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Szablyár Péter és a Tájházszövetség 
 

 

Alapító ügyvezető elnök: a poszt betöltője eredeti foglalkozása szerint kohómérnök. 

Szablyár Péter sokoldalú érdeklődése és a családon belüli kutatói előzmények – 

rokonai között Banner Benedeket és Banner Jánost egyaránt ott találjuk – nyomán, 

tájházak iránti elköteleződésének helyszíne és témája okán Jósvafőn keresztül került 

közel a tájházi gondolathoz. 

1994-ben a Jósvafői Tájház megszületését követően, majd a Jósvafői Helytörténeti 

Füzetek elindításával a régióban hamar ismertté vált munkája, elkötelezettsége. Így 

amikor 2000-ben Jósvafőn regionális tájháztalálkozót szervezett, már nem csak saját 

kezelésű tájháza iránt érzett felelőssége nyilvánult meg, hanem Borsod-Abaúj-

Zemplén megye tájházasait is sikeresen szólította meg. A Jósvafőn ekkor 

megfogalmazott állásfoglalás és a kapcsolódó szakmai ajánlások egyik kiinduló 

pontjává váltak a tájházak fenntartóit, működtetőit összefogó civil szakmai 

szervezetnek. 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre) vezetői, a szabadtéri néprajzi 

szakfelügyelők – dr. Cseri Miklós, dr. Bereczki Ibolya, dr. Páll István – 

tapasztalatai, illetve a szakfelügyelet által kibocsájtott, tájház fenntartóknak 

kiküldött kérdőív válaszai alapján Szablyár Péter törekvéseivel egyidőben merült fel 

egy országos hatókörű civil szervezet létrehozásának igénye. Dr. Cseri Miklósnak, a 

Skanzen főigazgatójának előzetes szakmai egyeztetései nyomán a tervezett civil 

szervezet mögött egy erőteljes segítő intézményi háttér jött létre – így a Művelődési 

Minisztérium, majd a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Vargha Kálmán 

által irányított, magyar műemlékvédelemért felelős Kulturális Örökség Igazga-

tósága, és a legfontosabb szervezet, az azóta is állandó háttérbázisként szolgáló 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (SZNM). 

2002 nyarára körvonalazódtak a civil szervezet céljai, a működés alapelvei és a 

szervezeti struktúra. 2002 októberében a kétévenként megrendezett békési népi 

építészeti tanácskozás résztvevői a Békési Tájház udvarán gyűltek össze a 

konferenciát követően, ahol deklarálták szándékukat a civil szervezet meg-

alakítására. 

2002. november 26-án Budapesten került sor a Magyarországi Tájházak Szövetsége 

alakuló közgyűlésére. Az alapítók a szervezet első elnökéül dr. Füzes Endrét, a 

SZNM nyugalmazott főigazgatóját választották, az ügyvezető elnöki feladatokkal 

pedig Szablyár Pétert bízták meg, aki egészen 2011-ig látta el ezt a nem könnyű, 

egész embert kívánó feladatot. A szervezet elnökségi tagjai egy-egy magyarországi 

régióra kaptak mandátumot, Magyarország nemzetiségi tájházait és a határon túli 

magyar vonatkozású tájházakat személyükben képviselték. 
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A Tájházszövetség elnökségi ülésén, a Jósvafői Tájházban (2003) 
(Fotó: dr. Bereczki Ibolya) 

 

 

 
 

A Tájházszövetség elnökségének tagjai Jósvafőn, az egykori Bartkó-féle 

kovácsműhely (ma: „Kisház”) épülete előtt (2003) 
(dr. Bereczki Ibolya archívumából) 
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Szablyár Péter ügyvezető elnöki beszámolóját tartja a szervezet éves közgyűlésén, 

Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban (2005) 
(Fotó: dr. Bereczki Ibolya) 

 

 
 

Regionális tájháztalálkozón Hidason, Bereczki Ibolya és 

Füziné Kajdi Zita társaságában (2008) 
(dr. Bereczki Ibolya archívumából) 
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Az alapok lerakásában, a szervezet működési szisztémájának kidolgozásában az 

ügyvezető elnök, Szablyár Péter elévülhetetlen érdemeket szerzett. Az új szervezet 

felügyelő bizottsági tagjaként, majd 2009-től 2014-ig elnökeként szoros 

együttműködésben dolgoztam Péterrel. Hosszú lenne elsorolni közös útjaink, a 

regionális és országos találkozók sorát, így ezúttal ügyvezetői munkájának 

meghatározó, a szervezet jelene és jövője szempontjából egyaránt kiemelkedő 

értékeiről szeretnék szólni. 

Szablyár Péter – a Jósvafői Helytörténeti Füzetek után – hamar (2003) megalapította 

a Tájházszövetség írásos fórumát, a Tájházi Hírlevelet, amely évi négy alkalommal, 

változó, 48-70 oldal terjedelemben, általa szerkesztve jelent meg, s néhány év 

elteltével elektronikusan is elérhetővé vált. A fórum rendszeresen hírt adott a 

szervezet központi és regionális eseményeiről, bemutatta az újonnan alakult vagy 

éppen legsikeresebb tájházakat, módszertani segédleteket adott közre a tájházak 

létrehozásához, működtetéséhez, a tájházi programok szervezéséhez. A nyomtatott 

változat olvasói főként a szervezet jogi és egyéni tagjai közül kerültek ki, a Hírlevél 

hozzáférése az internetes megjelentetés után azonban jelentősen kiszélesedett. A 

szerkesztő gondossága, következetessége garanciája volt a folyóirat állandó 

működésének. A lapszámok a www.tajhazszovetseg.hu honlapon ma is 

hozzáférhetőek. 

 

 
 

A Tájházszövetség Szablyár Péter 

által indított hírlevele évente 

négyszer jelenik meg 

 
 

A Péterrel közösen szerkesztett „Tájház 

vezetési ismeretek” a tájházfenntartók 

fontos kézikönyve lett 

http://www.tajhazszovetseg.hu/
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Az ügyvezető elnök munkájának kiemelkedő fontosságú elemét jelentette az 

országos tájháztalálkozók rendszerének kialakítása és megszervezése. Az elsőre 

2003 őszén Noszvajon, mintegy 70 fő részvételével került sor, s ez a rendezvény 

mára már elmaradhatatlan eseménye szervezetünknek. Az összejöveteleket a helyi 

mellett az országos média figyelme is kíséri, különösen azóta, hogy ez a tanácskozás 

– szintén Szablyár Péter javaslatára – az „Év Tájháza” elismerés átadásának alkalma 

is lett. 

Szablyár Péterrel közösen dolgoztuk ki javaslatom nyomán a „Tájházi Műhely” – a 

szövetség felnőttképzési fóruma – rendszerét. Az egy napos, változó tematikával, évi 

négy alkalommal más-más helyszínen, összesen több mint 1000 résztvevővel 

megtartott sorozat nyomán Szablyár Péter elképzelése és szervező munkája nyomán 

született meg a Tájházi Akadémia című 60 órás képzési programunk, amelyet 

pályázati támogatásból valósítottunk meg. A képzés résztvevői tájházfenntartók 

képviselői, az előadók között főként a Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársait és 

a Tájházszövetség tisztségviselőit találjuk. 

Az oktatási segédanyag Szablyár Péter szerkesztői munkája nyomán előbb 

elektronikus változatban, majd közös munkánk eredményeként az NKA 

támogatásával „Tájház vezetési ismeretek” címmel nyomtatott formában is 

megjelenhetett, és fontos kézkönyvvé vált a tájházalapítók és -működtetők számára 

(BERECZKI – SZABLYÁR 2012). 

A Tájházszövetség Szablyár Péter neve által fémjelzett korszakának legnagyobb 

jelentőségű eseménye volt két nagy pályázat lebonyolítása, nevezetesen a 2008-

2009-ben megvalósított „Tájházak a közösségért” pályázat, majd a 2009-2011-es 

„Vendégváró tájházak” program. 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által biztosított pénzügyi forrás – a program 

lebonyolítója a Szabadtéri Néprajzi Múzeum volt a Tájházszövetség bevonásával – 

több mint százötven tájház számára jelentette az infrastrukturális fejlesztés, a 

kiállítás-megújítás, a gyűjteményi műtárgyvédelem és a tájházi programok 

szervezésének lehetőségét. 

A pályázati munka a kiírástól a lebonyolításon át a szakmai és pénzügyi 

elszámolások elfogadásáig olyan közös produktumunk volt Szablyár Péterrel, amely 

meghatározó, domináns fejlődési pályára állította a magyarországi tájházhálózatot. 

Mondhatjuk ezt akkor is, ha a program sikere ellenére ebben a formában a 

későbbiekben a tájházak támogatása, fejlesztése központi forrásból nem folytatódott. 

Szablyár Péter a Tájházszövetség ügyvezető elnökeként rendkívül széles körű 

kapcsolatrendszert alakított ki és tartott fent szervezetünkben. A szervezeti 

feladatokon túl, személyes jelenléte a regionális találkozókon, a Tájházi 

Műhelyeken, a pályázatokat előkészítő tájékoztatókon – mondhatjuk, a 

Tájházszövetség valamennyi programján – évi több ezer kilométer autózást jelentett. 

Péter fáradhatatlansága, kitartása, következetessége és pontossága minőségi 

garanciája volt a szervezet sikeres működésének. Ma is időszerű az a tájházak 
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szakmai működésének színvonalát, hatékonyságát növelő minőségbiztosítási 

szisztéma, amit ő dolgozott ki szervezetünk tagjai számára. Reméljük, bevezetése, 

aktualizálása nem marad el a jövőben. 

Szablyár Péter 2011-ben leköszönt ügyvezető elnöki posztjáról – a döntést, ha 

nehezen is, én magam elnökként tudomásul vettem, illetve azt a szervezet is 

elfogadta. Megértettük Péter indoklását, amely azt a szándékát fogalmazta meg, 

hogy szeretné tudását, energiáit saját szellemi „gyermekére”, a Jósvafői Tájházra 

fordítani. Sajnálatos, hogy e tervei, mondhatni álmai megvalósítására csak kevés 

ideje jutott. Utolsó, már csak részben közös munkánkról szeretnék szólni végezetül. 

 

 
 

A Tájházszövetség éves közgyűlésén 

Szentendrén, Jósvafőre való „vissza-

vonulásának” évében (2011) 
(Fotó: dr. Bereczki Ibolya) 

2013 nyarán derült ki Szablyár Péter 

súlyos betegsége. Fő műve, a Jósvafői 

Tájház iránti mély felelősségérzete 

nyomán fogalmazta meg a gyűjtemény 

helyzetének megnyugtató rendezésére 

szóló tervét, amellyel együtt járt a 

gyűjteményi anyag állapotfelmérése és 

értékmeghatározása. A nehéz, de meg-

tisztelő feladatra engem kért fel, ame-

lyet az általa gondosan előkészített 

anyagok alapján, de már nélküle kellett 

elkészítenem. A befejezésre még éle-

tének utolsó napján került sor. 

Az értékelés vált (válik) a kiinduló-

pontjává a Jósvafői Tájház és gyűj-

teménye sorsa elrendezésének. E sorok 

írásakor csak reménykedhetünk, hogy 

ez a sors nem a megsemmisülés és 

szétszóratás, hanem a további meg-

őrzés és gyarapítás története lesz… 

 

 

 

dr. Bereczki Ibolya 
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