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Tanulmányút a szentendrei Skanzenbe 

 

 

A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum az 1967-ben alapított szabadtéri néprajzi múzeum 

Szentendrén. Magyarország legnagyobb szabadtéri gyűjteménye. Bemutatja a Kárpát-medence jellegzetes 

tájegységeinek népi építészetét, a falusi és mezővárosi társadalom különböző rétegeinek lakáskultúráját, 

életmódját. A múzeum természetvédelmi terület. A kiállítási épületek, berendezési tárgyak pótolhatatlan 

értéket képviselnek. 

A szabadtéri múzeum létesítését Szentendrén már 1958-ban elhatározták. Ekkor még nem önálló 

múzeumként, hanem a Néprajzi Múzeum szervezeti egységeként. Az eredeti helyéről áttelepített objektumok 

felépítése 1968-ban kezdődött meg. A múzeumban felépítendő objektum részletes műszaki, néprajzi, 

berendezéseinek, kulturális foglalkozásainak és rendezvényeinek terve a bontások alapján készült el. A 

konzervált és restaurált tárgyak ez alapján kerültek végleges helyükre. 

1974-ben láthatta először a nagyközönség az első, akkor még csak részlegesen elkészült tájegységet, a 

Felső-Tisza-vidéket. Az 1998-as év végére kb. 40 000 db néprajzi tárgyat őriztek az épületekben és a 

raktárakban. 1981-től tudományos kutatóhely. 

Napjainkban Magyarország települési, építkezési és gazdasági formáit 10 néprajzi tájegységben kb. 400 

építmény segítségével mutatja be. A szabadtéri múzeum Magyarország jellegzetes tájainak népi építészetét, a 

falusi és mezővárosi társadalom különböző rétegeinek és csoportjainak lakáskultúráját, életmódját mutatja be 

hagyományos településtípusok keretében  nagyrészt  eredeti  épületekkel  és  tárgyakkal   a 18.   század 

végétől   a 20.   század közepéig. A skanzen területén feltártak egy római villát, melynek konzervált falai 

szintén megtekinthetők. 
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Főiskolai hallgatók hagyományos játékokat próbálnak ki         „A malomnak nincsen köve, mégis lisztet jár…” 

              A nyirádi vízimalom működésének megfigyelése 

Szappanbuborék fújás 

 

     
                                  Gyertyamártás                                                         Sárközi gyöngyfűzés 
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Egy alföldi tanya udvarán 

 

 

 

 

 A műhely tevékenységeit a 2017/2018. tanévben az NTP-FKT-17-0010 pályázat támogatta. 
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