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(Szerkesztői előszó)

Az ipari örökség 
nem elég arisztokratikus, 
következésképpen alsóbbrendű

Váci piroska, a hazai ipari örökségvéde-
lem harcosa alábbi helyzetkép-leírásá-
ban kiemeli: meg kell értenünk a mű-
emlék és az ipari örökség közötti lénye-
gi különbséget.  a hivatalos értelmezés-
hez kapcsolódó észrevételek lehetősé-
get adnak annak jelzésére, hogy a kul-
turális örökség katasztrófahelyzetének 
kialakulásáért talán a hagyományos 
védelem/őrzés  koncepció is felelős. 

aligha vitatható, hogy műemlék az, 
amit  – hivatkozással a művészettörténe-
ti és esztétikai értékelés során megállapí-
tott műemléki értékeire – jogszabállyal 
védetté nyilvánítottak. az ipari kulturális 
örökségnek  is csak így adható műemlék 
minősítés. élő szerzők alkotásai  kivétele-
sen, a létrehozás után több évtizeddel 
kaphatnak védelmet. addig – bár nagy-
szerűek – nyugodtan elpusztíthatók. 

a társadalmi csoportok tagjai csak 
generációkon át hagyományozódott, 
eleven kulturális jellemzőikkel, szokása-
ikkal tudnak kommunikálni. a kulturális 
jellemzők életben tartása aligha érhető 
el az objektumok műemléki vagy akár 
helyi védelmével. a tárgyak védelme – 
ami voltaképp nem más, mint skanze-
nesítés, hovatovább cirkusziasítás – a 
szellemi világba ágyazott létrehozás 
folyamatát kivételesnek, ismételhetet-
lennek tünteti fel, így az utódokat néző-
jükké degradálja.  a törekvés a műem-
lékként védett vagy helyi védettségű 
kulturális örökség különböző fajtáinak 
(épített környezet, művészeti alkotások, 
történeti műtárgyak, régészeti leletek, 
szellemi kulturális örökség) megőrzésé-

re ugyanolyan kudarcra ítélt, mint szű-
kebb részterületén a műemlékvédelem. 
a társadalmak mindennapjaiban nem 
élő kulturális örökség védőernyői új 
társadalmi csoportok beáramlásával 
felszakadnak. Jól mutatják ezt a nyugat-
európai örökségmentő kudarcok: a 
mégoly sikeres kulturális turizmus e 
kudarcot nem fedi el. a globalizált fo-
gyasztási, életviteli minták nem zökken-
nek vissza a lokális életviteli mintákba. 
ez csak akkor történhetne meg, ha a 
tradíciókat még őrző társadalmi rétegek 
ilyenek újraépítésére kényszerítenének. 

az ipari kulturális örökségre – ha ma-
rad még – a beözönlő idegenek úgy 
fog nak vigyázni, mint a rómaiak a görög 
kultúra értékeire, beleértve  a nagyüze-
mi technológiák által generált hatékony-
ságot is. a tárgyak, építmények műkö-
dése ennek a termelő kultúrának kita-
pintható-szemlélhető reprezentálója. 
mondhatni, szellemi gyermekeink ezek, 
amelyekhez, nyilván, nosztalgiával is 
viszonyulunk. de ennél többről is szó 
van. a szellemi munkálkodás sajátos 
tér képei, amelyeket aligha lehet  letapo-
gatni számítógépes animációkkal.

ÁRTATLAN APARTHEID – 
kIrekesztő örökséGVédelem 

Fent: az istvánteleki víztorony (ismeretlen fényképező felvétele)
lent: Budapest, a volt Globus konzervgyár épületei (fotó: Vastalicska)

Fent: törökszentmiklós, téglagyár
lent: kőbánya, sörgyár, üzemi épület
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tömegével semmisülnek meg ezek 
az üzenő objektumok, mert teremtő 
közegük nem rendelkezhet felettük. 
kellene lennie társadalmainkban annyi 
erőnek, hogy az elavulttá vált technoló-
giák mindaddig működjenek, amíg az 
avult szerkezetek megengedik. ahogyan 
nagyvárosi fiatalok még életben tartják 
a szellemi örökséget a néptánc-mozgal-
makban. nyilván nem a végtelenségig 
lehetséges ez. de tudni kell, hogy a gyil-
kosság, az életrövidítés nem csupán a 
megölt életét veszi el, hanem tágabb 
környezetében is rombol. ráadásul az 
ipari kulturális örökség elpusztítása s az 
ennek jogát szinte legalizáló média-tá-
lalás az idő előt ti, értelmetlen elpusztí-
tást elkerülhetetlen életténnyé stilizálja.  

a lepusztult ipari tájak életben tartását 
megcélzó  városterápiás kísérletek hol 
támaszkodhatnak még szét nem mor-

zsolódott, együttműködésre képes kö-
zösségekre? Ha ilyen nincs is, arra lesz 
elit, hogy a működés felől generált for-
mákat  „megnemesítse”, művészi több-
lettel szerelje fel.  ahogyan az 1900 körül 
begyűjtött népdalokra sikerült nagyze-
nekari ruhát aggatni. a lepusztult ipari 
tájak kulturális terekké stilizálva,  public 
art programok jegyében a társadalom 
különböző rétegeinek lehetőséget ad-
nak a kultúraalakításba bekapcsolódás-
ra, reagálhatnak a helyi környezetre.  
akár úgy, hogy tovább rombolják, akár 
úgy, hogy valamelyes  feljavítással szó-
rakoznak.

turisztikai termékekké formáltan pe-
dig a fogyasztókra tekintettel az épüle-
teket akadálymentesíteni, a faszerkeze-
teket tűzgátló bevonattal ellátni kötele-
ző, a rozsdás szerkezetek felfényezése 
mellett pedig megkezdhető az ipartör-

téneti régiségek sorozatgyártása romá-
niába kihelyezett üzemekben. 

aki az ipari létesítmények romjait járja, 
berendezések elpusztítását tapasztalja, 
és tudja, hogy semmi sem véd a profit-
éhes spekulánsoktól, megteheti, hogy 
elfordítja a tekintetét. Hiszen végignézni 
a rombolást nem igazán elegáns (né mi 
perverzitás ugyan rejlik benne). azért 
azt, aki ma arra szólít fel, hogy csináljunk 
alapos inventarizációt, tárjunk fel elha-
nyagolt, elfeledett helyi értékeket sza-
badjon figyelmeztetni. nagy a veszély, 
hogy spekulánsoknak adunk ezzel tip-
peket a hatékonyabb pusztításhoz. 
megtapasztalhattuk, hogy bármiféle 
védelmi intézkedés milyen heves bon-
tási-pusztítási lázat támaszt. aminél csak 
az fájóbb, amikor a védelemre hivatott 

– például a főépítész – ad ötleteket a 
romboláshoz.

az ipari kulturális örökség objektumai, 
a termelő kultúrához kötődő szellemi 
örökség érzékletes támaszai eltűnnek, 
eltorzulnak. a létfontosságú javak ter-
melését és közvetítését  a  tudásgazda-
ságba szédült társadalmak  kihelyezik 
távoli földrészekre. a vizualitás jelentő-
sége megnő, azonban az érzékelés, kü-
lönösen a társas biológiai lényként  való 
együtt működés ingervilága elszegénye-
dik. sok évszázados szokások, gesztusok, 
amilyenek például a kistelepülési kö-
szöntések, spontán segítő mozdulatok, 
nem találnak működési  terepet. 

az UnesCo 2003-ban egyezményt 
fogadott el a szellemi kulturális örökség 
megőrzéséről; az országgyűlés a 2006. 
évi XXXVIII. törvénnyel kihirdette. ennek 
szel lemében megkezdődött a szelle-
mi kulturális örökségvédelem nemzeti 
rend szerének felépítése. első lépésként 

az egyes közösségek, csoportok vagy 
egyének azon szellemi javait kívánta 
összegyűjteni, dokumentálni és közis-
mertté tenni, amelyeket a közösségi 
emlékezet és tudás részeként mint élő 
örökséget ismernek és gyakorolnak. Fel-
hívta a magyar kultúra iránt elkötelezett 
közösségeket, csoportokat és egyé ne-
ket, hogy vegyék számba élő vagy még 
feleleveníthető örökségüket, nemzedé-
keken át öröklődő szokásaikat, kifejezé-
si formáikat és hagyományos ismerete-
iket. ezek közül jelöljék ki azokat az ele-
meket, amelyeket a szellemi kulturális 
örökség nemzeti jegyzékébe való fölvé-
telre javasolnak. az oktatási és kul turális 
minisztérium hozzájárul a listára fölvett 
elemek megőrzéséhez, s közülük vá-
lasztja ki azokat, amelyeket az emberi-
ség szellemi kulturális örökségének re-
prezentatív listájára javasol. 

szemezgetünk – ahogyan a népi mo-
tívumokat, dalokat gyűjtögették a múlt 
századelőn,  alkotói feltöltődésre, dekla-
ráltan a népi értékek felemelésére –, a 
gyarmati elmaradottaknak pedig torzít-
va adjuk vissza azt, ami az övék volt. 
népdalokat hangversenytermekben 
nagyzenekari maszatolással, népi motí-
vumokat bankok, biztosítók homlokzat-
dekorációiként…

(Kőszeghy Attila)

szemben: Budapest Újpest, víztorony 
(fotó: Országépítő, archívum)

lent: a kispesti gránitgyár épülete 
(fotó: Vastalicska)
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