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BEVEZETÉS

Rezümé / Resume 

Rezümé 

Az épített örökség és a kortárs építészet kapcsolódási pontjai napjainkban egyre inkább a nemzetközi 
építészet figyelmének középpontjába kerülnek. Az épített örökség fogalmának expanzív kiterjesztése (a 
lokális értékek és a közelmúlt emlékeinek felértékelődése) az emlékek szubjektív újrarétegződéséhez, és a 
beavatkozások építészet-módszertani differenciálódásához vezetett. Az örökség-rehabilitáció, régi és új 
építészet találkozása tehát egy olyan terület, ami a kortárs építészeten belül önálló fogalomkörré 
teljesedett az elmúlt évtizedek folyamán. A doktori kutatás alapvetésként külföldi folyamatok 
vizsgálatának segítségével körvonalazza az örökségvédelem átalakulását, és illusztrálja az épület-
rehabilitációk tendenciáit az építési gyakorlat egy jól lehatárolható területére (Spanyolország) és 
időszakára (1992-től napjainkig) fókuszálva.  

A kutatás célja a kortárs építészet és az örökségvédelem határfelületének, kapcsolatának és módszertani 
párhuzamainak vizsgálata a sajátos spanyolországi viszonylatok tükrében, és ezen túl azon elméleti, 
építészeti-módszertani, és társadalmi háttér fölfejtése, ami lehetővé tette a megismert örökségvédelmi 
beavatkozások, épület-rehabilitációk létrejöttét, és hozzájárult azok építészeti formálásához, 
színvonalához. A kutatás lezárásaként, egyfajta hasznosulásként pedig felvázolásra kerülnek azok a 
közép-európai illetve hazai párhuzamos folyamatok, amik a spanyolországitól lényegében eltérő helyzetet 
eredményeznek. A disszertáció a kortárs spanyol örökségvédelem vizsgálatakor egyaránt támaszkodik az 
ország építészetének dinamikáját belső nézőpontból figyelő spanyol kutatók munkájára, valamint a 
nemzetközi összefüggéseket kívülállóként látó külföldi szerzőkre. 

A disszertáció tehát az örökségvédelem és a kortárs építészet határterületére eső építészeti 
beavatkozásokat vizsgálja, és a régi és új építészet találkozási pontjait nem klasszikus értelemben 
definiált műemlékvédelmi beavatkozásként, hanem kortárs építészet alkotásaként elemzi. Az értekezés 
négy fő részre tagolható: az elméleti háttér bemutatására, építészeti módszertani eszközök elemzésére, az 
épület-rehabilitációk társadalmi szerepére, és végül az eredmények hasznosításának kérdésére. 

Resume 

The connection points of built heritage and contemporary architecture nowadays get increasingly in the 
centre of attention of international architecture. The expansion of the concept of built heritage (the 
revaluation of local values and the remains of recent history) has led to subjective restratification of the 
relics and to architectural-methodological differentiation of interventions. Consequently, the 
rehabilitation of heritage, the meeting of old and new architecture is a field that accomplished to be an 
independent category of contemporary architecture during the past decades. The doctoral research 
outlines the basis of the metamorphosis of heritage protection by the help of examination of foreign 
processes, and it illustrates the tendencies of building rehabilitation focusing on a well definable territory 
(Spain) and period (from 1992 till today). 

The aim of the research is the examination of these interface, relationship and methodological parallels 
of contemporary architecture and heritage protection reflected in the special conditions of Spain. Beyond 
this, the aim is the cognition of the theoretical, architectural-methodological and social background that 
enabled the establishment of the interventions and building rehabilitations of heritage protection, and 
contributed to their architectural instruments and quality. As the closure of the research, those parallel 
processes of Central Europe and Hungary are outlined that resulted in a situation rather different from 
that in Spain. When examining contemporary Spanish heritage protection, the dissertation relies equally 
on the work of Spanish researchers watching the dynamics of the country’s architecture from an inner 
point of view; and on foreign authors observing international context from outside.  

Accordingly, the dissertation examines the architectural interventions on the frontiers of heritage 
protection and contemporary architecture, and it does not analyse the meeting points of old and new 
architecture following the classical terminology of monument protection but as an artwork of 
contemporary architecture. The discourse can be divided into four parts: the presentation of the 
theoretical background, the analysis of architectural methodological instruments, the social role of 
building rehabilitations and finally the question of the utilization of the results.  
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„A restaurálás nagyon hasonlít a 
műfordításhoz: az építész a tér költője kell 
legyen, aki mai nyelvre fordítja le és mutatja 
be egy letűnt kor és stílus költészetét.”  

Sáenz de Oíza1 

 

BEVEZETÉS 

A kutatás háttere és elsődleges céljainak összefoglalása 

Az épített örökség és a kortárs építészet kapcsolódási pontjai napjainkban egyre inkább a nemzetközi 
építészet figyelmének középpontjába kerülnek. Ezzel párhuzamosan fokozatosan átformálódott a 
műemlékvédelem fogalomhasználata is: műemlék helyett az épített örökség vált kulcsszóvá, ami jóval 
szélesebb spektrumot fed le, mind mennyiségi, mind minőségi szempontból. Differenciálódott az 
értéknek tekintett épületek funkcionális és kor szerinti eloszlása is.2 A folyamat logikus következménye, 
hogy az örökséghez kapcsolódó építészeti beavatkozások módszertana is egyre többször elszakad a 
klasszikus értelemben vett műemléki helyreállításoktól – hiszen az esetek nagy részében nem minősített 
műemléki értékhez, hanem általános értelemben vett (vegyes építészeti színvonalat képviselő) történeti 
épülethez kapcsolódik. A témakör előbb az európai építési gyakorlatban, majd ezt követően az aktuális 
folyamatokat elemző, szélesebb körű nemzetközi szakirodalomban is megjelent, különböző új 
kulcsszavak köré rendezve: rehabilitáció, revitalizáció, újrahasznosítás, újrahasználat, transzformáció…3 

Az örökség-rehabilitáció, régi és új építészet találkozása tehát egy olyan terület, ami a kortárs építészeten 
belül önálló fogalomkörré teljesedett az elmúlt évtizedek folyamán. Hazánkban – egyes nagyobb 
nemzetközi figyelmet kapott művek fordításán túl – hiányos a kortárs örökségvédelem témájához 
kapcsolódó építészetelméleti szakirodalom, ezért a doktori kutatás alapvetésként külföldi folyamatok 
vizsgálatának segítségével körvonalazza az örökségvédelem átalakulását, és illusztrálja az épület-
rehabilitációk tendenciáit az építési gyakorlat egy jól lehatárolható területére (Spanyolország) és 
időszakára (1992-től napjainkig) fókuszálva.  

A helyszínválasztást az indokolja, hogy Spanyolországban a mai napig elevenen él a történeti múlt 
összetettsége, a különböző kultúrák (római, vizigót, mór, zsidó és keresztény kultúrkörök) hosszas 
együttélése illetve egymásra hatása, és az ebből következő, máig nyomon követhető kulturális 
sokszínűség és tolerancia. Hasonlóan alapvető fontosságúak a modern építészet megjelenésének sajátos 
(politikai-társadalmi) körülményei és napjainkban zajló újraértékelése, amivel hangsúlyossá vált az épített 
örökség progresszív kezelése, a racionalitás és az innováció középpontba helyezése. A Franco-diktatúra 
nagyban késleltette az integrált, gazdasági és társadalmi alapokon nyugvó örökségi beavatkozások 
megjelenését.4 Az 1980-as évektől kezdve lezajlott politikai változások azonban megnyitották az utat az 
épület-rehabilitációk irányába, és ez a sajátos történelmi háttérből fakadóan összefonódott a modern 
építészet újra-felfedezésével. Ezen két kulturális lenyomat áthatásából alakult ki az az egyértelműen 
modern, de a történeti épületekhez tisztelettel viszonyuló magatartás, amely reagál a helyi adottságokra, 
de egyben kortárs elveket közvetít. Ezen tényezők együttes hatása tette a spanyol kortárs építészetet, és 
ezen belül a történeti környezetbe történő beavatkozásokat világszínvonalúvá, amiknek építészeti 
megoldásai hazai tekintetben is példaértékűek lehetnek. 

                                                      
1 idézi Gómez-Pioz 1987. p. 11.  
2 A folyamat számos veszéllyel is együtt jár, mint például a műemlék fogalmának szubjektivizálása, vagy a rendszer 
kezelhetetlenné válása az elemek megsokszorozódásával. Fekete 2005 
3 Korábban a műemlékvédelemben nem használt kifejezéseket alkalmaznak: Bloszies 2012, Broto 1997, Carbonara 
2011, Klanten – Feireiss 2009, Lee – Main 2000, Shaoquiang 2010, Thiebaut 2007, Uffelen 2010, illetve magyar 
terminológia vonatkozásában: Zsembery 2010 
4 Esteban-Chapapría 2008. pp. 34-52. 
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A kutatás alapja ezen belül Spanyolország építészete az ezredfordulón (spanyol építészek az országban 
megépült munkái 1992-től napjainkig). Az 1992-es dátumot az ezredforduló környékén megfigyelhető 
építési hullám nemzetközi szinten jegyzett kezdőpontja, az egy évben rendezett, komoly infrastrukturális 
fejlesztéseket generáló barcelonai olimpia és a sevillai világkiállítás időpontja adja. A történeti épületek 
rehabilitációit vizsgáló kutatás további aktualitását adja a nemzetközi gazdasági viszonyok megváltozása 
az utóbbi évek folyamán: a 2008-as gazdasági világválság a fenntartható fejlődésre helyezte a hangsúlyt, 
ami Európa-szerte az 1980-as évek óta megfigyelhető terület- illetve épület-rehabilitációs tendenciák 
jelentős felerősödésével járt (egyes források szerint jelenleg az európai építőipar több mint 50%-át 
meglévő épületállományhoz kapcsolódó beruházások teszik ki).5 Spanyolországban a szakpublikációkban 
megjelenő épület-rehabilitációk száma más országokhoz viszonyítva is különösen magas, és ez még 
inkább lehetővé teszi a rendszerezést, a tendenciák megállapítását. 

A kutatás célja tehát a kortárs építészet és az örökségvédelem határterületének, kapcsolatának és 
módszertani párhuzamainak vizsgálata a sajátos spanyolországi viszonylatok tükrében. A kutatás célja 
ezen túl azon elméleti, építészeti-módszertani, és társadalmi háttér fölfejtése, ami lehetővé tette a 
megismert örökségvédelmi beavatkozások, épület-rehabilitációk létrejöttét, és hozzájárult azok építészeti 
formálásához, színvonalához. A kutatás lezárásaként, egyfajta hasznosulásként pedig felvázolásra 
kerülnek azok a hazai (magyarországi) párhuzamos folyamatok, amik a spanyolországitól lényegében 
eltérő helyzetet eredményeznek.  

A felhasznált szakirodalom áttekintése 

A disszertáció a kortárs spanyol építészet vizsgálatakor egyaránt támaszkodik az ország építészetének 
dinamikáját belső nézőpontból figyelő spanyol kutatók munkájára, valamint a nemzetközi 
összefüggéseket kívülállóként más szemmel látó külföldi szerzőkre. A következőkben a felhasznált 
legfontosabb irodalmi források kerülnek bemutatásra – a teljesség igénye nélkül, jellegük szerint 
csoportosítva. A disszertáció egyes fejezeteiben természetesen további témához rendelt tematikus 
szakirodalom is megjelenik. 

A spanyol szerzők6 közül – időrendben haladva – kiemelhető Anton Capitel és Ignasi de Solá-Morales 
1998-as könyve, ami az 1920-as évektől az ezredfordulóig tekinti át Spanyolország építészetét, és így a 
hosszabb időszakon átívelő hatásokat, kapcsolatokat is bemutatja. Gabriel Ruiz Cabrero 2001-es munkája 
kifejezetten a 20. század második felét vizsgálja, a modernizmus szerepére fókuszálva. Salvador Peres 
Arroyo 2003-ban megjelent könyve a spanyol modern építészet 10 legfontosabb szereplőjét mutatja be, 
munkásságuk és életútjuk áttekintésével vázolva fel a korszak tendenciáit. Alejandro Bermúdez  a spanyol 
örökségvédelem hátterének áttekintésével a beavatkozások tipológiai rendszerezésére is kísérletet tesz. 
Enrique Sobejano és Guillermo Vázquez Consuegra egy spanyolországi épület-rehabilitációkra 
koncentráló 2005-ös kiadvány két kötetének bevezetéseiben mutatják be a témakör regionális 
sajátosságait. Marc Llimargas i Casas és Juan Miguel Hernández León 2007-ben jelentetik meg gazdagon 
illusztrált könyvüket, ami a spanyol építészek külföldön megépült épületeit is tárgyalja. Az alcímként 
választott ’Másik modern’ (’La otra modernidad’) a modernizmus sajátos spanyol interpretációjára utal az 
ezredforduló körül. Alejandro Zaera-Polo 2007-es írása egyes szám első személyben fogalmazva, 
önéletrajzi alapon tekinti át az 1982 és 2004 közötti időszakot, kitekintéssel a hazai és párhuzamos 
nemzetközi folyamatokra. A Jesús María Aparicio Guisado szerkesztésében megjelent 2008-as kétnyelvű 
könyv egyes fiatal építészek munkásságára koncentrálva, esettanulmányokkal illusztrálva mutatja be a 
kortárs spanyol építészetet. Külön kategóriának tekinthetőek azok a gyakorlati példákat tartalmazó 
gyűjteményes kötetek, amik esettanulmányokon keresztül – egy-egy specifikus téma mentén felfűzve – 
közelítik meg a kortárs spanyol építészet gyakorlatát. Ide sorolható a Manel Padura szerkesztésében 
megjelent ’Rehabilitációk’ c. kötet,7 ami kifejezetten a kortárs épület-rehabilitációkra koncentrál. A 

                                                      
5 A rehabilitációk építőipari súlyát mutatja, hogy Európában napjainkban a teljes építőipari tevékenység 50-70%-a 
és az építésgazdaság által megmozgatott összegek közel fele meglévő épületállományhoz kapcsolódik. Cramer – 
Breitling 2007 Spanyolországi vonatkozásban pedig lásd: Segura 2010 
6 Buchanan – Capitel – Solá-Morales 1998, Cabrero 2001, Peres Arroyo 2003, Bermúdez 2004, Sobejano 2005 és 
Vázquez Consuegra 2005, Llimargas i Casas – Hernández León 2007, Zaera-Polo 2007, Aparicio Guisado 2008 
7 Padura 2005 Vol. 1-2. 
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barcelonai székhelyű Monsa kiadó egész sorozatot8 jelentetett meg rehabilitáció témakörben (ökologikus 
építészet, épület-rehabilitációk, átalakítások és felújítások, megújított lakások, stb.). 

A különböző külföldi szerzők9 sokkal inkább a nemzetközi összefüggések mentén, más országok kortárs 
építészetével összevetve foglalják össze a spanyol építészet sajátosságait. David Cohn 2000-es német és 
angol kétnyelvű munkája a fiatal spanyol építészirodák munkásságát tekinti át, egyfajta generációk 
közötti paradigmaváltást feltételezve. William J. R. Curtis El Croquis-ban megjelent 2003-as tanulmánya 
elsősorban az ’új spanyol generáció’ megnevezése kapcsán kapott figyelmet. Terence Riley 2006-os írása 
az elszigeteltség feloldódását és az intenzív európai kapcsolatokat tekinti kulcsfontosságúnak a spanyol 
építészet népszerűsége szempontjából. Philip Jodidio összegző jellegű Taschen-kötete 2007-ben jelent 
meg. Érdekes adalékokkal szolgálnak a kortárs spanyol építészet elemzéséhez Kenneth Frampton és 
Juhani Pallasmaa összegző fejezetei a fent már említett Aparicio Guisado-féle kiadvány részeként. A 
2008-as keltezésű shanghai-i kiadású könyv Weidong Ma szerkesztésében az 1997-2007 közötti 
időszakot tekinti át, különböző – elméleti háttérrel is alátámasztott – tematikus fejezetekre bontva. 

A disszertáció forrásai közé tartoznak az örökségvédelem nemzetközi elméleti hátterét bemutató, 
összefoglaló jellegű munkák.10 J. M. Richard 1958-as könyvére alapozva Sherban Cantacuzino 1975-ös 
írásában általánosítja a funkcionális hagyomány fogalmát, a használat változásának törvényszerűségeit 
vizsgálva. Thomas A. Markus 1979-es megjelenésű könyve a változó épülethasználat elemzését adja, 
építészeti és gazdasági megközelítésmód szintézisével. Fontos aspektust tárgyal Brent C. Brolin 1980-as 
(1984-ben spanyolul is megjelent) munkája, ami az új építések városszöveti kontextusát elemzi. Philippe 
Robert 1989-ben megjelent könyve a funkcionális adaptálhatóság korlátait keresi. Katharina Jester és 
Enno Schneider 2002-es gyűjtése az épített örökség szerves továbbfejthetősége, továbbépítése 
szempontjából vizsgálja a beavatkozásokat. James Douglas 2006-ban megjelent könyve kifejezetten az 
épületek újrahasznosíthatóságára, adaptálhatóságára koncentrál, Johannes Cramer és Stefan Breitling 
2007-es munkája pedig a történeti településszövetbe illesztett új elemek építészeti módszertanát vizsgálja. 
Matthew Hardy 2008-ban publikált tanulmánykötete a Velencei Karta tanulságait összegzi és 
alkalmazhatóságát értékeli a 21. századba lépve, Wang Shaoquiang a beavatkozások jellege alapján 
kategorizálásra tesz kísérletet, Frank Peter Jäger esettanulmányokon keresztül közelíti a történeti 
épületekhez új elemek illesztésének módszertani elemzését, Robert Klanten, Lukas Feireiss és Charles 
Bloszies pedig az építészeti átértelmezés különféle lehetőségeit mutatja be esettanulmányok segítségével. 

Külön csoportba sorolható a kifejezetten a spanyol műemlék- illetve örökségvédelem fejlődéstörténetét 
vizsgáló szakirodalom.11 Fontos elméleti háttéranyag a Madridi Építész Kamara (COAM) által az 1980-as 
években kiadott többkötetes (a szabályozás, az elmélet és a gyakorlat címszavai alá rendezett) tanulmány-
gyűjtemény, valamint egy kritikai esettanulmány-kötet. Antón Capitel 1988-ban (majd 2009-ben újra) 
kiadott könyve a műemlék fogalmának átalakulásával párhuzamba állítva vizsgálja a helyreállítások 
gyakorlatának megváltozását. Alfonso Muñoz Cosme 1989-es munkája az örökségvédelmi beavatkozások 
sajátosan spanyol módszertanát mutatja be, 2002-ben született tanulmánya pedig az aktuális tendenciákat 
elemzi. Kifejezetten a történeti városmagok szerepével és kortárs kezelési módjaival foglalkozik Castillo 
Oreja 2000-ben megjelent tanulmánykötete. Salvador Muñoz Vinas írása kifejezetten a helyreállítások 
elméleti hátterére koncentrál. Ignacio Bosch és Pilar Roig 2006-os írása a beavatkozások tipologikus 
elemzését adja. Javier Rivera Blanco 2006-os cikkében a spanyolországi helyreállítások módszertani 
karakterének meghatározására tesz kísérletet, Antonio Almagro Gorbea pedig ugyanennek kritikai 
olvasatát adja. Alonso-Munoyeno, Márquez de la Plata és Cruz Franco 2013-as háromkötetes tanulmány-
gyűjteménye már a 2008-as gazdasági világválság kapcsán előtérbe kerülő örökségvédelmi szempontokat 
és gyakorlati folyamatokat is analizálja. A témához erősen kötődik Alberto Gamboa Flores 2013-as 

                                                      
8 Mostaedi 2003, Minguet 2005, Monsa 2012, Minguet 2007  
9 Cohn 2000, Curtis 2003, Riley 2006, Jodidio 2007, Frampton 2008 és Pallasmaa 2008, Ma 2007 
10 Richard 1958, Cantacuzino 1975, Markus 1979, Brolin 1980, Robert 1989, Jester – Schneider 2002, Douglas 
2006, Cramer – Breitling 2007, Hardy 2008, Shaoquiang 2010, Jäger 2010, Klanten – Feireiss 2009,  Bloszies 
2012 
11 López Jaén 1987 [‘Normativa Internacional’], Archiga 1985 [‘La teoria’] és VV.AA. 1984. [‘El proyecto’], 
COAM 1987, Capitel 2009, Muñoz Cosme 1989, Muñoz Cosme 2002, Castillo Oreja 2000, Muñoz Vinas 2003, 
Bosch – Roig 2006, Rivera Blanco 2006, Almagro Gorbea 2011, Alonso-Munoyeno – Márquez de la Plata – Cruz 
Franco 2013, Gamboa Flores 2013 
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doktori disszertációja, ami kifejezetten alkotó-módszertani szempontból elemzi és tipologizálja az épített 
örökséghez kapcsolódó kortárs építészeti beavatkozásokat. 

A kutatást nagyban segítették a különböző spanyolországi építészeti folyóiratok. Az általános spanyol 
építészet témakörében az Arquitectura Viva, az Arquitectura Iberica, a ConArquitectura, a 2G, az El 
Croquis, az On Diseño és a Tectónica a legfontosabb magazinok, amiknek bizonyos tematikus számai12 a 
rehabilitációk témakörét járják körül. A műemlékvédelem témakörét felölelő folyóiratok közül a 
Restauración&Rehabilitación emelhető ki, ami azonban az építészeten túl más művészeti ágak 
restaurálási gyakorlatát is tárgyalja. 

Kutatási módszertan 

A doktori kutatás alapját képezte – az előzőekben bemutatott – spanyol és nemzetközi szakirodalom 
feltérképezése, amihez a Madridi Műszaki Egyetemen (UPM) eltöltött kutatói időszak és az egyetem 
könyvtára nyújtott nagy segítséget. A kutatási téma elméleti hátterének áttekintésén túl a célt a spanyol 
építési gyakorlat, tervezői módszertan megismerése jelentette. Ez részben monografikus publikációk és 
tematikus folyóiratok, valamint kortárs építészetre fókuszáló internetes folyóiratok segítségével vált 
lehetővé, és az épületek megismerését a tanulmányutak helyszínbejárásai mélyítették el.13  

Az anyaggyűjtés egy átfogó digitális adatbázis összeállítására irányult: a vizsgált terület és időszak 
szakpublikációkban megjelenő épületei (közel 350 építésziroda munkássága, közel 2000 épület), ezen 
belül pedig a vizsgált beavatkozási típusok közé tartozó munkák (nagyjából 560 épület) összegyűjtése, és 
a főbb paraméterek táblázatos (kereshető formátumú) összeállítása az összegyűjtött és tematizált 
dokumentációk (műszaki rajzok, építészeti leírások és fényképek) átfogó elemzése alapján. A gyűjtéshez 
a szakpublikációk alapul vétele egyrészt az adathalmaz szelektálásában, lehatárolásában nyújtott 
segítséget, másrészt pedig azokat a projekteket tartalmazta, amik éppen ezen (nyomtatott illetve 
internetes) publikációkon keresztül szélesebb szakmai közeghez is eljuthattak. Az adatbázis segítségével 
lehetővé vált számos, a mintavétel alapján igazolható tendencia kimutatása, többek között az időbeli, 
területi és funkcionális megoszlásra, vagy például a funkciók átalakulásaira vonatkozóan.14 A disszertáció 
különböző (építészeti-módszertani, vagy identitásbeli, városszöveti, illetve használati szempontokra 
fókuszáló) vizsgálati területei és állításai is esettanulmányok bemutatásával válhattak szemléletesebbé. 
Az esettanulmányok különösen az építészeti módszertan elemzésekor játszanak kiemelten fontos szerepet, 
hiszen ezek az elvek csak gyakorlatba átültetve válnak valós építészeti eszközökké. 

A kutatás további fontos forrását jelentették a személyes beszélgetések az épített örökség kezelésével 
foglalkozó építészekkel, mivel a tematikus interjúk a témakör alkotó-módszertani hátterének hiteles, 
közvetlen bemutatását adják, segítségükkel tanulmányozható az utóbbi évtizedek szemléletváltásának 
személyes, társadalmi szempontú megközelítése (különös tekintettel a generációs különbségek, vagy az 
építészeti iskolák változó szerepére vonatkozóan).15  

A disszertáció felépítése 

A disszertáció tehát az örökségvédelem és a kortárs építészet határterületére eső építészeti 
beavatkozásokat vizsgálja, és a régi és új építészet találkozási pontjait nem klasszikus értelemben 
definiált műemlékvédelmi beavatkozásként, hanem kortárs építészet alkotásaként elemzi.  

                                                      
12 Arquitectura Iberica (Rehabilitación 2004., Reabilitacao/Rehabilitación 2006., Renovación urbana 2007., [Re]-
habitar 2007.), Arquitectura Viva (Nueva Vieja Europa/New old Europe 2002., Palimpsests. Extending the Life of 
Buildings 2014.), On Diseño (Arquitectura y rehabilitación. 2010., Arquitectura y rehabilitación. 2012., Arquitectura 
y rehabilitación. 2013., Espacio público. 2013.), Tectónica (Rehabilitación (I) Estructuras. 2004., Rehabilitación: la 
arquitectura moderna. 2010.), ConArquitectura (Rehabilitación. 2013., Rehabilitación. 2011.) 
13 2010: Madrid (UEM), Andalúzia, Barcelona, Baszkföld, Galícia, Valencia, Zaragoza; 2011: Barcelona; 2013: 
Madrid (UPM); 2014: Madrid (UPM), Andalúzia 
14 Az adatbázis részletesebb értékelését, az adatgyűjtés jellegzetességeit részletesebben a ’Funkcionális változások 
tendenciái’ c. fejezet elemzi. Az adatbázis közvetlen kiértékelésén alapuló külföldi publikáció: Kóródy – 
Vukoszávlyev 2015 
15 Tematikus interjúk a következő építészekkel készültek: Alberto Campo Baeza, José Ignacio Linazasoro, Hector 
Fernandez Elorza, Alejandro Vírseda Aizpún (ICA Arquitectura), José María Tabuyo (EXIT). Az interjúk egy része 
már publikálásra került. 
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BEVEZETÉS

A disszertáció első része (Elméleti háttér) a kutatási téma, tehát a kortárs spanyol építészet és ezen belül 
az épület-rehabilitációk nemzetközi szintű előtérbe kerülését fejti fel, alátámasztva ezen tendenciák 
vizsgálatának indokoltságát, aktualitását. Spanyolország azért jelent különösen tanulságos kutatási 
területet, mert amellett, hogy a 2000-es évekre a nemzetközi építészet egyik mintaadó irányzatává vált, 
sajátos 20. századi fejlődéstörténetének, több évtizedes politikai és gazdasági elszigeteltségének 
köszönhetően a modern építészet itt egészen más fejlődési utat járt be, mint Közép-Európában, és ez az 
épített örökség kezelését, az építészeti beavatkozások jellegét és ezek társadalmi megítélését a mai napig 
meghatározza. A disszertáció első része ezt a sajátos fejlődéstörténetet, a spanyol építészet nemzetközi 
beágyazottságát, a legújabb építész-generáció sajátosságit, valamint a modernizmus és a 
műemlékvédelem párhuzamos, összefonódó átalakulási folyamatait mutatja be, és vezeti le a történelmi-
társadalmi háttérből. 

  

1. ábra - A spanyol modernizmus és örökségvédelem párhuzamos története idővonalon ábrázolva 

Az értekezés második része (Építészeti módszertan) a tervezői-alkotói módszertan vizsgálatához 
kapcsolódóan három kiemelt témakört mutat be az örökségvédelmi beavatkozások építészeti elemzése 
kapcsán. Az első két fejezet a kortárs építészet eszköztárát vizsgálja, azokat az elemeket, amik a történeti 
és a hozzá kapcsolódó mai építészet együttes karakterét meghatározzák – az analógia illetve az 
absztrakció módszertanának segítségével, és arra mutat rá, hogy ezek kölcsönös jelenléte az adott helyi és 
időbeli kontextusra adott válasz hitelességének feltétele. A harmadik fejezet pedig az építészeti 
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téralkotást, mint az építészet műfajának sajátos eszközét vizsgálja, és épített örökséghez kapcsolódó 
beavatkozások esetén tárja fel a tér- és tömegképzés különböző lehetőségeit. 

A disszertáció harmadik része (Társadalmi szerep) tágabb – diszciplináris és interdiszciplináris – 
kontextusba helyezi az épület-rehabilitációkat. Az első fejezet, az örökségvédelem határterületeinek 
vizsgálata annak igazolására, hogy az épített örökséghez kapcsolódó beavatkozások környezeti, gazdasági 
és társadalmi vonatkozású olvasatai a fenntarthatóságra irányuló fejlesztésekkel nagy átfedést mutatnak, 
ami szerepet játszott abban a nemzetközi tendenciában, hogy a rehabilitáció, mint építészeti döntés, 
napjainkra különösen indokolttá vált. A további fejezetek az épület-rehabilitációk társadalmi szerepének 
sajátos szempontjait emeli ki, hangsúlyozva az épített örökség mai felhasználásának, átalakításának 
jelentőségét és lehetőségeit. A történeti épületek és a történeti városszövet megőrzése illetve a mai 
használatba való beemelése számos olyan pozitív környezeti, gazdasági és társadalmi következménnyel 
jár, ami új építésű projektek esetében sokkal nehezebben biztosítható. A rehabilitációk előtérbe kerülése 
tehát elsősorban nem csak gazdasági megfontolásokra vezethető vissza – bár a 2008-as világválság 
jelentős impulzust adott a folyamatnak –, hanem fontos szerepet játszottak a társadalompolitikai okok is. 

Az épített örökség vonatkozásában a társadalmi szerep egyik elsődleges megjelenési területe a történeti 
épületek kulturális többletjelentése által formált helyi identitás. Az épített örökséghez kapcsolódó 
beavatkozások – a különböző társadalomtudományi kapcsolódási pontok és a történeti folytonosság révén 
– megjelenítik a hely karakterét, miközben szemléletformáló elemként a helyi közösség önképe 
szempontjából is meghatározó szereppel bírnak. A városszöveti folytonosság – illeszkedés vizsgálata arra 
mutat rá, hogy a mai használatba átmentett épített örökség az általa hordozott konnotációs tartalmakon túl 
puszta fizikai jelenlétével is gazdagítja a várost, térbeli és egyúttal időbeli orientációs pontokat nyújtva a 
helyi közösségnek. A használati folytonosság – funkcióváltás kérdésköre (az egyes funkció-típusok 
állandósága illetve dinamikus változása) közvetlenül reflektál a társadalom átalakulásaira. 

Az értekezés befejező része (Hasznosulás) a kutatási eredmények nemzetközi-hazai hasznosíthatóságára 
irányul – egy definiált régió örökségvédelmi folyamatainak megértése elsősorban azért fontos, mert 
közelebb vihet minket saját épített örökségünk kezelésében a kirajzolódó tendenciák felismeréséhez. A 
disszertáció negyedik része tehát a közép-európai régióban illetve a hazánkban megfigyelhető kortárs 
folyamatokat. nemzetközi párhuzamokat elemzi, felhasználva a spanyol terület vizsgálatának tanulságait, 
a történelmi-társadalmi beágyazottság szerepét. 
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1. RÉSZ - ELMÉLETI HÁTTÉR 

1.a. Kortárs spanyol építészet - A spanyol építészet új generációja  

 „Van vajon értelme ebben a mai kulturálisan és gazdaságilag globalizált világban spanyol építészetről, 
vagy egyáltalán bármely nemzet építészetéről, mint független fogalomról beszélni?” – tette fel a kérdést 
Juhani Pallasmaa a kortárs spanyol építészet elemzése kapcsán, vitaindító felütésként.16 Az általa 
megfogalmazott válasz összességében a regionális identitás máig ható szerepét emeli ki, a kultúra (és az 
ahhoz szervesen hozzátartozó építészet) hitelességét és sajátos kifejezőeszközeit a helyi anyagi és 
szellemi hagyományokkal kapcsolva össze. 

A spanyol építészet a politikai változást követő folyamatos gazdasági fejlődés, a társadalmi átalakulás és 
a megélénkülő nemzetközi kapcsolatrendszer segítségével a kortárs szakmai közélet figyelmébe került. 
Ennek kapcsán az építészeti köztudatban helyet kaptak olyan viszonylag fiatal (most 50-es éveik elején 
járó) tervezők, akik korai munkáikkal rögtön nemzetközi ismertségre tettek szert. A fejezet arra a 
kérdésre keresi a választ, hogy a polgárháború utáni politikai, illetve kulturális értelemben vett teljes 
elszigeteltségből hogyan került a spanyol építészet a 2000-es évekre a figyelem középpontjába, hogy 
milyen gazdasági, társadalmi körülmények és milyen kulturális háttér játszott szerepet ebben a 
folyamatban. 

Az építési hullámmal feltűnt középkorú építészek kapcsán bizonyos szerzők egyenesen egy új 
építésznemzedék kialakulásáról beszélnek: William J. Curtis az El Croquis-ban megjelent tanulmányában 
új spanyol generációként különíti el az 1960-as években (pontosabban 1957 és 1970 között) 
születetteket.17 Véleménye szerint ezek az építészek elég idősek ahhoz, hogy emlékezzenek a Franco-
rezsim időszakára, de már egy a külső világ iránt nyitott, megerősödött városi középosztályú országban 
váltak felnőtt, gyakorló építésszé. Tagadhatatlan, hogy szociológiai szempontból beszélhetünk egységes 
identitású nemzedékekről, de az említett fiatal spanyol építészek, akik az 1990-2000-es években 
bukkantak fel, nem feltétlenül nevezhetőek egy szorosan összefüggő generációnak. Pszichológiai 
megközelítés szerint egy egységes nemzedék kialakulásának feltétele, hogy a társadalom egy rétegét egy 
bizonyos életszakaszban markáns történelmi kihívások érjék.18 Ez az egységes történeti lenyomat ugyan 
megfigyelhető volt a diktatúra alatt, de az azóta eltelt időszak tovább árnyalta a helyzetet. A fejezet 
bemutatja – példákkal illusztrálva – azokat a gazdasági, társadalmi és kulturális tényezőket, amik hatottak 
a vizsgált korszak építészeire, és azokat a folyamatokat, amelyek mégis e nemzedék diverzitását 
eredményezték. 

Az elemzés alapját az utóbbi évtizedek spanyol építészetét bemutató publikációk adták, olyan szerzők 
munkái, akik kívülállóként (David Cohn, William J. R. Curtis, Terence Riley, Kenneth Frampton, Juhani 
Pallasmaa összegzései) vagy a belső folyamatok részeseként (Gabriel Ruiz Cabrero, Alejandro Zaera-
Polo írásai) kísérelték meg a főbb irányvonalak megállapítását. Ezt az alkotói-tervezői perspektíva, 
egyfajta belső nézőpont vizsgálata egészítette ki, ami gyakorló építészek elbeszéléseiből, épületeiből és 
írásaiból bontakozott ki. A fejezet célja az ezek alapján kirajzolódó alkotói életutak és az ország 
gazdasági-társadalmi-kulturális hátterének összekapcsolása, összefüggés-rendszerének feltárása volt, és 
annak bemutatása, hogy a hagyományosan egységes építész generációnak tekintett nemzedék miért mutat 
mégis szétbomló, párhuzamosan futó tendenciákat.  

A kortárs spanyol építészek identitása a prezentáció (’bemutatás, benyújtás, kiállítás’) és a 
reprezentáció (’ábrázolás, képviselet, kifejeződés, megmutatkozás’) fogalmain keresztül közelíthető meg 
legjobban, tehát amentén, hogy hogyan látják magukat, és hogyan láttatják építészetüket hazai és 

                                                      
16 Pallasmaa 2008. p. 18.  
17 Curtis 2003. Megnevezett építészek: Dolores Alonso (1951), Javier García-Solera (1958), Alfredo Payá (1961), 
Ábalos (1956), Herreros (1958), Fuensanta Nieto (1957), Enrique Sobejano (1957), Tuñon (1958), Mansilla (1959) , 
S&Aa - Dolores Palacios Díaz (1960), Federico Soriano (1961), RCR - Vilalta (1960), Aranda (1961), Pigem 
(1962), Juan Domingo Santos (1961), FOA -  Zaera-Polo (1963), Moussavi (1965), NoMad - Eduardo Arroyo 
(1964), Manuel Ocaña (1966), Cero 9 - Efrén García Grinda(1966), Cristina Díaz Moreno (1971), Ángel Alonso 
(1966), Victoria Acebo (1969) 
18 Garai László pszichológust idézi: Hunyady 1999 
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nemzetközi fórumokon egyaránt. Ez magába foglalja az építészeti munkák és elméletek sajtómegjelenését 
(a spanyol folyóiratok, monográfiák térhódítását a nemzetközi szinten jegyzett szakpublikációk között, 
aminek élén a spanyol-angol kétnyelvű El Croquis folyóirat áll), az építészeti kutatások célzott 
irányvonalait, és a részvételt Spanyolországon kívüli és belüli tervpályázatokon, kiállításokon illetve az 
oktatásban. Ezek a tényezők azonban nem szakíthatóak el a 90-es évek gazdasági, társadalmi és kulturális 
hátterétől, ami a változások megalapozója és mozgatórugója volt. A fejezet tehát nem stilisztikai alapon 
vizsgálja a kapcsolódó tervezőket, hanem az őket ért hazai és nemzetközi hatások tükrében keresi meg az 
egységes folyamatok mellett az egyedi jellegzetességeket. 

Gazdasági háttér 

A spanyol polgárháború (1936-39) és a II. világháború lezárultával, Francisco Franco nacionalista 
diktatúrája alatt (1939-1975) Spanyolország politikailag és gazdaságilag is elszigetelődött, amit jól 
szimbolizál, hogy az ENSZ tagállamai mind kivonták nagyköveteiket. A 60-as évektől beinduló 
gazdasági megerősödés (ún. „spanyol csoda”)19 elsősorban a tömegturizmus megjelenését és az ehhez 
kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket, illetve az autógyártás és a baszk nehézipar fejlődését 
jelentette.20 A nemzetközi versenytől védett gazdaság erős állami befolyás alatt állt, és nagyfokú 
centralizációs folyamatot indított meg országszerte. A szórványosan megjelenő progresszív modern 
építészetet az állam által felügyelt kultúrpolitika nem támogatta, és az építészek számára a fennálló 
rezsimmel való szembenállás szimbóluma lett. A korszak alatt a spanyol modernizmus képviselői közül 
sokan emigráltak, de az országban maradtak közül többen meghatározó személyiséggé váltak karakteres 
állásfoglalásukkal. Ennek az 1. generációnak kiemelkedő alakjai Alejandro de la Sota, Sáenz de Oíza, 
José Coderch és Oriol Bohigas, akik – részben az oktatáson keresztül – a következő generációk mesterei, 
előképei lettek. Olyan meghatározó munkák jelzik e korszakot, mint Coderch modern villaépülete, a Casa 
Ugalde. A helyi kulturális környezet hatására az építészek rövid időn belül sajátos jegyekkel ötvözték a 
nemzetközi modern építészet formanyelvét – az átalakulás reprezentáns alkotása Coderch Barceloneta 
társasháza. Hasonló hatással bírt a tervezők tradicionális építészet iránti érdeklődése is, amely olyan 
regionalista alkotásokban jelentkezett, mint például Alejandro de la Sota esquieveli vagy fuencarrali 
beépítése.21 

A fejlődés hatványozottan folytatódott Franco 1975-ben bekövetkezett halála után, az új Alkotmány 
elfogadásával és az új demokrácia megteremtődésével. A diktatúrától megörökölt erős, centralizált 
gazdasági struktúra jó alapként szolgált a politikai és kulturális átalakulás számára,22 és a fejlődést 
gyorsította a nemzetközi kapcsolatok megerősödése, Spanyolország 1982-es NATO és 1986-os Európai 
Uniós csatlakozása is. Az addigi elszigeteltséghez képest drasztikus változásokat hozott a globalizáció és 
az Egyesült Államokkal való kapcsolat kulturális hatása,23 a mezőgazdaság és az ipari termelés 
dominanciáját pedig lassan átvette a szolgáltató szektor. A társadalmi összetétel megváltozásával járt, 
hogy az 1960-70-es évek munkahiánya miatt kialakult emigrációs folyamatot felváltotta a máig egyre 
intenzívebb bevándorlás. 

A Franco-korszak erős központosító hatása (elsősorban Madrid és Barcelona fejlesztései) és a vidék 
elnéptelenedésének folyamata a demokrácia kibontakozásával visszájára fordult, és megindult a 
perifériális tartományok fejlődése is. A 80-as években a közigazgatásban is megjelent a liberális elvek 
hatása, a helyi hatóságok bürokratikus működésére nagy befolyással volt a kialakuló piacgazdaság, a 90-
es évektől pedig Európa más területeihez hasonlóan a különböző igazgatási szintek és területek között is 
megindult az együttműködés.24 Mindez változást eredményezett az építészeti alkotások területi 
eloszlásában, és a korábbi koncentrációt felváltotta a helyi igények alapján, különböző szinteken 
megjelenő diverzitás. A spanyol identitás szempontjából ez különösen meghatározó: „a spanyolországi 
geopolitika már jó ideje felismerte a különböző tartományok eltérő kultúrájának és identitásának szerepét 

                                                      
19 Sp. ’el milagro español’ a spanyol gazdasági fejlődés (1959-1974) elnevezése, amelynek köszönhetően 
Spanyolországban az egy főre jutó bevétel elérte a nyugat-európai átlag 75%-át. 
20 García Ruiz 2003 
21 Cabrero 2001 
22 Zaera-Polo 2007 
23 Az anti-kommunista Spanyolországgal annak stratégiai elhelyezkedése miatt az Amerikai Egyesült Államok már 
a hidegháború idején kereskedelmi és katonai együttműködésre lépett. Madridi paktum, 1953 
24 Blanco – Bonet – Walliser 2011 
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a mai államszerkezetben”,25 és ez a felépítés az Európai Unió-s csatlakozást követően is hangsúlyos 
maradt. 

Az autonóm tartományok előtérbe kerülését tükrözi a vidéki építkezések számának növekedése, ami 
részben a helyi hatóságok középület-igényének köszönhető. Ugyanennek a folyamatnak az eredménye, 
hogy egyre több az olyan kitelepülő nevesebb építésziroda, ahol a tervezők diplomájukat nagyvárosokban 
szerezték, de irodájukat már vidéki székhellyel rendezték be. Ennek egyik közismert példája az RCR 
iroda (Aranda, Pigem, Vilalta) Olot városában, a katalán Girona tartományban - nem csak irodájukat 
működtetik itt, de áttörésük és későbbi épületeik is ehhez a városhoz köthetőek. A granadai Antonio 
Jiménez Torrecillas jegyzett épületei mind szülővárosában születtek meg - a Szépművészeti Múzeum az 
Alhambrában (F/527),26 a José Guerrero Központ (F/531), vagy a Naszrid-fal kiegészítése (F/529). A 
perifériális városok fejlesztésében azonban nem mindig a helyi építészek járnak az élen: az észak-nyugati 
León városában meginduló kulturális rehabilitációt például nem a helyi építészek neve fémjelzi, hanem a 
madridi Mansilla&Tuñon (Auditórium, MUSAC) és a barcelonai Badia (Központi Ravatalozó). Fontos 
emellett megemlíteni az Ibériai-félszigeten kívüli területeket, ahol ugyancsak megfigyelhető a kortárs 
épületek és építészirodák lokális kötődése. Ezt illusztrálja az AMP iroda, aminek tagjai (Felipe Artengo, 
Fernando Menis, és José María Rodriguez Pastrana) Tenerife-ben születtek, és alkotásaik is a Kanári-
szigetekhez kötődnek.  

   

2. ábra - Francisco Mangado: Spanyol Pavilon, Zaragoza, 2008. 

A turizmus egyik ágazataként – a decentralizációs folyamatokkal és az európai uniós finanszírozási 
preferenciákkal szoros összefüggésben – egyre nagyobb hangsúlyt kapott az elmúlt évtizedekben a 
tengerparti nyaralások alternatívájaként megjelenő kulturális turizmus,27 ami múzeumok, kiállítóterek28 
és egyéb közösségi illetve kulturális célú terek létrehozását, fejlesztését, bővítését igényelte.29 

Az ország politikai átalakulásához kötődő gazdasági fellendülés megsokszorozta az építészeti 
lehetőségeket, az Európai Unióból a 90-es években beáramló pályázati pénzek lehetővé tették számos 
infrastrukturális, illetve közcélú, gyakran kulturális szerepű, nagy horderejű építészeti beruházás 
létrejöttét.30 Az építkezések egyik első csúcspontját („92-effekt”)31 a Sevillában megrendezett Expo és a 
barcelonai Olimpiai Játékok jelentették – itt a modern spanyol építészek 2. generációja játszotta a 
főszerepet (Rafael Moneo, Esteve Bonell, Juan Navarro, Guillermo Vázquez Consuegra). Ezt a tendenciát 
követte csekély gazdasági visszaesés után az 1997-ben átadott Guggenheim Múzeum nyomán meginduló 
bilbaói városközpont rehabilitáció, illetve a 2008-as zaragozai Expo, ahol a spanyol pavilont már az 
általunk vizsgált generációhoz tartozó Francisco Mangado tervezte. (2. ábra) Elsősorban a nemzetközi 

                                                      
25 Fernández-Baca Casares 2000 p. 97.  
26 Az értekezésben a függelék adatsoraira való hivatkozás ’F/sorszám’ formátumban jelenik meg. 
27 Riley 2006 
28 Vukoszávlyev – Kóródy – Szendrei 2010 
29 Kulturális beruházásként, támogatás segítségével épült fel például az Abalos & Herreros iroda munkája, a José 
Hierro Közkönyvtár Madridban (2003), vagy a Mansilla & Tuñon építészpárostól a MUSAC Kortárs Művészeti 
Múzeum (León, 2004). Városrehabilitációs céllal újult meg Barcelona tengerpartja, ahol szerepet kapott a FOA 
(Délkeleti tengerparti park szabadtéri színpaddal, Barcelona, 2004), illetve a volt ipari negyed, az úgynevezett @22, 
Jordi Badia (BAAS Arquitectos: Can Framis Múzeum, 2008), Fermín Vázquez (b720: Indra Irodaház, 2007) illetve 
Enric Ruiz-Geli (Cloud 9: Media-TIC, 2010) felépült munkáival, és egységesen fejlesztették Madrid nevezetes 
múzeum-negyedét is. Kóródy – Szendrei 2011 
30 Cohn 2011  
31 Az 1992-es év nagyberuházásainak gazdasági (és többek között városépítészeti) hatását elemzi: Brunet i Cid 1995 
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kapcsolatok megerősítését célozta az, hogy számos külföldi, részben amerikai építész részesült 
megbízásban a különböző presztízsberuházások32 esetében, de az infrastrukturális fejlődés és az 
odavonzott turisztikai illetve közfigyelem serkentőleg hatott a spanyol építészek munkásságára is.  

Társadalmi háttér 

Bár a gazdasági fejlődés és az építőiparba áramló pénznek köszönhető nagyszámú beruházás fontos 
tényezők a kortárs spanyol építészet fellendülése szempontjából, de hasonlóan tagadhatatlan az építész 
szerep átalakulása és a társadalmi változások hatása is. A vizsgált építész generáció korai és fokozott 
szerephez jutása a spanyolországi speciális pályázati rendszernek is köszönhető, aminek nagy előnye, 
hogy korábbi referenciától, ismertségtől vagy politikai összeköttetéstől függetlenül esélyt ad fiatal 
építészek érvényesülésére. Fuensanta Nieto és Enrique Sobejano 1992-ben (34 illetve 35 évesen) 
robbantak be a köztudatba sevillai lakóegyüttesükkel, Eduardo Arroyo pedig a baszkföldi Sondika 
városában 1998-ban (34 éves korában) felépült óvodájának köszönheti korai hírnevét. Hasonlóan fiatalon 
(33 illetve 34 évesen) kapta első megbízását az azóta világhírűvé vált Luis Moreno Mansilla és Emilio 
Tuñon (Mansilla & Tuñon: Tartományi Múzeum, Zamora, 1992). 

A fiatal építészek érvényesülését segítik az elektronikus kommunikáció új hálózatai, amik 
megkönnyítik a helyek közötti információcserélő folyamatot. A nemzetközi kapcsolatok megerősödését 
támogatja az internet, mivel egyszerűbbé vált az országhatárokon átnyúló együttműködés, többek között a 
külföldi publikálás is. Az egyre bővülő Európai Unió által nyújtott munkahelyek lehetővé tették a 
tapasztalatszerzést különböző Spanyolországon kívüli neves irodákban is, Alberto Nicolau például Alison 
& Peter Smithson illetve Norman Foster mellett töltötte gyakorlóéveit. A nemzetközi pályázatok 
elterjedése is olyan lehetőségeket biztosít az építészek számára, amik a 90-es évek előtt nem voltak ilyen 
széles körben elérhetőek. Így számos fiatal spanyol iroda első épülete valahol külföldön épülhetett fel, 
például a Foreign Office Architects pályaműve Japánban. Alejandro Zaera Polo a Yokohama kikötő 
épületével 1995-ben, mindössze 32 évesen nyerte meg a nemzetközi szinten is népszerű pályázatot, a 
győzelmet egyenesen Richard Rogers és Renzo Piano Pompidou pályázatához hasonlították.33 A 
kétévente megrendezésre kerülő Europan nemzetközi tervpályázat is hasonló fórumot biztosít a fiatal 
építészek megmutatkozására: a pályázaton indulók bármelyik tagország által megadott helyszínre 
tervezhetnek. Több sikeres spanyolországi pályázat (Paredes&Pedrosa, Madrid, 1991; Aranda de Duero, 
1996; Soriano&Palacios, Barakaldo, 1998) után Cristina Díaz Moreno és Efrén García Grinda külföldi 
helyszínre készült pályaműve is 1. díjat kapott, egy kísérleti beépítés tervével Jyväskylä városában, 
Finnországban.  

A társadalmi beágyazottság vizsgálatakor nem elhanyagolható szempont a megrendelői réteg szerepe 
sem. Kenneth Frampton megfogalmazásában: „valószínűleg nincs másik olyan ország a világon, ahol 
létezne még egy ilyen kultivált középosztálybeli megbízóréteg, ha magas színvonalú építészeti munkák 
végigviteléről van szó.”34 Frampton az építtetői háttér más területekhez képest kiemelkedő vizuális 
műveltségét a mélyen gyökerező városállami kultúrából vezeti le, megközelítése szerint ez az alapja a 
épített környezet által kifejezett helyi identitás és öntudat széles körben alkalmazott gyakorlatának.  

A spanyol építészet nemzetközi szinten való megjelenését szolgálják azok a különböző reprezentatív 
épületek, amik külföldön Spanyolországot szimbolizálják. Ide tartoznak a világkiállítási pavilonok, amik 
a sajtónak köszönhetően általában nagy publicitást kapnak (FOA: EXPO 2005, Nagoya. EMBT: EXPO 
2010, Shanghai.), illetve a különböző nagykövetségi és minisztériumi épületek, amik a hétköznapi életnek 
is részesévé válnak.   A kérdéskörnek tulajdonított jelentőséget az is jelzi, hogy 1995-ben nagy volumenű 
kiállítást állítottak össze Madridban, 42 tematikus épület bemutatásával.35 

Az építészek közötti kommunikáció és a tudás átörökítésének elsődleges terepe az oktatás, a létrejövő 
eszmecsere a különböző korosztályok között. A tárgyalt építészek nagy százaléka tanít Spanyolország 

                                                      
32 Richard Meier: Kortárs Művészeti Múzeum, Barcelona, 1997. Frank O. Gehry: Guggenheim Múzeum, Bilbao, 
1997. Jean Nouvel: Reina Sofia Nemzeti Múzeum, Madrid, 2005. Jürgen H. Mayer: Metropol Parasol, Sevilla, 
2011. Oscar Niemeyer: Nemzetközi Kulturális Központ, Avilés, 2011. Peter Eisenmann: Kultúra Városa, Santiago 
de Compostella, 2013. 
33 Designing Modern Britain - FOA kiállítás, Design Museum and British Council, 2006, http://designmuseum.org/ 
34 Frampton 2008 p. 16. 
35 López Sardá 1995 
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különböző egyetemein, emellett pedig az 1986-os EU-csatlakozás óta jelentősen megnőtt a külföldön 
tanuló diákok száma, és ezzel együtt a külföldön tanító tanároké is. A beinduló intenzív nemzetközi 
információcsere inspiráló hatása tagadhatatlan, és nyomon követhető az építészeti trendek 
kölcsönhatásában is. Antonio Jimenez Torrecillas például a Granadai Építészkar oktatójaként 1997 óta 
külföldi vendéghallgatókat is korrigál, de oktat számos Spanyolországon kívüli egyetemen is: Közép-
Amerikában, Kínában, és több francia, olasz illetve német iskolában. Manuel Ocaña a Madridi 
Építészmérnöki Kar mellett a nemzetközi online képzésben, az IE School of Architecture iskolán belül 
működtet dizájn stúdiót.  

Az oktatás és az építészeti iskolák szerepe közel sem elhanyagolható. A Madridi és a Barcelonai Iskola 
meghatározó szerepe már a 60-as évek óta közismert,36 és a kétpólusú rendszert tovább árnyalta a 
tartományi építészeti iskolák megjelenése (A Coruña, Las Palmas, Pamplona, Sevilla, Valencia). Ezeken 
az egyetemeken a 90-es években még csak olyan vezető oktatók dolgoztak, akik a két nagyváros 
valamelyikében végeztek, tehát mentalitásuk, módszertanuk sokkal egységesebb volt. Az építészképzés 
széttagolódásával azonban egyre gyengébbé válnak a generációs kötelékek, felerősítve a mester és 
tanítvány kapcsolatok egységes szemléletmódját, az iskolához kötődő, de a nemzedékeken átívelő 
gondolati rokonságot. Az építészeti iskolák szerepe belső megfigyelők számára még egyértelműbben 
kirajzolódik, mint a külső szemlélők előtt: a spanyol José Ignacio Linazasoro egyenesen „szellemi 
család”-ként jellemezte ezeket a generációkon átívelő ideológiai kapcsolatokat.37 

Kulturális háttér 

Egy társadalmi csoport önképét, identitását jól jellemzi az érdeklődési területe, ami az építészetben a 
nehezen bizonyítható stiláris párhuzamok és divatkövetés mellett például a publikációk és kutatások 
témaválasztásával is nyomon követhető. A vizsgált generáció egyik jellegzetes közös pontja a 
(nemzetközi és spanyol) modernizmus építészeinek munkássága iránti fokozott figyelem. A 
spanyolországi korai modern egyik meghatározó pontja a barcelonai Mies-pavilon felépülése 1929-ben, 
aminek hatása sokáig érezhető volt – bár a világkiállítás zárásával az ideiglenes pavilon lebontásra került, 
hírnevének köszönhetően 1986-ban spanyol építészek rekonstrukció keretében újra felépítették. A modern 
mozgalom kibontakozását a polgárháború 1936-os kitörése gátolta meg, a diktatúra alatt pedig a modern 
építészet az ellenállás jelképévé vált (lásd korábban), tehát Európa más területeitől eltérő kulturális 
többletjelentést kapott.  

     

3. ábra - Az El Croquis folyóirat külön kiadványa, az „Építész könyvtára” sorozat címlapjai 

A tárgyalt építészek modernizmus iránti érdeklődése publikációik, témaválasztásaik alapján is 
kirajzolódik, számos írásuk alapul Le Corbusier, Mies van der Rohe, vagy Alejandro de la Sota, Josep 
Antonio Coderch illetve Miguel Fisac elméleteinek és munkáinak elemzésén. Ez az érdeklődés rajzolódik 
ki az El Croquis magazin könyvként megjelent különszámai, az „Építész könyvtára” sorozat (3. ábra) 
témaválasztásaiból is: Mies van der Rohe, Alvar Aalto, Luis Barragán írásai, Frank Lloyd Wright 
önéletrajza, Erik Gunnar Asplund úti jegyzetei, és Louis Kahn interjúi követik egymást.38 Az Arquitectura 
Viva magazin is jelentetett meg monográfiákat Mies van der Rohe, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, 

                                                      
36 Fullaondo 1969. pp. 7-25. 
37 A José Ignacio Linazasoro építésszel készített interjú kapcsán lásd: Kóródy 2012b 
38 El Croquis – Biblioteca de Arquitectura: La Palabra sin Artificio, De Palabra y por Escrito, Escritos y 
conversaciones, Autobiografía, Escritos 1906/1940, Cuaderno de Viaje 1913, Escritos, Conferencias y Entrevistas 
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Alejandro de la Sota, Miguel Fisac, Oscar Niemeyer vagy Buckminster Fuller nevével fémjelezve.39 Az 
érdeklődés intenzitását és a téma mélységét jól illusztrálja, hogy az elmúlt két évtizedben 22 monográfia 
jelent meg Alejandro de la Sota munkásságáról.40 

Az építészetelméleti kutatások fő irányvonala kirajzolódik például a doktori disszertációk jellemző 
témaválasztásai alapján, bemutatva egy-egy egyetem preferált kutatási területeit, például a Navarrai 
Egyetem Építészkarán a 2000-es években bemutatott PhD dolgozatok címeiből és kivonataiból 
kirajzolódik a spanyolországi modernista építészetre irányuló kitüntetett figyelem.41 A témakörök 
felölelik az egyes spanyol tartományok illetve városok modern építészete mellett kapcsolódó életművek 
elemzését illetve általános építészetelméleti összefoglalásokat is. Hasonlóan gyakoriak a nagy európai 
modern építészek, például Le Corbusier vagy Mies van der Rohe munkásságára irányuló kutatások a 
többi építészkaron is.42  

A gondolkodásmód bemutatása, az önreprezentáció egyik formája az építészeti írás, ami betekintést 
enged egy korosztály építészetelméleti elképzeléseibe és tervezés-módszertanába. Míg a 80-as években a 
gazdasági fellendülésnek köszönhetően a hangsúly az építési gyakorlaton, a valóban megépülő 
projekteken volt, a 90-es évekre az építészeti teória is újra egyre fontosabb szerepet kapott. Ennek 
köszönhető, hogy a tárgyalt generáció nem csak terveiből, hanem írásain át is megismerhető. A 
spanyolországi építészetelméleti írás megalapozása a katalán Ignasi de Solà-Morales (1942, Barcelona – 
2001, Amszterdam) nevéhez kötődik, akinek fő kutatási területét – Bruno Zevi, Kenneth Frampton, vagy 
William J. R. Curtis munkásságához hasonlóan – a 20. század építészettörténetének átfogó vizsgálata 
jelentette.  

A tervezés területén is aktív építészek elméleti írásai különösen érdekesek a tárgyalt korosztály 
vizsgálatakor, mivel olyan hiteles nézőponttal gazdagítják a kapcsolódó irodalmat, ami kortársaik 
vizsgálatakor mértékadó lehet. Az építészeti publikációk különleges válfaja az interjú, ahol az építész 
beszélgetőpartnerek kérdésfelvetései, célzott témái is hasznos információt hordoznak. A generációhoz 
tartozó Alejandro Zaera Polo már a 80-as években írt az El Croquis számára, a magazin arculatának 
megfelelően kevéssé kritikai céllal, de így – saját bevallása szerint – lehetősége nyílt rá, hogy a 
munkákhoz kapcsolódó saját elméleteit, elképzeléseit is papírra vesse. Interjúi, amiket többek között 
Enric Miralles-szel és Santiago Calatrava-val készített, mai is a kortárs spanyol építészet kutatásának 
fontos adalékai. Hozzá hasonlóan Efrén García Grinda is az El Croquis egyik szerzője volt, hozzá kötődik 
többek között a Mansilla & Tuñon illetve a Foreign Office Architects irodák munkáinak bemutatása. 
Fuensanta Nieto és Enrique Sobejano 1986 és 1991 között az Arquitectura folyóirat szerkesztőiként 
dolgoztak, hasonlóan Federico Sorianohoz, aki a későbbiekben a Fisuras de la Cultura Contemporánea 
magazin egyik szerzője lett.  

A folyóiratokban való szerepvállalás mellett jellemzően megnőtt a gyakorló építészek által kiadott 
könyvek száma is. Luis Mansilla,43 Cristina Díaz Moreno és Efrén García Grinda44 egyaránt jelentettek 
meg saját könyvet, Juan Carlos Sancho Osinaga és Sol Madridejos pedig két könyvet is publikált, 

                                                      
39 AV Monografías No. 6 és 92, 9 és 10, 54, 68, 125, 143 
40 Az Alejandro de la Sota Alapítvány tájékoztatása alapján. http://www.alejandrodelasota.org/en/bibliografia/ 
(Utolsó megtekintés: 2016.05.01.) 
41 például: Torres A S: Urbanismo y vivienda en Bilbao. 1939-1959.; Julián I C: La axonometría moderna, forma 
simbólica de la arquitectura.; Sepulcre Bernad J F: César Ortiz-Echague y Rafael Echaide (1955-1966): 
tecnificación y humanización del funcionalismo.; Medina J Á: Crónicas de la vanguardia. 1927-1936.; de Guereñu 
L M: Construir la abstracción: actitud y estrategia del proyecto moderno.; González J M: Historiografía de la 
arquitectura española moderna (1945-1978).; Ortega C D: Primera arquitectura moderna en y de Navarra (1900-
1950). A Navarrai Egyetem Építészkarának tájékoztatása alapján: UNAV 2016 
42 például: Gonzalez Cubero M J: Le Corbusier: El Proyecto de da Ciudad Moderna.; Sarmiento Ocampo J A: La 
Capilla de Ronchamp de le Corbusier. De la Percepcion, de la Materia al vuelo del Espiritu.; Gutiérrez Labory E 
M:  Le Corbusier, El Control Geométrico Matemático de la Forma.; Santatecla F J: De la Esencia de la 
Arquitectura a lo Esencial del Espacio. Forma y Concepto en la Arquitectura de Mies van de Rohe.; Martinez A C: 
La Densidad Del Limite. Le Corbusier Y Mies Van Der Rohe Del Equipamiento Al Sistema De Objetos.; Ortega 
Frutos A V: Le Corbusier, Paris'53: El Sonido de Treinta Años de Silencio. Cibernetia országos adatbázis alapján: 
Cibernetia 2016  
43 García-Mansilla 2002 
44 Díaz Moreno – García Grinda 2009 
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egyrészt saját építészetük, másrészt Le Corbusier munkásságának bemutatásával.45 Iñaki Abalos és Juan 
Herreros46 számos művet adott ki modern építészettörténet és kortárs építészetelmélet témakörben. A 
spanyol építészet új generációjának érdeklődését illusztrálja ’A büntetlenség területei’ (’Áreas de 
Impunidad’) c. munkájuk,47 ami az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolatot, az építészet és a kritika 
egymást támogató kölcsönhatását vizsgálják.  

A legtöbb olvasóhoz azonban – az országon belül és külföldön egyaránt – a nagy példányszámban 
megjelenő magazinok jutnak el, a legszélesebb körben prezentálva a nemzet építészetét. 
Spanyolországban igen magas a nemzetközi szinten is jegyzett építészeti folyóiratok száma, különösen 
ismert közülük az El Croquis, az Arquitectura Viva, az On Diseño és a 2G. (4. ábra) Ezek a periodikák 
több szempontból is jellemzik egy-egy korszak építészeti közéletét: a szerkesztőség összetétele, a 
gyakorló tervező illetve a csak elmélettel foglalkozó munkatársak aránya, a témaválasztások spektruma 
(tematika, kiemelt stílusok, épülettípusok, tartományok és személyek) és a megjelenő tanulmányok leíró 
illetve elemző jellege mind az önkép, az identitás külső megjelenését befolyásolják. 

     

4. ábra - Az El Croquis, az Arquitectura, az Arquitectura Viva, az On Diseño és a 2G címlapja 

Az El Croquis folyóiratot 1982-ben alapították, és eleinte madridi építészeti diplomamunkák 
bemutatására szolgált, majd egyre inkább professzionális irányba tolódott, megtartva a részletek iránti 
fokozott figyelmet, ahogy arra a folyóirat címe is utal.48 A 19. számtól kezdve, 1985 körül jelentek meg 
az első monografikus munkák, az általános spanyol építészettel foglalkozó példányokkal párhuzamosan. 
A nemzetközi nyitást jelzi, hogy az 1990-es számok már két nyelven, spanyol-angol párhuzamos 
szövegezéssel jelentek meg, és ekkortól találunk külföldi építészeket a bemutatottak között, elsőként 
Tadao Ando-t. A hangsúly lassan eltolódott, és a 2000-es években már a számok kétharmada 
kapcsolódott Spanyolországon kívüli építészirodához. Mind a nemzetközi szinten érdekfeszítő 
témaválasztás, mind a kétnyelvűség, mind pedig az újság igényes kivitele hozzájárult ahhoz, hogy a 
magazint ma a világ vezető építészeti lapjai között tartjuk számon.49 Alejandro Zaera-Polo az El Croquis 
sikerét a visszafogottan kritikus szemléletben látja. Szerinte a folyóirat a távolságtartó hozzáállásnak 
köszönheti hírnevét és népszerűségét, ami bár nélkülözi a markáns kritikai élt, de elkötelezett egy 
részletes portré bemutatása felé. A tanulmányok az adott építészeti munkákra fókuszálnak, „kortól, 
divattól és szituációtól függetlenül”,50 a szerkesztőség pedig, Zaera-Polo állítása szerint, meg tudta őrizni 
teljes szakmai függetlenségét a különböző szervezetektől, építészeti irányzatoktól és a politikától. Az 
egyes folyóiratszámok alapját az építész és a szerző beszélgetése adja, egyedi, személyes hangvételt 
kölcsönözve a bemutat(koz)ásnak.  

Az 1988-ban megalapított Arquitectura Viva számai spanyol nyelven jelennek meg, és csak a főbb 
cikkekhez készül hozzárendelt angol összefoglaló, ami korlátozza a folyóirat nemzetközi elterjedését, de 
az 1995 óta két nyelven megjelenő évkönyvek nagy népszerűségre tettek szert. A Luis Fernández Galiano 
(1950) nevéhez kapcsolódó kiadvány válogatott, kategóriarendszerbe foglalt épületbemutatásokkal illetve 
az adott év nemzetközi szinten meghatározó eseményeinek, változásainak összefoglalásával kíván 
objektív képet adni Spanyolország aktuális építészetéről, szemben az El Croquis vállaltan szubjektív 

                                                      
45 Sancho Osinaga – Madridejos 1996, 2000 
46 Abalos – Herreros 1999, 2000, 2002 , 2003 
47 Abalos – Herreros 1997 
48 Zaera-Polo 2007 
49 www.elcroquis.es 
50 Zaera-Polo 2007. 
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magatartásával. Az On Diseño folyóirat egyik alapítója, Juli Capella Samper (1960) ugyancsak a vizsgált 
generáció tagja. A magazin első száma 1979-ben jelent meg, elsőként az építészeti témára specializálódott 
spanyolországi újságok között. Célkitűzései közé tartozik, hogy elsősorban hazai építészek munkájára 
koncentráljon, felölelve az építészet társterületeit is. Ezzel szemben túlnyomórészt nemzetközi 
építészirodákat mutat be a spanyol-angol kétnyelvű 2G folyóirat, ami 1997-ben jelent meg először, és 
mára Barcelona vezető építészeti lapjává vált. Az El Croquis-hoz hasonlóan arra törekszik, hogy egy-egy 
építészre fókuszáló monográfiáiban még addig publikálatlan épületeket is bemutasson, a bevezető 
elemzéseket pedig nemzetközileg elismert kritikusokra bízza. A magazin utolsó fejezete, az ún. nexus 
pedig az építész leírását tartalmazza saját elméleteiről, tervezési módszertanáról, ami így személyes 
nézőponttal gazdagítja a bemutatást, közelebb hozva az alkotót az olvasóhoz.  

A négy legjelentősebb spanyolországi építészeti folyóirat tehát más és más alapelveket követ a 
témaválasztáskor és a bemutatás módjával, ami hozzájárul ahhoz, hogy a prezentált munkák minél 
szélesebb rétegekhez eljussanak és átfogó, árnyalt képet alakítsanak ki a kortárs építészetről.  

A spanyol építészet ’új generációja’ 

A gazdasági, társadalmi és kulturális háttér változásainak végigkövetésével kirajzolódtak azok a hatások, 
amik hozzájárultak a kortárs spanyol építészet nemzetközi szintű kiemelkedéséhez, és amik már fiatalon 
lehetővé tették a ’60-as években született építészek feltűnését a szakmai közéletben. Az építészeti 
kommunikáció írott eszközei, a folyóiratok egy egységes generáció létrejöttét hangsúlyozzák – William J. 
Curtis markáns álláspontja azonban tovább árnyalható. Ő a politikai körülmények megváltozására vezette 
vissza a korosztály sikerességét, kihangsúlyozva az idegen nyelvek és az átfogó történelemoktatás 
szerepét, de más szempontok vizsgálatával belátható, hogy a decentralizálódó Spanyolországban a régiók 
autonomitásának növekedésével felerősödtek a generációkon átívelő, gondolkodásbeli kapcsolatok. A 
tárgyalt nemzedék tehát egyrészt további nevekkel bővíthető, akik azóta tűntek fel az építészeti 
közéletben,51 másrészt pedig stilisztikai alapon, gondolkodásbeli rokonság alapján osztályozható, 
építészeti iskolák szerint rendezhető. (A W. J. Curtis által kiválogatott építészek négy-ötöde Madridban 
szerezte diplomáját, függetlenül attól, hogy a fővárosból vagy vidékről származott-e, ami alapot adhatott 
a hasonló vonásoknak.) 

Az említett építészeti alkotások is reprezentálják azt a sejtést, hogy bár beszélhetünk generációkról a 
pszichológiai értelemben vett egységes kulturális és politikai-társadalmi háttér miatt, azonban az 
építészeti vonatkozások vizsgálatával éppen e harmadik ’nagy generáció’-nál már inkább az 1990-es 
években megnyíló lehetőségek játsszák a főszerepet, amivel éppen a generáció kérdése válik irrelevánssá. 
Sokkal inkább irányzatok és tendenciák rajzolhatók fel, melyen belül egyre jobban kirajzolódik a mester-
tanítvány viszonyból táplálkozó iskola jelleg, meghatározva a szellemi alapokat, kijelölve az érdeklődési 
területeket és végül behatárolva az építészeti-stiláris vonatkozásokat is. Így jóval nagyobb hangsúlyt 
fektethető arra, hogy a kiindulási alapot adó állítás óta feltűnt, folyóiratokban is publikált irodákkal 
általunk kibővített listában az építészek már közel fele tartományi képzésben szerzett diplomával 
rendelkezik, ami ugyancsak alátámasztja a perifériák előtérbe kerülését, és előre vetíti a területi, oktatási 
alapon kialakuló csoportokat. 

Ekként válik fontossá a megállapítás, ami építész-alkotói megközelítések vizsgálatára helyezi a hangsúlyt, 
és jelzi, hogy az 1990-es évek elején (a gazdasági fellendüléssel és a fentebb tagolt kulturális, info-
kommunikációs és prezentációs technikáknak is köszönhetően) megnyíló számos lehetőség az egyéni 
utakat és alkalmazkodást jobban előtérbe helyezte. A nemzetközi tendenciákhoz történő alkalmazkodás, 
vagy éppen az új metódusok bevezetése és azok nemzetközi elterjedése felveti a tendencia-keresés tényét. 
A fent vizsgált aspektusok mentén kijelenthető, hogy nem pusztán horizontális értelemben beszélhetünk 

                                                      
51 Francisco Mangado (1957), Sancho Osinaga (1957), Sol Madrilejos (1958), Angela García de Paredes (1958), 
Ignacio G. Pedrosa (1958), Pablo Aranguren (1958), José González Gallegos (1958), ACM - Andrés Cánovas 
Alcaraz (1958), Atxu Amann Alcocer (1961), Nicolás Maruri (1961), Jesús Irisarri Castro (1958), Guadalupe Piñera 
Manso (1960), Fernando Tabuenca González (1960), Jesús Leache Resano, MGM - José Morales (1960), Juan 
González Mariscal (1961), Sara De Giles Dubois (1972), BAAS - Jordi Badia (1961), Antonio Jiménez Torrecillas 
(1962), Jaime Coll Lez (1964), Judith Leclerc (1967), Covadonga Carrasco López (1965), Juan Creus Andrade 
(1966), Alberto Nicolau (1967), Juan Coll-Barreu (1968), Cloud 9 - Enric Ruiz-Geli (1968), valamint Antón García-
Abril (1969). 
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tehát generációkról, hanem a korábban egységesen felvázolható csoportok az ezredfordulóra egymással 
párhuzamosan élő tendenciák diverz egysége által alkotnak vertikális értelemben vett generációt. 

Nagy valószínűséggel állítható, hogy a diverzitás felé mutató tendencia az elkövetkezendő évtizedben is 
nyomon követhető lesz, és ez határozza meg a generációkról alkotott bemutatások gerincét. Az 50-es 
éveikbe lépett nemzedék mellett folyamatosan tűnnek fel a legfiatalabb építészirodák, a spanyol modern 
(még formálódó) 4. generációja, ahol már egyértelműen a kor új szemléletű kommunikációs formái, a 
társadalmi folyamatokat jól leképező digitális technológia által felerősített építészeti kultúra jelenik meg. 
Ezzel a témafelvetésben megjelölt alaptétel egyre hangsúlyosabban igazolódik: az új építész-nemzedék 
egységes identitásának kialakulásában talán a legfontosabb szerepet a prezentáció és reprezentáció 
előtérbe kerülő fogalmai – a munkák hazai és nemzetközi fórumokon való széleskörű megmutatkozása 
jelentik. A 4. generációt jól jellemzik a megfigyelhető irodanévválasztások is: a korábbi generáció 
építész-párosainak nevei helyett egyre gyakrabban jelennek meg absztrakt fantázianevek,52 ami nem csak 
arra utal, hogy a fiatal generáció építész-egyénei még kevéssé ismertek, hanem egyaránt mutatja a 
nemzetközi trendek hatását, a digitális technológiák által lehetővé tett intenzív csapatmunka előtérbe 
kerülését, és a nagyfokú nemzetközi mobilitásnak köszönhetően az irodák összetételére jellemző magas 
fluktuációt. 

1.b. A spanyol műemlékvédelem és modernizmus párhuzamos története 

Bár modernitás és örökségvédelem akár ellentétes fogalmaknak is tekinthetőek, mégis 
szétválaszthatatlanul összefonódott a két fogalom a 20. század folyamán. A műemlék-helyreállítási 
mozgalmak általános megújulását Európa-szerte a világháborúk pusztításai, valamint az azokat követő 
modernista szellemiségű városmegújítások és az általuk keltett általános identitásválság hívta életre. A 
történeti folytonosság iránti vágy figyelmen kívül hagyásával a késő-modern építészet Európa számos 
országában erős társadalmi kritikát váltott ki. A helyi identitás újradefiniálásához az épített örökség 
rehabilitációja adott alapot, a beavatkozások módszerei azonban nem választhatóak el az adott társadalom 
modernizmushoz fűződő viszonyától: a megoldások pontosan tükrözik a vizsgált korszak építészeti 
mentalitását. Az ezredforduló építési hullámát megszakító 2008-as válság újra előtérbe helyezte az 
építészeti rehabilitációt, mint a fenntartható fejlődés eszközét, és az örökségvédelmi beavatkozások 
kiemelt helyet kaptak a kortárs építészet alkotásai között, ezért ezek elméleti hátterének vizsgálata 
különösen időszerű.  

Spanyolország építészete az ezredforduló idején került a nemzetközi figyelem középpontjába – mind új 
építésű, mind rehabilitációs projektjeik tekintetében. Az építészeti munkák sajátos jellege visszavezethető 
arra, hogy az Ibériai-félszigeten a terület történelmi-kulturális adottságainak és elszigeteltségének 
(különös tekintettel a Franco-diktatúra időszakára) köszönhetően Európa más területeitől eltérő 
forgatókönyv szerint alakult az építészeti irányzatok illetve a műemlékvédelem fejlődése. A fejezet tehát 
a modernitás és az örökségvédelem kölcsönhatását és módszertani párhuzamait vizsgálja a 20. század és 
az ezredforduló sajátos spanyolországi viszonyainak tükrében, és építészetelméleti illetve gyakorlati 
szempontból – párhuzamos történeti áttekintéssel53 – követi végig, hogyan vált a modern építészet (és a 
modern szellemiségű műemlékvédelem) politikai nyomásból fakadóan az ellenzékiség jelképévé, majd 
hogyan értelmeződött át a nemzetközi nyitást követően. 

                                                      
52 Fantázianevű irodák (a 4. generáció képviselői): 05AM Arquitectura, A-cero, AMID, Arquitecturia, Baragaño, 
Bosch.Capdeferro, Cifuentes, CUAC Arquitectura, Dosmasuno, Enproyecto Arquitectura, Estudio Entresitio, F451 
Arquitectura, H Arquitectes, ICA Arquitectura, Konkrit Blu Arquitectura, Krahe Arquitectos, Lapanaderia, Mipmari 
Arquitectura, PO2 Arquitectos, Saizverdoux Arquitectos, SOMOS Arquitectos, Zigzag Arquitectura  
Saját néven jegyzett irodák (a 4. generáció képviselői): Alcolea+Tarragó Arquitectos, Andrés Jaque, Arturo Franco, 
Bach Arquitectes, BB Arquitectos, Estudio Barozzi Viega, Elisa Valero,  
53 A 20. század spanyol építészetének és műemlékvédelem-történetének párhuzamos áttekintése a kapcsolódási 
pontok kihangsúlyozását, az építészetre és a műemlékvédelemre egyaránt kiterjedő külső és belső hatások 
összefüggésrendszerének bemutatását célozza. 
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A századforduló és a modernisme 

A spanyol építészettörténet a modern építészet megjelenését – az általános európai megközelítésmódtól 
eltérően – a századfordulóhoz kapcsolja. Erre utal a katalán ’modernisme’ kifejezés, a világszerte ismerté 
vált, Barcelonához köthető művészeti irányzat elnevezése, ami (kialakulását és építészeti eszköztárát 
tekintve) a századfordulós építészeti irányzatok – szecesszió, Style Liberty, Art Nouveau, Jugendstil – 
egyik válfajának tekinthető. A stílust mégis megkülönbözteti, hogy a katalán felsőosztály mellett egyúttal 
a munkásosztály nemzetiségi öntudatának kifejezőeszközét is jelentette. Az összes művészeti műfajban 
megjelenő stílusirányzatot konstruktív racionalizmus és középkori mór ornamentika keveredése 
jellemezte – szakítva a megelőző nemzetközileg elterjedt historizáló korszakok kötött formavilágával és 
anyaghasználatával. Ez mélyen gyökerező társadalmi okokra vezethető vissza: „Spanyolország megkésett 
tudományos fejlődése és az abból fakadó kulturális kielégítetlenség határozta meg a spanyol kultúrát a 
20. század elejétől kezdve, intenzív és szenvedélyes vágyat ébresztve a modernitás iránt.”54 A nemzeti 
stílus újradefiniálásának szükségességét felerősítette a dél-amerikai gyarmatok elveszítése 1898-ban.  

A világszerte ismerté vált Antoni Gaudí (1852-1926) munkái szerkezeti megközelítésükben és 
részletképzésükben is egészen újszerű elemeket emeltek be a korabeli építészet nyelvezetébe, gyakran 
középkori mintákat (katalán boltozat) illetve a mudéjar építészet szintetikus megközelítésmódját örökítve 
át.55 (5. ábra) Míg Lluís Doménech i Montaner az építési programra alapozta racionalista 
megközelítésmódját (Palau de la Música, 1904-08), Josep Puig i Cadafalch történeti kutatásokból 
kiindulva alkotott, neogótikus elemeket ötvözve az ipari gyártás eredményeivel – Gropius saját bevallása 
szerint ösztönzőleg hatott rá Puig építészete. A Modernisme újító jellegét mutatja, hogy ellenpontjaként 
az 1910-es évektől létrejött a Noucentisme, a 19. század építészetét (elsősorban a klasszicizmust és az 
antik mediterrán hagyományokat) idealizáló mozgalom.  

   

5. ábra - Antoni Gaudí: Casa Batlló, Barcelona, 1904-1906.  

Az építészet általános megújulásával és az épített örökség átértékelődésével56 párhuzamosan a 
századfordulóra Spanyolországban is intézményesült a műemlékvédelem.57 Az 1880-as évektől kezdve 
jöttek létre az első átfogó műemlékjegyzékek, az 1911-es törvény a tudományos szemléletet erősítette 
azzal, hogy régészeti kutatást írt elő minden romterületet érintő beavatkozáshoz, az 1915-ös törvény pedig 
megalapozta a műemléki védettség fogalomkörét. Az 1926-os majd 1933-as törvények pedig már 
átfogóan szabályozták a műemlékvédelem területét és védettségi köreit, a modern építészeti elvek 
integrálásával.58 A jogi környezet kialakulása a francia illetve angol fejlődéstörténethez hasonlítható, a 
kapcsolódó fogalmi-ideológiai viták azonban csak késve, vagy egyáltalán nem érték el az országot. A 
restaurálók (’restauradores’) és konzerválók (’anti-restauradores’) iskolája Európa más területeihez 
hasonlóan, bár jelentős késéssel Spanyolországban is határozottan különvált.59 A két irányelv szoros 
                                                      
54 Cabrero 2001. p. 9. 
55 Az iszlám építészeti mintákat követő mudéjar stílus a 11. században honosodott meg az Ibériai-félszigeten, 
historizáló változata pedig a 19. század végén jelent meg újra az Európa-szerte divattá vált orientalizmushoz 
illeszkedve. Növényi és kalligrafikus díszítések, felületkitöltő ornamentika és keleties visszatérő motívumok 
(polylobe arch) jellemzik.  
56 A 20. század első évtizedeiben, jellemzően a mediterrán országokban a középkor – mint a nemzeti kulturális 
közösség kialakulásának történeti korszaka – általános kultúrpolitikai felértékelése zajlott. 
57 Ganau Casas 1999 
58 Becerra García 1999. pp. 9-30. 
59 a párhuzamos folyamatok összefoglalását adja: Musso 2010. pp. 87-109. 
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szabályrendszeréhez való illeszkedés azonban korlátozólag hatott a műemlékvédelem, mint kontextushoz 
kötött, egyedi megoldásokat kívánó terület fejlődésére. 60 

A restaurálók képviselőjeként Vicente Lampérez y Romea (1861-1923), Viollet-le-Duc elkötelezett 
követője purista beavatkozásairól vált híressé – nem támogatta a kortárs építészeti jelleg megjelenését a 
műemlékeken, megfogalmazásában az építész feladata a helyreállításkor „nem önállóan beszélni, hanem 
az épület saját mondandóját tolmácsolni”.61 Elméleti munkásságában a mudéjar művészetről és a spanyol 
téglatemplomokról alkotott elképzeléseit62 azóta számos kritika érte: Lampérez a mudéjar építészetet 
nemzeti hovatartozástól teljesen független jelenségként, a középkori spanyol (keresztény) építészeti 
stílusperiódusok egyik altípusaként tárgyalta; az arab hatást pedig az ornamentika átvételére 
egyszerűsítette, ezzel megkérdőjelezve a mór művészek tevékenységének jelentőségét.63 A sematizáló 
megközelítésmód érthető: a historizáló szemléletű századfordulón a nemzeti stílust keresve a korabeli 
építészek/építészettörténészek a hazai múltból merítve próbálták definiálni a spanyol identitást, és az 
európai szinten unikális jellegű mudéjar stílus erre alkalmasnak látszott.  

A restaurálást ellenző irányvonal, ami elsősorban az angol John Ruskin és William Morris elveihez 
illeszkedett, itáliai közvetítéssel jelent meg Spanyolországban. Ezt az 1920-as évekre megerősödő 
konzerválói irányzatot, ami az eltelt idő és az egymást követő építési korok nyomának megőrzését, 
valamint a használat folyamatos fenntartását tekintette alapvető fontosságúnak, bizonyos spanyol kutatók 
már a modernizmushoz kapcsolják. Marquis de la Vega Inclánt (1858-1942) 1910-ben nevezték ki a 
hazai turizmus fejlesztési felelősévé, ő indította el az elmaradott tartományok vendéglátóiparának 
kiépítését a Parador mozgalommal, vidéki műemlékek egyedi arculatú szállóvá alakításával.64 A 
beruházások célja a műemlékek történeti jellegének megőrzése mellett kortárs funkciók integrálása volt. 
Az első ilyen szállót, a mozgalom politikai felkarolójáról elnevezett El Rey Alfonso XIII Paradort 1928-
ban adták át. Az ugyancsak Vega Inclán nevéhez köthető toledoi El Greco múzeum azonban inkább a 
restauráló, „múltteremtő” irányvonalat képviseli, a több középkori ház összeolvasztásával létrejött 
épületegyüttesről már ekkoriban is tudni lehetett, hogy valószínűleg sose volt El Greco otthona, a 
romantikus, a nemzeti a nemzeti identitás erősítését alapul vevő elképzelés mégis meghatározó volt a 
beavatkozás során. 

A modern építészet megjelenése 

A klasszikus modern építészet megjelenése Spanyolországban a katalán tartományhoz köthető: az 
építészeti történetírásban Gaudí halála (1926), Le Corbusier látogatása (1928), Mies van der Rohe 
barcelonai világkiállítási pavilonja (1929)65 és Josep Lluís Sert munkásságának kezdete (Casa Duclós, 
Sevilla, 1929)66 jelentik a fő mérföldköveket. A spanyol modern jellemzői a hagyományos, akadémiai 
elemek megőrzése és azok ötvözése racionalista, expresszionista attitűddel – ekkoriban az építészet 
fejlődése az európaival szinkronban zajlott. Az erős európai kötődést mutatja, hogy a CIAM spanyol 
csoportja, a GATEPAC Barcelonai ülésén felvázolta az Athéni Karta elveit. Ahogyan az anyag tisztelete, 
a modern technológiák és a kontraszt játszottak elsődleges szerepet a tervezésben, ugyanúgy az ekkor 
intézményesülő örökségvédelem is ezeket tekintette kulcsfogalomnak műemléki beavatkozások esetében. 
A felhasználó érdekeinek előtérbe kerülése és a folyamatos használat fontossága is visszaköszönnek mind 
az építészeti, mind a társadalmi alapelvek között.67 A Modern Mozgalomban megjelenő ’tabula rasa’ 
elmélet és az ’ex novo’ alkotások tisztelete azt eredményezte, hogy bár a műemlékeknek kiemelt értéket 
tulajdonítottak, az épített örökség további részeit törvényszerűleg lecserélendő múltnak tekintették.68 

A spanyol műemlékvédelem „aranykorában” a gyakorlat elsősorban az itáliai folyamatokkal mutat 
hasonlóságot: a restauráló és a rekonstrukciós iskolák szigorú elméletein túllépve a kirajzolódó egyetlen, 
                                                      
60 Benavides Solís 1997. p. 20.  
61 „me proponía no escribir sino bajo su dictado (…) comentando su lenguaje” Gallego Aguilera 2009. pp. 263-279 
62 Lampérez 1909. pp. 539-543. 
63 Borrás Gualis 2003 
64 Rivera Blanco 1992. pp. 221-230. 
65 Costa 2014. p. 226. 
66 Riley 2005. p. 28.  
67 A társadalmi-politikai elvek és a modern építészet kapcsolatát mutatja be nemzetközi kitekintéssel: Molnár 1934. 
pp. 380-383.  
68 Sobejano 2005. pp. 4-5. 
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korszakokon végigívelő alapelv az egyes esetek sajátosságainak szem előtt tartása és az általánosítás 
elkerülése. A hely és az urbanisztikai kontextus vizsgálatának megjelenése Jeroni Martorell i Terrats 
(1876-1951) nevéhez köthető, aki beavatkozásainál a műemléki környezet átfogó kezelésére is kiemelt 
hangsúlyt fektetett. A katalán szakember dolgozta ki Spanyolországban a tudományos restaurálás elméleti 
hátterét már az 1910-es években,69 aminek (évtizedekkel később, az Athéni Charta elvei közt is 
visszaköszönő) fő pontjai a beavatkozás minimalizálása, a különböző korszakok nyomának tiszteletben 
tartása és a folyamatos használat fenntartása.70 

A modernizmus hajnalán az úgynevezett harmadik irányvonalat71 Leopoldo Torres Balbás (1888-1960), 
Lampérez tanítványa teremtette meg Spanyolországban az Alhambra palota-együttes rekonstrukciójával 
(1923-1936). (6. ábra) A korábbi évtizedek romantikus műemlékvédelmi megközelítését felváltotta a 
tudományos alapossággal végzett felújítás, ami nagyban meghatározta az emlék ma ismert formáját. Az új 
műemlékvédelmi alapelvek szerint a létrehozott végeredmény művészeti értéke az elsődleges, amihez 
viszont elengedhetetlen a kutatásból fakadó alaptudás – a helyreállított műemléknek tehát mind 
szubjektív (esztétika), mind objektív (tudományos érték) szempontból hatni kell tudni a szemlélőre. 
Torres Balbás kiterjedt, szintetizáló jellegű szakmai munkásságát a polgárháború utáni diktatúra 
szakította félbe.  

    

6. ábra - Leopoldo Torres Balbás: Alhambra helyreállítása, Granada, 1923-1936.  

A spanyol polgárháború és a Franco-diktatúra 

A spanyol polgárháború (1937-39) döntő törést jelentett a fejlődési folyamatban. A párizsi világkiállítás 
spanyol pavilonja, José Lluís Sert (1902-1983) munkája, előregyártott szerkezetével Le Corbusier tiszta 
szerkesztési elveit jelenítette meg, berendezésében azonban a gazdasági vívmányok bemutatása helyett 
már elsősorban a Második Köztársaság háborús propaganda anyagainak kiállításaként szolgált. A 
következő években az addig felívelő karrierű, meggyőződéses modern gondolkodású Sert szakmai 
munkája ellehetetlenült, és a háború végével számos kortársával együtt végül külföldre menekült.72 A 
háborúk veszteségei Európa-szerte új értékrendet hoztak létre, az épületállomány pusztulása a társadalmi 
változásoknak megfelelő, átfogó megújításoknak biztosított terepet. Ekkor értelmeződött át az emlék 
fogalma, ami már a továbbhaladás alapját is, és nem csak a visszatekintést jelentette. A spanyolországi 
politikai viszonyok azonban más irányú változásokhoz vezettek. 

Francisco Franco diktatúrájának első időszaka (elsősorban az 1950-es évekig) nemzeti építészet 
kialakítását tűzte ki célul, és el is várta a hivatalos építészeti nyelvezet alkalmazását. A Franco-féle 
építészet (franquismo), más önkényuralmakhoz hasonlóan, valamilyen előképként meghatározott kor, 
kultúra formakincséhez nyúlt vissza: ezt Spanyolországban a mórok kiűzésével kiteljesedő reneszánsz 
fénykora, a konkrét mintát pedig a II. Fülöp által létrehozott El Escorial palotaegyüttes jelentette. (9. ábra) 
A jellegzetes kőkváderes, tégla kitöltésű falak alkalmazásához ideológia is társult: a keretező kő, mint 
anyag, a római alapokon nyugvó keresztény kultúrát, míg a keretbe foglalt tégla áttételesen a helyi 
hagyományokat szimbolizálta. Lecsupaszított klasszicista formák, szimmetrikusan szerkesztett 
alaprajzok, homlokzatok, és hierarchikus tömegkompozíció jellemzik a kor stílusát. (7. ábra) 

                                                      
69 Lacuesta 2000. p. 264. 
70 A történeti épületek új funkció mentén történő adaptációját is már az emlék megmentésének hatékony 
eszközeként kezeli: Martorell 1935  
71 A nemzetközi szakirodalomban Camillo Boito nevével fémjelzett módszertan 
72 Costa 2014. p. 226. 
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7. ábra - P. Muguruza, D. Méndez: Valle de los Caídos, San Lorenzo de El Escorial, 1940-1958.  

A politikai vezetés a középületek építését elsősorban propaganda-célokra használta fel, az építészetre, 
mint „a királyok ábécéjé”-re,73 a néppel való indirekt kommunikáció egyik elsődleges eszközeként 
tekintettek. A korabeli épületek nagy száma és méretbeli jelentősége ellenére a korszak technológiai 
illetve formai újításai elhanyagolhatóak maradtak – későbbi elemzések ezt a spanyol építészet 
válságkorszakának tekintik.74 A korábbi évtizedek szerkezeti vívmányai, például a vasbeton vázszerkezet 
alkalmazása a klasszicizáló külső mögött további ellentmondásokhoz vezetett, mint például az 1940-50-es 
években felépült madridi Légügyi Minisztérium esetében. (9. ábra) A ’modernizmus’ reakciós kifejezéssé 
vált, a katalán modernista mozgalom, a GATEPAC betiltásra került, az avantgárd építészet jellegzetes 
megoldásait pedig a spanyol nemzeti identitást veszélyeztető jelenségnek tekintették. 

A műemlékvédelemben is tükröződött ez a szemléletváltás – amíg az 1930-es években friss 
közelítésmóddal, a modernizmus jegyében zajlottak a műemléki beavatkozások, addig a Franco-korszak 
visszanyúlt az előző század elveihez, és a tudományos alapokon nyugvó, periodizációt hangsúlyozó 
restaurálást felváltotta az esztétizáló, stílus alapú rekonstrukció. A szemléletváltás egyes emlékek 
rekonstrukciójának felülbíráltában is megjelent. Camil Pallàs Arisa (1918-1982), aki 1954-ben váltotta 
Jeroni Martorell-t a barcelonai műemléki hivatal (SCCM, Servicio de Catalogación y Conservación de 
Monumentos) élén, több esetben is átdolgozta elődjének műemlék-helyreálltásait, elsősorban a romanika 
elemeire helyezve a hangsúlyt.  A katalán hegyi falu, Cervelló templomának 1969-es helyreállításakor 
például visszabontotta azt a gótikus harangtornyot, amit Martorell 1944-ben restaurált, hogy láthatóvá 
váljon a középkori sziluett. (8. ábra) 

   

8. ábra - Jeroni Martorell i Terrats / Camil Pallàs Arisa: Santa María templom, Cervelló, 1944 /1969 /2013. 

Az 1940-es éveket a polgárháború utáni újjáépítés határozta meg, az ország épített örökségének kezelése 
pedig az új államszervezet ideológiai megalapozásában is fontos szerepet játszott. Ez a propaganda jelleg 
rajzolódott ki az építési gyakorlaton túl a megjelent publikációkban75 is – a beavatkozások nagy száma és 
a független elméleti kutatások háttérbe szorítása azonban gátolta a szakterület továbbfejlődését, és 
túlnyomórészt sablonos építészeti megoldások alkalmazásához vezetett. A politikai szerepvállalást 

                                                      
73 Riley 2006. p. 20. 
74 Fernández Alba 1974 
75 Revista Nacional de Arquitectura o Reconstrucción 
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erősítette, hogy a jelentős károkat szenvedett településeket Franco a Belügyminisztériumhoz tartozó 
Elpusztult Tartományok Főigazgatóságán (DGRDR, Dirección General de Regiones Devastadas y 
Reparaciones) keresztül szimbolikus jelleggel örökbe fogadta.76 Ugyanezt a propaganda-célt mutatja, 
hogy az állam tevékeny szerepet vállalt olyan szimbolikus jelentőségű műemlékek felújításában is, amik 
– például a madridi El Escorial, a santiagói katedrális vagy V. Károly granadai palotája – alig sérültek a 
háború során.77  

A korszak első időszakában, a Nemzeti Örökségvédelmi Népbiztosság (Comisaría de Defensa del 
Patrimonio Artístico Nacional, 1938-1958) szervezetének koordinálása alatt kiemelt szerepet játszottak az 
egyházi épületek helyreállításai. A santiagói katedrális felújítását a kor egyik meghatározó műemlékes 
szakembere, Luis Menéndez-Pidal (1896-1975) végezte: lebontotta a templom kórusát a középkori 
előzmények feltárása érdekében, és meghatározó barokk elemek eltávolításával a román kori 
jellegzetességeket hangsúlyozta ki, ami egyben a nagy tömegeknek szóló liturgikus cselekményeknek 
(tehát az aktuális politikai szándéknak) is jobban megfelelt.78 Akár faszadizmusnak is tekinthető79 
Francisco Pons Sorolla (1917-2011), Galícia meghatározó restaurátorának építészete – a stílusegység 
megőrzése és a homlokzat tagozatainak helyreállítása a szerkezet rejtett megerősítését, és ezzel az épített 
homlokzatok elvékonyodását („diradamento edilizio”)80 vonta maga után. Jól mutatja ezt a törekvést a 
Casa de Ahorros rekonstrukciója (1955) A Corunában – a tűzvészben megsérült fedélszerkezetű épületet 
a homlokzat neobarokk nyílásosztásának visszaállításán túl kibővítették egy új, stílusban illeszkedő 
emeleti szinttel is, a környék nemesi palotáinak mintájára. Bár a homlokzati rekonstrukció megerősítette a 
jellegzetes városi struktúra és utcafront egységes történeti képét, az épület elveszítette az egymást követő 
korok különböző átalakításainak nyomait, és a megerősítéshez alkalmazott masszív vasbeton 
háttérszerkezetek a falstruktúra komoly, visszafordíthatatlan károsodásával jártak.81  

   

9. ábra - J.B. de Toledo, J. de Herrera: El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, 1563-1584. és a mintáját 
követve: L. Gutiérrez Soto: Légügyi Minisztérium, Madrid, 1943-1958.  

A modernizmus újrafelfedezése 

A modernizmus újrafelfedezése az 1950-es évek második felére tehető, és összefüggésben áll a gazdasági 
növekedésből fakadó optimista közhangulattal, a lassú nemzetközi nyitással és a turizmus állami 
fejlesztéseivel. Barcelona (mint a központosító államhatalom ellenpontja) élen járt a megújulásban: az 
1952-ben megalapított ’Grup R’ a korai modernizmus elveinek és céljainak (Itália hatásán túl például 
Alvar Aalto és Richard Neutra építészetének) felelevenítését tűzte ki célul.82 Az Alejandro de la Sota 
(1913-1996) nevével fémjelzett mozgalom tagjai – messze a ’Modernismo’ ismertté válása előtt – Gaudí 
barátainak (’Amigos de Gaudí’) nevezték magukat. A gesztus nem stiláris kötődésként értelmezendő, 
sokkal inkább az építészet általános megújítására irányuló ideológiai kapcsolatot jelzi. De la Sota 
építészetében tagadhatatlan Mies van der Rohe hatása: –, textúraként alkalmazott kőfelületeit például 

                                                      
76 A vonatkozó rendelkezés (Decreto de Adopción, 1939) több mint 300 település állami irányítással történő 
helyreállítását rendelte el. López Díaz 2003 
77 A Franco-éra műemlék-helyreállításainak jó áttekintését adja: Esteban-Chapapría 2008. pp. 34-52. 
78 Pardo Fernández 2013. pp. 811-827. 
79 Castro Fernández 2007. p. 241. 
80 Gustavo Giovannoni elmélete a városi szövet elvékonyodására vonatkozóan (1913): Jokilehto 1999 p. 220. 
81 Castro Fernández 2007. p. 248. 
82 Lampugnani 1986. p. 310. 
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gyakran állítják párhuzamba a Barcelonai pavilon súlytalan téglafalaival.83 A meginduló társadalmi viták 
is szerepet játszottak a modern építészet fokozatos konszolidációjában: az 1953-ban megjelent Alhambrai 
Manifesztum számos építész bevonásával hosszú műhelymunka után fogalmazta meg a modern építészet 
programját, ami a helyhez kötődő építészetet és a különböző korok építészeti stílusainak együttélését 
kínálta alternatívaként a történeti formanyelv imitációja helyett.84 Bár a kiadvány komoly szakmai vitákat 
váltott ki, a korabeli építészet megújításának szükségessége egyértelművé vált.85  

Az áttörést a spanyol építészettörténészek az 1958-as brüsszeli világkiállítási pavilonhoz kötik,86,87 
aminek strukturalista felépítése már a korabeli európai építészet fő vonulatához illeszkedett, miközben az 
alapegység hexagonális formája és az áramló térképzés mudéjar előképeket idézett meg.88 A tény, hogy 
José Antonio Corrales és Ramón Vázquez Molezún nyílt építészeti tervpályázaton nyerték el a tervezés 
jogát, már előrevetíti az államilag meghatározott építészeti szabályrendszer fellazulását. Ebben az 
időszakban jelentek meg először a modernizmusra reflexáló építészettörténeti írások is – 1961-ben jelent 
meg úttörő jelleggel az első elméleti összefoglalás, Carlos Flores López (1928-) Kortárs spanyol 
építészet (’Arquitectura Española Contemporánea’) című könyve, ami megfogalmazta azokat a fő 
állításokat, amik a mai napig a spanyol modern irányzat elemzésének alapját jelentik.89 Eszerint a 
spanyolországi modernizmus a nemzetközi mintákhoz képest perifériális jelleggel jelentkezett, mind 
gyakorlati, mind elméleti síkon szabad kísérletezés jellemezte, az így kialakult heterogén építészet pedig 
nem besorolható egy egységes nemzetközi irányzat alá sem.90  

  

10. ábra - Andalúzia népi építészete, Ronda és Granada.  

A népi építészet kutatása a spanyol identitásban betöltött szerepe miatt politikai támogatást élvezett, de 
egyben a modern szemléletű építészeknek is támpontot jelentett – tudományos vizsgálatának kezdetei a 
modernizmus fénykorára tehetőek.91 (10. ábra) Miguel Fisac (1913-2006) 1951-ben „A népi építészet és 
a jövő építészetében hasznosítható értékei”92 címmel tartott Madridban konferencia-előadást, kiemelve a 
vernakuláris építészet azon alapelveit, amik a kortárs építészetben alkalmazhatóak lehetnek. A katalán 
Josep Antoni Coderch (1913-1984), akinek munkássága (a CIAM, majd a Team10 tagjaként) ugyancsak 
elválaszthatatlan a modern mozgalomtól, a mediterrán népi építészet (elsősorban Mallorca) 
tanulmányozásával és a racionalista elemek újraértelmezésével hozta létre sajátos alkotói nyelvezetét.93 Ő 
ezt így fogalmazta meg 1967-ben: „A spanyolországi modern építészet fejlődésében és magában az 
alkotásban is döntő szerepe volt a nemzeti és regionális hatásoknak – legalábbis az én esetemben biztosan 
–, mert abban az időben Spanyolország el volt szigetelve gyakorlatilag minden külső impulzustól, és a 

                                                      
83 Frampton 2007. p. 335. 
84 A manifesztum finom politikai kritikát fogalmazott meg: bár elfogadta a polgárháború utáni állami építészet 
történeti utalásainak sajátos koherenciáját, kizárólagos alkalmazását mégis erőltetett jellegűnek tartotta. Solana-
Suarez 1994. pp. 71-74. 
85 Ángel 2006  
86 Solà-Morales – Capitel 1986. 
87 Cabrero 2001. p. 51. 
88 Fisac Serna 1956. pp. 5-13. 
89 További átfogó építészetelméleti-építészettörténeti munkák a korszakról: Girbau 1968; illetve Bohigas 1970. 
90 Layuno Rosas 2011. pp. 203-238. 
91 A témakör elsőként megjelent monografikus publikációja: García Mercadal 1930  
92 Fisac Serna 1952. pp. 27. 
93 Onato 1993 
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tervezőket a hazai regionális építészet inspirálta abban, amit később modern építészetnek neveztek.”94 A 
már említett Carlos Flores, a spanyol modern kutatója kapcsolódó könyvében 24 pontban foglalta össze a 
spanyol vernakuláris építészet jellegzetességeit, kiemelve a helyhez kötöttség, a funkcionalizmus és a 
használati szempontok, a szigorú gazdaságossági megfontolások és a vidéki jelleg 
elidegeníthetetlenségét.95  

Az állami kezdeményezésre kiépülő (Instituto Nacional de Colonización, 1947 -1967), az új ruralizmus 
(neo-ruralismo) elveit követő települések esetében is kirajzolódott, hogy a modern építészet alapelemeit 
nem csak külső (nemzetközi avantgárd), hanem belső (hazai népi kultúra) forrásokból le lehetett vezetni. 
Fernández del Amo96 (1914-1995) spanyol gyökerekre hivatkozva, a mediterrán népi építészeten 
keresztül közelítette meg a modern formákat, és hozott létre modern jellegű, mégis történeti 
folytonosságot hordozó beépítéseket. Épületeinek absztrakt megközelítésmódja non-figuratív 
képzőművészeti alkotásokkal, többek közt Piet Mondrian és Theo Van Doesburg munkáival állítható 
párhuzamba, etikai-esztétikai alapon pedig Adolf Loos Steiner-házához hasonlítható.97 Az átfogó nemzeti 
letelepítési program keretében kiépülő új települések három hívószava (racionalista, népies és organikus) 
sajátos módon valósult meg del Amo munkáiban: a terek kialakítását alárendelte a funkciónak, a 
formanyelv bizonyos elemeit az anonim vernakuláris építészetből merítette, és a beépítést szervesen a 
topográfiához és a meglévő növényzethez illesztette. A homlokzaton megjelenő textúrák az adott vidék 
évszázadok során kialakult építési kultúráját tükrözik – kőfalak (Cañada de Agra, San Isidro de Albatera) 
vagy palatéglák (Vegaviana) nyers felülettel vagy fehérre meszelve.  

A vidék turisztikai fejlesztéseihez kapcsolódóan a polgárháború előtt megindult ’Parador-mozgalom’ 
újbóli virágzása az 1960-as évekre, a nemzetközi nyitás időszakára tehető, amikor kifejezett preferencia 
lett a külföldi látogatók száma, és így a vendéglátásból fakadó állami bevétel növelése.98 A 
spanyolországi műemlékvédelmi beavatkozások sajátos fókuszpontja (kiemelkedő értékű történeti 
épületekben színvonalas vendéglátóhelyek kialakítása) a múzeumi funkció helyett a kulturális hasznosítás 
alternatív, haszontermelő lehetőségét kínálta. Az 1973-as energiaválság (valamint a gazdasági visszaesés) 
következtében még inkább előtérbe került a folyamatosan fenntartott használat, mint az épített örökség 
megmentésének módszere. A historizáló építészetet és a klasszikus helyreállításokat (parador clásico) 
felváltva folyamatosan alakult ki a beavatkozások saját építészeti nyelvezete (parador innovador),99 és a 
rehabilitációk eszköztára egyre jobban közelített a kortárs építészet irányvonalához – felismerhetővé 
váltak az egyéni kézjegyek, a visszatérő modern motívumok. Míg az 1976-ban átadott Parador de 
Tortosa-ban historizáló bővítményt kapcsoltak a várhoz, ami gótikus ablakaival felvállalja a teljes 
mimézist,100 addig az 1980-as évektől a történeti épületek restaurálása és belsőépítészeti eszközökkel való 
formálása vált jellemző megoldássá (1984 Trijillo; 1986 Ceuta), a 2000-es években pedig a homlokzat- és 
tömegképzésben is megjelentek a kortárs elemek – Alcalá de Henares kolostor-szállójában az új, 
nagyrészt terepszint alatti beépítés formanyelve egyértelműen elválik a történeti épülettől. (F/50) A 
szállodahálózatot 1991-ben magánvállalattá alakították (Paradores de Turismo de España),101 ekkortól 
önfenntartóan működik és napjainkra a kulturális turizmus kiemelt brand-jévé vált.102  

A rendszerváltás utáni időszak 

A diktatúra 1975-ben, Franco halálával véget ért, de a gazdasági-társadalmi struktúra, és így az építészet 
és a műemlékvédelem átalakulása is hosszabb időt vett igénybe. Az örökségvédelemre vonatkozó törvény 
1985-ben jelent meg, és célul tűzte ki a második világháború óta alkalmazott műemlékvédelmi elvek és 
módszerek átfogó felülvizsgálatát és összehangolását az európai örökségvédelmi szervezetek (UNESCO) 
gyakorlatával.103 A törvény a történeti örökség fogalmát a korábbi megfogalmazásokhoz képest 

                                                      
94 idézve: Llimargas i Casas – Hernández León 2007. pp. 6-36. 
95 Flores López 1973 
96 Lejeune 2010. pp. 83-84. 
97 Centellas Soler 2010 
98 Nuñez – González Ruiz 2008. p. 164. 
99 Rodríguez Pérez 2013a. p. 655. 
100 Rodríguez Pérez 2013b. p. 276. 
101 Riley 2006 
102 Garcés Desmaison 2013. pp. 145-153. 
103 Becerra García 1999. p. 17. 
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különösen tág értelemben, a kulturális és művészeti javak – ingatlanok és ingóságok – szinonimájaként 
használja. Az 1980-as évek nemzetközi nyitását követően került az ország építészete a külföldi 
sajtófigyelem középpontjába – amíg Európában a posztmodern és egyéb stíluskritikai irányzatok 
uralkodtak, addig Spanyolországban újra meghatározóvá vált a (korábban kultúrpolitikailag háttérbe 
szorított) modernista szemlélet és annak gyakorlati alkalmazása.104 A kortárs spanyol építészeti kultúra 
kimagasló színvonalát Kenneth Frampton három meghatározó tényezőre vezeti vissza: egyrészt a mélyen 
gyökerező városállami kultúrára, ami hozzájárult a helyi identitás és öntudat megőrzéséhez; másrészt a 
közigazgatás decentralizációjára, ami a Franco-korszak utáni időszakban teljesedett ki; harmadrészt pedig 
a modernizmus folytonosságára, ami az elszigeteltségnek és a kultúrpolitikai többletjelentésnek 
köszönhetően – a diktatúra ellenére – folyamatosan jelen volt.105 

A modern folyamatosságának megteremtését jól szimbolizálja a modernizmus két korán elbontott 
emlékének, Mies barcelonai (1929, 11. ábra) és Sert párizsi (1937) világkiállítási pavilonjának újjáépítése 
az 80-as évek végén. Az eredetileg ideiglenes céllal készült, de rövid időn belül ikonikussá vált 
Barcelonai Pavilon 1986-os újjáépítése számos építészetelméleti kérdést vetett fel106 építészeti alkotások 
megismételhetősége, helyettesíthetősége kapcsán – szembe állítva egymással egy épület autografikus 
(megismételhetetlen) és allografikus (interpretálható) megközelítésmódját.107 A problémakör összecseng 
a műemléki rekonstrukciók esetében felmerülő hitelesség fogalmának és a teljes újjáépítés 
indokoltságának kérdésével – aminek lehatárolására korábban kísérletet tett mind a Velencei Karta 
(1964), mind az ICOMOS drezdai deklarációja (1982). Mies neoplatonista filozófiája azonban 
alátámasztja az építészeti alkotás „önreferencialitását”, az épület kontextustól független 
értelmezhetőségét.108 „A Barcelonai Pavilon újjáépítése (…) szélesebb értelemben véve annak a 
törekvésnek az eredménye, hogy a spanyol építészek nem csak a Modern Mozgalom régmúlt elvei felé 
nyitottak, hanem annak kreatív újraértelmezése felé is.”109  

  

11. ábra - Mies van der Rohe: Németország világkiállítási pavilonja, Barcelona, 1929/1986.  

Ignaci de Solá-Morales (1942-2001), aki meghatározó szerepet játszott a Barcelonai Pavilon 
újjáépítésében, építészetelméleti írásaiban rámutatott, hogy „bár a modernizmus építészete független 
formai nyelven alapul, a kontraszt mint formai viszony alkalmazásával a történeti városszövetbe helyezett 
új elemek akarva-akaratlanul újraértelmezik az épített örökséget.”110 Bár a modern építészet esetében – a 
történeti múlt elutasításából fakadóan – gyakran a történeti építészet figyelmen kívül hagyását 
hangsúlyozzák, a két építészeti kultúra kölcsönhatása tagadhatatlan. Solá-Morales 1987-es esszéjében 
kritizálta a fundamentalista neo-modern felfogást, és az egyoldalúnak ítélt megközelítések helyett 
komplex építészeti válasz adását szorgalmazta, az általa javasolt irányelvek (’arquitectúra débil’, ’gyenge 
építészet’) azonban lényegesen nem távolodnak el a modernizmustól.111 A korszakra jellemző a műemléki 

                                                      
104 Cabrero 2001 
105 Frampton 2008. pp. 15-17. 
106 Solá-Morales – Cirici – Ramos 1983 
107 Nelson Goodman művészetelméleti megközelítése az építészeti alkotásokat a két jellemző közötti átmenetnek 
tekinti. Capdevila Werning 2007 
108 Colquhoun 2002. p. 179. 
109 Jodidio 2007. pp. 8-10. 
110 Solá-Morales 1986. pp. 38-39. 
111 Az esszé nemzetközi hatását jól jelzi, hogy az 1995-ös spanyol kötet (Solá-Morales 1995) után 1996-ban angolul 
(Solá-Morales 1996), majd 2004-ben magyar esszé-válogatásban (Solá-Morales 2004) is megjelent.  
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beavatkozások építészeti eszköztárában bizonyos itáliai előképek (elsősorban Carlo Scarpa, és a 
Spanyolországban is alkotó Giorgio Grassi) módszertanának követésével az analógia egyre 
hangsúlyosabb megjelenése.112  

Az újraformálódó spanyol építészetet sokkal kevésbé befolyásolta a modernizmus történelmi 
megbélyegzettsége, mint bárhol máshol Európában, ami így szabadon tudta befogadni a modern kritikai 
megközelítésmódját is.113 A nagy nemzetközi figyelmet kapott ’1992-es generáció’ (a spanyol modern 2. 
generációja, többek közt Rafael Moneo és Juan Navarro) építészetében jelentkező posztmodern és neo-
racionalista gondolatok sokkal inkább a modern hagyomány folyamatosságát, mint az azzal való szakítást 
jelenítik meg, történeti rétegek egymásra hatásából hozva létre sajátos eklektikát.114 Ricardo Bofill (1939 
-) a katalán Modernisme megközelítésmódját ültette át építészetébe. (F/74) A számos műemléki 
beavatkozáshoz (F/139-141) köthető tervező, Guillermo Vázquez Consuegra (1945-) építészetében a 
történeti és fizikai folytonosságot az utánzás (historizáló mimikri) és az ellentét (modernista kontraszt) 
eszközei közötti egyensúly megteremtésével kívánta létrehozni. Az ő megközelítése szerint a megőrzés és 
a megújítás nem ellentétes, hanem rokon fogalmak, és a rehabilitációs beavatkozások kortárs eszköztárát 
a történeti épületek lényegi jellegzetességeiből kell levezetni.115 „Abban az időszakban, amikor Európa-
szerte és az Egyesült Államokban is megkérdőjeleződtek a modern mozgalom alapvető tanai és 
feltételezései, és mélyreható felülvizsgálatukra, újrafogalmazásukra volt igény, addig Spanyolországban a 
korábban háttérbe söpört modern építészet, a máshol felhalmozódott negatív asszociációktól mentesen az 
ésszerű gondolkodás, a haladás és a politikai változás eszközévé és szimbólumává vált.”116  

  

12. ábra - Guillermo Vázquez Consuegra: La Cartuja Kulturális Központ, Sevilla, 1987-1995.  

Az újraértelmezett modern kiteljesedése a műemléki beavatkozások szemléletmódjára is hatott.117 A 
rehabilitációkkal kapcsolatos szakmai viták és társadalmi visszajelzések több évtizedes hiányosságai 
azonban megnehezítették a megújulást – mind hatósági-szabályozási, mind szakmai-gyakorlati oldalról. 
A rutinszerű megoldások hiánya azonban előnyökkel is járt: a restaurálási munkákban megfigyelhető 
hiperaktivitás a beavatkozások kreatív jellegét erősítette, és az interdiszciplináris megközelítésmód 
megerősödéséhez vezetett.118 Antoni González Moreno-Navarro (1943-), az 1980-as évek 
műemlékvédelmének elméleti és gyakorlati megújítója, Alois Riegl értékelmélete alapján dolgozta ki 
saját téziseit. Hozzá kapcsolható az ’objektív restaurálás’ (’restauración objectiva’) fogalma, ami a 
helyreállítás során a műemlék három olvasatának (történelmi kordokumentum, építészeti alkotás és 
többlet-jelentéstartalommal bíró emlék) kiegyensúlyozását jelenti a megismerés (kutatás), a reflexió 
(tervezés) és a beavatkozás (építés) során.119 Az objektív restaurálás azonos súllyal veszi figyelembe a 
vizsgált épület és az aktuális társadalmi közeg igényeit, és az egyes esetek paraméterei alapján dolgozza 
ki az optimális megoldást. Ugyanakkor Moreno-Navarro hangsúlyozottan felhívta a figyelmet a 

                                                      
112 Huyssen 2000. pp. 21-38. 
113 Riley 2006. p. 23. 
114 Curtis 1996. p. 632. 
115 Vázquez Consuegra 2005. pp. 4-5. 
116 Cohn 2000. pp. 7-19. 
117 „Építészeti kultúránk elsődleges feladata az, hogy újra felidézze a modern előtti építészet logikájának 
folytonosságát a mai, új modernizmus gondolkodásmódjában.” Panella 1993. p. 13. 
118 „Az örökségvédelmi beavatkozásokat ebben az időszakban a számosság és a heterogenitás jellemzi – mintegy 
ellenpontozva a diktatúra alatti állandóságot, kötöttséget.” Muñoz Cosme 1989. p. 171. 
119 Trias Hernández 2014. p. 20. 
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végeredménnyel szemben az egyes módszerek túlértékelésének veszélyeire – bármilyen beavatkozási 
módszertant csak a megszülető alkotás minősége hitelesíthet.  

A jogi szabályozás átalakulása meglehetősen lassan követte az örökségvédelem szemléletének változásait. 
A Kulturális Minisztérium a kulturális örökség védelmének (elsőfokú) hatósági jogkörét 1979-ben 
ruházta át az autonóm tartományokra, megerősítve ezzel a régiók egyéni műemlékvédelmi arculatát. Az 
1985-ben született, a spanyol történeti örökségről rendelkező törvény a hatályos 1933-as törvény 
aktualizálását és konkretizálását jelentette: ennek részét alkotta az ún. ’Cultural 1%’, ami a 
közberuházások teljes költségvetésének 1%-áról rendelkezett kulturális illetve örökségvédelmi célokra. 120  

Erre az időszakra tehető az örökségvédelem fókuszpontjának eltolódása a történeti épületek 
megőrzésének problémájától a meglévő terek kihasználásának kérdéséig. Ez a szellemiségbeli változás 
tükröződött a beavatkozások építészeti eszköztárának jellegében is: a történeti hitelességre koncentráló 
helyreállítás (restoration) mellett egyre hangsúlyosabbá váltak a szabad, kreatív építészeti beavatkozások, 
amik az épületre nem műalkotásként, hanem a társadalmi-gazdasági folyamatok termékeként 
tekintenek.121 Ezt a folyamatot erősítette a gazdasági-környezeti-társadalmi fenntarthatósági kérdések 
középpontba kerülése, aminek hatása különösen az ezredfordulón, majd a 2008-as válság elterjedésével 
vált intenzívvé.122 (13. ábra)  

 

13. ábra – Az új építésű és rehabilitációs projektek arányának változása az elmúlt évtized folyamán.  

Az épített örökség fogalmának expanzív kiterjedése, uniformizálódása törvényszerűleg maga után vonta 
az emlékek szubjektív újrarétegződését, ami a közelmúlt emlékeinek felértékelődését is lehetővé tette. A 
korszak újszerű kihívásai közé tartozik a terhelt emlékű épületek bevonása a társadalmi életbe 
(’reutilización simbólica’), mivel a korábban politikai vagy vallási rendeltetésű épületek újrahasznosítása 
konnotációs tartalmai miatt számos problémát vet fel. Az ’új romantikának’123 is nevezett, az 1960-as 
évek Arte Povera mozgalmával rokon jelenség anti-dogmatikus esztétikai értékek szerint ítéli meg az 
épített örökséget: célja a térrel kapcsolatos pozitív illetve negatív előítéletek mellőzése, illetve a régi és új 
elemek konfrontálódásából fakadó karakter megőrzése az értékek kihangsúlyozásával. A 2000-2010-es 
évtizedek rehabilitációs beavatkozásai a városi szövet palimpszesztként történő felfogásmódjával 
jellemezhetőek124 – a különböző szerkezetek egymásra rétegződnek, és az anyagok és szerkesztővonalak 
újrafelhasználásával épülő beavatkozások az idők folyamán a város szétválaszthatatlan, szerves részévé 
válnak.125 Az uralkodó építészeti irányzatokat fémjelző építészeti díjak eloszlása is jól mutatja a kor 

                                                      
120 VV.AA. 2003 
121 „Introduction. The Tradition of Change.” in: Cantacuzino 1975. pp. 8-11. 
122 A világválság a modern építészet általános újraértékelésének folyamatát erősítette fel: „2007 óta egyszerre 
jelentkezik gazdasági, társadalmi és morális krízis, előrevetítve ennek az esetleges paradigmaváltásnak a 
lehetőségét, de annak érkezéséig ’még mindig a modernitás marad a kiindulópont.’” Nagy 2013. p. 11. 
123 Mozas 2012. pp. 4-25. 
124 Fernández-Galiano 2014. p. 3. 
125 a palimpszeszt-koncepció alapjai André Corboz nevéhez köthetőek Corboz 1983 
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tendenciáit – az utóbbi évek FAD díjainak126 esetében is kirajzolódott a rehabilitációs projektek 
térnyerése és „a tudatos gondolatmenettel formált és városi szövetbe illesztett munkák előnyben 
részesítése a korábban gyakran díjazott nagyléptékű, ikonikus ismertetőjegyekkel bíró építészet 
helyett.”127 

A sajátos kultúrtörténeti háttérnek köszönhetően a rehabilitációk és a modernizmus határterületei a 
kortárs spanyol építészet egyik legizgalmasabb, helyi adottságokon alapuló, de a nemzetközi 
folyamatokra is reflektáló területét képezik. Bár Spanyolországban más európai országokhoz képest 
kifejezetten későn jelentek meg a város-rehabilitációs törekvések,128 az építési és műemléki szabályozás 
lassú átalakulásával129 a történeti épületek illetve településszövet megőrzése és rehabilitációja 
meghatározó beavatkozási móddá vált.  „A rendeletek szabta határok között egyensúlyozva, a 
történelemmel való párbeszéd kísérletei alapján kijelenthető az is, hogy az elmúlt évtizedek legérdekesebb 
munkái ennek az új helyzetnek köszönhetően születtek.”130 A sajátos történeti és építészeti múlt 
egyedülálló keretet és kiindulási alapot ad a mai jellegzetes spanyol építészet számára, aminek legjobb 
példái – új épületek és műemléki beavatkozások egyaránt – mind reflektálnak erre a kulturális 
összetettségre. 

1.c. A spanyol örökségvédelem elméleti háttere 

A műemlékvédelem az építészettörténet területének viszonylag fiatalnak tekinthető fogalomköre: 
kialakulása a 19. századra, kiteljesedése pedig a 20. századra tehető. Az ezredforduló évtizedeiben zajló 
nagyfokú értékrendbeli változás azonban alapvetően átformálta a tudományterület alapelveit. A 
műemlékvédelem hagyományos értelemben vett tárgyköre kiterjedt, szerepét az örökségvédelem fogalma 
vette át, ami jelentősen bővebb épületállományt foglal magába, és ezzel megsokszorozódott a témában 
számba vett beavatkozás-típusok száma is. A védett műemlékekkel szemben a (nem védett) épített 
örökséget érintő rehabilitációk szabadabb módszertani megoldásokat tesznek lehetővé, de ezen 
beavatkozások feldolgozása, módszertani és terminológiai elemzése, építészeti eszköztáruk és társadalmi 
szerepük vizsgálata még külföldi viszonylatban sem lezárt – ennek köszönhető a téma újszerűsége.  

A beavatkozások terminológiájának én slehetséges tervezési módszertanainak ismerete a gyakorlati 
alkalmazás szempontjából is alapvető fontosságú. Ehhez válhat szükségessé egy-egy lehatárolt régió 
építési gyakorlatának vizsgálata az építészeti módszertan összefüggéseinek tükrében, mivel a vizsgált 
régió sajátosságainak megfigyelése referenciaként segítséget adhat saját, hazai örökségvédelmünk jobb 
megértésére, jellegzetességeinek megfogalmazására. Ahogy a témakör a folyamatosan növekvő 
épületállománynak köszönhetően egyre nagyobb szerepet játszik az építési gyakorlatban, az 
építészetelméleti irányvonalak főbb tendenciáinak meghatározása is előbb-utóbb elengedhetetlenné válik.  

Örökségvédelmi tendenciák 

A spanyolországi műemlékvédelem elmélete a 20. század folyamán jellemzően az olasz teoretikusok 
megközelítésmódját tekintette alapként – a kapcsolódási pontokat az éghajlati viszonyok hasonlóságán túl 
a nyelvi és történelmi rokonság is erősíti. Ez az ideológiai összeköttetés megjelenik a szaknyelvi 
fordulatok és a módszertani megoldások átvételében egyaránt. 

Sajátosan spanyol fókuszterület azonban a beavatkozás (’intervención’) fogalmának pontos 
meghatározása, amivel a spanyol építészetelmélet területén először Solá-Morales foglalkozott, két 
párhuzamos jelentéstartamot különböztetve meg. „Egyrészt, általános értelemben, a beavatkozás fogalma 
magába foglal minden olyan tevékenységet, amit egy épülettel építészeti értelemben tenni lehet. Hatását 
tekintve a beavatkozás tehát lehet akár védelem, megőrzés, restaurálás, felújítás, stb. amiket 
általánosságban mind nevezhetünk beavatkozásnak.” Másrészt, szűkebb és konkrétabb 
jelentéstartalommal, a beavatkozás olyan kritikai jellegű módszernek tekinthető, ami a megoldandó 
                                                      
126 1958-ban alapított katalán-spanyol, évente kiosztott építészeti díj 
127 A 2013-as díjak átfogó értékeléséréről ír: Llopis 2013. p. 47. 
128 Troitino Vinuesa 1996. pp. 57-80. 
129 Meghatározó pontok az 1978-as Spanyol Alkotmány a kulturális örökség védelméről és konzerválásáról, majd az 
1985. június 25-i törvény a Spanyol Történeti Örökségről 
130 Sobejano 2005. pp. 4-5. 
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építészeti feladat által felvetett problémára, az épület aktuális jelentésére koncentrál, mert „a beavatkozás 
feladata valójában a már meglévő építészeti alkotás értelmezése. A beavatkozás lehetséges formái, amik 
egy bizonyos tervezési feladat során létrejöhetnek, lényegében az eredeti épülettel létrehozható párbeszéd 
lehetséges formái, amik mentén – az adott értelmezés által – az épület eredeti jelentése újradefiniált 
értelmet és irányt kap.”131  

Solá-Morales már említett – a modern építészet kortárs szerepét újragondoló – ’Gyenge építészet’ című 
írása, ami a nemzetközi építészetelméleti közegben is megjelent, több oldalról is kapcsolódik az 
örökségvédelemben is megfigyelhető tendenciákhoz. Az egyik ilyen gondolatmenet az idő fogalmának (a 
modern építészet szemléletmódát felülíró) differenciálódására mutatott rá, amit az építészetben az 
archeológiai megközelítésmóddal azonosított: „A valóságot többé nem tekinthetjük egységes egésznek, 
inkább különböző, egymást átfedő rétegeknek. Szembesülve ezzel a valósággal a műalkotás nem tehet 
mást, mint hogy újraolvassa és újraszervezi az átfedések rendszerét.(…) olyan egyveleg jön létre, ami 
egyszerre teremtő és teremtett.”132 A gondolatmenet párhuzamba állítható a már említett palimpszeszt-
koncepció lényegével, a különböző korok egymásra rakódó emlékeinek összefüggésben való kezelésével. 

A szerző másik, a témához kapcsolódó kifejtése az esztétikum kortárs felértékelődésére vonatkozik. „A 
jelenkori tapasztalatban az esztétikumnak mindenekelőtt paradigma-értéke van. (…) az esztétikai élmény 
(…) továbbra is a perifériára szorul, de ez a periferiális helyzet nem marginális, hanem paradigmatikus 
értékeket hordoz. Az esztétikai tapasztalat bizonyos értelemben a legszilárdabb, legerősebb modelljét 
képezi – s ez valóban paradox helyzet – a gyönge felépítésű valólságnak és igazságnak, kiváltságos 
helyzetbe kerülve így a kortárs kultúra érték- és viszonyítási rendszerében.”133 Az örökségvédelem kortárs 
építészeti megközelítésmódjában az esztétikum (Alois Riegl értékelméletében a jelenkori érték 
kategóriájához kapcsolható művészi érték) az épített örökség fogalmának expanziójával, fokozatos 
szubjektivizálódásával párhuzamosan az ezredfordulóhoz közelítve valóban egyre fontosabbá, egyre 
meghatározóbbá vált. 

Ugyancsak Solá-Morales írásaiban, az 1980-as évek végén jelenik meg először a kortárs helyreállítások 
jellemzésére az analogikus beavatkozás kifejezése,134 ami egyúttal a posztmodern építészet közetett 
hatását is feltételezi – az anyag tisztelete fölé rendelve az épület szimbolikus jelentéstartamát. A fogalom 
az örökségvédelemben a tudományos háttér mellett az esztétikum szerephez jutásának gyakorlati 
leképeződéseként is felfogható. Antonio Piva az alternatív analógia fogalmát vezette be, felhívva a 
figyelmet a párbeszéd helyett a megértés (’entendimiento’) elsődlegességére.135  

  

14. ábra - Antoni González: Iglesia de Sant Vicenç, Malla, Barcelona, 1983-1984.  

Hasonló építészeti módszertant nevezett tipologikus rekonstrukciónak Antoni González, saját 
helyreállítási munkáját, a mallai Sant Vicenç templom bejáratának és szentélyének kortárs kiegészítését 
(14. ábra) mutatva be példaként.136 A beavatkozás építéstörténeti kutatáson alapul, ugyanakkor 
egyértelműen kortárs nyelvezetű, és magába foglalta Camil Pallàs nem sokkal korábbi helyreállítási 
                                                      
131 Solá-Morales 1986. p. 15. 
132 Az archeologikus gondolodásmód lényegét mutatja be: Solá-Morales 1995 p. 67. (magyar fordításban: Solá-
Morales 2004 p. 315.) 
133 A műalkotás esztétikájában a tudomány rutinná válásából adódó válság feloldását látja: Solá-Morales 1995 p. 63. 
(magyar fordításban: Solá-Morales 2004 p. 311.) 
134 Ignasi Solá-Morales ’Dal contrasto all analogía’ c. előadását idézi Capitel 2009 
135 Piva 1987 
136 González 1987 
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munkájánk teljes eltávolítását, beleértve a restaurált freskókat is.137 A különböző spanyol források 
áttekintésével a műemlékvédelem-elmélet erős itáliai kötődése rajzolódik ki, az ’esetről esetre elv’-et, 
illetve az egységes módszer tagadását (’el negación del método’ – módszer nélküliség) az olasz 
Ambrogio Annoni,138 majd Ernesto Nathan Rogers139 is megfogalmazta, mint az univerzálisan 
alkalmazható, az adott problémától elvonatkoztató megoldások alternatíváját. Ennek a 
megközelítésmódnak gondolati folytonossága figyelhető meg Muñoz Vinas munkásságában, aki a 2000-
es években mondta ki, hogy „nem létezik ’jó helyreállítás’, csak az adott tárgynak és körülményeknek 
megfelelő helyreállítás”,140 ugyanakkor felhívta a figyelmet a radikális szubjektivizálás (a bármilyen 
módszert lehetségesnek tekintő módszertan) megközelítésmódjának veszélyeire. Ugyancsak ő idézte 
kopernikuszi fordulatnak nevezve az olasz Giorgio Bonsanti gondolatait, miszerint az örökségvédelem 
kortárs gyakorlatában „a restaurálás meghatározó tárgya nem az objektum, hanem a szubjektum”.141  

A szubjektivizálódás és a módszer nélküliség kéréskörére reflektált Alexandre Alves Costa is, aki – átvitt 
értelemben – magát a történelmet tekintette a tervező építőanyagának, megerősítve az épített örökséghez 
kapcsolódó beavatkozási folyamatok plurális, nyitott jellegét.142 „Ez azt jelenti, hogy a megoldást minden 
esetben újra keresni kell, és el kell fogadni, hogy minden problémának megvan a saját karaktere, sajátos 
kérdései és egyéni kifejezésmódja – ami a tervezés folyamatát nem előre determinálttá, hanem 
bizonytalanná, de egyben szabaddá teszi.”143 Más alkotó-módszertani megközelítésben: „Az épületek 
megértése azt is jelenti, hogy belátjuk, hogy nincs általános érvényű igazság vagy egyedülálló 
megközelítésmód, ami minden esetben működik. Minden egyes beavatkozást individualizálni kell, 
átgondolva az összes lehetséges módszert.”144 

A folyamatok áttekintéseként megállapítható, hogy a 20. század közepéig a műemlékvédelmi 
megközelítésmódok összhangban álltak az itáliai elmélet fejlődéstörténetével – ugyanakkor 
Spanyolországban csak időbeli elcsúszással jelentek meg, a konzerváló/restauráló iskolák dualizmusának 
kialakulása a 19. század végére tehető. A Camillo Boito nevével fémjelzett irányzat (’escuela italiana’), 
ami lefektette a modern műemlékvédelem alapjait, Torres Balbás átfogó gondolkodásmódjával állítható 
párhuzamba. A Gustavo Giovannoni-hoz köthető tudományos restaurálás (’restauro cientifico’) 
irányzatának alapjait, amik aztán az Athéni Kartában is megjelentek, Spanyolországban Jeroni Martorell 
már 1910-es években kidolgozta – a beavatkozás minimalizálását, a különböző korszakok nyomának 
tiszteletben tartását és a folyamatos használat fenntartását tűzve ki célul.  

A polgárháborút követően Spanyolország elszakadt az európai irányzatoktól – míg a 20. század közepén 
Európa-szerte a Velencei Kartával megalapozott kritikai restaurálás (’restauro critico’) vette át a 
meghatározó szerepet, az Ibériai-félszigeten a purista, historizáló szellemű helyreállítások reneszánsza 
zajlott. A 20. század utolsó harmadában, a Franco-korszak végével Solá-Morales elméleti munkássága 
nyomán az analogikus restaurálás (’analogismo’), az Antoni González által tipologikus rekonstrukciónak 
nevezett vált uralkodóvá. Ennek alternatívájaként jelent meg a már bemutatott objektív restaurálás 
fogalma, amit Antoni González Moreno-Navarro vezetett be,145 mint a műemléki helyreállítások stílusbeli 
átalakulásának legújabb lépcsőfokát – egyensúlyt teremtve az árnyalataiban különböző 
megközelítésmódok között. Az ezredfordulót meghatározó ’esetről-esetre’ szemléletmód, Muñoz Vinas 
és Alves Costa munkássága Annoni és Rogers elméleteinek gondolati folytonosságát jelenítik meg. 

                                                      
137 Trias Hernández 2014 pp. 47-52. 
138 „Amikor műemlékről van szó, annak kell irányítani; és a helyreállítás minden egyes munkafolyamata belőle kell 
fakadjon.” Annoni 1946. p. 76. 
139 „Minden helyzetet az adott szituáció meghatározó adottságai alapján kell megoldani.” Rogers 1958. p. 292. 
140 Muñoz Vinas 2003. p. 177.  
141 Bonsanti 1997. p. 109. 
142 A modern szemléletet újrafogalmazó felfogásmód gyökerei a kontextualizmushoz, a városi szövet kollázs-szerű 
felfogásmódjához kapcsolhatóak. Rowe – Koetter 1987  
143 Alves Costa 2007 p. 6.  
144 Bosch – Roig 2010 p. 3. 
145 Trias Hernández 2014. p. 20. 
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A spanyol terminológia 

Míg a klasszikus értelemben vett műemlékvédelem beavatkozás-típusait (konzerválás – restaurálás – 
rekonstrukció) feldolgozta és többnyire következetesen alkalmazza a nemzetközi szakirodalom,146 az 
örökségvédelem, a különböző épület-rehabilitációk kortárs építészeti-módszertani megközelítése új 
szempontokat állít a középpontba (analógia és absztrakció különböző megjelenési formái). A 
beavatkozás-típusok differenciálódásával az épületek leírására használt fogalmak is megsokszorozódtak, 
gyakran a kortárs építészet illetve kortárs művészet területéről kölcsönzött szakkifejezésekkel, ami 
általánosan megfigyelhető fogalmi keveredéshez vezetett. A nemzetközi szakirodalom részben már 
kísérletet tett a rendszerezésre: az angolszász szakirodalom gyakran idézett alappontjait máig a használati 
változásokra fókuszáló kiadványok jelentik,147 az olasz műemlékvédelem meghatározó irányvonala 
hagyományosan a kritikai restaurálás kérdéskörén alapul,148 a disszertációban vizsgált kortárs spanyol 
építészetelmélet pedig elsősorban a gyakorlati példák elemzésén, esettanulmányokon keresztül közelíti 
meg az épület-rehabilitációkat.149 Bár a téma közös, a különböző nyelvterületek szakkifejezései közötti 
árnyalatbeli különbségek kiküszöbölhetetlenek – a fejezet a következőkben a spanyol szakirodalom 
jellegzetességeit mutatja be. 

A demokratikus átalakuláshoz kapcsolódó építési aktivitást lassan követte az építészetelmélet. Az első 
átfogó ilyen jellegű munkának a Madridi Építész Kamara által az 1980-as évek végén kiadott 
műemlékvédelmi elméleti összefoglaló kötet (Nemzetközi normatíva)150 tekinthető. Az ebben bemutatott 
elemzés a különböző fogalmak és az építési gyakorlat szoros kapcsolatára mutat rá: a legkorábbi 
fogalomnak a pusztán magára a műemlékre koncentráló restaurálást (’restauración’ - 1931) tekinti, amit 
az építészet átalakulásával a konzerválás előtérbe helyezése követett (’conservación’ - 1964), majd ezt 
váltotta fel a rehabilitáció fogalomköre (’rehabilitación’ - 1975), ami már a megismerés, megőrzés és 
alkotás hármasságát is magába foglalja, és a városszövet egészének valamint a társadalmi 
vonatkozásoknak is figyelmet szentel.  Az építészetelméleti kiadvány másik kötete (Az elmélet)151 a fenti 
három fogalmat kiegészíti három továbbival: a megerősítés (’consolidación’) a szerkezeti elemek 
megerősítésére irányul, akár azok helyettesítésével vagy cseréjével, az átstrukturálás (’reestructuración’) 
a belső tér újraformálását jelenti, a megújítás új elemekkel (’renovación con obra nueva’) pedig már 
magában hordozza a horizontális vagy vertikális irányú bővítés lehetőségét is.  

A kiadvány harmadik kötetének (A tervezés) tanulmányai152 már jóval szélesebb fogalomkinccsel 
dolgoznak, az eddigiek mellett külön-külön definiálva a fizikai környezetre, a művészi értékre és a 
használatra vonatkozó beavatkozásokat. A fizikai környezethez kapcsolódik a karbantartás 
(’mantenimiento’: épület megőrzése a működéséhez szükséges fizikai színvonalon), a megerősítés 
(’consolidación’: épület szerkezeteinek megszilárdítása), a megjavítás (’reparación’: épület ép állapotának 
fizikai jellegű visszaállítása), az átstrukturálás (’re-estructuración’: szerkezeti elemek beépítése és 
eltávolítása), valamint a feljavítás (’recuperación’: épület javítása egy bizonyos használatra irányulóan) 
fogalma. Az építészeti-művészi értéket állítja középpontba a restaurálás (’restauración’: épület eredeti 
jellegének visszaállítása), a megújítás, átalakítás (’reformación, remodelación’: épület vagy építészeti tér 
átformálása), a felújítás (’renovación’: épület külsejének helyreállítása), a helyreállítás (’restitución’: 
beavatkozások egy épület eredeti tereinek, építészeti jellegének visszaállítása érdekében), és a 
rekonstrukció (’reconstrucción’: épület eredeti tér- és tömegformáinak visszaépítése). Végül pedig a 
használatra vonatkozik a rehabilitáció (’rehabilitación’: az épület használatának lehetővé tétele az eredeti 
rendeltetésnek megfelelő módon) az újra-használat (’reutilización’: egy épület újra használatba vétele – 
elsősorban társadalmi értelemben) és a revitalizáció (’revitalización’: használat fellendítése, elsősorban 
társadalmi értelemben). 

                                                      
146 A magyar szakirodalom szakkifejezés-rendszerét elemzi és hasonlítja össze az angolszász illetve itáliai 
szóhasználattal: Zsembery 2009 
147 Richard 1958, Markus 1979 
148 Carbonara 2011 
149 Padura 2005. Vol 1-2. 
150 López Jaén 1987 
151 González – Sánchez-Puelles 1985. p. 7. 
152 Pulín Moreno 1984. pp. 7-21. 
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A fenti kötet másik tanulmánya153 a rehabilitációt tekinti átfogó fogalomnak, és ezen belül különíti el az 
épített formára (’restauración, reconstrucción, reparación, consolidación’), a használókra 
(’revitalización’) és a funkcióra (’remodelación, reforma, re-estructuración’) irányuló beavatkozásokat. 
Andrés Abasolo154 Vitruvius hármas elve mentén választja szét a beavatkozásokat, és ehhez kapcsolódóan 
az alapfogalmakat: a tartóssághoz (firmitas) rendelt beavatkozás a felújítás (’reparación’: egy épület a 
fizikai integritásának visszaállítása),  a használhatósághoz (utilitas) kapcsolódó fogalom a  
rehabilitáció (’rehabilitación’: egy épület funkcionális megújítása), és végül a szépség (venustas) 
párhuzama a restaurálás (’restauración’: a történeti/művészeti értékek megőrzése, helyreállítása). 
Könyvében külön fejezetet szentel a romok kezelésének, a bontásoknak, a konzerválásnak (ide sorolja a 
skanzeneket – ’parque temático’), a helyreállításoknak, és végül a történeti épülethez kapcsolódó új 
építéseknek (új felület az eredeti tömeg megnövelése nélkül, valamint megnövelésével, új épület az 
eredeti tömegarányokkal követésével, illetve új épület az eredeti tömegarányokból kilépve további 
területek bevonásával). 

Az örökségvédelem szakkifejezéseinek orvosi-rehabilitációs területtel vont párhuzamát Fernando Purín 
Moreno nevéhez kapcsolják.155 A megközelítésmód az épületet élő szervezetnek tekinti, és 
megkülönbözteti az anatómiai – tehát szerkezeti (’anatomico’) és élettani – tehát működésbeli 
(’fisiologico’) vizsgálati módszereket, ami alapján megtörténhet a traumás elváltozás (’alteración 
traumática’) esetén a probléma megállapítása (’patología’) és a diagnózis felállítása. Ezt követi a kezelés, 
aminek részét képezheti transzplantáció (’transplantes’), protézis (’prótesis’) beültetése, ortopédia 
(’ortopedias’), szélsőséges esetben pedig eutanázia – tehát teljes bontás. A folyamatos karbantartás a 
megelőző gyógykezelésnek feleltetető meg, a gyógyítás (’recobrar’, recobración’) pedig a 
helyreállításnak.  

Bár a felsorolt szakkifejezések döntő részben könnyen megfeleltethetőek az angolszász szakirodalom 
fogalmainak, bizonyos árnyalatbeli nyelvi különbségek megfigyelhetők. Az újrahasználat (angol ’reuse’, 
spanyol ’reúso’) fogalma angolszász szövegkörnyezetben a történetitől független, új hasznosítás 
megjelenését jelenti, míg spanyol nyelven sokkal inkább az eredetihez hasonló használat felélesztésére 
utal.156 Ennél jóval problémásabb a spanyol kifejezések magyar fordítása – a hazai örökségvédelem-
elmélet lemaradására utal, hogy a spanyol szakirodalom alapfogalmainak egy része (különösen a szakmán 
kívüli szakterületekről kölcsönzött szóösszetételek, mint a történelemtudományban alkalmazott 
’restitución’, vagy az egészségügyből átvett ’recuperación’ szavak) magyar kifejezéssel nehezen 
visszaadható. A disszertáció a fogalmi eltérések kiemelésén túl nem kíván új magyar szakkifejezéseket 
bevezetni.157 

A kortárs építészet ezen területének összefoglaló leírására nincs egyezményes magyar szakkifejezés, az 
angolszász nyelvterületeken átfogó jelleggel alkalmazott ’conservación’ illetve ’restauración’ szavak 
magyar megfelelői, a konzerválás és restaurálás a hazai gyakorlatban ennél jóval szűkebb módszertant 
fednek le. A spanyol-olasz szaknyelv mintájára a terület átfogó leírására alkalmazható a ’beavatkozás’ 
(épített örökséghez kapcsolódó ~, történeti épülethez ill. környezethez kapcsolódó ~) fogalma, ami a 
spontán fejlődési/pusztulási folyamat megszakítását, felülírását hangsúlyozza; illetve a ’rehabilitáció’ 
(település~ illetve épület~) fogalma, amennyiben elfogadjuk, hogy a kifejezés átfogó jellegűvé vált és 
már túlmutat eredeti, elsősorban a használat felélesztésére vonatkozó jelentéstartamán. A szöveg a 
továbbiakban – az ismertetett szempontok alapján árnyalva – a fenti két kifejezést használja az épített 
örökséghez kapcsolódó helyreállítási beavatkozások általános megnevezésére.  

A dolgozat, mivel elsősorban kortárs építészet szempontjából közelíti az örökségvédelem területét, régi és 
új építészet találkozási pontjait, ezért fogalomhasználatában is túlnyomórészt építészetelméleti 
kifejezéseket alkalmaz, nem a műemlékvédelem klasszikus fogalomrendszerét. A kortárs alkotó-

                                                      
153 González Moreno 1984. pp. 21-37. 
154 Abasolo 2010 p. 9. 
155 Perez Martin 2007 p. 4.  
156 García-Guitérrez Mosteiro 2013 
157 Egyedül a funkcionális átalakulások kapcsán gyakran előforduló (épületekre illetve tárgyakra vonatkoztatható) 
újrahasználat fogalma tekinthető újszerű kifejezésnek, ami a hazai szaknyelvben még nem honosodott meg, de az 
(építőanyagokra, építőelemekre vonatkozó) újrahasznosítás kifejezéstől való megkülönböztetése fontos. 
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módszertani megközelítés terminológiája azonban mind nemzetközi, mind hazai szinten nagyfokú 
keveredést mutat.  

 

15. ábra – A spanyol és a hazai terminológia áttekintése 

A szerteágazó fogalmi rendszer tematizálására jó alapnak tekinthető Andrés Abasolo már ismertetett 
felvetése a vitruviusi hármas követelmény mentén történő besorolásról. Az általa felsorolt három 
klasszikus műemlékvédelmi fogalom azonban kibővíthető az új – kortárs építészeti – megközelítésmód 
kifejezéseivel: a tartósság fogalomköréhez a felújítás, ’javítás’, karbantartás, megerősítés módszerei, a 
használhatóság fogalomköréhez az átalakítás, átstrukturálás, bővítés, installáció, ’kiterjesztés’, 
rehabilitáció, revitalizáció, valamint az ’újrahasználat’, és végül a szépség (megjelenés-többletjelentés) 
fogalomköréhez az absztrakció, analógia, átirat, átértelmezés, kiegészítés, pótlás, transzformáció 
építészeti eszközei kapcsolhatóak. (15. ábra) 
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2. RÉSZ - ÉPÍTÉSZETI MÓDSZERTAN 

Az értekezés második része az építészeti módszertan vizsgálatához kapcsolódóan két kiemelt témakört 
mutat be az örökségvédelmi beavatkozások építészeti elemzése kapcsán. Az első két fejezet a kortárs 
építészet eszköztárát vizsgálja, azokat az elemeket, amik a történeti és a hozzá kapcsolódó mai építészet 
együttes karakterét meghatározzák – az analógia illetve az absztrakció módszertanának segítségével. A 
harmadik fejezet pedig az építészeti téralkotást, mint az építészet műfajának sajátos eszközét vizsgálja, és 
műemlék-helyreállítások esetén tárja fel a térképzés különböző lehetőségeit.  

Az épített örökség és a történeti épülethez kapcsolódó építészeti beavatkozások kortárs építészetelméleti 
megközelítése értékszemlélet szempontjából eltér a műemlékvédelmi megközelítéstől, amit legjobban 
Alois Riegl (több mint száz éves, de kortárs olvasatban ma is aktuálisnak tekinthető) értékelméletének 
fogalmaival lehet körüljárni. Riegl a műemléki értékek elemzésekor két kategóriát határozott meg: a 
múltbeli és a jelenbeli értékek fogalmát. Múltbeli értéknek tekintette a régiségértéket; a történeti értéket; 
és az emlékezet értéket, jelenbeli értéknek pedig a használati értéket illetve a művészi értéket.158 Ezen 
értékszemléletből kiindulva megfigyelhető, hogy míg a klasszikus értelemben vett műemlékvédelem 
elsősorban a múltbeli értékek (régiségérték, történeti érték és emlékezet érték) megőrzésére koncentrál, és 
ennek rendeli alá a jelenbeli értékeket, addig az átformálódó örökségvédelem kortárs építészeti 
szemléletmódja a jelenbeli értékeket (használati érték illetve művészi érték)159 tekinti elsődlegesnek, ami 
a múltbeli értékek kiegészítéseként válik teljes értékűvé. Bár az összehasonlítás konfliktushelyzetet és 
értékrendbeli különbséget vetít előre, tudatos tervezés egyensúlyt teremthet a szempontok között, és a 
különböző értékek összekapcsolásával, az egymást kiegészíteni képes elemek felismerésével a kritikai 
restaurálás160 optimális megoldást eredményezhet. Az örökségvédelmi beavatkozások építészeti 
módszertana tehát a múltbeli és jelenbeli értékek egyensúlyával, alá-fölérendelő viszonyával is 
jellemezhető.161  

Míg a múltbeli értékekre koncentráló klasszikus műemlékvédelmi megközelítésmód (a konzerválás, a 
restaurálás és a rekonstrukció alapfogalmaival) lényegében a beavatkozás mértékét írja le, addig az 
örökségvédelem kortárs építészeti megközelítésmódja elsősorban a beavatkozás jellegére utal – így a 
jelenbeli értékek kezelése az analógia illetve az absztrakció eszközeinek hangsúlyával jellemezhető. 

A műemléki beavatkozások ezen kettős szerepe végigkísérte műemlékvédelem történetét: az új elem a 
hitelesség érdekében egyszerre kell alkalmazkodjon a történeti formákhoz és reagálnia a beavatkozás 
saját korára, egyszerre kell illeszkedjen és különbözzön. Ezen paradox szempontok érvényesülésének 
aránya viszont a műemlékvédelem történetének eltérő felfogásai mentén a szélsőségek között változott: a 
19. század purizmusa a részletképzés tekintetében is a teljes imitáció mellett foglalt állást, míg a 
modernizmus szemlélete a kontraszt eszközeit, a megkülönböztethetőség prioritását és a kortárs 
anyaghasználatot szorgalmazta. Míg az európai műemlékvédelem a mai napig lényegében a Velencei 
Karta irányelveire épül,162 ezzel párhuzamosan Európa-szerte épülnek a múlt pontos másolásán alapuló 
épület-rekonstrukciók, ahol a cél éppen az eltérések minimalizálása.  

A következő két fejezet – Analógia illetve Absztrakció – ezt a két szempontot járják végig, és azokat az 
építészeti eszközöket mutatják be, amiket a kortárs spanyol örökségvédelem alkalmaz, és amik 
végeredményképp a spanyolországi épület-helyreállítások karakterét meghatározzák, megalapozva azok 
nemzetközi elismerését. Hazai szempontból nézve is figyelemre méltóak ezek a törekvések, amik a két 
ellenpólus közelítésére koncentrálnak, és különböző módszerekkel egyesítik a hely szellemét a kor 
lenyomatával. Az analógiát tárgyaló tanulmányban kiemelt, épített örökséghez kapcsolódó beavatkozások 
eltérő építészeti eszközök használatával, de ugyanarra a célra irányulnak. Az imitáció különböző módjai 
az eredeti épület gondolatvilágától való elszakadás mértéke szerint rendeződnek, a részletekig terjedő 
mimézistől egészen a csak a kontúrkövető újjáépítésekig. Ez a fajta analogikus gondolkodásmód azonban 
túlmutat az egyszerű utánzáson – a spanyol örökségvédelmi beavatkozásokat lényegükben jellemző 

                                                      
158 Riegl 1903 művére hivatkozik: Mezős 2001 p. 14. 
159 A művészi érték fogalmához köthető az esztétikum kortárs felértékelődése, Solá-Morales már ismertetett 
elmélete: Solá-Morales 1995 p. 63. (magyar fordításban: Solá-Morales 2004 p. 311.) 
160 A fogalmat és annak kortárs jelentőségét részletesen bemutatja: Zsembery 2015 
161 Design és helyreállítás kettős olvasata kapcsán lásd: Petruccioli 2008 pp. 291-301. 
162 Zsembery 2015 
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módon a következő fejezetben bemutatott absztraháló megoldásokkal együtt alkalmazva jelenik meg, és 
ezek finom egyensúlya hozza létre a történeti épületek kortárs átiratát. 

2.a. Analógia – az imitáció kortárs eszközei 

Részletképzés, anyaghasználat és technológia 

  

16. ábra - Rafael Moneo: Banco de España felújítása, Madrid, 2003.  

A részletekre is kiterjedő imitáció jelenti az analogikus megoldások egyik szélsőértékét. A módszer a 
műemlékvédelem hagyományos kategóriái közül a rekonstrukcióhoz kapcsolható – kortárs építészeti 
megközelítés szerint pedig az önálló építészeti alkotás kategóriájának határfelületén helyezkedik el. Az 
ortodox modern műemlékvédelem megkérdőjelezésének is tekinthető a Madrid történeti belvárosában 
álló Banco de España bővítése, aminek tömbjét 1884-ben kezdték el kiépíteni, eklektikus stílusban, 
Severiano Sainz de la Lastra és Eduardo de Adaro tervei alapján. Az ütemenként fejlesztett beruházás (az 
1920-as és az 1970-es évek bővítéseit követően) egy 1978-as pályázat eredményeként az ezredfordulón 
jutott el a befejezés fázisába, amikor a sarokszárny megtervezésére a neves spanyol építészt, Rafael 
Moneo-t kérték fel.163 (16. ábra, F/391) 

Napjainkban egy historizáló, történeti tagozatokkal és domborművekkel tagolt homlokzat folytatása 
számos kérdést vet fel – az elemek pontos újragyártása a beavatkozás hitelességét, korba illeszthetőségét 
kérdőjelezi meg, míg egy kortárs szellemiségű bővítmény városképi szempontból jelent drasztikus 
változást, megbontva a háztömb tervezetten egységes jellegét. Az, hogy Moneo az utcai traktusban az 
eredeti anyagok és formavilág alkalmazása mellett döntött, összekapcsolható a pályázat idején 
Spanyolországot elérő posztmodern irányzatokkal, valamint azzal, hogy a bővítés néhány nyílástengely 
érintett csak az épületegyüttesből. Az ábrán is látható módon az eredeti homlokzatszakasz precízen 
kifaragott szoborfejének szerepét a kor lenyomatát viselő, síkokkal határolt, primer geometriai formákra 
visszavezetett alak vette át, ami így betölti az eredeti szerepet a homlokzaton, de közelebbi szemlélő 
számára jelzi a beavatkozás eltérő ütemét, korát – sematizált jellege már modern szemléletet mutat. 
„Észrevétlen maradni még nehezebb, mint felkelteni a figyelmet”164 – írja a projektről Fernández-Galiano, 
kiemelve azt, hogy az építészeti eszköztár ilyen szinten szigorú visszafogottsága rendhagyó, de ez esetben 
működőképes választás volt. 

Más építészeti eszközök alkalmazásával, de hasonlóan az analogikus gondolkodásmódot mutat a Gavina 
őrtorony helyreállítása. (17. ábra, F/104) A Formentera szigetének északkeleti partvidékén található 
őrtorony165 a Baleár szigetcsoport tengerparti védvonala részeként épült 1763-ban. Az 5 toronyból álló, 
stratégiailag fontos pontokat összekapcsoló védelmi lánc a kalózok pusztításai után visszatelepült 
népesség védelmére szolgált – a magaslati pontokról az ellenséges hajók közeledését tudták jelezni tűz 
illetve füst segítségével, illetve a feltételezések szerint védelmi tüzérségnek is helyet adtak. A kétszintes, 
csonkakúp formájú őrtorony a tengerpart meteorológiai hatásai miatt az ezredfordulóra erősen erodált 
állapotba került. A környék turisztikailag gyakran látogatott területén található erődítményt történeti 
értékére való tekintettel helyreállították, mint kilátópontot. A beavatkozás megőrizte az emlék erős 
helymeghatározó identitását és régiség-értékét, csak a statikai állékonyság illetve az épületszerkezetek 
                                                      
163 Moneo 2008 
164 Fernández-Galiano 2006  
165 Gordon 2012 
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védelme szempontjából feltétlenül szükséges pontokon cserélve, egészítve ki az eredeti szerkezeteket. (A 
turisztikai célú hasznosítás elsődleges követelményei a balesetveszélyes elemek eltávolítása, és a tetőre 
való biztonságos feljutás megoldása voltak.)  

   

17. ábra - Mariá Castelló Martínez: Gavina őrtorony, Formentera, 2010.  

Az eredeti anyaghasználatnak és építési technológiának megfelelően helyi mészkövet és összetételében az 
korabelivel megegyező mészhabarcsot használtak. Kiegészítették a sérült falfelületeket és újrafugázták a 
homlokzatot. Helyreállították a mellvédet, a beomlott boltozatot, illetve az emeleti szintre vezető hiányos 
lépcsősort. A beavatkozás egyedi jellegét az adja, hogy a felületek javítása csak a kritikus pontokon 
történt meg, a többi rész kiegészítése nélkül – a falak eredeti fakturális jellegének megőrzése 
hangsúlyozza a folyamatos erózió adta idődimenziót.166 A beillesztett új elemek precizitása az korabeli 
magas építési minőség és gondos kivitelezés megidézése – ma még látható különbségekkel, de az 
anyagok azonosságából adódóan ezek a korrétegek idővel összeérnek majd.  

Térképzés szempontjából a Mariá Castelló Martínez tervezte beavatkozás a feltételezett eredeti, építés 
korabeli viszonyok helyreállítására törekedett. (Ez azért jelenthetett egyértelmű célt, mert a 250 éves 
torony esetében más, későbbi építési periódus nem volt elkülöníthető.) A beomlott boltozati és 
falszakaszok helyreállítása, a mellvédfal kiegészítése és az üregesre erodálódott falfelületek pótlása mind 
a történetileg hiteles térhatárok visszaállítását szolgálták. A beavatkozásnak köszönhetően ma a torony 
földszinti félkör és emeleti kör alaprajzú, boltozott helyisége visszanyerte eredeti arányait, a csigalépcsőn 
újra megközelíthetővé vált tetőteraszról pedig gyönyörű látvány nyílik a Földközi-tenger partjára. 

   

18. ábra - a3gm: Klarissza zárda, Vivar del Cid, 2007-2008.  

Az építészeti analógia eszköze lehet az anyaghasználat folyamatossága is akkor is, ha az eltérő 
felületkezelés illetve az eltérő formanyelv lehetőséget ad a régi és új elemek egyértelmű 
megkülönböztetésére. A Vivar del Cid-i zárda felújítása jól illusztrálja ezt a módszert. (18. ábra, F/3) Az 
évszázadok óta a klarissza rend használatában álló zárda az ezredfordulón számos szempontból nem felelt 
már meg a kortárs használati igényeknek; sem az akadálymentesség, sem a gépészet és az alapvető 
komfortkövetelmények, sem pedig a látogathatóság szempontjából. A 2008-as átalakítás a beavatkozások 
minimalizálására törekedett, az új kiszolgáló funkciók és gépészet elhelyezése a történeti folytonosság 
figyelembevételével, a történeti térsorok logikájának megbontása nélkül történt.  

                                                      
166 Fort González 2006. pp. 155-182. 



 

PhD Doktori értekezés                     37 

2. RÉSZ - ÉPÍTÉSZETI MÓDSZERTAN    2.a. Analógia – az imitáció kortárs eszközei

A beavatkozás legmeghatározóbb eleme a látogatók és a nővérek közlekedési útvonalainak 
akadálymentesítése: a középkori eredetű épület additív szerkesztettségéből és építéstörténetéből fakadó 
apró szintkülönbségeket és fellépéseket az eredeti padlóburkolat kőanyagával megegyező rámpák 
hidalják át. Az útvonalakat jelzőfény-szerűen spotlámpák kísérik az új padlóburkolatba rejtve – az 
álpadlós kialakítás lehetővé tette a gépészeti vezetékek elrejtését a történeti szerkezetek megbontása 
nélkül. A korszerűsítés keretében a nővérek szobái az épület szerkesztési ritmusához illeszkedően saját 
vizesblokkokkal egészültek ki. A bejárat melletti, eredetileg is a zárda látogatóinak fogadására szolgáló 
termet kis múzeummá alakították, ahol a kiállítási tárgyak a körbefutó bútorszerű fa előtétfalakba 
süllyesztve kaptak helyet. Az a3gm építésziroda beavatkozása – bár kortárs formanyelvet alkalmaz –, 
léptékével, anyaghasználatával és funkcionális elrendezésével is a történeti hagyományt folytatja. 

Tömeg, kontúr és szerkesztésmód 

  

19. ábra - UP Arquitectos: Püspöki palota helyreállítása, Malaga, 2009.  

Az anyag mellett a gondolati folytonosság, analógia alapeleme például a tömegforma lehet.167 A történteti 
tömeg megőrzése és másolása adta a malagai Püspöki palota168 helyreállításának és bővítésének fő 
jellegzetességét. (19. ábra, F/546) A saroktömb nagy része a történelem folyamán elpusztult, és a 
foghíjtelek a városszövet folytonosságát sértette. A beépítés során az építésziroda az eredeti épületből 
fennmaradt, félnyeregtetős tömb karakterét olyan erősnek, meghatározónak ítélte, hogy 
megsokszorozásával építette be a tömbbelsőt. A létrehozott tömeg-ritmus a közterület felől csak finoman, 
egy kétszintes utcafronti épületszárny felett jelenik meg, de egyértelműen kortárs jelleget kölcsönöz az 
együttesnek. Az új tömegek tükrözve ismételik meg a megőrzött kubatúrát, az eredeti tömb restaurált 
dekoratív homlokzati festése pedig megjelöli, kiemeli közülük a történeti elemet. A sorolt tömegforma a 
belsőben is jelentéssel bír: a félnyeregtetők között fedett bevilágítóudvarok jöttek létre, amik fényt 
juttatnak az emeleti irodákba, illetve a földszinti aulatérbe, ami végighúzódik az épület teljes mélységén. 
Ennél a beavatkozásnál a tömegforma követése, megismételése jelenti tehát az imitációt, a 
településszövet léptékéhez való illeszkedést, de a felületek illetve a nyílásosztás sematikus kezelése 
túlmutat az egyszerű másoláson.  

   

20. ábra - Basterra: Jayrán városfalának kiegészítése, Almería, 2011.  

                                                      
167 Ezt a gondolkodásmódot tükrözi a Városszöveti folytonosság c. fejezetben bemutatása kerülő Vendéglátóipari 
Szakiskola (Sol89, Medina Sidonia, 2007-2011.), ahol a rehabilitált vágóhíd tömegének (kortárs átiratú) 
sokszorosításával épült be a telek, alkalmazkodva a városszövet léptékéhez és jellegéhez 
168 Hinojosa 2009  
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Az illeszkedés építészeti eszköze a kontúrkövetés, ahol viszont éppen az eltérő anyaghasználat 
segítségével válhat szét régi és új. Ez a megoldás figyelhető meg a mór időkből fennmaradt Jayrán 
városfal kiegészítése esetében. A fal Almería tartomány egyik legfontosabb turisztikai látnivalója, ezért 
jelentett szakmai és társadalmi szempontból is lényegi kérdést a szükségessé vált beavatkozás. A védelmi 
rendszer itt a 11. században épült ki, a taifa első királya, Jayrán uralkodása alatt (1114-1128). A falat 
tagoló bástyák és tornyok egy része mára az összeomlás szélére került, a Basterra építésziroda pedig 
corten-acél lemezekkel való kiegészítést és megerősítést javasolt. (20. ábra, F/68) 

Ez a típusú beavatkozás alapjaiban különbözik a korábban bemutatottaktól: bár a kontúr precízen követi 
az eredeti formákat (egyedül a záró mellvéd tagozatainak formálása mutat egyszerűsített kezelést), a 
modern anyag és technológia a kortárs építészeti divathoz illeszkedik, egyértelmű kézjegyet hagyva a 
falakon. A modern műemlékvédelem alapelvei – a megkülönböztethetőség és a beavatkozás korára 
jellemző anyag alkalmazása – itt következetesen megjelennek. Az anyagválasztás kritikus fontosságát 
mutatja ugyanakkor, hogy a Jayrán városfal kiegészítései – a következetes építészeti elvek ellenére – erős 
társadalmi kritikát, tiltakozásokat váltottak ki,169 elsősorban az anyag helytől idegen jellegére való 
tekintettel. 

 

21. ábra - Bayón Arquitectos: Santa María de Poblet-kolostor bővítése, Tarragona, 2000-2010.  

Kötöttebb anyaghasználatot, ugyanakkor szabadabban kezelt tömegformát mutat Santa María de Poblet-
kolostor bővítése Tarragónában. (21. ábra, F/71) A 12. században alapított és évszázadok folyamán 
kiépült Poblet-kolostor a katalán szakrális építészet egyik kiemelkedő épületegyüttese, a középkori 
Aragónia királyainak temetkezési helye és az Unesco világörökség része.170, 171 A kolostor a 19. század 
során a szomszédos településsel együtt elnéptelenedett és pusztulásnak indult, a ciszterci rend csak a 20. 
században vette újra használatba. A felélénkülő kulturális turizmus kapcsán, az egyre növekvő 
látogatottságnak köszönhetően az ezredfordulón merült fel az igény új szállásépület építésére, aminek 
helyszínéül végül egy korábbi, már nagyrészt elpusztult szerzetesi vendégfogadó helyét választották. A 
szálló új épülettömbje magába foglalja az egykori fogadóhoz tartozó, román stílusú kápolna romjait is. Az 
alkalmazott színek és anyagok (például a nagytáblás kő homlokzatburkolat), az additív tömegképzés, a 
nyílások mérete és szabályos szerkesztésmódja mind illeszkednek a történeti épületegyütteshez. A 
kőanyagot ugyanabból a közeli bányából szerezték be, ahonnan a kolostoregyüttes anyaga 
származtatható, és az új szárnyak traktusszélessége is a megőrzött épületmaradványok kontúrját követi, 
fejti tovább. A bővítés eredményeként létrejött szálló direkt formai utalások nélkül, a történeti építészeti 
eszközök kortárs átértelmezésével és a mai funkcionális igények teljeskörű kiszolgálásával a műemlék 
épületegyüttes szerves folytatásává tudott válni. 

Funkció és településszövet 

Az illeszkedés tágabban értelmezett fogalmához kapcsolható a használat folytonosságának megőrzése, 
valamint a városszövet folytonosságának fenntartása, mint analogikus beavatkozások. A funkcionális 
hagyományok fenntartásával részletesebben a későbbiekben a Használati folytonosság – funkcionális 

                                                      
169 Cabrera 2011 
170 Slessor 2010 
171 Bayón 2011 
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változások c. fejezet, a települési kontextus léptékével pedig a Városszöveti folytonosság – illeszkedés c. 
fejezet foglalkozik. 

Az egykori használat és környezeti kontextus analogikus megjelenítése volt a célja Huércal-Overa 
település határában a 13. századból származó naszrid őrtorony helyreállításakor. (22. ábra, F/109) 
Hasonlóan corten-acél kiegészítést kapott . A beavatkozás azonban itt külön tömbként jelenik meg, 
kiküszöbölve a kétféle anyag összeépítésének szerkezeti problémáit. A torony a környékre való jó rálátás 
érdekében az Almagro hegyvonulat gerincére épült, és az évszázadok alatt a táj meghatározó elemévé 
vált. A beavatkozást több szempont is indokolttá tette: fontos volt a rekonstrukció a fizikai és erkölcsi 
állapot fenntartása miatt, a bővítés különböző elemei pedig a látogathatóságot szolgálják. Az őrtoronyhoz 
kapcsolódó műemléki beavatkozás alapvetően két részre bontható: a torony megközelítésének kiépítése 
(fogadóépület, gyalogösvény és lépcsőtorony), illetve a torony rekonstrukciója külső és belső értelemben 
egyaránt. A két típusú beavatkozás eltérő jellege az építészeti megfogalmazásban, az anyaghasználatban 
és a részletképzésben  is megmutatkozik. A tervezők, Luis Castillo és Mercedes Miras alapvető 
elképzelése az volt, hogy bemutassák régi és új kontrasztját, a névtelen mesterek falazta masszív 
szerkezetek időtállóságát a mai beavatkozások könnyű és elbomló jellegével szemben.  A választott 
anyag ezt szimbolizálja: az új részek következetesen corten-acélból készültek, ideiglenességet 
sugároznak, és lehetőség szerint eltávolíthatóak. Az építészek csak olyan anyagokat használtak, amik a 
kortárs jelenlétet szimbolizálják: a corten-acél mellett ilyen a beton padok illetve burkolatok megjelenése 
a torony körül. 

   

22. ábra - Castillo&Miras Arquitectos: Őrtorony helyreállítása, Huércal-Overa, 2010.  

A beavatkozás a minimálisra szorítkozik, és csak a feltétlenül szükséges új funkcióknak ad helyet. (Ennek 
oka volt többek között az is, hogy a torony környéke Almería tartomány egyik fontos – föníciai és 
bronzkori – régészeti lelőhelye, ezért bármilyen beavatkozás csak komoly előmunkálatok és vizsgálatok 
után volt lehetséges.) Az autóparkoló a környék domborzatát kihasználva egy kis fennsíkon lett 
kialakítva, így elkerülték a nagyobb mértékű földmozgatást. Ugyanitt kapott helyet a kis információs 
fogadóépület, aminek rozsdás acél anyagú kubusa használaton kívüli időszakban zárható: ez praktikus 
biztonságtechnikai szempontból is, és egyben minimalista építészeti kialakításával építmény helyett 
tárgyként, absztrakt formaként értelmezhető. 

Az acél henger lépcsőtorony a valószínűsíthető korábbi megközelítést pótolja, és keresztmetszete 
arányaiban az őrtornyot követi (magassága nagyjából kétszerese a szélességének). A felvezető 
csigalépcső bizonyos pontjain megnyílik a henger, és komponált kilátás tárul a látogató elé. A torony fala 
véd a kopár tájon fújó erős széltől, a megnyitások természetes fényt engednek be, a torony teteje pedig 
kilátópontként szolgál. A felső szintet egyszerű acél híd kapcsolja össze az őrtorony bejáratával, aminek 
Cor-ten acél kapuja harmonizál az új elemekkel. A kapu egyetlen kidolgozott részlete a kilincs, amit 
félkör formájú perforáció helyettesít. A lépcsőtorony formáinak letisztultságát segíti a korlátok 
kialakítása: a vonal mentén befogott, fogódzó nélküli edzett üveg korlátelemek nem befolyásolják a 
tömeghatást és lehetővé teszik a maximális átlátást. A hengeres forma kontrasztban áll a négyzetes 
őrtoronnyal, laikusok számára is elkülöníthető, amit az egyértelműen kortárs jelleget hordozó 
anyagválasztás is erősít. Ez a fajta didaktikus megkülönböztetés megfelel a műemlékvédelem alapjául 
szolgáló karták célkitűzéseinek.  Bár méreteinek köszönhetően az őrtorony a hangsúlyosabb elem, a két 
önmagában is szimmetrikus, centrális geometriai alapforma, a hasáb és a henger dualizmusa kiegyenlített, 
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kétpólusú kompozíció. Régi és új forma csak egyetlen ponton, a híd és az őrtorony kapcsolatánál 
érintkezik, és a kapun belépve már a történeti tér dominál. 

 

23. ábra - Josep Lluís Mateo: Óváros köztereinek rehabilitációja, Ullastret, Girona, 1985. 

A spanyolországi városi köztérrendezések alappéldája a katalóniai Ullastret óvárosa, aminek 
rehabilitációja – bár keltezése miatt nem tartozik a doktori kutatás szűken lehatárolt időszakához – fontos 
mérföldkő a spanyol építészetben. (23. ábra, F/361) Meghatározó jellegét júl mutatja, hogy az 1991-es 
Santanderi Biennálén az 1980-as évek egyik legjobb spanyol munkájává választották. Josep Lluís Mateo 
a városszövet és a közterek történeti folytonosságát teremtette meg nosztalgikus, historizáló elemek 
alkalmazása nélkül. A korábbi kockakő burkolat kiegészítéseként tégla, mészkő és műkő részletek váltják 
egymást, amik megjelenítik a beavatkozás korának építészeti lenyomatát, és formaképzésük képes a 
középkor óta formálódó történeti városszövet egyenetlenségeinek, szabálytalanságinak lekövetésére. A 
rehabilitáció jellege megkövetelte a helyszíni munkát, a tervek folyamatos felülvizsgálatát és az egyedi 
építészeti megoldásokat, elsősorban a peremcsatlakozások, él- és lejtésképzések tekintetében. Az 1985-
ben elkészült beavatkozás helyénvalóságát és időtállóságát az azóta eltelt több mint három évtized 
igazolta. 

2.b. Absztrakció – kortárs építészet történeti alapokon 

A fejezet az absztrakció172 fogalmát emeli ki, és mutatja be épített példákon keresztül. Az absztrahálás 
képessége mélyen áthatja a modernizmus felé különösen nyitott kortárs spanyol építészetet, és szoros 
kapcsolatot teremt a történeti rétegek között, megoldási alternatívát kínálva a műemlékvédelem és az 
építészeti tervezés határterületeinek problémakörében. Az absztrakció, mint épített örökséghez 
kapcsolódó beavatkozás építészeti módszertana, több síkon is értelmezhető, a továbbiakban ennek 
lehetőségei kerülnek bemutatásra.  

Absztrakt rekonstrukció 

Az elpusztult történeti épületek térbeli megjelenítése, átélhetővé tétele – különösen, ha az adott közösség 
számára kiemelt kulturális értéket képvisel – általánosan megfogalmazódó társadalmi igény. Az emlékek 
építészeti visszaidézése azonban számos elvi és gyakorlati műemlékvédelmi kérdést vet fel. A 
visszaépítés során a szemlélőtől elvárható absztrahálás mértéke nem egyértelmű, kritikaként merülhet fel 
a beavatkozás túl elvont vagy túl hasonuló jellege is. Az alábbi példák ezt az egyensúlyt keresik, járják 
körbe. 

A fokozottan urbanizált és jelentős turisztikai forgalmat bonyolító területeken, mint Katalónia tengerparti 
része, különösen hangsúlyos szereppel bír a különböző természeti-régészeti emlékek megőrzése, 
bemutatása. A Can Tacó romterület (24. ábra, F/526) fekvéséből fakadóan is kiemelt emlék: a dombtetőre 
épült római kori villa maradványai közül gyönyörű látvány nyílik a környező völgyekre. A villa a Via 

                                                      
172 Absztrakció: elvonatkoztatás, a lényeges tulajdonságok kiemelése és a lényegtelen tulajdonságok figyelmen kívül 
hagyása  
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Augusta, a római Hispánia tartomány déli peremén végighúzódó kereskedelmi útvonal közvetlen 
közelében állt. Az építést és művelést lehetővé tévő teraszok és a falak romjai az évszázadok folyamán 
egybemosódtak, betemetődtek. A beavatkozás célja az emlékanyag védelmén túl a rom egyszerű 
építészeti eszközökkel való értelmezése, közérthetővé tétele volt. A támfalak és épületek kontúrjait 
corten-acél hálóból készült keretek rajzolják ki, a keretek közé pedig a helyszínen talált, de már nem 
beazonosítható helyzetű építőkövek kerültek. Az így létrejövő absztrakt struktúra kortárs eszközökkel 
jelzi a történeti tömegeket és terepszinteket, segítve a látvány értelmezését az útvonalon végigvezetett 
látogatók számára, de nem bocsátkozik visszafejthetetlen részletek megjelenítésébe. 

  

24. ábra - Toni Girones: Can Tacó romterület, Montornés del Vallés, Barcelona, 2012. 

Sokkal finomabb kontraszt figyelhető meg a Riba de Saelices határában173 álló Los Casares őrtorony 
rekonstrukciója esetében. (25. ábra, F/274) Az erődítmény a 10. században, III. Abderraman kalifa 
uralkodása alatt (912-929) épült ki, hogy keresztény seregek támadása esetén füstjelekkel riaszthassa a 
környező településeket. A kiegyenlítő sorokkal falazott, gipszes habarcsba rakott mészkő fal kiállta az 
idők próbáját, csak a felső párkány bizonyos szakaszain volt szükség ráfalazásra. A falazat karaktere 
ebben az esetben nagy valószínűséggel visszafejthető volt, így a visszafalazás ortodox műemléki 
szempontból sem jelentett kérést.  

Az alsó, bejárati szint álboltozattal fedett tere épen maradt, a felső szint feltételezhetően faszerkezetű 
zárófödéme viszont megsemmisült, helyére a fényt átengedő, rácsos panorámaterasz került. A torony 
megközelítésének és belső közlekedőrendszerének kialakítására, illetve a feltételezett eredeti térrendszer 
érzékeltetésére a tervezők a megmaradt kőfalakkal ellentétes módon, nyomás helyett húzással működő 
acélszerkezetet építettek be. Az enyhe ívű, alulfeszített híd egyetlen vékony, hosszú acéllemezből áll, a 
csatlakozó korlát szabálytalan szerkesztésű rúdjai és huzaljai pedig gallyak szövedékét idézik. A belsőben 
a már elpusztult zárófödémet acélrács taposórács helyettesíti, a felvezető lépcső pedig függesztett 
kialakítású, a fokok nem érintkeznek se a padlóval, se az oldalfallal. A filigrán, húzott szerkezetek 
kontrasztban állnak a masszív kőtoronnyal, kortárs jellegük egyértelmű, vizuális értelemben mégsem 
válnak zavaróvá könnyedségüknek köszönhetően. A korábban bemutatott, erőteljes látványelem corten-
acél felületekhez képest a szürke, rozsdamentes vázszerkezet légiesen könnyed megjelenésű, és 
másodlagos szerepet vállal a történeti épületben. 

  

25. ábra - ICA Arquitectura: Los Casares őrtorony helyreállítása, Riba de Saelices, 2002.  

                                                      
173 A torony alatt található barlang az Ibériai-félsziget egyik legfontosabb őskori lelőhelye. 
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Transzformáció – párhuzamos idősíkok építészete 

Sajátos építészeti kihívást jelent azon örökségvédelmi beavatkozások építészeti kezelése, ahol a történeti 
és a kortárs rész közel egy súllyal jelenik meg. Az alábbi példák olyan épület-rehabilitációs módszereket 
illusztrálnak, amik a történeti formák absztrakt átirata segítségével hoztak létre egyensúlyt régi és új 
épületrészek között.  

A katalóniai Szent Ferenc-templom kortárs átalakítása a funkciót vesztett szakrális épületek kulturális 
célú hasznosításának jellegzetes példája.174 (26. ábra, F/134) A romanika idején épült, de már közel 150 
éve felhagyott, romos állapotú kolostoregyüttes templomát az első javaslatokkal szemben, lebontás 
helyett végül megőrizték, és kulturális központtá alakították. Az egymásra rétegződő történeti és kortárs 
elemek összetett építészeti kompozíciót hoznak létre: az új részek (lépcsők, kiszolgálóterek) 
funkcionálisan egészítik ki a régit, míg a régi elemek eszmei többletjelentéssel ruházzák fel az új 
rendeltetést. Így az épület műemléki öröksége a funkcióváltásnak és az új, aktív használatnak 
köszönhetően fenntarthatóvá, megőrizhetővé vált.  

   

26. ábra - David Closes: Szent Ferenc-templom, Santpedor, 2003-2011.  

A beavatkozás egyik legnagyobb kihívása a templomhajó eredeti dimenzióinak és egységes térformájának 
megőrzése volt a szükséges kiszolgáló helyiségek elhelyezésével párhuzamosan – így az új helyiségek 
egy része (mint a mosdóblokk, vagy a földszintről az emeletre vezető lépcsőház) az eredeti épületkubuson 
kívülre, másik része pedig a mellékhajók emeleti szintjeire került. A homlokzaton megjelenő, vállaltan 
kortárs beton-üveg szerkezetek jellegzetes karaktert kölcsönöznek az épületnek, és felhívják a figyelmet a 
lezajlott átalakulásra. A multifunkciós közösségi tér és auditórium szerepét a felújított templomhajó tölti 
be, ami felett az egykori szentély felőli oldalon a beszakadt boltozatot nem állították helyre, hanem új 
tetőfelépítménnyel befedve felülvilágítóvá alakították át. A tervező a kőfalak sérüléseit és hiányosságait 
tudatosan nem pótolta – a nyersen hagyott felületeken át válik igazán átélhetővé, átérezhetővé az épület 
kora és terhelt múltja, és ez adja a tér különleges, mással össze nem téveszthető karakterét. Régi és új, 
történeti emlék és mai épület összhangjából olyan közösségi ház jött létre, ami számos párhuzamos 
értelmezési réteget hordoz. A város életébe bevont rom szerepe túlmutat egy kulturális központ 
szerepkörén, a rehabilitáció új jelentéstartalommal gazdagítja a település épített örökségét. 

  

27. ábra - Ignacio Linazasoro: Piarista Kulturális Központ, Lavapiés, 2004.  

Hasonló alaphelyzetet mutat, de más arányokkal dolgozik a Madrid egyik legrégebbi városnegyedében 
épült Piarista Kulturális Központ, ami a Lavapiés-i Szent Ferenc-templom romjainak integrálásával jött 

                                                      
174 Closes 2014. pp. 44-49. 
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létre.175 (27. ábra, F/331) A beavatkozást a központi elhelyezkedésre való tekintettel nagy társadalmi 
érdeklődés kísérte. Az 1700-as években kiépült piarista templom és iskola a polgárháborúban jelentős 
sérüléseket szenvedett, az épületegyüttesből csak a négyezeti torony és a bejárati felépítmény maradt meg 
– a tervező ezeket foglalta bele a Kulturális Központ új épületébe. A hozzáadott kortárs elemek az új 
funkcionális követelményeknek megfelelően egészítik ki a régit, és csak utalnak a történeti térformákra. 
Az eredeti falfelületeken nem állították helyre a vakolatot, és az így kirajzolódó falazati struktúrához jól 
illeszkedik az új homlokzatok nyers téglaburkolata.  

A templom terébe könyvtár került,176 ami a közösség számára megnyitott kulturális térként, visszafogott 
belsőépítészeti kialakításával a szakrális rendeltetés funkcionális hagyományait követi.177 A templomhajó 
feletti, elpusztult boltozatot áttört fa álmennyezet jeleníti meg, a négyezeti torony – amit a kupola 
visszaépítése helyett jelenlegi, töredékes formájában fedtek le – felülvilágítóként működik. A projekt 
részeként az egykori templom mellett kortárs formában újjáépült az elpusztult iskola, ami csak tégla 
anyaghasználatával utal a történeti épületre, valamint megújult az épületegyüttes előtti tér (Plaza de 
Agustín Lara), ami a Kulturális Központ használatához szükséges felszín alatti parkolót rejti, és 
hozzájárult fél évszázad után a városszöveti folytonosság helyreállításához. 

A párhuzamos idősíkok didaktikus megjelenése figyelhető meg Valdemaqueda kápolnájánál. (28. ábra, 
F/330) A 15-16. századból származó késő-gótikus templomból az ezredfordulóra csak a csillagboltozatos 
szentélyfej, valamint a déli homlokzat díszes reneszánsz bejárata maradt meg – a templom hajója az 
1940-es években semmisült meg.178 A beavatkozás elsődleges célja a település szívében álló templomrom 
liturgikus használatának felélesztése volt, és az építész műemléki rekonstrukció helyett kortárs kiegészítés 
mellett döntött. Az új épülettömeg összefűzi a történeti elemeket: a gótikus szentélyt és a reneszánsz 
kaput, és a templom feltételezhető eredeti kontúrjának illetve tömegarányainak követése helyett kortárs 
kompozíciót hoz létre, lehetővé téve a tér szakrális használatát az új lefedés segítségével. A kortárs elem 
bizonyos pontokon utal a történeti tér szerkesztésmódjára: az összetett vasbeton födémszerkezet gerendái 
például az apszis boltozatának vállmagasságát követik, de a falsíkok az eredeti síktól visszahúzva a 
szentély szélességét folytatják, így a felszín alatt megmaradt alapfalak sértetlenek maradhattak. A déli 
kapu a síkváltás következtében az oldalfal elé került, állékonyságát a templomhajótól finoman 
elválasztott, szabadon álló hátfal biztosítja. 

A szigorú szerkesztésű kortárs templomtér falán nem jelenik meg ablaknyílás, a bevilágításról indirekt 
módon egy hosszanti és egy keresztirányú felülvilágító sáv gondoskodik. A keresztirányú a szentélyt és a 
hajót választja szét vizuálisan, az északi oldalfal mellett húzódó hosszanti felülvilágító pedig asszimetriát 
hoz létre a geometrikus szerkesztésű térben. Ez a tömegformában is jelentkező asszimetria egyrészt a 
külső terep oldalirányú lejtésére reagál, másrészt pedig a belső térben hoz létre sajátos, kortárs hangulatot. 
Régi és új elemek mind a külső, mind a belső tekintetésben tisztán elválaszthatóak egymástól, mégis 
szerves egységet alkotnak, és méltó, hiteles keretet adnak a mai használatnak. 

    

28. ábra - José Ignacio Linazasoro: Szent Lőrinc-templom, Valdemaqueda, 1997-2001.  

                                                      
175 Linazasoro 2004. 
176 Fernández Cobián 2006. pp. 15-19. 
177 A funkcionális hagyomány fogalmáról bővebben: Cantacuzino 1975. p. 8. 
178 Linazasoro 2001 
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Kortárs átirat 

Egy történeti épület nagymértékű átalakítása során a műemléki értéket képviselő homlokzat 
megőrzésének lehetősége a kortárs városfejlesztések egyre gyakoribb – nem csak építészeti-urbanisztikai 
hanem egyúttal etikai – kérdése. Ide kapcsolható a faszádizmus (an. façadism, sp. facadismo), a 
műemlékvédelem egyik régóta vitatott módszerének (gyakran pejoratív értelemben használt) 
megnevezése179 – a Velencei Karta (mint a műemlék egyes értékeit eredeti kontextusából kiemelő 
beavatkozást) egyenesen tiltotta az alkalmazását.180 A kifejezés azokat az átalakításokat foglalja magában, 
amikor a megőrzött, vagy egyes esetekben helyreállított (jellemzően utcai) homlokzat mögött független 
rendszerű, stílusú és szerkesztésmódú épület jön létre, a korszerű funkcionális igényeknek megfelelően. A 
kritikák azt a szempontot emelik ki, hogy a kulisszaként kezelt homlokzat üres, élettelen héjjá válik; a 
létrehozott együttes ellentmondásos és összefüggéstelen.  

A homlokzat megőrzése azonban működhet más megközelítésmód mentén is: ahol a történeti épület mind 
szerkezetileg, mind erkölcsileg (technológia, funkció) elavult, a lebontás alternatívája lehet az épület 
bizonyos részeinek, vagy akár homlokzati szakaszainak átmentése és kortárs együttesbe illesztése. Ez a 
típusú beavatkozás túlmutat a faszádizmuson: fontos eleme a szoros kölcsönhatás régi és új között, ahol 
az új ház funkcionálisan megtölti, értelmezi a régit, a régi elemek pedig jelentéstöbblettel ruházzák fel az 
újat; tehát nem válnak szét korszakok szerint, hanem múlt és jelen szerves összefonódásával alkotnak 
egységet. (A módszer elsősorban a tágabb körben értelmezett épített örökség tekintetében jelenthez 
működőképes építészeti megoldást – a nyilvántartott műemléki értékek, védett műemlékek kezelése több 
további mérlegelési szempontot is felszínre hoz.)  

Ez a kérdéskört járja körbe a képen látható Urbique-i belvárosi ház, ami a rehabilitáció során az ’Élet egy 
patio körül’ fantázianevet kapta. (29. ábra) Nem véletlenül: a belső átrium vált a zártsorú beépítésben álló 
épület megújításának központi elemévé. A házak belső struktúráját fellazító átrium udvar a sűrű 
mediterrán városszövet visszatérő, meghatározó eleme. Arányai, méretei alapján inkább a jellegzetes 
közép-európai bérházak lichthofjaihoz, mint azok belső udvarához hasonlítható. Az átrium lényege, hogy 
a meleg éghajlaton a lakók indirekt fényhez és levegőhöz jussanak anélkül, hogy a lakást a közvetlen 
napsugárzás túlzottan felmelegítené. (A hagyományos városszövet szűk utcarendszere is a homlokzati 
felületek hőterhelésének csökkentését szolgálja.)  

  

29. ábra - Julio Barreno: Vivir en torno a un Patio (Élet egy patio körül), Ubrique, Cádiz, 2009. 

A keskeny telken álló ház utcai (gyakorlatilag egyetlen) homlokzatát megtisztították a rárakódott 
felesleges elemektől, a részletekig következetes fehér felületkezelés pedig absztraháló hatással bír. Az 
átalakítás lényegi része a belsőben zajlott: a keskeny, hosszú belső teret pillérvázas szerkezet teszi 
teljesen átláthatóvá, vizuálisan lehatárolt helyiségek (hálók, fürdők) csak a ház két végső taktusában 
jöttek létre. A központi helyet elfoglaló átrium tehát a látvány – és egyben az itteni élet – meghatároló 
eleme, hiszen innen kapja a lakás a fényt és a levegőt. Az udvarba állított növények a természetet idézik 

                                                      
179 A fogalomról részletesebben lásd: Fejérdy 1999 
180 „A műemlék elválaszthatatlan a történelemtől, amelynek tanúja és a környezettől, amelyben áll. Ezért bármely 
műemléket vagy annak egyes részeit csak akkor szabad áthelyezni, ha azt a műemlék megmentése megköveteli, vagy 
valamilyen nagy nemzeti vagy nemzetközi érdek indokolttá teszi.” A Velencei Karta konzerválásra vonatkozó 
szövegrészletét idézi: Román 2002 p. 17. 
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meg az épített környezettel körülhatárolt területen. A hagyományos építészeti struktúra kortárs átirataként 
tehát egységes tudott maradni külső és belső, régi és új. 

Az absztrakció ezen típusához áll közel a barcelonai Can Framis Alapítvány Múzeuma,181 ami külvárosi, 
napjainkban átalakuló ipari zónában helyezkedik el. (30. ábra, F/59) Az utóbbi évtizedben gyökeresen 
átformálódott városnegyedben a múlt jellegének és léptékének megőrzése szimbolikus tett – a két 
megújított és összekapcsolt kétszintes ipari csarnok ezt jelzi a környező toronyházak között. A megőrzött 
épületek nem képviseltek különleges építészeti értéket, egyedül a koruk, léptékük, és az általuk képviselt 
letűnt világ jelentéstartama az, ami miatt a tervezők a homlokzati felületeket megőrizték. Az absztrakció 
egyszerű eszközökkel valósult meg: a vakolattól megtisztított falak eredeti ablakait befalazták, 
egységesen fehérre festették, és új nyílásokat vágtak rá, külső síkba illeszkedő üvegezéssel, ami így 
egyértelműen kortárs megjelenésű, és távol áll az eredeti lyukarchitektúra-jellegtől. A két csarnokhoz 
tömegarányaival és egyszerű homlokzatképzésével is illeszkedik az őket összekötő új épületszárny, és az 
U-alakban körbefutó kompozícióban egyensúlyba kerül régi és új, történeti és kortárs.  

  

30. ábra - BAAS Arquitectos: Can Framis Múzeum, Barcelona, 2008.  

Az absztrakció megvalósulhat teljes homlokzati szakasznál kisebb építészeti elemek megőrzésével és új 
kontextusba helyezésével is. Míg a hagyományos értelemben vett műemléki szakkifejezés, az anastylosis 
a régészetileg feltárt építőelemek eredeti helyzetébe való visszaépítését célozza, addig ez a módszer 
kortárs környezetben értelmezi újra a múlt egyes töredékeit.  

Ezt a típusú beavatkozást jól illusztrálja a Luís Seoane Alapítvány épülete A Coruña belvárosában, ami az 
1703-ból származó Macanaz kaszárnya helyén nyílt meg az ezredfordulón. (31. ábra, F/145) A számos 
alkalommal átépített ház nem képviselt védendő értéket, egyedül az eredeti barokk épületből megmaradt 
katonai díszudvar (’Patio de Armas’) tömbgránit oszlopai és burkolata kerültek megőrzésre, és eköré 
szerveződött az új múzeum. Az udvart körbefogó tömeg új építésű, ami őrzi az eredeti beépítési 
struktúrát, és egyben reagál a környező városszövet sajátosságaira – a tömör homlokzati kialakítás 
megnyílik a földszinten, egyértelműen kiemelve az új bejáratot, a szomszédos templom mellett pedig 
létrejött egy gyalogos átjáró, amit korábban melléképületek torlaszoltak el.  

  

31. ábra - Creus e Carrasco: Luís Seoane Alapítvány székháza, A Coruña, 2003.  

A történeti elemek finom hatása az épület egészén tetten érhető – a város jellegzetes építőanyaga, a gránit 
a megnyitott homlokzati szakaszok előtti rácsozat és a közönségforgalmi terek padozatának anyagát adja; 
az udvar oszlopainak támaszközei pedig az egész ház szerkesztési raszterét meghatározzák. Bár a 

                                                      
181 A beavatkozás építészeti eszköztárát részletesen elemzi: Kóródy 2011 
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megőrzött elemek aránya kicsi, mégis meghatározóak az egész épület számára, és jelenlétük az additív 
tömegképzés áttöréseinek köszönhetően bárhonnan érzékelhető. 

Fogalmi absztrakció 

A hagyományos értelemben vett műemlékvédelem határain túlmutatnak azok a példák, ahol a történeti 
szerkesztésmód (térszervezés, tömegkomponálás, építéshagyomány vagy anyaghasználat alapgondolata) 
új épületen jelenik meg, pedig ezek az épületek is értelmezhetőek a hagyomány átörökítésének 
lépéseként, hiszen bár kortárs formában, de történeti építészeti gondolatokat hordoznak.182 Egy régió 
építéshagyományának megőrzése, annak folytonossága a kontinenseken átívelő építészeti trendek idején 
kiemelten fontossá vált, és a tradicionális elemek mai párhuzamainak megkeresése az építészek feladata. 
Spanyolországban a helyi építészet formavilágából levezetett kortárs alkotások már a modernizmus 
idején, majd a Franco-féle konzervatív irányzatok alternatívájaként is megjelentek, de a szemléletmód 
jelenléte az ezredforduló környékén ismét megfigyelhetővé vált. 

  

32. ábra – José Sánchez García: Diana-templom környékének rendezése, Mérida, 2011.  

Történeti városszövethez illetve romhoz kapcsolódó kortárs beavatkozás szép példája a méridai Diana-
templom környékének rendezése.183 (32. ábra, F/487 illetve előzmények: F/263) Itt az építész a római 
templom körül egyfajta mai fórumot hozott létre, új térfalakkal kerítve körbe egy teresedést, hogy a 
műemlék jobban érvényesülhessen a sűrű középkori városszövetben. Az absztrakt formák és a fehér beton 
felületek egyértelműen kortárs építészeti elemek, az U-alakú elrendezés és a funkció (kereskedelmi és 
turisztikai egységek) viszont rokonságban áll a római előképpel – a régészeti feltárások és az analógiák is 
arra mutatnak, hogy a templomot oszlopsorral kísért falak hasították ki körben a városszövetből, 
megjelölve a szent területet. Az U-alakban körbefutó kilátóterasz síkja a templom emelt padlóvonalához 
illeszkedik, az épület pedig a romokat tiszteletben tartva oszlopokra emelve lebeg el az ásatási terület 
fölött. A beavatkozás a római formák rekonstrukciója helyett a történeti szerkesztésmódot ülteti át kortárs 
épületbe, egyetlen gesztussal kezelve az urbanisztikai problémát, a műemlékvédelem kérdését és az 
aktuális funkcionális igényt. 

   

33. ábra - Alberto Campo Baeza: Casa Guerrero, Vejer de la Frontera, Cádiz, 2005.  

                                                      
182 A műemlékek nem anyagiasult rétegeit (szerkesztési elvek, arányok, hiedelmek, hagyományos technológiák, 
mértékegységek, telekkiosztási rendszer, rendeltetés) részletesen tárgyalja: Fejérdy 2008 pp. 37-42. 
183 Sánchez García 2011 
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A hagyományos délspanyol lakóház mai átiratának egyik legtisztább változata Alberto Campo Baeza 
munkája, a cádizi Casa Guerrero.184 (33. ábra) A fallal körbefogott, téglalap alaprajzú udvar három 
egyenlő részre tagolódik – ez a szerkesztésmód a mór építészetből ismert –, és csak a középső szakasz 
került beépítésre. A bejárat felé eső előudvart raszterben ültetett narancsfák, a hátsó udvart pedig 
vízfelület tagol. A felületeket uraló fehér szín sem idegen a spanyol építészettől, a jellegzetes andalúziai 
fehér falvak (’pueblo blanco’)185 tradicionális lakóházai a mediterrán éghajlatnak megfelelően egységesen 
fehérre festettek. A tájból magas térfalakkal lehatárolt, elszigetelt udvarok térarányai a hagyományos sűrű 
beépítést idézik, ami mind az urbánus, mind a rurális településformákat jellemzi Spanyolországban: ezek 
az arányok biztosítják a legnagyobb árnyékot, ami alapvető igény ezen az éghajlaton. Ugyanezt a célt 
szolgálják a messze kinyúló eresz-lemezek – ezek árnyékoló hatása a teljes felületen megnyitott, osztatlan 
üvegfalak beépítésének feltétele. 

Az elemzett példákból kirajzolódik az örökségvédelmi beavatkozások és a kötetlen építészeti tervezés 
azon határterülete, ami részben az analógia, részben pedig az absztrakció fogalmain közelíthető meg. Az 
épített örökség és az építészeti hagyományok különböző aspektusainak megőrzése így építészeti alkotó-
módszertani szempontból vizsgálható, rámutatva a hagyományos értelemben vett műemlékvédelem 
területén kívül eső örökségvédelmi beavatkozások jellegzetes építészeti eszközeire. 

2.c. Kortárs téralkotás az örökségvédelemben 

Az építészeti térképzés, téralkotás vizsgálata végigkísérte a 20. század építészetelméletét. Az építészet 
téralakító művészetként való meghatározása a 19-20. század fordulójához, elsősorban a német 
kultúrterület művészettörténeti-elméleti kutatásaihoz köthető: többek közt August Schmarsow (aki a 
téralakítást tekintette az építészeti alkotás lényegének)186 és Alois Riegl (aki az építészet célját a tér 
határainak megteremtésében látta)187 nevével fémjelezve. Az építészeti tér kutatása ezt követően a 
modernizmus szemléletváltásához kapcsolódva, az I. világháború után teljesedett ki, az építészetelmélet 
egyik legtöbbet vitatott területévé válva. Hazánkban a témakör nemzetközi szinten is jelentős kutatói, 
Hajnóczi J. Gyula188 és Szentkirályi Zoltán189 olyan átfogó rendszerezést hoztak létre a térelmélet 
témakörében, melyek elméleti háttérből kiindulva kísérelték meg az építészettörténeti korok meghatározó 
tereinek illetve tériség típusainak elemzését – számos kortárs értelmezésnek,190,191 és városépítészeti 
kiterjesztésnek192,193 is alapot adva az ezredfordulón.  

A kortárs spanyol építészetelméletben ugyancsak előtérbe került a térelmélet,194 Josep María Montaner a 
20. század második felének folymatait és az ezredfordulót követően várható átalakulásokat vizsgálta, 
hangsúlyozva az építészeti tér identitásképző szerepét. „Vajon feloldódik az építészet térszerűsége és a 
város struktúra-jellege, vagy épp ellenkezőleg, mindig is szükség lesz a térre, a hely szerepére az 
olvashatóság és az identitásképzés szempontjából?”195 Az 1980-as évektől egyre intenzívebben jelentkező 
folyamatokat új formai absztrakciónak nevezte, ami térelméleti megközelítésben (a korábbi ’ortogonális 
terek’ helyett) ’dinamikus terek’ kialakulásához vezetett – spanyolországi példaként többek közt Viaplana 
és Piñón CCCB-épületét említette. (F/310) A térképzés átalakulását elsősorban a tervezési módszertan 

                                                      
184 Campo Baeza 2007 
185 A fehér falu (’pueblo blanco’) elsősorban Andalúzia tartományára jellemző településforma, nevét az egy 
csoportba települt, egységesen fehérre meszelt épületek látványáról kapta. Eredetük arra vezethető vissza, hogy a 
mór hódoltság idején a rendszeres háborús pusztítások elől a vidéki lakosság a jobb védhetőség érdekében a közeli 
erődítmények tövébe, a hegyoldalakra települt. A fehér meszelést klimatikus és egészségügyi szempontok egyaránt 
indokolták. 
186 Schmarsow 1914 
187 Riegl 1901 
188 Hajnóczi 1977, Hajnóczi 1992 
189 Szentkirályi 1967 
190 Mezős 2002a 
191 Puhl 2009 
192 A településszintű tér-értelmezés alternatíváját tárgyalja: Schneller 1990 
193 Többek között tér és tömeg kölcsönös viszonyrendszerét fejti fel: Meggyesi 2009 
194 Puebla Pons 2002 
195 Montaner 1993. p. 51. 
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megváltozásához, a számítógépes tervezéshez kapcsolta. Külön vizsgálta az ’emlékezet struktúrái’-t 
(’estructuras de la memoria’), megállapítva, hogy a kollektív emlékezetet megjelenítő építmények a 
környezet szimbolikus rétegein alapulnak.196 A térelmélet átalakulását a tér és az anti-tér (a hely és a nem-
hely) végpontjai közötti folyamatos változással azonosította, amik kölcsönhatása határozza meg 
térérzetünket.197 

Ezzel közvetlen párhuzamba állítható a latin-amerikai Enrique Yáñez éptész-teoretikus, amikor a külső 
(’espacio externo’) és belső terek (’espacio interno’) meghatározását a kettőt elválasztó, de mindkettőhöz 
egyaránt hozzátartozó harmadik tértípus, az épített tér (’espacio construido’ vagy ’entre-espacio’) 
megfogalmazásával egészítette ki, amit – mint az alapvető tértípusok közötti határfelületet – az építészeti 
interakció elsődleges helyének tekinthető.198  

A következő fejezet ezt a szemléletmódot vetíti ki az örökségvédelmi beavatkozásokra, és a műemlék-
helyreállítások építészeti-téralkotási elemzésével közelít a térképzés témaköréhez, a kortárs tér és a 
történeti tér közvetlen fizikai illetve szellemi kapcsolatát vizsgálva. A vizsgálat célja az új építészeti 
elemek által létrehozott terek, térarányok a történeti épület tereivel való viszonyának feltérképezése – az 
épületek átalakulásának sajátos olvasatát adják a külső és belső terek áthatásai, transzformációi. Az 
elemzés során a történeti terek illetve tömegek tovább- és átértelmezésének különböző 
megközelítésmódjai rajzolódnak ki: a történeti tér újrastrukturálása (külső és belső tér közötti határok 
eltolódása és a köztes terek átirata), történeti tér vagy tömeg kortárs építészeti eszközökkel való 
megjelenítése (tehát az egykori tér- illetve tömeghatás mai átirata), illetve történeti tér és tömeg 
felcserélődése, szerepváltása (a történeti tér- és tömeghatárok feloldódása, átértelmeződése). Az épület-
elemzéseknek nem célja a bemutatott műemlékek különböző történeti építési periódusaiban létrejött 
történeti tereinek elemzése; a vizsgálat kifejezetten az ezredfordulós, kortárs beavatkozások építészeti 
szándékaira és a térképzést érintő változásokra koncentrál.  

Történeti tér újrastrukturálása 

A történeti tér újrastrukturálásának sajátos megjelenési formája a Yáñez által ’épített tér’-nek nevezett, 
tehát a külső és belső terek közötti réteg átértelmezése, bevonása belső térhasználatba. Jellegzetesen ilyen 
térrétegnek minősíthető például a magastetős épületek üres fedélszéke: a tetőtér a külső és a belső teret 
határoló felület között helyezkedik el, így térérzet szempontjából egyikhez sem tartozik. Ezt a köztes teret 
értelmezte át San Sebastianban José Ignacio Linazasoro a 17. századi Santa Teresa zárda templomának 
bővítése során. (34. ábra, F/328) A rend számára új szálláshelyet kellett biztosítani, de a latinkereszt 
alaprajzú templom a telek feszített adottságai miatt horizontális értelemben nem volt kiegészíthető, ezért 
az építész a tetőtér beépítése mellett döntött. A fa fedélszék cseréjével a templom dongaboltozatos tere 
fölé, két szint magasságban kerültek az apácák szobái és közösségi helyiségei – a szentély felett pedig a 
könyvtár kapott helyet. A szobák a templom zárópárkánya felett nagy üvegfelületekkel nyitnak a 
tengerpart felé, a feltárást biztosító középfolyosók természetes bevilágításáról pedig pontszerű 
felülvilágítók gondoskodnak. 

   

34. ábra - José Ignacio Linazasoro: Santa Teresa zárda átalakítása, San Sebastian, 1983-1991. 

                                                      
196 Montaner 2008. pp. 116-131. 
197 „Korunkban a terek és anti-terek, helyek és nem-helyek párhuzamosan jelen vannak: összefonódnak, kiegészítik 
egymást és átszűrődnek egymáson.” Montaner 1993. p. 170. 
198 Yáñez 1994 
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A történeti terek kortárs átértelmezésének egyik eszköze a történeti tér felosztása, újrastruktúrálása – a 
kortárs funkcionális követelmények mentén. Az új felosztás más olvasatot hoz létre, megváltoztatva a 
falak, nyílások, átlátások és térkapcsolatok rendszerét. Amennyiben az új felosztás a térben egyfajta 
installációként jelenik meg, beillesztett független doboz-szerkezetekkel, ez a tér jellegét is megváltoztatja: 
egyértelműen szétváló külső és belső terek közt létrehozva egy köztes Ezt a típusú téralakítást jól mutatja 
az ipari műemlékek kezelése, mivel a nagyterű csarnokok mai hasznosítása megköveteli a térstruktúra 
részleges átfogalmazását. Madrid déli részén, a Manzanares folyó partján fekvő vágóhíd (Matadero) a 20. 
század első évtizedében épült ki Luis Bellido tervei alapján, historizáló, neomudéjar stílusban. Az 1980-
as években felhagyott ipari terület revitalizációja az ezredfordulón indult meg a folyópart 
rehabilitációjához kapcsolódóan, aminek keretében a 20 épületből álló együttesébe kulturális és 
művészeti intézmények kerültek, hogy a meghosszabbított madridi múzeumtengely (Paseo del Prado) déli 
végpontját adják.199 

 

35. ábra - Arturo Franco, Fabrice Van Teslaar, Diego Castellanos: Intermediae Kortárs Alkotóközpont, 
Madrid, 2007.  

A 17C épület (35-36. ábra, F/53) átalakításának és korszerűsítésének tervezői az Intermediae Matadero 
Kortárs Alkotóközpont létrehozásakor a minimális beavatkozás mellett döntöttek.200 A cél a csarnok 
eredeti ipari karakterének megőrzése, az idő nyomát magukon viselő anyagok átértékelése volt; a 
lecsupaszított, kopott felületek textúrává absztrahálódva az alkotóközpont inspiratív hátterét adják. A 
szerkezetek megtisztítása és az utólagos beépítések elbontása mellett a kortárs beavatkozás csak a 
minimális technológiát és a szükséges kiszolgáló zónát biztosítja az intézménynek, lehetőség szerint a 
későbbiekben eltávolítható módon.201 Az új szerkezetek anyagválasztása reakció az indusztriális múltra: a 
blokkok acéllemezekből, U-profilokból és keret nélküli üvegtáblákból állnak.  

A térbe helyezett, szerkezetileg független üvegdobozok átláthatóságával az új elemek szinte bútorszerűvé 
válnak, és nem akadályozzák az eredeti csarnokterek érzékelését, maximális tisztelet tanúsítva a múlttal 
szemben. A térbe úsztatott dobozok kielégítik az új funkcionális igényt: míg az egybefüggő csarnok 
szabad kiállítótérként használható, az alkotásra és a csoportos foglalkozásokra kisebb alapterületű és 
belmagasságú, gépészettel ellátott, fűthető, akusztikailag is megfelelő helyiségek szolgálnak. A létrejövő 
térhatás kettősségét a behelyezett kompakt zárványok és az áttekinthető csarnok párhuzamos megjelenése 
adja.202 

                                                      
199 Kóródy – Vukoszávlyev 2012a pp. 28-30. 
200 Pastorelli 2011 
201 Sedlmayr 1992. pp. 57-63. 
202 Hasonló szemléletű minimális beépítés jelenik meg a Fiatalok alkotóterében (Sánchez García, 2006, Villanueva 
de la Serena), ahol a használaton kívüli víztározó boltozott tetejét több ponton átlyukasztották, így természetes fény 
jut a belsőbe, a terekben pedig bútorszerű zárványokat helyeztek el, alkotóhelyként a használóknak. Ezek a példák 
illeszkednek ahhoz a nemzetközi szinten megfigyelhető, és az utóbbi évtizedben felerősödött építészeti 
tendenciához, amely a kortárs építészeti elemek koncentrált funkcionális egységét független tárgyként integrálja a 
történeti épületbe, és a belső tér eredeti hatásának megőrzésére törekszik. 



FOLYTONOSSÁG ÉS ÚJÍTÁS – Örökségvédelem és kortárs építészet határterületei Spanyolországban 

50                   Kóródy Anna 

   

36. ábra - Arturo Franco, Fabrice Van Teslaar, Diego Castellanos: Intermediae Matadero Kortárs 
Alkotóközpont, Madrid, 2007.  

A behelyezett elemek részletképzése egyszerű, de aprólékosan kidolgozott: a térbe állított büfépult 
egyetlen hatalmas acél I-gerenda, a mennyezeti gépészeti csövek (világítás, szellőzés) takaratlanul, de a 
csarnok raszterébe rendezve futnak. Az üvegfalakkal határolt multifunkcionális csoportszoba jellegzetes 
padlóburkolatát övlemezére állított, sűrűn fektetett acél U-profilok adják. A dobozokon kívül a 
csarnokban minimális új anyag jelenik meg: az intézmény bejárata a téglakerítést megszakító, sínen 
tolható acélkapu, a belső tér utólagos nyers, szabálytalan faláttöréseit a beléjük helyezett acél keretek 
formálják ajtónyílássá, a csarnok eredeti kávás ablakait pedig a belső oldalon eléjük illesztett keret nélküli 
üvegtáblák zárják. A terek közötti kisebb szintkülönbségek áthidalására rámpaként acéllemezeket 
fektettek le, amelyek megteremtik a lehetőséget az akadálymentes közlekedésre is. 

Történeti tér és tömeg kortárs megjelenítése 

A sérült történeti városszövetben új épület elhelyezése érzékeny építészeti kérdés – Hellín városában, a 
főtéren álló, romos állapotú palota (Casa del Conde) területének új beépítésére a város vezetése 
tervpályázatot írt ki, és így került kiválasztásra az a múzeum-terv, ami a területen állló, megmenthető 
építészeti elemek megőrzését és új egységbe integrálását tűzte ki célul. (37. ábra, F/194)A palota története 
során számos átalakításon átesett, és a kutatások során kirajzolódott, hogy csak két, festett tagozatokkal 
díszített homlokzati fala őrizhető meg – az a felület, ami fekvéséből adódóan a főtér térfalának 
meghatározó eleme. A falak befoglalásával képzett új kubus az eredeti alaprajzi- és tömegkontúrokat 
követi, bővítménye pedig a korábbi melléképületek helyére került. Az enyhén lejtős terephez illeszkedő, 
lépcsőző épületmagasság is a városszöveti folytonosság figyelembe vételével készült. A külső felületeket 
burkoló csiszolt mészkő az óváros jellegzetes kőanyagával hordoz rokonságot; a nemes, egyszerű 
anyaghasználat pedig méltó helyszínt ad a jellegzetes spanyol húsvéti szertartások (’Semana Santa’) 
kegytárgyinak bemutatásához. A terv elsődleges koncepciója tehát az egykori történeti városszöveg 
köztér és térfal arányainak megidézése volt, a területen állt épületek tömegkontúrjának megjelenítésével 
és az in situ megőrizhető elemek új, kortárs egységbe foglalásával. 

   

37. ábra - EXIT Arquitectos: Semana Santa Múzeuma, Hellín, 2011. 

A történeti térhatás kontextusának sajátos megváltozását jelenti, amikor az emlék körüli terepviszonyok 
jelentősen átalakulnak. Ezt a problémát oldja föl a bazai Arab fürdőhöz kapcsolódó védőépület (38-39. 
ábra, F/273), ami közvetlen fizikai kapcsolatban áll a rommal, és az általa kialakított belső tér is 
építészetileg formált, egyenrangúvá válva a történeti terekkel. A közel 600 éves fürdő egy kilenc részre 
tagolt központi térből, két dongaboltozatos csarnokból és további kiegészítő épületszárnyakból áll. A 
környező terület jelentősen feltöltődött az évszázadok folyamán, és az épület mára nagyjából egy szinttel 
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a felszín alá került, ezért Francisco Ibañez építész egy, a fürdőegyüttes eredeti, városszövetben elfoglalt 
arányait életre keltő, kiemelt védőépület létrehozása mellett döntött, ami egyben térfalat is képez a 
környező utcákban.203 A fürdő tömege így korábbi alárendelt helyzetéhez képest a település releváns 
elemévé vált, új bejárata pedig az eredeti padlómagasság feletti szintre került. 

A védőépület látszóbeton falakkal keretezi a romterületet, és a fürdő feletti szinten köztes, átmeneti teret 
hoz létre a városi köztér és a történeti helyiségek között. A választott magassági és szélességi méretek, 
illetve a felülvilágítók is az épület eredeti kontúrját követik, tehát túlmutatnak egy egyszerű fedésen és 
többletjelentéssel ruházzák fel a romot, megjelenítve azt a mai településszövetben. Az egy szinttel 
megemelt megközelítés lehetővé teszi a boltozatos térlefedés áttekintését felülről, ami segíti a látogatókat 
a térstruktúra megértésében. Ennek a köztes térnek a bevilágítását absztrakt geometriájú felülvilágítók 
biztosítják, amik fényhatásukban a mór boltozat áttöréseit idézik – szögletes formákkal adva a történeti 
ívek kortárs átiratát.  

 

38. ábra - Francisco Ibañez: Arab fürdő, Baza, 2004.  

A történeti szerkezeteket korhű építőanyagok és technológia alkalmazásával egészítették ki, de csak a 
tartószerkezeti illetve értelmezhetőségi szempontból szükséges pontokon. Újra kellett falazni az új 
ráépítéssel megterhelt boltozatokat, boltöveket és falakat, illetve a beomlott központi kolostorboltozatot – 
ennek téri dimenziói a megmaradt boltvállak alapján hitelesen rekonstruálhatóak voltak. A 
kiegészítésekhez a régészeti kutatás eredményeinek megfelelően az eredeti szerkezethez hasonló, azonos 
vastagságú habarcs- és téglarétegekből álló falakat építettek, a boltozatokat elnyíródás elleni betétekkel 
látták el, és rekonstruálták a hatágú csillag felülvilágítókat is. A régi és új boltozati szakaszok azonban 
felülről, a vakolt felületképzés alapján egyértelműen megkülönböztethetőek. 

   

39. ábra - Francisco Ibañez: Arab fürdő, Baza, 2004.  

A tervező a lehetséges keretek között ügyelt rá, hogy az új szerkezetek távolságot tartsanak a régitől: az új 
látogatói födém teherhordási rendszere úgy lett kialakítva, hogy finoman elváljon az eredeti falaktól. 
Hasonlóan érzékeny részlet a világítótestek besüllyesztése az új födém alsó síkjába – így maga a 
lámpatest nem jelenik meg a térben, és fényhatása az arab felülvilágító pontokhoz közelít. Téralkotás 
szempontjából a bejárati kapu kialakítása is figyelemre méltó megoldást mutat, ami illeszkedik az eredeti 
funkció, a fürdő privát jellegéhez. A nagyméretű, tengely körül forduló fa kapuszárny speciális 
geometriájának köszönhetően nyitott állapotban sem enged közvetlen belátást illetve fényt a belső térbe, 
és konkrét lehatárolás nélkül, pusztán fő vonalaival érzékeltet, hoz létre egy előteret a mai belépő 
számára. Az Arab fürdő védőépülete tehát azt mutatja be, hogy milyen kortárs építészeti eszközökkel 
jeleníthetőek meg a történeti tér és annak elsődleges karakterjegyei – a történeti tömegforma imitációja 
nélkül, az absztrakció eszközeivel. 
                                                      
203 Ibáñez 2011 
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Történeti térhatárok átirata 

Az épített örökséghez kapcsolódó beavatkozások bizonyos esetekben a történeti épület alapkarakterét, 
külső és belső tereinek, illetve átmeneti tereinek határait204 írják felül. Az ilyen átirat a korábban külső 
illetve belső épület-felületek eredeti szerepkörét is transzformálja – miközben az új kontextus 
többletjelentéssel ruházza fel, bizonyos értelemben absztrahálja az átminősített térfalakat. A térfalak 
átminősítésének számos helyen alkalmazott fejlesztési irányvonala a középudvaros mediterrán háztípus 
jellegzetes  átrium udvarának lefedése. Ez részben a funkcionális átalakulásokhoz kapcsolható 
(lakófunkció helyére kerülő közfunkció fokozott elosztó- és közösségi-tér igénye), de összefüggést mutat 
a tartószerkezeti (nagy fesztávok áthidalhatósága) és épületgépészeti (a korábbi természetes átszellőzés 
mesterségesen is biztosíthatóvá vált) fejlődéssel is. Az udvar lefedése egyúttal a külső és belső terek 
találkozási felületeit, áthatásait is átértelmezi – átmeneti tér egy típusát hozva létre.  

Jól illusztrálja ezt a téri átalakulást a Pamplona középkori városszövetében álló, 1548-ból származóó 
Helytartói palota (Palacio del Condestable, 40-41. ábra, F/513), ami számos átalakításon esett át az idők 
folyamán: a legdrasztikusabb beavatkozások (például a hegyesszögű házsarok lemetszése és átépítése) a 
19. századhoz kapcsolódtak.205 A saroképületet eredetileg Luis de Beaumont, Navarra helytartója építtette 
saját városi palotájaként, de a ház később püspöki székhelyként, bérházként és üzletházként is működött. 
A romos épületet, aminek lebontása is felmerült az ezredfordulón, végül az önkormányzat vette meg és 
újította fel, mint közösségi házat. Az átalakítás tervezésére felkért pamplonai építésziroda Fernando 
Tabuenca és Jesús Leache vezetésével a reneszánsz stílusjegyek felerősítését, ugyanakkor a történeti 
térstruktúra absztrahálását tűzte ki célul. A palota elsődleges értéknek a 16. századi állapotot tekintették, a 
tervezők – saját bevallásuk szerint – a visszabontásokkal, szerkezeti megerősítésekkel és a hozzáadott új 
elemekkel mind ennek hangsúlyozására törekedtek. 

 

40. ábra - Tabuenca & Leache: Helytartó háza, Pamplona, 2001.  

Az elkészült épületben a történeti és kortárs elemek párhuzamos megjelenése és harmonikus összhangja 
figyelhető meg – a belső udvarban egyaránt jelen vannak in situ megőrzött oktogonális kőoszlopok, de 
egy minimalista, acélsodronyokra függesztett, egyértelműen kortárs formálású lépcső is. Az utcai 
homlokzatot a feltételezett reneszánsz állapot alapján rekonstruálták, felszámolva a heterogén 
üzletportálokat és visszaépítve a hegyesszögű utcasarkot – már csak a megőrzött emeleti ablak 45°-os 
helyzete utal az átmeneti körülményekre. Hasonló tervezői módszertannal, egyfajta mimézis segítségével 
formálták meg az eszmeileg fontosnak ítélt pontokat, mint az ereszt vagy a mezzanin szintet – új, de 
történeti előképeket idéző formavilággal. Az utcasarok kipótlása a kereszteződés történeti térarányainak 
helyreállítása szempontjából volt döntő lépés, hasonlóan a nagy kiállású, reneszánsz stílusjegyeket viselő 
zárópárkányhoz, ami keretezi az utcai látványt.206 

                                                      
204 Külső és belső terek áthatásainak urbanisztikai léptékben is értelmezhető olvasatát adja: Benkő 2005 pp. 47-49. 
205 Buzunáriz – Prieto Gaztelumendi 2008 
206 Bár a sarokpótlás kis alapterületen jelent csak változást, a beavatkozás a külső térérzetre nézve mégis 
meghatározó – a lemetszett sarok tompaszögei helyett megjelenő hegyesszög lényegében módosítja a szabadtéri 
hatást. A térérzet bővebb értelmezése kapcsán lásd: Hajnóczi 1992. p. 384. 
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41. ábra - Tabuenca&Leache: Helytartó háza, Pamplona, 2001.  

Az épület mai működéséhez elengedhetetlen modern technológiákat beépítették, de az anyagválasztás és 
az elhelyezés illeszkedik a történeti szerkezetekhez: a megerősítő beton falak közvetlenül a belső udvar 
eredeti tégla falai mellett futnak. Összetett épületszerkezeti problémát jelentett az eredeti festett, kazettás 
famennyezet megőrzése a korszerű, padlóba rejtett gépészet elhelyezése mellett: a restaurált 
födémgerendák fölé új teherhordó fa gerendát erősítettek, és erre került a padlófűtéssel ellátott új 
rétegrend. Az utólagosan beépített épületszárnyak bontásával kitisztított átriumot a mezzanin szintjén 
lefedték, ami így központi aulatérré vált, a hátsó udvar helyére pedig a középület új funkcionális 
rendjének megfelelő közlekedőtér került, aminek széles központi légtere megidézi az eredeti átlátásokat.  

Az utólagos udvar-lefedés tartószerkezeti megoldását előtétfalak tették lehetővé: a falak mellé épített 
vasbeton köpeny a felülvilágító önsúlya és az új hasznos terhek felvételében segít, így az új tetőszerkezet 
nem a történeti kőpillérekre nehézkedik. A külső homlokzati falakat is ehhez az erősítő kéreghez 
horgonyozták hátra ki a teljes traktuson átvezetett acél pántok segítségével. Az udvart szintmagas, rétegelt 
ragasztott fa pengék hidalják át, amik a közöttük lévő felülvilágítókon át természetes fény beengedése 
mellett is biztosítják a tér megfelelő árnyékolását. A nagy inerciájú fatartókkal a födém teherhordása 
széles fesztávon is biztosított anélkül, hogy a történeti pillérekre (nehezebb anyagból származó) 
többletteher nehezedne, a magas szerkezet pedig egyben a nagy belmagasságot is csökkenti – a tartók alsó 
síkja jelöli ki az átriumhoz tartozó légtérarányokat, ami megegyezik az eredeti főpárkány által kijelölt 
magassággal. Térérzet szempontjából tehát a tervezők a hiteles történeti tér megtartására, érzékeltetésére 
törekedtek a kortárs funkcionális igények kielégítése mellett – a megoldás ugyanakkor felülírta az eredeti 
térstruktúrát, és a külső illetve belső terek közötti határvonal átírásával hozott létre kortárs többletértéket. 

Történeti tér és tömeg transzformációja 

Sajátos kortárs jelenségnek tekinthető a terek és tömegek áthatása, szélsőséges esetben szerepváltása 
egyes történeti épületek átalakulása folyamán. Az évszázadok során lezajlott markáns funkcionális és 
értékrendbeli változások alapjaiban képesek átírni egy-egy történeti épület tereinek szerepét, ami kortárs 
építészeti beavatkozáson keresztül a történeti tér és tömeg viszonyának alapvető transzformációját 
eredményezheti. Az alábbi példák tehát kortárs építészeti beavatkozások nyomán történeti tömegek és 
terek szerepváltását illusztrálják. 

   

42. ábra - Antonio Jiménez Torrecillas: Naszrid fal, Granada, 2006.  
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A 14. századi eredetű Naszrid fal207 egy 19. századi földcsuszamlásban sérült meg, és egy szakaszán 
teljesen leomlott. Több mint egy évszázadon keresztül állt így, töredékesen, amikor végre sor került a 
hiány helyreállítására. A pótlás megtervezésére felkért építész, – bár az adatok rendelkezésre álltak a 
hiteles rekonstrukcióhoz – mégis egy azon túlmutató, kortárs szellemű hozzátétel mellett döntött.208 (42-
43. ábra, F/529) A beavatkozás célja a lineáris folytonosság visszaállítása, és ezzel a történelmi határ 
újradefiniálása volt – a hegyoldalon húzódó fal mindig fontos elem volt a város életében, mivel a 
völgyben fekvő Granada nagy részéről látható, és egy meghatározó történelmi időszak, a fél évezredes 
mór uralom egyik szimbóluma. A beavatkozás elsődleges célja tehát a fal tömeghatásának illetve 
térhatároló szerepének, és nem konkrét anyagának, szerkezetének visszaállítása volt. Az új falszakasz 
csak a minimálisan szükséges szakaszon jelenik meg, az eredeti vonalvezetéssel párhuzamosan, annak 
tengelyétől nagyjából másfél méter távolságban, így messziről a folytonosság érzetét kelti, de közelről 
elkülönül a két különböző korú faltest. Ugyanezt a hatást erősíti a beavatkozás eltérő anyaghasználata: a 
két típusú kőfelület távolról homogén megjelenésű, de a kétfajta faktúra az értelmezhetőséget szolgálja, 
laikusok számára is egyértelmű módon. A fal kiegészítéseminden fizikai kapcsolatot nélkülöz régi és új 
szerkezetek között, megőrizve a rom hitelességét, és egyben elkerülve a különböző korú falazatok 
egymásra terhelésének szerkezeti problémáit. 

A terv jellegzetessége a nagy vastagságú – rendeltetését vesztett – védelmi fal térképzési és funkcionális 
átértelmezése: a tervező az egyszerű tömegből kortárs eszközökkel bejárható teret hozott létre, az 
’antinom-tömeg’209 átélhető térré vált. A tömör arab fal helyett ezen a szakaszon másfél méter vastag 
üreges faltest jelenik meg, aminek magassága érzékelteti az eredeti tömegarányokat, de belseje teljes 
hosszon bejárható. A speciális, üreges falszerkezet kettős szerepet tölt be; egyrészt zár, mint az eredeti 
védmű, másrészt viszont nyit és áthaladást enged, mint a száz év alatt megszokott áttörés. A két oldalsó 
kéreg csiszolt gránit kövekből épült, vékony ragasztóréteggel rögzítve, és a fúgák nélküli megjelenés 
homogén, perforált tömb érzetét kelti.  

   

43. ábra - Antonio Jimenez Torrecillas: Naszrid fal, Granada, 2006.  

A fal tetején a két kérget átfogó kőtáblák fekszenek, amik az eredeti kialakításhoz hasonló lépcsőzetesen 
záródó felső síkot képeznek. Ez a záródás egyrészt a belső térérzet, másrészt pedig az egységes felülnézet 
kialakítása szempontjából fontos, mivel egyetlen faltest érzékeltetése volt a cél. (A terepviszonyoknak 
köszönhetően a falszakaszra felülről is rálátás nyílik.) Ezzel a fal bejárhatóvá, átélhetővé vált – mivel 
védelmi funkciót már nem tölt be, az anyagtakarékosabb, olcsó szerkezet indokolttá vált. A kövek között 
véletlenszerű rendszerben kialakított hézagok elsődleges célja, hogy a fénynek engedjenek bejutást, így 
biztosítsák a folyosó természetes megvilágítását. Az áttörések emellett kilátást nyújtanak a környékre és a 
szemközti domboldalon fekvő Alhambrára, illetve a mór ornamentika kortárs átirataként adnak 
jellegzetes homlokzati képet a falszakasznak. A falszakasz kortárs megjelenítése tehát – önmagában nem, 
csak a történeti falszakasszal együtt vizsgálva – az egykori tömeg tér-átirataként értelmezhető, a 
beavatkozás tehát a tér és tömeg fogalmainak áthatását teremti meg kortárs építészeti eszközökkel. 

                                                      
207 A fal elnevezése a naszrid (Nazarí) dinasztiára, a Granada központú al-Ándalus tartomány utolsó muzulmán 
uralkodóházára utal (1238-1492) 
208 Hernández Martínez 2012 
209 Szentkirályi 1967 
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2. RÉSZ - ÉPÍTÉSZETI MÓDSZERTAN    2.c. Kortárs téralkotás az örökségvédelemben

A történeti városszövet új olvasatát adja az épületek közötti külső tér átértelmezése is, új szereppel 
ruházva fel a külső térfalakat. Az Entre Catedrales-nek (’Katedrálisok között’) nevezett építmény (44-45. 
ábra, F/88) Cádiz kiemelt történeti jelentőségű helyszínén, a régi és az új katedrális közötti területen 
kapott helyet, ahol régészeti ásatások föníciai illetve pun emlékeket tártak fel.210 A helyről – ami hosszú 
időn keresztül lezárt, elkerített régészeti terület volt – gyönyörű kilátás nyílik az óceánra, ezért az Alberto 
Campo Baeza által tervezett beavatkozás211 a romok védelmén túl komponált közteret alakított ki a 
védőépület tetején, újra a város használatába adva a helyet. Az építmény térképzés szempontjából két 
megközelítésből is elemezhető: egyrészt külső, köztéri, másrészt belső, a romokhoz kapcsolódó térarányai 
alapján.  

A terület a két katedrális között álló Püspöki Palota (Casa del Obispo) oldalához kapcsolódik, amiben a 
város Régészeti Múzeuma kapott helyet. Az új védőépület tartószerkezeti rasztere a romokhoz 
illeszkedik, ahogyan ezek koordináta-rendszerében épült a történelem folyamán a palota is. Az új födém, 
aminek elsődleges célja a romok védelme a környezeti hatásoktól, karcsú pillérekre támasztva lebeg el a 
maradványok felett, és kísérletet sem tesz feltételezett eredeti térarányok megidézésére. Ennek oka többek 
között az, hogy a több építési periódusból előkerült különböző maradványok nem alkotnak (akár 
elviekben sem) rekonstruálható egységet, és az átfedések miatt egy ilyen tér-hipotézis nem lenne se 
hiteles, se könnyen értelmezhető. A tető előképeként a tervező a hajóépítés hagyományaira hivatkozott – 
a szerkezetválasztás elsődleges célja a könnyed hatás elérése volt, ezért az acél pilléreket és a gerendaváz 
I-tartóit fehérre festették. A lebegő jelleget a hátrahúzott tiszta üveg homlokzatok is erősítik, amik mögött 
néhol átsejlik az andráskereszt homlokzati merevítés. Ez a rom fölé épült védőtető tehát városi 
szempontból filigrán megjelenésű, nem kerül fizikai kapcsolatba a maradványokkal. A könnyed, vázas 
szerkezet, az üvegfelületek és a fehér szín mind a beavatkozás finomságát, másodlagos jellegét erősítik, 
ami a bazai Arab fürdővel szemben nem tömegszerű épületként, hanem tetőként, egyszerű lemezként 
viselkedik. A védőépület a Régészeti Múzeumon keresztül, annak földszintjéről közelíthető meg, a 
falmaradványok megtekintése így a kiállítás részévé válhatott – maga a tér pedig a múzeum 
térbővületeként értelmezhető.  

   

44. ábra - Alberto Campo Baeza: Entre Catedrales, Cadiz, 2009.  

A terasz független megközelítésű, három térfallal definiált köztér, aminek egységes jellegét a két 
katedrális közötti, előtétfallal burkolt harmadik térfal határozta meg – a véletlenszerű szöget bezáró két 
épület helyett a hangsúly így az U-alakú, óceánra nyitó térformára tevődött át. A Püspöki Palota 
törtvonalú homlokzatát kiegyenesítő, változó vastagságú előtétfal helyi üledékes kőzetből (ún. ’piedra 
ostionera’) készült, a katedrálisok homlokzatához hasonlóan, de csiszolt felülettel, ami egyértelművé teszi 
a kortárs beavatkozás tényét. Az új homlokzat rendezi a tér északi térfalát, de kivetül rá az eredeti tagolás: 
jelzésszerűen megjelenik a korábbi két törésvonal, a mélyebb kávájú ablakokkal pedig a lyukarchitektúra 
vált hangsúlyosabbá. A romok felett létrehozott terasz peremén körbefutó, a födém felső síkjában 
túlnyújtott acéllemez több célt szolgál: elsősorban az alatta lévő üvegfelületet árnyékolja, másrészt pedig 
a födémlemez lebegő megjelenését teszi még hangsúlyosabbá. A teraszra egy széles, központi helyzetű 
rámpán, illetve egy hátra húzott lépcsőn lehet feljutni. A helyszín hangulatát ma is erősen meghatározza a 
                                                      
210 Basulto 2010 
211 Campo Baeza 2010 
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víz és a messzi horizont látványa. A megemelt közteret két panorámás pihenőhely tagolja: a déli oldalon 
besüllyesztett megoldással, az északi oldalon pedig kiemelt padokkal.  

   

45. ábra - Alberto Campo Baeza: Entre Catedrales, Cadiz, 2009.  

Az ’Entre Catedrales’ épülete egyaránt illusztrálja azt, hogy hogyan válhat a térfalak átfogalmazásával 
egy épületek közötti, alárendelt térköz artikulált köztérré, definiált hellyé; és azt, hogy egyetlen épületnek 
milyen differenciált jelentéstartamai, párhuzamos tér-értelmezési lehetőségei lehetnek.  

Ahogy a fejezetben felsorakoztatott példák illusztrálták, a történeti terek helyreállítása illetve 
továbbértelmezése téralkotási szempontból széles spektrumon mozog: a beavatkozást egyaránt 
befolyásolja a bemutatott emlék jellege és állapota, valamint a funkció és a városszöveti kontextus 
megváltozásának jellemzői. A fejezet a teljesség igénye nélkül, jellegzetes örökségvédelmi 
beavatkozások vizsgálatával és értelmezésével kísérelte meg az átalakuló tér- és tömegviszonyok 
elemzését, azok elsődleges célja, módszerei és építészeti eszköztára alapján. A történeti térformák mai 
megjelenítésére és továbbfejtésére tehát számos módszer és eszköz létezik, amelyek alkalmazása 
építészeti döntés kérdése. Spanyolország kortárs műemlékvédelmi szemléletének vizsgálatakor 
megfigyelhető, ahogy a történeti értékek kibontása az építési periódusok eltakaró rétegei alól, és azok 
hiteles bemutatása nem csökkenthette azt az innovatív magatartást, ami a régió kortárs építészetét 
jellemezi – az esettanulmányok az épületek eredeti koncepciói és a mai szemlélet egymást erősítő hatását 
értelmezik, mutatják be. 
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3. RÉSZ - TÁRSADALMI SZEREP    3.a. Az örökségvédelem határterületei

3. RÉSZ - TÁRSADALMI SZEREP 

Az épület-rehabilitációk vizsgálata alapján kimutatható, hogy a történeti épületek és a történeti 
városszövet megőrzésének illetve a mai használatba való beemelésének számos olyan pozitív társadalmi 
következménye lehet, ami új építésű projektek esetében sokkal nehezebben biztosítható.212 Egyre 
nyilvánvalóbb tendenciaként érzékelhető az a folyamat, mely az épített örökség értékeinek 
felhasználásával és kiemelésével társadalmi vonatkozásban többlet-értékkel bíró fejlesztésekben és 
újrahasznosításokban jelentkezik213 – Spanyolországban ezzel párhuzamosan jelent meg a történeti érték 
tudományos szintű újrafogalmazásának igénye,214 valamint ezen értékszemlélet közösségi 
gondolkodásban történő elterjesztésének szükségessége is.215 A Nyugat-Európában már az 1970-es évek 
óta jelentkező tendencia, az épített örökség kezelésének kiemelt helyzete és az épület-rehabilitációk 
térnyerése az ezredfordulón hazánkban és a közép-európai régióban216 is egyre inkább megfigyelhető – 
ezért is lehet fontos a külföldi folyamatok, fogalmi és gyakorlati sajátosságok bemutatása. A következő 
fejezetcsoport kifejezetten az örökségvédelmi beavatkozások társadalmi hasznosulásának, tágabb 
értelmezésének meghatározására és bemutatására törekszik.  

A fejezetcsoport ezen újonnan jelentkező kortárs építészetelméleti-építészettörténeti kérdéskör 
értékszemléletét és beavatkozási módszertanát vizsgálja a fenntartható fejlődés szempontjaiból, gyakorlati 
építészeti példákon keresztül. A példák kiválasztása azt hangsúlyozza, hogy a kiemelt művészettörténeti-
építészeti értékekkel önmagában nem rendelkező épített emlékek is hordozhatnak olyan többlettartalmat, 
ami megfelelő építészeti módszerekkel a helyi közösség, a társadalom javára fordítható, és ezek 
kihasználása korunk építészetének egyik fontos kihívása. Ezekben a példákban (részben a változatlan 
formában megőrzendő, önmagában is értéket képviselő történeti elemek kisebb számának, részben a 
műemléki védettség jogi kötöttségei hiányának köszönhetően) az alkotó építészet szabadabb kezet kap, 
így az esztétikai illetve használati szempontok is nagyobb szerepet játszhatnak.  

A következő fejezetek tehát az örökségvédelem interdiszciplináris (tehát a más szakágakkal közös 
határterületekre kiterjedő) és disziplináris (a társadalmi hatás különböző olvasataira vonatkozó) 
kapcsolatrendszerét fejtik fel. Az interdiszciplináris olvasat alapjául a környezeti, gazdasági és társadalmi 
fenntarthatóság szempontjai szolgálnak, amik kijelölik a kortárs építészet különböző, örökségvédelemhez 
kapcsolódó határterületeit; a diszciplináris olvasat pedig az örökségvédelmi beavatkozások, a különböző 
rehabilitációk társadalmi hatásait fejti ki a vitruviusi fogalomhármas: szépség (a történeti épület kulturális 
többlet-jelentéstartamán alapuló hatások), a tartósság (a történeti épület fizikai jelenlétén alapuló 
urbanisztikai hatások) és a használhatóság (a történeti épület használatának változásain alapuló hatások) 
fogalmai mentén. 

3.a. Az örökségvédelem határterületei 

Az értekezés következő fejezete tehát az örökségvédelem határterületeit vizsgálja három különböző 
szempont: környezeti, gazdasági és társadalmi vonatkozások alapján. A vizsgálat azt kívánja igazolni, 
hogy az, hogy az örökségvédelmi beavatkozások ezen olvasatai a fenntarthatóságra irányuló 
fejlesztésekkel nagy átfedést mutatnak, és hangsúlyozottan jelennek meg történeti épületek 
rehabilitációja, ’újrahasználata’ esetén, ugyancsak fontos szerepet játszott abban a nemzetközi 
tendenciában, hogy a rehabilitáció, mint építészeti döntés, napjainkra különösen indokolttá vált. A 
vizsgálat nem választható el a fenntartható fejlődés fogalomkörétől, aminek eredete a Környezetvédelmi 

                                                      
212 A rehabilitációk előtérbe kerülésének eredetét nem gazdasági megfontolásokra, hanem elsősorban társadalom-
politikai döntésekre vezeti vissza: Johnson 1979  
213 A tendenciát jól illusztrálja a súlypontok eltolódása és a társadalmi felelősség előtérbe kerülése a komoly múlttal 
bíró FAD díjjal, a legfontosabb spanyolországi építészeti elismeréssel méltatott munkák esetében. Llopis 2013. p. 
47. 
214 Spanyolországban az örökségvédelem fogalmi átalakulásának korai szakaszára reflektálnak a Madridi Építész 
Kamara (COAM) 1980-as évek végén kiadott gyűjteményes kötetei: VVAA 1984, Archiga 1985, López Jaén 1987  
215 A közelmúlt épített örökségét felértékelő, szubjektivizálódó értékrend társadalmi hátterével és beágyazódásával 
foglalkozik: Mozas 2012  
216 Kóródy – Vukosszávlyev 2014 
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és Fejlesztési Világbizottság 1987-as jelentéséhez köthető.217 Az abban megfogalmazott elvek azóta a 
fenntartható fejlődés koncepciójaként váltak világszerte ismertté, majd az 1992-es Rio de Janeiró-i ENSZ 
fórum218 óta a fenntarthatóság fogalma már definiáltan a környezet, a gazdaság és a társadalom hármas 
egységére vonatkozik. 

A következőkben a fejezet röviden bemutatja és példákkal illusztrálja az örökségvédelem azon 
határterületeit és építészeti megoldásait, amik a fenntartható fejlesztések tárgykörébe tartozó három 
részterülethez (a környezettudatosság, a gazdasági fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás 
fogalmaihoz) kapcsolhatóak,219 ezzel igazolva az örökségvédelem fogalomkörének kiterjeszthetőségét az 
épület-rehabilitációk interdiszciplináris kapcsolódási pontjai mentén, és bemutatva azt, hogy a kortárs 
építészet és az örökségvédelem elválaszthatatlanul és egymást kiegészítve van jelen a nemzetközi építési 
gyakorlatban.  

Környezettudatossági szempontok 

A környezettudatos, környezetvédelmet szem előtt tartó építészeti megoldásokat a sajtóban legtöbbször a 
megújuló energiaforrások kiaknázásával és a keletkező hulladék minimalizálásával azonosítják, a terület 
azonban számos – az örökségvédelem fogalmához kapcsolódó – értelmezési tartományt is felölel.220  A 
témakörhöz tartozó fontos aspektus például a választott építőanyagok életciklus elemzése, tehát a 
beépített anyagok és szerkezetek környezetterhelésének vizsgálata a teljes életút folyamán: a 
kitermeléstől, előállítástól kezdve a beépítésen és fenntartáson át a bontásig és hulladékhasznosításig. A 
bontás során kikerülő elemek újrahasznosíthatóak akár közvetlenül az építésben, akár új formában más 
gazdasági területen – miközben a környezetterhelés is minimalizálható.221  

A környezettudatos építés fogalomköréhez köthető tehát az újrahasznosított anyagok különböző szintű 
alkalmazása is, aminek teljes spektruma az egyes építőelemektől épületrészek integrálásán keresztül 
egészen teljes épületek újrahasznosításáig terjed. Egy használaton kívüli épület (bontása helyett) 
rehabilitációjának környezettudatossági aspektusa elsősorban az új építéshez és a felhasznált 
építőanyagok előállításához szükséges energiaigény csökkentésében, minimalizálásában jelentkezik – a 
jelenség ugyanakkor az épített örökség megőrzését, bizonyos mértékű átörökítését jelenti. Míg teljes 
épületek vagy önálló épületrészek esetében a folyamat örökségvédelmi értelmezése magától értetődő, az 
építőelemek illetve építőanyagok megőrzése és helyszíni újrahasznosítása már határterületet képez – 
miközben pozitív gazdasági és környezetkímélő hatása egyértelműen kimutatható. Amennyiben az építési 
helyszínen található anyagokat örökségnek tekintjük, úgy ezek új épületbe foglalása, integrálása, 
átértelmezett bemutatása az örökségvédelmi beavatkozásokkal állítható párhuzamba. 

   

46. ábra - Héctor Elorza: Valdefierro park, Zaragoza, 2006-2010.  

                                                      
217 A Brundtland-jelentésként ismertté vált ’Közös Jövőnk’ c. tanulmány: Brundtland 1987 
218 Az 1992-es Környezet és Fejlődés Világkonferencia is a fenti dokumentum megállapításait vette alapul. Rio 1992 
219 A fenntarthatóság és az örökségvédelem értékrendbeli eltéréseit hangsúlyozza: Greffe 2012 pp. 127-137. 
220 Az Építés Nemzetközi Tanácsa (’Conseil International du Bâtiment’) hét pontban foglalta össze a fenntartható 
építés alapelveit: erőforrás felhasználás csökkentése, újrafelhasználása, megújuló erőforrások alkalmazása, 
környezetvédelem, mérgező anyagok mellőzése, költségszámítás életciklus elemzéssel, építési minőség előtérbe 
helyezése. Kibert 1994 
221 Az épület-rehabilitációk vonatkozásában is értelmezhető az energiahatékonyság beruházói és egyben tervezői-
építészeti felelőssége: Winkler 2007 
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Az újrahasznosított helyszíni anyagok építőelemként történő felhasználása a Valdefierro park tervezési 
koncepciójának alapja. (46. ábra, F/175) A lejtős területet, ami Zaragoza folyópartját kapcsolja össze a 
várossal, korábban kavicsbányaként, majd építési hulladék lerakóhelyeként használták – ezzel a 
karakterrel vált a város szerves részévé. A beavatkozás célja ennek a barnamezős területnek 
rehabilitációja volt, a jelentős szintkülönbséggel bíró partszakasz rendezésével, megközelíthetővé 
tételével. A helyszínen található sitt, ami a beruházást nagyban nehezítette, végül a projekt elsődleges 
arculatképző elemévé vált. Az építészek a kivitelezés megindulása után döntöttek úgy, hogy a 
tereprendezéssel kikerülő, nagymennyiségű kő- és téglatörmeléket beépítik a tervezett támfalakba, újra 
felhasználva a helyszínen talált építőipari hulladékot. A köveket a vastag betonfalak adalékanyagaként 
alkalmazták, majd a textúra kirajzolódása érdekében a megszilárdult beton felületét durván levésték, ami 
láthatóvá tette a törmelék kontúrját, és egyben sajátos, rusztikus felszínt hozott létre. A megmunkált 
felületi szakaszokat a falak peremei mentén vésetlenül hagyott sávok keretezik. A támfalak között 
létrejövő sík teraszok a felszínrendezésnek köszönhetően már alkalmassá váltak növények telepítésére és 
öntözőrendszer kiépítésére. 

Az építés mellett természeti elemek urbanisztikai beillesztése is szolgálhat környezettudatossági 
szempontokat. A mikroklímára kifejtett hatás indokolja az olyan ökológiai következményekkel járó 
építészeti-urbanisztikai rehabilitációs beavatkozásokat, mint kialakult településszövethez illetve épülethez 
kapcsolódóan növényzet telepítése (közterek, udvarok beültetése, zöldtetők, zöldhomlokzatok 
létrehozása) vagy vízfelület elhelyezése222 (vízvételi lehetőség, álló- vagy folyóvíz). Spanyolországban az 
éghajlati körülmények miatt szűk utcákból és árnyékos belső terekből felépülő mediterrán városszövetben 
hangsúlyos szereppel bírnak a közterek. Ezeket, mint a társadalmi élet elsődleges színhelyeit, még jobban 
felértékelik a megjelenő zöldfelületek klimatizáló és látványképző hatásuknak köszönhetően – a 
beavatkozások ökoszisztémába való integrálhatósága pedig elsősorban az összefüggő növényzettel 
telepített felület méretével és jellegével függ össze.  

A városi folyópartok településszövetbe integrálása a kortárs városépítészeti problémák egyik aktuális és 
Magyarországon is jól ismert feladata. Az autós közlekedési hálózat és a gyalogosforgalom konfliktusa 
jellemzően abból fakad, hogy a vízzel párhuzamos rakpart szintbeli kereszteződések nélkül nyújt 
hatékony gépkocsi-közlekedési tengelyt kül- és belváros között, de az érintett lakónegyedek érdekét a 
folyópart szabad megközelítése és zavartalan vizuális kapcsolat szolgálná. Erre a problémára adott választ 
Spanyolország fővárosában a Madrid Río projekt (47. ábra), egy 280 millió euró költségvetésű 
városrehabilitációs beruházás, ami Madrid elsőként (az 1970-es években) kiépült autópálya 
körgyűrűjének befedését javasolta a belvároshoz közeli 6 km-es szakaszon. Ehhez kapcsolódóan 
napjainkra a bekötő utakkal együtt összesen 43 km alagút jött létre, ami az útfelületeken túl további 50 
hektárnyi korábbi felszíni parkoló és 100 hektárnyi egyéb kapcsolódó infrastrukturális terület 
felszabadításával járt.223 

A hatalmas beruházásnak előnyére vált a sokszínű tervezői háttér,224 a különböző szakaszok eltérő 
arculata a helyi identitást erősíti és a tájékozódást segíti, de az egységes anyaghasználat illetve bizonyos 
visszatérő elemek mégis megteremtik a kapcsolatot. Ilyen például az autópálya teljes lefedett hosszán 
végighúzódó a Fenyők csarnoka (’Salón de Piños’), a tűlevelűekkel szegélyezett gyalogos és bicikliút.225 
A felfűzött parkok karaktere egészen széles spektrumon mozog: valamelyik romantikus, vad természetet 
(’Parque de Arganzuela’), egy másik szerkesztett barokk kertet (’Jardines del Puente de Toledo’) idéz. Az 
új gyalogoshidak igazi landmark-ként működnek és átfogó közlekedési stratégiát valósítanak meg, a 
meglepő vezetésű nyomvonalak (elágazó, megszakított, vagy átlós tengellyel) valódi célpontokat 
kapcsolnak össze és városi szinten logikus rendszert alkotnak. Madridban világviszonylatban is 

                                                      
222 Köztéri vízfelületek megjelenése építészeti és urbanisztikai szerepe mellett számos pozitív mikroklimatikus 
illetve környezetpszichológiai hatással jár. A folyó víz ezen túl számos lehetőséget hordoz az állóvízhez képest: a 
folyamatos változásnak újabb szabadsági fokával rendelkezik, természetesen tisztul, szintkülönbséget képes 
felvenni, és karakteres hangja az audiovizuális hatásokat gazdagítja. A hanghatás a hely identitásához is 
hozzátartozik, segít a környék felismerésében és a tájékozódásban, és egyben olyan állandó ingerszintet jelent, ami 
fontos eleme a köztéren való passzív jelenlétnek. Kóródy 2013a 
223 Bindels 2012 pp. 64-69. 
224 A projektre nemzetközi tervpályázatot hirdettek, amit a holland West 8 és a Ginés Garrido által koordinált három 
madridi tervezőiroda (Burgos & Garrido,  Porras La Casta,  Rubio & Álvarez-Sala) együttesen nyert meg. 
225 Mik 2012 p. 14.  
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legnagyobb az egy főre jutó zöldfelület (16 m2),226 de egy település, mint egységes ökoszisztéma, csak 
akkor működőképes, ha ezek a zöldfelületek összefüggőek. A Madrid Rio projekt ebben is élen jár: több 
kisebb parkot köt össze, és hatalmas, lineáris zöldfelülete Európa legnagyobb városi parkjához, a volt 
királyi vadászterületből kialakított Casa de Campo-hoz is csatlakozik. A fenti példa tehát jól illusztrálja az 
örökségvédelem környezeti szempontú határterületét, a városi léptékű rehabilitációt. 

   

47. ábra - West8&Ginés Garrido: Madrid Río folyópartrendezés, Madrid, 2006-2013. 

Ugyancsak a település-rehabilitáció (környezettudatossági alapokon nyugvó) eszköze lehet a település 
történeti karakterének felélesztése, regenerálása, aminek jellegzetesen spanyol példája a köztereken 
végigvezetett vízfolyás, a mór kertépítészet közvetlen örökségének227 kortárs megfogalmazása. A 
törekvés arra, hogy a víz minél több városi felületen megjelenjen, megfigyelhető a katalán Banyoles 
történeti belvárosában is. (488. ábra, F/378) A tóparton fekvő település vízellátásáért hosszú 
évszázadokon keresztül kiépített öntözőrendszer felelt, de a vezetékes víz megjelenésével ezek a 
csatornák háttérbe szorultak, és a városszövet fokozatosan befedte a természetes és mesterséges 
vízfolyásokat. A belváros rehabilitációja a környék gyalogos zónává alakítása mellett az átfogó 
öntözőrendszer visszaállítását tűzte ki célul. A főteret és a környező sétálóutcákat hagyományos helyi 
travertin mészkővel burkolták, és a vizet időről időre felszínre vezették a gyalogos útvonalak mentén. 
Ezzel a folyamatos jelenléttel a víz visszanyerte meghatározó szerepét a belvárosi szövet identitásában: 
klimatizáló hatása mellett egyben a történeti folytonosságot is jelzi, így a köztérrehabilitáció egyúttal a 
helyi városépítészeti örökség újraértelmezésére is kísérletet tesz.  

  

48. ábra - MiAS Arquitectes: Városi köztér, Banyoles, 2002-2005.  

A környezettudatos építészeti beavatkozások egyik végpontjának, és az örökségvédelem sajátos 
határterületének tekinthető a bontás (amennyiben a bontást építési műveletnek tekintjük). A kiemelkedő 
természeti értékekkel bíró területeken az emberi beavatkozások visszabontása illetve minimalizálása az 
utóbbi évtizedek vívmánya, de – pozitív ökológiai és környezetpszichológiai hatásainak228 köszönhetően 
– egyre gyakoribb alkalmazása tendenciának tekinthető.229 A természeti elemek előtérbe helyezésének 

                                                      
226 Uffelen 2013 p. 22. 
227 A két legmeghatározóbb középkori reprezentatív mór építmény-együttes, a sevillai Alcatraz és a granadai 
Alhambra palotájában is alapvető fontosságú a vízarchitektúra: a külső és belső tereket padlóban vezetett 
vízfolyások kötik össze. 
228 A természetes környezet alacsony vizuális inger-komplexitással bír az épített környezet viszonylag magas 
komplexitás-értékével szemben, ezért annál jóval hatékonyabb rekreációs helyszín. Hartig – Evans 1993 
229 Warren 2005, illetve hasonló, a mesterséges beavatkozások minimalizálására törekedő, környezetvédelmi célú 
kezdeményezés a 2000-es évekből: Groene Hart, Hollandia. 
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szélsőértékét az épített elemek teljes eltávolítása jelenti. Az Ibériai-félsziget legkeletebbi pontján kiépült 
modern üdülőtelep (Club Med, 1961) környékét 1998-ban egyedi természeti adottságai miatt nemzeti 
parkká nyilvánították. A telep elbontásával a Földközi-tenger partvidékének legnagyobb szabású, 90 
hektárnyi területre kiterjedő part-rehabilitációjára került sor, a helyszín változatos földtani adottságai, az 
őshonos növényzet és az eredeti vízgazdálkodás visszaállításával. (49. ábra, F/177) A beavatkozás 
lépéseiként sor került a tájidegen növényzet eltávolítására, az összes épület és a kapcsolódó infrastruktúra 
elbontására az építési hulladék teljes újrahasznosításával (a sitt nagy részét beépítették a helyszíni 
feltöltésekbe), az eredeti domborzati viszonyok helyreállítására a helyi ökoszisztéma felélesztésének 
érdekében, és végül a terület látogathatóvá tételére alapszintű hierarchikus útrendszer kialakításával. A 
beavatkozás egyedisége, hogy a mesterséges, megmunkált táj szerepét a természetes veszi át, de a 
folyamat maga emberi befolyással, mesterségesen zajlik.  

  

49. ábra - EMF: Club Med rehabilitációja, Cap de Creus, Girona, 2005-2010.  

Gazdasági fenntarthatósági szempontok 

Az örökségvédelem határterületei vizsgálhatóak a gazdasági fenntarthatóság fogalma mentén, ami a 
fenntarthatóság kapcsán legtöbbször felmerülő passzív- (sőt aktív-)ház fogalmán túl  jóval több olvasattal 
bír. A gazdaságos üzemeltetés kérdésköréhez tartozik például (az épített örökség kezelése kapcsán)230 az 
olyan alaprajzi és homlokzati elrendezés, amely – a történeti vagy vernakuláris építészetből merítve – az 
adott klímának legjobban megfelelő megoldást adja (természetes szellőzés, a benapozás természetszerű 
figyelembe vétele, napcsapda, homlokzat árnyékolása, átmeneti puffer-zóna kialakítása…). Urbanisztikai 
léptékben ide sorolhatóak a városrészek beépítésből adódó fény- illetve szellőzési viszonyai, szélcsatornái 
is. A népi építészet hagyományos eszközei a sok évszázados alkalmazkodásból fakadóan gyakran 
rendelkeznek olyan épületszerkezeti vagy anyaghasználati megoldásokkal, amik az adott éghajlati 
viszonyoknak leginkább megfelelnek. Ezen jellegzetességek átültetése a kortárs építészetbe 
Spanyolországban azért is különösen gyakori, mert a modernizmus letisztult forma- és színvilága 
könnyen összeegyeztethető a mediterrán népi építészet jellegzetes fehér tömegképzésével. 

   

50. ábra - Rodriguez Gil: Bioklimatikus sorház, Chiclana de la Frontera, Cádiz, 1997-2000.  

A hagyományos dél-spanyol településforma, a mór hódítás hatását tükröző úgynevezett ’pueblo blanco’ 

mai átiratának tekinthető az andalúziai Chiclana de la Frontera sorházas beépítése. (50. ábra) A 
lakóegységek tudatos telepítésében szerepet játszott a különböző évszakokban uralkodó szélirány, a 
házsorok megszakításai pedig keresztirányú légáramlást hoznak létre. A házak belső felépítése is a 
természetes klimatizálást segíti elő: az első illetve hátsó udvarról, a földszint magasságában beáramló 
levegő a központi átrium kiemelt záródásán keresztül távozik, gravitációs rendszerű szellőzési 
mechanizmust hozva létre. Az átriumok kiemelt tetejét a tájolásnak megfelelő ferde fém lamellák fedik, 
megakadályozva a közvetlen hőterhelést. A lapostető kettős, átszellőztetett szerkezete is a túlmelegedést 

                                                      
230 Az építési hagyományokat az épített örökség nem anyagiasult dimenziójának tekinti: Fejérdy 2008 
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előzi meg. A külső zsalutáblák és a homlokzati szellőzőnyílások az aktuális időjárási körülményeknek 
megfelelően állíthatóak. A precíz épületszerkezeti és gépészeti tervezés magas minőségű építészeti 
kiképzéssel párosul, a hagyományos mediterrán háztípus átriumos felépítésének átvétele kifejezetten 
gazdaságos, és a helyi életmódhoz is illeszkedő lakóegyüttest hozott létre.  

A történeti építészet karakterét átvevő új építések mellett az örökségvédelem gazdasági szempontú 
határterületeinek vizsgálatában kiemelt helyet kapnak az újrahasznosított épületek. Az épület és a 
beépített anyagok teljes életciklusát figyelembe véve tagadhatatlan ezek gazdasági előnye, a fenntartható 
város kialakításának szempontjai pedig egyértelműen alátámasztják a rehabilitációk, revitalizációk 
létjogosultságát. A gazdaságosság kérdésköre természetesen szorosan összekapcsolódik az épület 
flexibilitásával, adaptálhatóságával, mert ezek a szerkezeti/térszervezési adottságok erősen befolyásolják 
a rehabilitációban rejlő lehetőségeket.231 

   

51. ábra - Sms Arquitectos: Egészségügyi központ bővítése, Badia Gran, 2005-2008.  

Elsősorban gazdasági-fenntarthatósági szempontokat szem előtt tartó épület-rehabilitációs 
beavatkozásnak tekinthető például a Baleár-szigeteki Egészségügyi központ átalakítása. (51. ábra, F/497) 
A projekt célja az épület új funkciókkal való bővítése mellett a gyorsan növekedő városi struktúrában az 
egyedi, közintézményi arculat erősítése volt – a beruházást tehát használati, gazdaságossági-
fenntarthatósági és esztétikai indokok egyaránt alátámasztották. Az eredetileg földszintes épületet 
kétszintes tömeggel egészítették ki, olyan módon, hogy az építkezés alatt az intézmény folyamatos 
működése biztosított maradhasson. Az egységes arculat a teljes épületet körbefogó klimatizáló héj által 
jött létre, de fontos volt az új bejárat kiemelt, egyértelmű kialakítása is. Az átszellőztetett külső 
homlokzatburkolatot Z-alakú alumínium panelek alkotják, a különböző homlokzati felületek 
kiképzésének megfelelően tömör illetve perforált felületekkel. Ennek köszönhetően egyazon szerkezet 
felel a természetes bevilágításért, az árnyékolásért, illetve a belátás korlátozásáért a különböző 
igényekhez illeszkedve. Ez a bemutatott felújítás azt illusztrálja, hogy épületrehabilitációs beavatkozás 
során hogyan jelenhetnek meg gazdasági, épületenergetikai szempontok színvonalas építészeti 
megoldásként. 

Urbanisztikai lépték tekintetében a használaton kívüli városrészek revitalizációja, az elzárt városi 
területek integrációja érdemel kiemelt figyelmet. A felhagyott ipari területek, ún. rozsdaövezetek 
rehabilitációja jelentős, városléptékű gazdasági illetve társadalmi előnyökkel járhat.232 A kérdéskörhöz 
kapcsolódó, más és más jellegzetességet hangsúlyozó kifejezések továbbá a revitalizáció, illetve az ’újra-
használat’ fogalmai.233 A sűrűn beépített történeti városrészek belső fejlesztései is a hosszútávon 
fenntartható városmodell kialakulását segítik – a kompaktság, a komplexitás illetve a funkciók és 
szolgáltatások differenciáltsága mind elősegítik a városrész hosszú távú gazdaságos működését,234 tehát a 
rozsdaövezeti fejlesztések az örökségvédelmi beavatkozások összetett gazdasági hatással járó 
részterületét jelentik.A rozsdazónák újraélesztése számos további aspektussal is bír, hiszen a fejlődő 
városszövet, a terjeszkedő területhasználat miatt az ipar által felhagyott területek ma jellemzően a város 
életének tágabb értelemben vett magjába kerültek, és lokális központok kialakítására adnak potenciális 
fejleszési területet. Ennek jellegzetes példái a korábbi vasúti csomópontok, hiszen a teherszállítás és 
                                                      
231 Kóródy – Vukoszávlyev 2015  
232 A volt ipari területek kulturális célú hasznosítása, amit gyakran urbanisztikai és szerkezeti adottságok is 
indokolnak, számottevő közösség- és identitásképző erő. Kóródy 2012a illetve Urbán-Vukoszávlyev 2014 
233 A témakör további kifejtésével a Használati folytonosság – funkcionális változások c. fejezet foglalkozik. 
234 A ’gyenge város’ fogalma, a horizontálisan szétterjedő, laza városszövet szembeállítható a történeti város 
kompaktságával. Branzi 2010 
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személyi közlekedés átalakulásával a vasúti forgalom háttérbe szorult, a hatalmas területeket lefedő 
rendező pályaudvarok nagy része feleslegessé vált. Jól illusztrálja ezt a jelenséget León egyik használaton 
kívüli vasúti szerelőcsarnokának és környékének rehabilitációja, ami – közösségi ház kialakításával – 
egyúttal integrálta a korábban működéséből fakadóan elszeparált területet a városnegyed életébe. (52. 
ábra, F/190)  

  

52. ábra - Estudio SIC: Espacio Vias Ifjúsági központ, León, 2010.  

A kéthajós csarnok belső terének felosztása maximálisan flexibilis módon történt: a beillesztett, független 
tartószerkezetű galériafödém alatt annak vázszerkezetéhez illeszkedően különböző méretű terek 
választhatóak le az igényeknek megfelelően.235 A szerelőcsarnokhoz illesztett bővítmény, ami a 
szomszédos társasházak felől keretezi a közteret, a foglalkoztató termeknek és egy nagyobb előadótérnek 
ad helyet. A köztéren absztrakt módon jelennek meg az ipari múltat leképező elemek: a burkolatból 
kirajzolódó sínpárok a rájuk illesztett hosszú padsorokkal, illetve a kerek, besüllyesztett vonatfordító, ami 
lépcsős nézőtérrel kiegészülve kis szabadtéri színpadot képez. A helyi jellegzetességeket megőrző, sőt 
kiemelő rehabilitációs megoldások egyúttal a környék identitásának kialakításához is hozzájárulnak – 
átvezetve a témát a társadalmi hatás szerepére. 

Társadalmi felelősségvállalás szempontjai 

Az örökségvédelmi beavatkozások sajátos határterületét alkotják a társadalmi kapcsolódási pontok, hiszen 
a társadalmi szemléletformálásban kiemelt szerep hárul a lakókörnyezet, mint kulturális közeg 
hatására,236 aminek fontos eszköze maga az építészet, és amin belül az épület-rehabilitációk további 
hozzáadott jelentéstartalommal bírnak. Az építészet és az építészek társadalmi felelősségvállalása az 
utóbbi években (a 2008-as gazdasági világválságot követően kifejezetten) egyre nagyobb hangsúlyt 
kapott a nemzetközi média különböző fórumain, és a jelenség a kisebb kezdeményezések szintjén is 
megjelent, aminek célja, hogy alkotócsoportok társadalmi változást idézzenek elő a helyi közösség 
igényeihez illeszkedő építésen keresztül.237,238  

A fogalomkörhöz tartozó participatív építés,239 ami az 1980-as évek amerikai és nyugat-európai ’do-it-
yourself’ mozgalmaival került előtérbe, a fejlődő országokban ma élő tradíció, és mindig is a népi 
építészet szerves része volt – hívta fel rá a figyelmet Thomas A. Markus.240 Szerinte bár az erőforrások 
végessége és a különböző források hiánya helyezte előtérbe a meglévő épületállomány kihasználásának és 
újrahasznosításának szükségességét, a jelenségben szerepet játszik a történeti hagyományok iránti 
nosztalgia, valamint az egyre gyorsabb (és gyakran szükségtelen) környezeti változássokkal szembeni 
társadalmi lázadás is. A jelenség új aktualitását adja, hogy Spanyolországban a gazdasági világválságot 
követő társadalmi átalakulás a 2010-es évekre számos szociális jellegű probléma kicsúcsosodásához 
vezetett, amit jól mutat, hogy a fiatalok munkanélküliségi rátája például minden korábbi értéknél 

                                                      
235 Vukoszávlyev 2014  
236 Kerekes 1997 p. 14.  
237 A közösségi építés részletes szakmai és társadalmi feltételeit vizsgálja: Kemes 2015 
238 A jelenség kritkájaként megjelent a participatív építészet kettős szociálpszichológiai megítélése: a pozitív 
hozadékok mellett a beavatkozások a helyi közösség egyensúlyát felborító következményekkel is járhatnak. Pozsár 
2013 
239 Karl Linn, a participatív építés egyik úttörője, az építészet szakmai határait átlépve a környék lakosságával együtt 
tervezte az általuk használt különböző szabadtéri, közösségi tereket. Linn 2008 
240 Markus 1979 
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magasabbra emelkedett. Az általános krízis által kiváltott spontán társadalmi válaszok között egyre több 
az olyan alulról jövő kezdeményezés, ami helyi problémákra ad választ az épített környezet építészeti 
illetve rehabilitációs átértelmezésének eszközeivel – a témakör tehát szintén az épített örökség kezelése, 
az örökségvédelem sajátos határterületének tekinthető.  

  

53. ábra - Vecinos de La Latina: El Campo de la Cebada, Madrid, 2010.  

Az épített örökség alulról jövő kezdeményezés keretein belül történő rehabilitációja zajlott le az ’El 
Campo de la Cebada’ elnevezésű telken Madrid egyik központi negyedében, a La Latina városrészben. 
(53. ábra) A környék jellegzetessége, hogy a korábban arisztokrácia által lakott negyed a 20. század 
közepére lepusztult, majd célzott állami rehabilitációs beruházásokkal (dzsentrifikció folyamatával, tehát 
fiatal művész réteg beköltözésével) újult meg az 1980-as évektől kezdve. A környék társadalmi 
összetétele tehát kifejezetten nyitott volt a közösségi, művészeti jellegű projektek iránt. Ez a 
kezdeményezőkészség nyilvánult meg helyi sportközpont telke esetében, ami bontás után forráshiány 
miatt maradt üresen. Lakossági kezdeményezésre, különböző tervezőcsoportok bevonásával valósult meg 
a telek ideiglenes funkciókkal való újrahasznosítása, ami teret és helyet ad az aktív szociális élet 
kibontakozásának, és egyben kezeli a bontással létrejött urbanisztikai hiányt. Nézőtérként szolgáló 
ülőhelyek, barkácsolt asztalok, sportpálya, konténerben elhelyezett vizesblokk, ládákban megjelenő 
növényzet, graffiti mint felületi ornamentika – minden részlet a helyi közösségben felmerült igényekre 
kínált megoldást. Bár a fejlesztés helyszíne egy üres foghíjtelek volt, az építészeti megoldások új építés 
helyett sokkal inkább az újra-használat fogalmával, tehát az épített örökség rehabilitációs kezelésével 
mutatnak rokonságot. 

A társadalmi felelősségvállalás peremterülete a szociális igazságosság fogalma, aminek egyik építészeti 
megjelenési formája az akadálymentes tervezés – ez eleinte elsősorban a mozgássérültek által való 
megközelíthetőséget jelentette, de a fogalom mára kiterjedt minden (átmeneti vagy állandó) 
korlátozottsággal, fogyatékossággal rendelkező személy által való elérhetőségre is. Az épített környezet 
akadálymentesítését (tehát hosszú távú használhatóságát) célzó kortárs beavatkozások háttere sajátos 
társadalmi illetve funkcionális változásokban keresendő (látogatói kör kiszélesedése, esélyegyenlőségi 
törekvések, stb.), és a jelenség kiterjeszthető történeti épületek illetve kialakult városrészek kezelésére 
egyaránt. 

   

54. ábra - Juan Carlos Salgado & Jorge Linares: Ribera da Traba közterei, Noia, A Coruna, 2009.  

Az átfogó köztér-rehabilitáció és akadálymentesítés szép példája a hátrányos helyzetű galíciai Noia 
település köztereinek rendezése. (54. ábra, F/480) A félreeső településrészen a mai napig a gyalogos 
közlekedés dominál, mivel a sajátos természeti adottságok, a gránit szikla felszín-közeli elhelyezkedése 
megnehezítette az autóval járható úthálózat kiépítését. Az építészek a hely szellemének tiszteletben 
tartását, a ma már unikálisnak számító térstruktúra megőrzését tartották elsődlegesnek a beavatkozás 
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folyamán, a építészeti eszköztár esetében pedig a minimálisra szorítkoztak. A köztérrendezés keretében 
elkészült lépcsők, hidak és járdák az eredeti közlekedési útvonalak nyomvonalát követik, azt egészítik ki 
a balesetmentes, könnyebb közlekedés érdekében, megőrizve az eredeti esetlegességeket. A tervezés a 
legapróbb részletekre is kiterjedt: az utak peremén futó szegénykövekbe integrálták az indirekt világítást, 
a korábban termett sziklán futó ösvényeket pedig a felszín felett ellebegtetett gránit járdák váltották fel. 
Az egységes, helyi jellegzetességeken alapuló anyaghasználat a közösségi identitást formálva a 
városnegyed arculatát is erősíti. 

Az épített örökséghez kapcsolódó rehabilitációs projektek nemzetközi szintű előtérbe kerülésének és a 
fogalom fokozatos tágulásának köszönhetően az öröségvédelem témaköre számos új szakággal került 
kapcsolatba. Az új építésű beruházások szakirodalomban rendszeresen tárgyalt fenntarthatósági 
(gazdasági, környezeti és társadalmi) kérdései mentén vizsgálva számos olyan interdiszciplináris 
kapcsolódási pont rajzolódott ki, amik vizsgálatával kimutathatóvá váltak az öröségvédelem különböző 
határterületei. A fogalomkör értelmezhetőségének szélsőértékeit áttekintve az értekezés a 3. rész további 
fejezeteiben az öröségvédelem diszciplináris szempontjait vizsgálja, a történeti folytonosság – helyi 
identitás (a történeti épület kulturális többlet-jelentéstartamán alapuló hatások), a városszöveti 
folytonosság – illeszkedés (a történeti épület fizikai jelenlétén alapuló urbanisztikai hatások) és a 
használati folytonosság (a történeti épület használatának változásain alapuló hatások) elemzésével. 

3.b. Történeti folytonosság – helyi identitás 

Az épített örökség vonatkozásában a társadalmi szerep egyik elsődleges megjelenési területe a történeti 
épületek által hordozott helyi identitás. Egy történeti épület kezelésekor az épületrészek különböző jellegű 
értékeinek mérlegelése és a rehabilitáció során alkalmazott módszertan építészeti döntés, de indirekt 
módon mégis a társadalmi háttér reflexiójának tekinthető. Az épített örökséghez való viszonyon keresztül 
végeredményben egy-egy régió lakosságának kötődése rajzolódik ki saját múltjához, saját történelméhez. 
A közösségi identitás szorosan összefügg az adott hely megjelenésével és történetével, tehát a hely 
szellemével. Christian Norberg-Schulz, a ’genius loci’ fogalmának kidolgozója, a hely szellemét négy 
különböző szintről eredezteti: topográfia, légkör-kozmológia, épületek és a környezet szimbolikus 
jelentéstartama határozzák meg véleménye szerint a hely identitását.241 Az épített örökség ilyen 
értelemben az utolsó két forrást egyesíti, tehát lényegében járul hozzá a genius loci formálódásához.  

A geográfus M.R.G. Conzen 1940-es évektől kezdve kidolgozott koncepciója szerint a városok 
folyamatos és fokozatos változásuk során egyfajta palimpszesztként jelenítik meg, vetítik le fizikai szintre 
az alkotók szellemiségét – és karakterüket éppen az adja, hogy nem törlik el a korábbi korok emlékeit, 
hanem egymásra rétegződnek.242 Ebből az elméletből levezethető az az identitásválság, amit Európa-
szerte a II. világháborút követő modernista városépítési-átépítési hullám váltott ki. „Egy társadalomban, 
ahogyan nő a változás sebessége, úgy emelkedik a régi dolgok értéke is. Ahogy egyre gyorsabb a 
változás, egyre nagyobb az igény a múlt folytonosságának, és így az állandóság, változatlanság érzetének 
fenntartására. És minél idősebb egy-egy épület, annál nagyobb a ragaszkodás hozzá, mert annál erősebb 
a neki tulajdonított folytonosság-érzet.”243 Hasonlóan az ezredfordulón, a globalizációs folyamatok 
következményeként kialakult nemzetközi építészeti jelenség, az ún. sztárépítészet kritikája is hamar 
megjelent, és a 2008-as gazdasági világválság kapcsán még jobban került előtérbe, kiemelve a 
fenntarthatóság feltételeit, ezen belül pedig a helyi társadalmi csoportokra gyakorolt hatást. A neves 
építészek által tervezett ’landmark’-jellegű épületek teljes települések, sőt országok ikonikus jelképeivé 
váltak – reklámértékük mérhető gazdaságélénkítő hatással járt, növekvő ismertséget és látogatottságot 
generálva244 – de megszakítottak minden kapcsolatot a lokális identitás és az építészeti hagyomány 
elemeivel. 

                                                      
241 Jivén – Larkham 2003 p. 70. 
242 Jivén – Larkham 2003 p. 72. 
243 Kevin Lynch: What time is this place? c. munkáját értelmezi: Aylward 1979 p. 2.  
244 Jól ismert példája ennek az észak-spanyolországi Bilbao városfejlesztési projektje, melynek húzó-elemeként az 
átalakuló belváros egykori kikötő-negyedébe telepítették a Guggenheim Múzeum európai egységét. A problémakör 
negatív és pozitív fejlődési narratíváját egyaránt bemutatja: Gonzalez 2006 
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A helyi társadalom közösséggé formálódása egy befelé és a külvilág felé egyaránt hiteles önkép, ’image’ 
megteremtésén alapul, és „a hagyomány erős alapot képezhet ehhez az image-teremtéshez, s elsődleges 
szerepet is kap e folyamatban.”245 A hagyomány építészetbeli leképeződése a történeti épületekhez való 
fizikai illetve fogalmi kapcsolódási pontokon érhető tetten, tehát a rehabilitációk aktív eszközei lehetnek 
ennek az image-teremtésnek.246 A történeti épületek mai funkciókkal való kihasználása, megújítása a 
történelmi folytonosságot jelzik, és kötődési pontokat jelentenek a helyi közösségek számára. A 
megőrzött városszöveti elemek puszta léte a személyek helyhez való kötődését erősíti, részben tudatos, 
részben pedig érzelmi úton: kognitív (tulajdon, infrastrukturális ellátottság, rekreációs lehetőségek, 
társadalmi kapcsolatok helyei) és affektív (generációs kötődés, környezeti karakter, a vidék ismerete) 
összetevők mentén.247 A tér és az egyéni értékrend közötti feltételezett dialektikus kapcsolat elmélete248 
szerint a tér, ahol az egyének közötti kapcsolatok létrejönnek, átitatódik ezeknek a kapcsolatoknak az 
értékeivel, és így a tér is részt vesz az egyén identitásának kialakításában. Az épület-rehabilitációk tehát 
éppen ezt a tényezőt erősítik, amikor a társadalmi érintkezés tereinek megőrzésével szorosabb kötődést 
generálnak. Egy környék erős karaktere, megkülönböztethetősége (tehát erős identitása) elősegíti a terület 
felismerhetőségét, és így az egyéni kötődésen túl társadalmi kohéziós erő is létrejön, ami fejleszti a helyi 
közösség összetartozását. Ez a közösségi összetartozás társadalmi felelősségérzethez vezet, ami visszahat 
az adott társadalmi csoport épített környezettel kapcsolatos gondolkodásmódjára.249 

A helyi identitás építészeti megfogalmazása 

A történeti folytonosság kérdését járta körül a 2014-es Építészeti Biennale is, aminek mottója, Rem 
Koolhas megfogalmazásában, ’Alapok’ volt. A kiállítás a 20. századi modern építészet Európát átfogó, 
uniform jellegét emelte ki, és arra kívánt rámutatni, hogy a globalizáción belül ennek ellenére is túléltek 
azok az egyedi, nemzeti mentalitásbeli jellegzetességek, amik a nemzetközi együttműködés és kölcsönös 
egymásra hatás fokozódása mellett is megfigyelhetőek.250 Az identitáskeresés Spanyolországban is 
aktuális témakör – a Franco-rezsim végével meginduló nemzetközi nyitás, majd az 1990-es évek 
látványos gazdasági fellendülése hatalmas építési hullámhoz (és nemzetközi ismertségű építészek 
megjelenéséhez) vezetett.  

Ezzel a globalizációs folyamattal szemben más tényezők is közrejátszottak az elmúlt évtizedek spanyol 
építészeti arculatának kialakulásában. A Franco-korszak erős központosító politikáját követően a 
demokrácia kibontakozásával megindult a decentralizáció, a perifériális tartományok és tartományi 
központok fejlődése, és így a vidéki építészképzések számának növekedése is,251 ami a hazai építészeti 
irányvonalak differenciálódásához vezetett. A kulturális turizmus jelenségének elterjedése252 ugyancsak 
az 1990-es években teljesedett ki, ekkor váltotta fel az elsősorban tengerpartra fókuszáló látogatókat egy 
vegyes kulturális érdeklődésű réteg, ami jelentősen kiszélesítette a turisztikai céllal fejleszthető területek 
illetve funkciók körét,253 és egyben felerősítette a regionális jellegzetességek szerepét az alkalmazott 
építészeti eszköztár tekintetében. A társadalmi és gazdasági változások hatásának építészeti 
megjelenésében szerepet játszott a fiatal spanyol tervezőgeneráció érvényesülése.254  

Bár a globalizációs folyamatokkal szemben a saját építészeti arculat megfogalmazásának szándéka 
általános, átfogó társadalmi jelenségből fakad, gyakorlati leképződését helyspecifikus identitásképző 
elemek (helyi anyagok, motívumok) alkalmazása jelentheti.255 A Casa Collage (’Kollázs ház’) maga 

                                                      
245 Társadalomföldrajzi kutatások alapján kirajzolódik a regionális identitás és helyi kultúra sajátos, egymásra épülő 
kapcsolata. Nagy 2005 p. 74.  
246 „Jó kortárs építészet létrehozható, de a történelmi hátteret nem lehet megteremteni.” Jäger 2010 p. 11. 
247 A térségi identitás kialakulásában a funkcionális térhasználat mellett emocionális tényezők is megjelennek. Oláh 
1998 
248 Az elméletről bővebben lásd: Lomnitz-Adler 1991 
249 Uzzell – Pol – Badenes 2002 
250 2014-es Velencei Építészeti Biennale átfogó témamegjelölése: Koolhaas 2013 
251 A legjelentősebbek: A Coruña, Las Palmas, Pamplona, Sevilla, Valencia 
252 Riley 2006  
253 Maitegui-Oñate-Areitio 1996 
254 Bővebben lásd a Kortárs spanyol építészet c. fejezetet ill. Kóródy – Vukoszávlyev 2011a 
255 A regionális, lokális, helyi építészeti kötődés európai témakörét és magyar esettanulmányát hozza: Katona-
Vukoszávlyev 2012 
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biztosította azokat az identitáshordozó elemeket, amik az átalakítás során az új arculat meghatározó 
eszközévé váltak, és egyben megjelenítették a történeti folytonosságot. (55. ábra, F/80) A tervezők a 
helyszínen talált építési sittből válogatták össze azokat a színes csempéket, amik művészi kompozícióba 
rendezve a lépcsőház illetve a lakások belső oldalán az épület jelképévé váltak. A kompozíció a háztömb 
több eltérő szintszámú, léptékű és alapsíkú lakóházának összekapcsolásával és egységes felújításával jött 
létre, izgalmas belső struktúrájú társasház történeti elemekből építkezik, csak azok újrakomponálása az, 
ami az együttes kortárs, absztrakt jellegét létrehozza. Az elsődleges tartószerkezeti felépítés, a keskeny 
belső udvarokkal tagolt karakter megőrzése mellett a másodlagos szerkezet, a válaszfal-rendszer 
áthelyezése korszerű, magas komfortfokozattal rendelkező lakások kiképzését tette lehetővé, egyben 
megfeleltetve a tereket a mai (például akadálymentességi) követelményeknek. A téri- és 
tömegkompozíció sajátossága, hogy nem lezárt, hanem szervesen folytatható, továbbfejthető rendszert 
képez, és nyitott a változásokra, ami a történeti folytonosság megteremtésének alapfeltétele. 

   

55. ábra - Bosch&Capdeferro: Casa Collage, Girona, 2009.  

Az épített környezet hagyományainak, helyi identitásának megőrzése kapcsán különösen érzékeny 
kérdést jelent a terhelt múltú emlékek lehetséges rehabilitációja, mivel a negatív történelmi-kulturális 
konnotációs tartalommal rendelkező épületek megőrzése és hasznosítása diffúz társadalmi hatással járhat. 
Ilyen érzékeny társadalmi problémát érint a palenciai Tartományi börtön rehabilitációja: a fogda a 
Franco-rezsim egyik szimbólumának tekinthető, mivel sok száz politikai foglyot őriztek itt a diktatúra 
alatt. A rendszerben hasonló szerepet betöltő madridi Carabanchel börtönt 2008-ban lebontásra ítélték, 
annak ellenére, hogy a döntést számos kritika érte társadalmi egyesületek részéről. A bontás alternatíváját 
történelmi emlékhely kialakítása jelenthette volna, biztosítva a nemzeti múlt fájdalmas, de fontos 
helyszínének megőrzését.  

  

56. ábra - EXIT Arquitectos: Volt börtön rehabilitációja, Palencia, 2011.  

A palenciai börtönt a megbízott építésziroda kulturális központ céljára alakította át, elsődleges építészeti 
eszközként felülvilágítókat alkalmazva, amik lényegében formálják át a belső terek hangulatát, és a 
bevilágítás biztosítása mellett karakteres kortárs építészeti elemként jelennek meg. (56. ábra, F/195) A 
kialakított Kulturális központ azonban évekig nem nyílt meg, helyette végül gazdasági indokokra 
hivatkozva az önkormányzat Archívum és Rendőrségi Múzeum céljára adta bérbe az épületet. A helyi 
közvélemény ezt tiltakozással fogadta, napjainkig húzódik a vita a hasznosítással kapcsolatban,256 ami jól 
illusztrálja a társadalmi felelősséget a terhelt múltú épületek mai funkciójának kiválasztásakor.  

                                                      
256 Torrús 2014  
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A katalóniai Corbera d'Ebre a spanyol polgárháború egyik ikonikus települése – 1938-ban az ebroi 
csatában teljesen elpusztult, és az óvárost (’Poble Vell’), mint a háborús pusztítás mementóját, nem is 
építették újjá. Ezen a területen helyezkedik el a község temploma, ami hosszú időn át fedetlenül, beomlott 
boltozattal állt, folyamatosan pusztulva, de az ezredfordulón mégis a megmentése mellett döntöttek. A 
beavatkozás célja olyan tér létrehozása volt, ami hitelesen őrzi a polgárháború emlékét, de egyben 
közösségi rendezvények helyéül is szolgálhat. (57. ábra, F/213) A háromhajós templom fölé az eredeti 
nyeregtető kontúrját követő, de a történeti szerkezetektől független fedés került: ipari építészetben 
gyakran alkalmazott, vázszerkezetre feszített EFTE műanyag fólia. A fedés célja nem rekonstrukció, 
hanem a falak és boltozatok védelme az időjárási hatásoktól, illetve fedett közösségi hely kialakítása. A 
fólia erős kontrasztban áll a kőfelületekkel, és független megjelenésével műtárggyá absztrahálja a 
boltozat-töredékeket, felerősítve azok mementó-jellegét; átlátszóságának köszönhetően pedig megőrzi az 
idők lenyomatát: a romjelleget és a fedetlen tér érzetét. A szakrális hely multifunkciós közösségi térként 
él tovább, kiállításoknak, társadalmi rendezvényeknek, konferenciáknak ad otthont sajátos 
atmoszférájával. 

   

57. ábra - Ferran Vizoso: Templomrom, Corbera d'Ebre, Tarragona, 1999-2013.  

A rehabilitációk közösségi identitás-képző szerepe 

A múlt lenyomatainak átörökítése mellett a rehabilitációs projektek más hatásai is kapcsolódnak a helyi 
identitás kialakulásához, megerősödéséhez. Szociokulturális kutatások vizsgálják, hogy „a népesség 
kollektív társadalmi önképét miként alakítja pozitívan a közvetlen környezet új és magasabb presztízsű 
turisztikai funkciója.”257 Felhagyott ipari területek revitalizációja például a tágabb környezet 
felértékelődéséhez vezethet, a kulturális-turisztikai funkciók elhelyezése látogatottságot von maga után, 
ami megfelelő kihasználással további beruházókat vonz, munkahelyeket teremt, és a környék 
színvonalának emelkedésével jár – tehát hosszútávú, pozitív jellegű társadalmi hatást kelt. Kiemelt 
példaként mutatható be a Matadero Központ, a Madrid folyójának partján kiépült egykori vágóhíd, ami 
átfogó rehabilitációjának köszönhetően mára a spanyol főváros egyik kiemelkedő kultúrközpontjává és 
turistalátványosságává vált. (58. ábra) Az 1910-es években épült ipari csarnokok a neo-mudejár 
elemekkel gazdagított század eleji spanyol historizmus kiemelkedő példái.  

   

58. ábra - Matadero Kulturális Központ, Madrid, 2007- 

Az épületegyüttest, mint ipari létesítményt végérvényesen csak 1996-ban zárták be, és ekkor készült 
átfogó rendezési terv a területre, ami a telepet helyi védelem alá helyezte és kulturális hasznosítását 
irányozta elő. A létrejövő alternatív kulturális központ a madridi múzeumtengely déli meghosszabbítását 

                                                      
257 Örökségturizmus és barnamezős rehabilitáció kapcsolatrendszerét elemzi: Biczó 2013 p. 448. 
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képezve a belvárosi kulturális negyedhez kapcsolódik. A projekt a folyópart közelmúltban lezajlott 
rehabilitációjához (Madrid Río)258 is illeszkedik – az ipari telep korábban hátat fordított a folyónak, de az 
új kulturális intézmény fő megközelítését már ez a hátsó oldal adja. Ez számos következménnyel járt az 
épületek kialakításával kapcsolatban is: a korábban alárendelt szerepű, hátsó elhelyezkedésű csarnokok 
részben fogadófelületté váltak, amit az építészeti megfogalmazásnak is tükröznie kellett. A folyó-
rehabilitáció kapcsán a folyó menti autóforgalmi tengelyt a felszín alá süllyesztették, felette gyalogos 
sétányt alakítva ki, illetve számos új helyen gyalogos híddal kötötték össze a két oldalt, ami ugyancsak új 
megközelítési pontokat jelölt ki a Matadero Központ számára. 

A beavatkozások fő irányelve a terület eredeti indusztriális építészeti jellegének tiszteletben tartása volt, 
ezért a rehabilitáció elsősorban a belső terekre, illetve az épületeket összekapcsoló közterekre 
korlátozódott, de a történeti homlokzatokat csak részben érintette. Az enteriőrök kialakítása azonban a 
különböző funkciókhoz igazodóan heterogén: minden épületszárny arculattervére más építésziroda kapott 
megbízást, így ezek mind más módszertannal, más elvek alapján készültek, illusztrálva a terekben rejlő 
számos lehetőséget. A beavatkozásoknál emellett nagy hangsúlyt fektettek a környezettudatosságra: 
újrahasznosított anyagok alkalmazására, használati flexibilitásra, az üzemeltetési költségek csökkentésére.  

  

59. ábra - ICA Arquitectura: Nave 16 átalakítása, Madrid, 2011.  

A Matadero Központ egyik jellegzetes tere a ’Nave16’ nevet viselő multi-funkciós kiállítótér, ami 5200 
négyzetméteres egybefüggő alapterületével ma a legnagyobb ilyen rendeltetésű csarnok Madridban. (59. 
ábra, F/275) A tervezőiroda maximálisan flexibilis tér kialakítására törekedett, ami megfelel a 
legkorszerűbb igényeknek is: a többhajós csarnokon belül változtatható a helyiségek mérete, 
megvilágítása, megközelítése és átjárhatósága. A csarnok az aktuális követelményeknek megfelelően 
átalakítható előadóteremmé, színházzá, alkalmassá tehető divatbemutatók, workshopok, konferenciák és 
performanszok bemutatására is. A transzformáció egyetlen zárható-nyitható archetipikus elemre épít: 
függetlenül nyitható ajtó-panelek sora választja szét a hajókat az oszlopsorok mentén, és hasonló panelek 
felelnek a felső síkon a bevilágítás mértékéért is. A választott anyag, az acél a csarnok fémszerkezetéhez 
illeszkedik, az új elemek ritmusa pedig az eredeti tartószerkezeti rasztert folytatja, osztja tovább.259 

   

60. ábra - Ensamble Studio: Casa del Lector, Madrid, 2010.  

Az ipari csarnokok átalakításának sajátos módszertana figyelhető meg a Matadero központ könyvtára, a 
Casa del Lector (Olvasó Háza) esetében. (60. ábra, F/181)  Itt két párhuzamos épületet kapcsolnak össze 
előregyártott, U-alakú vasbeton gerendák, két struktúrát vetítve egymásra: az eredeti hosszházas és az új 

                                                      
258 A fejlesztés részletes bemutatásával kapcsolatban lásd: Kóródy 2014c 
259 Kóródy – Vukoszávlyev 2012a 
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keresztirányú elrendezést. A nagyközönség számára is nyitott könyvtár az egyik oldali csarnok 
földszintjére került; a felette kialakított galériákon (a hídszerkezeteken) pedig helyszíni kutatómunkára 
nyílik lehetőség. A másik oldali csarnok időszaki kiállítótérként működik. A bejáratot a két párhuzamos 
csarnok között létrehozott közlekedő-elosztótér jelöli ki, aminek földszinti és emeleti szakaszait 
födémáttörések és egyeneskarú lépcsők kapcsolják össze. A könyvtár-komplexumot egy különálló, a 
főbejárattal szemben elhelyezkedő konferenciaterem egészíti ki. 

A Matadero Központ területén folyamatosan bővülő jelleggel végrehajtott beavatkozások a volt ipari 
épületegyüttest Madrid kiemelkedő alternatív kulturális központjává tették. Különböző társadalmi 
csoportok igényeihez illeszkedik a Cineteca moziközpont (F/130),260 a színháznak helyet adó Spanyol 
Csarnok,261 vagy az ideiglenesen kiépített Zenecsarnok,262 ahol a beavatkozás visszafordíthatóságra 
különös hangsúly került. A kulturális központ lényegi eleme a csarnokok közötti terek szerves része az 
épületek közötti közterület, például a Calle és a Plaza Matadero,263 illetve a még működő korai vasbeton 
víztorony, amit ösvényekkel, hidakkal és növényekkel a köztér részévé alakítottak (F/298).264 

3.c. Városszöveti folytonosság – illeszkedés 

A fejezet a kortárs beavatkozások urbanisztikai szerepére koncentrál, mivel a történeti városszövetben az 
örökségvédelem építészeti megoldásai nem szakíthatóak el az épületek településen belül betöltött 
szerepétől. Az egyes épített elemek téri és időbeli egymásmellettisége (illeszkedése, reakciója) által 
hozható létre a társadalmi szinten is meghatározó városszöveti folytonosság. Az épített örökség 
megőrzése és a szerves építészeti-strukturális fejlődési folyamat, a történeti kontinuitás egy-egy település 
képének formálása mellett a lakosság identitásának alakításához is hozzájárul, tehát kiemelt társadalmi 
hatással bír, és a fenntarthatóság társadalmi aspektusai szempontjából is nélkülözhetetlen. Mivel a 
történeti városszövet védelmére, a városszöveti folytonosság fenntartására vonatkozóan a 
műemlékvédelem nem nyújt konkrét szabályrendszert,265 így az adott megoldást a tervező, a megbízó 
illetve helyi szabályozások, vagy azok hiányának összjátéka határozza meg. Ennek következtében az 
esettanulmányok – megépült beavatkozások, jól működő minták és példaértékű előképek – szerepe még 
fontosabb, mivel indirekt módon segíteni tudják a tervezési folyamatot. Az alábbiakban bemutatott 
épületek a városszöveti folytonosság megőrzésének, újrateremtésének különböző építészet-urbanisztikai 
módszereit illusztrálják.  

’Nagy tehetetlenségű’ városi elemek szerepe 

A városszövet történeti folytonossága az ezredfordulón, a fejlődés gyorsuló üteme következtében egyre 
fontosabb szerepet játszik egy-egy település identitásában.266 A folyamatra először a modern 
városfejlesztések hatásai hívták fel a figyelmet az 1960-70-es években, és az erre vonatkozó kutatások267 
kiemelték, hogy a társadalomban az örökség értéke – építészeti vagy egyéb kulturális vonatkozásban is – 
a változások sebességétől is függ. Ahogyan gyorsul az átalakulás üteme, egyre nagyobb az igény a múlt 
folytonosságának fenntartására, és az örökségvédelem az egyik elsődleges eszköz268 az állandóság, a 
változatlanság érzetének megőrzéséhez, az emlékek kora, régiségértéke pedig fokozza ezt a hatást. A 
települések időbeli változása azonban természetes, folyamatos és elkerülhetetlen folyamat, amiben a 
különböző korok közötti kapcsolódási pontokat egyes városszöveti elemek tudják átörökíteni.269 Ezek 

                                                      
260 tervező: José María Churtichaga, Cayetana de la Quadra Salcedo 
261 tervező: Emilio Esteras 
262 tervező: Langarita y Navarro, Jerónimo Hagerman 
263 tervező: Ginés Garrido, Carlos Rubio, Fernando Porras 
264 tervező: Langarita&Navarro 
265 A Cáceres-i ICOMOS konferencia kiáltványa (1967) a témakör – és a szervezet – egyik legkorábbi 
dokumentuma, ugyanakkor a benne megfogalmazott irányelvek általános érvényükek köszönhetően ma is 
aktuálisak. A legtöbbet idézett, történeti települések védelmére fókuszáló Washingtoni Karta (1987) sem 
bocsátkozik ennél közelebbi részletekbe. 
266 Evans – McDonald – Rudlin 2011 
267 Lynch 1976  
268 Az örökségvédelem kiemelt szerepére és ellentmondásos jellegére hívja fel a figyelmet: Crinson 2005. p. XI. 
269 „Identity requires a narrative of continuity” Neill 2004. p. 10. 
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jelentőségére és sokféleségére hívja fel a figyelmet Meggyesi Tamás is: „Korunkban különösen fontosnak 
tartjuk a történelmileg kialakult városrészek és a jellegzetes épületek megőrzését és megújítását: ők az 
adott hely időbeli folytonosságának megtestesítői, aminek jelentős értéknövelő hatása lehet a környezetre, 
miközben növeli az identitástudatot. A régi városrészek utcái és terei, sőt, telekrendszere is a viszonylagos 
állandóságot képviselik, amihez képest az épületállomány gyorsabban változik.”270 A városok kontinuus 
fejlődését, állandóságát ezek a különböző ’nagy tehetetlenségű’ elemek biztosítják, amiknek 
köszönhetően az urbanisztikai szövet folytonossága megőrződik hosszú történeti korszakokon át.  Ilyen 
befolyásoló tényezők a természeti adottságok (vízrajz, domborzat), az infrastrukturális elemek (úthálózat, 
telekosztás, vasútvonal), az erődítmények (vár, városfal) és egyes közfunkciók tanúépületei (templom, 
városháza, színház, stb.). Bizonyos városszövetet meghatározó épített elemek, például az erődítmények 
vagy kiemelt középületek sajátos szerepükből eredően (védelem illetve reprezentáció) hosszabb távra, 
tartósabb szerkezetekből készültek, ezért a város egyéb építményeihez képest hosszabb időn át 
fennmaradtak, így „környezetük – a célszerűség szempontjait követve – hozzájuk idomult”.271 

   

61. ábra - José Selgas & Lucía Cano: Kongresszusi központ, Badajoz, 1999-2006.  

Egy ilyen történetileg meghatározott, számos korszak rétegeit magán hordozó építmény Badajoz 
városának 17. századi védműve. Az egyik ötszögletű bástya első építészeti átértelmezése már a 18. 
században megtörtént, amikor bikaviadal arénát hoztak létre a védmű közepébe illesztve, az 
ezredfordulón pedig itt épült fel a város új Kongresszusi központja. (61. ábra, F/491) Az auditórium 
alaprajza a helyszín sajátos szerkesztésmódját követi: az előadótér színpada és nézőtere koncentrikusan a 
korábbi aréna helyéhez illeszkedik, a kiszolgáló funkciók pedig a felszín alá, az ötszögű bástya 
fennmaradó térnegyedeibe kerültek. Így a Kongresszusi központ telepítésével megteremtette a történeti 
térhasználat és tömegformák folytonosságát, épület és város léptékében egyaránt. 

  

62. ábra - Ricardo Bofill: Turia park, Valencia, 1988.  

A hosszú távú társadalmi-gazdasági-természeti átalakulások és egyéb drasztikus beavatkozások 
következtében azonban a városszövet állandó tényezői is idővel megváltozhatnak. Átalakulhatnak a 
különböző természeti adottságok (például a klíma változásával) vagy a hozzájuk való viszony (például a 
technológia fejlődésével), ahogyan egy-egy átfogó, társadalmi-gazdasági alapokon nyugvó városfejlesztés 
felülírhatja az úthálózat vagy telekosztás történeti rendjét. Drasztikus környezeti beavatkozás esetén a 
városszövet történeti folytonosságának megőrzését jól mutatja a Turia park keletkezésének története: a 
Valenciát kettészelő Turia folyó 1957-es hatalmas áradása komoly károkat okozott a belvárosban, ezért a 

                                                      
270 Meggyesi 2006 p. 11. 
271 Erő 2005 p. 270. 
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város vezetése úgy döntött, a folyót ketté választva elvezetik a település mellett. (62. ábra) A volt 
folyómederben létrejött Valencia legnagyobb összefüggő zöldterülete, egy 100 hektárra kiterjedő park. 
Az átalakulás urbanisztikai szempontból kettős jellegű: egyrészt a folyómeder megőrizte jellegzetes 
szerepét a városszövetben: szintben továbbra is elkülönül a környező közterektől, és mivel a felette 
átívelő hidakon zajlik a közúti forgalom, az alattuk húzódó park ugyanolyan független, megszakítatlan 
területet alkot, mint a történelem folyamán maga a Turia folyó. Másrészt azonban a – korábban nem 
létező – gyalogos összeköttetések folyamatos, szerves kapcsolatot hoztak létre a városszövet és a meder 
közt, bekapcsolva ezt a területet is a város vérkeringésébe, így a park mára a város identitásának részévé 
válhatott.  

A funkció változása megfigyelhető egyes épületek esetén is: az erődítmények például (hagyományos 
formájukban) az ostromtechnikák egyre gyorsuló változásával sok esetben idővel feleslegessé váltak. A 
megszűnő funkciótól függetlenül az épített forma azonban megmarad,272 és mivel ezek az átalakulások 
különösen mélyen érintik egy-egy település történeti folytonosságát, identitását, ezért ezen elemek 
továbbörökítése, rekonstrukciója kiemelt figyelmet igénylő kérdés, amire csak a helyi adottságok 
teljeskörű figyelembe vételével adható megfelelő építészeti válasz. Két, eltérő építészeti eszközöket 
alkalmazó építészeti példa illusztrálja az eredeti funkciójukat elvesztett városfalak lehetséges mai szerepét 
a városszövetben. A korábbiakban már bemutatott granadai Naszrid fal kiegészítése (F/529) – 
meghatározó látványelemként – az urbanisztikai lineáris folytonosság visszaállítása, és ezzel a történelmi 
határ újradefiniálása volt.273  

Ezzel szemben Vic óvárosában a középkori városfal katedrális mellett végighúzódó szakaszának 
helyreállítása – helyzetéből fakadóan – érzékenyebb műemléki problémát jelentett. (63. ábra, F/371) A 
falat az 1970-es években a katedrálishoz kapcsolódó kolostor korábbi kapuja helyén, nagyobb szakaszon 
átbontották, hogy megfelelő átjárást biztosítsanak a várfalon kívül húzódó főút és a kolostor között. Bár 
az átbontás választ adott a korabeli – urbanisztikai átalakulásból fakadó – funkcionális igényekre, hiátust 
hozott létre a városszövet történeti folytonosságának megszakításával. Ezt a problémát kezelte a 
beavatkozás az ezredfordulón, amikor az átjárót a feltétlenül szükséges szélességre csökkentették, a 
falvégeket strukturált betonfelületekkel egészítették ki, a nyílás elé pedig elegáns, üvegezett tolóajtót 
illesztettek. Az évszázadok folyamán a területen jelentős feltöltődés zajlott: a fal mára felszín alá került 
szakasza egy keskeny, párhuzamosan futó, üvegkorláttal szegélyezett árok kimélyítésével vált 
bemutathatóvá, a védmű teljes vastagsága pedig a fal tetején kialakított kilátóteraszról érzékelhető. A 
beavatkozás tehát amellett, hogy építészeti eszközökkel kezeli a városszerkezeti folytonosság hiányát, a 
városfalat többlet-jelentéstartalommal ruházza fel a különböző, korábban rejtett dimenziók feltárásával.  

  

63. ábra - Meritxell Inaraja: Városfal rehabilitációja, Vic, 2000-2002.  

Történeti városi környezet átértelmezése 

Várostervezési szempontból a historizmus merész átalakításai, majd pedig a modernizmus utópikus 
elképzelései jelentettek törést az addig szervesnek tekinthető folyamatokhoz képest,274 bár a lezajló 
dinamika szoros összefüggésben állt a vele párhuzamos, robbanásszerű gazdasági fejlődés generálta 

                                                      
272 Garcés Desmaison 2013 
273 Hernández Martínez 2012 
274 „unassimilable stimuli” Gilloch 1996 pp. 73-75.  
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társadalmi átalakulásokkal. A 20. századi irányzatok és a rajtuk alapuló kortárs trendek – mind az 
építészetben, mind pedig az urbanisztikában – természetes következményei az akkori gazdasági illetve 
szociológiai tendenciáknak. „A haladás azonban olyan mértékben felgyorsult, hogy a kapcsolódási 
pontok nehezen érzékelhetőek.”275 Ezen kapcsolódási pontok megragadása olyan építészeti-urbanisztikai 
feladat, aminek megvalósítása legjellegzetesebben talán a történeti épületek kortárs átalakításai esetében 
érhető tetten. Ezeknél a projekteknél rajzolódik ki korunk állásfoglalása saját történelmünk, épített 
környezetünk megítélésével kapcsolatban – bizonyos városok „szélesebb merítésű urbanisztikai 
viszonylatban és konkrét épületek szintjén is képesek voltak arra, hogy azt a történelmi rétegződést, amely 
sajátos világuk meghatározó eleme, egy újabb réteggel gazdagítsák, s így nemcsak építészeti értékeket 
teremtettek, hanem az aktuális társadalmi igényeket is ki tudták elégíteni.” 276  

Bár a műemlék-helyreállítási mozgalmak előtérbe kerülése Európa-szerte a 20. század nagy háborús 
pusztításainak, valamint az azokat követő modern városmegújítások által keltett identitásválságnak 
köszönhető, tehát a modern építészetre adott társadalmi válaszhoz köthető, de modernitás és 
örökségvédelem mégsem tekinthetőek ellentétes fogalmaknak. Az örökségvédelemnek, ahogyan a kortárs 
építészetnek is, reflektálnia kell kora társadalmi és szellemi-kulturális folyamataira,277 így nem szakítható 
el saját korától, időbeli beágyazottságától. A társadalom szemében a korábbi stílustörténeti korok és a 
modernizmus ellentéte Közép-Európában – a történelmi-politikai összefüggéseknek és kulturális 
többletjelentésnek köszönhetően – markánsabban jelenik meg, mint bizonyos nyugat-európai 
országokban. „Régi és új összhangja nyilvánvalóan csak olyan kultúrákban evidens, ahol évszázados 
kulturális kontinuitással van dolgunk.”278 Ahogyan az értekezés első része és a bemutatott példák is 
illusztrálják, ez a mélyen gyökerező kulturális folyamatosság figyelhető meg Spanyolországban, ahol a 
sajátos társadalmi-történelmi kontextusnak köszönhetően a modern nem dogmatikus formalizmussá, 
hanem a társadalom széles rétegei által elfogadott építészetté válhatott.  

Míg Közép-Európa közelmúltjának kultúrtörténetében a modern építészet széles társadalmi rétegek 
számára részben a történelmi múlt eltörlésének és a politikai hatalom megszilárdításának negatív 
megítélésű szimbólumává vált, addig a modern építészet Spanyolországban a diktatúrával szembeni 
ellenállást jelképezte. A Franco-diktatúra utolsó évtizedeiben meginduló társadalmi viták279 is szerepet 
játszottak a modern építészet fokozatos konszolidációjában, és a különböző korok építészeti stílusainak 
harmonikus együttélése jelent meg alternatívaként a történeti formanyelv imitációja helyett.280  

 

 

64. ábra - Héctor Elorza: Építészeti Dokumentációs Központ, Madrid, 2006.  

Az építészeti stílusok egymásra-rétegződése figyelhető meg például a madridi Nuevos Ministerios281 
árkádsorába integrált Építészeti Dokumentációs Központ esetén. (64. ábra, F/176) A beavatkozásoknak 

                                                      
275 Az európai városok kulturális és építészeti kontinuitásáról ír: Václav 2013 p. 23. 
276 Az idézett tanulmány London, Bécs és Párizs városmegújításait állítja példaképként. Václav 2013 p. 28. 
277 Zsembery 2015, p. 371. 
278 Az integrált örökségvédelmi szemlélet és innovatív hagyománytisztelet egyaránt fakad a kultúrtörténeti és a 
törvényi-szabályozási háttérből. Szentpéteri 2005 
279 Archiga 1985 
280 Ezen elvek egyik megfogalmazása a kor vezető építészei által jegyzett Alhambrai Manifesztum 1953-ban. 
Solana-Suarez 1994  
281 Új Minisztériumok. Építész: Secundino Zuazo, 1933-1942. Az El Escorial kolostor-palota mintáját követő 
monumentális minisztériumi épületegyüttes több háztömbnyi területet foglal el, és egységes reprezentatív árkádsor 
fogja körbe.  
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köszönhetően az eredetileg csupán reprezentációs célú árkádsor egyre inkább integrálódott a város 
életébe, és épített keretein belül önálló életre kelt. Az árkád alatt elsőként Alejandro de la Sota, a spanyol 
modern építészet meghatározó tervezője alakított ki kiállítóteret az 1980-as években, olyan módon, hogy 
egy szakaszon beüvegezte a kétoldali boltíveket, a közöttük húzódó síkmennyezetes árkádszakaszt pedig 
a boltívekhez illeszkedő álmennyezettel látta el, haránt-dongasort alakítva ki. A városi adottságok 
újraértelmezésének tekinthető az is, hogy az árkádsor egy másik szakaszában kapott helyet a közeli 
metrócsomópont egyik gyalogoskijárója is. Ehhez az átalakulási folyamathoz illeszkedett a beavatkozás a 
2000-es években, amikor a kiállítóteret egy nagy belmagasságú előadóteremmel és egy hosszú alagsori 
csarnokkal bővítették. Az alagsori csarnok az árkádsor dongaboltozatos alapozásának kihasználásával, a 
korábbi földfeltöltés kitermelésével létrejött, sajátos ’talált teret’ foglalja el. A nagy belmagasságú 
előadóterem ugyanennek a dongaboltozatnak egy szakaszon való kibontásával, az alagsor és az utcaszint 
összenyitásával jött létre – az árkádsor utcaszinti megnyitásai így az előadótér emeleti ablakaiként 
jelennek meg.  

   

65. ábra - BAAS Arquitectos: Can Framis Múzeum, Barcelona, 2008.  

Az épített környezet formai-strukturális sajátosságainak történeti folytonossága kiemelten fontos 
társadalmi szereppel bír, hiszen a helyi lakosság önképe az épített környezettel, a ’hely szellemével’ 
szorosan összefügg. A történeti épületek mai funkciókkal való kihasználása, megújítása a történelmi 
folytonosságot jelzik, és kötődési pontokat jelentenek a helyiek számára.282 Ez a kötődés ott válik 
kiemelten fontossá, ahol a városszövet elemeinek lecserélődése gyors ütemű és kiterjedt területet érint. 
Ilyen drasztikus álalakuláson ment át a 22@ nevű terület, amikor Barcelona 2000-ben új, átfogó 
városfejlesztési terveket készíttetett erre a dél-keleti városrészre.283 A barnamezős rehabilitáció keretében 
a nehézipari létesítményeket egy évtizeden belül környezetterhelést nem jelentő ipari tevékenységek, 
illetve irodák váltották fel – az új építésű toronyházak között ma már csak a (az alkalmazott építészeti 
eszköztár kapcsán már elemzett) Can Framis Múzeum jeleníti meg a 19.-20. századi ipari múltat.284 (65. 
ábra, F/59) 

A két megőrzött ipari csarnok összekapcsolásával létrehozott együttes legjellegzetesebb urbanisztikai 
vonása a léptékváltás, az a kontraszt, amit a kis csarnokok a körülöttük felépült high-tech irodaházakhoz 
képest képviselnek. Ezek az épületek önmagukban nem hordoztak kiemelkedő építészeti értéket – csak a 
környezet teljes átalakulása értékelte fel őket, és így váltak a múlt jelképévé. A komplexum legfontosabb 
eleme az az épületszárnyak által közrefogott tér, ahol a határoló térfalak kizárják a túlépített városnegyed 
látványát és zaját, amit a környezőnél alacsonyabb (eredeti) terepszint is elősegít. A múzeum a városi 
perifériák kontrasztos átalakulására reagál, és kulturális elemként sajátos küldetést teljesít: a város 
történeti folytonosságának hordozójává válva a hely múltjának mélységét, többrétegűségét jeleníti meg. 

Történeti városszövet formai alapú helyreállítása 

A városszöveti folytonosság megteremtése történhet új, de a település karakteréhez illeszkedő építészeti 
formálással.285 Jól illusztrálja a formai alapú kapcsolatkeresést a dél-spanyol Medina Sidonia 
kisvárosában a Vendéglátóipari Szakiskola épületegyüttese. (66. ábra, F/502) A volt vágóhíd 
kibővítésével létrehozott iskola a teljes telket elfoglalja, de a nagy épülettömeget átrium udvarok lazítják 
fel, kisebb tömböket hozva létre. A kialakuló struktúra a környező településszövet kortárs leképződése: az 

                                                      
282 A helyi identitás szerepével bővebben a Történeti folytonosság c. fejezet foglalkozott 
283 Checa Artasu 2007  
284 Az épület városszöveti-történeti beágyazottságával részletesebben foglalkozik: Kóródy 2011 
285 Számos (nemzetközi építészetből merített) példával illusztrálja a témakört: Cramer – Breitling 2007 
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alaprajzi illetve magassági szerkesztés alapegységét a vágóhíd adta; az új szárny fölé emelkedő 
felülvilágítók vörös kerámiával burkolt, törtvonalú kubusai a szomszédos cserépfedésű háztetőket idézik; 
a növényekkel beültetett apró udvarok pedig a hagyományos mediterrán ház patio-ihoz hasonlóan friss 
levegőt és indirekt fényt juttatnak a belső terekbe.  

  

66. ábra - Sol89: Vendéglátóipari Szakiskola, Medina Sidonia, Cádiz, 2007-2011.  

Hasonlóan formai elemekkel élesztette újjá a környék ipari építészetének hangulatát a Cruz&Ortiz 
építésziroda az 1900 körül kiépült Can Planell gyár helyén. (67. ábra, F/149) A gyártelepen a 20. század 
drasztikus átalakításait követően csak egy csarnoképület maradt fenn az eredeti, párhuzamos struktúrából: 
a telek további részének beépítésekor ez a tömegforma jelentette az előképet. A beavatkozás 
lakófunkcióval regenerálta a korabeli városszövet egy darabját, és a csarnokhoz további, párhuzamos 
nyeregtetős tömegeket kapcsolt. A beavatkozások fő irányelve a terület eredeti, indusztriális építészeti 
jellegének tiszteletben tartása volt, ezért a rehabilitáció elsősorban a belső terekre, illetve az épületeket 
összekapcsoló közterekre korlátozódott, és a történeti homlokzatokat csak minimálisan érintette. Az 
enteriőrök kialakítása azonban a különböző funkciókhoz igazodóan heterogén: minden épületszárny 
arculattervére más-más építésziroda kapott megbízást, így ezek mind különböző módszertannal, egyedi 
elvek alapján készültek, illusztrálva a terekben rejlő számos lehetőséget. A beavatkozásoknál emellett 
nagy hangsúlyt fektettek a környezettudatosságra: az újrahasznosított anyagok alkalmazására, a használat 
flexibilitására és a hosszú távú üzemeltetési költségek minimalizálására.  

  

67. ábra - Cruz & Ortiz: Can Planell loftlakások, Sabadell, Barcelona, 2007.  

A témakör továbbfejtésének tekinthető a tradícionális építési technológiák és városszöveti 
jellegzetességek kortárs építészeti-urbanisztikai megjelenítése. A gondolkodásód gyökerei 
Spanyolországban az 1960-as évekre tehetőek, amikor Fernández del Amo286 ibériai archetípusokból 
vezette le a modern építészet alapelemeit, a mediterrán népi építészeten keresztül közelítve meg a modern 
formaképzést, és hozott létre modern jellegű, mégis történeti folytonosságot hordozó beépítéseket. Az 
általa tervezett új települések mind építészeti, mind urbanisztikai vonatkozásaikban a történeti spanyol 
településforma továbbfejtésének tekinthetőek. A vernakuláris építészet kortárs átdolgozása287 az 
ezredfordulón is megfigyelhető irányzat: modern és hagyományos építészet motívumainak keveredése 
figyelhető meg például a Casa Más o Menos lakóegyüttesénél. (68. ábra) A szimplex és duplex 
lakásokból összeálló társasház tagolt tömegű, és lépcsőzetes elrendezésével veszi fel a terep lejtését. A 
kisebb kubusokra bontott épülettömb a környező beépítés tagoltságához, léptékéhez illeszkedik. A házon 
megfigyelhetőek a régió jellegzetes építészeti elemei is, mint például az átrium udvarok (az osztott 
alaprajzi elrendezésnek köszönhetően minden lakáshoz tartozik egy), az átszellőztetett, perforált felületek 
                                                      
286 neves spanyol építész (1914-1995) Lejeune 2010. pp. 83-84. 
287 Katona-Vukoszávlyev 2012 
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(mint a természetes klimatizáció alapvető feltételei), és a fehérre vakolt felületeket felváltó téglaburkolat 
(ami a hagyományos spanyol kerámiaipar kézjegye). 

 

68. ábra - La Panadería: Casa Más o Menos, Alcalá de Guadaría, 2005-2007.  

Térbeli és időbeli társadalmi orientációs pontok 

A városszöveti elemek átörökítése tehát a történeti folytonosság fenntartásával a település identitásában is 
meghatározó jellegű. Ebben a védett műemlékek mellett (amik kiemelt jellegük miatt az emlékek kis 
halmazát fedik csak le) az épített örökség tágabb fogalmának is fontos szerepe van, ezek jelentik „a 
történeti épületállomány hitelesítő közegét, a folytonosságot és integritást”288 a városszövetben. Ezek az 
időbeli folytonosságot képviselő épületek és egyéb urbanisztikai elemek – éppen állandóságuknak 
köszönhetően – alkotják a településről képzett mentális térkép289 viszonyítási pontjait, vonalait.290  

Ilyen viszonyítási pontnak tekinthető például az andalúziai Huéscar öregtornya (’Torre del Homenaje’), 
ami a mór és keresztény hatalmak határterületén évszázadokon át a település meghatározó funkcionális és 
látványelemeként szolgált. (69. ábra, F/530) A torony a reconquista idején, a város 1434-es elestekor 
leégett, majd funkcióját vesztve pusztulásnak indult, látványelem jellege idővel megszűnt, de 
településszöveti szimbolikus-orientációs jelentéstartamát megőrizte. Az ezredfordulón a torony 
helyreállításakor291 ez az (eredeti funkción túlmutató) többletjelentés határozta meg a tervezési 
programot: az építményt városi kilátóként állították ki. A torony feltételezett eredeti tömegarányait a falak 
monolit hatású megmagasítása jelzi, a falak felé emelt kilátóterasz és a belső közlekedőrendszert 
helyettesítő kettős rámpa absztrakt fa szerkezete pedig egyértelműen megmutatja a kortárs beavatkozást. 
A sűrű fa rácsozat a hadászati palánképítmények anyaghasználatával rokon, de áttetsző, interferáló 
szövetével kortárs építészeti párhuzamokat is felidéz. 

 

69. ábra - Antonio Jiménez Torrecillas: Őrtorony, Huéscar, Andalúzia, 2008.  

Ahogy ez a példa is jól illusztrálja, a megőrzött történeti épületek látványképző szerepüktől függetlenül, 
pusztán korukból és településen belül elfoglalt hely(zet)ükből fakadóan is többlet-jelentéstartalommal 
bírnak. A városszöveti folytonosságban játszott szerep újfajta olvasatát adja, ha az épített örökség 
bizonyos elemeire ’kulturális landmarkként’ tekintünk: olyan orientációs pontként, ami geográfiai, és 
egyben társadalmi origóként is működik.292  

                                                      
288 G. Korompay 2012 p. 73. 
289 Downs 1970 pp. 65-108. és Cséfalvay 1990 
290 Lynch elements: paths, edges, nodes, districts, landmarks: Lynch 1960  
291 Torrecillas 2009 
292 Az ipari épületek városi kulturális identifikációban játszott szerepét hangsúlyozza: Pilsitz 2012 
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70. ábra - Ferrer Forés: Can Ribas, Palma de Mallorca, Baleár-szigetek, 2005-2011.  

A társadalmi szerepvállalást jól illusztrálja a Can Ribas textilgyár átalakulása: a telep a 20. század elejére 
Mallorca egyik fő ipari központjává vált, és az üzem területe körül teljes lakónegyed épült ki a munkások 
számára. Az európai textilgyártás válságának begyűrűzésével a gyárat 1960-ban zárták be, ezt követően 
indult meg a környék lepusztulásának napjainkig tartó folyamata, ami a lakosság lecserélődésével és 
szegregációjával járt. A terület helyzetét nehezítette a lakóházak alacsony minősége, a városszövet rossz 
átjárhatósága (lezárt gyárudvar és zsákutcák), és a közfunkciók, zöld felületek illetve kereskedelmi 
létesítmények hiánya. A rehabilitáció elsődleges célja az urbanisztikai zárvány feloldása, a negyed 
városszövetének fellazítása volt, az értékesebb gyárépületek megőrzésével és közösségi hasznosításával. 
(70. ábra, F/215) A gyártelepet hosszában átszelő út kiszélesítése érdekében bizonyos csarnokokat fele 
részben bontottak csak el, sajátos fedett-nyitott közösségi tereket hozva létre. A fejlesztés hosszabb távon 
a gyártelep teljes funkcióváltásával és a településszövetet fellazító új lakóépületek telepítésével számol. A 
megtartott épített elemek (csarnokok és gyárkémények) azonban a funkcionális átalakulás ellenére meg 
tudják teremteni azt a történeti folytonosságot, ami a hely és a helyi lakosság identitásának megőrzéséhez 
szükséges.293 A mai használatba átmentett épített örökség így a múlt emlékeit hordozva – térbeli-időbeli 
tájékozódási pontként – konnotációs tartalmakkal gazdagítja a városszövetet. 

Ahogy a bemutatott példákból kirajzolódik, a rehabilitációs beavatkozások számos urbanisztikai 
vonatkozású lehetőséget rejtenek magukban. Megfelelően megválasztott építészeti eszközökkel új 
hangsúlyok helyezhetőek el a történeti településszövetben, akár kis beavatkozás is képes kiemelni vagy 
háttérbe szorítani meglévő urbanisztikai elemeket, egyensúlyt teremteni vagy épp ellenkezőleg, 
kibillenteni a rögzült szituációkat a megszokott arányokból. Az urbanisztikai környezet történeti 
differenciáltságának, egyedi karakterének helyreállítását jól illusztrálja a cádizi Casa del Plátano 
rehabilitációja. (71. ábra, F/376) Az egykori városi palota belső felosztása az évszázadok során 
elaprózódott, ezért a felújítás a lakások számát felére csökkentette, javítva a lakóminőséget. Kibontották a 
18. századig működő, hátsó udvarokat felfűző, keskeny fedett-nyitott közlekedőzónát, ami csökkentette a 
telek túlépítettségét, és a légudvarokkal együtt a ház – a mediterrán klímán alapvető fontosságú – 
átszellőzését is megoldotta. 

   

71. ábra - MGM (Morales & Giles & Mariscal): Casa del Plátano, Cádiz, 2007.  

A fejezetben a példák vizsgálatával kirajzolódtak a legjellegzetesebb koncepcionális alapvetések: a ’nagy 
tehetetlenségű’ városi elemekhez való alkalmazkodás, a meglévő városi környezet illetve építési 

                                                      
293 A kiemelt művészeti értékkel nem rendelkező, de a városszövet történetében meghatározó elemek identitásképző 
szerepét hangsúlyozza: Capel 1996 
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hagyományok átértelmezése, a történeti városszövet formai alapú helyreállítása, valamint a társadalom 
térbeli és időbeli tájékozódását szolgáló orientációs pontok létrehozása. A beavatkozási módszerek 
megfigyelhető sokfélesége az épített örökség sajátos jellegzetességeiből fakad, az egyes projektek 
elszakíthatatlanok kulturális és földrajzi környezetüktől – tehát a konkrét építészeti megoldások helyett 
sokkal inkább a módszertan, a megközelítésmód jelenthet követendő példát városszöveti beavatkozások 
esetében. 

3.d. Használati folytonosság – funkcionális változások 

A spanyol műemlékvédelemben – Nyugat-Európához hasonlóan – az 1973-as energiaválságot követően 
került még inkább előtérbe a használat, mint az épített örökség megmentésének módszere, ami azonban 
elkerülhetetlenül többletjelentéssel is felruházza az emlékeket. Folyamatosan alakult ki a beavatkozások 
saját építészeti nyelvezete, és ez a ’rehabilitációs stílus’ egyre jobban közelített a korabeli építészet 
irányvonalához – felismerhetővé váltak az egyéni kézjegyek, a visszatérő motívumok.294 A korábban 
hangsúlyozott kontraszt helyét az analógia vette át, a ’jelenlévő jövő’ helyett egyre inkább a ’jelenlévő 
múlt’ játszotta a kulcsszerepet.295  

Funkcionális hagyomány 

Az ezredfordulón megjelenő nemzetközi örökségvédelmi irányzat, az ’integrált műemlékvédelem’ a 
történeti épületek új, aktív funkcióval való megtöltését tűzte ki célul: „fontos szerepet kaphatnak a 
turisztikai, kulturális/szabadidős funkciók, a kereskedelmi és irodai célú hasznosítási programok, de a 
legnagyobb kihívást a történeti városok lakófunkciójának megőrzése, a lakóterületek presztízsének 
fenntartása jelentheti.”296 A lakófunkció megőrzése és korszerűsítése során az átalakulás fokozatos 
jellege játssza a főszerepet – „nem lehet a (…) lakosságot a társadalom szétrombolása nélkül, csak úgy, 
egyik napról a másikra, tökéletesen más körülmények közé áttelepíteni. A folytonosságot nem csak az 
épületekben, de az emberi életvitelben is fenn kell tartani.”297 Ez a terület azért is különösen érzékeny, 
mert míg a városok teljes szintterületének jelentős része lakás, addig ezen funkció követelményeinek 
változása kifejezetten gyorsnak tekinthető – amit jól mutat például a gépjármű használat, a háztartási 
gépek vagy az otthoni szabadidős tevékenységek drasztikus átalakulására csak az elmúlt évtizedben. A 
lakásállomány folyamatos bontása és építése, bár az építőipar jelentős szeletét adja, nem tudja lekövetni 
az igények változását, ezért ezen a területen kifejezetten nagy szereppel bír a felújítások, rehabilitációk 
témaköre. 

 

72. ábra - Vicenc Sarrablo & Jaume Colom: Lakóház egy istállóban, La Llacuna, Barcelona, 2013.  

A vernakuláris építészetben jelenik meg talán legtisztábban ez a szerves, az aktuális igényeket kielégítő, 
mégis történetileg folytonos átalakulás. A kortárs építészeti eszközök illeszkedése figyelhető meg a La 
Llacua-i katalán majorság lakhatóvá alakításakor. (72. ábra, F/554) A bővítmény a lineális elrendezésű 
ház (fejépület – istálló – nyitott szénatároló) középső szakaszán, a földszintes istállóépület és a magas, 
nyitott nyeregtető közé ékelődik be: az északi oldal mentén a lakóhelyiségek, míg a déli oldalon egy 

                                                      
294 Garcés Desmaison 2013 
295 Huyssen 2000  
296 Védett épületek lakófunkciójának fenntartása jóval összetettebb örökségvédelmi feladat, mint közfunkcióval 
történő hasznosításuk. Erő 2005 
297 Daniel Libeskind a történeti városszövet mai kezelésével kapcsolatos gondolatmenetét összegzi: Batár 2003 
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összefüggő, fedett tetőterasz kapott helyet. Az egyetlen közlekedőtengelyre felfűzött új helyiségsor a 
statikai adottságoknak megfelelően könnyűszerkezetű, vázas kialakítású, és független a felette futó 
tetőtől, lehetővé téve a teljes tetőtér átszellőztetését. Az északi hosszhomlokzaton megjelenő négyzetes 
üvegfelületek a fejépület nyílásosztásának arányait idézik. Ugyancsak a régi épülettel teremt kapcsolatot a 
bővítmény homlokzatburkolata: a korábban a szénatároló oldalát borító hasított deszkák kerültek fel a 
falakra burkolatként. A beavatkozás tehát mai építészeti eszköztárral, de hagyományos szerkesztésmód 
szerint bővíti az épületegyüttest, folytatva annak organikus fejlődési folyamatát. 

A funkcionális változás másik vitatott kérdése a műemlékek eredeti formában való megőrzésének és a 
fenntarthatóság érdekében végzett korszerűsítésének ellentmondása.298 A kérdés rávezet arra a Nyugat-
Európában már évtizedek óta – egyre nagyobb gyakorisággal – alkalmazott rutinra, ami a műemlékek 
fenntartását valamilyen mai, aktívan működő rendeltetés bevételeinek segítségével fedezi, de ami 
természetéből adódóan örökségvédelmi, értékrendi kérdéseket is felvet. A felújításkor egymásnak feszül a 
Riegl által definiált régiségérték (az épület korának, látható patinájának tisztelete), a használati érték (az 
épület megfeleltetése az adott kor igényeinek), valamint az emlékezeti érték (ami az épület eredeti 
állapotát tekinti abszolút minőségnek) – az építész feladata, hogy az épület történetének és értékeinek 
figyelembe vételével kidolgozza ezek közt a megfelelő egyensúlyt. 

A fizikai, gazdasági és társadalmi kötöttségekből fakadóan a történeti épületek funkcionális 
átalakulásaiban szabályszerűségek figyelhetőek meg. Bár egy-egy épület rendeltetésének változását 
számos tényező, többek között a környezet adottságai, az építészeti-művészettörténeti értékek, szellemi-
konnotációs tartalmak, a szerkezet paraméterei, vagy a jogi környezet is befolyásolják, a változások 
jellemző irányvonalai egy meghatározott időszakra és területre nézve mégis megállapíthatóak.299 Jól 
illusztrálja ezt, hogy például az arisztokrácia reprezentációját szolgáló, mára megváltozott rendeltetésű 
lakóépületeket nagy arányban kiállítóhelyekké alakítják át. A paloták jellemzően alkalmassá tehetőek 
múzeumi funkció befogadására: külső kialakításuk, környezethez való viszonyuk megfelelő kiemelt 
közfunkció ellátásához, látogathatóságuk biztosítja az épület önmagából fakadó értékeinek bemutatását is, 
és reprezentatív, egy nyílástengelyre felfűzött, nagy belmagasságú helyiségeiből lineáris kiállítási térsor 
hozható létre. 

A mai működést elősegítő elemek beillesztésével játszódott le a finom funkcionális változás V. Károly 
alhambrai palotájában a Szépművészeti Múzeum elhelyezésekor. (73. ábra, F/527) A kiemelten védett, 
15. századi műemlék karakterének megőrzése érdekében a kortárs elemek mennyisége és eszköztára is 
korlátozva volt: új építészeti részletek csak a feltétlenül szükséges felületeken, egyértelműen 
megkülönböztethető jelleggel jelenhettek meg. A kortárs kiállítóterekhez szükséges infrastruktúrát 
(épületgépészeti szerelvényeket, világítást, a műtárgyrögzítéshez szükséges elemeket) a falak elé épített 
előtétfalakba rejtették. Az előtétfalak finom dilatációval válnak el az eredeti szerkezetektől, és szabadon 
hagyják az értékes korabeli mennyezet- és padlófelületeket, faragott kő nyíláskeretezéseket. Az egyes 
műtárgyak bemutató talapzatai is lebegő jellegükkel ezt a szerkezeti függetlenséget hangsúlyozzák. A 
beavatkozás installáció-szerűen megjelenő elemei tehát mind szellemi, mind fizikai síkon elkülönülnek a 
történeti rétegektől, szétválaszthatóvá téve a különböző korok eltérő térhasználati igényeit.  

   

73. ábra - Antonio Jiménez Torrecillas: Szépművészeti Múzeum, Granada, Andalúzia, 2001.  

 „Az a tény, hogy az épületek tovább élnek eredeti rendeltetésüknél, és ezért folyamatosan 
alkalmazkodniuk kell az új felhasználáshoz, az idők során kialakította azt a folytonosságot és 
állandóságot, amivel az épületek az őket körülvevő fizikai és társadalmi környezetre reflektálnak.” – írja 
                                                      
298 A probléma sarkított megfogalmazása: „Miért csupán ’védjük’ őket, és miért nem használjuk?” Veöreös 2003 
299 A spanyolországi átalakulások szabályszerűségeit mutatja ki arányszámokkal: Kóródy 2014b 
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Sherban Cantacuzino könyvének bevezetőjében.300 A funkcionális hagyomány fogalmát301 lényegében 
spontán folyamatnak tekinti, aminek természetes mechanizmusát a földhiányból adódó nagy gazdasági 
nyomás és a feszített sebességű átalakulás zavarta meg, lehetetlenítette el. „A funkcionális hagyomány 
körébe tartozó épületeknél, ahol az átalakulás fokozatosan és nem tudatosan befolyásolt módon zajlott, 
egészen kifinomult megoldások és technikák jöttek létre azzal, hogy az egymást követő névtelen 
beavatkozások folyamatosan javították, módosították a körülményeket.” A funkcionális hagyomány 
mentén történő átalakítás – más forrásokban adaptív újrahasználat302 – tehát a rendeltetésben lezajlott 
természetes változást követi, így az új funkció szervesen kapcsolódik a korábbi használathoz, ami 
műemlékvédelmi, építészeti és szellemi-ideológiai szempontból is megkönnyítheti a beavatkozást.  

A funkcionális hagyomány gondolatmenetét egészítik ki a forma és a funkció ismert összefüggései, 
miszerint a forma a funkciónál jobban tud állandósulni (a kialakuló kognitív kötődésnek köszönhetően), 
és új funkciókhoz elsőként már meglévő formákat keres a társadalom.303 Az építészet tekintetében ezt 
erősíti, hogy az épített formák, szerkezetek jellemzően túlélik az eredeti funkciót.304 Ahogyan a 19. 
század második felében megjelent új épülettípusok (például ipari épületek) is eleinte más, hagyományos 
funkciók formavilágát örökölték, és csak idővel kristályosodott ki valódi térigényük – rehabilitációk 
esetén is a beillesztett új funkció ellentmondásba kerülhet az épület eredeti szellemiségével. 

Forma és funkció szokatlan ütközése figyelhető meg a barcelonai UPC egyetem Mare Nostrum 
épületében: a számítógépes központ (mint egyértelműen kortárs funkció) a 20. század elején épült 
komplexum volt kápolnájában kapott helyet. (74. ábra, F/475) A neoromán kőhomlokzatok erős 
kontrasztban állnak a behelyezett ipari minimalista stílusú kubussal, aminek transzparens falai mögött 
kiirajzolódik a szuperszámítógép homogén rendszere. A kápolna teljes, 5 boltszakaszos hajóját kitöltő 
tömeg a mai technikát állítja a középpontba, szinte szakralizálva a tudomány eredményeit. A rehabilitáció 
gondoskodik a történeti épület hasznosításáról, de a keletkező holtterek, és a funkciók kontrasztja 
megkérdőjelezik a beavatkozás indokoltságát. 

   

74. ábra - RQP Arquitectura: UPC Mare Nostrum, Barcelona, 2004-2005.  

Történeti épületek funkcióváltása – azok örökségértékével arányosan – gyakran történik turisztikai céllal, 
ami számos sajátos társadalmi következményt is magával vonz. Az örökségturizmus a gazdasági nyereség 
mellett a helyi társadalmi közösség fejlesztésére is széleskörű lehetőségeket kínál.305 A kiemelt 
jelentőségű történeti helyszínek, mint például a Világörökség részei, vagy bizonyos jól propagált 
kulturális útvonalak elemeinek esetében rohamos látogatószám-növekedés figyelhető meg, ami jelentős 
hatással lehet mind az érkező turisták, mind pedig az érintett célpontok lakosainak életminőségére. A 
turisztikai hasznosítás negatív hatásai (például a felgyorsuló amortizáció, a hagyományos funkciók 
fokozatos kiszorulása, a kihasználtság időszakfüggő váltakozása) nem elválaszthatóak a folyamattól, de jó 
települési szabályozás mellett a kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatások, a kiegészítő 
jövedelemszerzés, a marketing és érdekképviselet megjelenése mind pozitív irányban mozdíthatja el egy-
egy hely fejlettségét, egészen az örökségi terület kapacitásának határáig. 

A turizmus-fejlesztés egyik alapvető tényezője megfelelő kapacitású és színvonalú szálláshelyek 
kiépítése. Ezen szállóhelyeket különleges vonzerővel ruházhatja fel, ha történeti épület integrálásával 

                                                      
300 Cantacuzino 1975, p. VIII. 
301 A fogalom először J. M. Richard könyvében jelent meg, ipari épületek fejlődésére értelmezve: Richard 1958  
302 Berger – Hermann – Wong 2011 p. 4. 
303 Mund 2002 p. 64.  
304 Cantacuzino 1975, p. 9. 
305 A kulturális turizmus és a revitalizációk kapcsolatát és társadalmi hatásait részletesen vizsgálja: Cameron 2000 
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jönnek létre. Spanyolországban a sajátos ’Parador-mozgalom’ ennek az igénynek a kiszolgálására jött 
létre, összekapcsolva a veszélyeztetett épített emlékek megmentését a vidéki turizmus fellendítésével. A 
mozgalom gyökerei a 20. század elejére vezethetőek vissza: Marquis de la Vega Inclánt 1910-ben 
nevezték ki a spanyolországi turizmus fejlesztési felelősévé, ő indította el az elmaradott tartományok 
vendéglátóiparának kiépítését paradorok kiépítésével, tehát vidéki műemlékek egyedi arculatú szállóvá 
alakításával.306 Az első ilyen szállót, a mozgalom politikai felkarolójáról elnevezett El Rey Alfonso XIII 
Paradort 1928-ban adták át.  

   

75. ábra - José Luis Picardo: Parador Santa Catalina, Jaén, 1965.  

A mozgalom a polgárháború után csak a nemzetközi nyitás időszakában, az 1960-as években teljesedett 
ki újra, amikor kifejezett preferencia lett a külföldi látogatók száma, és így a vendéglátásból fakadó állami 
bevétel növelése. Az 1973-as energiaválság következtében még inkább előtérbe került a folyamatos 
használat, mint az épített örökség megmentésének módszere. A historizáló építészetet és a klasszikus 
helyreállításokat (’parador clásico’) felváltva, folyamatosan alakult ki a rehabilitációk saját építészeti 
nyelvezete (’parador innovador’),307 és ezzel a beavatkozások örökségvédelmi eszköztára egyre jobban 
közelített a kortárs építészet irányvonalához – felismerhetővé váltak az egyéni kézjegyek, a visszatérő 
modern motívumok, és a szállodahálózat napjainkra a kulturális turizmus kiemelt brand-jévé vált.308 Az 
átalakulás folyamatát jól szemlélteti az 1965-ben átadott Santa Catalina Parador, ami Jaén 14. századi 
várának bővítéseként jött létre.  (75. ábra, F/426) A szálló a hegygerinc mentén húzódó új épületszárnyai 
alig válnak el a történeti épülettől – az additív tömegképzés, az anyaghasználat és az alkalmazott 
építészeti formák is a középkori jellegzetességeket követik. A szobák erkélyeit összefogó faszerkezetű 
loggia-sor ugyancsak történeti előképekre vezethető vissza. A beltérben a nyers kőfalak és a beépített 
kandallók gondoskodnak a középkorias hangulatról. 

   

76. ábra - Antonio Amado: El Pazo de Lestrove, Dodro, A Coruña, 2003-2005.  

Ezzel szemben az ezredfordulóra kiteljesedő innovatív szemléletváltás szép példája az El Pazo de 
Lestrove, egy 16. századból származó főúri palota-együttes, amit a Quiroga galíciai nemesi család épített 
ki, majd a compostelai érsek birtokában állt évszázadokon keresztül. (76. ábra, F/34) A 20. századra – az 
egyház működésének átrendeződésével – a palota használaton kívül került és állapota erősen leromlott. A 
rekonstrukciót az tette lehetővé, hogy az egyház 50 évre a Galíciai Tartományi Kormányzat 
vagyonkezelésébe adta a helyszínt, aki a helyi turizmus fellendítése érdekében vendéglátóipari 
hasznosítás mellett döntött. A palota-együttesbe hotel került a megmenthető részek felújításával, és a 
legrosszabb állapotú fa fedélszékek, födémek cseréjével. A cserélt részekre corten-acél kubusok kerültek, 
amik színben harmonizálnak a cserépfedéssel, de egyértelműen kijelölik a kortárs beavatkozások helyét. 

                                                      
306 Rivera Blanco 1992  
307 Rodríguez Pérez 2013, p. 655.  
308 Garcés Desmaison 2013. pp. 189-198.  
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A cellás belső térstruktúra kifejezetten alkalmas a szállásfunkció befogadására, új elemként csak a 
mosdóblokkok leválasztására volt szükség. Az utcai kerítés megbontásával létrehozott széles corten-acél 
kapuzat egyfajta reklámfelületként belátást ad a kastélyudvarra és a főépületre. 

Funkcionális változások kortárs tendenciái 

Az elmúlt évtizedek során az épített örökség fogalomkörének kiterjesztésével nem csak az értékek 
mennyisége és minősége (az emlékek kor, funkció, egyediség vagy építészeti érték szerinti megoszlása) 
differenciálódott, hanem a történeti épületek kezelésének építészeti eszköztára is gazdagodott, ahogyan a 
különböző hasznosítási formák is megsokszorozódtak. A témakörhöz kapcsolódó fogalomhasználat is 
tükrözi a változásokat: a hagyományos értelemben vett műemlékvédelem rekonstrukció és restaurálás 
kifejezései mellett a rehabilitáció, az újrahasznosítás, az újra-használat, a megújítás és a transzformáció 
fogalmai kerültek előtérbe a kapcsolódó tanulmányokban.309 A kezelt építészeti emlékanyag sokfélesége 
módszertani változásokat is eredményezett: a klasszikus műemlékvédelmi rekonstrukciókkal 
párhuzamosan ’szabadabb’ beavatkozások, kortárs építészeti trendekhez illeszkedő módszerek is egyre 
nagyobb szerepet kaptak történeti épületek mai átalakításához kapcsolódóan.310  

A fejezet a történeti épületek kezelésének kérdéskörét járja körbe a funkcionális változások 
szempontjából, és bemutatja azokat az átalakulási tendenciákat, amik az elmúlt évtizedet jellemezték. „A 
kulturális örökségi értékek megőrzése, használatának módja a ma társadalmáról, emberéről mond 
értékítéletet.” – írja az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága,311 rámutatva arra, hogy használati módok 
szorosan összefüggnek a társadalmi háttérrel, a társadalmi konszenzusként kialakult értékhierarchiával. 
Mély társadalmi-gazdasági beágyazottságot mutat bizonyos funkciók állandósága vagy fokozatos 
eltűnése, és definiálhatóak a kiemelten flexibilis, különböző adottságú épületekbe egyaránt jól illeszthető 
funkciók is.  

A tanulmány az Európa-szerte megfigyelhető tendenciát312 egyetlen régióra koncentrálva vizsgálja, ahol 
az építészeti publikációkban megjelenő épület-rehabilitációk száma különösen magas, és ez lehetővé teszi 
a rendszerezést, a tendenciák kimutatását.313 A disszertációhoz függelékként csatolt adatbázis314 a 
spanyolországi illetve nemzetközi építészeti szakfolyóiratok és -könyvek spanyol tervezőkhöz köthető 
örökségvédelmi beavatkozásainak áttekintését adja az elmúlt két évtizedből. A kimutatható összefüggések 
tehát elsősorban erre a szakirodalomban reprezentált épületállományra vonatkoznak, bár – bizonyos 
eltolódásokkal, súlyozással – jellemezhetik az ország átfogó építési teljesítményét is.315 Jelen fejezet tehát 
a funkcionális változások jellegzetességeire koncentrál, és a rehabilitációk között előforduló (eredeti 
illetve új) funkciók gyakoriságát, avulását, flexibilitását illetve kötöttségét elemzi. 

A funkcionális átalakulások önmagukban nem, csupán a térben és időben kapcsolódó társadalmi illetve 
gazdasági háttér tükrében (környezeti, építészeti, szabályozási-tulajdonjogi, szerkezeti illetve térrendszeri 
tényezők316 figyelembe vételével) értelmezhetőek. A környezeti adottságok szempontjából egy-egy új 
funkció létjogosultságát alapvetően befolyásolja az épület urbanisztikai helyzete, központi vagy 
perifériális, esetleg független, szabadon álló elhelyezkedése, kapcsolatrendszere, illetve a környék 
infrastrukturális adottságai. Ezzel összefonódó módon meghatározó a társadalmi környezet jellege, a 
lakosság összetétele és a felmerülő társadalmi igények. Védett műemléki érték esetében magától értetődő 
az építészeti értékek, az épület történetiségének figyelembe vétele, de fontos felhívni a figyelmet a nem 
védett, kiemelkedő értékkel nem rendelkező emlékek karakterének szerepére is. A gazdasági/politikai 
háttér építészeti leképeződését adják az építési szabályozások317 – különös tekintettel az épület története 
során megváltozott jogi/energetikai/funkcionális körülményekre. A tulajdonjogi szempontokhoz kötődően 

                                                      
309 Az örökségvédelem új fogalmait illusztrálja: Shaoquiang 2010 
310 Carbonara 2011 
311 ICOMOS 2014 p. 11. 
312 Thiebaut 2007 
313 Capitel 2002 
314 Az adatbázis részét képezi, de a disszertációhoz (terjedelmi okokból) nem kerül csatolásra a szakpublikációkban 
megjelent új építésű spanyolországi épületek listája. 
315 Ez azonban nem tárgya a disszertációnak -  
316 Lepel 2006 
317 Blanco – Bonet – Walliser 2011 



 

PhD Doktori értekezés                     83 

3. RÉSZ - TÁRSADALMI SZEREP    3.d. Használati folytonosság – funkcionális változások

döntőek lehetnek a projektbe bevonható források és támogatások, illetve a rentabilitás elérendő mértéke 
is.318 Az átalakítások számára erős kötöttséget jelentenek az épület szerkezeti adottságai, teherhordó 
rendszere. A szerkezethez szorosan kötődő szempont az épület térrendszeri adottsága, külső és belső 
térkapcsolatai, megközelíthetősége, bevilágítási lehetőségei. Meghatározó jellegű a behelyezett új funkció 
szempontjából az eredeti tér vízszintes és függőleges dimenziói: alapterülete, fesztávja, szintszáma és 
belmagassága is.  

Funkciók gyakorisága  

A funkciók előfordulási gyakorisága egyszerűen vizsgálható az új építések között, ehhez különböző 
állami és tartományi építésügyi statisztikák is segítséget nyújtanak. A spanyolországi illetve nemzetközi 
publikációkban megjelenő új építésű projektek között – a többi hasonló gazdasági helyzetű európai 
országhoz hasonlóan – a lakóépületek száma a legnagyobb, amit a kulturális és irodafunkciók követnek. 
Az épület-rehabilitációk esetében azonban ezek az arányok jelentősen eltérnek. Az adatbázis 
vizsgálatával kirajzolódik, hogy a szakpublikácóikban bemutatott rehabilitációk legnagyobb számban (az 
összes rehabilitáció közel fele esetében) valamilyen kulturális célú fejlesztéshez kapcsolódnak – ide 
tartoznak a kiállítóterek, közösségi házak, hangversenytermek és színházak is. Ez a tendencia részben a 
periférikus régiók fejlesztéseihez köthető, részben a kulturális turizmus államilag támogatott jelenségéhez 
kapcsolódik.319 Az állami statisztikáktól eltérő arányok lényegében abból fakadnak, hogy az építészeti 
publikációkban a közberuházások a (jellemzően lakófunkciójú) magánberuházásokhoz320 képest 
lényegesen nagyobb arányban reprezentáltak.  

A szakirodalomban bemutatott rehabilitációk között előforduló második leggyakoribb funkció valamilyen 
lakóépület – lakás, társasház és családi ház felújítások, valamint loftlakások. A loftlakás a rehabilitáció 
során létrehozott lakóegység sajátos típusa – magas színvonalú lakások kialakítása használaton kívüli, 
jellemzően városközponthoz közel fekvő ipari csarnokokban. A fogalom először az 1980-as években az 
Egyesült Államokban jelent meg, majd az 1990-es évek folyamán egész Európában is elterjedt. További 
gyakori funkció a rehabilitációk között az iroda, aminek felfutása a 2008-as gazdasági világválság előtt 
volt megfigyelhető. Emellett az oktatáshoz és igazgatáshoz kapcsolódó rehabilitációk fordulnak elő nagy 
számban, mint a szociális hálózat kiterjesztéséhez kapcsolódó preferált állami/tartományi beruházások. 
Az építészeti publikációkban a valódi építőipari arányhoz képest túlreprezentált jelleggel jelennek meg a 
vendéglátás épületei, ahol a tervezés során kiemelten jelennek meg az image-teremtés építészeti eszközei. 

  

77. ábra - ACTA: El Pintado Néprajzi Múzeum, Ayamonte, 1996-2007.  

A funkcionális hagyományt követő, kulturális célra átalakított épületek jellegzetes példája az andalúziai 
El Pintado Néprajzi Múzeum. (77. ábra, F/17) A múzeum-együttes egy 18. századi, épen fennmaradt 
malom rehabilitációjával és kibővítésével jött létre. A kapcsolódó ipari technológia a 20. század folyamán 
drasztikusan megváltozott, ami ellehetetlenítette a malom működését, de az épület méretei illetve 
infrastrukturális adottságai lekorlátozták a kortárs hasznosítás lehetőségeit. Az egykori malom lakott 
településtől viszonylag távol, természeti környezetben helyezkedik el, ami turisztikai hasznosításra 
megfelelő alapot kínált: az autentikus hangulatú tér kiválóan alkalmas a benne folyt mezőgazdasági 
feldolgozó-folyamatok és a ráépült helyi életmód hiteles bemutatására, mivel egészen 1946-ig folyamatos 
használatban állt. Az eredeti falakra korhű szerkezetű új fa fedélszék került, a malomszárnyhoz 
szögtöréssel kapcsolódó bővítmény (amiben a kiszolgáló funkciók kaptak helyet) pedig követi annak 

                                                      
318 Bullen – Love 2011 
319 Riley 2006 
320 Lee – Main 2000 
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traktusszélességét, külső és belső kialakítás szempontjából is egységesen kezelve a két részt, így az az 
együttes szerves részévé válhatott. Kapcsolt funkcióként itt oktatótermek kaptak helyet, bővítve a 
múzeum funkcionális kínálatát. 

Funkciók avulása 

Az épület-rehabilitációk vizsgálatából kirajzolódnak azok a gyorsan avuló funkciók is, amik kifejezetten 
gyakran igényelnek felújítást vagy átalakítást, a rendeltetés fokozott amortizációjából következően.321 A 
rehabilitált épületek közt a lakófunkció a leggyakoribb rendeltetés, az adatbázisban megjelenő összes 
átalakított épület több mint harmada eredetileg valamilyen lakóépületként működött. A funkció fokozott 
avulása összefüggésben áll a gyorsan változó infrastrukturális igényekkel, de ugyancsak hatnak a kor 
lakásigényére a társadalmi, gazdasági illetve politikai folyamatok: a formálódó családmodell, vagy az 
átlagos életszínvonal. Az átalakítások jelentős része azonban megőrzi a lakás funkciót, ezekben az 
esetekben csak felújításról, korszerűsítésről beszélünk. 

A második leggyorsabban avuló funkció az ipari, mezőgazdasági létesítmények, ahol a változások oka a 
beépített technológiák elavulása, illetve az adott területet érintő gazdaságpolitikai változások, amik 
áthelyezik a termelés (földrajzi illetve gazdasági) súlypontjait.322 Az átalakított funkciók számottevő része 
szakrális eredetű, ami a felújítások során nagy arányban kap új rendeltetést. Ezt elsősorban az utóbbi 
évtizedek társadalmának átformálódása indokolja – Spanyolországban, ahol a Franco éra alatt a katolikus 
egyház erős politikai támogatást kapott, mára fellazultak a vallási kötöttségek, ami antiklerikális 
átalakulási folyamatot generált. Ezen kívül nagy arányban avultak el napjainkra a különböző történeti 
hadászati építmények, ami a korszakról korszakra drasztikusan átalakuló hadviselési technológiából 
következik. A volt hadászati emlékekre túlnyomórészt a kulturális-turisztikai hasznosítás jellemző, hiszen 
ezek az épületek történelmi kötődésükkel különösen alkalmasak a történeti folytonosság kifejezésére 
illetve egyes történelmi korok bemutatására.323  

A korábbi lakófunkció újra-használatának egyik jellegzetes típusa, amikor védett műemléki értékként 
nyilvántartott városi palota kerül köztulajdonba. A gyakran magas művészi színvonalat képviselő belső 
megőrzésének és széles közönség számára látogathatóvá tételének bevett módja valamilyen 
közönségforgalmi, kulturális rendeltetés kialakítása – az épület így szabadon bejárhatóvá válik, a kiállító- 
vagy közösségi tér funkció kevés építészeti kötöttséggel jár, a feltétlenül szükséges adminisztratív és 
kiszolgáló funkciók pedig kis alapterületen elhelyezhetőek. Ennek a típusú funkcionális átalakulásnak 
szép példája a MEAM (Európai Modern Művészet Múzeuma), amit a barcelonai Palau Gomis tereiben 
rendeztek be. (78. ábra, F/290)  

  

78. ábra - Jordi Garcés: MEAM Európai Modern Művészet Múzeuma, Barcelona, 2007-2011.  

Az épület eredeti reprezentatív térsorait és magas színvonalú díszítményeit – freskóit, festett fafödémeit, 
tagozatait és barokk nyílászáróit – korhű módon restaurálták, a kiállított műalkotások pedig 
többletértékkel ruházzák fel a 18. századi barokk palota enteriőrjét. Az eredeti, tengely mentén felnyíló 
’enfilade’ térsor kiállítótérként ideálisan használható az egyetlen útvonal mentén való végigjárhatóságnak 
köszönhetően. Az egyetlen nagyobb mértékű beavatkozás a közönségforgalmi terek korszerűsítése 
céljából történt: a palota belső udvarán, a piano nobile-re vezető reprezentatív főlépcső folytatásaként új, 
az összes szintet átfogó lépcsőházat építettek, ami így leegyszerűsítette a látogatók belső közlekedését.  

                                                      
321 Uffelen 2010 
322 Az ipari termelés építészeti összefüggésrendszerét vizsgálja: Pilsitz 2012 
323 Václav 2013 
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3. RÉSZ - TÁRSADALMI SZEREP    3.d. Használati folytonosság – funkcionális változások

Funkciók flexibilitása 

A különböző funkciók jól jellemezhetőek flexibilitásukkal – azzal az adaptációs tulajdonságukkal, hogy 
milyen mértékben lehetséges más funkciók helyén kialakítani a hozzájuk szükséges követelményeket, 
milyen gyakran veszik át más, eltérő rendeltetés épített kereteit.324 Ezek közül elsődleges a már tárgyalt 
kulturális-közösségi funkció, ami differenciált funkcionális kategóriaként számos téri követelményt 
egyesít, a vele szemben támasztott sokszínű igényeknek köszönhetően könnyen adaptálható – nagy 
belmagasságú csarnokterek és kis cellás térrendszerek egyaránt kihasználhatóak.325 Lényeges szempont, 
hogy a kiállítóterek természetes megvilágítás igénye az állandó tartózkodásra szolgáló funkciókkal 
szemben kicsi, így ennek hiánya nem jelent kizáró tényezőt. A vizsgált épületállományban a 
rehabilitációk során létrehozott kulturális intézmények nagyon nagy arányban kerültek egyéb, ettől eltérő 
funkció helyére, és csak kis arányban szerepelnek kulturális rendeltetésű intézmények korszerűsítései. A 
tendencia egyben a korábbi időszakhoz képest a kulturális-közösségi funkciójú épületek iránti fokozott 
társadalmi igényt is jól mutatja, valamint azt, hogy az épített örökség által hordozott többletjelenés 
elsősorban kulturális-közösségi funkcióknál, illetve turisztikai hasznosítás esetében jelent kiemelt 
hozzáadott értéket. 

Hasonlóan nagy az arány a vendéglátó intézmények tekintetében – elsősorban szállók illetve éttermek 
kialakításakor. Ennek a funkciónak sajátossága, hogy lakóépületbe illesztve kevés átalakítást igényel, 
ezért könnyen adaptálható. Mind a szállók szobastruktúrája, mind az éttermek közönségforgalmi terei 
illetve szolgáltatói háttere hasonló igényekkel rendelkezik, mint amit a lakóházak általános térrendszere 
nyújtani tud. A vendéglátó funkció esetében is jelentkezik az épített örökség által hordozott többletjelenés 
profitnövelő szerepe – ahogy ezt a parador-mozgalom kialakulása is jól mutatta. Az iroda illetve oktatás 
intézményei is gyakran kerülnek más korábbi funkció helyére. Ez egyrészt a funkció iránt mutatkozó 
nagy kortárs igényt jelzi, illetve azt mutatja, hogy ezek a rendeltetések is könnyedén alkalmazkodnak más 
térstruktúrához – képesek kihasználni kis és nagytermeikkel mind a cellás, mind a nagyterű helyiségeket. 
Ez a flexibilitás teszi lehetővé az esetek nagy részében például korábbi, elavult ipari csarnokok 
kihasználását és megújítását. A jelenség oka lehet továbbá, hogy sem az irodák, sem az oktatási 
intézmények nem érzékenyek a településen belüli elhelyezkedésre – centrális és a perifériális fekvéssel is 
jól kihasználhatóak, más-más célcsoport számára nyújtva előnyöket.  

Történeti épület vendéglátás célú hasznosítását illusztrálja a Les Cols étterem és szálló, amit az éttermet 
alapító főszakács 13. századi eredetű családi rezidenciáját bővítve alakítottak ki. (79. ábra, F/446) Az 
épület középső traktusát elfoglaló reprezentatív, történeti hangulatú helyiség díszteremként szolgál, 
egyetlen hosszú asztalával rendezvényeknek ad helyet. A konyha egy csatlakozó földszintes 
melléképületbe került, ahol a független jellegnek köszönhetően biztosítható volt a szükséges gépészeti 
infrastruktúra. A villa előtt húzódó, tömör kőkorlátos emeleti terasz alatt kapott helyet az étterem elegáns 
étkezőtere. A terasz alatt végigfutó hatalmas homlokzati megnyitás lebegő hatást kelt, amit a történeti 
formákkal kontrasztot képező, a teraszt alátámasztó filigrán fém tartószerkezet könnyed hatása még 
felerősít. A beltérben az asztalokat is hasonló, csavart acél lamella-sorok keretezik, választják le az 
étterem teréről. A vendéglátó egység sikerét és népszerűségét jól mutatja, hogy az étterem kialakítását 
követően, néhány évvel később különálló szállásépülettel bővítették, ugyancsak az RCR építésziroda 
felkérésével.  

   

79. ábra - RCR (Aranda&Pigem&Vilalta): Les Cols étterem, Olot, 2003.  

 

                                                      
324 Klanten – Feireiss 2009 
325 Kóródy 2012a 



FOLYTONOSSÁG ÉS ÚJÍTÁS – Örökségvédelem és kortárs építészet határterületei Spanyolországban 

86                   Kóródy Anna 

Funkciók kötöttsége  

A funkciók flexibilitással ellentétes tulajdonságát azok kötöttsége jellemzi – azt az arányt mutatja, 
mennyire állandó egy-egy rendeltetés térszerkezete illetve infrastruktúrája. A kötött funkciókat 
jellemzően nem lehet más funkció helyére ültetni, rehabilitációk esetén azok azonos funkció mentén 
történő korszerűsítése a meghatározó.326 Ez a tulajdonság kifejezetten jellemzi például az ipari épületeket, 
ahol a speciális kortárs technológiák és térszervezési követelmények nem teszik lehetővé más eredetű 
épület felhasználását – a vizsgált épületállományból kirajzolódik, hogy ipari rendeltetés lényegében csak 
ilyen céllal épült épületben helyezhető el. Ipari célú rehabilitáció csak elvéve található a kortárs építészeti 
szakirodalomban illetve gyakorlatban. Hasonlóan magas az arány a közlekedési épületek esetében: a 
kötött infrastruktúra, a kapcsolódó közlekedési eszközök adott paraméterei nagymértékben megkötik az 
átalakulás lehetőségeit, a változtatások csak az adott technológia változásait követik, de funkcionális 
váltást nem tesznek lehetővé. Ugyancsak ez a kötöttség figyelhető meg a szakrális célú épületek esetében 
– nem jellemző más rendeltetésű épületek szakrális célú újra-használata.  

Közlekedési céllal épült létesítmény rehabilitációját és funkcionális megújulását jól illusztrálja Madrid 
főpályaudvarának felújítása. (80. ábra, F/388) Az aktuális társadalmi igények mentén, a használat 
továbbfejlődéséhez (az ún. funkcionális hagyományhoz) igazodva alakult át a spanyol főváros elsőszámú 
vasúti központja, az 1892 óta használatban álló Atocha pályaudvar. Az 1980-as években a gyorsvasút 
vonalának kiépítése (az országban elsőként Madrid és Sevilla között) jelentősen megnövelte a vonatok 
kihasználtságát, ezért a fejpályaudvart az 1990-es évek elején hosszanti irányában több mint kétszeresére 
bővítették, így a főépület felszabadult a vasúti forgalom alól, és teljes egészében közösségforgalmi térré 
válhatott. A hátsó, korábban nyitott homlokzatot lezárták, és körben, a falak mentén kereskedelmi 
létesítményeket telepítettek. A várótér legjellegzetesebb eleme a csarnok közepén kialakított, egzotikus 
növényekkel beültetett botanikus kert, aminek kifejezetten jó öko-környezetet biztosít az üvegházként 
működő fejépület. A pályaudvar tehát a funkció átalakulásával is használatban maradt, történeti-
használati folytonosságát megőrizte, és új jelentéstartalommal gazdagodott, anélkül, hogy eredeti 
építészeti koncepciója, elsődleges térstruktúrája sérült volna. 

  

80. ábra - Rafael Moneo: Atocha pályaudvar felújítása, Madrid, 1986-1993.  

A fejezetben bemutatott elemzés egy zárt területre illetve korszakra vonatkozva állapította meg az épület-
rehabilitációk során lezajló funkcionális átalakulások főbb tendenciáit. A vizsgálatok további irányvonalát 
jelentheti ezeknek a folyamatoknak összevetése akár hazai, akár közép-európai épületanyaggal, ami 
kirajzolhatja a társadalmi illetve gazdasági háttérből következő különbségeket, illetve a funkciók alapvető 
jellegéből fakadó hasonlóságokat is. 

 

  

                                                      
326 Bloszies 2012 
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4. RÉSZ - HASZNOSULÁS    4.a. Az örökségvédelem módszertani párhuzamai Közép-Európában

4. RÉSZ - HASZNOSULÁS 

A kutatás közvetlen hasznosulásának tekinthető (folyamatos célkitűzéseként) a magyarországi 
érdeklődésre is számot tartó nemzetközi épület- illetve terület-rehabilitációk (’good practice’) hazai 
szaksajtóban, monografikus publikációkban illetve konferenciákon történő bemutatása.327 Az értekezés 
vizsgálati szempontjainak kiterjesztése és eredményeinek összevetése a doktori kutatás folyamán 
elsősorban két fő irányvonal: egyrészt a nemzetközi szinten példaadó, közvetett hatással bíró építészeti 
régiók (többek közt a kortárs svájci illetve holland építészet),328 másrészt pedig a regionális fontosságú, 
közvetlenül kapcsolódó területek (hazánk illetve a Közép-Európai régió)329 mentén történt.  

4.a. Az örökségvédelem módszertani párhuzamai Közép-Európában 

A doktori kutatási téma lényeges továbbfejtési területe az örökségvédelem értekezésben körülírt vizsgálati 
szempontjainak kiterjesztése és módszertani párhuzamainak bemutatása a közép-európai illetve hazai 
rehabilitációs építési gyakorlatban. Az identitáskeresés különösen Közép-Európában aktuális témakör – a 
regionális identitás kérdése már a rendszerváltás idején elhangzott,330 és a régió szakirodalma azóta több 
síkon is331 kísérletett tett a meghatározására. A különböző kutatások a földrajzi és történelmi kapcsolatok, 
valamint a nyugat-európai hatások kimutatásán túl erősen megoszlanak a kulturális egységesség 
kérdéskörét tekintően, ami igaz az építészetre is.332 Ha gyakorlati szempontból, az építészeti munkák 
elemzésével közelítünk, az épített örökség kezelése, az örökségvédelem építészeti eszköztára (a nyugati 
minták kimutathatóságán túl) talán többet elárul a regionális építési tendenciákról.333  

Az egyes régiók sajátos történelmi háttere meghatározó szempontot jelent az örökségvédelmi 
beavatkozásokat jellemző építészeti módszertan kialakulásában és a módszerek társadalmi megítélésében. 
A spanyolországi felfogáshoz képesti különbség hátterében tehát elsősorban Közép-Európa történelmi-
politikai összefüggésrendszere áll: míg Spanyolországban a Franco-diktatúra alatt a purista 
beavatkozások reneszánsza zajlott, és a modern építészeti-örökségvédelmi felfogás csak lassan, jelentős 
késéssel tudott kibontakozni, addig Közép-Európa ezen időszakában (a szocialista országokat tekintve) a 
hivatalos építészet a modern, az ’új építészet’ volt – ez ideológiai kötöttségként jelentkezett a hazai 
építészetben is.334 Miközben Nyugat-Európában a modern revíziója már az 1960-as években megindult, 
Magyarországon a modern építészet szakmai-társadalmi kritikái csak az 1970-es évektől jelentkeztek, 
majd a rendszerváltás időszakában szélesedtek ki igazán – miközben Spanyolországban az 1980-as 
években a demokrácia kiépülése éppen a modern újrafelfedezését, újraértékelését vonta maga után. A 
mindkét területen megfigyelhető szemléletváltás tehát közvetlen kapcsolatot mutat az ideológiailag 
meghatározott építészeti stílus kritikáját megfogalmazó társadalmi törekvésekkel.  

Az örökségvédelem területén – az épített örökséghez kapcsolódó beavatkozások módszertanának 
’nagyobb tehetetlenségéből’ fakadóan – az általános építészeti irányvonalak csak késéssel érzékelhetőek. 
Ez összefügg az épített örökséget, a műemlékeket övező kiemelt társadalmi figyelemmel is, ami az újító 
jellegű építészeti megoldások örökséghez kapcsolódó megjelenését tekintve kifejezetten lassító 
tényezőként jelentkezik. A folyamatot – különösen a Spanyolországban megfigyelhető építési hullámmal 
szemben – Közép-Európában a rehabilitációs beavatkozások aránylag kis száma is késleltette, így a 
klasszikus (modern) műemlékvédelem kritikájának gyakorlati megjelenése csak az ezredfordulón 

                                                      
327 A szerző spanyolországi épület-rehabilitációkat érintő esettanulmányai: Kóródy 2011, Kóródy 2014c, Kóródy – 
Vukoszávlyev 2011b, Kóródy – Vukoszávlyev 2012a,b,c, Kóródy – Vukoszávlyev 2013a,b 
328 Svájci illetve holland örökségvédelmi beavatkozásokat tematizáló tanulmányok: Kóródy 2013b és Kóródy 2014d  
329 A szerző további cikkeiben a Spanyolországon kívüli (közép-európai és magyar, illetve olasz, svájci, holland) 
területeken vizsgálja az épület-rehabilitációk jellegzetességeit. Lásd többek között: Kóródy – Vukoszávlyev 2014 
330  A „Mit jelent közép-európainak lenni?” célzott kérdését Moravánszky Ákos tette fel 1989-ben: Simon 2004 
331 Európa különböző regionális-lokális szintjein vizsgálja a kulturális örökség szerepét: Sonkoly 2001 
332 „Vajon létezik-e, kialakulhatott-e tipikus közép-európai építészeti stílus egy olyan régióban, amelybe az 
évszázadok alatt minden meghatározó újítás nyugatról érkezett?” Juhász 2013 
333 A regionális, lokális, helyi építészeti kötődés európai témakörét és magyar esettanulmányát dolgozza fel: Katona 
– Vukoszávlyev 2012 
334 Az 1960-70-es évek hazai építészetéről és az identitáskeresés problémaköréről bővebben: Simon 2000 
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rajzolódott ki egyértelműen.335 A közép-európai régió örökségvédelmi beavatkozásait módszertan 
szempontjából nagyfokú heterogenitás jellemzi: a területi hagyományokhoz visszanyúló megoldások 
mellett nagy szerepet játszanak a nyugatról átvett építészeti eszközök is. A következő három alfejezet ezt 
a heterogentiást mutatja be: a modern szellemiségű beavatkozások regionális beágyazottsága, a 
modernizmus kritikájának megjelenése, valamint az épített örökséghez kapcsolódó beavatkozások 
szemléletformáló szerepének vizsgálatával közelítve a közép-európai illetve hazai örökségvédelmi építési 
gyakorlathoz. Az elméleti felvetéseket – a korábbiakhoz hasonlóan – esettanulmányok illusztrálják. 

A modern szellemiségű beavatkozások regionális beágyazottsága 

Az értekezésben tárgyalt, kortárs szellemiségű spanyolországi helyreállítások magyarországi 
párhuzamának gyökereit a hazai műemlékvédelem hagyományait megteremtő, egyfajta ’hőskornak’ 
tekinthető336 időszak jelenti, aminek helyreállítási gyakorlatát gyakran egészen Möller István nagy hatású 
munkásságáig vezetik vissza.337 Az 1960-70-es évek magyar műemlékvédelmének megközelítésmódját338 
Dávid Ferenc a modernizmus egyén-kultuszával, az építész-egyéniségek egyre hangsúlyosabb 
szerepvállalásával is összekapcsolta, amikor a korszakot a „bátor alkotni akarás periódusá”-nak nevezte, 
egyúttal felhívva a figyelmet a műemlékekhez kapcsolódó művészi önkifejezés korlátaira is.339 Ezen 
korszak hazai műemlékvédelmi beavatkozásai nemzetközi visszhangot is keltettek – Giovanni Carbonara 
az 1960-as évek modern szellemiségű helyreállításait az olasz műemlékvédelmi gyakorlattal vetette 
össze, méltatva a beavatkozások tiszta elvi-módszertani rendszerét.340 Az ezen elveknek való 
következetes megfelelés adta a hazai műemlékvédelmi beavatkozások sajátos, nemzetközi szinten is 
megkülönböztethető karakterét.341 

A modern szellemiségű műemlékvédelmi elvek hátterét és alapját adó Velencei Karta – bár napjainkban 
sokan vitatják érvényességét, azonosítva a túl durvának, kontrasztosnak tartott helyreállításokkal – 
voltaképpen nem tehető felelőssé ezekért; a Karta irányelvei alapvetően elvi, etikai síkon határozzák meg 
a beavatkozások jellegét, és nem esztétikai normákat támasztanak.342 A műemléki értékek megőrzésén túl 
az újrakomponálás minősége, a hozzáadott építészeti érték színvonala tekinthető a beavatkozások 
fokmérőjének – ami kiemelt hangsúlyt fektet a tervező alkotói felelősségére. 

A hazai műemlékvédelem hagyományaihoz illeszkedik, annak kortárs olvasatát jelenti a 1751-re datált 
Dubniczay-palota, a veszprémi barokk építészet egyik legszebb emlékének rehabilitációja.343 (81. ábra) A 
ház helyreállítása részben az épülettömeget is érintette: rekonstrukcióra került a főépület leégett manzárd 
fedélszerkezete, az északi mellékszárny új (a szimmetriát kiegészítő) emeletráépítést, a déli mellékszárny 
pedig egy korábbi kiszolgáló-épület helyén bővítményt kapott. A kanonoki lakóház gazdagon festett 
emeleti tereit a behelyezett új funkció – a művészeti gyűjtemény – absztrahálja: a csak kis arányban 
restaurált, nagyobb kiegészítések nélkül bemutatott (több teremben anyagi okok miatt csak konzervált) 
falfestések a kiállított műtárgyak háttérként szolgálnak. Ezt a párhuzamos megjelenést erősíti, hogy a 

                                                      
335 A rekonstrukciókat legitimzáló 2000-es Krakkói Kartát egyenesen posztmodern dokumentumként tárgyalja: 
Russel 2008 pp. 99-106. 
336 Az 1960-70-es évek magyar műemlék-helyreállításait „egyfajta aranykor”-ként értékelte, ugyanakkor felhívta a 
figyelmet a besorolás relativitására: Lővei 2004 p. 23. 
337 Ez a kapcsolat csak közvetetten igazolható, mivel a későbbiekben számos helyreállításnál alkalmazott, a 
megkülönböztethetőség modern elveinek megfelelő, (mind elvi, mind fizikai értelemben) időtálló tégla 
anyagválasztás a mintaadónak tekintett zsámbéki templomrom kiegészítéseinek esetében elsősorban pénzügyi 
okokból fakadt. Lővei 1996 p. 43. 
338 A korszakot jól jellemző hazai műemlék-helyreállítások: Sedlmayr János: Salamon-torony, Visegrád, 1962-1965. 
Hajnóczi Gyula: Iseum, Szombathely, 1963. Horler Miklós: Simontornyai vár, 1967-1974. 
339 „Tagadhatatlan, hogy (…) a magyar műemlékes építészek is a lehetséges kiegészítés-indokokat együttesen 
használták fel önkifejezésre. Szép művek születtek a tehetséges emberek kezén, azonban azon az áron, hogy a 
történeti emlékeket mintegy újra komponálták.” Dávid 1984 p. 15. 
340 Corrado 2001 p. 103. 
341 Az építészeti kiegészítések „pontosan jeleznék az elpusztult térről való ismereteink határait; az új részek 
elválnának a régiektől, de nem zavarnák őket; utalnának az egykori formákra, nem állítanák vissza, de felidéznék az 
egykori (…) teret. Valóban a ’különbözés és harmonizálás, a jelzés, utalás, felidézés’ mind kulcsszavai a magyar 
műemlék-helyreállítási gyakorlatnak.” Arnóth 1997 p. 125. 
342 Arnóth 1997 p. 131. 
343 G. Lászay – Klobusovszki 2006 illetve kortárs építészetelméleti vonatkozásban: Simon 2007  pp. 4-10. 
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műtárgyakat a festett falfelületek érintése nélkül, a padlóból kivezetett acél installációkra rögzítették. A 
bővítmények megjelenése egyértelműen kortárs: a Tegulárium téglaépülete csak arányaiban illeszkedik a 
palotához. A következetes alkotói módszertannak és építészeti eszköztárnak köszönhetően az épület 
2007-ben elnyerte a Pro Architectura és az ICOMOS-díjat, valamint dicséret kapott a Piranesi-díj 
jelöltjeként. 

   

81. ábra - Karácsony Tamás, Kern Orsolya, Klobusovszki Péter: Dubniczay-palota, Veszprém, 1997-2006.  

Ugyancsak a modern helyreállítások szellemiségéhez illeszkedik, de más építészet-örökségvédelmi 
eszközöket alkalmaz az AGD építésziroda munkája. (82. ábra) A több mint fél évszázadon át használaton 
kívül álló romániai víztározó rehabilitációja és Építészeti Központtá alakítása az ipari örökség kulturális 
célú hasznosításának szép példája. A helyi hatóságok, civil szervezetek illetve építészek 
együttműködéséből született projekt beindította a teljes környék megújulását, felhívva a figyelmet a 
területben rejlő potenciálra. A nagyrész földalatti, felülvilágított termek használata kiállítótérként több 
szempontból is optimális: nem bontják meg ablakok a hosszú falfelületeket, a fény jó szögben (felülről) 
érkezik, a földréteg pedig a hőterhelés csökkentése mellett hangszigetelő szereppel is bír. A beavatkozás a 
minimálisra szorítkozott: nyersen hagyott falfelületek, szabadon vezetett gépészeti szerelvények erősítik 
az indusztriális karaktert. A szükséges pontokon viszont megbontották az eredeti térstruktúrát, a 
csarnokok között új áttöréseket nyitottak, és a központ új, közvetlen megközelítését domboldalba vágott 
bejárattal alakították ki. A nyers felületek ipari romantikáján alapuló rehabilitáció leginkább a 
disszertációban bemutatott ’újrahasználat’ irányvonalához illeszkedik. 

   

82. ábra - AGD: Építészeti központ, Suceava/Szőcsvásár, Románia, 2009-2012.  

A ’magyar iskolá’-nak is nevezett felfogás következetes építészeti eszköztárát Arnóth Ádám részben a 
hazai műemlékállomány sajátos jellegével magyarázta,344 és hasonló következtetésre jutott Zsembery 
Ákos is, mikor a Velencei Karta hazai alkalmazásának következetes jellegét vizsgálta.345 A zaklatott 
történelmi háttérből fakadóan a hazai történeti épületek folyamatos használata illetve karbantartása nem 
volt biztosítható, ami (a klimatikus viszonyok miatt viszonylag gyors) amortizációnak köszönhetően 
időről-időre drasztikusabb beavatkozásokhoz vezetett. A hatalmi ütközőzónaként működő Kárpát-
medence épített öröksége gyakran sérült, ezért középkori emlékeink legnagyobb része töredékeiben vagy 
kontextusát vesztve maradt ránk. Ezért a műemléki helyreállítások – éppen ebből a zaklatott történelmi 
háttérből, az épülethasználat töredezett jellegéből fakadóan – nehezen tudnak az épület szerves 
fejlődésének részévé válni.  

Sajátosan közép- és kelet-európai, a posztkommunista országokra jellemző jelenségnek tekinthető a 
reprezentatív épített örökség alulhasznosítása a 20. század második felében,346 ami (közvetlenül és 

                                                      
344 Arnóth 1997 p. 125. 
345 Zsembery 2005 
346 Corrado 2001 p. 103. 
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közvetett módon egyaránt) az emlékek jelentős állagromlásához vezetett. A különböző vidéki kastélyok 
és kúriák katonai illetve szociális célokra történő hasznosítása jellemzően a műemlékvédelmi elvek 
figyelmen kívül hagyásával történt, ami az épületek belső struktúrájának felülírását okozta; ezt követően 
pedig a hasznosítás megszűnése az ilyen módon értékcsökkent (és így turisztikailag kevésbé 
hasznosítható) emlék további pusztulását eredményezte. 

   

83. ábra - Albert Tamás, Wittinger Zoltán: Grassalkovich-kastély, Hatvan, 2012-2014. 

A 18. század közepén kiépült, későbarokk-copf stílusú hatvani Grassalkovich-kastély a második 
világháborút követően ilyen sorsra jutott: a háború alatt a reprezentatív berendezést széthordták, majd 
1947-ben az épületet államosították.347 (83. ábra) A kastélyban először iskolát, majd 1958-ban kórházat és 
rendelőintézetet alakítottak ki, ami a barokk térszerkezet jelentős átalakításával, részleges pusztulásával 
járt. A kastélypark területére további szociális intézményeket telepítettek, ami a történeti kert 
felaprózódását, fokozatos eltűnését vonta maga után. A kastélyegyüttes gyors pusztulási folyamatát jól 
mutatja az épület 1979-es életveszélyessé nyilvánítása. A Grassalkovich-kastély felújítása többlépcsős 
folyamatként zajlott: külső rekonstrukciójára 1996 és 2001 között került sor, a belső pedig egy évtizeddel 
később újult meg Vadászati Múzeumként – elsősorban európai uniós források segítségével. A belső terek 
helyreállítása részben a késő barokk kori Grassalkovich-időszak, részben pedig a Hatvany-időszak 
neorokokó, historizáló stílusjegyeit és térszervezését követte – a behelyezett múzeum belsőépítészeti 
kialakítása pedig egyértelműen kortárs karaktert mutat. Az építészeti megoldások elfogadottságát és 
magas színvonalát illusztrálja, hogy a helyreállítás 2015-ben – a Dubniczay-palotához hasonlóan – 
ICOMOS díjat kapott. 

Az történelmi háttér és az épülethasználat régióra jellemző töredezett jellegéből vezethető le a kortárs 
beavatkozások szükségszerűen értelmező feladatköre is, ami a tervező építészre bízza a részleteiben 
fennmaradt értékek építészeti interpretációjának felelősségteljes feladatát.348 Az építészeti interpretáció 
ebben az értelmezésben azonban nem azonosítható a kiépítéssel, a rekonstrukcióval – a hozzáadott 
elemek a történeti összefüggések bemutatásán túl utalnak a beavatkozás korszakára is, lehetőséget adnak 
művészeti átértelmezésre, miközben akár több egymást követő építési periódus egyidejű értelmezésében 
is segítséget nyújtanak. 

   

84. ábra - Marusa Zorec: Naskov udvarház, Maribor, Szlovénia, 2008-2009.  

Különösen összetett történelmi háttér és gazdag történeti rétegződés jellemzi a maribori Naskov 
udvarházat, ami kiemelt hangsúlyt fektetett a kortárs értelmezés-átértelmezés szerepére. (84. ábra) Míg a 
ház egyes részei a 14. századból eredeztethetőek, nagyobb részét késő-barokk stílusjegyek uralják, és egy 
15. századi kápolna, egy 18. század végi színházterem és a középkori városfal maradványai is 
felismerhetőek benne. A kortárs beavatkozás mind funkcionálisan, mind művészeti értelemben 

                                                      
347 Wittinger 2014 
348 Arnóth 1997 p. 125. 
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átértelmezi a térsorokat: a látogatói útvonal lépcsősorokon és platformokon át vezet, felfűzve az épület 
különböző korú és rendeltetésű termeit. A beavatkozás határozottan elkülönülő szín- és anyagválasztása, 
kontrasztos jellege segíti a heterogén múltú belső terek egységbe foglalását – éppen kortárs karakterének 
köszönhetően. A példa nemzetközi módszertanhoz való illeszkedését jól mutatja, hogy 2010-ben Piranesi-
díjat kapott.  

A modernizmus kritikájának megjelenése az örökségvédelemben349 

Míg az 1960-as években Európában a műemlékvédelmi beavatkozásokat illető módszertani állásfoglalás 
lényegében egységesnek volt tekinthető,350 ez az 1980-as évektől kezdve egyre jobban differenciálódott, 
szakmán belül és kívül egyaránt. A spanyolországi folyamatokkal szemben a közép-európai régióban a 
modernizmus intenzív kritikája (az építészet és a műemlékvédelem területén egyaránt, bár változó 
intenzitással) az 1980-as évektől kezdve folyamatosan jelen volt,351 újra és újra előtérbe helyezve 
ugyanazokat a kérdéseket: a műemlékvédelmi szemlélet megváltozását részben a modernista elvek 
túlhaladottságához, részben pedig a posztmodern elvek előtérbe kerüléséhez kapcsolva.352  

Dávid Ferenc a posztmodern elvek műemlékvédelemre gyakorolt hatását egyértelműen pozitívnak 
tekintette, és a kontrasztos építészeti megfogalmazású modernista beavatkozásokat egyenesen az emlékek 
szerves fejlődésének lezárásával, megszűntetésével azonosította.353 Horler Miklós ennél óvatosabban 
fogalmazott, szerinte a közvélemény kiábrándulása a modern építészeti környezetből a különböző 
eszkalálódó társadalmi-gazdasági problémákra (például a tömeges lakásépítés uniformizálódására és 
annak negatív hatásaira) adott felületes társadalmi reakciónak tekinthető. Ez a reakció formai okokból 
utasítja el a modern építészet egészét, és a történelmi formák iránti nosztalgiában („szentimentális 
indítékból a történelmi formák feltámasztásában”)354 keresi a megoldást, de ezzel nem képes feloldani a 
mélyebben gyökerező társadalmi és gazdasági problémákat.  

A Velencei Karta elveinek bírálata, ami összefügg a modernizmus irányzatával szembeforduló 
szemlélet jelentkezésével és a történeti formák újbóli alkalmazásának tendenciájával, az építészek és 
egyes társadalmi-értelmiségi körök részéről egyaránt felmerült – a Közép-Európában egyre intenzívebben 
kirajzolódó rekonstrukciós törekvések viszont már sokkal inkább az építész szakmán kívüli tényezőkkel 
kapcsolhatóak össze.355 Az 1990-es években a Velencei Kartában lefektetett elvek bírálatát – mint a 
műemlékvédelmi irányzatok átalakulását általában – a folyamatban lévő építészeti stílusváltáshoz, a 
posztmodern stílus már említett térnyeréséhez kapcsolták:356 „az egyértelmű, puritán formák helyett a 
többértelmű jelentés és formagazdagság, a történelmi idézetek jogosultsága” illetve „a szerepvállaláshoz 
és szerepjátszáshoz illetve a történelmi utalásokhoz való érzék, a többrétegű jelentéssel való játék”357 
jelentkezését fedezve fel az örökségvédelmi megoldásokban. Napjainkban már nem beszélhetünk a 
posztmodern stílus térnyeréséről, ugyanakkor (a 2008-as világválság hatására még inkább felerősödve) a 
modern építészet komplex és többirányú újraértékelése zajlik358 – amivel párhuzamosan a 
műemlékvédelmi beavatkozások szellemiségének differenciálódása, részleges eltolódása a modern 

                                                      
349 Szemelvényekkel alátámasztott, bővebb kutatási anyagot mutat be: Kóródy 2016 
350 „A Velencei Karta, bár sokan kritizálják, alkotásának idején a konszenzus példás eszköze volt, amely a 
műemlékvédők világát egy szellemben fogta össze.” Stovel 1997 p. 15. 
351 Winkler 2004 p. 51. 
352 lásd az 1984-86 során zajló műemlékvédelmi vita szemelvényeit: Dávid 1984, Sedlmayr 1984, Horler 1985, 
Mendele 1986 
353 Dávid 1984 p. 15. 
354 Horler 1985 p. 19. 
355 „A sok szempontból a 19. századi elképzelésekhez hasonló új – a romok historizáló kiépítését erőltető – 
törekvések erőteljesebb jelentkezése az 1990-es évektől kezdődött, gyakran összefüggésben a történelemhez való 
populista és igencsak felületes viszonyulás politikai szempontból is támogatott erősödésével. Közép- és Kelet-
Európa más államaiban is hasonló tendenciák figyelhetők meg.” Lővei 2014 p. 48. 
356 Román 2004 p. 150. illetve a kérdéskör szakmai vitájának áttekintése: Daragó 2001 
357 A hazai posztmodern építészet szellemiségét jellemzi: Vámossy 1998 pp. 73-74. 
358 A modern építészet napjainkban zajló általános újraértékelésének folyamatát elemzi: Nagy 2013. p. 11. 
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elvekhez képest a régióban általános jellegzetességnek tekinthető.359 A vizsgálat kiterjesztése ezen 
eltolódás okaira és építészeti módszertani következményeire további kutatás tárgyát képezheti. 

Ugyanakkor (sarkos megfogalmazással) kijelenthető, hogy hazai közvélemény számára a modern 
szellemiségű örökségvédelmi beavatkozások gyakran ellenérzéseket keltenek.360 Wolfgang Wolters 
berlini művészettörténész professzor ezt a jelenséget úgy fogalmazta meg, hogy az ezredfordulóra a 
társadalom kiábrándult a modern építészetből és a mai világ gyorsan avuló trendjeiből, és „a modern 
építészet által okozandó, feltételezett csalódás helyett [az emberek] rezignáltan és a hozzászokás tompító 
hatásának reményében a kulisszák által keltett illúziót álmodják meg.”361 Ennek a társadalmi igénynek 
köszönhető, hogy az örökségvédelmi beavatkozások során egyre többször választják a rekonstrukció 
megoldását, és kerülik az erős kontraszton alapuló kiegészítéseket, egyre finomabb eszközökkel, sokszor 
csak szakmailag értő szemek számára olvashatóan jelölve a különbséget régi és új szerkezet között. Az 
ilyen építészeti megfogalmazású helyreállítások „megfelelnek a [klasszikus műemlékvédelmi] 
helyreállítás elveinek, de a szemléletváltás eredményének is tekinthetjük, mely jól reagál a nagy közönség 
elvárásira is.”362  

A modern szellemiségű örökségvédelmi beavatkozások erős társadalmi kritikája rajzolódott ki a pécsi 
Szathmáry-palota esetében. (85. ábra) Az egykori lakóház erősen lepusztult rom-falai pittoreszk táji 
elemként jelennek meg az egykori kastélypark – ma közpark területén. Az építészek számára a rom 
’köztéri installáció’ jellege, tájjal való összefonódása jelentette az elsődleges karaktert, amit a falak által 
közrefogott tér szabadtéri színházként történő használata tovább erősített. Az egykor különböző téri 
szerepet betöltő helyiségkontúrok kertépítészeti jelölése (zöldfelületet, illetve murvaburkolat 
alkalmazásával), tehát a kastély alaprajzi rekonstrukciója a hazai műemlékvédelmi gyakorlat jellegzetes 
megoldásából merít. Az egyetlen hozzáadott markáns építészeti elem, a hiányzó délkeleti épületsarok 
megidézése ugyancsak megfelel a klasszikus műemlékvédelmi elveknek, megkülönböztethető 
anyaghasználatával és szerkezetileg független, elbontható jellegével. A rom rehabilitációja 2012-ben 
ICOMOS Citrom-díjat kapott, aminek indoklása szakmai vitát gerjesztett, és egyben rávilágított a 
beavatkozás építészeti nyelvezetének társadalmi kritikájára is.363  

     

85. ábra – MARP (Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál): Szathmáry-palota, Pécs, Magyarország, 2012.  

A műemlékvédelem azonban – mint ahogy az építészet is – nem szakítható el saját korától; a kor 
társadalmi elvárásainak van alárendelve, tehát végeredményben a jelent kell szolgálja. „Egy-egy 
korszakban a műemlékek védelme azt jelenti, hogy a társadalom önmagát akarja – múltjáról alkotott 
képével együtt – megjeleníteni.”364 A műemlékek társadalmi szerepe kiemelten fontos: a laikusok számára 
az épített örökség jelenti a múlt kézzel fogható illusztrációját, a múltról alkotott képének alapját. Az 
épített örökség (és annak kezelése) tehát meghatározó jelleggel bír abban, hogy az adott társadalom 
számára hogyan képeződik le a múltja, az elődei. 

                                                      
359 Napjainkban Európában a (gyakran a műemlékvédelem fogalmi határait feszegető) rekonstrukciók előtérbe 
kerülése elsősorban a német nyelvterületet és a poszt-szovjet régiót érinti. Kóródy 2016 
360 Buzás Gergely a visegrádi Salamon-torony története kapcsán fejezte ki elkeseredettségét a hazai építész és 
művészettörténész társadalom egy részének az 1960-as évek szellemiségéhez képest továbblépésre képtelen, 
anakronisztikus, és a külvilágtól elzárkózó szemlélete miatt. Buzás 2014 
361 „Az elpusztult épületeket alapul vevő újjáépítés tűnik a többség által elfogadhatónak.” Wolters 1998  p. 268. 
362 Albert 2014 
363 Lásd például az Építészfórumon kibontakozó komment-háborút: Dévényi – Gyürki-Kiss 2012  
364 Déry 2002 p. 56. 
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Az örökséghez kapcsolódó kontrasztos modern beavatkozások finom alternatíváját adja a vernakuláris 
építészetből való merítés, aminek szemléletmódja – bár eltérő építészeti alapokon – Spanyolországban is 
megfigyelhető volt. A ’gyümölcsösben álló ház’ különlegessége, hogy egy régi tanyaépület 
falmaradványait használták fel a kortárs családi nyaraló kialakításakor.365 (86. ábra) Ez meghatározta az 
alaprajzi kontúrt, és a tömegképzés is a hagyományos karaktert őrzi. Az új tégla és régi kő falszakaszokat 
egyszerű, vakolat nélküli fehér meszelés foglalja egységbe, kirajzolva az eltérő felületi struktúrát, ami 
egyedi jelleget ad a háznak. A belső terek viszont minimalista kialakításúak, egyszerű fehér felületekkel 
és kortárs formálással. Külső és belső terek összefonódását az anyaghasználat segíti: az előszoba 
padlójával összekapcsolt beton elemek képeznek padokat körben a ház lábazatánál. A keskeny, 
egytraktusos épület helyiségei a kert felőli oldalon egymásba nyílnak, hagyományos, népi építészetre 
jellemző rejtett közlekedősávot alakítva ki. A közlekedőtengely mentén az eltérő padlóburkolatok jelzik a 
különböző funkciókat. Az épület jól illusztrálja, hogyan alkothat szerves egységet a regionális 
identitásból fakadó történeti folytonosság és a nemzetközi szinten is magas színvonalat képező kortárs 
építészet. 

   

86. ábra - Nacházel Architekti: Ház egy gyümölcsösben, Milevsko, Csehország, 2011. 

Herb Stovel, a műemlékvédelem nemzetközileg elismert szakértője a közösség kiemelt szerepét 
hangsúlyozta az örökség megőrzésében, és vitaindító kijelentéseivel366 kétségbe vonta a szakmai elit 
hagyományosnak tekinthető privilégiumait a társadalom épített örökségre vonatkozó értékrendjének 
meghatározásában Felhívta a figyelmet arra, hogy a történeti örökség értéke a társadalom egészének 
tulajdona, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a közösség bevonásának előfeltétele a tudományos illetve 
vizuális művelés – fiatal kortól kezdve. Dávid Ferenc már az 1980-as években felhívta a figyelmet a 
műemlékvédelmet is meghatározó kulturális köztudat átalakulásának irányultságára, aminek okaként az 
egyre gyorsuló fejlődés és a technicizmus leterhelő hatását nevezte meg. Véleménye szerint az ember 
biológiai adottságait egyre jobban igénybe vevő folyamatok vezetnek olyan új reakciókhoz, amik 
„populáris lecsapódásukban, az ún. nosztalgia-hullámban érzéklehetőek leginkább.”367  

A társadalmi célok, a helyi közösség identitásának megőrzése illetve újraformálása fontos hívószó a 
történeti emlékek újjáépítése esetében. A nemzeti múltat reprezentáló romok visszaépítése, múltunk 
épített környezetéből a kiemelt fontosságú emlékek helyreállítása nemzeti érdek, tehát kollektív cél, ami 
felhatalmazza a társadalmat a történelem szerves folytonosságába való beavatkozásra – fejtette ki Déry 
Attila, ugyanakkor felhívva a figyelmet a kutatói háttér fontosságára.368 A saját történelem bemutatásának 
vágya és a nemzeti identitás életben tartása egyben politikai érdek is, ami a műemlékvédelem és az állami 
beruházások egyre nagyobb átfedéséhez vezet. A közízlés és a politikai érdek találkozási felületeként a 
rekonstrukciók térnyerése érthető folyamat. Amikor azonban egyes vélemények a nemzeti ön-
reprezentáció hiányosságait a rekonstrukciók elutasításával hozzák összefüggésbe, azzal a 
műemlékvédelmi szakma szerepét is megkérdőjelezik.  

Kifejezetten pozitív társadalmi visszhangot keltett (a Szathmáry-palota példájával szemben) a Diósgyőri 
vár rekonstrukciója, aminek 1. üteme 2015-re készült el, 2. üteme pedig tervezés alatt áll. (87. ábra) A 
rekonstrukció lényegében más utat választott, mint a Ferenczy Károly-féle első helyreállítás (1963-1968), 
aminek alapját a romfalak konzerválása, az épület rom-állapotának megőrzése és használhatóvá tétele 

                                                      
365 Nacházel 2011 
366 Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetemen elhangzott nyitóelőadás. Herb Stovel-t idézi: Román 1997a p. 28. 
367 Dávid 1984 p. 14. 
368 Déry 2002 p. 54. 
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jelentette – a kor modern anyagaiból, részleges rekonstrukció eseti alkalmazásával.369 A további kutatási 
eredményekre épülő új rekonstrukciót, ami a töredékes állapot felszámolását tűzte ki célul, már az 
engedélyezési folyamat során komoly szakmai viták övezték370 – szakmán kívüli körökben viszont sokkal 
egyértelműbb a beavatkozás elfogadottsága. A folyamat még nem jutott nyugvópontra, a megoldás a 
következmények tükrében, hosszabb távon jobban megítélhetővé válik. 

   

87. ábra - Botos Judit, Cséfalvay Gyula, Szekér György: Diósgyőri vár, Miskolc, 2009-2015.  

A Diósgyőri vár esetében megfigyelhető jelenség nem egyedülálló: nagy hasonlóságokat mutat például a 
felvidéki Végles várának közelmúltban zajlott kiépítésével. (88. ábra) A 14. századi eredetű, második 
világháború során kiégett vár rekonstrukciója kiterjedt a külsőre és a belsőre egyaránt, és a helyreállítást 
követően wellness hotel kapott helyet benne. Az európai uniós illetve önkormányzati finanszírozásból 
megépült beruházás társadalmi befogadottságát jól jelzi, hogy a hotel egy 2014-es nyílt szavazáson 
elnyerte ’Az év épülete’ címet.  

   

88. ábra – ProArt (Alenka Tichá, Zsolt Papp): Viglas hotel, Végles, Szlovákia, 2009-2014.  

Az építészetelmélet oldaláról közelítve a rekonstrukció az Alois Riegl-féle értékelmélet tagolásába is 
besorolható: a teljes újjáépítés „az emlékezési érték (Erinnerungwert) egyértelmű győzelmét jelenti, amit 
Riegl a régiség-érték ellentéteként írt le. Az emlékezési érték esetében a mű érdekel bennünket ’eredeti, 
megcsonkítatlan alakjában, ahogy alkotója kezéből kikerült’.”371 Példaként Moravánszky Ákos Mies van 
der Rohe barcelonai világkiállítási pavilonjának rekonstrukcióját (1981-1986) említette. A pavilon 
egykori elbontása ellenére nagy hatással bírt a 20. század építészetére, a modern építészet egyik 
legikonikusabb épületének tekinthető, és újjáépítését követően az építészek egyfajta modern 
zarándokhelyévé vált. Az emlékezési érték prioritása tehát nem csak a nagy történelmi múlttal 
rendelkező, hanem hozzánk időben közelebb álló, 20. századi épültek esetén is megfigyelhető. 

Az emlékezeti érték prioritása figyelhető meg a pesti Duna-parton álló Wellish-palota fedélszékének 
rekonstrukciója esetében. (89. ábra) Az 1912-ben átadott, geometrikus-szecessziós stílusjegyeket hordozó 
bérház kifejezetten magas tetőszerkezete a második világháború során sérült meg, a helyette épült új 
fedélszék viszont mind esztétikai-aránybeli, mind karbantarthatósági kérdéseket is felvetett. A tető és 
homlokzati díszítőelemek rekonstrukciójának legfontosabb előképét a Magyar Építőművészet folyóirat 
1911-es számában megjelent színes akvarell-látványterv nyújtotta. A beavatkozás további olvasatát adja, 
hogy a partvonali beépítés csak 1987-ben (tehát az alacsonyabb tetőmegoldással) vált a világörökség 
részévé – tehát a rekonstrukció egyúttal a 20. század második felére kialakult, a közeli Országház 

                                                      
369 Botos 2015 
370 a beavatkozás erős kritikáját fejezi ki: Lővei 2016  
371 Moravánszky 2000 p. 17.  
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épületének dominanciáját szolgáló, ’lecsendesített’ tetősíkok372 megoldását írta felül a tervezéskori látkép 
visszaállítása érdekében. 

   

89. ábra - Bánáti&Hartvig: Wellish-palota fedélszékének rekonstrukciója, Budapest, 2012.  

Az épített örökséghez kapcsolódó beavatkozások szemléletformáló szerepe 

Ahogy az előző két fejezet áttekintéséből kirajzolódott, a modern szellemiségű beavatkozások és ezek 
kritikájának párhuzamos megjelenése Közép-Európában sem újszerű jelenség, és napjaink 
örökségvédelmi megoldásaiban ugyanúgy nyomon követhető. Már az 1980-as évek második felében 
meginduló, a modern és a posztmodern műemlékvédelmi eszközök szembeállításán alapuló elméleti 
vitában megfogalmazódott, hogy „a vita tárgya nem a riegli terminológia szerinti ’Neuheitswert’ 
[újdonságérték] és ’Alterswert’ [régiségérték] egymással való szembenállása, mert kettő konfliktusa Riegl 
szerint is történelmileg adott; hanem a konfliktus [feloldásának mikéntje], amit maga Riegl is a 
műemlékvédelem permanens feladatának tekintett.”373 Az állítás ma is helytálló, és – az Alois Riegl által 
kidolgozott értékelmélet374 óta eltelt több mint egy évszázad ellenére – meglepően aktuális. 

A vitába új szempontot emel be a társadalmi szerepkör vizsgálata: mind a társadalmi elvárások 
(élményszerűség, turisztikai attrakció), mind a rehabilitációk társadalomformáló szerepe tekintetében. Az 
építészet kapcsán, (mint használati tárgy és művészeti alkotás határfelületén elhelyezhető fogalom) 
természetéből fakadóan korról korra felvetődik az értékhierarchia, tehát a használó illetve az alkotó 
elsődlegességének, alá-fölé rendelésének kérdése. Ez a dilemma jelentkezik a műemlékvédelemben is, 
ahol a felhasználók, tehát tágabb értelmezésben a társadalom műemlékkel szemben támasztott elsődleges 
igényei nem fedik le a szűken vett szakmai kritériumokat.  

Ezen a társadalmi beágyazottságon alapul az élményszerűség követelménye és a turisztikai attrakció 
igénye is, amik számos fórumon összekapcsolódnak a műemléki beavatkozásoknál alkalmazott építészeti 
eszköztár jellegével – ugyanakkor gyakran ellentmondásba kerülnek a rehabilitációk kortárs szemléletű 
megoldásaival, és a két szempontrendszer közötti feszültség feloldása az építész feladata. Maria Elena 
Corrado az 1990-es évek magyarországi műemlékvédelmi beavatkozásainak áttekintése során kritikáját 
fejezte ki a minimális beavatkozásra való szorítkozás helyett a végtermék minél jobb értelmezhetőségére 
és élvezhetőségére törekvő kiépítések kapcsán, amik elkerülhetetlenül a műemléki értékek bizonyos 
szintű pusztulásával járnak, így végeredményben a nemzeti öntudatot is csorbítják. „Nagy, sőt egyenesen 
katasztrofális bajt okozhat a sietség, (…) hogy az ország a millennium idején a modern Nyugat-
Európához igazodó ritmusú struktúraként mutatkozzék meg. (…) Mindez erős kísértés arra, hogy a 
’turisztikai’ igények elsőbbséget kapjanak a tudományos és konzerválásiakkal szemben.”375 Valóban 
elképzelhető, hogy a tudományos értelemben is koherens megoldások kidolgozását sok esetben éppen a 
kívülről jövő – nálunk történelmi-társadalmi beágyazottsággal nem rendelkező – módszerek kritikai 
meglátást nélkülöző átvétele hátráltatja. 

Az örökségvédelmi megoldások egy-egy régióra jellemző építészeti karakterét tovább erősíti a már 
megépült helyreállítások hosszútávon ható szemléletformáló hatása. A „módszertani és 
művészettechnológiai kérdésekben előképzettséggel csak ritkán rendelkező, egyes részleteket aligha 
elemző közönség”376 a már elkészült helyreállítási példák nyomán, az azok által nyújtott kulturális-
                                                      
372 Ritoók 2014 pp. 18-19. 
373 Horler 1986 p. 20. 
374 Eredeti megjelenés: Riegl 1903 illetve mai hasznosulás tekintetében: Haris 2015 
375 Corrado 2001 p. 108. 
376 Wolters 1998 p. 265. 
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turisztikai élmény alapján határozza meg a programokat és a célkitűzéseket, elvárásaival jelentős nyomás 
alá helyezve a szakembereket és döntéshozókat. Élményt nyújtó turisztikai komplexum létrehozása 
azonban nem zárja ki a kortárs örökségvédelmi eszközök alkalmazását. 

   

90. ábra - Archaeus: Teréz-bástya rehabilitációja. Temesvár, Románia, 2010.  

Társadalmi szemléletformálás szempontjából kiemelt szereppel bírnak a területi rehabilitációk – a 
városszövetből elszeparálódott, funkcióját vesztett zónák revitalizációja a tágabb környezet 
felértékelődéséhez vezet. A gyakran citált rozsdaövezeteken túl ilyen urbanisztikai hatással bírnak a 
nagyobb volumenű hadászati építmények is, mint például a 18. századi eredetű temesvári Teréz-bástya, 
amely hadászati jelentőségének természetszerű megszűnésével a 20. századra felesleges határokat képző 
városi elemmé vált. (90. ábra) A történeti városközpont peremén álló, nagy alapterületű védelmi 
komplexum bizonyos részeit már korábban lebontották, hogy többsávos útvonalat vezethessenek át rajta – 
ez azonban csak kis részben oldotta meg a terület integrációját. A 2010-es fejlesztés azonban a terület 
teljes rehabilitációját tűzte ki célul, a bástyán belüli és kívüli közterek egységes felújításával és 
bevonásával a város életébe. A védmű sajátos térstruktúrája meghatározta a hasznosíthatóságot: a 
helyreállított árkádsorok mögé üzletek és vendéglátó egységek kerültek, amik hatását erősíti az igényesen 
kidolgozott, újraburkolt belső tér. A bástya rehabilitációja, mint a helyi identitás megerősítésének 
szimbolikus lépése, erős társadalmi szemléletformáló hatással bírt, amit jól mutat, hogy a perifériális 
terület pár év alatt a helyiek egyik legtöbbet látogatott szabadidős helyszínévé nőtte ki magát, magával 
vonva a környék fejlődését is. 

   

91. ábra - MCXVI: Zsolnay Kulturális Negyed, Pécs, 2008-2011. 

Talán a közelmúlt legnagyobb volumenű hazai rozsdaövezeti fejlesztése a Zsolnay gyártelep komplex 
megújítása. Pécs 2010-ben töltötte be az ’Európa kulturális fővárosa’ címet, és ennek kapcsán indult meg 
az ezredfordulóra nagyrészt használaton kívül került volt ipari terület, a Zsolnay-negyed megújítása. (91. 
ábra) A rehabilitáció során alkalmazott építészeti eszköztár az egyes épületek eltérő jellegéhez 
illeszkedett – a (heterogén örökségi értékeket képviselő) komplexumban sokféle módszertan nyomon 
követhető a precíz műemléki helyreállítástól a kifejezetten merész kortárs absztrakcióig. Az összetett, 
nagy volumenű beruházásba bevont 12 építésziroda biztosította ezt a heterogenitást, míg a tervek 
koncepcionális összefogásáért az MCXVI iroda felelt. Talán a rehabilitáció sikere is ennek tudható be: a 
különböző karakterek (a területen belül megfogalmazott ún. Míves, az Alkotó, a Családi és az Egyetemi 
negyedek) eltérő használói kört céloznak, ami differenciálta a látogatók összetételét, ugyanakkor ez a 
differenciáltság jelen van az építészeti megformálásban is – a bemutatott épületállomány sokféleségével 
összhangban. A Zsolnay Kulturális Negyed azt igazolja, hogy a kortárs szellemiségben megújított épített 
örökség is válhat széles társadalmi rétegek számára élményt nyújtó turisztikai attrakcióvá. 
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A doktori kutatás elsődleges célja a kortárs építészet és az örökségvédelem határfelületének, 
kapcsolatának és módszertani párhuzamainak vizsgálata volt a sajátos spanyolországi viszonylatok 
tükrében.  A lehatárolt területre és időszakra fókuszáló adatgyűjtés és elemzés lehetővé tette azon 
elméleti, építészeti-módszertani és társadalmi háttér fölfejtését, ami a megismert örökségvédelmi 
beavatkozások, épület-rehabilitációk létrejöttéhez vezetett, és hozzájárult azok építészeti formálásához, 
színvonalához.  

A disszertáció első része a spanyol építészet sajátos fejlődéstörténetet követte végig, egyrészt a kortárs 
spanyol építészet viszonyrendszerére, másrészt a modernizmus és az örökségvédelem történeti 
beágyazottságára fókuszálva. A vizsgálatokból kirajzolódott, hogy a kortárs spanyol építészet 
identitásának formálásában egyaránt meghatározó szereppel bír az ország átalakult politikai-gazdasági és 
társadalmi háttere, valamint a decentralizálódással összefüggésben a generációkon átívelő ideológiai 
kapcsolatok megerősödő szerepe. Az eredmények a spanyol örökségvédelmi beavatkozások jellegzetes 
építészeti nyelvezetét pedig arra vezették vissza, hogy a spanyolországi építészet sajátos 
fejlődéstörténetének köszönhetően az országban a modernizmus újrafelfedezése összefonódott az 
örökségvédelem előtérbe kerülésével, amit felerősített a korszak építőiparának általános fellendülése. 

Az építészetelmélet területén az ezredforduló évtizedben zajló nagyfokú értékrendbeli változás 
alapvetően átformálta az örökségvédelem, mint tudományterület alapelveit. Az épített örökség 
fogalmának expanzív kiterjesztése, uniformizálódása az emlékek szubjektív újrarétegződéséhez, és a 
beavatkozások építészet-módszertani differenciálódásához vezetett. A jelenség egyben a tudományterület 
elméletének és szakkifejezéseinek megújulását is maga után vonta – a beavatkozások tipologizálása 
azonban a klasszikus műemlékvédelmi kategóriák helyett jellemzően kortárs építészeti szempontok 
mentén történik, a modern építészet fogalmi rendszeréhez illeszkedve. 

A disszertáció második része alkotó-módszertani szempontú vizsgálta az örökségvédelmi 
beavatkozásokat, és az analógia illetve az absztrakció építészeti eszközeinek párhuzamos jelenlétét 
elemezte, megállapítva, hogy ezen eszközök súlyozása szoros összefüggésben áll a modern szemléletmód 
történelmi beágyazottságával, társadalmi megítélésével. Egy adott korszak illetve régió örökségvédelmi 
beavatkozásai így az analógia és az absztrakció építészeti eszközeinek együttes hatásával, arányaival 
jellemezhetőek. 

A disszertáció harmadik része az örökségvédelmi beavatkozások társadalmi összefüggéseit fejtette fel, 
mind interdiszciplináris, mind diszciplináris megközelítés mentén. Az örökségvédelem határterületeinek 
vizsgálata azt igazolta, hogy az épített örökséghez kapcsolódó beavatkozások környezeti, gazdasági és 
társadalmi vonatkozású olvasatai a fenntarthatóságra irányuló fejlesztésekkel nagy átfedést mutatnak, ami 
szerepet játszott abban a nemzetközi tendenciában, hogy a rehabilitáció, mint építészeti döntés, napjainkra 
különösen indokolttá vált. Az épület-rehabilitációk társadalmi szerepe építészeti szempontból vizsgálva 
leírható a történeti folytonosság (az épület kulturális többletjelentéséből fakadó szerepkör) a városszöveti 
folytonosság (az épület fizikai jelenlétéből fakadó szerepkör) és a használati folytonosság (a funkció 
jellegéből fakadó szerepkör) fogalmai mentén.  

Az ezredforduló globalizációs folyamatai mellett az épített örökség rehabilitációja ad alapot a helyi 
identitás újradefiniálásához; a beavatkozások módszerei ugyanakkor nem választhatóak el az adott 
társadalom modernizmushoz fűződő viszonyától: a megoldások a vizsgált korszak építészeti mentalitását 
tükrözik. Mivel az építészet által hordozott jelentéstartamban egyaránt szerepet játszik az épített örökség 
és a hozzáadott – kortárs – elem, a helyi identitás szempontjából is egymást egészítik ki a lokális (helyi 
örökségen alapuló) és globális (átfogó építészeti felfogásmódot tükröző) értékek. 

Az épített örökség vonatkozásában a társadalmi szerep egyik elsődleges megjelenési területe a történeti 
épületek kulturális többletjelentése által formált helyi identitás. Az épített örökséghez kapcsolódó 
beavatkozások – a különböző társadalomtudományi kapcsolódási pontok és a történeti folytonosság révén 
– megjelenítik a hely karakterét, miközben szemléletformáló elemként a helyi közösség önképe 
szempontjából is meghatározó szereppel bírnak. A városszöveti folytonosság – illeszkedés vizsgálata arra 
mutatott rá, hogy a mai használatba átmentett épített örökség az általa hordozott konnotációs tartalmakon 
túl puszta fizikai jelenlétével is gazdagítja a várost, térbeli és egyúttal időbeli orientációs pontokat nyújtva 
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a helyi közösségnek.  A használati folytonosság – funkcióváltás kérdésköre (az egyes funkció-típusok 
állandósága illetve dinamikus változása) közvetlenül reflektál a társadalom átalakulásaira. 

Végül a disszertáció kutatási eredményei kiterjeszthetőek a közép-európai régió örökségvédelmi-
szemléletbeli viszonyainak elemzésére is. A vizsgált régiók történelmi hátterének összevetése és a főbb 
különbségek illetve párhuzamok körvonalazása segítséget jelent a közép-európai régióra jellemző 
nagyfokú módszertani heterogenitás kialakulásának megértésében – a terület örökségvédelmi 
beavatkozásai szempontjából a műemlékvédelem területi hagyományokhoz visszanyúló, illetve az ezeket 
ellenpontozó megoldások mellett nagy szerepet játszanak a nyugatról átvett építészeti eszközök is. 

A spanyolországi felfogáshoz képesti különbség hátterében elsősorban Közép-Európa történelmi-politikai 
összefüggésrendszere áll: míg Spanyolországban a Franco-diktatúra alatt a purista beavatkozások 
reneszánsza zajlott, és a modern építészeti-örökségvédelmi felfogás csak lassan, jelentős késéssel tudott 
kibontakozni, addig Közép-Európa ezen időszakában (a szocialista országokat tekintve) a modern, mint 
hivatalos építészet, ideológiai kötöttségként jelentkezett. A 1980-90-es évektől az örökségvédelem 
területén megfigyelhető szemléletváltás közvetlen kapcsolatot mutat az ideológiailag meghatározott 
építészeti stílus kritikáját megfogalmazó társadalmi törekvésekkel. Az örökségvédelem területén – az 
épített örökséghez kapcsolódó beavatkozások módszertanának ’nagyobb tehetetlenségéből’ fakadóan – az 
általános építészeti irányvonalak csak késéssel érzékelhetőek. Ez összefügg az épített örökséget, a 
műemlékeket övező kiemelt társadalmi figyelemmel is, ami az újító jellegű építészeti megoldások 
örökséghez kapcsolódó megjelenését tekintve kifejezetten lassító tényezőként jelentkezik. A folyamatot – 
különösen a Spanyolországban megfigyelhető építési hullámmal szemben – Közép-Európában a 
rehabilitációs beavatkozások aránylag kis száma is késleltette, így a klasszikus (modern) 
műemlékvédelem kritikájának gyakorlati megjelenése csak az ezredfordulón rajzolódott ki egyértelműen.  
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4. tábla - Történeti terek adaptálhatósága. Forrás: Szerző ábrája  

(a kördiagram az épületbe kerülő új funkciók megoszlását ábrázolja) 
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5. tábla - Kortárs funkciók flexibilitása. Forrás: Szerző ábrája 

(a kördiagram az eredeti funkciók megoszlását ábrázolja) 

  



 

PhD Doktori értekezés                     123 

FÜGGELÉK    Feldolgozott építészirodák

FÜGGELÉK 

Történeti épülethez, környezethez kapcsolódó kortárs beavatkozások  

1992-2008-2015 
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szükséges, de a lehatárolt időszakon kívül eső (korábbi) alkotásokkal is. 

Feldolgozott építészirodák 

A disszertáció hátterét képező adatbázis építészirodákra vonatkozó gyűjtése, történeti épülethez illetve 
környezethez kapcsolódó kortárs beavatkozások alkotói. A táblázat bemutatja a feldolgozott építészirodák 
főbb paramétereit (az építésziroda neve, az alapítás dátuma, adott esetben az iroda megszűnésének 
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diplomájuk dátumával és helyszínével). 

 


