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A honismereti mozgalom szerepe
az 50 esztendős

Szabadtéri Néprajzi Múzeum
létrehozásában

Ötven esztendő távolából bizony már nehéz visszaemlékeznem a szentendrei Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum kezdeteire, de a Morvay Péter emlékének szentelt kötet1 összeállítása so-
rán összegyűjtött nyersanyagok segítségével megtámogathatom halványodó emlékeimet. 
A szabadtéri múzeum létesítését Szentendrén tulajdonképpen már 1958-ban elhatározták, 
de csak tíz esztendő múlva kezdődött meg az objektumoknak az eredeti helyszínekről való 
áttelepítése. További évek teltek el, amíg 1974-ben – ha csak részlegesen is – megnyílt az első, 
a Felső-Tisza-vidék népi építészetét bemutató tájegység. S amint egyre több parasztház és 
melléképület, istálló, ól, műhely és egyéb gazdasági építmény került helyére, szembesültek 
a muzeológus szakemberek a berendezéshez felhasználható tárgyak és munkaeszközök hi-
ányával, legalábbis korlátozott számával.

Kurucz Albert, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum akkori főigazgatója Morvay Péter közve-
títésével az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalom segítségét kérte a hiányzó és szakmailag is 
megfelelő eszközök összegyűjtéséhez. Ezt aztán Morvay számtalan alkalommal leírta és el-
mondta az önkéntes néprajzgyűjtők különböző fórumain és helyszínein. Nem emlékszem 
már a számokra, de minden tájegység valamennyi családjához, gazdaságába, épületébe 
töméntelen mennyiségű tájjellegű kapára, kaszára, ásóra vagy éppen guzsalyra, sulyokra 
és egyéb kéziszerszámra volt szükség. Városi ember el sem tudja képzelni, hogy például egy 
többgenerációs, sokszor 25–30 tagú palóc nagycsaládban egy-egy személy mennyi eszközt 
használ rendszeresen és ez összességében milyen nagy számra rúg. A jelentős mennyiségű, 
néprajzilag hiteles anyag összegyűjtésére szervezték az önkéntes gyűjtőket és a honismereti 
szakkörvezetőket Morvay Péter, Novák József és a honismereti mozgalom más vezetői.

Ezt a munkát Morvay Péter már nem a Néprajzi Múzeumból irányította, mert onnan 60. 
életéve betöltése évében nyugdíjazták, a „továbbszolgálat” lehetősége iránti kérelmét pedig 
a minisztérium akkori vezetése elutasította. A Morvay által szervezett „önkéntes néprajzi 
gyűjtőmozgalom” mégsem maradt intézményi háttér nélkül, mert ettől kezdve szervező-
munkájának súlypontját a Hazafi as Népfrontba helyezte, s onnan igyekezett szolgálni az 
eredményes néprajzi, nyelvjárási és helytörténeti gyűjtőmunkát. A korábban elkezdett, te-
lepüléstörténetre, építkezésre, lakáshasználatra és általában a népi építészetre vonatkozó 
kérdőívek (sárga füzetek), amelyeknek első 12 száma 1973-ban, még a Néprajzi Múzeum és 
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum közös kiadásában jelent meg, s nagy segítséget nyújtott a 
legkülönbözőbb foglalkozási körökből verbuválódott önkéntes gyűjtőknek, hogy munká-
jukkal minél színvonalasabban tölthessék be tudománysegítő szerepüket. A szentendrei 
szabadtéri múzeum létesítése fontossá tette az önkéntes gyűjtőhálózat bővítését is, hiszen 
az új gyűjteményben már kezdetben több mint háromszáz épület felépítését és berendezé-
sét tervezték. Ebbe tudnak bekapcsolódni a honismereti mozgalom tagjai is – írta az akkor 

1 Morvay Péter: A táj- és népkutatás szolgálatában. Szerk.: Halász Péter. Magyar Néprajzi Társaság. Bp., 2010. 
55.
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segédmuzeológus Kocsis Gyula –, „hiszen hosszú évek tapasztalatai és az érzelmi kötődés 
révén mindenki nagyon sokat tud a ma falujáról”. Különben is a Szabadtéri Néprajzi Múze-
um felépítése felett védnökséget vállalt a Hazafi as Népfront és benne a Honismereti Bizott-
ság.2 Ezt a tizenkét kérdőívet és gyűjtési útmutatót a tervek szerint további 88 követte volna, 
merthogy éppen száz volt előirányozva. Hogy ezekből végül is mennyi készült el, nem 
tudom, de Morvay menesztése után a Néprajzi Múzeum egyre inkább visszahúzódott az 

„önkéntesek” támogatásától, ezért a szentendreiek kezdeményeztek egy Kérdőívek és gyűj-
tési útmutatók sorozatot,3 s a Honismeret folyóirat által megjelentetett Gyűjtési útmutatók 
között egyre több olyan is megjelent, amelyet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum szakemberei 

– de az ország többi szabadtéri néprajzi múzeumában is – hasznosíthattak. Ezek szerzői 
hangsúlyozták annak fontosságát, hogy a hagyományos családi gazdaság, háztartás hány 
és milyen típusú tárggyal rendelkezik.4

2 Kocsis Gyula: A Szabadtéri Néprajzi Múzeum építését és berendezését szolgáló kérdőívekről. Honismereti 
Híradó 1973. 3–4. sz. 189.

3 1. K. Csilléry Klára: Szobabelsők, 2. Balassa M. Iván: Épületfalak, 3. Juhász Antal: Tanyai telekelrendezés, 4. 
Selmeczi Kovács Attila: Csűrök, 5. Paládi-Kovács Attila: Az abara, 6. Balassa M. Iván: Méhesek, 7. Boross 
Marietta: Kertészeti építmények, csőszkunyhók, 8. Varga Zsuzsánna: Szakrális emlékek, 9. Kecskés Péter: 
Présházak és pincék, 10. Gráfi k Imre: Folyami vontatás állati erővel, 11. Gráfi k Imre: Csúszójárművek, 12. 
Kresz Mária–Morvay Judit: Táplálkozás. Konyha, kamra, cserépedények.

4 Szarvas Zsuzsa: Gyűjtési útmutató eszközleltárak készítéséhez – tárgyegyüttesek feldolgozásához. Honismeret 
1985. 4. sz. (Melléklet) 

Az 1982. évi Országos Honismereti Akadémia tanulmányútján résztvevők egy csoportja
a nyíregyházi Sóstói Múzeumfaluban, balról a második Morvay Péter
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Morvay Péter tehát egyre inkább a Hazafi as Népfront égisze alatt – vagy az alól – tá-
mogatta a néprajzi gyűjtőmozgalmat, amelynek résztvevői különben is jelentős mérték-
ben, sőt, szinte elválaszthatatlanul összekapcsolódtak a honismereti mozgalommal. 1977 
novemberében Morvay javasolta, hogy a Néprajzi Múzeum kössön megállapodást a Sza-
badtéri Néprajzi Múzeummal és hangolják össze a szabadtéri múzeum és az önkéntes 
gyűjtők számára kiírt pályázatok szempontjait, de ekkor már csak kívülről, mintegy moz-
galmi oldalról lehetett beleszólása a dolgokba, a pályázatok tartalmát és főként a kiírások 
időpontját a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárának mindenkori vezetője és a gyűj-
tésszervezés előadója intézte. Így a szentendreiekkel való tárgyalásokat Morvay Péter csak 

„gazda nélkül”, a saját szakállára folytathatta. Óvatosan úgy fogalmazta meg elképzeléseit, 
hogy azok ne csak a szabadtéri, de a „zárt téri” múzeum számára is hasznos információk-
kal szolgáljanak. Ennek a „kétfrontos” taktikának szép példája az az Emlékeztető, amiből 
érzékelhetjük Morvay Péter nagy formátumú szervezőkészségét és jó taktikai képességét. 
Ebben úgy látta, hogy

• az építési ütemterv által indokolt helyeken már a téli iskolai szünet idejében érdemes 
lesz a helyi honismereti közösség számára meghirdetni a tárgygyűjtő hadjáratot;

• a tárgygyűjtő akciót be kell építeni az Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat-
ba, aminek során a Szabadtéri Néprajzi Múzeum pályadíjakat ajánljon fel;

• a Néprajzi Múzeum e témában meglévő kérdőívei mellé el kell készíteni a kiegészítő 
módszertani útmutatókat;

• az országos és a megyei honismereti táborokban kellő szakvezetéssel tárgygyűjtő szak-
csoportokat kell szervezni és meg kell állapítani a közreműködő szakkörök, szakkörvezetők 
jutalmazásának módját;

• új, ajánlott pályatételként kerüljön be az eddigiek sorába a Falum tárgyi kultúrája című 
téma kidolgozása, s ehhez készíteni kell olyan feldolgozási útmutatót, amely egyúttal szer-
vezési és módszertani iránymutatást adhat az egész tárgygyűjtő akcióhoz.

Elképzelései nem voltak hiábavalók, mutatja ezt, hogy a szentendrei Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum épületeinek berendezéséhez szükséges tárgyak összegyűjtésében igen nagy sze-
rep jutott az önkéntes gyűjtőknek, hiszen helyismeretükkel, személyes, nemegyszer családi 
kapcsolataik révén sokkal eredményesebben gyűjthettek a terepen, mint az oda csak „ki-
szálló” muzeológusok. Közben készültek a népi építészet szinte minden területére kiterje-
dő, igen alapos gyűjtési útmutatók, amelyekkel mozgósítani lehetett az önkéntes néprajzi 
gyűjtők jelentős részét.

Ezért aztán nemcsak Morvay Péter emlegette jogosan, hogy a szentendrei Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum hatalmas tárgyanyaga nem gyűlt volna össze az önkéntesek szervezett 
közreműködése nélkül, de Kurucz Albert, a múzeum akkori főigazgatója is gyakran nyi-
latkozott elismerően erről az együttműködésről, amelyben példamutatóan megvalósult a 
társadalmi mozgalom tudománysegítő szerepe. És milyen jó, hogy megvalósult, hiszen ma, 
fél évszázad múltán, ugyan honnan lehetne összegyűjteni azokat a tárgyakat, eszközöket? 
Hány kaszaverő kalapácsot, aszatolót, favillát lehetne megkapni ma már, akár egy egész 
megyében?

Halász Péter


