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Múzeumandragógia a végeken  

A Heves megyei tájházak helyzete és lehetőségei1 

Absztrakt: Az 1997. évi CXL törvény tartalmazza a muzeális intézmények szakmai besorolását. A legszé-
lesebb feladatkörrel és országos gyűjtőkörrel rendelkező országos múzeumoktól egészen a saját gyűj-
teménnyel sem rendelkező intézményekig. A besorolás legkisebb intézményei a közérdekű muzeális 
gyűjtemények, illetve kiállítóhelyek, melyeket már nem is nevez a törvény múzeumnak. Kistelepülé se-
ken, falvakban többségében ilyen intézmények működnek. Ide sorolhatók a tájházak is, melyek száma 
háromszáz fölött van, így hazánkban ebből a muzeális intézményből található a legtöbb. A tanulmány 
azt vizsgálja, milyen múzeumandragógiai lehetőségei vannak a tájházaknak. Elsősorban Heves megyei 
példák alapján működő modelleket elemez a tájház és környezetének kapcsolatrendszere, a helyi tár-
sadalomra és a turizmusra gyakorolt hatások vonatkozásában.  Kulcsszavak: tájház, alkotóház, Heves 
megye, értékátadás. 

 

Heves megyében nincsen skanzen, a népi építészet megmaradt emlékeit azon a helyen védik 

meg, ahol azok felépítésüktől kezdődően állnak. Bakó Ferenc a témában jelentős kutatásokat 

végzett és az ő nevéhez fűződik a Heves Megyei Múzeumi Szervezet keretében a  tucatnyi 

tájházból álló hálózat kialakítása. Ma a megyében több, mit harminc tájház működik. Ezek 

közül a legátfogóbb ismeret azokról áll rendelkezésre, melyeket egykor a már említett múze-

umi szervezet vezetőjének ajánlására vásárolt meg az állam, illetve  a megyei tanács. Ezek az 

épületek a muzeológiai szempontoknak megfelelően lettek felújítva és leltározott, múzeumi 

tárgyakkal kerültek berendezésre. 

A berendezés módja is szakmai igényességet tükrözött: nem keveredtek különböző korsza-

kok és oda nem illő darabok. Ide sorolhatók Abasár, Átány, Kisnána, Noszvaj, Nagyréde, Mi-

kófalva, Parád népi műemlékei, melyek Verpeléten kovácsműhelyt, a felsorolt településeken 

pedig tájházakat jelentettek. Külön csoportot jelentenek a Hevesi Népművészeti és Háziipari 

Szövetkezet által működtetett kiállítóhelyek, Bodonyban, Recsken, Hevesen és Mátraderecs-

kén, melyek sajátosságairól a későbbiekben még lesz szó. Van a megyében magángyűjtemény, 

kiállítóhely is Szihalmon, mely a település életében fontos közösségi szerepet is betölt. A többi 

tájház egy-egy lelkes gyűjtő vagy kisközösség, egyesületek, alapítványok kezdeményezésére 

létesült Boldog, Markaz, Lőrinci, Recsk, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Mátraszentimre, 

Kisköre, Poroszló, Rózsaszentmárton, Tarnaméra, Kerecsend, Kápolna, Kömlő, Besenyőtelek, 

Mátraballa, Sirok, Felsőtárkány, melyek működésében a helyi önkormányzat vagy annak va-

lamilyen intézménye is szerepet vállal. 

Heves megyében ma összesen 121 település van, ebből tíz város. A városok közül csak 

négy lakossága haladja meg a tízezret, öt lakossága pedig négyezer fő alatt van. Az adatok azt 

jelzik, hogy a megye minden negyedik településén működik tájház, melyek léte itt jellemzően 

a kisebb településekhez kötődik. 

                                                      
1 A tanulmány a tudományos képzés műhelyeinek továbbfejlesztése az Eszterházy Károly Főiskolán (TÁMOP - 

4.2.2. B-15/1/KONV- 2015-0016) pályázat keretében készült.  
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Magyarországon 2013-ban 699 muzeális intézmény működött, ami félszázzal (52) több, 

mint 2010-ben. Az összes muzeális intézmény 74%-a azonban közérdekű muzeális gyűjtemény 

vagy kiállítóhely volt 2013-ban.2 Még ennek alapján is meglehetősen nehéz a tájházak számá-

nak pontos meghatározása, hiszen a fent említett jogszabály nem tartalmaz „tájház” kategóriát. 

A Tájház Szövetség honlapján3 több, mint háromszáz tájházat említenek. Ehhez azonban hozzá 

kell tennünk, hogy a statisztika csak szakmai működési engedéllyel rendelkező muzeális in-

tézményeket tartalmazza és a felsorolt Heves megyei tájházak jelentős része sem rendelkezik 

ezzel. A fenti adatok is igazolják, hogy hazánkban ebből a muzeális jellegű bemutatóhelyből 

van a legtöbb. Szándékosan használom ezt a kifejezést, hiszen a szakmai működési engedéllyel 

nem rendelkező gyűjteményeket, kiállítóhelyeket muzeológiai szempontból természetesen 

fenntartásokkal kell kezelnünk, annak ellenére, hogy jelentős részükben figyelemreméltó tár-

gyak találhatók. Ezek többsége egy kis szakmai segítséggel (leltározás, válogatás, kiállítás 

rendezés) szakmailag is tudná legalizálni létét, de erre sok esetben nincs is igény.  

A leírtak alapján joggal vetődik fel a kérdés, hogy miért jön/jött létre ennyi tájház Magyar-

országon? Milyen turisztikai vonzerőt jelentenek a településeknek ezek a gyűjtemények. A 

Központi Statisztikai Hivatal már idézett jelentésében4 olvashatjuk, hogy az összes múzeum-

látogató 42%-a a budapesti múzeumokat kereste fel 2013-ban, míg a községeknek, ahol a táj-

házak többsége található, alig 10% jutott. 240 muzeális intézménybe  a látogatók száma az évi 

ezer főt sem érte el, melyek között szintén nagyon sok tájház található. Pusztán a tájház turisz-

tikai vonzerejére nem alapozható egy-egy település idegenforgalma. Inkább arról beszélhe-

tünk, hogy több Heves megyei településen a tájház jól illeszkedik a helyi kínálatba, erősíti, 

kiegészíti azt. Ennek ellenére a megye tájházainak kisebb részében van csak számottevő ide-

genforgalom. Statisztikai adatszolgáltatásra csak a szakmai működési engedéllyel rendelkezők 

kötelezettek, így a pontos adatok nem minden esetben ismertek. 

Kiemelkedő látogatottsággal bíró tájház is található a megyében. A korábban csekély láto-

gatottságú poroszlói tájházat 2012 áprilisától az újonnan nyílt Ökocentrum részeként üzemel-

tetik, melynek látogatottsága két és fél év elteltével 2014 novemberében már meghaladta a 

félmilliót.. Bár téli időszakban a tájházat zárva tartják, így is elmondható, hogy a látogatottsága 

jócskán meghaladja az éves százezer főt és ezzel hirtelen az ország egyik leglátogatottabb táj-

házává vált. Jelentősebb idegenforgalomról beszélhetünk a noszvaji Gazda-házban, ahol a lá-

togatottságot a tájházhoz kapcsolódó rendezvények emelik meg. Kisnánán a felújított várral 

együtt látogatható a Szlovák-ház, Parádon pedig a Márta idegenforgalmának egy része irányul 

a nemrégiben felújított és újra megnyílt Palóc-ház felé. 

A tájházak nagy száma a megyében nem magyarázható az idegenforgalmi törekvésekkel, 

elsősorban a helyi közösség „szolgálatában” állnak. Milyen típusú kapcsolódásokat tapasztal-

hatunk a helyi közösséggel, a múzeumandragógia és múzeumpedagógia milyen súllyal érhető 

tetten ezen intézmények működésében? Sok kézműves foglalkozást kínálnak a turisztikailag 

frekventált tájházakban rendezvényekhez kapcsoltan. A múzeumpedagógia tevékenységre is 

számtalan példát mutathatunk be. Ami viszont elgondolkodtató, hogy az iskolák pedagógiai 

                                                      
2 Statisztikai Tükör 2014/117. 1-5 . 
3 http://www.tajhazszovetseg.hu/rolunk (2015. 06.30) 
4 Statisztikai Tükör 2014/7. 1-5. 

http://www.tajhazszovetseg.hu/rolunk
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programjaiban alig néhány tájház szerepel. A parádi Általános Iskola pedagógiai programjá-

ban5 az alábbiak olvashatók:.„Fontosnak tartjuk a komplex személyiségfejlesztést, amely az 

intellektuális fejlesztés mellett az erőteljesebb nevelési funkciók vállalását is jelenti .” A tanári 

munka fontosságát pedig egy Németh László idézettel jellemzik a dokumentumban: „A tanári 

munka nem azonos a módszeres ismeretközléssel, még akkor sem, ha  rendszeresség, szigor és 

következetesség jár vele. A jó tanár a lehetőségeket mutatja tanítványainak, a könyvtár és a 

kutatás irányába tereli az érdeklődést, önálló véleményalkotásra és munkára ösztönöz, ugyan-

akkor tudásban, magatartásban, anyanyelvhez, hagyományokhoz való ragaszkodásban és gon-

dolkodásban a tevékeny, művelt ember mintaképe. Csak az ilyen tanár tud jelenlétével és mun-

kájával szellemi forrongást kiváltani.” A pedagógiai programnál konkrétabb kapcsolatot talál-

hatunk a tájházak által képviselt kulturális örökséggel az egyes tárgyak tanterveiben. A rajz és 

vizuális kultúra tárgy 4. osztályos tantervében6 a tananyag témák között szerepelnek a régi 

korok tárgyai, népművészeti használati és dísztárgyak, napjaink tárgyai. Élet a faluban: régi 

falusi házak berendezési tárgyai (a tisztaszoba jellegzetes bútorai). Menyasszonyi láda terve-

zése. Rekonstrukciós rajz, restaurálás: népművészeti minta kiegészítése rajzban. A népi kerá-

miaedények díszítő motívumai. A régi tárgyak használati és jelképes funkciói (az anyag, a 

forma, a szín és a díszítés szerepe). A tájház a pedagógiai program és a tantervek készítésekor 

már évek óta zárva volt, így nem róható fel a konkrét említés hiánya. Az oktatás és a muzeális 

intézmény egymásra találása a dokumentumokban olvasható célok és tartalmak ismeretében 

joggal remélhető. 

A rendszerváltást követő időszak a tájházak számának jelentős bővülését hozta a megyé-

ben. Érdemes megvizsgálni, milyen célokkal alapították az újabb tájházakat. Kerecsenden az 

1818-ban épült házat a Kerecsendi Faluvédő Egyesület (FAVE) és az Önkormányzat azzal a 

céllal vásárolta meg 2002-ben, hogy összegyűjti, szükség szerint felújítja, karbantartja a köz-

ség népi, kulturális közösségi és történeti hagyományaira jellemző tárgyi és írásos emlékeket. 

Gondoskodik a tárgyak bemutatásáról az oktatási intézmények tanulói, a község lakói, a tele-

pülésre látogató vendégek számára. Állandó és időszaki kiállításokat szervez, továbbá közös-

ségi rendezvényeknek ad otthont.7 A tájház és Kerecsendi Hagyományok Háza évente vissza-

térő rendezvényeknek a hegyszíne is. Tavasszal kerül sor a Faluvédő Egyesület szervezésében 

megtartott disznóölésre, szeptemberben a falunapra, amikor néptánccsoportok, valamint ha-

gyományőrző kórusok mutatkoznak be. Nyaranta a népi kézművesség, népi játékok iránt ér-

deklődő diákok napközis tábor keretén belül népi iparművészek segítségével ismerkednek meg 

a régi mesterségekkel. 

A tájházak többségének a helyi közművelődésben jut jelentős szerep. Boldog község mű-

velődési háza, könyvtára és tájháza 1991-től kezdődően összevont intézményként működik, 

fenntartója a Boldog Községi Önkormányzat. A tájházhoz kötődő kulturális tevékenységeket 

egy helyi alapítvány is segíti. Hagyományőrző bemutatót és műhelymunkát tartottak külön-

böző korosztályok részvételével. Kiemelt cél a tájházhoz kapcsoltan a település hagyománya-

inak ápolása. Az alapítvány a helyi népviseletet, népdalokat népszerűsítő fellépéseket támo-

gatta és népviseleti ruhadarabokat vásárolt. 

                                                      
5 Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai program 2013.http://wp.fayparad.hu/wp-

includes/files/pedagogiai_program_20131115.pdf (2015.06.30) 
6 http://wp.fayparad.hu/wp-includes/files/alsos/vizualis_kultura_1_4.pdf (2015.06.30) 
7 6/2003. (II.25.) helyi rendelet a Kerecsendi Hagyományok Háza alapításáról  

http://wp.fayparad.hu/wp-includes/files/pedagogiai_program_20131115.pdf
http://wp.fayparad.hu/wp-includes/files/pedagogiai_program_20131115.pdf
http://wp.fayparad.hu/wp-includes/files/alsos/vizualis_kultura_1_4.pdf
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Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet „Örökségünk nyomában” projektjében. He-

vesen a Radics Udvarban zajló havi, heti és tehetséggondozó programokon a Hevesi József és 

a Körzeti tagiskola, a tenki Szent Imre Általános Iskola és a Jászapáti Katolikus Iskola tanulóit 

fogadták. Az ugyancsak a szövetkezethez tartozó Mátraderecskei Népművészeti Házban a he-

lyi általános iskola és óvoda gyermekeit foglalkoztatták. A Recski Tájház Palóc Galériában 

heti szakköri és kézműves tábori foglalkozásokat tartottak, ahol a gyermekek a szövés, hímzés, 

ajándéktárgy készítés és faragás alapműveleteivel ismerkedtek. 

A tájházak, mint képzőhelyek is megjelennek a megyében, példákat tudunk bemutatni az 

alkotóházzá válásra is. A Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet tagja a Népi Kézmű-

ves Alkotóházak Országos Egyesületének. Ilyen tevékenységet a hozzájuk tartozó intézmé-

nyekben a hevesi Radics udvarban, Recski Tájház – Palóc Galériában és a mátraderecskei 

Népművészeti házban és a Bodonyi Népművészeti ház és szövőműhelyben is folytatnak. Eze-

ken a helyszíneken az érdeklődők megtekinthetik az eredeti tárgyakat, gazdag népművészeti 

gyűjteményeket és ki is próbálhatják az alkotás folyamatát, az itt folytatott kézműves tevé-

kenységet. 

Detken a Népművészetek Házában népi kézműves szakkör (gyermek, felnőtt) működik. A 

detki Alkotóház 6 éve ad helyet a népi kézműves hagyományok ápolásának. A foglalkozások 

szakköri formában zajlanak, óvodás, iskolás és felnőtt szakkör működik a Házban, pénteki 

napokon. A ház és foglalkozások vezetője: Lovászné Juhász Rita népi iparművész.  

A „Vándor-legény” mozgalom elterjesztésének az lenne a célja, hogy műhelyeiben a fiatal 

alkotók többsége megforduljon, szakmailag formálódjon. A mesterek szerepe az inas tartásban 

igen fontos, de 2-3 főnél nem tudnak többet fogadni, hiszen minőségi oktatásra lenne szükség. 

A kézművesség mesterfogásait így lehet a legmagasabb szinten elsajátítani. Az kétkezi mun-

kával készült termékek ára az alacsony órabérek ellenére is magas, hiszen nagyon sok időt kell 

a kiváló darabok elkészítésére fordítani. Ezt tetézi még a 27% áfa teher, ami miatt igazán nehéz 

eladni az élőmunkával készült termékeket. Hiányzik a kézműves termékek piacra jutását segítő 

bolthálózat is. A kézműves szakmák aggasztó elöregedése tapasztalható. A fiatalítás akkor 

válhatna szélesebb körűvé, ha megélhetést, szakmai perspektívát kínálnának a kézműves szak-

mák. Néhány jó gyakorlatot be tudunk mutatni, de ahhoz hogy „mozgalomról”, általános gya-

korlatról beszélhessünk, szélesebb körben támogatni kellene, a meglévő alkotóházak fenntar-

tását és működtetését. A tájházak alkotóházként is való funkcionálása egy biztató alternatíva a 

fiatalok elvándorlása miatt is elöregedő, elszegényedő, települések kitörési lehetőségeinek ke-

resésében, fontos eszköze lehet a vidékfejlesztésnek. 

Az Eszterházy Károly Főiskola kulturális örökség mesterszakos hallgatói kutatásmódszer-

tan tantárgyuk keretében készítenek évek óta interjúkat, különböző témákban többek között az 

Egri Idősek Otthonában és az Idősek Berva-völgyi Otthonában. Az interjúkból is világosan 

kiderül, hogy az idősebbek sokkal jobban vonzódnak a múlthoz, mint más generációk. .Moti-

váltan foglalkoznak a fiatalkorukban saját maguk, illetve szüleik, nagyszüleik által használt 

tárgyakkal. Érdeklik őket a tájházak és a „múlt tárgyai köré épített régi világ” (kiállítások). A 

megyében a helyi kezdeményezésre létrejött tájházaknál is fontos, sok helyen meghatározó 

volt az idősek szerepe. A tapasztalatok és persze a tudományos vizsgálatok is azt mutatják, 

hogy az emberi memória sajátosan működik ebben a korban, Sokszor pontosabban emlékeznek 

a régmúlt eseményekre, mint a közelmúlt történéseire. Az idősekkel folytatott interjúk tapasz-

talatai azt mutatták, hogy többségnek vannak meghatározó múzeumi élményei. A múzeumi 

érdeklődés kevésbé függött az iskolai végzettségtől és a lakhelytől, mint más korosztályoknál. 
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Szívesen töltötték idejüket más generációk tagjai között és a főiskolások is meglepően jól fo-

gadták az idősek körében végzett feladatot. Az idősek tanulási motivációjával kapcsolatban azt 

tapasztaltuk, hogy a formális tanulás kevésbé (illetve egyáltalán nem) érdekli őket és az infor-

mális tanulásban is az őket érdeklő témákban voltak motiváltak. Például az interjúk témái alap-

ján ők választották ki a hallgatókat. Természetesen a hallgatók is felkészültek előzetesen szak-

irodalom alapján az interjú témákból így hamar észrevették volna az ellentmondásokat, de a 

tapasztalatok alapján jól lehetett építeni az idősek múltbéli emlékeire. Ugyanakkor figyelembe 

kellett venni, hogy a tájházakban megjelenő múlt már nem a mai idősek életét jelenti, ez már 

szüleik, nagyszüleik kora. 

Az idősek otthonaiban „véletlenszerűen” választott interjúalanyoknál is kedvező képet 

kaptunk a múzeumi területtel kapcsolatban. A korosztályban az átlagnál érdeklődőbbek külön-

böző egyesületek munkájában vesznek részt. Ez több szempontból is nagyon fontos. Segít a 

munkaerőpiacról frissen kikerülteknek, hogy új célokat, tevékenységet találjanak. A felszaba-

duló idő eltöltési módja meghatározza az egyén közérzetét, kihat a környezetére családjára. 

Nyugdíjas Egyesületek, Múzeumbaráti Körök, Honismereti Egyesületek jól működő, aktív 

szervezeteit láthatjuk Heves megyében és az utóbbi kettőről is elmondható, hogy tagságuk 

jelentős részben idősekből áll. Ezen szervezetek működési céljai a tagság korábbi érdeklődé-

sének, terveinek, vágyainak megvalósításában segítenek. A tagok szakmabeliek mellett olya-

nok, akiknek aktív korukban „nem volt elég idejük” a múzeumokra, kulturális örökségre. A 

Honismereti Egyesületben Heves megyében például 90% fölött van a nyugdíjasok aránya. So-

kan a környezetükért akarnak tenni az egyesületeken keresztül: segíti idősként az helyi közös-

ségbe való integrációt, elismertséget. A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége 113 települé-

sen működő klubokat fogja össze. Ez hatalmas szám, hiszen mint azt fent olvashatták a me-

gyében 121 település van. A civil lét segítheti az „aktív idősödés eszményét” – mint arra szá-

mos jó példa van, de ezen a területen sem beszélhetünk általános jelenségről a tájházakhoz 

kapcsolóan. 

Ez egyik „jó gyakorlat” Zagyvaszántó Emléktára. Létrehozásának gondolata az elszárma-

zott, hazalátogató nyugdíjasok találkozóján fogalmazódott meg. Az önkormányzat beleegye-

zésével egy régi házban 1999-ben néprajzi kiállítást rendeztek be. A Nyugdíjas Érdekvédelmi 

Szervezet tagjai kezdeményezésére a látogatók külön kérés nélkül hozták az értékes emlékeket. 

A házat először belülről rendbe hozták és a millenniumra a kiállításból tájházzá válhatott. 

Az Idősügyi Nemzeti Stratégiában a múzeumokhoz, kulturális örökséghez kapcsolódó 

egyesületek nincsenek nevesítve. A mintegy ezer,  idősökhöz kötődő civil szervezetből 570 

nyugdíjas szervezet. Az amatőr művészeti csoportok közül a népdalkörök tagságának 90% -a 

60 év feletti, a tárgyalkotó népművészeti csoportok 19.294 tagjából 2929 fő 60 év feletti. 8 

Összegzésként elmondható, hogy a tájházak iránt az idősek jóval motiváltabban más kor-

osztályoknál, ennek ellenére kevés a direkt nekik szóló programok aránya. Különösen alacsony 

ez a szám a közoktatásban tanulókéhoz képest. A tájházak, mint az emlékezés tárházai, haté-

konyabban is szolgálhatnák a generációk közötti hagyomány és értékátadást. Az idősek esetén 

a motivált tevékenység pozitívan hat a lelki és ezzel együtt a testi egészségre is, ezáltal jelen-

tősen javulhat a generáció életminősége. 
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