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A kulturális örökség melankóliája
Lokális közösségek értékmenedzsmentje

A magyar nyelvterületen egyre több szó esik a kulturális örökségről, az örökségesítés folya-
matairól, a világörökség fogalmáról, a hungarikumokról és a kulturális értéktárakról. Szűkebb 
régiónkban 2015-ben kezdte el működését az Erdélyi Értékek Tára. Működtetője a magyar-
országi Földművelődésügyi Minisztérium megbízásából a kolozsvári székhelyű Kriza János 
Néprajzi Társaság.1 Az Erdélyi Értékek Tára (szórólapokon megnevezése: Erdélyi Értéktár) 
céljairól írva a kezdeményezők a nemzeti tudat erősítéséről, a nemzet értékeiről beszélnek, 
amelyeket össze kell gyűjteni, ápolni, védelmezni és támogatni kell, az összegyűjtés módját 
illetően pedig a szigorú szabályokat és a kutathatóságot említik.2 

Mivel a saját kutatásaim és konkrét példáim is a Nagykároly körüli régióból származnak, 
megvizsgáltam ennek a régiónak a jelenlétét az Erdélyi Értékek Tárában. Az online elérhető 
adatbázis szerint a Nagykároly környéki régió falvaiból a helyi elit a kaplonyi Szent Antal-
plébániatemplomot, a ferences kolostort és az ugyancsak kaplonyi Károlyi grófok kriptáját 
javasolta felvételre.3

A kaplonyi Szent Antal-plébániatemplomot 1848-ban szentelték fel.4 Ybl Miklós épí-
tész (1814−1891) tervei alapján készült, és korábbi, feltehetően középkori templom helyé-
re épült. Ferences kolostor a ferencesek idetelepítésétől kezdődően létezett. A ferenceseket 
Károlyi Sándor gróf (1669−1743) telepítette Kaplonyba 1711-ben, és rájuk bízta a svábok 
lelkigondozását, akiket ugyancsak ekkortól kezdődően kezdett el a környék kiürült falvaiba 
telepíteni. 

A régió falvaiban ma a Károlyi gróf által betelepített svábok leszármazottai élnek, akik 
katolikus vallásúak, és a 20. század elejétől kevés kivétellel a magyar nyelvet beszélik. Az 
időközben betelepült magyar lakosság református, a kis létszámú román lakosság ortodox. 
Ugyancsak kis létszámban élnek itt magyar ajkú görög katolikusok is.5 Az ezekben a falvak-
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1  Online: http://www.kjnt.ro/ertektar/az-ertektarrol. Utolsó megtekintés: 2016. 12. 29. A projekt kezdeményezője 
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) volt. Az RMDSZ kérte fel az egyes szervezeteket, hogy dele-
gáltjaik révén vegyenek részt a Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság munkájában, erről lásd a tájékoztatást: http://rmdsz.
ro/sajtoszoba/hir/erdelyi-magyar-osszefogas-ertekeink-vedelmeben-az-rmdsz-kezdemenyezesere-megalapitottak-az-
erdelyi-magyar-ertektar-bizottsagot. Az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság 2015. november 19-én jött létre, elnöke az 
RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke.

2  Online: http://www.kjnt.ro/ertektar/az-ertektarrol. Utolsó megtekintés: 2016. 12. 29.
3  Online: http://www.kjnt.ro/ertektar/ertek/a-kaplonyi-paduai-szent-antal-templom-ferences-kolostor-es-a-karolyi-

grofok-kriptaja-1. Utolsó megtekintés: 2017. 01. 01.
4  Online: http://www.temple-tour.eu/hu/kaplony/49. Utolsó megtekintés: 2017. 01. 01.
5  Szatmár megye településeinek etnikai és vallási összetétele: http://nepszamlalas.adatbank.transindex.

ro/?pg=telepuleslista&megye=6. Utolsó megtekintés: 2017. 01. 01.
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ban élő sváb közösségek a nyelvváltás ellenére beszélnek sváb identitásukról, és kultúrájuk-
ban számos sváb eredetű elem létezik. A népszámláláskor sokan vallják magyar identitásúnak 
magukat, hiszen az elmúlt száz évben a magyar kultúrához kerültek közelebb, de mindannyian 
tudatában vannak sváb gyökereiknek.6 

A helyi kultúrának néhány kívülről is jól látható specifi kus eleme van, ezek nagyobb része 
a sváb kultúrához és a katolikus vallásukhoz kapcsolódnak. A környéken nagy hagyománya 
van a fúvószenekaroknak. Kaplonyban 1903 óta működik a helyi zenekar, de a környékbeli 
falvakban is hasonló zenekarok működnek.

A régió katolikus lakói vallásosak, és jelentős eseménynek számítanak ezen falvak életé-
ben a templombúcsúk. A falvaikban akár évente több búcsúra sor kerül – Kaplonyban például 
évente négy búcsú van, ezek közül a két nyári a nagyobb, a június 13-i Páduai Szenet Antal 
tiszteletére tartott búcsú és az augusztus 2-i Porciunkula, a ferencesek nagy ünnepe. Kisebb 
búcsús alkalom a márciusi, a falu újabb templomát ugyanis Szent József tiszteletére szentel-
ték, és ünnepelni szokták októberben a Szent Ferenc napját is. A nagyobb búcsúkra vagy he-
lyi megnevezéssel kirbájokra7 a távolabb élő családtagok is hazaérkeznek. A nyári búcsúkon 
lépten-nyomon látni Németországba telepedett, de onnan ezekre az alkalmakra hazalátogató 
családtagokat. A búcsúk napján délelőtt misén vesz részt a falu katolikus lakossága és a hazaér-
kezett családtagok, vendégek, majd otthonaikban közös ebédre kerül sor, amely számos fogása 
révén egy kisebb lakodalmi ebédre hasonlít. Vallásos életük része a vallásgyakorlatnak olyan 
intézményei, mint a vallásos társulatok. A 20. század elején egy-egy faluban akár tíznél is több 
vallásos társulat működött, és ezek egy része ma is létezik.8 

Gasztronómiájuk egyes elemei a sváb kultúrából származnak. Zsírban és húsban gazdag 
étrendjükben fontos szerepe van a burgonyának, a lisztnek, a tésztaféléknek (pl. nudli, strudli). 
A környéken saját bort is termelnek a gazdák. A helyi közösségek érzékelhető erőfeszítéseket 
tesznek annak érdekében, hogy az általuk hagyományosnak tartott sváb gasztronómiának na-
gyobb nyilvánosságot teremtsenek. Bár a disznóvágás még mindig elterjedt családi esemény a 
környéken, és a hétköznapok kedvelt étele a strudli, ezeket megpróbálják a hétköznapi kontex-
tusból kiemelve is felmutatni. Újabban a sajtóban hirdetik meg, hogy hagyományos sváb disz-
nóvágást tartanak, illetve évente rendeznek strudlifesztivált is. Egyes események szervezésébe 
belefolyik a helyi politikum is, például a böllérversenyek szervezésébe. Az események a falu-
nap, népünnepély és a turizmus határán helyezkednek el. A helyiek számára fesztiválhangulatot 
jelentenek, és főleg a szűkebb régióból vonzanak turistáknak tekinthető látogatókat. A feszti-
válokon túlmenően a faluturizmus azonban nem tekinthető komoly lehetőségnek: a környéken 
nagyon kevés, gyakorlatilag elhanyagolható a falusi panziók, szálláshelyek száma. 

A fentiekben főleg a tárgyiasult és látványos kulturális elemeket soroltam fel, mint a gaszt-
ronómia vagy a vallásgyakorlat egyes külsődleges, tömegeket érintő megnyilvánulásai, mint 

6  További feladata a nemzeti értéktáraknak, hogy az egyes nemzeti kisebbségek kultúráját is megfelelően 
reprezentálja.

7  Valószínűleg a német Kirchweihfest szóból ered.
8  Szikszai Mária: Vallásos társulati élet egy szatmári sváb faluban. = Certamen I. Előadások a Magyar Tudomány 

Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában. Szerk. Egyed Emese–Pakó László–Weisz Attila. Kvár 2013. 
145−156; Uő: Az idő szakrális tagolása egy szatmári sváb faluban. = A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21. 
Kulturális gyakorlat és reprezentáció. Szerk. Jakab Albert Zsolt−Ilyés Sándor. Kriza János Néprajzi Társaság, Kvár 
2013. 107−119.
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a búcsúk. Ezek akár részei is lehetnek egy az értékeket felmutató listának, hiszen jól láthatóan 
jellemzőek a kisebb régióra, látványosak, sokan ismerik őket. 

A sváb mentalitás: a munka mint érték

2016 nyarán egyik, Nagykárolyhoz közeli faluban járva több sétát tettem, amely alatt fény-
képeket készítettem. Ezeken elkísért egy adatközlőm, akivel a falu életéről beszégettem. Sétánk 
közben megtekintettük a falubeli portákat, és beszélt az ott lakók mindennapjairól. Majd egy 
kis parkhoz értünk, és a beszélgetésünkből egy kis történet kerekedett. 

Előljáróban el kell mondanom, hogy a kis park előtti útszakaszon arról beszélgettünk, hogy 
ez a faluközösség mindennél fontosabb értéknek tartja a munkát, a munka megbecsülését. Úgy 
vélik, hogy a közösség minden tagjának keményen kell dolgoznia a családja és a közösség 
jólétéért, és azt a személyt tartják tiszteletben, akit megfelelően dolgosnak ismernek. Minden 
család igyekszik ezt kifelé is jelezni, a családi házak udvarát rendezettnek, ápoltnak mutatni. 
Az udvaron rend van, szépen nyíló díszvirágok vannak mindenhol, a ház körüli udvaron is és 
felakasztva cserepekben, a fű szépen nyírt és gondozott. A ház előtti utcarészen rendszeresen 
sepernek, gyomlálnak. Ottlétemkor házigazdáimnál a búcsú előtti napokon kötelezően megol-
dandó feladat volt a ház előtti füves részen a gyomlálás. Ugyanis jól tudták, hogy ha ez elma-
radna, rossz jelzés lenne, az illető család presztízséből sokat veszítene.

Nos egy ilyen mentalitású kis faluban alakították ki az említett parkocskát. Amikor oda-
érkeztünk, körbesétáltuk. A park maga egy téglalap alakú tér, amelyet sövény vesz körül, és 
ezt kívülről kerítés védi. Egyetlen bejárati kaput hagytak a kerítésen. Ottjártamkor a kaput 
vastag dróttal erősítették a kerítéshez – ennek az lehetett a magyarázata, hogy a kapu zára va-
lószínűleg nem működött, de nyitva hagyni nem szerették volna. Bent a téglalap alakú terület 
teljes egészében fűvel volt bevetve, és látszott, hogy ezt gondosan nyírták. A szélen kis járda 
futott körbe, pár paddal. A padok mind egyformák voltak, és észrevettem, hogy egyiknek sem 
volt tervezett hátlapja, azaz ha leült volna valaki a padra, nem tudott volna hátradőlni rajta. 
Legtöbb pad mellett alacsony fa, cserje nőtt. Látszott, hogy a dizájn része a cserje, ám nagyon 
közel ültették a padhoz, és részben ránőtt, ezzel akadályozva azt, hogy a padon többen ülje-
nek. A drótos zár a kapun, a kényelmetlen padok, a ránőtt cserje – látszott, hogy a parkot nem 
nagyon használják. Kérdeztem a kísérőmet, hogy miért van bezárva a park kapuja. Igaz, hogy 
csak egy rátekert dróttal, amit ki lehet bontani, de nem értettem, hogy egyáltalán miért zárják 
le egy park bejáratát. Azt válaszolta, hogy valószínűleg a kutyáktól védik a területet: ha már 
ilyen szépen kialakították, ne rontsák el a faluban kóborgó kutyák. Azt is megkérdeztem, hogy 
járnak-e ide az emberek a faluból, valaki használja-e a parkot. Nem járnak, válaszolta, de hát 
nem is illene. Mit gondolnának arról, aki a padon üldögél dologidőben? – kérdezett vissza. És 
itt egyik szomszédos falura hivatkozott, ahol bizony üldögélnek az emberek az utcai padokon. 
Egy ilyen gesztus ebben a faluban mélységesen elítélendő cselekedett lett volna. A szomszéd 
falu, amelyre hivatkozott az adatközlőm, nem sváb többségű, mint ez, hanem többségében 
székely származású magyar lakossága van, és egyetlen ilyen a környéken. Abban a faluban a 
házak előtt padok vannak, ahogy a székely falvakban is látható, és az emberek olykor kiülnek 
a padokra, beszélgetnek. Ezt a sváb munkamorállal rendelkező adatközlőm elítélendő hozzáál-
lásnak tartotta. Ők sosem ülnének egy padon, mondta, hiszen ez azt jelentené, hogy nem végzik 
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a munkájukat, azaz lusták. A többségükben sváb falvakban természetesen nincsenek padok a 
házak előtt. Csak a parkban vannak padok, de azok is pusztán dekoratív célt szolgálhatnak, a 
falubeliek óvakodnak használni őket. Az adatközlőm elmondta, hogy a munka fontossága a 
hétköznapi diskurzusokban is állandóan jelen van. Megfi gyelte, hogy amikor ketten találkoz-
nak, általában elég hamar arra terelődik a szó, hogy kinek mennyi dolga, munkája van, ami 
miatt sietve búcsúzik is. Ha sokáig beszélgetne, az is rossz jelzés lenne, arról szólna, hogy az 
illető nem elég dolgos. 

A település vezetői mégis fontosnak tartották, hogy parkot építsenek. Nyilván a parknak 
itt más a szerepe, mint máshol. Míg más közösségekben ezeket a tereket az emberek birtokba 
veszik és használják, gyerekekkel sétálnak, egymással találkoznak, beszélgetnek, ez itt nem 
így működik. A parknak itt presztízs szerepe van: ha mindenkinek van parkja, hát nekünk is 
legyen. Szépen gondozzák, mert ha nem tennék, az ugyancsak rossz fényt vetne a közösségre. 
A kis park jó példa arra, hogy a felülről irányított közösségszervezés nincs mindig tisztában a 
közösség mentalitásával és valós igényeivel. A témáról beszélgetve szépen feltárható az, hogy 
milyen értékeket tart a közösség fontosnak, és mít tart elítélendőnek.

A patrimonizáció kihívásai a lokális közösségek számára

Arra a kérdésre, hogy mit tekinthető kulturális örökségnek, mind a szakirodalom,9 mind az 
értéktárak megfelelő eligazítást adnak. A paradigma defi nícióját és az elmúlt években tapasz-
talt európai, illetve magyarországi térnyerését Sonkoly Gábor foglalta össze,10 és ő írt arról is, 
hogy milyen hatása van a patrimonizáció miatt felerősödött turizmusnak a helyi közösségre,11 
illetve kultururális örökség fogalmának változásáról, annak az UNESCO általi bővítéséről, az 
örökségesítés városi folyamatairól, a történeti városi táj fogalmáról.12 

A fogalom európai megjelenését, történetét és átalakulását már többen összefoglalták.13 
A szakirodalomban a kulturális örökség legtöbbet idézett meghatározása a következőképpen 
szól: „Az örökség kezelése és feldolgozása a közösség nagyságától és szervezettségétől függet-
lenül ugyanazt az elvet követi. A kulturális örökség a közösség számára fontos jelentéssel bíró 
tárgyak vagy tárgyakkal kifejezett immateriális dolgok készlete. Ezeket a tárgyakat a megfelelõ 
intézmény összegyûjti, leltározza, megvizsgálja, közszemlére teszi, megőrzi, restaurálja, ha 
szükséges, megfejti és megérti a rejtett kódokat és levonja a következtetéseket. E folyamat so-
rán az eredeti tartalom valami újjal, a birtokbavévõ értelmezésével gazdagodik. Így az örökség 

9  Sonkoly Gábor: A kulturális örökség fogalmának értelmezési és alkalmazási szintjei. Regio XI(2000). 4. 45−66., 
47.; Erdősi Péter–Sonkoly Gábor: A kultúra melankóliája. A kulturális örökség fogalmának megjelenése. Világosság 
2005. 6. 73−90., 77.

10  Sonkoly Gábor: i. m. 45−66; Erdősi Péter–Sonkoly Gábor: i. m. 73−90.
11  Sonkoly Gábor: A kulturális örökség fogalmának kiteljesedése. A tárgyi és szellemi örökség összekapcsolódá-

sa Hollókő példájának elemzésén keresztül. = Historia Critica. Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karának Történeti Intézetéből. Szerk. Manherz Orsolya. Bp. 2014. 409−418.

12  Sonkoly Gábor: Léptékváltás a kulturális örökség kezelésében. Tabula XII(2009). 2. 199−209.
13  Sonkoly Gábor: i. m. (A kulturális örökség fogalmának értelmezési és alkalmazási szintjei) 45−66; Erdősi Péter–

Sonkoly Gábor: i. m. 73–90; Paládi-Kovács Attila: Hungarikum és értékmentés a néprajzi felfogásban. = Érték és 
közösség. A hagyomány és örökség szerepe a változó lokális regiszterekben. Szerk. Jakab Albert Zsolt–Vajda András. 
Kvár 2016. 11−20.
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összekapcsolódik az emlékezettel, mindkettő az identitás része, amit meg kell keresni, elõ kell 
ásni, meg kell őrizni, vagy újra fel kell fedezni. Ebben az értelemben az örökség valójában 
nemcsak arra szolgál, hogy feltérképezze a bírt javakat, hanem arra is, hogy körülírja, meghatá-
rozza az örökhagyó/örökös önazonosságát, sokszor anélkül, hogy az ennek tudatában lenne.”14 
Azaz míg az első időszakban csak a tárgyi környezet elemeire építettek, később az immateriális 
értékeket is beemelték a fogalom értelmezési körébe. 

A korábbi negyed évszázadban számos olyan helyi kezdeményezés született Erdély-
szerte, amelyek célja az volt, hogy a népi kultúrából származó tudást átörökítse olyan ge-
nerációknak, amelyek azzal saját környezetükben nem találkoztak volna. Ezt szolgálták a 
táncházak, kézműves-foglalkozásokat, néptánctanítást stb. is ajánló táborok, az úgyneve-
zett magyar házak hálózata, amelyek kulturális rendezvényeket szerveztek, a tájházak és 
falumúzeumok stb. A kulturális örökség intézményei ezeken a helyi kezdeményezéseken túl 
próbálja értékként elismertetni a lokális sajátosságokat, legyenek azok tárgyi vagy szellemi 
produktumok. Bár úgy tűnik, hogy az adott közösség dönt a saját értékeiről, a gyakorlatban 
csak javaslatot tesz, és a kívülállók egy csoportjára (nemzetközi, nemzeti vagy regionális 
bizottságokra) bízza annak eldöntését, hogy egy kulturális jelenség érték-e vagy sem. 

Az Erdélyi Értékek Tára útmutatójában az épített és természeti örökséget, a helyi gaszt-
ronómiát, a híres emberek életútját, hagyományőrző közösségek tevékenységét, lokális szo-
kásokat, hagyományokat sorolja fel, végül mindezekhez hozzáteszi, hogy a fentieken kívül 
bármi ide sorolandó, amiről a közösség úgy dönt.15 Nyilván számolni kell az erdélyi magyar 
kisebbségi helyzettel, amikor a helyi közösségek által létrehozott értéktárról beszélünk: a ha-
sonló magyarországi intézményektől eltérően az erdélyi megfelelője nem biztosít műemléki 
vagy bármiféle jogi védettséget a listán szereplő kulturális örökségi elemeknek, és teljesen 
független az olyan országos intézményektől, mint a műemlékvédelemmel foglalkozó állami 
szervezetek.

Az eddig összeállt listákat vizsgálva láthatjuk, hogy a lista szemelvényszerűen alakul, 
valamelyest véletlenszerű, semmiképpen nem reprezentatív. Előforul, hogy egy fontos téma-
körnél csak egyetlen település szerepel – ilyen például az erdélyi borkultúra esete.16 A mód-
szer előnye kellene legyen az, hogy a listára kerülő elemeket a helyi közösségek ajánlják, 
akik feltehetőleg tisztában vannak az ajánlott tételek részleteivel és jelentőségével. A gya-
korlat azonban azt mutatja, hogy ez az elvárás sem valósul meg maradéktalanul. A helyi kö-
zösségek ugyanis híjján vannak a megfelelő szakembereknek, és ez meghatározza azt, hogy 
mit ajánlanak, és milyen meggondolásból teszik az ajánlatukat.

Mivel az ajánlattevők nem feltétlenül a helyi kultúra szakmai ismerői, hanem adott ese-
tekben a közösség helyi vagy regionális szintű vezetői, ennek megfelelően történik a kö-
zösség számára fontosnak számító tételek kiemelése, ajánlása is. A lokális közösségek élére 
megválasztott vezetők nyilván megpróbálják kihasználni a kulturális örökség intézménye-
sített rendszereit, arra számítva, hogy a megfelelő értéktári listákra való kerüléssel a tele-
püléseik ismertebbekké válnak, turisztikai és ebből kifolyólag gazdasági előnyökhöz jut-
nak. Amikor a javaslattevők szakmai szempontból nem az adott témák ismerői, vagy nem a 

14  Sonkoly Gábor: i. m. (A kulturális örökség fogalmának értelmezési és alkalmazási szintjei) 45−66.
15  Az Erdélyi Értéktár szórólapja: http://www.kjnt.ro/ertektar/resources/documents/EE-szorolap_2.pdf. Utolsó 

megtekintés: 2017. 01. 03.
16  Online: http://www.kjnt.ro/ertektar/cimke/bor. Utolsó megtekintés: 2017. 01. 01. 
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lokális közösség tagjai, nyilvánvalóan azokat az elemeket javasolják majd az értéktárakba, 
amelyek körül korábban is létezett egyfajta regionális ismeretanyag és konszenzus az egye-
diségüket illetően: olyanokat, amelyek jellemzően benne vannak a lokális köztudatban, mint 
pl. a helyi hírességek, tudósok, feltalálók életpályája vagy a tárgyi kultúra azon részei, ame-
lyek muzeális eszközökkel szemléltethetők, mint a népművészet, népviselet, illetve az építé-
szeti vagy környezeti kultúra részei, amelyekkel kapcsolatban korábban is tapasztalható volt 
valamiféle turisztikai érdeklődés, mint a várak, templomok stb. Azaz a listán azt látjuk, ami 
egy pár órára betérő turista számára eddig is látványosságnak számított, és egy falumúzeum 
kereteiben elmesélhető volt.

Ugyanilyen fontos tényező az a dokumentáció, amely az ajánlatokat kíséri. Az érték-
tárakba történő felvételhez az ajánló szöveget és a leírást az elérhető kiadványok és saját 
személyes tudásuk alapján állítják össze. Legtöbb esetben a lokális tudásra és a megjelent 
helytörténeti munkákra hivatkoznak. A helytörténeti kiadványok egy jelentős részét amatőr 
helytörténészek írták. Az elmúlt huszonöt év alatt a szakmai közösségek részéről sem ezek 
kritikai méltatására, sem az esetleges hibáik javítása iránt nem volt elegendő érdeklődés, és 
várhatóan az értéktárak bizottságai részéről sem lesz erre kapacitás. Így megmaradnak az 
ellenőrizetlen helytörténeti referenciákra hivatkozó adatsorok. Ezért előfordul, hogy sem a 
saját információik nem naprakészek, sem az elérhető kiadványok nem szolgáltatnak megfe-
lelően dokumentált adatokkal. 

Mindez persze semmit nem von le az ajánlott kulturális elemek értékéből, hiszen a de-
fi níció szerint abból lesz érték, amit az adott közösség annak tart. De látnunk kell a folya-
matban az újfajta diskurzus születését. Jan Assmann úgy fogalmaz, hogy az emlékezetben 
sosem a múlt mint olyan marad meg, hanem az, amit az adott közösség rekonstruál belőle.17 
Egy emlékező közösség felépít magának egy narratívát, amelyben a sajátos jellegét, a többi 
csoporttól való különbözőségét hangsúlyozza. Ilyen értelemben ezek a helytörténeti munkák 
közelebb állnak az Assmann által említett csoportemlékezet megalapításához.18 A helytörté-
neti munkákban megnyilvánuló helyi diskurzusok arról szólnak, hogy a lokális értelmiségi 
milyennek szeretné látni a saját közössége múltját, amelyre a jelenben rámutathat, és az 
épülő értéktárak megerősítik ezeket a diskurzusokat.

A patrimonizáció kihívásai a tudományos gondolkodás számára

A magyar nyelvterületen végbemenő patrimonizációs folyamat nemcsak az egyes kö-
zösségek életében, hanem a néprajztudományban is változásokat hozott. Az Erdélyi Értékek 
Tára például céljául tűzi ki nemcsak a kulturális értékek felmutatását, kutatását, hanem 
aktív beavatkozást a kultúra működésébe, azaz az értékek ápolását, védelmezését és támo-
gatását is.19 

Érdemes különválasztani a patrimonizáció közéleti, közösségszervezési, illetve a foga-
lom tudományos szempontú alkalmazását. Láttuk az elmúlt időszakban, hogy a néprajzosok 

17  Jan Assmann: A kulturális emlékezet. Bp. 1999. 41.
18  Jan Assmann: i. m. 43.
19  Online: http://www.kjnt.ro/ertektar/az-ertektarrol. Utolsó megtekintés: 2016. 12. 29.
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egy része, akik részt vesznek a közösségszervező munkában, vállalták az örökségesítési 
munkálatokban való részvételt is. Egyes esetekben maguk a néprajzkutatók váltak a kultu-
rális örökségesítési folyamat aktív irányítóivá, hiszen részt vesznek az értéktár elemeinek 
ajánlásában is és az elbíráló bizottságban is. Ez a részvétel üdvözlendő, hiszen a erdélyi kul-
túrát leginkább ők ismerik, és amennyiben ilyen összegző áttekintések születnek, legjobb, ha 
szakemberek kezében van a folyamat. 

Egyes kutatók alkalmazott néprajznak nevezik a néprajzkutatók részvételét az örök sé-
gesítési folyamatban. Paládi Kovács Attila így írt erről 2016-ban: „Eljött az ideje az „al-
kalmazott néprajz” stúdiumainak, a szakirodalomban és a múzeumi gyűjteményekben, ar-
chívumokban felhalmozott „tudás” közös erővel történő hasznosításának.”20 Ehhez hasonló 
folyamatról beszélt Bali János a tanulmányában, amelyben ismertette az Átány községben 
végzett kutatási tevékenységüket és azt, hogy ezt követően ők, a kutatók fejlesztési tervet ké-
szítettek, és ezzel a gesztusukkal átléptek a kutatói szerepükből a közösség életét befolyásoló 
közösségszervezői szerepkörbe.21

Az alkalmazott néprajz fogalmának bevezetése talán a szakmai gondolkodás egyik leg-
fontosabb válasza a patrimonizáció kérdéseire. Bár korábban is felmerült az alkalmazott 
antropológia, alkalmazott néprajz kérdésköre, a magyar nyelvterületen még sosem látszott 
ennyire nyilvánvalónak a gyakorlati alkalmazhatóságuk.

Más kutatók egyenesen azt várják az értéktáraktól, hogy azok segítenek majd elkülöní-
teni az általuk valósnak nevezett néphagyományt az internet világában fellelhető nem valós, 
általuk giccsnek, bóvlinak, másolatnak vagy hamisítványnak nevezett néphagyománytól.22 
A néprajzkutatók továbbra is ragaszkodnak ahhoz az elképzeléshez, hogy a (népi) kultú-
rának vannak hiteles és kevésbé hiteles rétegei, és ők ebben a hitelesítői szerepben látják 
magukat.23 Ez az elkülönítés azonban csak a tudományos diskurzusban működik, hiszen ők 
maguk is tapasztalják azt, hogy a társadalmi dinamika ennek ellenáll, és a világban tapasztalt 
jelenségek állandóan kicsúsznak a normatív kereteik közül.

Nemcsak a lokális közösségeknek, hanem a néprajztudománynak is számolnia kell a kö-
zösségek életében várhatóan bekövetkező változásokkal. Nagyobb változás nyilván a jelen-
tősebb, országos, nemzetközi listákra történő felvétel esetében következhet be. Már 1996-
ban felmerült az, hogy a kulturális örökségek helyszíneinek gyarapításánál fi gyelembe kell 
venni a fenntartható fejlődés elvét, ugyanis felfi gyeltek a környezeti károsodásokra, ameny-
nyiben az adott kiemelt helyszín felkészületlen a nagy számú turista befogadására.24 Ugyanis 
az, hogy egy-egy javaslat felkerül a fontosabb listákra, visszafordíthatatlanul megváltoztat-
hatja a helyi közösségek világát, ahogy erre a kutatás már rávilágított Hollókő kapcsán.25 
De nemcsak a környezeti és az épített örökség károsodhat a folyamatban. Ezek a kiemelt 

20  Paládi-Kovács Attila i. m.; Bali János: A helyi értékek és a néprajz új szerepvállalása? Avagy egy közismert ku-
tatás revitalizációja Átányban. = Érték és közösség. A hagyomány és örökség szerepe a változó lokális regiszterekben. 
Szerk. Jakab Albert Zsolt–Vajda András. Kriza János Néprajzi Társaság, Kvár 2016. 149−168.

21  Bali János: i. m. 155−156.
22  Vajda András: Néphagyományok hasznosításának módjai és kontextusai. = Érték és közösség. A hagyomány 

és örökség szerepe a változó lokális regiszterekben. Szerk. Jakab Albert Zsolt–Vajda András. Kriza János Néprajzi 
Társaság, Kvár 2016. 48. 

23  Vajda András: i. m. 49.
24  Sonkoly Gábor: i. m. (A kulturális örökség fogalmának értelmezési és alkalmazási szintjei) 55.
25  Sonkoly Gábor: i. m. (A kulturális örökség fogalmának kiteljesedése) 408−418. 
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helyszínek értelemszerűen nagy tömegeket vonzanak, amire válaszul a település berendez-
kedik a tömeges turizmus fenntartására, és ezzel átalakul az adott közösség gazdasága, ér-
tékrendje, társadalmi szerkezete, mentalitása stb. Azaz mindaz, amit eredetileg fontosnak és 
védendőnek ítéltek meg.

A korábbi tudományos elemzések, összegzések a patrimonizáció folyamatának eredmé-
nyeképpen aggodalmakat fogalmaznak meg a néprajzkutatás tárgyát illetően. Kimondták azt, 
hogy azokon a településeken, amelyek felkerültek az egyes örökség-listákra, a kulturális ele-
mek elvesztették „eredeti társadalmi szerepüket”, és színpadiasultak, és felteszik a kérdést, 
hogy ilyen körülmények között vajon mi történjen „a védésre eredetileg méltónak talált” kul-
turális gyakorlatokkal, továbbá hogy a „turisztika színpadára felkerült népies gyakorlatok” 
egyáltalán tárgyát képezik-e a néprajztudománynak.26 Bár a muzeológusok számolnak a kul-
turális gyakorlat változásával, és az ennek megfelelő tárgyakat is beszerzik, mégis kérdéses 
marad, hogy mindezt hogyan értelmezi a néprajztudomány: „A muzeológus az új társadalmi 
gyakorlatokkal számot vetve a hagyományos értelemben vett authenticitásnak nem megfe-
lelő, de a kortárs gyakorlatokat híven tükröző kézműves termékeket szerez be. Kérdés, hogy 
a kulturális örökség-paradigma hatását leginkább megérző néprajzkutató hogyan értelmezi 
kutatása tárgyának imént bemutatott módosulásait.”27

A megfogalmazott dilemmák olyan folyamatokra utalnak, amelyek a patrimonizció 
fogalmának elterjedése előtt is foglalkoztatták a szakmát. Láttuk az elmúlt évtizedekben 
Erdélyben is azt a folyamatot, ahogyan az egyes népszokások színpadra kerültek. Láttunk 
színpadon előadott népszokásokat, fonót, betlehemest, sőt a kilencvenes évek első felében 
erdélyi betlehemes fesztiválokon is jártunk. Tudjuk, hogy egyes települések a turisták kedvé-
ért akár az esemény hagyományos dátumát is hajlandók voltak megváltoztatni, mint ahogy a 
torockói farsangtemetés esetében megtörtént. Számos, valamikor hagyományosnak számító 
népszokás idővel színpadiasult, előadássá vált. A jelenség tehát semmiképpen nem nevezhe-
tő újnak, és nem köthető a kulturális örökségesítéshez, bár világos, hogy a patrimoniációnak 
is szerepe lehet egy ilyen irányú folyamatban.

Az aggodalmak azonban csak akkor lennének érvényesek, ha a néprajztudomány vizs-
gálati tárgyához az eredeti, tradicionális, ősi, archaikus, de legalább hagyományos jelzőket 
társítanánk. Ha csak az képezné a vizsgálat tárgyát, ami az eredetinek tekintett társadalmi 
szerepét őrzi, és mindaz, ami ehhez képest megváltozott jelentéstartalommal működik, az 
nem érdemes sem a megőrzésre, sem a vizsgálatra. 

Bár ennek a szemléletnek ma is vannak követői, kizárólagossága már elég régen meg-
kérdőjeleződött. Ha a néprajzi vizsgálódás a mindenkori kultúra dinamikáját, működését kí-
vánja értelmezni, és ha minden külső hatással együtt azt kívánja megérteni, akkor ez esetben 
nem beszélünk dilemmáról. Ez esetben nemcsak az képezi a néprajztudományi vizsgálat 
tárgyát, amit egy konzorcium ősinek tart, hanem maga az állandóan változó társadalom. És a 
néprajztudománynak ehhez megvan a módszere és a fogalmi apparátusa.

Más megvilágításban is felmerül az, hogy adott esetben a listán szereplő tételek med-
dig szerepelnek a listán, és ott maradjanak-e, ha elveszíthetik jelentőségüket. Paládi Kovács 
Attila is feltette a kérdést összegző írásában: hogy mi történik egy-egy kulturális örökségnek 

26  Sonkoly Gábor: i. m. (A kulturális örökség fogalmának kiteljesedése) 414.
27  Uo. 417.
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nyilvánított elemmel akkor, ha annak jelentősége csökken. A szerző úgy vélekedett, hogy ez 
esetben törölni kell ezeket az elemeket a listákról.28 Ez a megközelítés sokkal inkább alkal-
mas arra, hogy számoljon a társadalmi dinamikával. A néprajzkutatók többnyire tudatában 
vannak annak, hogy egy állandó mozgásban levő kulturális gyakorlattal állnak szembe, és 
ebből kifolyólag azt is feltételezniük kell, hogy az egyes örökségesített elemek előbb vál-
tozásokat idéznek elő az adott közösségben, majd idővel kikophatnak, elhalványulhatnak, 
esetleg eltűnhetnek. A kutatói szempont ezért tér el a közösségszervezést szem előtt tartó 
patrimonizációs szemponttól: a kutató tudja, hogy a kulturális gyakorlatot folyamatában ér-
demes vizsgálni, a patrimonizáció pedig abban érdekelt, hogy egy pillanatfelvételt készít-
sen a kultúráról, a kultúra dinamikájának egy képét kimerevítse, és köréje építsen fel egy 
diskurzust.

A kutatók tudják azt is, hogy az egyes lokális közösségek mentalitása, értékrendje oly-
kor a fentiekben említett kis történetekhez hasonlókban érhető tetten. Láttuk, hogy a munka 
tisztelete egy olyan érték, amely meghatározza ezeknek a közösségeknek az ünnepeit és a 
hétköznapjait is. A történet nyilván csak egy kiemelt példa, amelyhez hasonlót még számosat 
találnánk. Mind arról szólnának, hogy egy kultúrának vannak kevésbé tárgyiasuló, kevésbé 
látványos elemei is, és ezek a látványos elemekkel együtt adják a teljes képet. A kultúra 
kevésbé tárgyiasult elemei kevesebb helyet kapnak majd a világ- és egyéb örökséglistákon. 
Nyilván mindig lesz pár olyan tárgy, amely jól mutat muzeumi tárolóüveg mögött, néhány 
esemény, amely elég nagy tömegeket mozgat, netán színpadra vihető, esetleg fesztiválmére-
tűre növelhető, és fel lehet hívni ezekre a szélesebb közönség fi gyelmét. De ezek mind nem 
léteznének azon nem materiális elemek nélkül, amelyeknek nincs múzeumban kiállítható 
tárgyi formájuk, nincs tömegeket mozgató látványos forgatókönyvük, mégis esetünkben a 
svábság kultúrájának szervező alapelemei.

A patrimonzáció szemlélete az érdeklődési terület és téma kiválasztásának módozatá-
ban is eltér a néprajztudomány szemléletétől. Jó példa erre a Hollókőről szóló tanulmány, 
amelyben a szerző hiányolja a faluról készült néprajzi áttekintéseket, monográfi ákat a vi-
lágörökségi listára kerülését megelőző időszakból. Megjegyzi, hogy bár az örökségvédelmi 
dokumentumokból az derül ki, hogy Hollókő egy „hagyományos népi kulturális és társadal-
mi gyakorlatot fenntartó település”, a néprajzi szakirodalom ezt nem igazolta vissza, azaz 
a világörökségi listára kerülését megelőző időszakban nem készültek megfelelő néprajzi 
monográfi ák.29 Nyilván itt két eltérő szemléletről van szó. Miközben az örökségvédelem 
azt tartja szem előtt, hogy minden fontosnak tartott tárgyi vagy szellemi értéket a megfelelő 
értéktárakban viszontlásson, a néprajzkutatók többnyire nem így választják ki kutatási témá-
ikat és területeiket. Csak ritkábban készül egy-egy témában teljes régiót átfogó áttekintés.30 
Legtöbb esetben a kutatási téma és helyszín kiválasztása a kutató személyes érdeklődése 
mentén történik. Ám ez a szelektív szempont nem jelenti azt, hogy a nem kutatott területek 
vagy témák nem lennének jelentősek. Az, hogy a néprajzi szakirodalomban egy településről 
nem lelhető fel monográfi a, csak a kutatók érdeklődéséről mond információt, és nem a téma 
jelentségéről. A kulturális örökségesítés továbbra is arra fog törekedni, hogy minden régióból 

28  Paládi-Kovács Attila: i. m. 15.
29  Sonkoly Gábor: i. m. (A kulturális örökség fogalmának kiteljesedése) 415.
30  Erről összefoglaló igénnyel Furu Árpád: Táji tagolódás Erdély népi építészetében. Doktori dolgozat. BBTE 

Magyar Néprajz és Antropológia Intézete, Kvár 2015.
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bevonja a nézete szerint értékes örökségi elemeket, és ehhez csak részben fog találni megfe-
lelően összeállított néprajzi szakirodalmi anyagot.

Az örökségesítés, a patrimonizáció ilyen megközelítésben akár fontos lehet, de egyelőre a 
kultúra felszínét kezeli. Várhatóan nem lesz a patrimonizáció része mindaz a tudás, amelyet 
egy néprajzkutató a mikrotörténelem, az antropológia eszközeivel felderíthetett, mint a népi 
vallásosság hétköznapi gyakorlatai,31 a magánáhitat és ezek kulturális és tárgyi eszköztárai,32 
az elbeszélt, az írott33 vagy a fényképezett34 élettörténeti jellegű tudás, hogy csak a fennebb 
említett sváb közösség pár példájánál maradjunk. Azaz ezeken túl mindaz a kultúra kevésbé 
látványos, kevésbé monumentális vagy kevésbé ünnepélyes része. 

Azt hiszem, hogy a patrimonizáció kiemelten a közösségszervezők szempontjából lehet 
ideig-óráig egy használható paradigma. A tudományos kutatásokat végző szakembereknek 
szélesebb látókört kell alkalmazniuk, azzal is kell számolniuk, ami a listákon kívül marad, és 
nem utolsósorban azzal is, hogy milyen hatása lesz majd ezeknek az örökségesítési folyama-
toknak az adott közösségek életére. 

Ami a paradigma tudományos alkalmazását illeti: 2009-ben egyes elemzések azt jósolták, 
hogy leginkább a néprajzosokat érinti a patrimonizáció, és a néprajztudomány képviselői 
kényszerülnek arra, hogy a tudományág alapjait átgondolják.35 Az azóta eltelt időben az örök-
ségesítés paradigmája elérte Erdélyt is. Igaz, hogy elkezdődött a regionális értéktárépítés, és 
az is igaz, hogy a csíksomlyói búcsújárás felterjesztése az UNESCO-listára kissé érzéke-
nyebbé tette az erdélyi médiát a kulturális örökség fogalmára, ám ezeknek közéleti, gazda-
sági és turisztikai impaktja még nem mérhető arányú. De ha meg is történne az áttörés, úgy 
vélem, nem lesz szükséges a diszciplína alapjainak újragondolása. A néprajzkutatók egy ré-
sze szakreferensként, szakmai irányítóként továbbra is szerepet fog vállalni a patrimonizáció 
folyamatában, a kutatás pedig az eddigi eszköztárával, módszertanával és fogalomrendszeré-
vel képes lesz mérni a változásokat és elvégezni a megfelelő elemzéseket. 

Az értéktárakba bekerülő információknak az a céljuk, hogy refl ektorfénybe állítsák egy 
kultúra egyik vagy másik részét. A kulturális örökségesítés folyamata tulajdonképpen kivá-
lasztja a kultúra egy szeletét, azt ellátja egy új megnevezéssel (patrimóniumnak, kulturális 
örökségnek nevezi), és végül úgy csodálkozik rá, mintha azok a fontosnak megjelőlt tárgyak 
vagy az azokkal kifejezett immateriális dolgok nem a teljes kultúra részei lennének, ame-
lyekkel eddig is együtt létezett. Az értéktárak tehát pillanatfelvételeket kínálnak majd egy 
hajdan élt közösségről, és mint ilyenek, ők maguk a melankólia tárgyává válnak. 

31  Szikszai Mária: Vallásos társulati élet egy szatmári sváb faluban. = Certamen I. Előadások a Magyar Tudomány 
Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában. Szerk. Egyed Emese–Pakó László–Weisz Attila. Kvár 2013. 
145–156.

32  Szikszai Mária: Az idő szakrális tagolása egy szatmári sváb faluban. = A Kriza János Néprajzi Társaság 
Évkönyve 21. Kulturális gyakorlat és reprezentáció. Szerk. Jakab Albert Zsolt–Ilyés Sándor. Kvár 2013. 107−119.

33  Szikszai Mária: Közösségeken innen és túl. Útkeresés és újratervezés a 20. század első felében: tizenegy Szatmár 
megyei apáca önéletrajza. Erdélyi Múzeum LXXVII(2016). 2. sz. 114-126.

34  Szikszai Mária: Egy szerzetesi közösség tagjainak fényképezési gyakorlata. Erdélyi Múzeum LXXVII(2015). 
2. sz. 92–109.

35  Sonkoly Gábor: i. m. (Léptékváltás a kulturális örökség kezelésében) 208.
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The Melancholy of the Cultural Heritage
Keywords: patrimonialisation, heritage regimes in local communities, Hungarian cultural values, tourism, 

UNESCO World Heritage list

This study refl ects on value management in local communities, on what is the role of the local community in the 
patrimonialisation process and also on some of the challenges behind the concept of patrimonialisation in ethnographic 
literature. Some years ago studies predicted that research on ethnography will be strongly affected by patrimonialisation, 
and scholars will be forced to rethink the fundamentals of their scientifi c thinking. Since then a regional databases 
on Hungarian cultural values has been created and local communities in Transylvania presented a proposal to the 
UNESCO World Heritage list. Despite this, the impact in public life, in economy or tourism is below expected. But if 
a breakthrough will happen, I believe that it will not necessary change the core of the theoretical framework. Some of 
the ethnographers will take part in the patrimonialisation process as project managers, and researchers already have the 
necessary methodology and instruments for the much needed studies.
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