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› Kezdjünk egy, az Országépítőhöz is 
kötődő kérdéssel. Miskolcon született, 
majd Sárospatakon járt középiskolába. 
Kialakult valamilyen kötődése az itt fel-
épült Makovecz-házakhoz?
1971 és 1975 között jártam Patakra. Eb-
ben az időszakban épült meg az első 
Makovecz-épület, a Bodrog Áruház.  
A többi megbízása jóval az után épült, 
hogy én elkerültem Sárospatakról. 
Többek között az internátus 1600-as 
évekbeli épületének a könyvtárát is ő 
bővítette. Az iskola alapításának 475. 
évfordulója alkalmából felkértek, hogy 
én mondjam el az ünnepi beszédet.  
Akkor láttam, mennyire átformálódott  
a város Makovecz Imre munkái által.

› Hová vezetett az útja Sárospatakról?
A debreceni egyetemre, történelem−föld-
rajz szakra vettek föl. Hamar kiderült, 
hogy más az érdeklődési köröm, ezért 
a földrajz szakot leadtam, és néprajzos 
lettem. Nem volt olyan általános dolog 
egyazon félévben leadni egy szakot és 
másikat felvenni helyette, így nekem ott 
extra módon kellett teljesítenem. Ekkor 
kaptam egy kutatási témát, ami alapve-
tően befolyásolta a sorsomat:

„Irányzatok és eredmények a mai (1977–78) 
magyar népi építészeti kutatásban.”

A következő két és fél hónapban az el-
múlt kétszáz év összes szakirodalmát 
elolvastam, a régészeti és rekonstruk-
ciós területekről is. Innentől biztos vol-
tam benne, hogy a népi építészettel fo-
gok foglalkozni. A néprajzon belül ez a 
legkomplexebb kutatási terület, hiszen 
nemcsak az épületszerkezeteket kell is-

merni, hanem egész régiókat, a folklórt, 
kalendáris szokásokat, a hétköznapi élet 
dolgait, és a társadalmi szerveződéseket 
is. Merthogy, csak hogy visszacsatlakoz-
zunk Makovecz Imréhez, az építmény 
egy organikus dolog, amit csak a benne 
lakóval és a környezetével együtt lehet 
értelmezni. A következő témám a gömöri 
karsztvidék historizáló, kisnemesi épüle-
tei voltak. Én ugye történész is vagyok, 
sőt, azt a szakomat jobban is szerettem, 
így ebben a kutatásban sikerült a szer-
kezeti kérdéseken túllépve az egész té-
mát egy társadalomtörténeti aspektusba 
helyezni. Akkoriban még azt gondoltam, 
kutató leszek, és minden ebbe az irányba 
is mutatott. A gömöri kutatással OTDK 
első helyezett lettem, ez volt a doktori 
kutatásom, és PhD-témám is.

› Mi vezetett innen a Skanzenbe?
Az egyetemről kikerülve Miskolcon 
kezdtem dolgozni. Ekkor, a hetvenes 
évek végén–nyolcvanas évek elején, 
mikor elkezdett repedezni a kommuniz-
mus, a kistelepülések elkezdtek keres-
ni valamiféle önkifejezési lehetőséget, 
identitást. Beindult a tájház-mozgalom. 
Ekkoriban ezzel foglalkoztam: dolgoz-
tam Füzéren, Göncön, Mezőcsáton, és 
még lehetne sorolni... Összesen több 
mint húsz tájházon. Akkoriban indítot-
tam el a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

népi építészeti archívumot, ami azt 
jelentette, hogy a három megyére vo-
natkozó összes létező népi építészeti 
vonatkozású dokumentumot összegyűj-
töttem. Bár sosem kerestem szándéko-
san az építészekkel való kapcsolatot, 
valahogy mindig összesodródtam velük. 
Akkor Miskolcon nem messze laktunk a 
Bodonyi Csabáék-féle Kollektív háztól, 
fiatalok voltunk, összejártunk. 
Azonban a kutatói pályámat önszántam-
ból megállítottam. A legfőbb lökést az 
adta meg, amikor tanárommal és atyai jó 
barátommal, Szabadfalvi Józseffel fent 
voltunk Budapesten egy kandidátusi ér-
tekezés vitáján. Párját ritkítóan jó vita 
volt, szívem szerint azonnal meg akartam 
csinálni én is a kandidátusimat, aztán 
kiderült, hogy erre akkor, azonnal nincs 
lehetőség, mert mások vannak előttem. 
Ki kell várnom a soromat a teljesítmé-
nyemtől függetlenül. Ezt nagyon igazság-
talannak éreztem akkor, és hirtelen úgy 
tűnt,hogy nincs előttem perspektíva. 
Ekkor következett az újabb forduló-
pont az életemben: jött Füzes Endre 
(1932−2015), a Skanzen akkori főigaz-
gatója, és megkérdezte, nincs-e kedvem 
eljönni az észak-magyarországi tájegység 
felelősének. 1987. január 4-én jöttem el 
hozzá, négy órát beszélgettünk. A végén 
úgy álltunk fel, hogy azzal búcsúzott: 
Szerintem te leszel az utódom.

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Mú-

zeum épülő Erdély-projektje apropóján 

beszélgettünk a Skanzen múltjáról, jele-

néről és jövőjéről Cseri Miklós főigazga-

tóval, aki közel 25 éve vezeti a majd fél 

évszázados intézményt.
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gálati, ismeretátadási szempontokra. Ko-
rábban az épület egy-egy részét tartot-
tuk fenn múzeumpedagógiai célokra. Ma 
úgy alakítjuk ki az épületeket, hogy a mú-
zeumpedagógia a legadekvátabb, legköz- 
érthetőbb módon adhassa át a tudást a 
foglalkozáson részt vevő célcsoportnak.

› Azon túl, hogy a látogatók megismer-
kedhetnek a népszokásokkal, a gyerekek 
foglalkozásokon vesznek részt, van-e 
olyan szándék, hogy mondjuk a hagyo-
mányos építészeti technikákat művelő 
szakembereket képezzenek, nem csak 
múzeumi építkezésre?
Ez, amit kérdez, csak egy szelete egy 
sokkal globálisabb célunknak. Az alap, 
hogy a múzeumba eljönnek az emberek, 
és jól érzik magukat. A múzeum ereje a 
körülötte lévő társadalmi hálóban rejlik. 
Ebben a múzeumban olyan mennyiségű 
tudás halmozódott fel, hogy erre a tu-
dásra mi úgynevezett lábakat építettünk, 
amik hálót eresztenek a tudásátadás ál-
tal. Ez a tudásátadás a legfőbb célunk, és 
a megvalósítása nagyon sokrétű. A népi 
építészettel kezdve, 2001-ben létrehoz-
tuk a Magyar Tájházak Szövetségét, és 
néhány évvel ezelőtt a Magyar Tájházak 
Központi Igazgatóságát. Így hozzánk fut 
be az információ arról, hogy hol vannak 
tájházak, mi van a gyűjteményükben, mi-
lyen társadalmi környezetben dolgoznak. 
Mi tanítjuk őket pályázatot írni, kijárunk, 
és helyszíni műszaki tanácsadást tar-

tunk. Ezt a tevékenységet mostanra az 
egész Kárpát-medencére kiterjesztettük. 
Az Építészeti Műtermünk online tanács-
adást tart, ami mindenki számára nyi-
tott. Készítettünk olyan kiadványokat, 
amelyekben leírjuk, mi a teendő, hová 
fordulhatunk tanácsért régi házaink mű-
szaki problémáival kapcsolatban. Mikló-
sék – Buzás Miklós, a Skanzen főépítésze 
− rendszeresen szerveznek nyári tábo-
rokat, például kemenceépítést. Ezekre 
három-négyszeres a túljelentkezés.  
A gyakorlati-építészeti tanácsadáson 
és feladatokon kívül közösségépítéssel 
is foglalkozunk. Ezt úgy kell elképzelni, 
hogy a koordinátoraink járják a vidéket, 
és a kommunista rendszerben sérült 
közösségeket segítik. Nálunk működik  
a Szellemi Kulturális Örökség Igazgató-
sága. Felnőttképzést is végzünk, itt zajlik  
a múzeumvezető-képzés is.

› Milyen szervezeti felépítés tudja ki-
szolgálni ezt a nagyon sokrétű tevékeny-
séget?
Több mint kétszáz munkatársunk van. 
Muzeológusok, múzeumpedagógusok, 
néprajzosok, építészek, restaurátorok, 
nyilvántartási és digitalizálási szakem-
berek. És van egy olyan szakemberekből 
álló kör, akikkel alkalmilag bővíteni tud-
juk a csapatot, ha arra van szükség.

› Az építészeti feladatokra kanyarodva: 
hogy néz ki a gyakorlati munka?

A Skanzen egyik legnagyobb vonzereje 
az alkotás lehetősége. Olyan alkat va-
gyok, akinek fontos a gyors visszacsato-
lás. Hogy lássam a munka eredményét. 
Ha bejövök ide, ha más nem, de minden 
nap két sor téglával több van. Abban kü-
lönbözünk más múzeumoktól, hogy itt 
nem a mások által készített remekműve-
ket dolgozzuk fel különböző tematikák 
szerint. Itt majdhogynem a semmiből 
csinálunk valamit. Azt szoktam monda-
ni, hogy minden darab kő, ami már be 
van építve, a miénk. Azt már nem lehet 
lebontani, az már a nemzeti örökség ré-
szévé vált. Ezt 1990 óta együtt csináljuk 
Miklóssal, mióta idekerült. Először még 
mint népi építészetkutatók, együtt dol-
goztunk Észak-Magyarországon. Bon-
tottunk együtt házat, együtt repültünk 
ki az autómmal a gömörszőlősi kanyar-
ban, együtt voltunk Devonban földépí-
tészeti konferencián. 
Arról volt már szó, hogy az építkezése-
ken, mióta fővállalkozókkal dolgozunk, 
Miklósék készítik a terveket, ők végzik 
a műszaki ellenőrzést, ők alkudoznak 
a kivitelezővel. Ami újdonság, bár már 
2006−2007 óta csináljuk, a manipulációs 
tér alkalmazása. Ugye az nem meglepő, 
hogy jóval több néprajzosunk van, mint 
építészünk. Régen a kiállítások beren-
dezése úgy történt, hogy a néprajzos 
megvett rengeteg bútort, és bepróbálgat-
ta a házba, hogy melyik jó. Ezt egy-egy 
ház berendezésénél el lehet játszani. De 
amikor 70-120 épületről beszélünk, mint 
Erdély esetében, akkor már nem lehet. 
Ezért a Metropolitan mintájára kiala-
kított látványtárban létrehoztuk ezt a 
manipulációs teret. Itt Miklósék felraj-
zolják a padlóra egy-egy ház alaprajzát, 
falakat lehet benne tologatni, berendez-
zük. A tudományos tanács megvitatja, 
jóváhagyja, lefényképezzük, lerajzoljuk, 
becsomagoljuk, és amikor felépül a ház, 
csak mindent a helyére kell rakni. Akkora 
ez a tér, hogy egy háromhelyiséges házat 
is be tudunk benne rendezni. Mindig arra 
kell gondolni, hogy úgy dokumentáljunk 
mindent, hogy akkor is be lehessen ren-
dezni a házakat, ha Miklós vagy én vala-
miért nem tudunk ott lenni.

› Milyen közös gondolatok vezettek eh-
hez a felismeréshez?
A legelső perctől kezdve, hogy elkezd-
tünk Bandival beszélgetni, kiderült, hogy 
közös nyelvet beszélünk, annak ellenére, 
hogy húsz évvel idősebb volt, mint én. A 
Skanzenről jóformán semmit nem tud-
tam akkor, maga Szentendre és a népi 
építészet volt az igazi vonzerő. A magyar 
múzeumügyről viszont már jó öt-hat éves 
tapasztalatom volt. És amikor Bandi ar-
ról beszélt, hogyan képzeli a múzeum jö-
vőjét, az nagyon fontos és előremutató 
változásokról szólt.

› Hogyan tanult bele a Skanzen működte-
tésébe?
Endre jó menedzserként tanulmányutak-
ra küldött. 1987 és 1992 között tizenhét 
(!) országban vagy harminc skanzenben 
jártam. Láttam, mik a finn, svéd, norvég, 
német, angol, ír, holland, belga trendek. 
És a történészként általam nagyon ked-
velt japán Meidzsi-kor mintájára minden-
honnan a legjobb impulzusokat ültettük 
át az itthoni elméletbe. 1992-ben szüle-
tett egy fejlesztési koncepció, hogy hova 

kell eljutnia a Skanzennak 96-ra. Ebben 
minden benne volt, amit külföldön tanul-
tunk. Ezzel párhuzamosan egyre fonto-
sabb szerepet kaptam a vezetésben is. 
1989-ben tudományos titkár lettem, 93-
ban főigazgató-helyettes. Bandi 94-ben 
egészségügyi okokból visszavonult, gya-
korlatilag azóta vezetem a múzeumot.

› Bár közös gondolatok mentén dolgoztak 
együtt a korábbi főigazgatóval, azóta el-
telt huszonöt év. Miben változtak ez idő 
alatt a főbb irányelvek?
Van, ami nem változott. A kollégák ta-
nulmányútjai, a külföldi skanzenekkel 
kiépített kapcsolati háló a mai napig mű-
ködik. Bandi nagyon jól kitalálta, hogyan 
kell menedzselni a múzeumot, de a lép-
téket alulkalibrálta. A régi nagy múzeu-
mokhoz képest a második vonalba sorol-
ta, a támogatások is ennek megfelelően 
érkeztek. Így aztán 89−90-re a múzeum 
leült, elvolt a maga két-három tájegysé-
gével. Amikor átvettem a vezetést, akkor 
úgy alakítottam a fejlesztési irányt, hogy 
az eredeti koncepciót fordított irányból 
közelítettem meg. Svédországban, a he-

lyi skanzenban azt láttam, hogy ha egy 
intézménynek erős a társadalmi támoga-
tottsága, az meghozza az egyéb támoga-
tásokat is. Így aztán kezdetben minden-
nel foglalkoztunk, csak a szakmával nem. 
Infrastruktúrát építettünk, hogy az idelá-
togatók jól érezzék magukat. És valóban, 
elindult a látogatottság fölfelé. Erre az 
erőre támaszkodva aztán már el lehetett 
kezdeni építkezni. 1997-ben el is kezdtük 
a Balaton-felvidéket. Közvetve a követ-
kező változás is ennek a következménye. 
Az első néhány évtizedben az épületfej-
lesztéseket a múzeum a saját erőforrá-
saiból, saját brigáddal végezte. Ma már 
akkora támogatásokkal dolgozunk, hogy 
minden beruházásra tendert kell kiírni, 
így a munkákat fővállalkozó bonyolítja. 
Mi a szellemi alapot adjuk, és a műszaki 
ellenőrzést végezzük. Ugyanakkor az a 
tudásbázis is nálunk van meg, hogy hol 
lehet találni nádvágót, gyékényszövőt 
vagy bárdolót, hol lehet zsindelyt hasít-
tatni, vagy honnan lehet hozni a zsúp-
szalmát. Hatalmas szemléletbeli váltás 
még az is, hogy az épületbemutatásról 
áttevődött a hangsúly a közönségszol-

Skanzen
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The area of the Hungarian Open Air Museum in Szentendre will be expanded with another 15 hectares. The added area will be populated with the buildings of 
the Transylvania group. We asked Director General Miklós Cseri, who has been at the helm of the half-century-old institution for 25 years, about the upcoming 
Transylvania Project, as well as about the past, present and future of the Open-Air Museum.
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› Csak hogy lássuk a léptéket: mekkora 
lesz a múzeumban az Erdély-tájegység?
Negyedével bővül a múzeum eddigi alap-
területe. Eddig 60 hektáron működtünk, 
ehhez jön még hozzá 15 hektár.

› Mesélne nekünk a projektről?
Számos nagyon fontos oka van az Er-
dély-tájegység létrehozásának. Az első 
a tudományos szempont. Az egyértel-
mű, hogy a magyar népi kultúrában, 
néphagyományban Erdély önálló enti-
tás. Építészeti szempontból is, mivel az 
építészeti zónák szerint önálló tájegy-
séget képez. Ezért mindenképpen itt a 
helye. A második szempont társadalmi 
jellegű. Erdéllyel kapcsolatban nagyon 
sok a fals információ a magyar társada-
lomban. Akiknek nincs közvetlen kap-
csolódásuk, azoknak vagy valamilyen 
romantikus, népi elképzelésük van a 
határon túli magyarságról, vagy kimon-
dottan ellenségesen tekintenek rá. Ezt 
a képet nagyon fontos tisztába tenni 
az erdélyi kultúra valós megjelenítésé-
vel. Harmadrészt, egy magára valamit is 
adó közgyűjteménynek, márpedig mi azt 
gondoljuk, hogy azok vagyunk, fontos 

szerepet vállalni a társadalmi közbe-
szédben. A korszerű múzeum feladata 
a részvételi muzeológia és az agorasze-
rep felvállalása. És a társadalmi köz-
beszédben Erdély, Trianon, egyáltalán, 
a határon túli magyarság kibeszéletlen 
téma. Márpedig valamilyen szinten min-
den nemzetnek foglalkoznia kell a saját 
nemzettársaival. Mi ennek kívánunk te-
ret adni itt a bővítéssel.
Nemcsak az Erdély-tájegységgel, hanem 
a diaszpórakutatással is. Már Pennsyl-
vaniából, Argentínából is hoztunk haza 
házakat. Az utolsó, negyedik szempont 
kifejezetten műemlékvédelmi indíttatá-
sú. Egy-két szakember munkájától elte-
kintve, jelenleg Erdélyben nincs igazán 
kapacitás a népi műemlékek szakszerű 
kezelésére. Az épületeink nagyon jelen-
tős részét a maguk műfajában utolsóként 
mentjük meg és hozzuk át. Miklósék hoz-
tak haza fotókat egy adott faluról, ahol 
gyönyörű szép, kékre festett házak sora-
koztak, és mire három hónappal később 
visszamentek, már csak kettő maradt 
ezekből a házakból. Ilyen tekintetben va-
lós értékmentést végzünk.

› Mik a további terveik?
Befejezzük az Erdély-projektet. Arra szá-
mítunk, hogy nagy lesz a népszerűsége, 
megszólítja az embereket. Az ide érkező 
gyerekek megtanulják, megértik, hogy mi 
az az Erdély. Közben már azon dolgozunk, 
hogy a tudásunkat hogyan tudjuk vissza-
fordítani az erdélyieknek. Ennek alapját 
képezi a 2019. decemberi törvény, amely 
létrehozta a Nemzeti Kulturális Tanácsot, a 
kultúrstratégiai intézményeket. Ezek egyi-
ke a Skanzen. Elindultunk onnan, hogy a 
90-es évekre leült a múzeum. Akkor úgy 
tűnt, nem is tudjuk befejezni az építését. 
Most pedig stratégiai szituációba kerül-
tünk azoknak a dolgoknak a segítségével, 
amiket felépítettünk menet közben: a táj-
házakkal, az oktatással, a közösségépítés-
sel. A 2020−21-es évben lépünk egy újabb 
grádicsot: anyagilag, rangban, elismerés-
ben és felelősségben is. A mi példánk is 
igazolja, hogy építészet, néprajz, társada-
lom egymást erősítő kapcsolatban értel-
mezhetőek igazán jól. Azon igyekszünk, 
hogy ez a gondolat túljusson a Skanzen 
falain, és így valósulhat meg az eredetileg 
kitűzött tudásátadás teljessége is.

› Mesélnél nekünk arról, hogyan kerültél 
ide a Skanzenhez?
Bármennyire meglepő, nekem ez az első 
munkahelyem. 1990 májusában Sabján 
Tibor bejött az Építészettörténeti Tan-
székre, és Istvánfi Gyula tanár úr javas-
latára ellátogattam ide egy beszélgetés-
re Tiborral. Azért engem ajánlott, mert 
minden óráját végighallgattam. Mindig 
is érdekelt a népi építészet. Kijöttem, 
beszélgettünk, majd Füzes Endrével meg-
állapodtunk, hogy szeptember 1-jén kez-
dek. Azóta dolgozom itt. Nagyon nagy 
esélyem van rá, hogy már innen is me-
gyek nyugdíjba.

›Mi volt a feladatod az egyetemről ide 
kerülve?
Óriási előnyünk volt nekünk, építészek-
nek, hogy kevesen voltunk. Míg a nép-
rajzosok egy-egy tájegységgel foglalkoz-
tak annak idején, és csak azzal, addig 
mi, építészek az országot jártuk. Ennek 
köszönhetően nagyon nagy és általános 
kitekintéssel rendelkeztem. 1993 óta 
pedig már tanítom is a népi építészetet  
a Műegyetemen.

› Mit jelent az, hogy az országot jártá-
tok? Ezek szerint nem itt ültök a Skan-
zenben, a helyben adódó feladatokat 
megoldani?
Nem csak. Az épületeink nagy része úgy 
kerül ide, hogy elmegyünk, felmérünk több 
épületet, átgondoljuk, hogy mi az, amire 
szükségünk van, melyik épület megszerez-
hető. Ez egy kompromisszumos játék is, 
mert hiába az egyik ház a legjellemzőbb 
és legjobb építészeti szempontból, ha nem 
eladó, a másik viszont igen. Amikor meg-
vettük a házat, megkutatjuk: falkutatás, 
egyebek, aztán darabokra szedjük. Faépü-
leteknél ez nagyon egyszerű, mert mindent 
beszámozunk, és később, mint egy Legót, 
visszaépítjük. Persze a szállítás után tárol-
juk egy darabig, de minél rövidebb ideig, 
annál jobb. Az újraépítés során nyilván 
rengeteg elemet cserélni kell: egy százéves 
házból jó, ha 50% eredetit meg tudunk tar-
tani. Viszont mivel mégiscsak az eredetit 
építjük vissza, próbáljuk rászorítani a mes-
tereket, hogy az eredeti, manuális techno-
lógiával dolgozzanak. Főleg, ha van eredeti 
az anyagban, könnyű azt mondani, hogy 
ott a minta, a szerint kell csinálni.

› És mi a helyzet a fával szemben egy 
vályogház vagy sárba rakott kőfal ese-
tében?
Minden más anyagnál jönnek a nehézsé-
gek. A faépület egyszerű. Nem véletlen, 
hogy a skanzen ötletét a svédek találták 
ki: szétszedem, összerakom, kész. Az ösz-
szes többi faltípusnál nagyon nagy már 
a bontási veszteség is. Egy vályogtégla 
falból 20-25%-nál több vályogtéglát nem 
lehet kinyerni. A többit újragyártjuk. 
Még lehet arra mestereket találni, hogy 
hagyományos módon elkészítsék. Utána 
ugyanúgy hagyományosan, a lábazat fö-
lött sárba rakva visszarakjuk. Az egyéb 
földfalak esetében, mint például a tö-
mésfalak, nem tudok mást csinálni, mint 
hogy az eredetit elbontom, itt meg újra-
építem azonos technológiával. 

› Maga az alapozás új szerkezet, sávalappal?
Így van. A felszín alatt egy teljesen más, 
mai technológia épül. Ugyanis ez a völgy, 
ahol a Skanzen épül, építésre teljesen 
alkalmatlan. 18-20% duzzadó agyagon 
állnak a házaink, ez komoly szakmai ki-
hívást jelent. Ha egy hagyományos ala-
pozást építenék, a talajmozgások miatt 
pillanatok alatt eltörne az épület. Ez 
meg is figyelhető az Országos Műemlé-
ki Felügyelőség idejében épült házaknál: 
állandó karbantartást igényelnek. Ma a 
felszín alatt szigetelt, vasalt alapozások-
kal dolgozunk. A favázas épületek ebből 
a szempontból is egyszerűbbek, nem ér-
zékenyek a talajmozgásokra. Amint jön-
nek a vastag, nehéz falak, máris megjele-
nik a probléma.

› Az olyan, például tömésfalas épületek 
esetében, ahol a falazat megsemmisül a 
bontáskor, mi marad meg eredetiben?
A tetőszerkezet, a nyílászárók tudnak 
eredetiben bekerülni. Ez is attól függ, 
milyen állapotúak. Mert a földfalaknál 
alapvető probléma, hogy az alsó, nedve-

Buzás Miklóssal, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főépítészével a pozícióval járó feladatokról, és az Erdély-tájegység  

építéséről beszélgettünk.
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megmaradt tájegységeken. Az összes 
többi, határon túli magyar háztípus ha-
táron innen is megtalálható, mivel nép-
rajzi határ nincs. A gömöri kisnemesi 
ház esetében fordult elő először, hogy 
nem találtunk megfelelőt Magyarorszá-
gon, és akkor, 2010 körül döntöttünk 
úgy, hogy átmegyünk a határon. Van 
még egy kilépési pont, a diaszpóra. Ez 
is egy olyan téma, ami nem mutatható 
be, mert csak minimális köze van a ma-
gyar építészethez. Én nem voltam sem 
Amerikában, sem Argentínában házat 

felmérni, itthonról segítettem a népraj-
zos kollégákat. Illetve Sabján Tibor meg-
csinálta a középkort. Ha ez megvalósul, 
az időbeli kilépés lesz a múlt felé.

› Vagyis ezt a korszakot, amit a Skanzen 
bemutat, egyébként le lehet szűkíteni 150-
200 évre?
Tulajdonképpen az eredeti koncepció 
úgy hangzott, hogy az első világháború 
kezdetéig mutatunk be épületeket. Az-
tán ez módosult odáig, hogy a második 
világháborúig. Sőt, időnként a hatvanas, 

hetvenes évek is megjelentek időleges jel-
leggel. De Erdély esetében kénytelenek 
vagyunk kivételt tenni. A néprajz nagyon 
furcsa tudomány. Az emberi szóra alapoz. 
Sajnos száz évnél tovább nem nagyon 
élünk, tehát az Erdély-tájegység jelentős 
bemutatási korszaka Trianon utáni bemu-
tatás. Hiába látok messzebbre a régészeti 
kutatásokkal, bontásokkal, hiába tudom 
megmondani, hogy az adott házat német 
mester építette 1840-ben, a néprajzos 
csak a szóbeli hagyomány időtartamában 
lát vissza, hogy miként volt berendezve. 
A bemutatható információk mennyiségét 
lecsökkenti az időbeli korlát.

› Minden mondatodat átitatja, hogy ez szá-
modra nem csupán szakma, hanem hivatás 
is. Mennyire tudsz ettől a hétköznapokban 
függetlenedni, kikapcsolni ezt a fajta gon-
dos figyelmet?
Korszakaim voltak. Volt, amikor például 
tudatosan nem fényképeztem. Most újra 
fényképezek, azzal, hogy legfeljebb majd 
az oktatásban használom. De időnként 
nem tudom, hogy érdemes-e ennyire rész-
letesen látni a dolgokat. Ez nagyon furcsa 
szemléletmód. Mindig a devianciát látom, 
mert abból tudom az épületet visszafejte-
ni. Ezért járok nagyon szívesen helyszíni 
szakértésekre is a múzeum nevében, mert 
ezekből az alkalmakból mindig én tanulok 
a legtöbbet. Egyszerre hivatás és hobbi 
mindez. Elválaszthatatlan részei az éle-
temnek, így talán mostanra nem is tűnik 
olyan furcsának a bevezetőben említett 
jövőképem, miszerint nagy valószínűség-
gel a Skanzen marad továbbra is az első 
és egyetlen munkahelyem.  

sedő részeken korhadási problémák van-
nak. Ahol a víz, a föld és a fa együtt van, 
az veszélyes pont.

› A faanyagok restaurálását a Skanzen mes-
terembereivel végzitek, vagy alvállalkozó 
csinálja?
A kilencvenes évek végéig, a Felső-Ti-
szavidék-tájegység kivitelezéséig saját 
emberekkel dolgoztunk. A közbeszerzési 
törvény életbe lépése óta viszont külön-
böző mérnökirodák hozzák a saját kivite-
lezőiket, őket kell rászorítani arra, amit 
szeretnénk. A Balaton-felvidék építése-
kor nyolc-tíz brigádot elfogyasztottunk 
a kőfalazáskor. Most, az Erdély-tájegy-
ség építésénél is állandó nehézségünk 
van ebből. Nekünk kellett elmagyarázni, 
hogy hogyan kell 90 centiméteres fa-
lat kötésben rakni. Ugyanez a helyzet a 
részletkidolgozásoknál. A paraszti, átme-
neti időszakban sok szerkezeti megoldás 
esetleges. Ezeket időnként jobban isme-
rem, mint a tankönyvek, ezért nekem kell 
elmondani, hogyan csinálják. A boltozás 
újabb gondot jelent. Amit a paraszti gya-
korlatban kézből megfalaztak, azt ma 
nem merik. Most itt az építkezésen min-
tazsalun készül a boltozat.

› Ebben a munkában mekkora csapat segít 
téged mint a Skanzen főépítészét?
Két-három építészkollégám szokott lenni, 
akik tervezéssel, építéssel, művezetéssel 
foglalkoznak. Nem tervezői művezetéssel, 
hanem az építtetőt képviselő műszaki el-
lenőri minőségben. Most éppen műszaki 
igazgató is vagyok, így ezen a területen is 
vannak beosztott munkatársaim.

› A szakági tervezők ezek szerint mind kül-
sősök?
Igen. Állandó statikust nem foglalkoz-
tatunk, gépészre és villamos tervezőre 
nincs is szükség annyira, mert minimális 
az ilyen jellegű igényszint egy normál 
épülethez képest. Ebben kivétel lesz va-
lamennyire az erdélyi város. Ott viszont 
most megelőztük az építkezéssel a kiál-
lítástervezést. Amíg nem látom a végle-
ges kiállítási tervet, addig nem tudom 
foglalkoztatni a villamos-tervezőt. Úgy-

hogy ott most teljesen hagyományos 
építkezés folyik: mennek a falak, aztán 
utólag belekerül a gépészet.

› Beszéltél arról, hogy az itt felépülő háza-
kat hogyan választjátok ki, hogy kerülnek 
ide. Gondolom, ezt az egész folyamatot meg-
előzi egy vízió arról, hogy az adott tájegység 
hogyan nézzen ki. Ezt ki találja ki? Hogy zaj-
lott ez az Erdély-tájegység esetében?
Ez nagyon hosszas folyamat. Erdély ese-
tében 2006-ban volt az első konferen-
cia, ahol a főigazgató úr két néprajzost, 
Balassa M. Ivánt és Vass Erikát bízta 
meg egy-egy alapkoncepció előkészíté-
sével. Nagyon érdekes volt, hogy amikor 
egymás mellé vetítettük a két tervet, 
lényegében azonosnak bizonyult a két 
koncepció. Egy ilyen koncepció-alapöt-
let úgy néz ki, hogy készül egy táblázat, 
hogy hol, milyen korban, milyen telken, 
milyen anyagból, milyen alaprajzi szisz-
témájú, milyen tüzelőberendezésű, mi-
lyen kiállítási szituációval rendelkező 
házat szeretnénk bemutatni. A miénk 
talán annyival tudott többet, hogy a 
bemutatandó épületeknél meghatároz-
tuk, hogy néprajzilag mit szeretnénk 
bemutatni. Ez egy másik táblázat, hogy 
hol, milyen tevékenységet lehet bemu-
tatni. Ez sokkal bonyolultabb folyamat. 
Nagyon fontos kérdés volt, hogy egyál-
talán mit kell bemutatnunk. Kell-e be-
mutatni a fazekasságot, ami Korondról 
azonnal mindenkinek beugrik, miközben 
Hódmezővásárhelyen már bemutatom? 
Kell-e a Küküllőmenti borgazdálkodást 
bemutatni, miközben Tokaj-Hegyalja er-
ről szól? Az Erdély-tájegység önálló mú-
zeum, vagy a meglévőhöz csatlakozik? 
Azt gondolom, nem engedhetjük meg 
magunknak azt a luxust, hogy önmagun-
kat ismételjük.

› Ezek szerint az Erdély-tájegység kialakí-
tását nagyban befolyásolja a már meglévő 
tájegységek kialakult rendje?
Nagyon lényeges eltérés van a meglévő 
és a tervezett között. Míg a múzeum je-
lenlegi területén a Magyarországon lévő 
tájegységek, épületcsoportok azt mu-
tatják be, hogy egy kistáj hogyan épült 

fel, mik a gazdasági szintek, addig, ha 
ugyanezt Erdélyre vetítem, akkor figye-
lembe kell vennem, hogy a Romániához 
csatolt terület nagyobb, mint a jelenle-
gi Magyarország. Ezen a területen leg-
alább annyi tájegység, kistáj van, mint 
amit már bemutatunk, s ha mindet meg 
akarnánk mutatni, még egyszer ekkora 
múzeumot kellene építeni. Így Erdély 
esetében visszaléptünk egyet, s egy-egy 
porta reprezentál egy-egy tájegységet. 
Aztán ez a koncepció csiszolódik, árnya-
lódik. Háromszékre, ami már amúgy is 
kivétel volt, mert a bemutatott kúriához 
egy uradalmi cselédház is tartozott, be-
került egy gazdaporta is. A Mezőséget, 
bár nem a széki portával akartuk bemu-
tatni, mert abszolút atipikus, a népraj-
zos kollégák szerint annyira jelentős – a 
környéken először náluk volt tisztaszo-
ba –, hogy be kell mutatni. Aztán egyéb 
szempontok miatt bekerül még egy ház 
a Mezőségről, így az eredeti koncepció-
val szemben innen máris három házunk 
van: a széki porta képviseli a Kolozs 
megyei Mezőséget, van egy portánk a 
marosi Mezőségről, és egy román ház 
Beszterce-Naszódról.

› 2006-tól kezdve meddig tartott az előké-
szítés?
Két éve építkezünk. És ez a több mint 
tízéves előkészítés még gyorsnak mond-
ható. 2008 óta bontunk a helyszínen. Az 
összes épület hivatalos úton jön át a ha-
táron. Lebontjuk, és bontási anyagként, 
engedéllyel kihozzuk. A műtárgyakra is 
minden esetben engedélyt kérünk.

› A Skanzen eddig a Kis-Magyarország táj- 
egységeit dolgozta fel, az út jobb oldalán. 
Az Erdély-tájegység az út bal oldalán épül. 
Ez felfogható valamiféle szintlépésként?
A valódi szintlépés nem az, hogy Erdély 
új területen épül fel. A valódi szintlépés 
az volt, amikor az első házat behoztuk 
Nemesradnótról. Az volt az első határ- 
átlépésünk. Az Erdély-tájegység kivéte-
les szerepe abban áll, hogy a teljes ke-
leti magyar háztípus, kivéve a Felső-Ti-
szavidéket, elszakadt. A székely házat 
egyáltalán nem tudnám bemutatni a 
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According to Miklós Buzás, the chief architect of the Hungarian Open-Air Museum, the buildings of the Transylvanian group represent the transitional zone that 
stretches in a semicircle across Transylvania and the Kingdom of Hungary, from the region of the Upper Tisza through Hunyad County and from Partium all the way 
down to Banat. In this interview, we discussed the history of the Transylvanian group, starting with the first conference in 2006 until the start of construction 
works that are currently underway.
Architectural engineer and alumnus of the Itinerant School, Zsófia Farkas-Mezei works at the Architectural Studio of the Open-Air Museum. She told us about her 
personal connection with the Transylvanian Building Complex, which she designed, and the interdisciplinary work carried out by the group of ethnographers, 
architects and restorers.


