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Vargha László (Gyöngyös, 1904 – Budapest, 1984) felmenői között ház-
építő parasztácsok is voltak, s talán éppen ez ösztönözte a pályaválasz-
tását. Tanulmányait a Műegyetem építészkarán kezdte, de ezt megszakít-
va a budapesti Bölcsészkaron tanult tovább, majd a néprajzi tanszéken 
Györffy István tanársegédje lett, és 1940-ben doktorált. Gyűjtő utakon vett 
részt mind építészmérnökökkel, mind néprajzkutatókkal, ahol épületeket 
mértek fel. Tevékenységével hidat hozott létre a két terület között, egye-
sítve a különböző szemléletmódok értékeit. Ennek a korszaknak fontos 
eredménye lett két könyv: A tilalmasi tanyák építkezése (Budapest, 1940) 
és A Nagykunság vidék népének építészete (Miskolczy László építészmér-
nökkel közösen, Budapest. 1943). A II. világháború után 1947–49-ben a 
Néprajzi Múzeum főigazgatójaként, majd 1950–1953 között a miskolci 
Herman Ottó Múzeum igazgatójaként tevékenykedett. Ezután 1954-től a 
Műegyetem építészettörténeti tanszékén oktatott 1975-ig. Társzerzője volt 
A magyar falu építészete című könyvnek (Budapest, 1955). A magyar építé-
szettörténet oktatása mellett, rendszeresen meghirdetett választható né-
pi építészeti kurzusokat és nyári felmérő táborokat vezetett. Kiemelkedő 
szerepe volt a népi műemlék fogalmának bevezetésében és népszerűsíté-
sében, valamint a szentendrei Skanzen létrehozásában. Építészhallgatók 
generációival ismertette meg a Kárpát-medence népi építészetének ér-
tékeit. 1962-ben az Ybl-díj I. fokozatával tűntették ki „a magyar népi épí-
tészet kutatásában és értékeinek megőrzésében kifejtett több évtizedes 
munkásságáért”. Páratlan kézirat- és fényképgyűjteményét a szentendrei 
Skanzennek ajándékozta.

Vargha László díj
A 2019-ben alapított Vargha László népi építészeti díjat egy, az MTA 
VEAB Népi Építészeti Munkabizottsága, az ICOMOS Magyar Nemzeti 
Bizottsága, a Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Programja, a szent-
endrei Skanzen, a Műegyetem és a Miniszterelnökség örökségvédelmi 
ügyekkel kapcsolatos feladatok koordinálásáért felelős miniszteri bizto-
sa által létrehozott kuratórium ítéli oda. A kuratórium döntése alapján a 
Vargha László életműdíjat, illetve az ifjúsági díjat minden évben egy sze-
mélynek, illetve egy alkotócsoportnak adják át.


