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Szabadtéri néprajzi múzeum: mi mindent is takar a szóösszetétel története? 
• Amikor a nemzeti kultúrák megőrzésének módja a múlt század közepétől külön-

böző múzeumtípusok kapcsán előtérbe került, a hangsúly elsősorban régészeti, 
iparművészeti, képzőművészeti emlékekre helyeződött. Építményekről ekkortájt még 
szó sem esett. A század vége felé, mire a nemzeti építészeti stílusok kibontakozni 
kezdtek, felmerült a gondolat: jó lenne, ha a különféle, egy-egy népre, tájra, országra 
jellemző, különböző célú és használatú építményeket az utókor számára megőriznék. 
Ez a törekvés természetes és kézenfekvő volt katedrálisok, kolostorok és középületek 
esetében, ám korántsem az egyszerű emberek lakóépületeivel, parasztházakkal és 
hasonlókkal kapcsolatosan. Ebben az időben a különböző világkiállítások - a párizsi, 
a bécsi és a többi - teremtettek alkalmat arra, hogy először állítsanak ki falusi épüle-
teket, de elsősorban nem hagyománytisztelet és megőrzés céljából, hanem sokkal in-
kább a nagyon elmaradott vidékek, munkáskolóniák számára, egyféle prototípus-
ajánlat jegyében... ily módon mintegy „kínálva" egészséges, használható, megfelelő 
építményeket. Egy Artúr Hoselius nevű svéd úrnak jutott először eszébe, hogy ezeket 
az épületeket nemcsak alkalmilag lehetne kiállítani és bemutatni, hanem tartós, fo-
lyamatos jelleggel, múzeumként, szabad téren, összegyűjtve és megőrizve minél több 
efféle építményt. Maga a skanzen szó eredetileg a Stockholm melletti király birtok 
egy részének nevét jelentette, ahol a legelső ilyen típusú szabadtéri múzeum létesült. 
(A svéd király adományozta ezt a területet erre a célra.) 1891-et írtak ekkor, s a skan-
zen azonnal kisebbfajta szenzációt keltett. Hoseliusnak az volt az elképzelése, hogy 
ne csak egyszerű paraszti épületeket, hanem teljes építészeti keresztmetszetet őrizze-
nek meg ebben a múzeumban: ne csak lapp kunyhó és vidéki udvarház kerüljön a 
skanzenbe, hanem például városháza, kormányzósági palota, templom és iskola is. 
Polgári jellegű épületek: postahivataltól a mesteremberek műhelyeiig. A korabeli 
svéd építészet lehető legteljesebb keresztmetszetét - így a társadalom egyidejű 
metszetét is - ekképpen illusztrálni lehetett, építmények plasztikus látványain 
keresztül. Olyan „kultúrpark" lett a skanzenből, ami hatalmas látványosságnak 
számított, ezrével vonzotta a látogatókat. Néhány év múlva már egész 
Skandináviában sorra létesültek a skanzenek - tehát a szabadtéri néprajzi múzeumok. 
A példa természetesen igen ragadóssá vált: Európa más tájain is létrejöttek hasonlók, 
a közelünkben például 1936-ban Bukarestben, de általában sokkal inkább Nyugat-
Európára volt ez jellemző: Németországban, Svájcban, Hollandiában jöttek sorra létre 
ilyen múzeumok. 

Mi volt az oka a magyarországi lemaradásnak? 
• A skanzen gondolata a két világháború között is felmerült, többször is. A 
hivatalos szervek részéről a népi építészeti emlékeknek azonban nem volt akkora 
becsülete, hogy az egyébként is szűkös anyagiakból ilyensmire áldozhattak volna. A 
háború után ezek a törekvések felerősödtek, de jó darabig akkor sem lehetett 
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A kondorfai iskola tanterme 

komolyan gondolni effélére. Néprajzosok, népi gondolkodású építészek, műemlék-
védők támogatták és ápolgatták egy magyar skanzen létesítésének gondolatát: a leg-
első és legfőbb kezdeményezések természetesen vidékről érkeztek. 1968-ban Zala-
egerszegen nyílt meg az első regionális szabadtéri múzeum, ezt követte a szombat-
helyi, a nyíregyházi, a szennai Somogyban, az ópusztaszeri és a többi. A hatvanas é-
vek második felében kezdődött meg a központi szabadtéri néprajzi múzeum létesí-
tésének előkészítése. 

Ez már Szentendre skanzenének történetét indítja. 
• Igen, de hozzá kell tennem, hogy jó adag politikai jellegű meggyőzésre volt 

szükség az akkori vezetőknél ahhoz, hogy egyáltalán elfogadják egy központi 
skanzen gondolatát. Nem bizonyult könnyűnek megértetni, hogy itt nem valamiféle 
retrográd, „narodnyik", az idő kerekét visszaforgatni akaró kezdeményezésről van 
szó. Hogy történeti értékek megőrzését akarnánk. Elég nehezen lehetett velük 
mindezt elfogadtatni. Ezután következett a gazdasági alapvetés: a füllentések 
sorozata kellett ahhoz (mint akkoriban általában minden kulturális intézmény 
létesítésekor), hogy az illetékes gazdasági szakemberek elfogadják a tervet, a nagyon 
is szerény költségvetést. Ennek a levét egyébként a mai napig is isszuk. Végül is 
1968-ban létrejött a Néprajzi Múzeum egyik osztályaként az úgynevezett falumúzeum 
osztály, ahol néprajzkutatók és építészek feladata volt részleteiben kidolgozni a 
szabadtéri néprajzi múzeum egészét. A hely kiválasztásában lényeges szempontnak 
számított, hogy a fővároshoz mint kulturális centrumhoz közel legyen a központi 
skanzen, a környezet és a megközelítési lehetőség is megfelelő legyen. A Petnehá^i 
réttől a Népligetig többféle variáció felmerült, végül is Pest megye és Szentendre 
nagylelkűségének és felajánlásának köszönhetően ide, a Szentendre melletti Sztara-
voda völgyébe került a központi szabadtéri néprajzi múzeum, ahol a környék, a 
domborzati viszonyok lehetővé tették, hogy az elképzelt múzeum különböző részei a 
földrajzi adottságokhoz hasonló környezetbe kerülhessenek. 1968 áprilisában kezdő-
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dött az építkezés. Azóta építjük ezt a múzeumot, gyakorlatilag folyamatosan. 1972-
ben nyílt meg részlegesen, akkortól látogatható. 

Milyen átfogó szakmai koncepció jegyében született meg az ország központi sza-
badtéri néprajzi múzeuma? 

• Amit elvesztettünk a réven, vagyis a megkésettséggel, a csaknem százéves lema-
radással, visszanyertük a vámon, azaz el tudtuk kerülni mindazokat a gyermekbeteg-
ségeket, amelyeket a korábban létesített szabadtéri múzeumok végigszenvedtek. Ta-
nulhattunk a korábbi tapasztalatokból, okulhattunk a hibákból és mulasztásokból. A 
hetvenes évek elejére alakult ki az a tudományos koncepció, amelynek alapján ma is 
dolgozunk. Énnek az a lényege, hogy tíz úgynevezett mikrofalu felépítését tűzte ki 
célul, ami tíz épületcsoportot jelent. Mindegyikük egy-egy tájat, egy-egy néprajzi vi-
déket és építészeti zónát képvisel. Nemcsak épületeket őrzünk és telepítünk át: elhe-
lyezésükkel egykori településformákat érzékeltetünk, teljes paraszt-üzemeket muta-
tunk be, tehát nemcsak lakóházakat telepítünk és rekonstruálunk, hanem olyan por-
tákat, amelyek tartalmazzák mindazokat az épületeket, amik azon a tájon hozzátartoz-
tak a paraszti léthez és a faluképhez. Gazdasági épületek, kisebb-nagyobb melléké-
pületek - a kutyaóllal bezárólag. És idetartoznak azok a közösségi épületek is, me-
lyek nélkül falu nem létezhetett, tehát részben a szakrális építmények - templom, ke-
reszt, harangláb - , részben ipariak - műhelyek, kisüzemek - , továbbá az iskola, a 
községháza és a többi. Koncepciónk erre a vázra épült, azzal a kezdettől érvényesített 
törekvéssel, hogy minden épületet be is rendezzünk, korhűen, hitelesen. így életfor-
mát, miliőt lehet érzékeltetni a zsellértől a módos gazdán át a mesteremberig és a ke-
reskedőig, református családi otthont és katolikust, nemzetiségi és foglalkozási kü-
lönbségeket. 

Hány épületet jelent mindez? 
• Máig csaknem százat, nagytemplomtól a tyúkólig. Ezzel szemben terveztünk 

mintegy 360-at. Az építmények egynegyede készült el tehát. Igaz, további hatvan-
hetven százalékuk már birtokunkban van, javarészt lebontva és újrafelépítésre várva. 
Több mint kilencven százalékot már kiválasztottunk. Szigorúan tudományos 
alapokon történt és történik mindez. Fel kell támi a kiválasztott ház, háztípus múltját, 
a benne élők életét, szokásait, eredetét; dokumentumokat kell megismerni, fel kell 
kutatni az eredeti állapot helyreállításához szükséges, bizonyító erejű párhuzamokat 
és még hosszan sorolhatnám. Egyébként az egész múzeum a XIX. század utolsó 
harmadát, a századfordulót mutatja be: korábbi, teljes, átfogó érzékeltetéshez nincsen 
anyagunk. Nagyjából az 1880 és 1910 közötti Magyarország népi építészetét kívánjuk 
bemutatni. 

A különböző tájegységek ennek megfelelően a jelenlegi határok közötti ország vagy 
a Trianon előtti Magyarország vidékeit reprezentálják? 

• A jelenlegi, tehát a trianoni határok közöttit. Az ok: annak idején, amikor ez a 
koncepció megszületett és elfogadtatott, álmodni sem lehetett arról, hogy a mai or-
szághatárokon kívüli magyarok világa bármilyen formában is nyilvánosan szóba ke-
rülhet. így a korábbi elképzelést hajtottuk végre mostanig: a tíz épületcsoport tulaj-
donképpen „lefedi" a trianoni országterület vidékeit: lesz egy nagyalföldi épületcso-
port, egy dél-dunántúli, egy Balaton-felvidéki, egy nyugat-magyarországi, egy észak-
magyarországi (Nógrádtól Zemplénig terjedő), egy közép-Tiszavidéki (az Alföld és 
Felsőmagyarország közötti), egy északkelet-magyarországi mezőváros (Tokaj, 
Tolcsva, stb.) - megvan már három épületcsoport. Eddig jutottunk - tetszik, nem tet-
szik - huszonöt esztendő alatt: a Felső-Tiszavidék, a Kisalföld és a Délnyugat-Dunán-
túl (az őrség, a Hetés-vidék). Igaz, időközben összegyűjtöttünk negyvenezer tárgyat; 
kb. ötven-ötvenötezer fényképfelvételt készítettünk; rengeteg régi dokumentumot 
szereztünk be. 
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Botpaládi lakóház melletti gazdasági építmények 

Milyen módszerekkel, hogyan tudják megőrizni, fenntartani a teljes hitelességet? 
• Nehezen. Például: vályogfalat nem hozunk el, vesszőfonást sem. Nincs értelme: 

úgyis újra kell csinálni, nem is igazán időtálló. A gerendákat, az elkorhadt zsúpot sem 
használjuk fel. A történeti hűséget és a néprajzi hitelességet az eredetinek megfelelő 
anyagfelhasználással biztosítjuk elsősorban. Második a technológia, harmadik: az 
eredeti méretek. Vannak épületeink, melyeknek hetven-nyolcvan százaléka már új 
anyaggal készült, de mégis ugyanazzal az anyag-jelleggel, azonos technológiával és a 
régi méretekkel. Versenyt futunk az idővel, méghozzá állandóan: hiába szereztük 
meg, bontottuk le és állítottuk fel újra ezt vagy azt az épületet, nem tudjuk igazán 
megvédeni: elkorhad, amíg csak időtálló technológiával és korszerűbb módszerekkel 
valamiképpen konzerválni nem tudjuk. 

A régi technológiák korszerű alkalmazását megtanulni sem lehet éppen könnyű 
feladat. 

• Nem, de - megtanuljuk. Megtanulja a néprajzos és megtanulják a munkásaink is. 
Mikor például a felső-Tiszavidéki egységünk épült, az ott használatos, úgynevezett 
taposott szalmatető, amely Erdélyben és általában Kelet-Magyarországon igen elter-
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jedt technológia volt, olyan nehézség elé állított bennünket, hogy újrafelfedezzük, új-
ratanuljuk a módszert, mert olyan mesterek, akik ezt tudják, már sehol sem éltek. Ám 
ugyanígy meg lehet tanulni, hogyan kell vályogot vetni... Olyan gondjaink is akadtak, 
akadnak szép számmal, hogy például nem lehet hosszúszárú búzaszalmát szerezni 
Magyarországon, mert csak ezek az alacsony búzák elérhetők, ami nekünk nem jó. 
Alig lehet szerezni megtöretlen szárú zsúpot, amit nem a kombájn vág le, hanem 
kézzel kaszálnak: a zsuptető készítéséhez csak ilyen a megfelelő. Mindenki csodál-
kozik, amikor elmondjuk: erre a munkára összesen százötvenen vagyunk. Ebből 
építő körülbelül harminc ember. Négy brigád: egy kőműves, egy ács, és két szakipa-
ros. 

Milyen feltételei vannak a szabadtéri múzeum fejlesztésének? 
• A világkiállítás kapcsán kiszámoltuk: 16 millió dollárért föl lehetne építeni az 

egész skanzent úgy, ahogy szeretnénk. Ez persze kéjes álom csupán, ám annyi 
bizonyos: nagyobb pénztámogatással és nagyobb létszámmal meg lehetne gyorsítani 
a tíz egység kialakítását, persze csak bizonyos határok között, hiszen van némi 
„áteresztő képessége" a szentendrei adottságoknak is, ami az ütemet és a lehetséges 
körülményeket, a munka hozzáférhetőségét illeti. A múzeum működtetésével 
igyekszünk pót-bevételekhez jutni: szolgáltatásokat lehet megrendelni nálunk, 
rendezvényeket lehet itt tartani, magunk is szervezünk alkalmi programokat - ezt 
mind megfizettetjük, s így kiegészítő pénzforrásokat szerezünk. Ezekkel elég jól ki 
tudjuk egészíteni a költségvetésünket. Hiszen ha egy évkönyvet ki akarunk adni, az 
egymillió forint. Ha egy új színes katalógust szeretnénk, az hárommillió. Ezt mind-
mind meg kell termelni. Mindez a költségvetésünk 15 százalékát tette ki 1993-ban. 
Sokat költünk propagandára, enélkül étdemi fejlesztés nem képzelhető el. 190 ezer 
látógatónk volt ebben az évben, ami csak hét hónapot jelent, hiszen csak áprilistól 

Jármos csűr" MÜotáról (Kútvölgyi Mihály felvételei) 
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október végéig vagyunk nyitva. Azon kevés hazai múzeumok közé tartozunk, ahol 
nőtt a látogatók száma: húszezerrel. Ha hírünk a kellő módon nem jutna el sokfelé, 
ez aligha lett volna lehetséges. 

A közelmúltban nyílt meg a harmadik egység. Marad a fejlesztés eddigi tempója? 
• Ezt a 46 hektárnyi területet egy negyedszázaddal ezelőtti koncepcióra adták. 

Nyugat-dunántúli egységünk 1993. szeptember 24-én nyílt meg, még nincs is teljesen 
készen, csak a java. (Göcseji, őrségi tájakat örökítünk meg). Jó lenne, ha például ezt, 
kissé nyugatabbra haladva, néhány épülettel ki tudnánk egészíteni. A fejlesztés tem-
pója adott ugyan, de nekünk a skanzen további kialakításához, eredeti koncepció ide 
vagy oda, létfontosságú lenne a keleti magyar nyelvterület bemutatása: Erdély, a 
Szamos-mente, a Partium, az Érmellék, Székelyföld. Ha a politikai körülményektől és 
a szállítás-megszerzés nehézségeitől eltekintünk is, annyi dokumentációnk van erről 
a vidéktől, hogy játszi könnyedséggel fel tudnánk építeni ezt a nagyobb épületcso-
portot. Csakhogy — nincsen hozzá helyünk. Mostanra ebbe a völgybe eléggé be va-
gyunk már zárva és nem nagyon adódhat esély bővítésre. Ugyanakkor óriási lehető-
ségek is vannak: szeretnénk például egy közművelődési csarnokot, egy nagy kiállítási 
épületet felépíteni, ahol mondjuk építészettörténeti bemutatót lehetne rendezni, az 
Árpád-kortól napjainkig. A népi építészet kutatásának központja vagyunk. Hatalmas 
archívumunk van, tízezer rajz, felmérés, hatvanezer fotó, satöbbi, mindezt most 
visszük számítógépre. Évente tudományos évkönyvet adunk ki, minden második év-
ben tudományos konferenciát szervezünk, mindig máshol és mindig más régióhoz 
kötődve. Országos szakfelügyeleti jogkörünk van Magyarország 100-150 tájházára. 
Közvetlenül minisztériumi hatáskörbe tartozunk, függetlenül várostól, megyétől. 
Mindezek talán azt is bizonyítják, alátámasztják, közvetlenül vagy közvetve: nekünk 
az a legfontosabb, hogy minél többet építhessünk. Mert az idő nagyon szalad. 

Dorgay Károly honvédszázados 

Dorgay Károly nevét nem említik a történelemkönyvek, személyéhez nem fűződik 
nevezetes esemény, hősi cselekedet. Egyike volt azoknak, akik „csak" tették a dolgu-
kat. Hogy emléke mégsem halványult el egészen, azt bizonyítják azok a gyertyák és 
virágok, amiket szülővárosának lakói szoktak elhelyezni minden év március 15-én a 
mátészalkai református köztemetőben néhány évvel ezelőtt föllelt sírnál.1 

Életéről keveset tudunk. 
1816-ban született Mátészalkán. Köznemesi család sarja. 1835-től (19 éves korától) 

katonáskodott. A pesti forradalom kitörésekor a 39- (Don Miguel) gyalogezred őr-
mestere volt. 

1848. augusztus 31-én szerelt le2, de (vélhetően már nyár elejétől) oktató altiszt-
ként a Szatmár megyei nemzetőrök kiképzésében vállalt - a nagykárolyi nemzetőr-
ségi bizottság jegyzőkönyveinek tanúsága szerint - kiemelkedő szerepet.3 

1Dorgay Károly síremlékét 1993. márciusában ismeretlen tettesek lerombolták. Az 
emlékművet a 15-ei koszorúzási ünnepségre sikerült helyreállítani. 

2Bona Gábor szerint (Kossuth Lajos kapitányai Bp. 1988.) Dorgay augusztus 31-én szerelt 
le. Ugyanakkor levéltári adatok bizonyítják, hogy augusztus folyamán már a nemzetőr-
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