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Volt egyszer egy jósvafői székhelyű TÁJHÁZSZÖVETSÉG 

- Szablyár Péter -  
 

2002. november 26-diki budapesti alakuló közgyűlése óta 2010. március 10-diki 

Közgyűléséig Jósvafőn, a tájházban volt a Magyarországi Tájházak Szövetségé-

nek központja, székhelye. 
 

A helyválasztás nem volt véletlen. 2000. július 26-27-én Szablyár Péter kezde-

ményezésére, a miskolci Herman Ottó Múzeum, a Szentendrei SKANZEN és az 

Edelényi Tájház támogatásával (Borsod-Abaúj-Zemplén) megyei tájház találko-

zót szerveztünk, amelynek a végén egy rövid ajánlást fogalmaztunk meg: 
 

 
 

2004 szeptemberében a TÁJHÁZSZÖVETSÉG Jósvafőn rendezte meg II. Or-

szágos találkozóját.  
 

  
 



Jósvafői Helytörténeti Füzetek 37. 
 

2012. december 
 

 

Ennek befejeztével is egy ajánlást fogadtak el a résztvevők, az alábbi tartalom-

mal: 

 

MAGYARORSZÁGI  TÁJHÁZAK  SZÖVETSÉGE 

II. Országos Találkozójának ajánlásai 

 

 

 
A találkozó résztvevői áttekintve és megvitatva a hazai tájház mozgalom helyzetét, az alábbiak rögzí-

tését tartották szükségesnek: 
 

I. A hazai tájház hálózat működtetéséhez szükséges források részbeni rendelkezésre állását, 

szükséges azt a települési önkormányzatok normatív támogatása keretében biztosítani; 

II. Ennek mértékét és módját a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az Örökségvédelmi Hivatal és a 

Tájházszövetség képviselőiből álló munkacsoportnak kell kimunkálni, majd a Nemzeti 

Kulturális Örökség Minisztériuma közreműködésével a Belügyminisztérium illetékes 

szerveihez beterjeszteni a 2006. évi költségvetés tervezéséhez; 

III. A tájházak szakmai színvonalának növelésével, az idegen nyelvű bemutatás lehetőségének 

biztosításával, infrastruktúrájuk növelésével a belföldi- és beutazó vendégforgalom integ-

ráns részévé kell tenni e hálózatot úgy, hogy a feltételek megteremtéséhez és biztosításá-

hoz a turisztikai pályázati források e területre nevesítve pályázhatók legyenek. 

IV. Meg kell kísérelni a tájház fogalmi meghatározásának lezárását, meg kell határozni a 

megelőző fejlődési fázisok (helytörténeti gyűjtemény, helytörténeti kiállítás) tartalmi kö-

vetelményeit, a minősítés szempontjait és végrehajtásának körülményeit. 

V. Ki kell dolgozni a tájházak egységes kezelési tervét, amely a létesítéstől a fenntartáson át 

a fejlesztésig magába foglalja a teendőket a feladat-felelősség-hatáskör összhangjának 

meghatározásával. 
 

Jósvafő, 2004. szeptember 17. 
 

 
 

A II. Országos találkozó résztvevői az Edelényi (Borsodi) tájház előtt 
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Ügyvezető elnöki feladatkörömről a Szövetség 2010. évi Rendes Közgyűlésén 

lemondtam, melynek fő okát a Szövetség első évtizedének méltatásáról írt cik-

kemben így foglaltam össze: 

 

„Ennek több oka is volt. Szerettem volna az általam létrehozott és fenntartott 

jósvafői tájház sorsát hosszú távon rendezni, intenzívebb közreműködéssel áthi-

dalni azokat a problémákat, amelyeket a támogatások egyik napról a másikra va-

ló megvonása okozott. Be kellet látnom, hogy a Szövetség pénzügyi helyzete 

nem tesz lehetővé olyan intenzív vezetési részvételt, amely nélkül én nem tud-

tam elképzelni a választott tisztséggel járó feladatok maradéktalan ellátását. Ér-

dekképviseleti eredményességünket elégtelennek ítéltem, különös tekintettel a 

tájház, mint önálló kisgyűjteményi kategória elismerését és normatív támogatá-

sát illetően. A hazai tájházak és a bennük őrzött műtárgyállomány állapotával 

kapcsolatos, személyes tapasztalatokon nyugvó véleményünk, tapasztalataink 

nem jutottak el a döntéshozókhoz. Mindez az évről évre erodálódó hazai műem-

lékvédelem és a forrásaitól fokozatosan megfosztott közgyűjteményi szféra tehe-

tetlenségével interferálva (összevonódva) célkitűzéseink megvalósítását ellehe-

tetleníti, akadályozza.” 

 

Hogy mit jelentett a településnek a Tájházszövetség működése? Talán jó hírne-

vét, ismertségét növelte. Itt szerkesztődött az évente négy alkalommal megjelen-

tetett „Tájházi hírlevél”. Az elmúlt évtizedben számtalanszor nyílt alkalmam át-

adni azokat a tapasztalatokat, megszerzett ismereteket, amelyeket a jósvafői táj-

ház létesítése, gyűjteményének gyarapítása, és a közel negyvenezer látogató ka-

lauzolása során szereztem.  

 

2008-ban – a 2007. év értékelése alapján a Jósvafői tájház elnyerte az „ÉV 

TÁJHÁZA” kitüntető címet a kisgyűjtemények kategóriájában. Hazudnék, ha 

tagadnám, hogy nem esett volna jól, hogy ezt a hírt akkor bemondják a községi 

hangos hírmondóba (az éppen aktuális bálásruha vásár, vagy naposcsibe hirdeté-

sek között), de így „magamban” is nagyon örültem neki, mint minden őszinte el-

ismerésnek. 2010-óta, mint egyéni- és jogi tag veszek részt a Szövetség munká-

jában. Remélem ez még sokáig fennálló kapcsolat marad! 

 

 


