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MŰEMLÉKVÉDELEM ÉS INTEGRITÁS

Vukoszávlyev Zorán

PRoTEcTIoN of HISToRIc MoNuMENTS aND INTEGRITy

Buildings carrying the cultural traditions of our country, towns and villages, and – as prominent treas-
ures of the environment – defining their images and framing our historical and national identity are part 
of the irreplaceable heritage of our nation’s history, culture and art. These constructions as monuments 
– regardless of their ownership – are shared cultural treasures of the whole nation, and there is a need 
for national cooperation to protect them. It is a public interest to ensure their maintenance and appropri-
ate use, and to make them accessible to the whole society.

as it has been recognized that the tendency of revaluating the traditions of the past has become 
stronger all over the world in the last few years, the careful maintenance and sustainable development 
of the constructed heritage became an important strategic issue and gained financial support from sev-
eral sources. It is not only important from the perspective of the touristic sector to promote the role of 
the built environment in passing on traditions, but our monuments – always representing their own era 
– are also important elements of our nation’s identity.

During its history, a monument’s value is increased by non-material factors which can also be char-
acterized and evaluated. This social value – similarly to the material value – increases with the age of 
the monument and with the number of its modifications. The sustainable maintenance of a historical 
monument represents the caring behaviour of a new age. Renovations have significant social impor-
tance as besides their function as touristic sights with attached services, these sites also contribute to the 
promotion of gastronomy and arts education, and to the strengthening of individuals’ bonds with the 
general central-European culture. The communication of these values, the exploration of the related 
national values and their positioning in the history of European culture enhance continuous learning at 
different ages, local and regional cultural identity and relationships within society and among nations.

The aim of the sustainable development of the built environment, more specifically the renovation 
of monuments, is to create usable buildings available for certain functions. It is not acceptable to pre-
serve and maintain a monument for its own sake only to keep its historical or aesthetic values. The ar-
chitectural heritage – with its historical and contemporary elements – plays an important role in our 
quality of life: starting from our attachment to our history, through its modern use, it also represents our 
faith in the future. In addition to the beauty of the sites, their psychological effect is also significant: 
besides shaping the self-image of our society, they also influence its physical well-being.
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Hazánk történelmének, kultúrájának és művészetének pótolhatatlan örökségét képezik azok az alkotá-
sok, amelyek a környezet kiemelkedő értékeiként az ország és az egyes települések arculatának jelleg-
zetes meghatározói, kulturális hagyományainak hordozói, s egyben a történelmi és nemzettudat for-
málói. Ezek az alkotások, mint műemlékek – a tulajdonjogra való tekintet nélkül – az egész nemzet 
közös kulturális kincsei, védelmük nemzeti összefogást kíván. fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó 
használatuk és az egész társadalom számára való hozzáférhetővé tételük közérdek.

a kulturális örökség leglátványosabb szegmense a materializált emlékként identitáshordozó ér-
tékkel bíró épített kulturális örökség. felismerve az utóbbi években világszerte felerősödő tendenciát 
a múlt hagyományainak újraértékelésére, az épített örökség gondos megőrzése és fenntartható fejlesz-
tése több gazdasági síkon is hathatós támogatást nyert el, kitüntetett stratégiai téma. Nem csak a turisz-
tikai ágazat fontosságára tekintettel kell épített környezetünk hagyományörökítő szerepét erősíteni, 
hanem a nemzeti önazonosság fontos elemei is a minden adott kor reprezentánsaként jelen lévő műem-
lékeink. 

az emlék értékéhez történelme során nem anyagi természetű értéknövelő hatások is adódnak, 
amelyek szintén jellemezhetők, értékelhetők. E társadalmi érték – az anyagi értékhez hasonlóan – az 
emlék korával és a rajta végrehajtott változtatások számával nő. Ezek a változások, bár alapvetően tár-
sadalmi érdeket kívánnak szolgálni, nem mindig egyeznek meg a műemlék egységes művészeti értéké-
nek megőrzése elvével. Egy történeti emlék fenntartó megújítása akkor jár helyes úton, ha nem önmaga 
reprezentációjának elsődleges céljával, hanem a nemzeti örökség széles körű társadalmi érdekével azo-
nosulva korának oly gondoskodó magatartásáról ad számot, mely alapvetően a műérték megőrzését 
célozza. E szemlélet egy gyarapodó műemlékállományt eredményez, mely sokszínűségében gazdag, 
diverz, de egységes identitás-mintázatot hordoz. Ennek eléréséhez szélsőségesen pragmatikus megkö-
zelítés nem alkalmas – sem történeti korszak, sem típus, sem forma, és ugyanakkor sem tervezési mód-
szer, sem karta-szellem, sem ideológiai prekoncepció kizárólagossága nem vezet fennmaradó érték te-
remtéséhez.

Egy műemléki érték kordokumentumként való felújítása lehetőség annak időleges megőrzésre, de 
csakis folyamatos karbantartás általi állagmegőrzés biztosít hosszútávú fenntarthatóságot. az integrált 
szemléletű műemlékvédelem tudja elérni a társadalmi beágyazottság magas fokát, nem elsődlegesen tu-
risztikai látványossága okán, hanem a kapcsolódó beépülő szolgáltatások által: a gasztronómia, a művé-
szeti nevelés, az általános közép-európai kulturális kötődés megerősítésére adnak lehetőséget a komplex 
fenntarthatósági szemlélettel létrehozott beavatkozások az egyén, a közösség, a nemzet számára. a mű-
emlék művészeti és történeti értékei egységének kommunikálása, a hozzá kapcsolódó nemzeti önazo-
nosság-értékek feltárása és azok európai kultúrtörténetben való elhelyezése komplex bemutatást tesz 
lehetővé. Ezen egység megértése és megélése több életszakaszban is a folyamatos tanulás által erősödő 
kapcsolódást, a lokálistól a regionális szintekig kitáguló kulturális identitás-élményt, a társadalmon be-
lüli és nemzetek közötti kötődés megerősítésének eszközévé nemesíti a műemlékgondozást.

az épített környezet fenntartható fejlesztése, ezen belül is a műemlékek helyreállításának célja 
használható, funkciót ellátni képes épületek létrehozása. Öncélú, csak az emlék történeti, régiség, vagy 
esztétikai értékének megőrzése és fenntartása nem fogadható el. az integrált műemlékvédelem / épí-
tett kulturális örökség fenntartása érdekében állami irányítóinak felelőssége a források megtalálása, 
gondos hozzárendelése és legjobb hasznosítása – az épített örökség megújítása tehát nem öncélú prog-
ramokként, hanem komplex kulturális, művelődési, szabadidős-turisztikai célokkal kettős eredménye-
ket ér el. az építészeti környezet – annak történeti és kortárs elemei is – mai életminőségünk meghatá-
rozó tényezői: a történelmünkhöz kötődésből kiindulva, a jelen korszerű használatán át a jövőbe vetett 
hit letéteményesei. az esztétikai élményen túl pszichikai hatásuk sem elhanyagolható – így társadal-
munk önképének formálásán túl annak konkrét fizikai létformájára is hatással bírnak. 

2014-ben a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alá került a kulturális örökségvédelem 
korábban megosztott feladat- és hatásköre. 2017. január 1-ével megszűnt a forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ. a műemlékvédelem és a szélesebb örökségvédelem 
nemzeti szintű koordinációjának legfelsőbb szintje a Miniszterelnökségen önálló területi helyettes ál-
lamtitkárság keretin belül főosztályi szintre került. az örökségvédelem irányelveinek meghatározása, a 
törvényi szabályozás készítése és végrehajtásának szakmai vezetése mellett a miniszter által delegált 
feladatként a helyettes államtitkárság feladatai között található a civil örökségvédelmi szervezetekkel 
történő kapcsolattartás és az örökségvédelmet érintő kormányzati programok szakmai segítése.
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a magyar műemlékvédelem lapjának 61. évfolyama záró számát tartja kezében az olvasó. a 2017-
es év számos átalakulási folyamata közt a műemlékekkel kutatói, restaurátori és építésztervezői meg-
közelítéssel is foglalkozó tudományos folyóirat fennmaradt. Megújulása – mely a lapszámot fellapozva 
érzékelhetővé válik vizuálisan és tartalmilag is – nem törvényszerű. abból a meggyőződésből történik, 
hogy a hagyományos értékeken nem túllépve, hanem azokat a korábban is markánsan képviselt tartal-
mi irány mentén tovább gazdagítja. Ennek része kell legyen a két világháború közötti építészeti örök-
ségünk összehasonlító elemzése, az 1945-öt követő korszak hazai építészetünk alkotásainak nemzetkö-
zi szinten is számon tartható értékeinek feltárása és a korszerű műemléki gyakorlat nemzetközi 
példáinak értékelése mellett saját műemlékvédelmi örökségünk újraolvasása is.

a 2017. évben felállított új szerkesztőbizottság köszönettel tartozik a folyóirat magas tudományos 
színvonalát és tartalmi gazdagságát biztosító, a műemlékvédelem területén elméleti és gyakorlati mun-
kásságukkal is meghatározó egykori tagoknak – kiket az egyes lapszámok kolofonjai örökre regisztrál-
tak. Mégis egy név kiemelését engedjék meg: a szakpublikációk gondozását szó szerint is atyaian ellá-
tó Bardoly Istvánnak szóljon külön elismerő köszönetünk. az új szerkesztőbizottsági struktúra a 
legszélesebb társadalmi bázisra helyezi a folyóirat szakterületi kapcsolatait – tagjai a hazai örökségvé-
delem, műemlékgondozás és tudományos kutatás kormányzati és társadalmi szerveinek, valamint civil 
szervezeteinek képviselői.

A főszerkesztői köszöntő Budapesten, a Táncsics Mihály utca 1-ben íródott.

1. kép Táncsics Mihály utca 1. országos Műemléki felügyelőség (forster Központ) aulája az átadás után
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