
is sa ját ké pük re te rem tik: az al bum ban
gya ko ri a bib li ai té mák fel dol go zá sa, akár
el sõ pil lan tás ra azo no sít ha tó ant ro po ló gi -
á jú ci gány Krisz tu sok, ci gány Má ri ák, ci -
gány Ádá mok és Évák kö szön nek vissza a
szí nes könyv lap ja i ról. Úgy szin tén is mét -
lõ dõ mo tí vum az áb rá zo lá sok közt a ke -
reszt re fe szí tés – ez azon ban már túl mu -
tat bib li kus mi vol tán, egy nép áldoza-
tiságát hi va tott hang sú lyoz ni (akár csak a
gyûj te mény gya ko ri lá ger-fest mé nyei),
egy szer smind a mi to ló gi ai ne gye dik szög -
re va ló uta lá sok is. (De van nak itt igen ér -
de kes keresztrefeszítés-értelmezések is,
pél dá ul egyik ilyen crucifix-festményen
Marx, sõt Sztá lin ma ga is fel is mer he tõ.)

Az al bum al ko tói kö zött nõk és fér fi -
ak egy aránt sze re pel nek, sõt a nõk rész vé -
te li ará nya meg le pe tés sze rû en (és öröm -
te li en) ma gas. A tel jes ség igé nye nél kül
em lí tem meg né hány al ko tó ne vét: Ba lázs
Já nos (aki vel a ci gány fes té szet tu laj don -
kép pen el kez dõ dött), Szentandrás-sy Ist -
ván, Mo csár Gyu la (táj ké pei sa já tos de rû
hor do zói), Or sós Ja kab (né hai be ás fa fa ra -
gó, író), Ba logh Ba lázs And rás, Ba ri Ja nó
(ér de kes Dalí-utánérzésekkel sze re pel),
Dilinkó Gá bor (Té li gyász cí mû fest mé nye
pél dá ul sok ko ló, ki tû nõ al ko tás), Csányi
Já nos, Nyá ri Sár kány Pé ter, David Berry
(ali as Kár oly Beri Pongor, aki fel nõttar cú,
ci ga ret tá zó gye rek áb rá zo lá sa i val ej ti ra -
bul a be fo ga dót), Péli Ta más, Ru di Ba lázs
La jos; a fes tõ nõk kö zül Oláh Jo lán („csil -

lag sze mû” nõi port réi ked ven ce im), Oláh
Ma ra, Szécsi Mag da (Vágy cí mû gra fi ká ja
zse ni á lis tö mör sé gû), Csám pai Ro zi,
Nagy Ibo lya, La ka tos Eri ka, Bódi Ka ta lin,
Illés-Bódi Bar ba ra mun ká it so ro lom elõ
hir te len, ez a fel so ro lás azon ban szi go rú -
an szub jek tív vé le ményt tük röz.

Utol já ra hagy tam egy si ker tör té ne tet,
ne ve ze te sen a Ba logh Ti bo rét, aki a
tiszadobi ál la mi in té zet ben, a Gyer mek -
vá ros ban ne vel ke dett, ott ha tá roz ta el sok
év vel ez elõtt két má sik tár sá val, akik
szin tén sze re pel nek eb ben az al bum ban,
Ká li-Hor váth Kál mán nal (akit a ma gyar
át lag kö zön ség ed dig in kább csak a Du na
Te le ví zió be mon dó ja ként is mert), va la -
mint Vá ri Zsolt tal, hogy lét re hoz zák fes -
tõ-ön kép zõ kö rü ket – ahon nan egye nes út
ve ze tett szá má ra a Ma gyar Kép zõ mû vé -
sze ti Egye tem re, az tán pe dig, több fon tos
stá ci ón át, egé szen a 2007-es Ve len cei
Biennálé Ro ma Pa vi lon já ig. Sok mun ká ját
is me rem, ír tam már ki ál lí tá sá ról, de eb -
ben az al bum ban is mét tu dott újat nyúj -
ta ni, egy 2009-es kis tus rajz lett mos ta ni
ked ven cem, a Moz gás ban cí mû: egy pi ros
ki mé ra út ját áll ja a vág ta tó ló szi laj sza -
bad sá gá nak, meg re keszt ve õt, olyan mó -
don, hogy a szörny va ló ság gal össze ol vad
ve le (ke resz tül-ka sul, mint egy „szét vá lo -
gat ha tat la nul”) – mi más len ne ez, mint
hely zet me ta fo ra, amely ép pen a moz gás
el len té té rõl be szél?

Kali Kin ga
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COLLIGITE FRAGMENTA! 
ÖRÖK SÉG VÉ DE LEM ER DÉLY BEN

A múlt tör té né sei az em lé ke zet ben –
aho gyan a tár gyak is a va ló ság ban – rend -
sze rint össze tö re dez nek, ezért van szük -
ség a „frag men tu mok” össze gyûj té sé re,
ami egy ben a mû vé szet tör té net alap ve tõ
fel ada ta. 

Ezek kel a gon do la tok kal ta lál ko zunk,
ha fel nyit juk a Colligite fragmenta! Örök -
ség vé de lem Er dély ben ta nul mány kö te tet,
és er re a fel adat ra utal a cím ben meg fo gal -
ma zott fel szó lí tás is. Ha son ló cím mel ke -
rült sor egy örök ség vé del mi kon fe ren ci á ra

Örök ség vé del mi Kon fe ren cia Bu da pest EL TE 2008. Fõszerk. N. Kis Tí mea. EL TE BTK Mû vé szet tör té -
net In té ze ti Kép vi se let, Bp., 2009.



2008 áp ri li sá ban az Eöt vös Lo ránd Tu do -
mány egye tem Mû vé szet tör té ne ti In té ze te
és a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
szer ve zé sé ben, az zal a ki nyil vá ní tott
szán dék kal, hogy az er dé lyi ku ta tás leg -
újabb ered mé nye i rõl a szé le sebb kö zön -
ség is tu do mást sze rez hes sen. Ugyan ezt a
célt szol gál ja az elõ adá sok anya gá ból vá -
lo ga tott ta nul mány kö tet is. 

A kö tet ben olyan ér té kek rõl ol vas ha -
tunk, me lyek – akár tör té nel mi ker tek, öt -
vös tár gyak, mo dern épü le tek vagy ha gyo -
má nyos fa lu ké pek – ed dig kü lön bö zõ
okok ból mél tány ta la nul ke vés fi gyel met
kap tak, és je len leg el ha nya gol va vagy las -
san pusz tul va in tõ jel ként, eset leg ép ség -
ben meg õriz ve jó pél da ként áll nak elõt -
tünk. Ér te sül he tünk ugyan ak kor az ér té -
kek meg õr zé sé re irá nyu ló tö rek vé sek rõl,
így az át fo gó hely zet kép ki ala kí tá sa ér de -
ké ben vég zett fel mé ré sek rõl és a to váb bi
ten ni va lók ról.

A hu szon hét ta nul mány a mû vé szet -
tör té ne ti, ré gé sze ti és res ta u rá to ri ku ta -
tás, az inventarizáció, mû em lék vé de lem,
né pi épí té szet és kert tör té net szak te rü le -
tei sze rint osz lik meg, az egyes írá sok hoz
il luszt rá ci ó ként szol gá ló szí nes kép anya -
got a kö tet vé gén ta lál juk. 

Magyar(országi) mû vé szet tör té net-ré -
gi ók mû vé szet tör té ne te cí mû be ve ze tõ ta -
nul má nyá ban Ma ro si Er nõ rá vi lá gít ar ra,
mi lyen kri té ri u mok alap ján mit te kin tet -
tek az idõk fo lya mán és mi te kint he tõ
egy ál ta lán „ma gyar” mû vé szet tör té net -
nek. A meg ha tá ro zást egy aránt prob le ma -
ti kus sá te szik az or szág tör té nel mi fej lõ -
dé sé nek sa já tos sá gai és a mû al ko tás ok
alap ve tõ en egye te mes vol ta.  Ha egy kép -
ze let be li tér kép szem lél tet né a ma gyar
mû vé szet tör té net-írás és mû em lék vé de -
lem ko rai mû kö dé sét, ki ter jedt fe hér fol -
to kat fe dez nénk fel raj ta, me lyek a je len
vi szo nya it a múlt ba ve tí tõ, a kor íz lés ál tal
be ha tá rolt meg kö ze lí té sek ered mé nyei.
Emi att is idõ sze rû len ne a ma gyar or szá gi
– és eh hez kap cso ló dó an az er dé lyi – mû -
vé szet föld rajz ki dol go zá sa, szem elõtt
tart va a köz pon tok, pe ri fé ri ák és ré gi ók
vi szo nyá nak ál lan dó vál to zá sá ból adó dó
össze tett sé get, illetve a je len le gi ha tá rok -

tól füg get len tör té nel mi va ló sá got. E
szem lé let szá má ra irány adó a kö zép ko ri
mû vé szet tel fog lal ko zó szer zõ sa ját szak -
te rü let ének vizs gá la ti mód sze re, mely a
kö zép ko ron túl mu ta tó össze füg gé sek re is
rá vi lá gít.

A ha tá ron tú li örök ség vé de lem el mé -
le ti és gya kor la ti kér dé se it tár gya ló szer -
zõk kö zül Dió sze gi Lász ló a Ha tá ra in kon
tú li ma gyar vo nat ko zá sú épí tett örök ség
ku ta tá sa és fel újí tá sa prog ram so rán szer -
zett ta pasz ta la ta i ról szá mol be. Szó esik
az em lék anyag ál la po tá ról, sa já tos ve szé -
lyez te tett sé gi té nye zõ i rõl és – amint a
problematizáló (Ki nek az örök sé ge?) cím
is elõ re jel zi – a fel me rü lõ ne héz sé gek rõl
és el lent mon dás ok ról. Mind ezek el le né re
je len tõs, a si ke rek között  köny vel he tõ el
az ál la mi fe le lõs ség vál la lás biz ta tó té nye,
a meg nyug ta tó tu dat, hogy a „gó ti ka leg -
ke le tibb ér té ke it” is ma gá ban fog la ló em -
lék anyag nem csak a ma gyar ság szá má ra
fon tos, va la mint hogy a ha tá ron tú li örök -
ség vé de lem sem jel leg ze te sen „ma gyar”
kér dés, ugyan úgy len gyel vagy né met is,
ami ta lán a jö võ ben elõ se gít he ti a ha té -
kony ság nö ve lé sét.

A to váb bi ak ban az örök ség vé de lem -
ben te vé keny sze re pet vál la ló er dé lyi in -
téz mé nyek rõl ol vas ha tunk: a Szé kely
Nem ze ti Mú ze um sok ol da lú te vé keny sé -
gé nek egy ta nul sá gok ban gaz dag év szá za -
dá ról, va la mint a Ma ros Me gyei Mú ze um
cél ja i ról és ter ve i rõl, me lyek ben az örök -
ség vé de lem hez va ló hoz zá já ru lás el sõ -
ként is a sa ját mû em lék épü le tei fel újí tá -
sá ban áll. 

Bá lint Ág nes Örök ség vé de lem a bras -
sói Fe ke te temp lom ban cí mû ta nul má nya
az it te ni szász evan gé li kus egy ház köz ség
gyûj te mé nyei kö zül a tex tí li ák kal fog lal -
ko zik. A sé rü lé keny tár gyak – kö zöt tük a
pro tes táns utó éle tü ket élõ kö zép ko ri mi -
se ru hák és új ko ri da ra bok, va la mint  a
ha zá ju kon kí vül leg na gyobb szám ban
egy be gyûj tött osz mán-tö rök szõ nye gek –
õr zé sé nek tör té ne te né hol for du la tok ban
is bõ vel ke dik, a  gon do zás, tá ro lás és ki ál -
lí tás már meg ol dott vagy meg ol dás ra vá ró
kér dé sei pe dig meg annyi ki hí vás ként me -
rül nek fel.108
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Az épí té sze ti té má jú ta nul má nyok
kö zött a Szõ ke Ba lá zsé a dél-er dé lyi tég la -
bor dás bol to za to kat vizs gál ja. A 15. szá -
zad vég „csúcs tech ni ká já nak” át vé te le lát -
vá nyos ered mé nyek hez ve ze tett, a vi dék
eu ró pai vi szony lat ban is ki emel ke dik a
bol to za tok szá mát és vál to za tos sá gát te -
kint ve. A kor ban még is sze ré nyebb nek
szá mí tó épít ke zé sek ese té ben fel me rül a
min ta adó kér dé se, mely re a szer zõ le het -
sé ges vá la szo kat ke res, egy ben ki je löl ve
az er dé lyi el ter je dés ide jét is. Az egy sé ges
tech ni ká jú és szer kesz té si el vû csil lag- és
há ló bol to za tok a kö zép-eu ró pai ké sõ gó ti -
ka vál to za tos for má i ban tûn nek fel; a
szer zõ az is mert bol to za to kat bor da vá zuk
sze rint hu szon egy – táb lá zat ban szem lél -
te tett – tí pus ba so rol ja, elõ for du lá sa i kat is
is mer tet ve.

Egy már tö re dé ké ben sem össze -
gyûjt he tõ „frag men tum”, a balázsfalvi
kas tély egy ko ri ká pol ná já nak épí té sze ti
ki ala kí tá sát, for ma je gye it terv rajz ok és
fény ké pek alap ján mu tat ja be a szer zõ,
Terdik Szil vesz ter. Az egye di meg ol dá sú
bás tya ká pol na for rá sok alap ján vé gig kö -
ve tett szo mo rú ki me ne te lû tör té ne te a
18. szá za di át ala kí tás tól vég le ges el tû -
né sé ig, ál la po tá nak le rom lá sa és a fel -
újí tá si ter vek zá tony ra fu tá sa a kü lön bö -
zõ ér de ke ken és ér dek te len sé gen szem -
lé le tes pél da rá, ho gyan pusz tul hat nak
el ér té kek.

Keserü Ka ta lin meg lá tá sá ban az új
mû vé szet tör té ne ti fo gal mak be ve ze té se
új meg õr zés re ér de mes ér té ke ket je lent -
het a mû em lék vé de lem szá má ra. Ta nul -
má nya há rom fo gal mat kö vet nyo mon a
ma gyar és nem zet kö zi mû vé szet tör té -
net-írás ban az zal a ki fe je zett szán dék -
kal, hogy fel hív ja a fi gyel met egy ar ra
méltó épü let cso port ra. A szá zad for du ló
je len sé gei – Arts and Crafts, vernakular-
izmus, regionalizmus – a kor mû vé sze té -
ben is je len le võ szem lé let felé mu tat -
nak, mely a cent rum és pe ri fé ria he lyett
egyen ér té kû, egy más sal ro kon je gye ket
mu ta tó ré gi ók ban gon dol ko zik. Ezen kí -
vül kö ze lebb vi het nek a kor szak ban
prob le ma ti kus stí lus kér dés meg vá la szo -
lá sá hoz, a kü lön bö zõ el lent mon dás ok

fel ol dá sá hoz – el sõ sor ban az Arts and
Crafts moz ga lom, mely nek Ma gya ror szá -
gon is meg ha tá ro zó sze re pét ed dig nem
fo gad ta el a szak iro da lom. A szer zõ e 
je len sé gek se gít sé gé vel ha zai és nem zet -
kö zi kon tex tus ba il lesz ti Torockai Wi-
gand Ede er dé lyi mun kás sá gát, az el mé -
le ti fej te ge té se ken túl pe dig gya kor la ti
ja vas la tot tesz a gon do la ti sá guk ban ma
is ér vé nyes mû vek meg óvá sá ra.

A fes té szet tel fog lal ko zó szer zõk kö -
zül Jékely Zsom bor a nem rég fel tárt bádo-
ki fal fest mé nyek elem zé se kap csán
egyút tal az itá li ai tre cen to fes té szet hez
köt he tõ er dé lyi em lék cso port új bó li
szem ügy re vé te lét is cél sze rû nek tart ja.
Mint hogy az it te ni együt te sek nem köt he -
tõk köz vet le nül sem az itá li ai, sem a 
je len tõs ma gyar or szá gi em lé kek hez, az
er dé lyi köz pon tok kal és egy más sal va ló
kap cso la ta i kat vizs gál ja, egy ben pe dig a
bádoki fal ké pek iko nog rá fi á já val is alá tá -
maszt ja a tre cen to ha gyo má nyú er dé lyi
fal fes té szet egy re ké sõb bi da tá lá sa felé
mu ta tó fel té te le zé se ket. Vé gül egy ké sõb -
bi fal kép, a kö zép ko ri Ma gyar or szág te rü -
le tén ed dig egye dül ál ló ún. Va sár na pi
Krisz tus is mer te té sé vel szem lél te ti a kü -
lön bö zõ ábrázolástípusok rész ben még is -
me ret len gaz dag sá gát.

Ré gé sze ti fel tá rá sok ered mé nye i rõl
szá mol be Ba ko nyi Re gi na, aki egy alig is -
mert épü let tí pus ra hív ja fel a fi gyel met a
disznajói ké sõ kö zép ko ri ud var ház be mu -
ta tá sá val, va la mint Bot ár Ist ván, aki a csík-
ménasági temp lo mot vizs gál ta a ter ve zést
vég zõ Benczédi Sán dor ral együtt. Ta nul -
má nya ik ban a temp lom kö zép ko ri épí té si
pe ri ó du sa it és új ko ri tör té ne tét kör vo na -
laz zák; bár meg vá la szo lat lan kér dé se ket is
hagy ma ga után, az ad dig fel té te le zett nél
messzebb re nyú ló, sa já tos épí tés tör té net
rá vi lá gít az írott ada tok elég te len sé gé re és
a ré gé sze ti nyo mok in for má ció ér té ké re a
ké zen fek võ ál ta lá no sí tá sok kal szem ben.

Az inventarizáció a ha té kony vé de -
lem föl te he tõ en leg fõbb esz kö ze; en nek
meg fe le lõ en a kö tet nyolc ta nul má nya
fog lal ko zik épü le tek re vagy egy há zi gyûj -
te mé nyek re vo nat ko zó fel mé ré sek kel és
azok ta nul sá ga i val. 

téka

109



Lán gi Jó zsef egy több mint há rom -
száz öt ven temp lom ra, kas tély ra és kú ri á -
ra ki ter je dõ prog ram ered mé nye i rõl szá -
mol be. A fel mé rés hi ány pót ló jel le ge ab -
ban áll, hogy az idõk fo lya mán igen csak
sé rü lé keny nek bi zo nyult fal ké pe ket és fa -
be ren de zé se ket res ta u rá to ri szem pont ból
vizs gál ja, meg ál la pít va, mi lyen ál la pot -
ban és mi ma radt meg a szak iro da lom ból
is mert em lék anyag ból, egyút tal pe dig ja -
vas la to kat té ve a kon zer vá lás ra. Mint ki -
de rül, ki rí vó arány ta lan ság áll fenn a
meg le võ fes tett ér té kek és a rá juk for dí -
tott gond és szak ér te lem kö zött, így a mi -
nél szé le sebb kö rû tá jé koz ta tás a lát ha tó
és a még fel tá rat lan ér té kek jö võ je mi att is
egy aránt fon tos. 

Nagy Ger gely Do mon kos Er dély cent -
rá lis ba rokk temp lo mai. Egy mû em lék fel -
mé rés ta nul sá gai cí mû ta nul má nyá ban a
tér for má lás alap ján vizs gál ja a kor temp -
lom épí té sze tét, ki emel ve azo kat a ha tá so -
kat, ame lyek a he lyi ha gyo má nyok ból
vagy ál ta lá ban a ba rokk fel fo gás ból kö vet -
kez nek. Amint vá lo ga tá sá ból is ki de rül, a
cent rá lis tér kép zés sa já tos sá ga it több nyi -
re nem a tisz tán köz pon tos épü le tek pél -
dáz zák; a szer zõ egyút tal ki tér azok ra a
tör té nel mi té nye zõk re, ame lyek a tör té ne -
ti Er dély, Partium, Te mes köz és a mai Ma -
gyar or szág ese té ben ta pasz tal ha tó ha son -
ló sá go kat és el té ré se ket, a cent rá lis,
hossz há zas és át me ne ti alap raj zi meg ol -
dá sok kü lön bö zõ mér té kû el ter jedt sé gét
elõ idéz ték.

Több ta nul mány kap cso ló dik a Gyu -
la fe hér vá ri Ró mai Ka to li kus Egy ház me -
gye és az Er dé lyi Re for má tus Egy ház ke rü -
let in gó sá ga i nak fel mé ré se i hez, me lyek
egyik ki tû zött cél ja a gyak ran az egy ház
és a mû vé szet tör té né szek szá má ra is is -
me ret len – „lap pan gó” – da ra bok fel ku ta -
tá sa, lel tá ro zá sa volt. A li tur gi kus tár -
gyak kal fog lal ko zó há rom ku ta tó a meg -
vizs gált há rom ezer mû tárgy ér té kû da rab
alap ján kü lön bö zõ idõ szak ok sa já tos kér -
dé se it tár gyal ja. H. Kolba Ju dit a Gyu la fe -
hér vá ri Egy ház me gye leg ko ráb bi, 15–17.
szá za di tár gya i ból vá lo gat; amint rá mu -
tat, a gaz dag dí szí té sû pom pás kely hek,
tal pas ke resz tek és úr mu ta tók az is me ret -

len mes te rek nagy fo kú hoz zá ér té sét és
egy ben a gó ti kus öt vös mû vé szet Er dély re
is ki ter je dõ vi rág zá sát ta nú sít ják. Lo vag
Zsu zsa sta tisz ti kai meg kö ze lí tés bõl vizs -
gál ja a 17–18. szá za di he lyi és im port -
mun kák szár ma zá sát, ván dor lá sát és ké -
szí tõ it, míg Né meth An na má ria a 19. szá -
za di és 20. szá zad ele ji öt vös tár gyak kal és
fém jel zé sek kel fog lal ko zik. A fo gyasz tói
szo ká sok vál to zá sa, a gé pe sí tés és so ro -
zat gyár tás je len sé gei ál ta lá nos ér dek te -
len sé get vál tot tak ki az utób bi kor öt vös -
mun kái iránt, így a szer zõ a for rá sok ban
és a szak iro da lom ban is föl lel he tõ hi á -
nyo kat igyek szik át hi dal ni. 

Ko vács Má ria Már ta ta nul má nyá ban a
Hunyad-Zarándi Re for má tus Egy ház me -
gye vál to za tos, rész ben az egy ház köz sé -
gek el nép te le ne dé se foly tán egy hely re
kon cent rá ló dott em lék anya gá nak nyolc
rep re zen ta tív da rab ja ke rül be mu ta tás ra;
a szak iro da lom szá má ra jó részt is me ret -
len tár gyak új fényt vet nek az egyes
17–18. szá za di ötvösmesterek mun kás sá -
gá ra. Ba ra bás Haj nal ka a szak ma egyik
„mos to ha gyer mek ének” bi zo nyult ón mû -
ves ség re vo nat ko zó szé le sebb ki te kin tés
után a kézdiszéki egy ház köz sé gek ér té kes
em lék anyag ára hív ja fel a fi gyel met, a tár -
gya kat tí pu sok sze rint be mu tat va, for má -
ik fej lõ dé sé nek fel vá zo lá sá val.

A kert tör té ne ti té má jú írá sok a tör té -
ne ti ker tek iránt ta nú sí tott mér sé kelt ér -
dek lõ dés sel és en nek meg fe le lõ ál la po -
tuk kal az egy kor meg ha tá ro zó – kul tu rá -
lis, öko ló gi ai és gaz da sá gi – jelentõségüket
ál lít ják szem be. A kert nem csu pán dísz,
ha nem a tör té nel met más mó don is meg -
ha tá ro zó sze mé lyi sé gek élet te re, igé nye ik
és íz lé sük mel lett gyak ran a nem ze ti
iden ti tás ki fe je zõ je is. Fe ke te Al bert az er -
dé lyi em lék anyag je len tõs ré szét ki te võ
Ma ros men ti ker tek rõl ír, míg a kö vet ke zõ
ta nul mány ban a gernyeszegi kas tély kert -
jé rõl esik szó; meg tud hat juk, ho gyan ala -
kí tot ták az egy mást kö ve tõ Te le ki ek az
egy ko ri kas tély par kot, mi az, ami meg ma -
radt, és mi sem mi sült meg el ren de zé sé -
bõl, épí té sze ti, szob rá sza ti és nö vé nyi 
dí sze i bõl, va la mint hogy mi lyen ki lá tá -
sok kal néz het a jö võ elé.110
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Az er dé lyi né pi épí té szet sa já tos szín -
folt ja a Szé kely föld és Szász föld ha tá rán
el he lyez ke dõ Vécke-völgy. A meg vizs gált
öt te le pü lés ha gyo má nyos fa lu ké pe és
épü let ál lo má nya a még jó ál la pot ban
meg lé võ ér té ket pél dáz za, mely a szer zõk
ja vas la ta it meg szív lel ve a jö võ szá má ra is
meg tart ha tó. Más faj ta kér dés fog lal koz -
tat ta a szent end rei Sza bad té ri Nép raj zi
Mú ze um szak em be re it: ho gyan le het a
nép raj zi vo nat ko zá sa i ban is sok szí nû Er -
délyt hi te le sen és szem lé le te sen be mu tat -
ni egy a szent end rei skan zen be ter ve zett
épü let együt tes adott korlátai kö zött. Meg -
tud hat juk, mi lyen meg fon to lá sok ve zet -
ték az er dé lyi épü let együt tes te le pí té si
kon cep ci ó já nak ki ala kí tá sát, és hogy ho -
gyan já rult hoz zá a táj egy sé gen ként el té rõ
vál to zók – a rep re zen ta tív te vé keny ség
vagy  a ház tí pus – ki vá lasz tá sa az ará -
nyos, új sze rû és a szte re o tí pi á kat ki kü -
szö bö lõ be mu ta tás hoz.

A ta nul má nyok szer zõi az er dé lyi ek
mel lett na gyobbrészt ma gyar or szá gi szak -
em be rek, akik szá má ra a ha tá ron tú li
örök ség vé de lem sa já tos ki hí vást je lent.
Az írá sa ik ban vissza té rõ kér dés kö rök kö -
zött sze re pel a mû vé szet re gi o ná lis ta go -
ló dá sa, Er dély mint össze tett ré gió, em -
lék anya gá nak je len tõ sé ge és más ré gi ók -
hoz va ló vi szo nya. Az er dé lyi mû vé szet
ál ta lá nos ké pe, mint meg tud juk, a kö zel -
múlt ban ta lán a leg tisz tá zot tabb nak tûn -
he tett, az egy re bõ vü lõ, rend sze re zés re
vá ró is me ret anyag azon ban szá mos te kin -
tet ben új ered mé nye ket ígér. 

A kö tet írá sai rá vi lá gí ta nak ar ra, hogy
a ko ráb ban egy egész ré szét ké pe zõ frag -
men tu mo kat össze gyûj te ni, egy sé ges kép -
be ren dez ni és meg óv ni rend kí vül össze -
tett fel adat, egy ben meg gyõz nek en nek
fon tos sá gá ról és ta nús kod nak az ed di gi
hoz zá já ru lá sok biz ta tó sok szí nû sé gé rõl.

Kó nya An na

téka
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A GÕZ MOZ DONY DI A DA LA 
A KÁR PÁT-ME DEN CÉ BEN
Majdán Já nos: Mo der ni zá ció – vas út – tár sa da lom.
Ta nul má nyok a vas út épí tés ha tá sá ról a 19–20.
szá zad ban

EJT Ki adó, Ba ja, 2010.

A köz le ke dés tör té ne té ben kor szak ha -
tárt je len tett az 1829-ben meg ren de zett
el sõ moz dony ver seny. Elõ ször a tör té ne -
lem ben nem em be ri vagy ál la ti erõ mér te
össze gyor sa sá gát, ha nem em ber ál tal
szer kesz tett, meg épí tett gé pi erõ. A za ka -
to ló, pö fö gõ moz do nyok nak kö szön he tõ -
en át ala kult a tér- és idõ be li tá vol ság.
Több száz ki lo mé tert le he tett utaz ni egy
nap alatt, füg get le nül az idõ já rá si kö rül -
mé nyek tõl. A vas út nak kö szön he tõ en a
tér össze zsu go ro dott.

A vas út tár sa dal mi és gaz da sá gi fej lõ -
dést ger jesz tett, ci vi li zá ci ós min tá kat ter -
jesz tett, ha tás sal volt az érin tett te le pü lés
épít ke zé si, ház tar tá si szo ká sa i ra. Az ál lo -
más épü le te mel lék épü le te i vel, a sín pá lya
be vá gá sa i val, alag út ja i val, híd ja i val át ala -
kí tot ta kör nye ze te ar cu la tát. Vas út nél kül
már el sem le he tett kép zel ni egy vá rost.

A vas út nak kö szön he tõ en az árak egy -
sé ge seb bek ké, ál lan dób bak ká és könnyeb -
ben meg ha tá roz ha tók ká vál tak, meg nõtt a
ja vak for ga lom ké pes sé ge. A szál lí tá si




