüket tartották.
2

36

A Zalaszentgyörgyi Tájház mellett még Somogyszob, Ebes és Bogyiszló tájházai képviseltetik
magukat az épülő adatbázisban.
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Az Uszódi Hagyományőrző Néptáncegyüttes
tagjai (Fotó: Tokodi Gábor)

I. világháborús kerékpáros katona felszereléssel
(Fotó: Tokodi Gábor)

Ezen felül a kiállítás részét képezte két festmény, melyet Papp Zsigmond a katonaidők emlékére festett.
Sajnos, az időjárás nem kegyelmezett a rendezvénynek, azonban az eső nem
szegte kedvét sem a megjelent közösségeknek, sem a látogatóknak. A Kacaj zenekar
a zárás előtti utolsó pillanatokban is húzta a talpalávalót, ezáltal jobb kedvre derítve az arra járókat. Az előző években elért sikerek, valamint a szakmai kapcsolatok
megerősítése és újabbak kialakításának érdekében a Tájházigazgatóság tervei között szerepel a rendezvény megszervezése a következő években is.
Kmellár Viktória – Prikler Szilvia Beatrix
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Jegyzőkönyv
Készült a Tájházszövetség elnökségi üléséről, amelyet 2019. június 7-én, pénteken
10. 00 órától tartunk Hajdúszoboszlón, a Bocskai István Múzeumban.
A jelenlévő elnökségi tagokat dr. Bereczki Ibolya elnök és dr. Bihari Horváth
László múzeumigazgató mint házigazda köszöntötte.
A második napirendi pontban Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök ismertette, hogy az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban kik jelezték csatlakozási szándékukat a szövetséghez. Jogi tagként a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény Dunakesziről és a Tóalmási Tájház küldött belépési nyilatkozatot. Jaszmann
Gabriellának köszönhető egyéni tagként Majsról Hornyik Andrásné belépési szándéka, ő egy alakulófélben lévő magántájház tulajdonosa, most van folyamatban az
épülete rendbetétele.
Király Katalin ajánlására Bakonycsernyéről Szabó Jánosné kérte felvételét egyéni tagként a szövetségbe. Saját gyűjteményéből alakított ki magán tájházat, a szlovák tájházas eseményeken mindig részt vesz, számít a szakemberek segítségére.
Az elnökség miután meghallgatta a jogi tagként csatlakozni kívánó gyűjtemények és egyéni tagok rövid bemutatását, egyhangúlag jóváhagyta a tagfelvételi kérelmeket.
A harmadik napirendi pontban az elnökségi tagok az elmúlt hónapokban
megvalósult regionális munkát értékelték.
Király Katalin az április 13-án a Szlovák tájházak vezetőinek 18. országos konferenciájáról nyújtott tájékoztatást, melyet a Magyarországi Szlovákok Kulturális
Intézete Terényben rendezett. Előadóként restaurátort hívtak Szarvasról, a tájházakban a működtető által is elvégezhető beavatkozások ismertetését gyakorlati
foglalkozás is kísérte.
Rudabányácskán a Zempléni Szlovákok Néprajzi gyűjteményét az elmúlt hónapokban Fancsalszky Noémi és Prikler Szilvia rendezte és leltározta. Prikler Szilvia
elkezdett a Galga mentén is tevékenykedni, a közeljövőben az Acsai Tájház gyűjteményét készül rendbe tenni. Király Katalin összegzésként megfogalmazta, hogy lelkesek a szlovák tájházak, sok programot valósítanak meg, próbálja őket a szövetségi
tagságra is rábírni. A Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete finanszírozza
mindazokat a szakmai folyamatokat, amelyek egy-egy tájház fejlődését segítik.
Jaszmann Gabriella: Szajkon valósult meg a Dél-dunántúli régió és a német
nemzetiségi tájházak közös találkozója, melyet Kapitány Orsolyával szerveztek.
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A települést azért választották helyszínként, mert nagyon aktívak, komoly munkával
hozták létre tájházukat, majd a működési engedélyt is megszerezték. A találkozón a
Tájházigazgatóság munkatársai tartottak előadásokat, elsősorban a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ képzéseit népszerűsítették. A szövetség elnökségéből
Jaszmann Gabriella az időszaki kiállításokról, valamint a 2018-ban sikeresen működő tájházakról, mint pozitív példákról tartotta prezentációját. Korompainé Mocsnik
Marianna külföldi és hazai példák alapján mutatta be, hogyan lehet felhasználni a
kiállításokat múzeumpedagógiai programok megvalósításához. Spanics Ágnes a
Somogyszobi Tájház mindennapjaiból könnyen, kis költségvetésből megvalósítható
gyakorlati példákat szemléltetett, Kapitány Orsolya pedig a Buzsáki Tájház megújításáról és hasznosításáról beszélt. A vendéglátók nagy odaadással készültek a rendezvényre, a bőséges vendéglátás mellett bemutatták a település látnivalóit is.
Urbán Anett: az Észak-magyarországi regionális találkozót június 28-án Felsőtárkányban rendezik, az ismeretátadás a tájházakban lesz a téma.
Dr. Bereczki Ibolya: előadóként ajánlotta a Dobó István Vármúzeum néprajzos
munkatársainak a megszólítását (Császi Irén, dr. Zábrátzky Éva). Tájékoztatta az
elnökséget, hogy ugyanebben az időpontban Palóznakon kerül sor szakmai műhelymunkára, az ütközés miatt a Tájházigazgatóságtól egy előadóra számíthatunk a
regionális találkozón.
Korompainé Mocsnik Mariannát a gyermekek, míg a Matyó Népművészeti
Egyesület elnökét vagy titkárát a felnőttek számára történő ismeretátadással kapcsolatos prezentációk megtartására javasolta az elnökség felkérni.
Dr. Bereczki Ibolya elmondta, hogy nemrégiben Kulik Melinda elnökségi tagunkkal találkozott egy konferencián, a Dél-alföldi találkozóról is szót ejtettek.
Témaként a tájházak élő működtetése (kertművelés, állattartás, kisipar…) címet
javasolta számukra.
Korompainé Mocsnik Marianna: a Sóstói Múzeumfaluba tervezte szeptember
13-ra vagy 14-re a Kelet-magyarországi találkozót, a múzeumpedagógián belül kifejezetten az óvodásokat érintő lehetőségeket szeretné középpontba helyezni. Poór
Gabriella Hosszúhetény tájházának múzeumpedagógiai mintaprojektjét - melynek
középpontjában a kukorica áll (Rica, rica kukorica…) - fogja ismertetni; a tervek
szerint a Hajdúszoboszlói Gazdaház és az álmosdi kiállítóhelyek előzetesen kipróbálják a mintaprojektet és a találkozón ismertetik gyakorlati tapasztalataikat.
Hegedűsné Majnár Márta javasolta Cigándról előadó felkérését, az ottani óvoda
pedagógiai programja a helyi népi hagyományokon alapul, ennélfogva szoros az
együttműködésük a falumúzeummal.
Miszlai Zsolt betegség miatt nem tudott jelen lenni az elnökségi ülésen,
Hegedűsné Majnár Márta az írásban megküldött rövid beszámolóját olvasta fel:
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három megyében eddig 39 működési engedéllyel rendelkező tájházról, illetve gyűjteményről tudott felderítést szerezni, ezek listája rendelkezésre áll. Ezeken felül léteznek még néprajzi gyűjtemények, megpróbálja velük is felvenni a kapcsolatot.
Az elkövetkezendő időszakban szándékában áll végigjárni az említett tájházakat, az
adatbázist már elkezdte kiépíteni, több helyről pozitív visszajelzést is kapott szíves
fogadtatásról. A régióban a szövetség jelenléte az elmúlt években nem volt erős, de
tapasztalatai alapján nagyon aktív, együttműködő kollégákkal, kolleginákkal volt
alkalma beszélni. Úgy véli, tartalmas tájházszövetségi együttműködést rejt még
a megkezdett tevékenysége. Jelenleg Öskün a tájház létrehozásának előkészületi
munkálatai jelentenek számára feladatot, itt valószínűleg egy közösségi központ is
lesz, hiszen 5 db, egymást övező épületről van szó a falu közepén, hatalmas lehetőséget biztosítva egy közösségi tér létrehozására. A település vezetése főállásban számít rá, a munkahelyváltás folyamatban van, új munkáltatója ugyancsak támogatja a
Tájházszövetségben vállalt megbízatását.
A negyedik napirendi pontban a Tájházak Napja, valamint a Múzeumok Majálisán történő részvétel értékelésére került sor.
Dr. Bereczki Ibolya: személyesen a központi megnyitón, Kiskőrösön vett részt,
ahol komoly előkészületekkel, gazdag programmal várták a látogatókat, és minden
rendben, a várakozásoknak megfelelően zajlott le. Helyi és országos televíziók is
jelen voltak az eseményen, ezáltal sokakhoz eljutott a rendezvény híre. Fontosnak
tartja, hogy a néhány éve még viszonylag alacsony csatlakozói számot idén több,
mint 80 résztvevőre sikerült bővíteni. Változó a programok sikeressége, ahol eredményes és kedvező a visszajelzés, azokat igyekszünk minél több fórumon jó gyakorlatként, pozitív példaként felmutatni, ahol viszont problémákat észlelünk, ott
próbáljuk erősíteni a partnereinket.
Hegedűsné Majnár Márta ismertette az időközben beérkezett beszámolók alapján a tapasztalatokat, kiemelte, hogy különösen azokon a helyszíneken volt nagy
látogatottság, ahol több település tájháza programjaik összehangolásával, közös
kommunikációval erősítette egy térség Tájházak napi rendezvényeit. A szövetség az
MTI-hez, az országos, a megyei és a helyi média szerkesztőségeibe „testreszabott”
sajtóanyagokat juttatott el, de nagyon fontos volt, hogy maguk a szervezők is hozzájáruljanak ahhoz, hogy eseményük a köztudatba kerüljön. A hírlevelében ismét
jelentős felületet szán a szövetség a Tájházak Napja bemutatásának, remélhetőleg
sok tanulsággal, új ötletekkel gazdagodhatnak majd ezáltal is a résztvevők.
Kicsindi Enikő: a nagysallói tájházban összekötötték a Tájházak Napját a helyi
történelmi hagyományokkal, a nagysallói csata 170. évfordulójára emlékeztek. Huszárbemutató, a szabadságharcot felidéző kézműves foglalkozások, tematikus kiál40
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lítás, a testvértelepülésekkel: Bátaszékkel és Kondorossal közös főzés színesítette a
napot. Évről-évre egyre többen érkeznek a tájház tavaszváró rendezvényére, idén is
sok látogatót fogadtak.
Jaszmann Gabriella: a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény a Tájházak Napjára időzítette ez évi időszaki kiállításának megnyitóját. Az év végéig megtekinthető
tárlat a tatai Kunyi Domokos Múzeum német nemzetiségi részlegének vándorkiállítása, mely a hartai festett bútorokat mutatja be. A megnyitón a kiállítás kurátora,
Busa Mónika beszélt „Az újra felfedezett hartai bútorról”, de Harta képviseletében
az ottani tájház vezetője, Grőb Gyuláné is mesélt a település értékeiről.
Korompainé Mocsnik Marianna régiójából a hosszúpályi tapasztalatokat ös�szegezte, majd a hajdúszoboszlói Gazdaház, a biharkeresztesi Csicsóka Tájház
példáit mutatta be. A hétvége mostoha időjárása mellett a látogatottságot ebben
a térségben erősen befolyásolta, hogy a hortobágyi Szent György-napi Kihajtási Ünnep ugyancsak ekkorra esett. Nagyrábén a Mezőgazdasági Hagyományok
Gyűjteménye vasárnap tartotta a Tájházak-napi rendezvényét, sok látogató érkezett hozzájuk, kifejezetten sikeres program valósult meg, melynek a középpontjában az alma állt.
Dr. Bereczki Ibolya javasolta, hogy döntsön az elnökség a 2020-as Tájházak
Napja időpontjáról, a Szent György napjához legközelebb eső hétvége április 25–
26. lesz, így az elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy akkor kerüljön sor az eseményre.
A Múzeumok Majálisán történő részvételt összegezve Hegedűsné Majnár Márta elmondta, hogy a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény, mint az Év Tájháza,
valamint az oszkói Hegypásztor Kör képviselte a szövetséget. Sok látogató érkezett
a standhoz, a gyerekek számára biztosított foglalkozások népszerűek voltak, mindkét kiállító szerint kifejezetten pozitív volt a bemutatkozási lehetőség.
Az ötödik napirendi pontban a Kubinyi Ágoston Program 2019. évi tapasztalatairól dr. Bereczki Ibolya elnök számolt be.
A szokásos harmincnapos beadási határidővel jelent meg az idei felhívás, a
Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága 2019. május 22-én információs napot tartott a Skanzenben, ahol dr. Bereczki Ibolyától, Buzás Miklóstól és az
EMMI felelős munkatársától hallgatták meg a résztvevők a pályázattal kapcsolatos
tudnivalókat, ismerhették meg a várható változásokat, újdonságokat. A támogató
nyilatkozatok kiadása a korábbi évekhez hasonlóan egy előre meghatározott szempontrendszer alapján történt, amelynek az a lényege, hogy a szövetség véleménye
mintegy előzetes szűrőként szolgál, hogy a bíráló bizottság elé már csak szakmailag
nem kifogásolható pályázati tartalmak kerülhessenek.
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Király Katalin: Rudabányácska pályázati lehetősége Sátoraljaújhelyhez csatolt
településként korlátozott, a városnál nehézkes az apró településrész érdekeit érvényesíteni, a minisztérium állásfoglalása szerint nemzetiségi önkormányzat nem nyújthat
be pályázatot. A Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete nem ért egyet ezzel az
állásponttal, jogilag fontosnak tartják a kiírásban a pályázati feltételek tisztázását.
Dr. Bereczki Ibolya: fontos, hogy ez most kiderült, a következő felhívás megjelentetéséig szükséges az ezzel kapcsolatos egyeztetések lefolytatása.
A hatodik napirendi pontban az „Év Tájháza” pályázati felhívásról egyeztetett az
elnökség.
Hegedűsné Majnár Márta tájékoztatásként elmondta, hogy a felhívást előzetesen megkapták az elnökségi tagok, a korábbi évekhez képes dr. Bereczki Ibolya
kiegészítésével bővült a kiírás. Új pontként került bele a közösséggel való kapcsolat
bemutatása, az önkéntesség, az iskolai közösségi szolgálat, a civil partnerekkel történő együttműködés formáinak ismertetése. Dr. Bereczki Ibolya hozzáfűzte, fontosnak tartja, hogy a keretek minél tágabbak legyenek, amelyek közé a közösségek
a tájházakban is bevonhatók a működésbe, az Év Tájházánál joggal elvárható kritérium, hogy ebben a vonatkozásban is példaértékű legyen.
A hetedik napirendi pontban a XVII. Országos Tájháztalálkozó programjának
meghatározására került sor.
Hegedűsné Majnár Márta elmondja, hogy amint a közgyűlésen elfogadott éves
munkatervben szerepel, szeptember 26–28. között a Heves megyei Boldogon kerül
sor az országos találkozóra. Az előző elnökségi ülésen döntés született azzal kapcsolatban, hogy az „Élő hagyomány a tájházakban” téma köré épüljön fel a konferencia programja.
Dr. Bereczki Ibolya hozzáfűzi, hogy mindezzel az a célunk, hogy a tájház ne egyfajta kulissza legyen, hanem az adott helyre jellemző hagyományok éljenek benne.
Mivel a téma igen tág kereteket biztosít, azt javasolja, hogy idén a folklór (néptánc,
népzene, népdal…) kerüljön középpontba.
A prezentációkat a következő témakörökből ajánlotta összeállítani:
– szokás, hagyomány a tájházi enteriőrökben, a kiállításban (pl. lakodalmi menet,
karácsonyi ág…),
– a folklór megjelenése a tájházakban, pl. lakodalom felidézése, pásztorélet hagyományai, betlehemes, a játékhagyomány újjáélesztése,
– a Tájházak Napja szokás-hagyomány bemutató eseményei,
– a tájházakhoz kapcsolódó táborok programjában a folklór jelenléte.
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Hegedűsné Majnár Márta a tanulmányi út helyszíneire tett javaslatot a következők szerint: Hévízgyörki Tájház – Turai Falumúzeum – Lapu Istvánné Tájház,
Zsámbok – Kókai Falumúzeum – Gombai Tájház.
Dr. Bereczki Ibolya javasolta, hogy mivel Gombán Néphagyományőrző Mester
Óvoda működik, kérjük meg őket egy bemutatóra a Gombai Tájháznál.
Király Katalin javasolta, hogy Maglódot vagy Ecsert is fűzzük fel az útvonalra, véleménye szerint nagyon szép folklór programmal tudnánk ezáltal zárni a találkozót.
Az „Egyebek” napirendi pontban dr. Bereczki Ibolya a következőkről nyújtott
tájékoztatást: – a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága népi építészeti
nyári egyetemet rendez Oszkón július 14-től kezdődően.
A Szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági képzés 2019. szeptember 16–19. és
október 14-17. között valósulhat meg Szentendrén, lehet rá jelentkezni, a http://
mokk.skanzen.hu/kepzeseink.html oldalon található a felhívás.
Hagyományaink vendégségben címmel idén is vendégül látják a tájházakat, akiknek bemutatkozási, ismerkedési alkalmat biztosítanak. Szeptember 7-én kerül sor
a rendezvényre, az I. világháború emlékezete lesz a téma. A programra a szövetség
tagságát is szeretettel várják, az ingyenes részvételi lehetőségről tájékoztatni szükséges mind a jogi, mind az egyéni tagokat.
Király Katalin örömmel tudatta, hogy a Magyarországi Szlovákok Kulturális
Intézete néprajzos kollégát tudott foglalkoztatni Wéberné Hanzó Teréz néprajzkutató személyében. Elmondta továbbá azt is, hogy a magyarországi szlovák tájházak vezetőinek országos találkozója 2020-ban 20. alkalommal valósulhat meg, ezt
az alkalmat április 18-án a Skanzenben szeretnék megtartani, tervezik a többi hazai
nemzetiség meghívását is a jubileumi alkalomra.
Hegedűsné Majnár Márta javaslatot tett arra, hogy a szövetség fejezze ki háláját
azoknak a tagjainak, akik hosszú éveken át hozzájárultak tájházuk sikeres működtetéséhez, segítették munkájukkal a szövetséget is, de számukra a tevékeny időszak
véget ért, visszavonultak az aktív szerepvállalástól.
Dr. Bereczki Ibolya javaslatára az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy elismerő oklevél készüljön ebből a célból, amelynek az átadására az országos találkozókon
kerüljön sor.
A napirendi pontok megtárgyalását követően dr. Bereczki Ibolya bezárta az elnökségi ülést.
Hajdúszoboszló, 2019. június 7.
Hegedűsné Majnár Márta
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A Tájházszövetség elnökségét Bihari-Horváth László, a Bocskai István Múzeum igazgatója
köszönti (Fotó: Hegedűsné Majnár Márta)
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Hadobás Pál emlékére
„Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.”
(Kosztolányi Dezső)
Nyáron a halál irreális az ember életében, amikor a teremtett világ ezer színben
pompázik és létezik, egy ember elmegy közülünk. Hadobás Pál életének 66. évében 2019. augusztus 13-án, örökre elment. Tudtuk, hogy nagyon beteg, mégsem
tudtunk felkészülni a halálára. Nem tudtuk ésszel felfogni.
– Miért? – tettük fel az értelmetlen kérdést.
Lángot hagyott itt nekünk, de nincs kéz, amely tovább vinné. Magunkra hagyott, kezdjünk most már nélküle valamit. Nem könnyű az ő méltatása, mert még
felsorolni is nehéz mindazt, amit alkotott. Elszorul a szívünk, de munkái közt nem
csekély vigasz, ha arra gondolunk, mennyi mindent hagyott itt nekünk. Kiemelkedő munkásságát könyvek, kiadványok, periodikák, helytörténeti munkák egész
sora tükrözi.
Utolsó könyvét már a kórteremben, halálos ágyán kapta kezébe. Mennyire félt,
hogy nem láthatja már meg, hogy gyorsabban érkezik a halál, mint utolsó munkája.
Nem sokat tudta már lapozni, de kincsként őrizte az ágya melletti kis szekrényen,
egészen halála órájáig. Akkor már érezte, hogy ez az utolsó. Voltak még céljai, tervei, de a könyörtelen betegséggel vívott harcban alulmaradt.
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Számos tudományos társaság, egyesület tagja és kitüntetés birtokosa volt.
A Magyar Numizmatikai Társaság, a Kazinczy Társaság, a Magyar Éremgyűjtők
Egyesülete, a B-A-Z megyei Honismereti Egyesület munkáját segítette. 1999-ben
helytörténeti írásával Istvánffy-díjat kapott, 2006-ban a Magyar Kultúra Lovagjává
avatták, 2007-ben „Pro Urbe” díjjal ismerték el a városért végzett kiemelkedő tevékenységét, 2016-ban magas állami kitüntetésben részesült, a Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozata érmet vehette át, 2017-ben a város legmagasabb elismerését kapta, Edelény Város Díszpolgára lett.
Amilyen szerényen élt, olyan csendben ment el. Sohasem úgy gondoltunk rá,
mint igazgatóra, hanem, mint EMBERRE, aki él és létezik. Ő valóban elmondhatja
magáról, hogy a pályát megfutotta, várja őt példaértékű életének jutalma, a lélek
örök boldogsága.
Tisztelünk, becsülünk, szeretünk, nagyon hiányzol nekünk!
Nyugodj békében!
Az edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum dolgozói
Hadobás Pál a Magyarországi Tájházak Szövetségének tagja volt, a megalakulástól kezdve éveken át önzetlenül segítette a Tájházi Hírlevél megjelentetését, támogatva ezzel Szablyár Péter ügyvezető elnök, a kiadvány első szerkesztőjének a
munkáját.
A szerkesztők
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Jegyzőkönyv
Készült a Tájházszövetség elnökségi üléséről, amelyet 2019. szeptember 7-én, szombaton 08.30 órától tartottunk a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.
A jelenlévő elnökségi tagokat dr. Bereczki Ibolya elnök köszöntötte.
A második napirendi pontban Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök ismertette, hogy az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban kik jelezték csatlakozási
szándékukat a szövetséghez. Jogi tagként a Geresdlaki Tájház, egyéni tagként pedig
Úri községből a „BAB-USKA” Tájház tulajdonosa, Szörfiné Solti Erzsébet, valamint
Szigligetről Spiller Mária küldött belépési nyilatkozatot.
Az elnökség miután meghallgatta a jogi tagként csatlakozni kívánó gyűjtemény és
az egyéni tagok rövid bemutatását, egyhangúlag jóváhagyta a tagfelvételi kérelmeket.
A harmadik napirendi pontban dr. Bereczki Ibolya elnök, valamint Miszlai Zsolt,
a Közép-dunántúli régiót képviselő elnökségi tag az „Év tájháza” pályázattal kapcsolatos helyzetértékelést fogalmazta meg. A bíráló bizottság a veszprémi Bakonyi Házat
javasolta az elismerésre, amely kiváló példa arra, hogy egy megyei hatókörű városi
múzeum ilyen magas színvonalon tart fenn saját működtetésben tájházat.
Hegedűsné Majnár Márta ismertette, hogy a határon túli jelentkezők a hazaitól
eltérő jogi szabályozás miatt nem tudnak a címre pályázni, ezért javasolta, hogy esetükben a jövőben tekintsen el a szövetség a működési engedély meglététől.
Az elnökség elfogadta a bíráló bizottság javaslatát és egyhangú igen szavazattal
a Bakonyi Háznak ítélte az Év Tájháza címet.
A negyedik napirendi pontban Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök a
2019. évi országos találkozó előkészületeiről tájékoztatta az elnökséget. Elmondta,
hogy mind a település vezetése, mind a tájház működéséért felelős munkatársak
maradéktalanul mindent megtesznek azért, hogy Boldog kiváló házigazdája lehessen az eseménynek. A Hatvany Lajos Múzeum és a Tourinform Hatvan munkatársai úgyszintén rendkívül segítőkészek a regisztrációs nap zökkenőmentes lebonyolításában és a tanulmányi út során érinteni szándékozott tájházak fenntartói is nagy
szeretettel várják a szövetség tagjainak látogatását. A várható résztvevői létszám elmarad a megelőző évtől, ennek okát elsősorban a megszokottól eltérő időpontban
látja, több tájházszövetségi tag is jelezte, hogy saját településük szüreti programja
miatt nem tudják magukat szabaddá tenni.
Az elnökség megköszönte és elfogadta a tájékoztatást.
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Az ötödik napirendi pontban dr. Bereczki Ibolya tájékoztatta az elnökséget az
SZNM – Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága elmúlt féléves munkájáról, a Tájházszövetséggel közös tevékenységéről. Békéscsabán és Tótkomlóson
megvalósult a műtárgyvédelmi mintaprojekt, ősszel a Pulszky Társaság konferenciáján beszámolnak az eredményekről.
A Hagyományos Házépítő Kft. és a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága közösen rendezett Népi Építészeti Nyári Egyetemet Oszkón, ahol a résztvevők
elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhettek a népi építészeti technikákról, egy
présház tetőfedése volt a konkrét feladat, melyet mintaszerűen sikerült kivitelezni.
Elnök asszony két pályázati folyamatról is tájékoztatást nyújtott: a Kubinyi Ágoston Program véleményezése, monitorozása az SZNM – MTKI munkatársainak
feladata, ennek lelkiismeretesen igyekeznek eleget tenni.
A Népi Építészeti Programra kevesebb pályázat érkezett, mint az előző évben,
valószínűleg az erőteljesebb specifikáció miatt, de a beérkezett pályázatok jobb minőségűek voltak. A műemléki védelem alatt álló házak bírálatát követően elszomorító tapasztalat, hogy mindössze egy tájház (Kiskunmajsa) pályázatát találták
közöttük, úgy tűnik az önkormányzatok az önerő miatt kevésbé motiváltak ennek
a lehetőségnek a felhasználására. A 2020. évi költségvetési soron is szerepel a program, várhatóan hamarabb fogják a felhívást közzétenni, szükséges biztatni, ösztönözni a legalább helyi védelem alatt álló házak tulajdonosait a pályázásra.
Szeptember első szombatján az MTKI rendezvényeként a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban a Hagyományaink vendégségben tájházi közösségépítő alkalom is
egyben, az eseményen több tucatnyi tájház és megannyi közösség mutatkozik be a
Skanzen portáin és a színpadon.
Elnök asszony előzetes információként megosztotta a jelenlévőkkel, hogy szeptember 21-én a Magyar Építőművészek Szövetségével közös Népi építészeti szakmai napot szerveznek a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A szakmai nap tematikája
Sabján Tibor, a Skanzen egykori építész-muzeológusának tüzelőberendezésekkel
kapcsolatos kutatására épül.
A hatodik napirendi pontban az elnökségi tagok részéről beszámolóra került sor
az előző elnökségi ülés óta tartott regionális találkozókról.
Kapitány Orsolya elmondta, hogy Bogyiszlón egy szép felújítási program valósul meg lépésről-lépésre, szeptember 18-án a polgármester szövetségünk és az
MTKI képviselőivel egy megbeszélést kíván lefolytatni a jövőről.
Szomorú tapasztalatként fogalmazta meg, hogy a Somogyi Hírlapban megjelent egy cikk (Lámpagyújtók a tájházban címmel) a Mezőcsokonyai Tájházról.
A megyei hatókörű városi múzeum igazgatója ebben azt nyilatkozta, hogy nincs
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szükség ilyen intézményekre, nem híve annak, hogy minden településen legyen
tájház, egy ilyen kiállítás nem népszerű már, az emberek szerinte élményeket keresnek, amit szerinte a tájházakban nem kapnak meg.
Urbán Anett a Felsőtárkányon tartott Észak-magyarországi regionális találkozóról
tartott részletes összefoglalót, amely teljes terjedelmében a hírlevélben olvasható.
Kulik Melinda még tervként beszélt az október 11-én várható Dél-magyarországi találkozóról.
Miszlai Zsolt a közép-dunántúli régió képviseletében tájékoztatta az elnökséget, hogy immár Öskün dolgozik, ahol a közeljövőben tájházat alapítanak, a falu
közepén öt épület felújítását, funkcióval történő felruházását tervezik. Gyűjtemény
már rendelkezésre áll, melynek a leltározása folyamatban van. Móron megbízással
továbbra is dolgozik, a tájház működésének irányítása az ő feladata. Bodajkon is
terveznek tájházat alakítani, helytörténeti gyűjteményük már van, ezúttal egy régi
malomépület fejlesztésén dolgoznak. Egy hidasól megmentése miatt kapott megkeresést Bodajkról, amelynek segített új gazdát találni, az ígéretek szerint a Mezőgazdasági Múzeum Cecére szállítja át, ahol a tájház portán helyezik majd el.
Kicsindi Enikő ismertette, hogy Danter Izabellával találkozott feladategyeztetés
végett. A szlovákiai magyar vonatkozású tájházakról és gyűjteményekről adatbázist
szeretne összeállítani, ennek megjelenési felülete lehetne a Tájházszövetség és a
Tájházigazgatóság honlapja.
Az „Egyebek” napirendi pontban dr. Bereczki Ibolya indítványozta, hogy január második felében legyen a 2020. évi első elnökségi ülésünk, egy másfél napos
alkalomként, ahol az új (fiatal) elnökségi tagok energiáira szeretne számítani. Célunk, hogy legyen megújulás, kezdjünk el új tevékenységeket, keressünk pályázati
forrásokat, vitassuk meg, hogy a meglévő alapokon túl milyen irányba menjünk
tovább. Időpontként 2020. január 16–17-ét javasolta, melyet a jelenlévők egyhangúan elfogadtak.
További napirendi pont, illetve hozzászólás hiányában dr. Bereczki Ibolya elnök
megköszönte az elnökség aktív részvételét, s bezárta az elnökségi ülést.
Az ülést követően kerül sor a „Tájházak vendégségben” c. rendezvény programjaira
a SKANZEN portáin, melyre az elnökség tagjait is szeretettel várták a szervezők.
Hegedűsné Majnár Márta
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