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Az Észak-magyarországi régió 2021. évi beszámolója
2021-ben folytatódott a régió tájházait tartalmazó adatbázis bővítése, melynek
eredménye a következő:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 58 db
Heves megye: 38 db
Nógrád megye: 22 db tájház.
Tájházaink 2021-ben is csatlakoztak a Tájházak Napja eseménysorozathoz.
Mezőkövesden kiállításmegnyitóval, táncházzal, felvonulással ünnepelte 30. éves
évfordulóját a Matyó Népművészeti Egyesület. A Boldogi Tájházban a híres boldogi lakodalmas szokásokat ismerhették meg a látogatók, ingyenes tárlatvezetésen
megcsodálhatták az egykori gyöngyösbokrétás korszak lakodalmas menetét. Egy
fotózás erejéig fel is ölthették a nevezetes boldogi viseletet. Tiszaújvárosban családi
nappal nyitotta ki kapuit a nagyközönség előtt a Villa Scederkyn Tájház. Néptánccal, zenével várták a vendégeket, a sparhelten pedig házi krumplilángos sült.
Regionális találkozónkat 2021. július 30-án tartottuk Cigándon, a Bodrogközi
Múzeumportán. Az esemény központi témája az állományvédelem volt.
2021. november 19-én került sor a Sajóládi Tájház ünnepélyes átadására, amely
a Népi Építészeti Program keretein belül újult meg. A támogatás segítségével meg-

Tájházak Napja a Villa Scederkyn Tájházban
(Fotó: dr. Kákóczki Balázs)
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A Bodrogközi Múzeumporta (Fotó: Urbán Anett)

történt a tájház aláalapozása, a falak szerkezeti megerősítése, a döngölt agyagpadló
cseréje, a tetőszerkezet megerősítése héjazatcserével, valamint a nyílászárók helyreállítása. Ugyancsak a program támogatásával elkészült a gazdasági épület teljes
körű helyreállítása, és a kerítés a telek utcai szakaszán.
Parádon a 2020-ban történt tűzeset során károsodott tájház felújítása zajlott,
szintén a Népi Építészeti Program támogatásával. Tardról is örömteli hírek érkeztek, ugyanis a párban álló két tájház új nádhéjazatot és villámvédelmi rendszert
kapott, ugyancsak a Népi Építészeti Program segítségével.
Demjén is csatlakozott azon települések sorába, ahol tájház létesült. Az önkormányzat által megvásárolt ingatlanban létrehozták a Hagyományok Házát. Az épületben az enteriőrök mellett hímzéskiállítás is található.
Mályiban ugyancsak pozitív folyamatok indultak el a 2021-es év folyamán,
ugyanis egy fiatal házaspár úgy döntött, hogy tájházat szeretne létrehozni. Az ehhez
szükséges ingatlant megvásárolták, a kialakítás kezdeti lépéseit megtették. Reményeink szerint pályázati forrást is sikerül elnyerni a reményteli „vállalkozáshoz”.
Urbán Anett
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Megújult a Fertőhomoki Tájház
Fertőhomok Soprontól 17 km-re fekvő település a Fertő-parton. Első írásos említése 1274-ben történt. 1538-ban a település akkori birtokosa, Nádasdy Tamás a szlavóniai Velike melletti mezővárosból horvátokat telepített a községbe, akik a „kaj”
nyelvjárást beszélik. Az itt élők azóta is őrzik e sajátos nyelvet, és délszláv hagyományaikat, melyek magyar motívumokkal bővültek. A tájházat olyan céllal hoztuk
létre, hogy segítsen megőrizni és bemutatni e sajátos kultúrájú település múltját és
hagyományait. Az épületet, mely az 1930-as tűzvész után épült, a település önkormányzata vásárolta meg és újíttatta fel tájház céljára 2001-ben.
A Fertőhomoki Tájház 20 éve gazdagítja a település kulturális életét. 2004-ben
az Év tájháza díjban részesült. A házat folyamatosan fejlesztjük, melynek köszönhetően tovább gazdagodott a helytörténeti kiállításunk.
A Kubinyi Ágoston Program keretében már korábban elkészült a helytörténeti
kiállítás új arculata a hátsó szobában. Ezt bővítettük a Fertő-táj ékkövei pályázat
segítségével, melynek keretében megtekinthető a Fertőhomoki lakodalmas című
film, valamint egy érintő képernyős rendszer segítségével megcsodálhatók a tájház
rejtett kincsei, meghallgatható a Kajkavci tamburazenekar lemeze, illetve részletesebben megismerhető a település története is.
Az udvaron új fedett foglalkoztató épült kemencével és mozgáskorlátozott mosdóval. A kertben elkészült egy 64 m2-es színpad és a burkolt nézőtér. Megújult a ház
kertje is, valamint kapuval és kerítéssel zártuk le a kert végét.

Helytörténeti kiállításunk (Fotó: Majoros Anett)
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Pünkösdölők a tájházban (Fotó: Horváth Attiláné)

Új Facebook csoportot hoztunk létre Fertőhomok, közösség, programok, kultúra
címen, ahol nyomon követhetik rendezvényeinket.
A burkolt nézőtér lehetővé tette, hogy ügyességi fajátékokkal rendezzük be a
kertet, melyek elkészítését helyi szülők és nagyszülők vállalták. Több mint húsz
ügyességi fajáték és többféle társasjáték áll a gyerekek rendelkezésére.
Egy magán felajánlásnak köszönhetően vándorbölcső mozgalmat indítottunk.
A mi bölcsőnket, melyet Kovács Alajos népi iparművész készített, a tájházban lehet kérni, illetve a tajhaz@fertohomok.hu címen lehet bejelenteni rá az igényt.
A bölcsőt több egyidejű igény esetén kisorsoljuk. Ha a baba kinőtte, visszavárjuk a
tájházba, hogy mások is használhassák. A bölcsőnk először Hidegségen teljesített
szolgálatot. Várjuk a további jelentkezéseket is.
Múzeumpedagógiai foglalkozásokat indítottunk a Hon- és népismeret tantárgy témaköreihez igazodva, melyen ősszel a Fertő-táj Általános Iskola öt osztálya vett részt,
gyermek a családban, női munkák a ház körül (mosás, kenyérsütés), népi építészet,
népi játékok és a dió témakörben. Tavasszal szeretettel várjuk a többi osztályt is!
Rendeztünk itt Gyermeknapot, Világörökség napot, sütés-főzést, tartottunk búcsút, keresztelőt, legénybúcsút, osztálykirándulásokat, kenyérsütést és Diófesztivált
is. Együttműködünk az óvodánkkal, mely elnyerte a „Kincses Kulturóvoda” címet.
A Tízforrás fesztivál alatt koncerttel avattuk fel az új színpadunkat. A 2021. évi kézműves tábort 13 helyi kézműves és kreatív alkotó segítségével valósítottuk meg.
6
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Kézműves tábor (Fotó: Majoros Anett)

Mindezeket az tette lehetővé, hogy a tájház mögött egy támogató közösség áll.
Úgy gondoljuk, hogy szerencsések vagyunk, hiszen több alkalommal is önzetlen
segítséget kaptunk például az építkezés utáni rendrakáshoz, takarításhoz, a rendezvényeinkhez vagy a kemencében sütögetéshez.
Szeptemberben megemlékeztünk a 20 éves testvértelepülési kapcsolatunkról.
A népzenei és néptánc műsor után fotókiállítást nyitottunk meg az elmúlt húsz év
közös emlékeiből.
Kultúrcsoportjaink részt vettek a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum
„Közösségek öröksége” rendezvényén, ahol tamburazenekarunk műsort adott, a
kultúrcsoport tagjai viselet bemutatót tartottak és megismertettük a látogatókkal
a fertőhomoki lakodalmi szokásokat is. Tájházunk a rendezvényen oklevelet kapott
a közel 20 éves eredményes működés elismeréseként.
Munkánkat nagyban segítette az önkormányzat támogató hozzáállása. Minden
segítséget megkaptunk, hogy sikeresek legyenek rendezvényeink és a tájház jól működhessen.
A több mint 2000 látogató, aki tavaly felkereste a házunkat és kicsit megismerte
a települést, mindig kiemelte, hogy itt egy jó közösség működik. Reméljük, hogy ez
a jövőben is így marad!
Horváth Attiláné és Majoros Anett
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Ügyességi gyermekjátékok (Fotó: Majoros Anett)

Koncert a tájház színpadán (Fotó: Csigó Gergely)
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A létavértesi Irinyi Nyugdíjas Kör hagyományőrzése
és értékmentése
Termékeny 11 évet tudhat maga mögött az Irinyi Nyugdíjas Kör. A hagyományőrzés
fontos szerepet játszott a működésükben, ezáltal aktívan részt vettek a település tradícióinak fenntartásában. Létavértes nagylétai részén alakult meg a város egyik első nyugdíjas csoportja. A vértesi nyugdíjasok számára mindig átutazni a másik városrészbe nagy
terhet jelentett volna, ezért két egykori tag felvetette egy új vértesi nyugdíjas kör létrejöttét, majd Guba Imréné Gizikét kérték fel ennek létrehozására. Gizike először is helyszínt
keresett a rendszeres összejövetelek számára, melyet Vályiné Pápai Viola, az akkori helyi
iskolaigazgató biztosított számukra az iskolai könyvtárban. 2010. november 22-én tartották az első összejövetelüket, nyolc alapító taggal kezdték meg a működésüket.
Még ugyanebben az évben nyitotta meg kapuit a Vértesi Református Egyházközség által működtetett Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény, melynek a
Nyugdíjas Kör tagjai már kezdetek óta tevékeny segítői. Mindezek mellett az Irinyi Kiállító Terem kiállításainak a megszervezésében is részt vállaltak. A múzeumban 2013-ban tartották meg a Mihály-napi Menyegző elnevezésű hagyományőrző
parasztlakodalmat, melynek megtartásában is segítő kezet nyújtottak a tagok. Ezt
az eseményt fotók formájában rögzítették a múzeum egykori munkatársai. Ezen a
hagyományőrző rendezvényen, a lakodalom során tradicionálisan készített ételeket
készítettek és tálaltak fel.

Csigacsinálók (Fotó: Kővári Emese)
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Vajköpülés (Fotó: Kővári Emese)

Guba Imrénében felmerült, hogy rengeteg hagyományos munka, munkafolyamat, melyet az asszonyok végeztek, vagy cselekvő résztvevői voltak, feledésbe
fog merülni. Megkereste a Rozsnyai Gyűjtemény munkatársait 2016-ban, akik
támogatták az ötletet és elkezdődött a munka. Céljuk az utókor számára megőrizni és bemutatni a diákoknak és a múzeum látogatóinak azokat a tevékenységeket,
melyek a gyermekkoruk mindennapjainak részét képezték. Ehhez a múzeum
dolgozói biztosították a hátteret, a videós munkát és a szerkesztést. Az eddigiek
folyamán sikerült a vértesi házi kenyérsütés, a házi csigatészta készítés hagyományait, illetve a liba- és kacsavágás tradícióit is megörökíteni. Egy hagyományos
disznótoros megrendezésére és megörökítésére szintén sor került, a film szerkesztése még folyamatban van. A kör tagjai szeretnék, ha a hagyományőrző lakodalmat
nemcsak fotók, hanem videó formájában is rögzítenék. Kisfilmjeik közül a liba- és
kacsavágás hagyományait bemutató alkotást a Néprajzi Társaság Tradíció pályázatát bírálók elismerően méltatták. A hivatalos díjátadó ünnepségen a kisfilmet 2018
májusában levetítették. Ez megerősítette a tagokat abban, hogy érdemes tovább
folytatni a filmezést.
A disznótoros film bemutatná a disznóvágás menetét, a disznótoron készített
hagyományos ételek elkészítését, és igyekezne visszaadni az ilyen alkalmak egykori
hangulatát. A kenyérsütés hagyományait bemutató kisfilmhez a múzeum munkatársai egy új foglalkozást is kidolgoztak, melynek során az elkészült kisfilmet levetítik
10
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Előkészültünk a farsangi fánk sütéséhez (Fotó: Kővári Emese)

a résztvevő diákoknak, majd hozzá kapcsolódó feladatokat oldanak meg csapatban
vagy egyénileg. Ezt követően a nyugdíjas kör tagjai bemutatják, hogyan is készül
a vértesi házi kenyér. Az élmény alapú tudásközvetítés révén a résztvevők minden
munkafolyamatot kipróbálhatnak: szitálás, gyúrás, szakajtóba szakítás, kemence
felhevítés, kóstolás. A kisfilmek elősegítik a vizuális, auditív memória fejlesztését,
általuk az ifjú generáció megismerkedhet olyan régi kifejezésekkel, amiket ma már
nem ismernek, nem használnak.
A nyugdíjas kör tagjait megpróbálják a Rozsnyai Gyűjtemény munkatársai a
múzeumi programok majdnem minden tevékenységébe aktívan bevonni. 2020ban, még a pandémia előtt elindították a Farsangi Csinnadratta nevű hagyományőrző rendezvényüket. A nyugdíjas kör tagjai elkészítették a hagyományos farsangi
fánkokat, sütöttek finom, cukros, lekváros, lyukas és férfinévvel ellátott fánkot is
a lányok nagy örömére. 2021-ben – a vírushelyzet miatt rendhagyó módon – a
Csárda Muri helyi, amatőr színjátszó csoport, a Zimberi Banda népi zenekar és a
gyűjtemény munkatársai felelevenítették és a város forgalmas pontjain bemutatták
a farsangkor divatos alakoskodásokat, az álmenyegzőt. A nyugdíjasok ekkor finom
csörögefánkkal lepték meg a színészekké avanzsált lelkes csapatot és a kíváncsi nézőket, így csempészve egy kis farsangi hangulatot, mulatságot a városka életébe.
A farsangi szokásokat felelevenítő rendezvényt 2022 februárjában is megtartották, igaz, hogy csak kis létszámú közönséggel, de annál családiasabb hangulatban.
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Így nem is csoda, hogy a Duna TV Család-barát című műsorába is bekerült. A rendezvény megvalósításában segítséget nyújtott a nyugdíjas kör lelkes csapata, akik a
farsangi csörögefánk készítése mellett meséltek a régi farsangokról az Irinyi János
Általános Iskola 5. osztályosainak, majd múzeumpedagógiai foglalkozáson vehettek részt, ahol farsangi álarcokat készítettek, illetve játékok által megismerték ehhez
az időszakhoz tartozó népszokásokat is. A farsang a magyar kultúra szerves részét
képezi, így mindenképpen meg kell ismertetni a mai fiatal generációval, kiemelni a
közösség alakító, formáló szerepét.
2020-ban elindult a Gyűjtemény szervezésében, a létavértesi Pöttöm Majorban
a Szent-Dömötör napi behajtási és betakarítási ünnep. A lovas hagyományokat, az
egykori pásztor életet hivatott bemutatni a rendezvény, ahol a Nyugdíjas Kör tagjai
slambuccal, egy jellegzetes pásztor étellel kedveskednek a résztvevőknek, amellett,
hogy bekapcsolódnak a programba, mint például a Tanyasi Walking, Tanya bika és
Bikánéja versenybe.
Az Irinyi Nyugdíjas Kör ahhoz, hogy a továbbiakban is fennmaradhasson, tovább működhessen, szükség van némi anyagi háttérre, ennek – remélhetőleg –,
könnyebb előteremtése érdekében, arra a döntésre jutottak, hogy idén egyesületet
alapítanak.
Reméljük tevékenységüket, hagyományőrzésüket a következő években is ilyen
lelkesedéssel folytatják, ehhez kívánunk ezúton is számukra erőt és egészséget!
Pákozdi Dávid és Kővári Emese
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Tájházak és tervek Létavértesen
A román államhatár mentén kisvárosunkban, az önkormányzat tulajdonában és
fenntartásában négy épület őrzi a múlt értékeit, emlékeit, a településre jellemző
sajátosságokat.
Az Irinyi János Kiállítóterem 12 éve fogadja a helyből és távolból idelátogató
csoportokat, magánszemélyeket, akik Irinyi János – a 19. század híres természettudós – munkásságával és legismertebb felfedezésével, a zajtalanul gyulladó gyufa
történetével szeretnének interaktív foglalkozások keretében megismerkedni. A kiemelt nemzeti érték részét képező Irinyi dokumentumok mellett a kiállítóterem
helytörténeti anyagokat is bemutat.
Terveink között szerepel, hogy a 2022-es turisztikai szezon beindulására emléket állítunk dr. Seres Géza munkásságának is, aki Nagylétán indította el az országos
mozgalommá vált „Tiszta udvar, rendes ház” programját.
Irinyi János és családjának sírkertje is megtekinthető az egykori lakóházuk
szomszédságában, illetve a kiállítóterem mögötti arborétum 1200 féle Magyarországon honos fásszárú növényeivel, békés sétányaival, dísztavával kellemes szabadidő eltöltést biztosít, akár szabadtéri sütésre-főzésre lehetőséget nyújtva. Reményeink szerint a HUNG-2022-es pályázat keretében megújulhatnak pihenőpadjai,
kerítései és filagóriája, melyek még vonzóbbá tehetnék az idelátogatók számára.

Az Irinyi János Kiállítóterem belső részlete (Fotó: Létavértes Város Önkormányzata)
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Arborétum (Fotó: Létavértes Város Önkormányzata)

Az egykori két különálló település, Nagyléta és Vértes találkozásánál, a Kálló
folyó fölött található Magyarország már egyetlen élő vízfolyás fölé épített Vízi vágóhídja, mely az egykori hentes- és mészáros mesterség eszközeit mutatja be hiteles,
egykori mesterdinasztia családtagja általi tárlatvezetéssel. A HUNG-2020-as pályázati forrásból idén a kiállítótér megújul. Az eszközök új tárlókba kerülnek, egységes
tájékoztató táblákat, képeket állítanak ki. A szemléltetést kivetítő is segíti majd az
élő tárlatvezetés mellett.
A térségre és a településre jellemző népi építészet vonásait a Petőfi utcában található tájház őrzi, mely a Hortobágyi Nemzeti Park gondozásából a közelmúltban
került vissza Létavértes Önkormányzatának tulajdonába. Sajnos, erősen rekonstrukcióra szorul, ezért a Teleki László Alapítvány által kiírt Népi Építészeti Program
keretében a megújítás előkészítésére sikeresen nyertünk támogatást. Pályázati támogatással szeretnénk helyreállítani, hogy az egykori paraszti lakóház méltóképpen mutassa be a 19. századi nagylétai emberek életkörülményeit, használati tárgyait, teret adva akár kisebb, közösségi programoknak is.
Létavértes északi homokos-dombos tájain a 20. század végéig nagy hagyománya volt a szőlőtermesztésnek, borkultúrának. A népi építészet jellemzőit a szőlőskertekben ma is látható szőlőskerti pajták is magukon viselik, melyek szinte minden
gazda tulajdonában lévő szőlőtáblán megtalálhatóak voltak. Funkciójuk kettős volt.
Egyrészt tárolták bennük a szőlőműveléshez, borkészítéshez szükséges edényeket,
14
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Közösségi program a szőlőskerti tájháznál (Fotó: Létavértes Város Önkormányzata)

pincéikben a boroshordókat, másrészt pihenőhelyként is szolgáltak a szőlőművelő
családok számára a meleg nyári napokon deleléskor. Akár vendéglátó szerepet is
betöltöttek, hiszen a szőlősgazdák szívesen keresték fel egymás pajtáját, ahol kóstolgatták a szomszéd borát, beszélgettek, tapasztalatokat osztottak meg.
A 21. századi Létavértes generációjának már nem olyan fontos az efféle kultúra,
így viszonylag kevesen szánnak a mindig kevés időből részt a szőlőművelésre. A hagyomány életben tartását a Szőlősgazdák Egyesülete tartja kézben, az önkormányzat pedig a Szőlőskerti Tájház fenntartásával, odaszervezett közösségi programokkal, mint például szüreti nappal, kiránduló csoportoknak szervezett borkóstolással
mutatja be az egykori értékes szőlőskerti kultúrát.
A tájház mellett – hazai forrásból, agrárminisztériumi támogatásból – kialakítottak egy filagóriával is ellátott tégla pincét, valamint a további felújításhoz szintén a
Népi Építészeti Program keretében támogatást nyertünk a fejlesztés előkészítésére.
Ennek segítségével a megközelítést segítő útépítésre, útjavításra kerül sor, valamint
a tájházhoz tartozó ültetvényt is körbekerítjük.
Értékeink megismerése céljából várjuk szeretettel az idelátogatókat akár egész
napos program szervezésével is!
Vályiné Pápai Viola
15
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Színház az egész tájház?
A Bleyer Jakab Heimatmuseum közel két évtizede szervezi meg a Tavaszi Ifjúsági
Német Nemzetiségi Napok rendezvénysorozatát, ám az utóbbi két évben részben
elmaradt a program, részben pedig az online térbe került a járványhelyzet miatt.
Idén nagy örömünkre ismét személyesen fogadhattuk a Budaörsön németül tanuló
gyerekeket.
Az eredetileg vetélkedő jellegű rendezvény 2015-ben megújult, átalakult, az élményalapú tanulásra helyeztük át a hangsúlyt. Kilenc korcsoportra bontva, játékos
módon ismerkedhetnek meg a gyerekek a település német nemzetiségi épített emlékeivel, népi kultúrájával, illetve a német nyelvvel.
Az ovisok, valamint az első és második osztályosok online és az Ifjúsági Klubban Figura Ede és az Álomzug Társulat kétnyelvű gyermek- és bábelőadásain találkoztak először a TINN napokkal.
A harmadik/negyedik osztályosoknak a Bleyer Jakab Heimatmuseum múzeumpedagógusa a budaörsi viselet jellegzetességeit mutatta be, a gyerekek
kreatív foglalkozások keretében fel is próbálhattak néhány, több mint 100 éves
ruhadarabot.

Színpadi jelenet a szaletliben (Fotó: Heimatmuseum)
16

Tájházi Hírlevél • 2022. 2. szám

Az ötödik évfolyam tanulói egy lokálpatrióta történelemtanár segítségével a római-katolikus templom rejtett szakrális érdekességeivel ismerkedtek.
A Heimatmuseum udvaráról indultak a hatodikosok térképpel és feladatlappal
felszerelkezve egy városi sétára, hogy felfedezzék Budaörs épített német nemzetiségi örökségét.
A hetedik évfolyam tanulóinak feladata az volt, hogy néhány, a Heimatmuseum
fotógyűjteményéből válogatott egykori táj- és utcaképhez megkeressék az akkori
fotós perspektíváját, és onnan egy mai felvételt készítsenek.
A nyolcadikosok a Magyarországi Német Színház „Nehéz csomag” című interaktív előadásán a kitelepítés szörnyűségeivel szembesültek. A szekszárdi társulat
hazai premierjét követően városunkban debütált először ez a formabontó darab.
A színház egyik munkatársa előzetesen színházpedagógiai érzékenyítő foglalkozást
tartott a résztvevőknek. Egy audio-séta több szereplő történetén keresztül meséli
el a magyarországi németek életének döntő pillanatait az 1941-es népszámlálástól
az 1946-os kitelepítésig. A „nézők” – fejhallgatóval a fejükön, a külvilágtól részben
„elszigetelve”, illetve a szereplők között mozogva – több városi helyszínen részeseivé váltak egy magyarországi német család életének, átérezhették a családtagok közötti ellentéteket, kételyeiket, fájdalmaikat, emlékeiket, és átélhették a megérkezést
Németországba. Helyszínek voltak: a Heimatmuseum besötétített szaletlije, udvara
és pincéje, valamint a budaörsi plébániatemplom előtti tér.
Ezt a darabot a Német Színház más településeken is tervezi előadni, adott esetben a tájház épületét és környezetét is bevonva, amennyiben lesz rá igény és jelentkező. A színes, aktív és interaktív programok a szervezőket, a tanárokat és természetesen a gyerekeket is egyaránt megmozgatták. Reméljük, jövő tavasszal ismét
találkozunk!
Jaszmann Gabriella
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Résztvevők a templom előtt (Fotó: Heimatmuseum)

A pince, mint vagon helyszín (Fotó: Heimatmuseum)
18
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A viselettel való ismerkedés, kirakós (puzzle) feladat (Fotó: Heimatmuseum)

Pillanatok a TINN Napokról (Fotó: Heimatmuseum)
19
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Tisztelt Tájházszövetségi Tagok!
A Magyarországi Tájházak Szövetsége a 2022. május 28-án tartott közgyűlésén Az
Év Tájházvezetője elismerésben részesítette Balázs Mónika Csillát, a zsámbéki Szent
Vendel Domborműves Népi Lakóház vezetőjét.
A Tájházszövetség elnöksége 2009-ben határozta el, hogy Az Év Tájháza kitüntető cím mellett az egyéni teljesítményt is díjazni kívánja, ezért a színvonalas, példamutató tájházvezetői munka elismerésére megalapította Az Év Tájházvezetője díjat,
melyet évente egy alkalommal ad át. Az elnökség 2022-ben Balázs Mónika Csilla
munkáját ismerte el ilyen módon.
A Tájházszövetség elnökségében 16 éven keresztül végzett kiemelkedő munkájáért, a Dél-dunántúli tájházak szakmai mentorálásáért, a Tájházi Hírlevél szerkesztéséért Kapitány Orsolya, a Tájházszövetség tiszteletbeli elnökségi tagja kapta
a Szablyár Péter Emlékplakettet. A tájházak ügyéért hosszabb időszakon keresztül
végzett kitartó és elkötelezett munkát kétévente ismeri el a Tájházszövetség a szervezet alapító ügyvezető elnökére emlékezve.
A díjakat dr. Bereczki Ibolya elnök és Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök, valamint dr. Páll István, a Felügyelő Bizottság elnöke adta át.
(A szerkesztők)
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Az Év Tájházvezetője, Balázs Mónika Csilla
Balázs Mónika Csilla közművelődési szakember, művelődésszervező, nonprofit
menedzser 2011 óta a Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár igazgatója, és
a Szent Vendel-domborműves népi lakóház vezetője.
A zsámbéki tájházzal való kapcsolata 2001-ben kezdődött. Az akkor még csak
bejelentkezéssel megtekinthető házban tárlatvezetőként ő fogadta a látogatókat.
Érdeklődése ekkor fordult a helytörténet felé: ötletgazdája és szerkesztője a helyi
önkormányzat támogatásával megjelenő Mesélő Zsámbék című könyvsorozatnak.
2011-ben a Múzeumok Hétvégéje Zsámbékon programötlettel biztosította a tájház rendszeres látogathatóságát és ennek kapcsán a havonta megszervezésre kerülő
kulturális- és hagyományőrző eseményekkel irányította a figyelmet a település épített örökségének e páratlan gyöngyszemére.
Ugyanez évtől kezdve a zsámbéki tájház minden év júniusában részt vesz a
Romtemplommal és a Lámpamúzeummal együtt a Múzeumok Éjszakája országos
rendezvénysorozatban.
Balázs Mónika Csilla aktívan közreműködik a Zsámbékon 2015-ben létrejött
Települési Értéktár munkájában is. Elkészítette több más érték mellett a Szent Vendel-domborműves népi lakóház szakmai bemutatását, ami alapján a tájház 2016ban a települési, majd 2017-ben a Pest Megyei Értéktárba is bekerült.
Csilla 2019-ben részt vett a Szabadtéri Muzeológiai és tájházi szakági képzésen.
Ezután szakmailag feltöltekezve több sikeres pályázati és egyéb projektet gondozott a tájházban: a Népi Építészeti Program 2019-ben elnyert támogatásának és az
önkormányzat által biztosított önrésznek köszönhetően elkészült a tájházról a Műemlékvédelmi kutatási dokumentáció és értékleltár, valamint a népi lakóház felmérési terve. Felújíthatták a homlokzaton látható, emblematikus Szent Vendel-domborművet, megoldódott a vízelvezetés és az utcafronti ablak restaurálása, valamint
a ház külső javítása, festése. A Kubinyi Ágoston Program segítségével a kártevőirtás,
öt ruhásszekrény restaurálása és a belső terek előkészítése után a Szabadtéri Néprajzi Múzeum szakembereinek közreműködésével 2020. október 11-én megnyílt a
Szekrénymesék című tematikus kiállítás.
A kiállítás létrehozásának módszere a közösség sikeres bevonása volt, ugyanezzel a témával szerepelt a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatóságának „Módszervásárán” 2021 szeptemberében Budakalászon, majd az NMI
JógyakorlatOn.hu szakmai műsorában népszerűsítette a Szekrénymeséket. Ez a
kiállítás egyébként 2021 januárjában, nem sokkal az átadó után, a tájház mellett
önállóan is bekerült a zsámbéki Települési Értéktárba, és ugyanez év októberében
felvételt nyert Pest Megye Értékei közé.
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2021 tavaszán a Műtárgyvédelmi Mintaprojekt is töltött néhány napot a zsámbéki
tájházban. Ugyanez év sikere és az együttműködés egy újabb jó példája a településen: a Zsámbéki Német Önkormányzattal közösen benyújtott nemzetiségi pályázat, amely lehetőséget teremtett a Szent Vendel-domborműves népi lakóház zsalugátereinek, kapujának és kerítésének cseréjére, valamint az épület temperálását
biztosító hősugárzók beszerzésére.
A Szent Vendel-domborműves népi lakóház és a település kulturális életében
végzett sikeres szakmai tevékenysége alapján Balázs Mónika Csilla megérdemelten
lett Az Év Tájházvezetője 2022 díjazottja.
Jaszmann Gabriella

Balázs Mónika Csilla Az Év Tájházvezetője
(Fotó: Hegedűs Gyula)
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Kapitány Orsolya, a Szablyár Péter Emlékplakett díjazottja
Kapitány Orsolya 1955-ben Kaposváron született polgári családban. Édesanyja kémia-biológia szakos általános iskolai tanárként, édesapja pénzügyi szakemberként
dolgozott. Hárman vannak testvérek, egyik nővére fazekasmester, népi iparművész.
Férjezett, egy lánya van, aki angol-német szakos tanár.
Kapitány Orsolya az érettségi vizsgáját követően néprajzi asszisztensként helyezkedett el a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságánál, majd elvégezte Kaposváron a Tanítóképző Főiskolát, és oklevelet szerzett Szombathelyen, a Tanárképző
Főiskola népművelés szakán. 1993-ban diplomázott Debrecenben, a Kossuth Lajos
Tudományegyetem Néprajzi Tanszékén.
A Rippl-Rónai Múzeumban 1982–1988-ig közművelődési feladatokat látott el,
a többi időt, azaz 34 évet a néprajz szakterületén töltötte.
Az egyetem elvégzése után egy gyűjteménykezelő segítségével látta el a RipplRónai Múzeum több mint 60.000 darabos néprajzi gyűjteményének a gondozását. Kutatásait elsősorban a társadalomnéprajz, a népi díszítőművészet területére
összpontosította. Fontosnak tartotta a mai alkotók tevékenységeinek figyelemmel
kísérését, segítését. Munkásságát adat-, fotó- és tárgygyűjtések, állandó és időszaki
kiállítások rendezése, tudományos és népszerűsítő publikációk jelzik. Muzeológusi tevékenységét 2009-ben Móra Ferenc-díjjal ismerték el. 2014 novemberétől
nyugdíjas.
A Magyarországi Tájházak Szövetségéhez 2004-ben csatlakozott dr. Bereczki Ibolya felkérésére, vállalva a Dél-dunántúli Régió képviseletét az elnökségi tagok soraiban.
2020-ig Baranya, Somogy és Tolna megye tájház-fenntartóinak, tájház-vezetőinek nyújtott szakmai segítséget, valamint információátadással, pályázati és továbbképzési lehetőségek ismertetésével segítette a tájházak munkatársait, ezáltal az épített örökségek
fennmaradását, méltó, muzeális kiállítóhellyé és közösségi színtérré válását.
Aktív szervezője volt 2007-ben Mecseknádasdon, 2008-ban Szennában, 2013ban Decsen az Országos Tájházi Találkozónak. A szövetség elnökségi tagjaként
eltöltött 16 éve alatt a régió tájházai közül több – például Báta, Somberek stb. –
Tájházi Műhely színtere is volt. Minden évben regionális találkozót szervezett, kiválasztva azt a helyszínt, mely az adott téma feldolgozása szempontjából a legalkalmasabbnak bizonyult.
Néprajzkutató-főmuzeológusként aktívan részt vett a pályázatok monitorozási
munkálataiban, de szakemberként a kaposvári múzeum kötelékébe tartozó lakócsai
Horvát Nemzetiségi Tájház épületének és kiállításának a megújítása is a nevéhez
kötődik. Ez a tájház a Reneszánsz Év 2008. keretében kiírt, „Tájházak a közösségért”
című pályázat keretében újult meg.
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2014-ben a Tájházak Napja országos nyitó rendezvénye Buzsákon volt, ahol a
tájházban új állandó kiállítás nyílt „A Nagyberek horvát falvainak népművészete, népi
iparművészete” címmel. E kiállításnak is tervezője és rendezője volt. 2011 óta társszerkesztője a Tájházi Hírlevélnek, amely minden évben négy számmal jelentkezik.
E tevékenységét napjainkban is folytatja. Az elnökség döntése alapján 2020 óta Kapitány Orsolya a Tájházszövetség tiszteletbeli elnökségi tagja.
A Magyarországi Tájházak Szövetsége 2022-ben Kapitány Orsolya részére
Szablyár Péter Emlékplakettet adományozott hosszú időn át, magas színvonalon
végzett szakmai munkája elismeréseként.
Vidák Tünde

A Szablyár Péter Emlékplakett kitüntetettje Kapitány Orsolya lett
(Fotó: Vidák Tünde)
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Élő hagyomány tájházainkban

Beszámoló a Magyarországi Tájházak Szövetsége közép-dunántúli regionális
találkozójáról, illetve a II. Pannonia Folkfeszt eseményeiről
Balatonkenese, 2022. június 24–25.
Nagy sikerrel rendeztük meg a fenti időpontban az újabb regionális tájháztalálkozónkat, illetve egy nagyszabású helyi programmal, a Pannonia Folkfeszttel kiegészülve
a két naposra meghirdetett közös rendezvényünket.
A Pannonia Népzenei és Kulturális Egyesület, a Balatonkenesei Művelődési
Ház és Könyvtár, a Kenesei Tájház, Balatonkenese Önkormányzata és polgármestere, valamint természetesen Tájházszövetségünk közös együttműködése tette lehetővé a tartalmas és élménydús kétnapos rendezvényt, amely igen nagy népszerűségnek örvendett.
Itt szeretnék köszönetet mondani Jurcsó Jánosnak, Balatonkenese polgármesterének, a képviselőtestület tagjainak, dr. Bereczki Ibolyának, a Tájházszövetség
elnök asszonyának, Bollók Attilának, a Pannónia Népzenei és Kulturális Egyesület
elnökének, és nem utolsó sorban a főszervezőnek, Szabó Andreának, a Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár, a Kenesei Tájház megbízott intézményvezetőjének és munkatársainak az esemény szervezéséért, létrejöttéért. Természete-

Törő Balázs néprajzkutató előadása
(Fotó: Szabó Andrea)

Előadást tart Szabó Csaba néptáncpedagógus,
a Tördemic Néptáncegyüttes művészeti vezetője
(Fotó: Szabó Andrea)
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Kézműves foglalkozás a tájház udvarán (Fotó: Szabó Andrea)
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sen nem feledkezem meg hálás köszönetemet kifejezni Vér László és Vér Lászlóné
Irénke néni felé sem, akik nélkül a tájház nem létezne és nem működne csodálatos
formájában.
A közös rendezvény ötletét maga a Tájházszövetség és Balatonkenese újra egymásra találás adta, illetve az aktualitás, amelyet az immár rendszeresnek tekinthető
Pannonia Folkfeszt és a Tájháznyitogató egybekapcsolása ihlette. A kenesei tájházi
működés nagyszerű és népszerű programokkal közelíti meg a helyi és az idelátogató nagyközönséget, a kollégák és az önkormányzat vezetői pedig kiváló partnernek
bizonyulnak a kezdeményezések kibontakoztatására, meghonosítására, a régmúlt
emlékeinek feltárására, ápolására, illetve mindezen gyakorlatok összekapcsolására
a jelenkor viszonyaihoz igazodva.
„Élő hagyomány tájházainkban” címmel rendeztük meg az első nap szakmai
programját, amely egyúttal a Tájházszövetség Közép-dunántúli Regionális találkozója volt. A témaválasztást természetesen megerősítette az aktualitás, tehát a másnapi folklór rendezvény, amelyre szakmai, tudományos előadásainkat is alapoztuk.
Felkért előadóink, tudományos szakértőink ennek értelmében tartották meg magas színvonalú előadásaikat.
A helyi művelődési központ előadótermében megtartott polgármesteri és intézményvezetői köszöntők után kollégáink nagyszerű, kivetítéses, fotó és videó illusztrációkkal ellátott előadásokat tartottak a néprajz, a folklór és a hagyományok
témakörében. Szó esett a múzeumi élményszerzés aspektusairól, a tájházi folklórelemek, hagyományok bemutatásáról, lehetőségekről, ugyanakkor kitértünk a helyi, bakonyi és Balaton-felvidéki népzene és táncélet gyűjtési momentumaira is.
Összefoglalót kaphattunk a Laczkó Dezső Múzeum elmúlt évekbeli néprajzi irányvonalairól és Balatonkenese folklór hagyományairól egyaránt.
A szakmai konferencia után átsétáltunk a tájházba, ahol a kedves kolleginák és
kollégák már készen vártak bennünket egy ínycsiklandó bográcsgulyás ebéddel a
tájház udvarán. Az udvar fái alatt megpihenve, a csodálatos ebédet elfogyasztva tovább folytattuk ismerkedésünket, megbeszéléseinket, ugyanakkor a helyi történetek felevenítéseire is sor került, megköszönve Vér László és Irénke néni sztorijait.
Egy kis pihenő után elérkezett a Tájháznyitogató időpontja, amikor is nagyszerű tárlatvezetésen vehettünk részt a tájházban, az udvaron pedig különböző kézműves foglalkozásokban volt részünk. Mindezt a Szivárvány Népdalkör, a Pannonia
Citerazenekar, majd Pál István Szalonna és Bandája tette még tökéletesebbé és felejthetetlenné.
Miszlai Zsolt
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Műsort ad a Szivárvány Népdalkör (Fotó: Szabó Andrea)

Az érdeklődő közönség (Fotó: Szabó Andrea)
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Múltunk öröksége tájházainkban – Hogyan tovább?
A Vértesi Református Egyházközség és a Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény
meghívására 2022. június 18-án (szombaton) hasznos tanácskozás részesei voltak az Érmellékről, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkező
tájházvezetők.
Kővári Emese, Korompainé Mocsnik Marianna elnökségi tagok és Szabó János lelkipásztor köszöntő szavai után dr. Bereczki Ibolya, a Tájházszövetség elnöke osztotta meg gondolatait a Múltunk öröksége tájházainkban témakör felvezető
előadásában. Mi minden kerülhet örökségtérképünkre? Hogyan alakulhat egyéni
örökségünk közösségi értékké? Miként válhat egy élő tájház örökségkatalizátorrá?
A sokunkat foglalkoztató kérdések egyéni megoldásait mutatták be az előadók,
nem titkolva aggodalmaikat sem.
A kelet-magyarországi és érmelléki tájházak 2021. évi munkájának bemutatása igazolja, hogy a rendkívüli évet új kihívások és ezekre reagáló kitűnő ötletek jellemezték.
A térségben működő tájházak jelentős része magán vagy civil szervezet tulajdonában van. A világjárvány időszakában azonban sokakban felmerült a kérdés, hogy
betegség vagy egy vezető elvesztése esetén, mi lesz a gyűjtemény sorsa, hogyan

Csoportkép a találkozó résztvevőiről (Fotó: Kari Sándor)
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biztosíthatjuk a folytonosságot? Értékes felvetések, hasznos gondolatok, javaslatok
igazolták a téma aktualitását.
Házigazdánk, dr. Rozsnyai István, a gyűjtemény 2010-es létrehozása óta eltelt időszak előrelépéseit mutatta be, a szakmai és pályázati támogatások tükrében. Örömmel
lapoztunk bele a megjelenés előtt álló közel 100 oldalas, a gyűjtemény 2.400 kerámiáját bemutató értékes könyv próbanyomatába is, melynek szakmai összeállítása a
közelmúltban elhunyt Csupor István néprajzkutató nevéhez fűződik.
Feketéné Molnár Erzsébet, a hajdúböszörményi Népi Hajdúház vezetője, a nyitott porták fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte közösségi hatását és értékmegőrző
szerepét a különböző korosztályoknál, az óvodástól a szépkorúakig. Számukra legaktuálisabb feladat: az épület állapotának megőrzése.
Dr. Kéri Gáspár (Érmellék) elküldött előadását Pákozdi Dávid muzeológus
közvetítette. A tájházak népszerűsítésére felvilágosító anyag összeállítását javasolta,
a folytonosság biztosítása érdekében célszerűnek tartja a földterület hitbizományban tartását végrendeletben rögzítve, amely lehetővé tenné az örökösök számára a
további működés anyagi hátterét.
Marosánné Fésűs Judit, a biharkeresztesi Csicsóka Tájház vezetője is azt hangsúlyozta, hogy a jövőre 10 éves fennállását ünneplő, családi fenntartásban lévő tájház,
nemcsak önmaguknak, hanem a településnek és lakóinak szerzett felejthetetlen élményeket, ennek ellenére nehéz az állatokkal is benépesített portát megőrizni, élő tájház
szerepét erősíteni élményprogramokkal az aktív munkát végző házaspárnak.
A Csökmői Tájház vezetője, Nagy Tibor, a támogatásokból megvalósult fejlesztéseket mutatta be, bizonyítva azt, hogy élve a lehetőségekkel, lépésről lépésre, hogyan lehet bővíteni a tájházi portát, a szolgáltatásokat úgy, hogy közben megőrizzük az autentikus környezetet.
Ványai Gusztáv, a Mezőgazdasági Hagyományok Gyűjteményének (Nagyrábé)
vezetője előadásában az érték (nagy kincs, örökség) fogalmát járta körbe, különböző aspektusokból. Megközelítései: az érték, mint kultúra, tárgy, tudás, szemlélet,
tanúságtevés – továbbgondolásra késztetőek voltak. A Hogyan tovább? kérdésre is
kaptunk tőle javaslatokat: tájházas cserebere csoport létrehozása a közösségi médiában, a duplumok aukción történő értékesítése, a magángyűjtemény intézményesülése, a tájházak más célra történő hasznosítása (bérbeadás) és egy időkapszula
létrehozása is szerepelt.
A 80. életévébe lépő Bogdányi Ferenc a találkozóra eljuttatott előadásában felvázolta a 2006-ban átadott Bogdányi Tájház létrejöttét, eredményeit, gondjait és terveit.
Őszintén vallott arról, hogy a tájház beágyazódva Nyírbogdány kulturális, és hagyományőrző képébe újabb 10–15 évig működhetne a pályázati lehetőségeket kihasználva, magasabb szintre fejlesztve. Ehhez keresi a megoldást és várja a jó ötleteket,
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melyek érkeztek is ifj. Kovács Gézától, a tiszadadai Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház vezetőjétől. A Nagymamáktól nagymamákról program, a gyerekeknek szervezett
vőfélytábor, mind-mind a generációk együttélését, megbecsülését, a hagyományok
éltetését segítik. Ha már így hozta a sors… című előadásában az orosz-ukrán háború
elől menekülő családokkal töltött húsvéti készülődés emlékeit osztotta meg velünk.
S hogy mennyire aktuálisak a felvetett kérdések, bizonyítja, hogy ebéd közben
– melyet a Létavértesi Irinyi Nyugdíjas Egyesület tagjai készítettek számunkra kemencében –, majd ezt követően, s azóta is élénk e-mailváltásokban vitatjuk meg,
melynek várható eredménye egy közös állásfoglalás lesz, amelyhez sok bíztató ötlet
is kapcsolódik majd.
Délután lehetőségünk volt bepillantani a településrész másik büszkeségébe, az
Irinyi János Kiállítóhely gyűjteményébe is, Vályiné Pápai Viola lelkes vezetésében.
A zajtalan és robbanásmentes gyufa feltalálója előtt is tisztelgő kiállítás olyan nagy
hatással volt a résztvevőkre, hogy ifj. Kovács Géza felajánlotta tekintélyes gyufagyűjteményét a kiállítóhelynek. Ezt követően szekérre szállva bejártuk a település határában lévő szőlőskertet is, az 1896-os datálású, szépen megőrzött szőlőspajtáig.
Mindenkinek szeretettel ajánljuk elolvasásra a tájházvezetők előadásait és a
résztvevők gondolatait.
Korompainé Mocsnik Marianna és Kővári Emese

Az Irinyi János Kiállítóterem részlete (Fotó: Kari Sándor)
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A Bogdányi Tájház létrejötte, eredmények, gondok
Tervek a jövőre

Nyírbogdány község Szabolcs –Szatmár – Bereg megye nem túl népes faluja, Nyíregyházától 16 kilométerre fekszik, jelenleg 3000 fő körüli lakossal. 2019-ben ünnepelte 800 éves fenállását. Múltjához tartozik a mezővárosi rang, járási székhely
is volt egy időben. Most a mezőgazdasági tevékenység és néhány ipari vállalkozás
jellemzi gazdaságát. Fejlődését segíti, de egyben meg is határozza a megyeszékhely
közelsége, az elvándorlás és visszatelepülés egyszerre.
Felmenőim itt éltek, én is itt születtem, volt szerencsém gyermekkorom nagy
részét itt eltölteni, élményeket szerezni ezen a tájon. Amikor 2004-ben felmerült
bennem a gondolat egy tájház létrehozására, ez a személyes indíttatás játszotta a
döntő szerepet. Valamit visszaadni a szülőfalumnak, megőrizni az örökségből és
ápolni a hagyományokat.
Adott volt az örökségem apai nagynénémtől, egy az 1800-as évek végén épült
parasztház, benne berendezési tárgyakkal, használati eszközökkel, mindez egy nagy
kerttel. Állapota elég siralmas volt. Sokak inkább lebontásra és a telek értékesítésére szánták volna. Én mégis az első elhatározásomhoz ragaszkodva belevágtam és
2006-ban felavattuk, átadtuk a Bogdányi Tájházat.
A puszta szándék és elhatározás kevés lett volna. Szerencsére több tényező is
segített a megvalósulásban. Szakmai felkészültséggel nem dicsekedhettem, élelmiszeripari mérnökként inkább a hús- és a konzerviparhoz volt közöm, mint a néprajzhoz. Lelkes amatőrként kezdtem az ügyhöz, de találtam hozzáértő segítőket.
Dr. Páll István adott útmutatást, ha kellet, kritikát úgy az építkezéshez, mint a tárgyak gyűjtéséhez, megóvásához, az enteriőrök beállításához. A helytörténeti kiállítás kialakításához Illyés Gábor tanár úr járult hozzá szinte teljes egészében. Abban
az időben alakult és tevékenysége csúcsán volt a falu nyugdíjas klubja. Tagjaik a
tárgyak felkutatásában, a tájház környezetének kialakításában dolgoztak önzetlenül. A deszkapalánk kerítés és a kapu, a gémeskút felállítása szintén e munkának
köszönhető.
2004-ben már nyugdíjas voltam, és bár családommal Nyíregyházán éltem,
rendelkeztem sok szabadidővel és a nyugdíjpénztári megtakarításommal. Ezekre
tudtam támaszkodni, külső anyagi támogatásra a létrehozás időszakában nem számíthattam. Biztatásban, erkölcsi támogatásban a község vezetése, az egyházak közössége, az iskola, a művelődési ház irányítása is egyértelmüen mellém állt.
Jártam a Sóstói Múzeumfaluban, látogattam tájházakat, magángyűjteményeket,
és nagy örömömre a Tájházszövetség tagja is lehettem. Sokat tanultam, de kell még
tapasztalnom, hogy másoknak is tanulságként átadjam, amiket megéltem.
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Romos ház, összedőlt istálló
(Fotó: Bogdányi Ferenc)

A tájház létrejötte csak az első momentuma a történetnek. Az eltelt évek során
időnként önértékelésként is feltettem a kérdést, mit értem el magam és segítőim
munkájával. Tizenhat év távlatából méginkább aktuális mérleget vonni, felhasználni a tapasztaltakat a tervezésben.
Megmentettünk egy 19. századi parasztházat, benne a falura és környékére jellemző tárgyakkal, berendezéssel, és létrejött egy helytörténeti kiállítás. Kiszolgáló épülettel toldottuk meg a helyreállított házat, benne búbos kemencével, fürdőszobával.
A tájház látogatását lehetővé tettük nemcsak a falubelieknek, az iskola ifjúságának,
hanem az idelátogatóknak és a faluba visszatérőknek is.
A hagyományőrzést szolgálták az arató ünnepek, a kézi arató versenyek, a szüreti felvonulások, a szilvalekvárfőzés, a nyugdíjas klub közösségi rendezvényei, a
betlehemes játékok felelevenítése és a helyi néprajzi témák filmes megvalósítása.
A tájházi rendezvények, a látogatások, a köztudatba való beépülés eredményének tudható be, hogy rangja lett a hagyományőrzésnek, a múlt kutatásának.
Ma már nem dobnak ki tárgyakat, felajánlják a tájháznak, saját kis gyüjtemények
jönnek létre, országlátogatáskor felkeresnek skanzeneket, kiállításokat. Becses helyen őrzik azokat az okleveleket, amelyeket a tájházi munkákért vagy a versenyeken
való részvételért kaptak.
33

A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

A tisztaszoba részlete
(Fotó: Bogdányi Ferenc)

Az eredmények közé sorolható, hogy nagyobb rendezvényeink anyagi fedezete helyi támogatóktól, önkormányzati képviselőktől eddig mindig biztosított volt,
respektálva azt a szerepet, amit a tájház a falu kulturális életében, hírnevének erősítésében betölt. Nem dicsekvésképp, de elmondom, hogy közben megkaptam a
díszpolgári címet is.
A következőkben megemlíteném, inkább megoldásra váró feladatként vagy
adottságként, illetve gondként a következőket: téli szünet. Tartós fűtés hiányában
novembertől márciusig nem fogadhatunk látogatókat, nincs lakott része a háznak.
A ház udvarának, kertjének rendbentartása, a rét, a gyümölcsös és a fűszerkert kezelése egy gondnokot igényelne.
A kiállított berendezések, tárgyak kezelése folyamatos munkát jelent. Ideértve a
kétszeresen vagy háromszorosan meglévőket, amelyeket nem tudtam visszautasítani, és így a raktárul szolgáló padlásra kerültek.
Szükséges a gémeskút gémjének javítása, vagy egy autentikus kerekeskútra való
cserélése, a ház északi oldalán a vályogfal tapasztásának javítása vagy újratapasztása,
a tető cserepeinek igazítása, pótlása.
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Anyagi természetű gond a Nyíregyházáról való rendszeres kijárás, a közműdíjak, az éves biztosítás költsége. Megjegyzem, egy jégverés és egy csőtörés kárát rendezték korrekt módon.
A nyugdíjas klub tagsága és más segítőim koruk és élethelyzetük miatt kevesebbet tudnak vállalni. Családom segítségére sem számíthatok, gyermekeim is
távol élnek.
Tervekről szólnék, olyanokról is, amelyek megvalósítása meghaladja a képességeimet. Merek nagyot álmodni! Ezek az eredeti nádfedés visszaállítása, az udvaron
gazdasági épület, szín építése és ott a meglévő tárgyak helyének és csoportfoglalkoztatásnak a biztosítása, udvari sütőkemence építése.
A kiszolgáló helyiség tetejére napelem felrakása az áramszükséglet és temperáló
fűtés megoldására. Az eredeti épületrész elektromos hálózatának cseréje, egyben
festés és mázolás. Térfigyelő kamerarendszer és riasztó berendezések felszerelése.
Összegzés
A Bogdányi Tájház beágyazódva a község kulturális, hagyományőrző képébe
újabb 10–15 évig működhetne a pályázati lehetőségeket is kihasználva magasabb
szintre fejlesztve. Ehhez kellene elegendő önerő és persze a magam számára erre
az időre megfelelő egészség, mozgékonyság, kitartás. Az idén léptem a 80. életévembe.
Sajnos sem az önerőre nincs kilátásom, sem a személyemre szóló elvárásokra,
nem tudom hol nyújtható be pályázat. Keressük együtt a megoldást, várom az ötleteket! Elnézést, hogy mindezt nem személyesen adtam elő. Térdműtétem után
mozgásomban 10 hétre korlátozott, a gépkocsivezetéstől három hónapra eltiltott
vagyok. Eredményes tanácskozást és mindenkinek jó egészséget kívánva,
Bogdányi Ferenc

Elhangzott 2022. június 18-án a Kelet-Magyarországi Tájházak Regionális
találkozóján.

35

A Magyarországi Tájházak Szövetsége tájékoztató lapja

A Csökmői Tájház fejlesztései
A Csökmői Tájház Csökmőn az Alkotmány út 1. szám alatt található. 2006-ban helyi védettséget kapott, a helyi értéktárba 2019-ben lett bejegyezve. Nagy Tiborné
Kádár Irén tulajdonában 2000-ben örökség útján került. Utolsó lakói Nagy Tiborné
nagyszülei, Kádár István és Zsila Erzsébet voltak.
2004-ben Nagy Tiborné es családja úgy döntöttek, hogy tájházat hoznak létre a
családi házban. 2005. augusztus 19-én egy hagyományőrző főzőverseny megrendezésével nyitotta meg kapuit a Csökmői Tájház.
Berendezései az 1940-1950-es éveket idézik. A nagyobb bútorokat örökölték, a
többi tárgyakat a település lakói adományozták. Az épület koráról nincs írott dokumentum, de van egy biztos évszám: 1889, ekkor került a dédszülők, Kádár István
és Nagy Erzsébet tulajdonába.
Az 1930-as években a nádtetőt lecserélték cseréptetőre. Az épület alföldi típusú,
három osztatú parasztház, lopott tornácos, faragott, díszes oszlopokkal. Középen
a konyha, vagy más néven pitvar, baloldalon a tisztaszoba, a jobboldalon az alsó
szoba található. Eredetileg mindkét szobában volt kemence, a felújítás során újraépítették a tisztaszobában. Az eredeti istálló 2004-ben le lett bontva és 2010-ben egy
pályázat útján újra lett építve. Külsőleg az eredeti épületet idézi, belül teakonyha,
mosdó és egy 40 m2-es közösségi helyiség lett kialakítva.
A tájház 2010-ben elnyerte Az Év Tájháza díjat. Az épület hagyományőrző és
más rendezvényeknek ad otthont. Kedvelt hely a lakosság számára: családi rendezvények helyszíneként, osztálytalálkozók, disznótorok, unokatestvér találkozók, vadászattal kapcsolatos összejövetelek zajlottak már a helyszínen. Az újraépült istálló mellett felújítottuk a disznóólat, külsőleg az eredeti formát idézi, de belül nyári
konyha, valamint raktárhelyiség lett kialakítva. Minden évben a falunapi programhoz kapcsolódva, a tájház udvarán hagyományőrző programokat és főzőversenyt
rendezünk.
Az épületet 2012 óta a Csökmői Hagyományőrző Egyesület üzemelteti. Pályázatok segítségével 2007 óta napjainkig folyamatos a felújítás. Sor került már a kerítés, az istálló, a tájház hátsó falának, valamint a járdák felújítására.
A tájház rendelkezik minden olyan eszközzel, ami a működéséhez szükséges.
2022-ben a közösségi tér új asztalokkal és székekkel lett felszerelve.
Nagy Tibor
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A tájház homlokzatának a felújítása, 2005 (Fotó: Nagy Tibor)

A kemence felújítása, 2005 (Fotó: Nagy Tibor)
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A Csökmői Tájház megnyitása, 2005 (Fotó: Nagy Tibor)

Az istálló újraépítése, 2010 (Fotó: Nagy Tibor)
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A belső udvari járdák felújítása, 2022 (Fotó: Nagy Tibor)

A közösségi térben az asztalok, székek cseréje idén megtörtént (Fotó: Nagy Tibor)
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Hogyan tovább?

Gondolatok, felvetések, szubjektív ösztönzés a létavértesi Kelet-Magyarországi
Regionális Tájháztalálkozó nyomán
Egy hosszú, őszinte, érzelmekkel fűszerezett disputa után megszületett tájházaink
közös állásfoglalása a térségünkre jellemző, jelenlegi állapotokról.
Aki figyelemmel kíséri Facebook megjelenéseinket, láthatja, hogy – lehetőségeinkhez mérten – arra törekszünk, hogy portáink élő tájházak legyenek. Gazdasági udvarunk állatai őshonos fajták, konyhakertünk, fűszerkertünk, virágaink mind-mind a régi
hagyományos növényekkel vannak beültetve. Nem vagyunk képzett szakemberek, de
minden erőnkkel azon vagyunk, hogy maradandó élményt nyújtsunk látogatóinknak.
Mi, a saját tulajdonú és fenntartású tájházak tulajdonosainak nehézségeit éljük
meg. Mi a házunk mindenesei vagyunk. A munka tervezése, az épület felújítása,
karbantartása, működtetése, a gyűjtemény, a berendezés fenntartása, gyarapítása,
a szervezés, a reklámozás, a rendezvények megszervezése, előkészítése, eszközök,
anyagok beszerzése, a természetben található alapanyagok begyűjtése, kezelése, a
baleset- és tűzvédelem biztosítása, a látogatók, a vendégek fogadása, szórakozásuk
biztosítása, a rendezvény utáni takarítás, a segítők, önkéntesek munkájának megszervezése, a munkájukkal kapcsolatos szabályok betartása, betartatása, a dokumentálás, mind-mind a mi feladatunk.
Tesszük a dolgunkat, elkötelezettségből, mert meggyőződésünk, hogy az utolsó
perceket éljük, amikor még begyűjthetők a tárgyak, megtanulhatók, feleleveníthetők,
életre kelthetőek a hagyományok. Mi nem az ünnepeket, hanem az egykori háztartási
munkák szervezésének, végzésének hagyományait tartjuk fontosnak. Az egész éven
átívelő munkák sorozatát, amelynek egymásutánját a természet határozta meg. A tevékenységek egymásra épültek, azonos sorrendben követték egymást évről évre. Elődeink felhasználtak minden rendelkezésre álló anyagot, takarékosan, hulladékot nem
termelve. Ezeknek a munkáknak jó része ma is végezhető.
Nem azt gondoljuk, hogy nekünk, és csak nekünk a feladatunk ráébreszteni az embereket arra, hogy van másik út is, mint amit a harsány reklámok kínálnak, de mi olyan
tudás birtokában vagyunk, amely érték. A fenntartható, takarékos élet záloga. Most még
át tudjuk adni, de ha mi feladjuk, ez a tudás kihal, nem lesz hagyomány, amit éltetni lehet. Éltetni rengeteg településen, mindenütt, ahol tájház, és abban olyan ember van, aki
el tud készíteni egy barackmagsípot, csuhébabát, bemutatja, kipróbáltatja a mángorlást.
megmutatja, merrefelé kell tekerni a húsdaráló karját, és azt, hogyan lehet kovászolt savanyúságot csinálni, megemelteti a teli vizeskannát és megtölteni vízzel egy akkora hordót,
amelybe fürdőkádnyi víz fér. Ezek olyan tapasztalatok, amelyeket megélve más szemmel
nézi a mai, fogyasztásra ösztönző, kényelmet kínáló világot az, aki ezt is kipróbálta.
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Essék szó az anyagiakról is! A tájház fejlesztéseit, programjait saját családi „költségvetésünkből” finanszírozzuk.
Évekig mindig minden csoport ingyen jött hozzánk. Most sem kérünk pénzt, ha azt
osztálypénzből, szülők által beadott pénzből finanszíroznák, de a táborszervezőknek
nehezére esik, hogy a pályázati pénzből jelképesen nekünk is juttassanak, amiért cserébe élményekkel teli szolgáltatást igyekszünk biztosítani. A fizetésünkből tartjuk fent a
tájházat, fejlesztünk, karbantartunk, takarmányt veszünk állatainknak. Minden csoport
fogadása egy-egy nap szabadság kivételét jelenti, a kézműves tevékenységhez alkalmanként gyakorlott szakember segítségét kérjük, aki nem önkéntesként, hanem díjazásért
vállalja a segítséget. Munkahely mellett nagyon nehéz megoldani, hogy a csoportok fogadására minden azonnal kész legyen a kertben, a házban, a gazdasági udvaron, hiszen
ez mind-mind idő, mindent csak a napi munkaidő letelte után, „szabadidőben” végzünk,
nincsenek ünnepnapok és hétvégék, hiszen az állatokat az év 365 napján el kell látni.
Bizony ilyenkor elkelne a segítség. A nyári időszakban a települések is foglalkoztatnak diákmunkásokat, ahol munkájukért pénzt kapnak, így esélytelen, hogy
önkéntes munkaerőt tudjunk szerezni.
Tudjuk, hogy az anyagiak kapcsán a civil szervezeteknek lehetőségük van éves támogatást igényelni a helyi önkormányzattól, illetve a megyei önkormányzattól. Pályázati lehetőségek is vannak, amelyre közösségszervező tevékenység kapcsán vagy fenntartásra pályázhatnak. Van lehetőség, mikor ilyen forrásokat a magánszemély is igénybe
vehet (ajánlom az ilyen személyeknek a szellemi szabadfoglalkozást (NAV irodákban
érdeklődhetnek), amely lehetőséget ad bevételszerzésre, illetve számla kiállításra is.
Ahogy a mezőgazdasággal foglalkozók is saját földjeiket művelik, amihez –
termés értékesítésből származó – bevételeik mellett állami és uniós támogatást is
kapnak, úgy a mi munkánk is megérdemelné a központi támogatást, hiszen komoly értékmentő munkát végzünk, amit ugyan saját magunk örömére teszünk, de
ugyanakkor az utókor érdekében is. Az állam kulturális programokra – koncertekre,
falunapokra, fesztiválokra stb... – komoly pénzeket különít el, sajnos, a mi általunk
szervezett programok, fenntartási költségek fedezésére nem gondol. Véleményünk
szerint, központi szabályozásra és segítségre volna szükség.
Nézzük, mit is adunk mi? Ugyan nem egyformák a körülmények, a lehetőségek,
de az alábbiak jellemzőek mindenkire:
– műemléket, régi, a tájegységre jellemző, sérülékeny, védett épületet tartunk fenn
– gondoskodunk az épület karbantartásáról, a tisztántartásáról
– berendeztük az épületet
– lehetőséget adunk arra, hogy a helyi, környékbeli lakosok, a régi tárgyaikat tájházunkra bízva lakóhelyük közelében őrizhessék meg
– a ház, a berendezés, a tárgyak, az udvar, a kert megtekintését biztosítjuk
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– gyűjtjük a helyi szokásokat, s ezeket felelevenítve, lehetőséget adunk a látogatóknak az együtt munkálkodásra, részvételre, tapasztalatszerzésre
– helyszínt biztosítunk a település rendezvényeihez
– saját rendezvényeket tartunk
– a közösségi médiában jelen vagyunk
– népszerűsítjük a tájházunkat, s ezzel a tájegységünket, a településünket az online
médiában
– folyamatosan tanuljuk a „szakmát”, képezzük magunkat, tanulunk tanfolyamokon,
egymástól, az öregektől, szakmák ismerőitől, a látogatóktól, bárkitől, akitől lehet.
Végezetül, fontos kérdés, hogyan is lehetne a „magán” vagy civil fenntartású épületek és gyűjtemények megmaradását megőrizni, hiszen nagy gond az utódlás kérdése. Ez igen nehéz, de talán a legfontosabb kérdés a tájházak kapcsán. A továbbélés lehetőségének egyik útja: a ránevelés. Van olyan településünk, ahol 2018-tól önkéntes
alapon működik a segítői státusz az intézményben, amely révén érdeklődő fiatalokat
– utánpótlást – tudunk kinevelni, akik szívesen maradnának később, akár ebben a státuszban is. Saját magunkat képezzük alkalmainkkal, rendezvényeinkkel. Ezen felül a
Nemzeti Művelődési Intézet is egy partner lehet…
További jó megoldás lehet egy disputa szervezése is – a településvezetők, egyházi vezetők, illetve más érdekeltek részvételével –, felhívni a figyelmet a tájházakat
érintő problémákra (leginkább az anyagi és személyi problémák). Itt talán elérhető
lenne az érzékenyítés.
Más lehetőség: az egyházak egyre többet vállalnak át az ilyen jellegű problémák
megoldásából... Egy esetpélda: Álmosdon egy módos gazdaházat az idősebb tulajdonos (egészségügyi okok miatt) eladott, de csak olyan személynek adta el, aki
ténylegesen folytatta elképzeléseiket az adott helyszínen. Ha nincs más, akkor ez is
lehet egy út a továbbélésre. Mindig van valaki, akinek fontos lehet, még ha nem is
az adott település szülötte...
Örömmel vennénk, ha segélykiáltásunk értő fülekhez eljutna. Addig is igyekszünk
folytatni a munkát, hiszen a magántulajdonban álló tájházat – gyűjteményt önállóan,
saját elhatározásból alapította minden tulajdonos. Öröm nézni, hogy milyen sok indíttatással, milyen gyönyörű épületek maradnak fenn az utókornak az értékes berendezéseikkel együtt. Az csak hab a tortán, hogy a tulajdonosok élettel töltik meg a helyszínt: társadalmi ünnepek, hagyományos tevékenységek kapcsán. Ezt mindenki a saját
ízlése alapján alakítja, hogy öröme legyen benne. Talán ez lenne a kulcs, hogy a saját
örömünket keressük. Jó látni a munkánk eredményét, mélázni a tárgyak múltján, az
esetleg betérő látogatókkal beszélgetni. Talán ennél nem is szabad többre vágynunk.
A tájházvezetők gondolatait összegezte:
42

Korompainé Mocsnik Marianna

Tájházi Hírlevél • 2022. 2. szám

Az Arácsi Tájház megnyitja kapuit
Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves jelenlévő tájházbarátok!
Hatalmas megtiszteltetés részemről, a Tájházszövetség Közép-dunántúli regionális
képviselőjeként, a Bakony és a Balaton szerelmeseként köszönteni önöket és a megújult, csodálatos tájházunkat.
Főleg, így néhány nappal a Múzeumok Világnapja megünneplése után, illetve
egységbe foglalva az eseményeket tisztelgünk a lehetőség és az alkalom előtt, hogy
él még a múlt és a jövőbe tekint. Hagyományaink, örökségünk megőrzése, bemutatása, illetve tudásunk átadása a jövő generációja felé tudatos feladatunk kell legyen,
amelynek néprajzi, történeti, gyakorlati technikája mind rajtunk áll és múlik.
Mivel a jelenlévők bizton ismerik ugyan magát a tájházat, de történész-muzeológusként engedjék meg részemről a bemutatást, illetve a méltatást, főleg a távolabbról érkezők részére.
Arács központjában a 19. század közepén már állt ez a lakóház. Építésekor a
településen körülbelül 600 fő élt. Az épület az elmúlt századok során folyamatosan
lakott volt. Az utca felőli házrész még a teleksoros úti falvak építészeti hagyományait mutatja, a hozzáépítések már a későbbi századokra jellemző közös udvarok
rendszere szerint épült meg.

A megnyitón beszédet mond Miszlai Zsolt (Fotó: Kis Virág)
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A közeli házakra is jellemzően a nyeregtetős, alápincézett, náddal fedett épület,
egy hosszú szalagtelek szélére épült az utcafrontra merőlegesen. Eredetileg a ház
szabadkéményes konyhával rendelkezett, amelynek archaikus hatást keltő boltozata még most is látható. A többszöri átépítések és hozzáépítések során alakult ki a 20.
század elejére a végleges épület, amelynek a felújítás során a megmenthető részletei
a kiállítótérben, illetve a közösségi terekben láthatóak.
A tájház berendezése az elmúlt századok során a településre is jellemző épület
átépítéseit követő életvilágát mutatja be. A kiállítótérben látható bútorok, tárgyak,
dokumentumok egy, a 20. század első felében élt család lakóhelyét reprezentálják. A tárgyak, bútorok ennek következtében nem egy időszakot jelenítenek meg,
hiszen az erős tölgyfából készült régi faszékek – vagyis balatoniasan karosszékek,
amelynek hátát nevezték karnak – rendkívül tartósak voltak, így több generációt
is kiszolgáltak. Ugyanakkor a konyha és a szoba berendezései is folyamatosan, a
koroknak megfelelően alakultak, új tárgyakkal egészültek ki. A régebbiek pedig
az elhasználódás miatt kerültek ki a házból.
A település közösségi életének, külső és belső társadalmi kapcsolatrendszerének meghatározó eleme volt egykoron és ma is a sokszínű civil tevékenység, és a
művészeti, alkotó, közösségek működése, amely Balatonfüred történelmi hagyományaiból táplálkozik.

Az Arácsi Tájház megszentelése (Fotó: Kis Virág)
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Szobabelső a tájházban (Fotó: Kis Virág)

A tájházban bemutatott tisztaszoba és konyha a 20. század fordulójától a harmincas évekig jellemző berendezést idézi meg.
Arács példamutató volt a kultúra terén is, hiszen már 1891-ben olvasóegylet,
1910-ben pedig dalegylet jött létre, Füreden 1893-ban Polgári Dalegylet, később
Izraelita Nőegylet, olvasókörök és gazdakörök, vöröskereszt egyesület alakultak.
E közösségi létnek az eredete teremtett arra alapot, hogy az Arácsi Tájház megidézze
ezt az időszakot, nem csak tárgyi formájában, hanem a hagyományőrzés terén is.
Jelen pillanatunkban becsüljük meg azt az önfeledt erőt, amellyel gyűjteményünk létrejött és reményeim szerint csak bővülni fog. A muzeológia szempontjából létező beszerzési hármasság: a hagyaték, ajándékozás, illetve a vásárlás.
Itt büszkeséggel töltheti el önöket az autenikusság, az adományozás, ajándékozás ténye. Minden egyes gyűjteményi műtárgy saját, helyi tulajdonból került be a
gyűjteménybe, megőrizve annak eredetét, történetét, remélhetőleg folytonosságát.
Mindezen tevékenységet viszont át kell adnunk a jövő generációinak megőrzésre,
óvásra és továbbadásra! Ez a mi feladatunk!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Miszlai Zsolt
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Tájházi Műhelyek 2022-ben
A Magyarországi Tájházak Szövetsége és a Skanzenben működő Magyarországi
Tájházak Központi Igazgatósága 2022 első félévében az előző évhez hasonlóan
közösen szervezte meg az öt alkalomból álló Tájházi Műhely sorozatot. A korábban is nagy érdeklődésnek örvendő műhelyekkel az volt a célunk, hogy tudást és
ismeretet adjunk át a tájházakban dolgozók számára, melyet hasznosítani tudnak
mindennapi munkájuk során a tájházi kihívások minden területén. A rendezvények
a szélesebb körű elérhetőség érdekében online formában, ZOOM felületen valósultak meg. Minden alkalomról felvételt készítettünk, melyet a Tájházigazgatóság
honlapján és YouTube csatornáján mindenki számára elérhetővé tettünk.
Tájházi Műhely – Kiállításmegújítás a tájházakban, 2022. április 22.
A Tájházszövetséggel közös rendezvényünk első alkalmára került sor, melynek
témája a tájházi kiállítások megújítása volt. A tavalyi évhez hasonlóan 2022-ben is
online szerveztük meg a Tájházi Műhely programokat, hiszen a korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy online térben több embert tudunk elérni. A program során
Kmellár Viktória ismertette a kiállítási forgatókönyvek szükségességét, illetve gyakorlati tanácsokkal is ellátta a hallgatóságot. Prikler Szilvia Beatrix a Kubinyi Ágoston
Program során megvalósult jógyakorlatokból mutatott pár példát, dr. Vass Erika egy
konkrét példát, a zsámbéki Szent Vendel Domborműves Lakóházban megvalósult
kiállítást ismertette. Fancsalszki Noémi Az Év Tájháza címmel rendelkező néhány
intézmény kiállításmegújítási tevékenységét mutatta be. Gál Adél a 2021-ben Az
Év Tájháza címet nyert kárpátalji Nagyberegi Tájházat és tevékenységét ismertette,
Bajnóczy-Kovács Edina a Kókai Helytörténeti Gyűjtemény komplex fejlesztési programját prezentálta, amelynek egyik része volt a kiállítás megújítása is.
Tájházi Műhely – Pályázatok nyújtotta lehetőségek tájházak számára,
2022. május 20.
A Tájházi Műhely sorozatának legújabb részét szintén online felületen tartottuk meg, melynek témája a tájházak pályázati lehetőségei voltak. A résztvevőket
dr. Bereczki Ibolya köszöntette, aki egy általános tájékoztatót is tartott a közérdekű
muzeális kiállítóhelyek és gyűjtemények számára aktuálisan elérhető pályázati lehetőségekről. A Kubinyi Ágoston Programban pályázott intézmények jó gyakorlatait
a Tájházigazgatóság munkatársai – Fancsalszki Noémi, Kmellár Viktória, Prikler
Szilvia Beatrix – ismertette regionális felosztásban, a több ütemű tervezhetőségről
Kovács Ildikó, a mindszenti Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár vezetője osztotta meg a tapasztalatait, akik öt sikeres ütemben valósították meg fejleszté46
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seiket a program támogatásával. A Népi Építészeti Programról általánosságban Erdélyi Erika, a program szakmai vezetője, míg a tájházak sikeres részvételéről Bihari
Ádám, a NaturARCHStudio Kft. ügyvezető igazgatója, okleveles építész tartotta
meg előadását az érdeklődőknek.

Képernyőkép a Pályázatok nyújtotta lehetőségek tájházak számára című Tájházi Műhelyről

Tájházi Műhely – Partnerségi kapcsolatok kialakítása, 2022. június 3.
Hegedűsné Majnár Márta, a Magyarországi Tájházak Szövetségének ügyvezető elnöke köszöntőjében elmondta, hogy az elhangzó előadásokkal a tájházakat motiválni
lehet olyan partnerségi kapcsolatok kialakítására, melyekben a múlt- és örökségorientált tájházaknak nem kell magukra öltenie más intézmények, egyesületek és civil szervezetek szerepeit, hanem megőrizve saját profiljukat nyithatnak más területek felé.
Az első előadást dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettese tartotta meg A magyarországi tájházhálózat – a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékén szereplő tájházak címmel. A tájházhálózat
történeti és jogi hátterének bemutatása, illetve a fogalmak tisztázása után ezek alapján
a műemléki tájházakat az örökségvédelem szempontjából közelítette meg. Kiemelte,
hogy azok az intézmények, melyek az UNESCO világörökségi várományosi listájára
felkerültek 2000-ben, egy magasabb minőségi fokozatba kerültek, és egy lépcsőfokkal előrébb jutottak a világörökség részévé válásnak. Jelenleg ezen a listán 108 tájház
szerepel, melynek legfőbb feltétele, hogy műemléki védettségű és muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező legyen.
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Hufnágl-Juhász Judit, Bugyi Nagyközség Tájházának tájházvezetője Tájházak
összefogásban – biciklitúrák Dél-Pest megyében címmel a 2016-tól Inárcs, Ócsa,
Bugyi, Dabas-Sári és Dabas-Gyón részvételével minden év tavaszán a Tájházak Napján megrendezett biciklitúrákról beszélt. A programot három különböző nehézségi
és hosszúsági szinten lehet teljesíteni, így bárki részt tud venni rajta a kisgyermekes
családoktól az időseken keresztül a versenysportolókig. A megállóhelyek a tájházak
és ezen települések Tájházak Napján résztvevő helyszínei, ahol a pihenni vágyók
színes programokon kapcsolódhatnak ki.
Lipéczné Karsai Henriett, a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum néprajzos muzeológus osztályvezetője Tájházak a megyei múzeum fenntartásában címmel mutatta
be az intézményt, mint a Veszprém megyei muzeális intézmények felügyeleti szervét. 2019-ben már 23 helytörténeti gyűjtemény, 7 irodalmi emlékház és 19 tájház
szakmai és állományvédelmi felügyelete tartozott hozzájuk. Ettől kezdve a Honismereti Egyesülettel közösen évente megrendezik Tájházalás című programukat is,
ahol tapasztalatcserékkel, jó gyakorlatok bemutatásával és szakmai tanácsadással,
előadások tartásával igyekeznek támogatást nyújtani az intézményeknek.
Kmellár Viktória, a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának néprajzos muzeológusa arról beszélt, hogy Hogyan válhatunk az egyetemi oktatás részéve?
A Hegyhátszentpéteri Tájház gyűjteményére koncentrálva, az ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai karán végzett Múzeumpedagógiai szaktanácsadó felsőfokú szakirányú továbbképzésén készített múzeumpedagógiai programját és annak megvalósulását mutatta be. A program a kiállításban bemutatott tárgyak továbbéléséről, azok
motívumainak másodlagos felhasználásáról, funkcióváltásáról indítja el a gyerekek
gondolkodását, mellyel erősen a kreatív és alkotó kompetenciákat fejleszti az általános ismeretek elsajátítása mellett.
Inzsöl Renáta, Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. projektmenedzsere Határokon átívelő kapcsolatok – a Houses projekt tapasztalatai címmel tartotta meg előadását, mely egy szlovén-magyar Interreg pályázat keretében valósult meg. A projekt tevékenységébe szakértőként bekapcsolódtak a Tájházigazgatóság munkatársai
is. Ebben két magyarországi és két szlovéniai partnerintézmény vett részt. Ennek
keretében nyílt pályázati felhívással végül öt szálloda és kilenc tájház vett részt a
projektben összesen a két országból. A projekt célja a Tájházak útját átszövő fél- és
egynapos, illetve hosszabb tartózkodást lehetővé tevő, a szállodák által közvetlenül
értékesíthető, a határon átívelő csomagajánlatok kidolgozása volt több célcsoport
számára is. A projektben a partnerek a tájházakat mentorálták turisztikai fejlesztésükben is, így létrejöhettek virtuális kiállítások, erősebb lett jelenlétük a közösségi
médiában és a nyomtatott sajtóban is.
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Tájházi Műhely – A tájház udvara és kertje, 2022. június 17.
A negyedik Tájházi Műhely témája a tájházak udvara és kertje volt. A résztvevőket dr. Bereczki Ibolya köszöntötte, majd Jakab Lászlóné kertészmérnök tartott
előadást a tájházi kertek kialakításáról. Előadásában a háttéranyag elkészítésétől a
megvalósításig bemutatta a létrehozás különböző fázisait. Ezt követően tájházas
példákon keresztül ismerhették meg a résztvevők a különböző hasznosítási módokat és jó gyakorlatokat. Spanics Ágnes, a somogyszobi Vilma-ház vezetője mutatta
be saját tevékenységeiken keresztül, hogyan használják a tájházi udvart és kertet,
milyen növények kaptak helyet benne. Kulik Melinda, a szegedi Napsugaras Tájház vezetője az udvarokon található gazdasági épületek hasznosítását mutatta be.
Buzás Miklós főépítész jóvoltából megismerhették a résztvevők, hogy milyen burkolatot és hogyan érdemes használni a tájházak udvarán. Rumi Andrea, aki korábban a Turai Tájház munkatársa volt, a tájház kertfejlesztési tervét mutatta be. Ezt
a tervet korábban a Szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági képzésre készítette
záródolgozat formájában, amit a Tájházi TudásTár 5. Tájházaink megújítása – válogatott dolgozatok a tájházi képzésekről című kötetben adtunk közre. A Skanzenben
működő közösségi kertről, annak kialakulásáról, valamint működéséről Fehér Dóra,
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum programszervező munkatársa tartott előadást.

Képernyőkép A tájház udvara és kertje című Tájházi Műhelyről
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Tájházi Műhely – Kommunikációs lehetőségek a tájházban, 2022. július 1.
Hegedűsné Majnár Márta, a Magyarországi Tájházak Szövetségének ügyvezető
elnöke köszöntőjében a Tájházszövetség eddigi 20 évének fejlődéséről, annak ívéről beszélt, majd megtartotta a Tájházi Műhely nyitó előadását A Tájházszövetség
kommunikációs tevékenysége címmel. Arculatuk, logójuk és honlapjuk 2022-ben
újult meg teljes körűen, így átláthatóbbá vált annak struktúrája. Kommunikációjuk fő fóruma a honlapjuk és Facebook profiljuk, de természetesen a nyomtatott
szakmai kiadványuk, a Tájházi Hírlevél is évente négy alkalommal megjelenik,
amely elektronikusan is elérhető. Emellett zárt levelezőlistájukon értesítik a tagokat az aktuális és fontos információkról.
Hupján Bence, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum online kommunikációs munkatársa A kommunikációs stratégia főbb tudnivalóiról tartott előadást, melyben kommunikációs szakmai szempontból közelített meg a kérdést, aminek segítségével a
tájházas munkatársak is átgondolhatják eddigi online tevékenységüket. A legfontosabb az előrelátás, a meghatározott koncepció, de az online világnak köszönhető
gyors visszajelzésekre való reakciók és folyamatos átgondolás, megújulás is. Ebben
a szakmában ki kell emelni a kreativitás jelentőségét, ugyanakkor mindig az egyszerűségre kell törekedni, mivel felgyorsult világunkban nem tudjuk az érdeklődők
figyelmét túl sokáig lekötni.
Korompainé Mocsnik Marianna, a Magyarországi Tájházak Szövetségének
elnökségi tagja A Facebook, mint kapcsolatteremtési és -tartási lehetőség címmel
mutatta be azt a kampányt, melyet a COVID-19 kirobbanása után nem sokkal
elindított a Kelet-magyarországi tájházak nyílt Facebook csoport létrehozásával,
ugyanis a fizikai bezártság ellenére nyitni szerettek volna a nagyközöség számára.
Ennek apropója a 2020-ban online formában megrendezett Tájházak Napja volt,
ahol az intézmények virtuális programokkal várták az érdeklődőket a számítógép képernyői elé. A csoport azóta is működik és nagyon aktív, a tájházak számos
más alkalommal is használják az online kommunikáció és tudásátadás érdekében.
Egyik legszebb példája ennek a Virtuális adventi kalendárium, melynek során minden nap más tájház mutatkozott be a régióból.
Spanics Ágnes, a somogyszobi Vilma-Háza Alapítvány elnöke A tájház és a közösség kommunikációja című előadásában saját gyakorlatukat mutatta be, mellyel az
alapítvány tagjait fogja össze, valamint hírt ad az alapítvány és a tájház munkájáról
a nagyközönség számára. Mindig is fontosnak tartották, hogy a közösségi média
felületein is megjelenjenek, így már az IWIW-en is regisztráltak, jelenleg pedig
a honlap és a Facebook fő kommunikációs felületük. Emellett, mivel az idősebb
korosztály az egyik fő célcsoportjuk, ezért a nyomtatott kommunikációs formákat,
mint az újságot, a plakátokat sem hagyhatják figyelmen kívül.
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Fodor Gabriella, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kommunikációs osztályvezetője, illetve Prikler Szilvia Beatrix, a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának néprajzos muzeológusa a 2021-ben indított Tájházi Tudásbázis című tájházas
oktatófilmsorozat születéséről beszéltek. Sajátos műfaja miatt a néprajzos és a kommunikációs szakmai együttműködés kiemelten fontos. A tudományos tartalom
és a koncepció meghatározása a néprajzos feladata, míg annak képi megjelenítése
és a szerkesztői feladatok a kommunikációs szakember felelőssége. A folyamatos
együttműködés, alkalmazkodás, rugalmasság és kompromisszumkészség a kulcsszavai egy jó kisfilm elkészítésének, azonban az utólagos javítások, ellenőrzések és
utómunka sem elhanyagolható.
A Tájházi Műhelyről készült felvételek a Tájházigazgatóság honlapjának
(tajhazigazgatosag.skanzen.hu) Tudástár (https://tajhazigazgatosag.skanzen.hu/
tudastar.html) menüjén keresztül, valamint az Igazgatóság YouTube csatornáján
(https://www.youtube.com/channel/UCl6gDQKCNO_FyIR9fORk2vA) is
elérhetőek.
A program folytatását új, érdekes témákkal 2023-ban is tervezzük, és örömmel
fogadjuk az érdeklődést!
Fancsalszki Noémi – Kmellár Viktória – Prikler Szilvia Beatrix
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