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„Őrizzük és gyűjtsük össze emlékeinket, nehogy végleg elvesszenek, s ezáltal is üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen
és kétesebb a jövő.” Ezzel az Ipolyi Arnold-idézettel indult 1��5-ben a Székely Nemzeti Múzeum, akkor még
Cserey-Székely Múzeum naplója, s ennek latin, bibliai eredetije adta a mottót a Colligite fragmenta! – örökségvé-
delem Erdélyben című konferenciának, melyet 200� áprilisában az ELTE BTK HÖK a Művészettörténeti Inté-
zettel és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal (KÖH) közösen rendezett. A háromnapos tanácskozáson csaknem
negyven előadás keretében több szakterület képviselői, a műemlékvédelmi szakemberek és restaurátorok mellett
művészettörténészek, muzeológusok, építészek, valamint egyetemi hallgatók, doktoranduszok mutatták be a kö-
zépkortól a szecesszióig terjedő skálán a történeti Erdély és Partium gazdag ingatlan és ingó örökségének ismert és
kevésbé ismert emlékeit. A konferencián elhangzott előadások az elmúlt évek örvendetesen megélénkült kutatá-
sainak fényében egyaránt felölelték az elméleti művészettörténet-írás eredményeit, és az értékfelmérés, inventari-
záció, műemlék- és műtárgyvédelem, múzeumi gyűjtemények és kiállítások rendezésének gyakorlati kérdéseit,
kitérve olyan sajátos, több tudományterületet is érintő kérdéskörökre is, mint a kerttörténet és a népi építészet.

Az elhangzott előadások közül huszonhetet ad közre a 2009-ben napvilágot látott kötet. A bevezető ta-
nulmányok a Kárpát-medencében kialakult sajátos történelmi-politikai viszonyokkal összefüggésben tekintik
át az örökségvédelem kérdéseit. Az idén �0. születésnapját ünneplő Marosi Ernő akadémikus, az ELTE Mű-
vészettörténeti Intézetének tanára már referátumának címében is jelzi: Magyar(országi) művészettörténet – ré-
giók művészettörténete, hogy a magyar nyelvterület és államterület többszöri szétválása a történelem során kihatott
a művészettörténeti kutatások szemléletére. Rámutat arra is, hogy az utóbbi évtizedekben megélénkült az ér-
deklődés a régiók, így Erdély művészeti sajátosságai iránt, felülemelkedve a nemzetállami kereteken. Sebestyén
József, a KÖH munkatársa a holland gyakorlat bemutatásán keresztül helyezi a Kárpát-medencei épített örök-
ség felmérését és védelmét célzó programokat nemzetközi kontextusba, utalva az erdélyi szász kulturális örök-
ség ügyében létrejött német-román együttműködésre is. Diószegi László, a Teleki László Alapítvány vezetője a
határon túli magyar örökségvédelem eredményeit és nehézségeit vázolja fel személyes élményekkel fűszerezve.

Az erdélyi múzeumoknak a kulturális örökség feltárásában és megőrzésében, ezáltal a helyi magyar identi-
tás megőrzésében betöltött szerepét mutatja be Boér Hunor, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum
könyvtáros-muzeológusa és Soós Zoltán régész, a marosvásárhelyi Maros Megyei Múzeum néhány éve kine-
vezett fiatal igazgatója.

A kötet írásainak legnagyobb része az egyházi épületekkel és műtárgyakkal foglalkozik. Lángi József szé-
kesfehérvári falképrestaurátor az erdélyi műemléktemplomok felmérésére és dokumentálására a kolozsvári
TranssylvaniaTrust Alapítvány és a budapesti Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ által 199�-
ben indított programot ismerteti. Benczédi Sándor építész és Botár István, a csíkszeredai Csíki Székely Múzeum
munkatársa a középkori eredetű csíkmenasági katolikus templom 200�-es kutatásáról számol be. Szőke Balázs,
az ELTE BTK PhD-hallgatója egy különleges emlékcsoportot, a dél-erdélyi téglabordás későgótikus boltozatú
templomokat, Nagy Gergely Domokos (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) pedig a centrá-
lis barokk templomokat tárja az olvasó elé. Jékely Zsombor (Iparművészeti Múzeum) és Szabó Tekla (KÖH)
tanulmányai a közelmúltban feltárt erdélyi falképek ikonográfiai sajátosságait vizsgálják. Sarkadi Nagy Emese
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(Szépművészeti Múzeum Könyvtára) a dél-erdélyi Almakerék teljes épségben fennmaradt, középkori eredetű
szász evangélikus templomának ma is eredeti helyén álló oltárát mutatja be.

Több tanulmány ismerteti a nagy hagyományokkal bíró erdélyi ötvösség gazdag emlékanyagát. H. Kolba
Judit (Magyar Nemzeti Múzeum) írása a 2009-ben ezeréves fennállását ünneplő gyulafehérvári egyházmegye
templomainak 15–1�. századi liturgikus tárgyait, Lovag Zsuzsa (Iparművészeti Múzeum) a következő két év-
század ötvösművészeti emlékeit,T. Németh Annamária (Magyar Nemzeti Múzeum) pedig a 19. századi ötvösség
történetét veszi számba. A katolikus emlékek mellett a protestáns liturgia eszközeit is áttekinti a kötet, rávilá-
gítva a felekezetszerveződés során kialakuló különbségekre. Kovács Mária Márta (Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetem, Kolozsvár) a Hunyad-Zarándi Református Egyházmegye ötvöstárgyain keresztül ad áttekintést az
erdélyi református egyházközségek régi klenódiumainak sokszor hányatott sorsáról. A Székely Nemzeti Múzeum
művészettörténész-muzeológusa, Barabás Hajnalka egy szerényebb anyagi lehetőségeket, ugyanakkor nagy mes-
terségbeli tudást tükröző emlékanyagot, az ónedényeket tárja elénk a kézdiszéki református egyházközségek
klenódiumainak példáján.

A brassói szász evangélikus egyházközség művészettörténésze, Bálint Ágnes a Fekete templom kiemelkedően
értékes textilgyűjteményéről és a megőrzésére irányuló programról tájékoztat. Ennek a gyűjteménynek az egyik
része a középkorból megmaradt liturgikus öltözeteket foglalja magába, melyeket a lutheri tanokat elfogadó szá-
szok tudatosan őriztek meg és használtak a reformáció későbbi, radikális irányzataitól való elhatárolódás jegy-
ében. A másik részt az oszmán-török szőnyegek csoportja alkotja, melyek több erdélyi városhoz (pl. Segesvár,
Medgyes) hasonlóan a templom belső terét díszítik.

A tanulmányok másik nagyobb egysége a világi emlékekre, azon belül főleg a nemesi lakóépületekre fó-
kuszál. Bakonyi Regina, az ELTE BTK régészet-történelem szakos hallgatója a Maros felső folyása mentén,
Szászrégen közelében fekvő Disznajó későközépkori udvarházát ismerteti. A Szépművészeti Múzeum munka-
társa,Terdik Szilveszter a balázsfalvi kastély egykori kápolnájáról emlékezik meg. Fekete Albert (Budapesti Cor-
vinus Egyetem) a Maros menti kastélykertek tájformáló hatását vizsgálja, Kentelky Endrével (Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár) és Kovács Lóránttal együtt pedig a gernyeszegi barokk Teleki-kastély
kertjét mutatja be. A Magyar Kastélylexikont szerkesztő Virág Zsolt a partiumi Bihar megye kastély- és kúria-
állományának inventarizációjáról számol be.

A népi építészet emlékeiről is szólnak a kötet írásai. A Marosvásárhelytől délre fekvő, székelyföldi Vécke-
völgy falvainak építészeti örökségéről Tőke Márta és Szegedi Gabriella építészek tudósítanak, javaslatokat is
megfogalmazva a falukép védelméről. A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársai, Vass Erika és
Buzás Miklós a skanzenben kialakítandó erdélyi épületegyüttes telepítési koncepcióját ismertetik. Keserü Ka-
talin, az ELTE BTK Művészettörténeti Intézetének tanára a századforduló népművészetből merítő modern
építészetét, az Arts and Crafts mozgalom, a vernakularizmus és a regionalizmus kapcsolatát elemzi Toroczkai
Wigand Ede székelyföldi falusi épületei kapcsán.

A kötetet a főszerkesztő, Nemesné Kis Tímea rendezte egységbe, aki a konferencia szervezésében is orosz-
lánrészt vállalt. Munkáját a szerkesztőbizottság másik két tagja, Horváth Balázs Zsigmond és Sebestyén Ágnes
segítette. A címlapterv, mely az egykori kerci cisztercita kolostor romjainak részletét mutatja, Péter Alpár mun-
káját dicséri. A tartalmas és igényesen tipografált írásokhoz gazdag képmelléklet kapcsolódik, számos alaprajz-
zal, felmérési dokumentációval és színes fényképpel. Ez utóbbiakat Nemes Róbert állította össze, akárcsak a kötet
hátsó borítóján filmszalagszerűen elrendezett, egy-egy emléket bemutató fotókat.

Az előadások és a kötetben közreadott tanulmányok további kutatásokra, múltunk emlékeinek megismeré-
sére és megóvására buzdítanak a fentebb idézett gondolat jegyében: „Colligite fragmenta, quae supersunt ne pereant”
(Jn 6,12), Károli Gáspár fordításában: „Szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne veszszen.”
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