
KÖZMŰVELŐDÉS

Falumúzeum a tenger partján

Napjaink legnagyobb szabású „néprajzi publikációi" Európa szerte az ún. sza-
badtéri néprajzi múzeumok, amelyek a civilizáció rohamos terjedése elől mentik
egy helyre az egy népre, népcsoportra, tájra jellemző építményeket, berendezési
tárgyakat és használati eszközöket, s igyekeznek azt régi rendeltetésének meg-
felelően, érzékletesen bemutatni. Külföldön utazgató érdeklődő turista minden
nyelvi akadályt félretéve értelmezheti egy nép falusi-paraszti lakosságának
múltját, ha ezeket megtekinti. Mégis, a látogatók közül kevesen gondolnak arra,
hogy egy ilyen szabadtéri múzeum nemcsak látványosság, a turista utak egyik
programpontja, hanem az egyik legmagasabbrendű, legnagyobb költséggel elő-
állított és igen sok munkát igénylő tudományos publikáció, amely prezentálja
egy ország néprajzi kutatásának színvonalát, s maradandó „emlékművet állít"
egy kor tudományának állapotáról, elveiről.

A Tallinn mellett 1957 óta létesített szabadtéri falumúzeum sokrétű koncep-
ciójának lényegét akkor érthetjük meg igazán, ha a szabadtéri múzeumot nem
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részekre tagolva, táj típusonként vagy tájtípusok egymáshoz való viszonyában
vizsgáljuk, hanem mint egészet, mint egyetlen falut. Az egész így ugyanis minő-
ségileg a részek fölé emelkedik, mert szerkezetében a legjellemzőbb típusú, laza
szerkezetű észt halmazfalut mutatja. Az észt falvak többsége ugyanis egészen
a XIX. század közepéig ilyen szerkezetű volt. Vannak ugyan ekkor is apróbb
táji különbségek: pl. a nyugati partvidéken és a szigeteken apróbb, tömörebb
szerkezetűek a halmaz települések, a Csud tótól északra nagyobb méretűek, de
laza szerkezetűek, a volt livóniai kormányzóság területén, Dél-Észtországban
pedig kisebbek, de szintén lazább, kevésbé tömör szerkezetűek, mégis a halmaz
jelleg dominál. A laza szerkezetet az okozza, hogy szemben pl. a magyar alföldi
halmaz településekkel az észt halmaz települések teljes gazdasági udvarral, osz-
tatlan telekkel illeszkednek egymás mellé. Sőt — irtásos településekről lévén
szó a legtöbb esetben — az egyes telkek között még elválasztó erdő-
területeket is találunk. Ez a néhány telekből összeálló falvakat nagy kiterjedé-
sűvé, laza szerkezetűvé teszi. Tudnunk kell azt is, hogy ez a szabadtéri múzeum
már közepes nagyságú falunak számít Észtországban, s általában a Baltikumban,
amennyiben a falutipológiák a 15 porta fölöttieket és alattiakat külön választják
és minőségi csoportnak is tekintik a nagyságrendet.

A szabadtéri múzeumban látható laza szerkezetű halmazfalvak fejezik ki
leginkább az észt népélet jellemzőit, s mutatják meg legjobban azokat a történeti
folyamatokat, amelyek századokon át jellemezték az észt parasztság életét. Ha
ennél későbbi állapotot vettek volna alapul, amikor a falvak szerkezetileg tömö-
rültek, illetve irtásos tanyák jelentek meg tömegesen a falvak határaiban, már
elfedték volna a legjellemzőbb vonásokat. A laza szerkezetű halmaz települések
fejezik ki ugyanis legszembeötlőbb módon azt a sokrétű ok-okozati összefüggést,
amely a parasztság életét meghatározta e tájon, s egyben elkülönítette a szom-
szédos népek életmódjától.

A falvak ilyen szerkezetét alapvetően befolyásolták a földrajzi adottságok.
A volt livóniai kormányzóság területén nagy kiterjedésű erdőkkel borított terü-
letek alkalmas részeinek kiirtásával keletkeztek a falvak, s az irtásos eredet
már eleve ilyen szerkezetet eredményezett. A nyugati partvidék mocsaras jel-
lege viszont a tömörebb szerkezetnek kedvezett: a vízmentes szinten kisebb
méretű, de tömörebb szerkezetű falvak szorultak össze. A szigeteken és a köz-
vetlen tengerparton pedig nem is földművelő, hanem halász települések voltak,
s az életforma mind a falu méreteit, mind a tömörebb szerkezetet meghatározta.
E térségben egyébként számolnunk kell a hasonló foglalkozást űző svéd falvak
hatásával is.

A földrajzi meghatározottság mellett azonban rendkívül fontosnak, vele
egyenrangúnak kell tekintenünk a társadalmi viszonyok hatását. Hogy ennek
milyen nagy a jelentősége, azt az mutatja, hogy a társadalmi viszonyok megvál-
tozásával a XIX. század közepétől kezdve átalakult az egész észtföld települési
képe. A halmaz jelleget, a paraszti gazdaságok faluvá tömörülését már századok
óta a birtoklási rendszer határozta meg. A nagyobb falvak középpontjában
ugyanis egy-egy földesúri kúria állott, amely a gazdaság igen gyakran fallal is
körülvett, megerősített központja volt. Az itt élő idegen (balti német) földbir-
tokosnak az észt jobbágyok korlátlanul, személyileg alá voltak vetve. A közvet-
len személyi függés azt eredményezte, hogy a középkorban még meglévő falu-
közösségek fokozatosan megszűntek, elveszítették jelentőségüket, s az egy tele-
pülés lakói nem mint egység állottak szemben a földesúrral, hanem elszigetelt
családonként, teljesen kiszolgáltatva, nélkülözve a közösség támogatását, a hű-
béri társadalomban oly fontos érdekvédelmi szervezet. Fokozta ezt a függést,
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s még inkább eltávolította egymástól a családokat még a svéd uralom idején,
1683-ban bevezetett adózási rendszer, amely minden gazdaságot külön egység-
nek vett, s nem a telket, a birtokot tekintette adóalapnak vagy pedig a családot,
hanem ezen belül is a családi munkaerő nagyságát. Minél több munkaképes fel-
nőtt, s minél több munkaállat volt egy-egy gazdaságban, annál nagyobb szolgál-
tatásokkal tartozott a gazdaság (természetbeni és főként robot). így a falu, mint
egység nem is számított a földesúr szemében, csupán a jobbágyok száma és
az állatok száma miatt legfeljebb a paraszti gazdaságok. Ez volt a legnagyobb
egység, amellyel számoltak. Ez az állapot egyértelműen hozzájárult ahhoz, hogy
a falvak középkorban még meglévő zárt gazdasági egysége, s maga a faluközös-
ség végképp megszűnjék, s átalakuljon zárt családi gazdaságok halmazává, lakó-
lyek között gyakorlati kapcsolat valójában nincs is. A falvakat a földesúr sze-
mélye és a már megszerzett birtok tartotta össze. Nem is falvak, hanem lakó-
helyek voltak ezek, s ha bővültek, nem volt szüséges a családok közötti csekély
kohéziós erő miatt egy helyre, szorosan falut alkotva egymás mellé települni,
hanem nyugodtan nyúlhattak el láncszerűen, szétszórtan egy adott térben, a leg-
alkalmasabb erdőirtásra, földfeltörésre való helyen.

A XVIII. század végén már észlelhető egy nagyobb fokú differenciálódás
megindulása is a parasztság körében. Ez a folyamat birtokkal rendelkező pa-
rasztokra és birtokkal nem rendelkező zsellérekre osztotta a falvakat. A két
kategória között nem volt éles határ, mert a személyi összefüggés olyan erős volt,
a földesúri önkény oly nagy, hogy bármelyik pillanatban megszüntethette a bir-
tokjogot a földesúr, áttelepíthette jobbágyait új területre, illetve a termelő erők
alacsony foka eltüntette a két réteg között az életformabeli különbséget. A zsel-
lérek a birtokos paraszttól kaptak munkát. Annak földjén éltek, s feladatuk az
volt, hogy a családi gazdaságra nehezedő, elsősorban robotterhet kivédjék, s
mentesítsék a családtagokat a túlzott mértékű szolgáltatásoktól. A zsellér a bir-
tokos paraszttól, földjének távolabbi, gyengébb részén kisebb földterületet ka-
pott akkor, ha házas, családos ember volt, amelyre házat építhetett, s itt önállóan
gazdálkodott. Családját a juttatott földből tartotta fenn, s ennek fejében köteles
volt a gazda és saját robotjának teljesítése a földesúri majorban. A paraszti
gazdaságban igen ritka esetben végzett munkát az ilyen zsellér. Ez a gazda-
zsellér viszony a település szerkezet, a falukép további lazulásához, szóródásá-
hoz vezetett. Az amúgy is laza szerkezetű halmaz- vagy lánctelepüléseket a zsel-
lérek által a gazda földjén emelt kisebb zsellérgazdaságok övezete vette körül,
Mivel az észt gazdák telkei sohasem a föld közepén, hanem szélén helyezkednek
el, érthető módon birtokának ellenkező, legtávolabbi szélét jelölték meg általá-
ban a gazdák a zsellértelkek számára. Ez pedig mérhetetlen kiterjedésűvé tette
az észt falvakat, főként a volt livóniai kormányzóság területén, ahol a földmű-
velésnek kizárólagos szerepe volt.

Amikor tehát az észt falvak laza halmazos szerkezetéről beszélünk, s ezt
a szerkezetet egy épület- és telekegyüttesekből álló szabadtéri múzeum elren-
dezésével kívánjuk reprezentálni, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a 64 ha-on
szétszórt építmények, telekegyüttesek méltóképpen kifejezik egészükben véve
ezt a történeti és geográfiai tényezők hatására kialakult állapotot. A nyugati
partvidéken és a szigeteken, mint ezt a szabadtéri múzeum ilyen egységei szer-
kezetükben is jelzik, más volt a települési kép. S nemcsak a már említett föld-
rajzi tényezők hatására, hanem sokkal inkább a foglalkozás jellege miatt. A ha-
lászfalvak népessége is hasonlóan kiszolgáltatott jobbágyi sorban élt, a falu-
közösség maradványait, bizonyos érdekvédelmi szervezetet azonban nekik sike-
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rült megőrizniük. A halászat ugyanis férfierőt igénylő munka. A nők legfeljebb
a hálójavításban, halfeldolgozásban segíthetnek. Egy-egy családban pedig soha
nincsen annyi férfi munkaerő, amennyi egy halászcsoporthoz elegendő lenne.
Ezért itt családi egységekre lehetetlen volt lebontani a közösséget, mert maguk
a családok a foglalkozás miatt egymásra voltak utalva. Fokozta ezt az egymásra
utaltságot a halászeszközök (csónakok, hálók) közös használata is. Ez az egymás-
ra utaltság már eleve nem engedte az olyan fokú társadalmi fellazulást, mint
a paraszti területeken tapasztalhattuk. Az emberek közötti kapcsolat szorosabb
volta megmutatkozott a falvak települési képében is, s tömörebb szerkezetet,
de kisebb számú gazdaságból álló halmazfalvakat eredményezett. A halmaz és
az ehhez a szerkezethez e tájon jellegében hasonlító lánctelepülések eluralkodása
a falumúzeumban kétségtelenül kifejezik azokat a százados problémákat, hosszú
időn át ható folyamatokat, amelyek befolyásolták az észtek életét. A falumúzeum
érzékelteti azonban a XIX. század második felének állapotát is, amikor meg-
jelennek a falvak között a tanyaszerű szórványok, s melyek ha nem is határoz-
zák meg az észt kultúrtáj jellegét, de mindenesetre már jellemzik a XX.
században.

A szórványtelepülések ma főként délen, a volt livóniai kormányzóság terü-
letén találhatók, ahol a földművelés volt a fő megélhetési forrás. Ezen a terüle-
ten a földesúri önkény, a parasztság személyi függősége hihetetlen méreteket
öltött, s a földesúr a teljesen jogtalan parasztokat, mint rabszolgákat is árusí-
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totta, cserélte, telepítette. A tarthatatlan helyzet, az állandó parasztmegmozdu-
lások a cári kormányt arra indították, hogy 1816-ban az északi részen, az Észt
Kormányzóságban, 1819-ben pedig Livóniában megszüntessék a jobbágyok sze-
menyi függőségét, s felszabadítsák őket. Ám a jobbágyfelszabadítás során nem
kaptak földet a parasztok, s a volt földesurak továbbra is rendfenntartói jogokat,
bíráskodási jogot élveztek. A parasztság így gyakorlatilag nem válhatott függet-
lenné, mert a személyi függés bár megszűnt, a gazdasági annál szorosabbra
fűződött. Odaláncolta a volt jobbágyot a földesúri birtokhoz, s ledolgozások
rendszerének egész hálójával tartotta fogva őket. Párhuzamosan a földesúr —•
megszűnvén a robot, s legfeljebb ledolgozás formájában biztosíthatott ingyen
munkát — megkezdte birtokának átszervezését, modernebb rendszerű, egy tag-
ban fekvő majorságainak kialakítását. Ez pedig azzal járt, hogy a birtokán élő
parasztokat megfosztotta a földtől, önkényesen telepítgette őket egyik helyről
a másikra. A volt birtokos gazdákat jobbára a volt zselléreik távoli, faluszéli
övezeteibe helyezték át, a zselléreknek pedig irtatlan, mocsaras, földművelésre
meglehetősen alkalmatlan helyeket jelöltek ki, s ezzel nemcsak a faluszerkezet
lazult tovább, de megjelentek a falutól távolabb, már teljesen magányosan álló
tanyák is az irtványföldeken. A jobbágyi függőségből felszabadult parasztság
minden súlyos teher ellenére is függetlenebb lett, nagyobb volt a mozgási lehe-
tősége. Tehetősebb részük pénzért vásárolt független birtokot, rendszerint vala-
mely településtől távolabb eső irtványon. A tehetősebb parasztság önállósulása,
tanyaszerű megtelepedése az olcsóbb irtványokon a század második felében tö-
megessé válik, s ezért van az, hogy a század végén, s a XX. században már
jellemző települési forma a szórvány.

Mindezeknek a folyamatoknak a látható és érzékelhető eredményei a sza-
badtéri múzeum telkeinek elrendezésében, egészének szerkezetében kézzelfog-
hatóan megmutatkoznak. Világosan és komplex módon elemzett folyamatok cso-
mópontjait képviselik az egyes objektumok, s az egész és a részek szerkezete.
A két világháború közötti kultúrtörténeti, formai-tipológiai kutatások eredmé-
nyei ágyazódtak itt be az utóbbi évtizedek marxista szempontú gazdasági-tár-
sadalomtörténeti hátterű, elsősorban oksági összefüggéseket, folyamatokat fel-
táró eredményeibe, s hoztak létre egy nagyszabású néprajzi szabadtéri
múzeumot.
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