
Maros-parti városban 2013 végén, hosz-
szas elõkészítés után indult útjára a Ma-
rosvásárhely Mûemléki Topográfiája

nevû program.1 Nyilvánvaló célja a város tágan
értelmezett épített örökségének minél teljesebb
számbavétele és tudományos kutatása, túllépve
a jogi értelemben vett mûemlékek szûk körén,
hiszen köztudott, hogy utóbbi, a romániai gya-
korlat visszásságainak köszönhetõen, sem meny-
nyiségileg, sem minõségileg nem képviseli a vá-
ros épített örökségét.2 Ebbe a tágan értelmezett
mûemlékfogalomba beletartozik a belváros
minden történeti vagy esztétikai értéket felmu-
tató épülete, a köztéri emlékek teljes köre, de a
régi városkép olyan sajátos elemei is, mint a du-
alizmus kori tûzcsapok. Alább a tudományos
munka rövid összegzését követõen fõként azt
szeretném ismertetni, hogy milyen eszközökkel
törekedtünk népszerûsíteni az elmúlt évek so-
rán a program keretei között a város épített
örökségét.

A kezdeményezést végsõ soron a mûemléki
számbavétel és az ellenõrzés hiánya, a városkép
pusztulásának mindennapos élménye hívta
életre. Az ezredfordulót követõen a Románia
uniós csatlakozásának bizonyossá válásával já-
ró gazdasági fellendülés nemcsak a városköz-
pontok ingatlanpiacát élénkítette, hanem a
háztulajdonosok tatarozási kedvét is. A képzett
szakembereket többnyire nélkülözõ, erõtlen
mûemlékvédelmi hatóságok országszerte képte-
lenek voltak megbirkózni a változó felújítási6
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igényekkel, az anyaghasználat átalakulásából fakadó kihívásokkal. Nem volt
jobb helyzet Marosvásárhelyen sem. Az építõanyagok soha nem látott választé-
kának beáramlása a hazai piacra, a hõszigetelõ nyílászárók és burkolóanyagok
elterjedése a mûemlékké minõsített épületek arculatát is gyakran rombolta, a
csupán városképi jelentõségû, alig védett épületek esetében pedig valóságos 
katasztrófával ért fel, válogatás nélkül lettek a polisztirén szigetelések és a mû-
anyag nyílászárók áldozatai a szecessziós, historizáló, vagy éppen barokk hom-
lokzatok. Nehéz eldönteni, hogy a kommunista diktatúra négy évtizedének álta-
lános szegénységgel ötvözött megalomán urbanisztikája vagy a közelmúlt ked-
vezõbb, ám többnyire igénytelenséggel társult gazdasági konjunktúrája volt-e
kártékonyabb a város arculata számára.

Ilyen aggasztó körülmények közepette a Marosvásárhely Mûemléki Topográ-
fiája vállalkozás kezdeti éveiben a hangsúly az inventarizációra került. A hely-
színi dokumentáció néha hónapok alatt forrásértékûvé vált: a terepmunkában
részt vevõ mûvészettörténészeknek sok esetben éppen az utolsó pillanatban
nyílt alkalma az érdeklõdésük tárgyát képezõ homlokzati díszítõelemek, történe-
ti nyílászárók, a néha még meglévõ eredeti kályhák, burkolatok, belsõépítészeti
részletek fényképfelvételeken és morfológiai leírásokban való megörökítésére.
Ilyen körülmények között buzgalmukat a terep minden nehézsége, a tulajdono-
sok gyakori bizalmatlansága és sok bizarr helyzet ellenére is az értékmentés tu-
data és a hasznosság érzete fûtötte.

Néhány éve a terepmunka már nemcsak eseti, hanem rendszeres forrásfel-
tárással egészül ki az idõközben letisztult, a helyi forrásanyag megszabta kuta-
tási módszertan követelményeként. Mivel az emlékek túlnyomó többsége a his-
torizmus vagy a szecesszió korában épült lakóház, a kutatás elsõsorban a dua-
lizmus kori forrásanyag ismeretét és feldolgozását kívánja meg. A tulajdonosok
(lehetséges építtetõk) azonosítását a korszakból három összeírás teszi lehetõvé,3

kiegészülve az 1896–1899 közötti kataszteri felméréssel.4 Ezt követõen válnak
módszeresen kutathatóvá a városi levéltár5 engedélyezési iratai, melyek feltárják
a megrendelõ személyét, az építéstörténet kronológiáját, szerencsés esetben a
fennmaradt tervrajzokat, felfedve a tervezõ és kivitelezõ kilétét, megvilágítva a
stílustörténeti kérdéseket s megnyitva az utat a tágabb, mûvészettörténeti értel-
mezés felé. Alapvetõ forráscsoportnak számítanak tehát, annak ellenére, hogy
korántsem maradtak fenn teljes számban. Használatukra – kevésbé strukturált,
ám mindenképp úttörõ módon – Ioan Eugen Man mutatott példát a városra vo-
natkozó szakirodalomban.6 Az építési engedélyek viszonylag tág idõintervallu-
mon át követhetõ sora elvileg lehetõvé teszi a helyrajzi egységek építészeti ala-
kulásának a követését, az elõzmények és átalakítások körvonalazását, megala-
pozza tehát a kronológiai folyamatok megrajzolására törekvõ, rendszerezett
alapkutatást. Mindez végeredményben meghatározott mederbe tereli a munkát,
hozzáigazítva a dualizmus kori erdélyi építészet kutatásának folyamatosan érle-
lõdõ módszertanát a magyar nyelvû erdélyi mûvészettörténet-írás követendõ-
ként tisztelt hagyományaihoz. A város mûszaki osztályának iratsorozata ezek
mellett fõként a középületek történetének módszeres feltárására kínál lehetõsé-
get. Mindez kiegészül a digitalizációnak köszönhetõen egyre könnyebben hoz-
záférhetõ, igen változatos tartalmú háttéradatokat kínáló sajtókiadványokkal. 
A kutatás tehát mûvészettörténeti szempontok mentén zajlik, ám az építészet-
történeti vizsgálódások mindenkori sajátosságainak megfelelõen elkerülhetetle-
nül kiegészül a helytörténeti, várostörténeti, urbanisztikai, sõt társadalomtörté-
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neti perspektívával. A forrásokból feltáruló adatok halmaza az épületek, utcák
múltjának tisztázása mellett a város egészére kiterjedõ folyamatok (stílustörté-
neti, városképi, településszerkezeti változások) körvonalazásának alapjait te-
remti meg, hosszú távon pedig egy komplex marosvásárhelyi építészettörténet
megírásának lehetõségét kínálja.

A terep- és kutatómunka ered-
ményeit egységes szerkezetû adatla-
pok rögzítik. Kidolgozásukhoz a ma-
gyarországi Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal által hasonló célra
rendszeresített, a kétezres évek elsõ
évtizedében még használatban lévõ
adatlap szolgált mintaként, melyet a
projekt munkatársai az épp felszá-
molás alatt álló KÖH szakemberei-
nek részvételével 2012-ben rende-
zett mûhelykonferencia7 tanulságait
is figyelembe véve alkalmaztak a he-
lyi viszonyokhoz. Ezen a történeti
adatok mezõ a kutatások eredmé-
nyeit összegzi, a forráskörülmények
függvényében részletezve a keltezés,
periodizáció, megrendelõ, tervezõ,
kivitelezõ stíluskérdéseit, felvillant-
va a kutatás adott szakaszában egy-
értelmûnek mutatkozó esetleges
párhuzamokat. A mûvészettörténeti
leírás az épített környezet, beépítés
kérdéseivel indul, a homlokzatok

mellett a belsõ terekhez történõ hozzáférés esetén ezek értékeire is kiterjed. A pad-
lások, pincék bejárása alapvetõ jelentõségû (bár a gyakorlatban általában igen
körülményes). Külön mezõ rögzíti az épületben esetleg fennmaradt feliratokat.
A kutatás során kitüntetett figyelmet kap az adott épület történetileg hiteles el-
nevezése. Általános tapasztalat, hogy a lokális emlékezet és a helytörténeti iro-
dalom az épületeket az államosítás elõtt ismert utolsó tulajdonoshoz vagy funk-
cióhoz köti. Az általunk követett szakmai irányelv szerint a hiteles megnevezés-
nek az építtetõ személyét kell tiszteletben tartania,8 a további névváltozatok a
történeti elnevezések címszó alatt kerülhetnek felsorolásra. Az azonosító adatok
rendjén a kutatás szempontjából fontosnak bizonyult a korábbi utcanév és ház-
szám kiemelése. A KÖH által kidolgozott rendszer szerint kerül sor az épületek
kategóriákba és típusokba sorolására,9 szintén az ottani gyakorlatból átültetett
kategóriák definiálják az épületek állagát. A köztéri emlékek és egyéb objektu-
mok felvételére kidolgozott adatlap a fentiek egyszerûsített változata.

A forráskutatás során feltáruló megannyi érdekes részlet megismerhetõvé 
és átélhetõvé teszi az épületek történetét az érdeklõdõk tágabb köre számára is.
Ebbõl kiindulva a tudományos munka mellett már kezdettõl a kézenfekvõ fel-
adatok között szerepelt a népszerûsítés, bár a program erõforrásai sok lehetõsé-
get erre sosem biztosítottak. Abból a feltevésbõl indultunk ki, hogy az épített
örökség iránti érzékenység fejlesztése kulcsfontosságú, hiszen elõsegítheti a mû-8
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emlékvédelem társadalmi elfogadottságát. Abban is reménykedtünk, hogy a ki-
egyensúlyozott tudományos nézõpont kommunikálása hosszú távon kiragadhat-
ja az épített örökséget a sokszor nyomasztó identitáspolitikai erõterekbõl vagy a
hamis történeti konstrukciók világából, a történeti hitelességre és a valós építé-
szeti értékekre alapozó megközelítés érdekében. Ezt szem elõtt tartva szerveztük
programjainkat, igyekeztünk megjeleníteni a munka eredményeit az interneten,
a hagyományos és az online sajtóban, valamint közösségi hálón. A visszajelzé-
sek nyilvánvalóvá tették a város épített öröksége iránti érdeklõdés létezését, ta-
lán növekedését is.

Kezdettõl szerepelt terveink között a halmozódó tudásanyag közzététele a
világhálón, a közönség elérésének egyszerû és hatékony eszközeként. Ezért ké-
szült el a program internetes adatbázisa, melyet hivatalosan 2018-ban, a Mû-
emléki Világnap rendezvényein bocsátottunk útjára.10 A topographia.ro oldalon
elérhetõ adatbázis információs anyaga az egyes emlékekrõl készült, már ismer-
tetett adatlapokon alapul. Azok szinte teljes szövegét tartalmazza a felhaszná-
lói igényekhez igazított formában, mellõzve a közönség számára kevésbé rele-
váns azonosító adatokat, állagleírást, jegyzetapparátust stb. Kiemelt hangsúlyt
kapott a vizuális szempontból jól kiaknázható archív és jelenkori fotóanyag
megjelenítése. Az adatbázis topografikus rendben, utcák, terek szerint tárolja
az egyes emlékekre vonatkozó szöveg- és képanyagot, mely egy idõrend szerint
tagolt, interaktív helyrajzi térképen is követhetõ. A felület az általános keresõ
mellett lehetõséget nyújt az utca, épülettípus, stílus, tervezõ, kivitelezõ, építés
ideje szerinti keresésre, valamint ezek különféle kombinációira. A felület dina-
mikusan bõvíthetõ, megengedi a közzététel utáni esetleges beavatkozások írá-
sos és képi rögzítését is.

Szintén a tudományos eredmények népszerûsítését szolgálja A város színevál-
tozása címmel útjára indított mûvészettörténeti konferenciasorozat, mely
2014–2018 között már négy kiadást ért meg. Kezdettõl céljai közé tartozott a kite-
kintés más városokban zajló mûemlék-topográfiai, építészettörténeti kutatások irá-
nyába, így folyamatosan bevonta munkálataiba a magyarországi szakembereket is.
A helyi és országos sajtó lankadatlan figyelme minden alkalommal lehetõvé tette,
hogy a tudomány-népszerûsítés szándéka megvalósuljon, azaz a friss és szakmai-
lag megalapozott kutatási eredmények eljussanak az érdeklõdõ közönséghez.

Elõször 2014. október 4-én, a Kultúrpalotában került sor a konferenciára A vá-
ros színeváltozása. Elõadások a marosvásárhelyi és magyarországi mûemléki to-
pográfiák eredményeibõl címmel. A magyarországi meghívottak rendjén Entz
Géza a középtopográfiáról, Haris Andrea Pápa kora újkori városszerkezetérõl,
Jankovics Norbert a veszprémi topográfia eredményeirõl beszélt. A helyi elõ-
adók monografikus témákat mutattak be, melyek java része a program által tá-
mogatott kutatásokon alapult: Barabás Kisanna A marosvásárhelyi Albina
Bank, Oniga Erika A marosvásárhelyi Nyugdíjpalota építéstörténete, Orbán János
A Földváriaktól a Bissingenekig. Házak és építtetõk az egykori Széchenyi tér 39.
szám alatt a barokk, majd a századforduló idõszakában, Imecs-Magdó Eszter
„Menjünk a gõzbe!” A marosvásárhelyi gõzfürdõ épülete, Vécsei Hunor  Hõsök a
Széchenyi téren. Adatok Marosvásárhely dualizmus kori köztéri szobrainak törté-
netéhez címmel tartott elõadást.

2015. október 17-én hasonló címmel került sor a második rendezvényre, ez-
úttal már a Maros Megyei Múzeum várbeli épületében. A helyi elõadók ismét
munkájuk eredményeibõl nyújtottak ízelítõt: Oniga Erika a Kossuth Lajos, Bor-
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dás Beáta az Arany János utca szá-
zadfordulós épületeirõl beszélt, Or-
bán János a vállalkozás aktuális
eredményeit összegezte. Ladó Ágo-
ta a zsinagóga, Karácsony István az
egykori Vármegyeháza kapcsán vá-
zolta egy-egy jelentõs emlék törté-
netét. Vécsei Hunor a Székely Vér-
tanúk emlékmûvérõl, Kiss Loránd
falképrestaurátor a város 18–19.
századi belsõ stukkóirõl és díszítõ-
festéseirõl értekezett. A budapesti
meghívottak rendjén Farbakyné
Deklava Lilla a Lipótvárosról készü-
lõ mûemléki adatbázisról beszélt,
Entz Géza pedig a magyar mûemlé-
ki topográfia esélyeirõl, a Magyar-
országon akkoriban végbement ag-
gasztó intézményi átalakulások
tükrében.

A harmadik ülésszak 2016. de-
cember 10-én zajlott, A város színe-
változása III. Utcák, épületek, közté-
ri emlékek Marosvásárhelyen cím-
mel. Budapestrõl ezúttal marosvá-

sárhelyi témákat kutató szakemberek érkeztek: Székely Miklós a Székelyföldi
Iparmúzeum szobrászati programjáról,11 Anthony Gall Kós Károly marosvásár-
helyi munkáiról beszélt. A program munkatársai a belváros északnyugati, a II.
világháború elõtt zsidók által sûrûn lakott részét dolgozták fel: Barabás Kisanna
az egykori Baross Gábor utca 1911-es építkezéseit, Földi Imelga a IV. Béla király
út házait, Oniga Erika dr. Szilágyi Sándor Kossuth utcai lakóházát, Vécsei Hu-
nor a környék köztéri szobrait ismertette. Két fõtéri épületrõl is szó esett: Or-
bán János Gáspár Gyula Rózsák tere 52. szám alatti házáról, Karácsony István
a Transzilvá-nia Szállóról beszélt. Barazsuly Viktória Adrienn ismertette a
program készülõ online adatbázisát, majd Entz Géza jóvoltából sor került a
frissen megjelent Fundálók, pallérok, építészek Erdélyben címû kötet „õsbemu-
tatójára”, annál is inkább, mert napvilágot látott benne két, a topográfia által
támogatott jelentékeny tanulmány.12

A legutóbbi konferencia 2018. december 3-án zajlott, fõként a kutatási mód-
szerekre, a levéltári és képi források értelmezési lehetõségeire összpontosítva, 
A város színeváltozása IV. Építészeti átalakulások és történeti forrásaik címmel. 
A magyarországi meghívottak tág földrajzi térrõl nyújtottak építészettörténeti lát-
leletet: Pilkhoffer Mónika Pécs dualizmus kori lakóházairól, Brunner Attila az al-
földi mezõvárosok szecessziójáról, Sebestyén József Alsólendva épített örökségé-
rõl beszélt. Entz Géza Forráskutatás és mûemléki topográfia Magyarországon
1950-tõl címmel tartott elõadást. Szoleczky Emese, a budapesti Hadtörténeti Mú-
zeum fõmuzeológusa a katonai alreáliskola (a mai orvosi egyetem) épületérõl és
intézményérõl tartott avatott elõadást. Földi Imelga a régi Kör utca szecessziós 
és „magyaros” épületeirõl, Gál Zsófia az Iskola utca lakóházairól beszélt. Orbán Já-10
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nos két jelentõs helyi építészmérnök, Lobenschusz József és Maetz Ervin életmû-
vét tárta fel közös vásárhelyi házterveik alapján. Újvári Dorottya az 1936-os Ma-
rosvásárhely Hónapja esemény vizuális reprezentációjáról értekezett.13

A fentiek alapján talán nem túlzás kijelenteni, hogy a konferenciasorozat az
eltelt években számottevõ szakmai fórummá fejlõdött a városi építészet téma-
körében Erdélyben, mely nemcsak a Marosvásárhely Mûemléki Topográfiája
program keretei között zajló munka megjelenítését és népszerûsítését szolgálja,
hanem Marosvásárhelynek is méltó helyet biztosít a Kárpát-medencei mûvé-
szettörténeti tudományosságban. Remélhetõleg idõtállónak bizonyul, hagyo-
mánnyá válik és tovább is fejlõdhet majd az elkövetkezõ években.

Az épített környezet megismertetésének leghatékonyabb módját talán a tema-
tikus városnézõ séták képezik. Kevesen tudják, hogy a „mûfajnak” sajátos hagyo-
mánya van Erdélyben: a Babeº–Bolyai Tudományegyetemen újraindult mûvé-
szettörténeti képzésnek és a hallgatók mindennapjainak szerves részét képezte
Kolozsváron az ilyen irányú szakmai tapasztalatszerzés, nem teljesen függetle-
nül az idõs Kelemen Lajos (1877–1963) által vezetett, legendás városnézõ séták
hagyományától.14 Ebbõl a közegbõl inspirálódva Marosvásárhelyen a 2009-ben
rendezett Barokk év keretei között szerveztünk elõször mûvészettörténeti sétát a
város barokk emlékei között.15 2012-tõl a Maros Megyei Múzeum és a topográfia
munkatársai rendszeresen tartottak ilyen vezetéseket a Vásárhelyi Forgatag nagy
tömegeket megmozgató rendezvényein is.

Maga a Marosvásárhely Mûemléki Topográfiája vállalkozás, szem elõtt tartva
a felhalmozott tudásanyag kiaknázhatóságát és az épített örökség népszerûsíté-
sének szükségességét, 2018 tavaszától rendszeresített hasonló programokat az
ICOMOS által 1984-tõl meghirdetett
nemzetközi Mûemléki Világnap (áp-
rilis 18.) kezdeményezéséhez kap-
csolódva. 2018. április 18–19-én 
tematikus városnézõ sétákra, épü-
letlátogatásokra, mûemlékes elõa-
dásokra (Guttmann Szabolcs, Entz
Géza) került sor, de ekkor vált nyil-
vánossá és indult útjára a program
online adatbázisa is.16 2019. április
12–13-án másodjára zajlottak a vi-
lágnapi rendezvények, ezúttal a ma-
rosvásárhelyi zsidó épített örökség
témájában. Sebestyén-Spielmann Mi-
hály a helyi zsidóság történetérõl,
Földi Imelga a status quo ante zsi-
nagógának a dualista Monarchia
építészetében elfoglalt helyérõl tar-
tott elõadást. A két zsinagóga és a
status quo ante temetõ mellett a zsi-
dó származású megrendelõk építke-
zései köré szervezett séták kerültek
fókuszpontba, rávilágítva arra, hogy
a régi város középosztályának ez a
tehetõs szegmense milyen mérték-
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ben járult hozzá a létrehozásához annak, amit ma a Bernády-kor örökségeként
tisztelünk.

A tudománynépszerûsítés mellett, fõként a program kezdeti éveiben, nem
állt távol munkatársaitól a közéleti aktivizmus sem. 2013 tavaszán a
vasarhely.ro kulturális és közéleti portálon mozgalmat indítottunk a város terü-
letén még létezõ, használaton kívüli, ám városképi jelentõségû Bernády-kori
tûzcsapokért, melyeket a vízmûvek nagy lendülettel éppen kiiktatni igyekezett.
Kértük a megmaradt 20 tûzcsap leszerelésének leállítását, neves közéleti szerep-
lõk szólaltak fel védelmükben, kerekasztal-beszélgetésre került sor a témában.
Ekkortájt borzolta a kedélyeket Marosvásárhelyen a köztéri szobrok áldatlan
helyzete is:17 2012-ben lopták el a város kellõs közepérõl Borsos Tamás mell-
szobrát (Kiss Levente 2000), Puskás Sándor Tavasz (1967) címû, domborított vö-
rösréz alkotását évek áldozatos munkájával épp ekkorra marcangolták teljesen
szét a színesfémtolvajok, a Színház tér felújítása után Kulcsár Béla Térkompozí-
ciójának (1974) elemeit rossz sorrendben állították vissza,18 Gavril ªedran Kagy-
ló címû mûvét pedig egyszerûen elfelejtették visszahelyezni. Ilyen elõzmények
után készítette el 2013 nyarán Vécsei Hunor a topográfia számára a köztéri 
alkotások leltárát, mely eljutott az illetékes hivatalok asztalára is. Õsszel tema-
tizálta az ügyet a vasarhely.ro portál, december 17-én kerekasztalra került sor Lo-
pott szobrok, gazdátlan értékek címmel, melyen a szoborállítások átpolitizáltsága

is kiemelt téma volt. Az ilyen típusú akciók két-
ségtelenül hozzájárultak az épített környezet ér-
tékeinek tudatosításához, pillanatnyi eredmé-
nyeket is hoztak egy-egy probléma megoldása
terén – a tûzcsapok felszámolása leállt, itt-ott
sor került a szobortalapzatok tatarozására –, ám
hosszú távon alig voltak hatásosak: 2014-ben 
a tûzcsapirtás folytatódott, Gavril ªedran mûve
öt év után sincs a helyén, a szoborállítások „el-
mélete” pedig még inkább visszasüppedt a
szimbolikus térfoglalás megszokott retorikájába.
Mindez jelzi a helyi önkormányzat ambivalens
viszonyulását is a kulturális örökséghez, ami
egyébként kezdettõl gátolta komolyabb part-
nerség kialakítását, és erõsítette a projekt mun-
katársaiban a meggyõzõdést, hogy energiáikat
célszerûbb a számbavételre és a tudományos
munkára fordítani.

Nem a mi tisztünk értékelni a Marosvásár-
hely Mûemléki Topográfiája program közösségi
vagy tudományos hasznát, bár a számvetés segít
tisztábban látni a megvalósításokat és a hiányo-
kat. Bízunk abban, hogy a bemutatottak valami-
lyen formában az örökségvédelem terén változá-
sokra is vezetnek Bernády György jobb sorsra
érdemes városában. Remélhetõ, hogy az eddig
elért, sok áldozattal járó, idõigényes munkát kö-
vetelõ eredmények – mintegy kétszáz leírt ob-
jektum, közlemények a Dolgozatok az Erdélyi12
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Múzeum Érem- és Régiségtárából és más kiadványok hasábjain, homlokzati fel-
mérések, elõadások – kedvezõbb viszonyok között eszközei lehetnek majd a vá-
rosképen ejtett sebek gyógyításának. Az mindenesetre már a jelenben is elégté-
tel, hogy sikerült tudományos keretet teremteni egy, az újkor folyamán látványos
fejlõdést felmutató erdélyi építészeti központ megismeréséhez – nem függetle-
nül azok szellemiségétõl, akik szakmai formálódásunkat meghatározták.

JEGYZETEK
1. Kezdeményezõje ifj. Entz Géza mûvészettörténész, bonyolítását egy tudományos intézmény, a Maros Me-
gyei Múzeum és egy kultúra iránt elkötelezett civil szervezet, a Marosvásárhelyi Kulturális Központ vállalta
fel, de kezdettõl fogva bírta magyarországi intézmények támogatását is. A magyar mûemlékvédelem évszáza-
dos fellegvára, az azóta méltaltanul felszámolt Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és rövid életû utóda, a
Forster Központ végóráiban is számottevõ szakmai segítséget nyújtott az induláshoz, akárcsak a Babeº–Bolyai
Tudományegyetem mûvészettörténeti tanszéke (és az Entz Géza Mûvelõdéstörténeti Alapítvány), melynek ok-
tatói kezdetben be is kapcsolódtak a munkába. A projektet az évek során Sólyom László köztársasági elnök, a
Pro Professione Alapítvány, a Bethlen Gábor Alap és a Rómer Flóris Terv (Teleki László Alapítvány) támogat-
ta. A munkát a Babeº–Bolyai Tudományegyetemen tanult mûvészettörténészek végzik, változó intenzitású pá-
lyázati támogatásokból, korántsem fõállásban, ami persze erõsen szûkíti a vállalkozás lehetõségeit és jövõjét.
2. A 2015-ös, jelenleg érvényes hivatalos mûemlékjegyzék szerint Marosvásárhelyen 144 mûemléképület, 12
mûemléki együttes, 5 köztéri emlék és 9 síremlék vagy kripta található.
3. Marosvásárhely belterületeinek törzskönyve 1898. Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala; Házszám-jegyzék
Marosvásárhely sz. kir. város birtokvalósítási munkálataihoz 1911. Román Országos Levéltár Maros Megyei Hi-
vatala, Kataszteri gyûjtemény; Maros-Vásárhely sz. kir. város telekérték-adójának kivetési lajstroma az 1919-ik
évre. Maros-Vásárhely sz. kir. város házinyomdája, Marosvásárhely, 1919.
4. Marosvásárhely szabad királyi város belterületének eredeti felvételi térképszelvényei. Térképezte 1896–1899-
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5. Román Országos Levéltár Maros Megyei Hivatala, Marosvásárhely város levéltára, Városi tanács iratai.
6. Ioan Eugen Man: Târgu Mureº, istorie urbanã, II. Din anul 1850 pânã la primul rãzboi mondial. Târgu Mureº, 2009.
7. Gyorsuló metamorfózis. Városi mûemlékeink helyzete az ezredfordulót követõen. Marosvásárhely, 2012. ok-
tóber 4–5. Szervezõk: Maros Megyei Múzeum, Marosvásárhelyi Kulturális Központ, Kulturális Örökségvédel-
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rosvásárhely), Kovács András (Kolozsvár), Kovács Mária Márta (Marosvásárhely), Kovács Zsolt (Kolozsvár),
Ladó Ágota (Kolozsvár), Mentényi Klára (Budapest), Mihály Ferenc (Szováta), Mihály Melinda (Kolozsvár),
Oniga Erika (Marosvásárhely), Orbán János (Marosvásárhely), Pál Emese (Kolozsvár), Prakfalvi Endre (Buda-
pest), Rozsnyai József (Budapest), Sarkadi Nagy Emese (Budapest–Eger), Soós Zoltán (Marosvásárhely).
8. Az építtetõ azonosítására, fõként a századfordulón emelt házak esetében, a forrásanyag általában jó lehetõ-
séget nyújtott. Ahol bonyolultabb volt az építéstörténet, ott mérlegre kerülnek a meghatározó átalakítások
megrendelõi is, akár kettõs elnevezést (pl. „Földvári-, majd Bissingen-ház”) is indokolttá téve. Ha mindez nem
tisztázható hitelesen, egyszerûen az aktuális utcanév és házszám alapján kerül nyilvántartásba az épület.
9. Utóbbi a belváros épületállományának viszonylagos homogenitását tekintve kevésbé bizonyult jelentõsnek
(döntõ többségük lakóépület).
10. Az adatbázis létrehozását a Pro Professione Alapítvány támogatta. 2016 végére készült el, a tesztelések és
az elsõ adatlapok feltöltése után 2018 elején vált nyilvánossá. Programozását Gál Tamás informatikus végez-
te, vizuális elemeit Porcsalmi Balázs készítette.
11. Székely Miklós: Árpád helyett Attila. A marosvásárhelyi egyküri Székelyföldi Iparmûzeum fõhomlokzatá-
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