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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 Oíza  
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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. 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… 

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. 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 
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tette a spanyol kortárs építészetet, és ezen belül a történeti környezetbe történő 

beavatkozásokat világszínvonalúvá, amiknek építészeti megoldásai hazai 

tekintetben is példaértékűek lehetnek. 

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).1 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 határfelületének, 

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 

közép-európai illetve hazai párhuzamos folyamatok, amik a spanyolországitól 

lényegében eltérő helyzetet eredményeznek. 

A felhasznált szakirodalom áttekintése 

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 spanyol szerzők
2 könyvei a hosszabb időszakon átívelő hatásokat, 

kapcsolatokat is bemutatják. Külön kategóriának tekinthetőek azok a gyakorlati 

példákat tartalmazó gyűjteményes kötetek, amik esettanulmányokon keresztül – 

                                                      

1 Segura 2010 
2 a legfontosabb munkák: Cabrero 2001, Peres Arroyo 2003, Padura 2005, Llimargas i 

Casas – Hernández León 2007, Zaera-Polo 2007, Aparicio Guisado 2008 
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egy-egy specifikus téma mentén felfűzve – közelítik meg a kortárs spanyol 

építészet gyakorlatát.3 A különböző külföldi szerzők
4 sokkal inkább a 

nemzetközi összefüggések mentén, más országok kortárs építészetével 

összevetve foglalják össze a spanyol építészet sajátosságait. A disszertáció 

forrásai közé tartoznak az örökségvédelem nemzetközi elméleti hátterét 

bemutató, összefoglaló jellegű munkák.5 Külön csoportba sorolható a 

kifejezetten a spanyol műemlék- illetve örökségvédelem fejlődéstörténetét 

vizsgáló szakirodalom: a szabályozás, az építészetelmélet és az építési 

gyakorlat sajátosságait körüljárva.6  

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 számai 

a rehabilitációk témakörét járják körül. A műemlékvédelem témakörét felölelő 

folyóiratok közül a Restauración & Rehabilitación emelhető ki. 

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.7  

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, 

                                                      

3 például: Buchanan – Capitel – Solá-Morales 1998, Padura 2005 
4 Cohn 2000, Curtis 2003, Riley 2006, Jodidio 2007, Ma 2007, Frampton 2008 és 

Pallasmaa 2008 
5 Cantacuzino 1975, Markus 1979, Robert 1989, Hardy 2008, Shaoquiang 2010, Jäger 

2010, Klanten – Feireiss 2009, Bloszies 2012 
6 VV.AA. 1984., Archiga 1985, López Jaén 1987, Bermúdez 2004, Capitel 2009, Muñoz 

Vinas 2003, Bosch Reig 2006, Alonso-Munoyeno – Márquez de la Plata – Cruz Franco 

2013 
7 2010: Madrid (UEM), Andalúzia, Barcelona, Baszkföld, Galícia, Valencia, Zaragoza; 

2011: Barcelona; 2013: Madrid (UPM); 2014: Madrid (UPM), Andalúzia 
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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. 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).8  

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. 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. 

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 

                                                      

8 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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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. 
 

 

A spanyol modernizmus és örökségvédelem párhuzamos története idővonalon 

ábrázolva. Forrás: Szerző ábrája 

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, 
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hogy ezek kölcsönös jelenléte az adott helyi és időbeli kontextusra adott válasz 

hitelességének feltétele. A harmadik fejezet pedig az építészeti 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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Az értekezés új tudományos eredményei 

 

1. Tézis: Kortárs spanyol építészeti identitás [13][15][18][19]   

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.  

A gazdasági, társadalmi és kulturális háttér változásainak végigkövetésével 

visszakövethetőek azok a hatások, amik hozzájárultak a kortárs spanyol 

építészet nemzetközi szintű kiemelkedéséhez, lehetővé téve a spanyol modern 

3. generációja, az 1960-as években született építészek feltűnését a szakmai 

közéletben. A korosztály sikeressége részben a politikai-gazdasági 

körülmények megváltozására (a demokrácia fokozatos kiépülése, 1990-es évek 

gazdasági fellendülése) vezethető vissza, részben pedig összekapcsolódik az 

intenzív nemzetközi szakmai-társadalmi kommunikációt elősegítő információs 

fejlődéssel.  

A modern építészet korábbi két nagy generációjához képest viszont ennél az új 

generációnál sokkal erősebben jelentkeznek a retrospektív, generációkon 

átívelő, gondolkodásbeli kapcsolatok, ami a decentralizálódó Spanyolországban 

a régiók autonomitásának növekedésére és az építészképzés diverzifikálódására 

vezethető vissza. Szerepet játszik a folyamatban az intenzív építési hullám 

kapcsán az alkotó-módszertani kapcsolódási pontok felértékelődése. Tehát nem 

csupán horizontális értelemben beszélhetünk generációkról, hanem a korábban 

egységesen felvázolható csoportok az ezredfordulóra egymással párhuzamosan 

élő tendenciák diverz egysége által alkotnak vertikális értelemben vett 

generációt. 

A modern építészet (még formálódó) 4. generációja esetében már egyértelműen 

a kor új szemléletű kommunikációs formái, a társadalmi folyamatokat jól 

leképező digitális technológia által felerősített építészeti kultúra jelenik meg, 

összefüggésben a digitális technológiák által lehetővé tett intenzív 

csapatmunkával és nagyfokú nemzetközi mobilitással.  
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2. Tézis: Modernizmus és örökségvédelem kapcsolódása [3][6] 

A spanyol örökségvédelmi beavatkozások jellegzetes építészeti nyelvezete 

arra vezethető 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 az időszak, amikor Spanyolország építészete az 1980-as évek nemzetközi 

nyitását és az 1990-es évek építési hullámát követően a nemzetközi 

sajtófigyelem középpontjába került, egybeesett az országban a (korábban 

kultúrpolitikailag háttérbe szorított) modernista szemlélet újraértékelésével. 

Amíg Európát a posztmodern és egyéb stíluskritikai irányzatok jellemezték, 

addig 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.  

Az újraértelmezett modern kiteljesedése a korszakban egyre hangsúlyosabbá 

váló örökségvédelmi beavatkozások szemléletmódjára is hatott. A rutinszerű 

megoldások hiánya előnyökkel is járt: a helyreállítási munkákban 

megfigyelhető (az építőipar általános fellendülésével összefüggő) aktivitás a 

beavatkozások sokszínűségét, kreatív jellegét erősítette, és az interdiszciplináris 

megközelítésmód megerősödéséhez vezetett. Az ezredforduló építési hullámát 

megszakító 2008-as válság még inkább előtérbe helyezte az építészeti 

rehabilitáció fogalomkörét, mint a fenntartható fejlődés eszközét, és az 

örökségvédelmi beavatkozások kiemelt helyet kaptak a kortárs építészet 

alkotásai között – nem csak mennyiségi, de minőségi vonatkozásban is 

igazolható módon. 
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3. Tézis: Az örökségvédelem építészeti terminológiája [3][12] 

A disszertáció függelékében bemutatott, nagyszámú példa elemzésével 

igazolhatóvá vált, hogy az épített örökséghez kapcsolódó beavatkozások 

(építészeti módszertani megközelítésmódjuk alapján) részben kívül esnek, 

illetve nem sorolhatóak be a klasszikus műemlékvédelmi kategóriákba – 

hanem a kortárs építészet sajátos, önálló területét alkotják.  

Az épített örökség fogalmának expanzív kiterjesztése (a lokális értékek és a 

közelmúlt emlékeinek felértékelődése) az emlékek szubjektív újra-

rétegződéséhez, és a beavatkozások építészet-módszertani differenciálódásához 

vezetett. A jelenség egyben a tudományterület elméletének és 

szakkifejezéseinek további árnyalásának igényét is maga után vonja – a 

beavatkozások tipologizálása azonban a klasszikus műemlékvédelmi kategóriák 

helyett jellemzően kortárs építészeti szempontok mentén történik, a modern 

építészet fogalmi rendszeréhez illeszkedve. 

 

A kortárs terminológia mind nemzetközi, mind hazai szinten nagyfokú 

keveredést mutat. A szerteágazó fogalmi rendszer jól tematizálható a vitruviusi 

hármas követelmény mentén, tehát a szerkezet-állékonyság, a használat és a 

megjelenés-többletjelentés kérdéseihez kapcsolódóan. 

A kortárs építészet ezen területének összefoglaló leírására nincs egyezményes 

magyar szakkifejezés. A spanyol-olasz szaknyelv mintájára alkalmazható a 

’beavatkozás’ fogalma, ami a spontán fejlődési/pusztulási folyamat 

megszakítását, felülírását hangsúlyozza; illetve a ’rehabilitáció’ fogalma, 

amennyiben elfogadjuk, hogy a kifejezés átfogó jellegűvé vált és már túlmutat 

eredeti, elsősorban a használat felélesztésére vonatkozó jelentéstartamán. 
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4. Tézis: Az analógia és az absztrakció eszközei [7][8][9][11][14] 

Az örökségvédelmi beavatkozások alkotó-módszertani szempontú 

vizsgálatával kimutatható az analógia és az absztrakció építészeti 

eszközeinek párhuzamos jelenléte. Ezen eszközök súlyozása azonban 

szoros összefüggésben áll a modern szemléletmód történelmi 

beágyazottságával, társadalmi megítélésével. Egy adott korszak illetve 

régió örökségvédelmi beavatkozásai az analógia és az absztrakció 

építészeti eszközeinek együttes hatásával, arányaival jellemezhetőek.  

Fontos azonban megjegyezni, hogy az analógia és az absztrakció építészeti 

eszközein keresztül történő analitikus megközelítésmód elsősorban a 

beavatkozások módszertanának megértését segíti, de nem nyújt szükségszerűen 

adaptálható tervezői megoldásokat. 

Az Alois Riegl által meghatározott műemléki (múltbeli és a jelenbeli) értékeket 

alapul véve kimondható, 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) 

tekinti elsődlegesnek, ami a múltbeli értékek kiegészítéseként válik teljes 

értékűvé. Az örökségvédelmi beavatkozások fokmérője lehet, hogy a létrejövő 

alkotás mindkét értékszemlélet szempontjából értékelhetővé válik-e. 

Míg a klasszikus műemlékvédelmi megközelítésmód (konzerválás, restaurálás, 

rekonstrukció) a beavatkozás mértékét írja le, addig az analógia és az 

absztrakció felőli megközelítés a beavatkozás jellegére utal.  
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5. Tézis: Örökségvédelmi beavatkozások interdiszciplináris 

kapcsolatrendszere [4][10] 

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.  

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 örökségvédelem határterületének tekinthető – környezeti, gazdasági és 

társadalmi kapcsolódási pontok mentén – a helyszíni anyagok építőelemként 

történő felhasználása, újrahasznosítása; a település történeti karakterének 

felélesztése, regenerálása; (történeti épülethez, településszövethez 

kapcsolódóan) természeti elemek építészeti vagy urbanisztikai léptékű 

beillesztése; korábban beépített, kiemelkedő természeti jelentőségű területek 

rekultivációja; a helyi építési hagyományok kortárs építészeti átirata; az 

energetikai célú felújítás; a használaton kívüli épületek illetve városnegyedek 

’újrahasználata’, a közterek használatának átértelmezése, sőt bizonyos 

értelemben a használat fenntartására irányuló akadálymentesítés is. 
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6. Tézis: Az épület-rehabilitációk társadalmi szerepe  

- diszciplináris szempontok - [2][4][5][10][16][17] 

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. 

6.a. Az épített örökség vonatkozásában a társadalmi szerep egyik elsődleges 

megjelenési területe a történeti épületek történeti folytonossága, 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. 

6.b. 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 a helyi közösségnek.  

6.c. A használati folytonosság – funkcióváltás kérdésköre (az egyes funkció-

típusok állandósága illetve dinamikus változása) közvetlenül reflektál a 

társadalom átalakulásaira. A funkcióváltás akkor alkalmas az adott épület belső 

törvényszerűségeinek ellentmondásmentes lekövetésére, ha az adaptív 

újrahasznosítás a ’funkcionális hagyomány’-hoz illeszkedik, tehát az új 

rendeltetés az eredeti funkció szerves fejlődésével összefüggésbe hozható. 
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7. Tézis: Az örökségvédelem építészeti módszereinek szakmai és 

társadalmi beágyazottsága Közép-Európában [1][7][11] 

A disszertáció kutatási eredményei kiterjeszthetőek a közép-európai régió 

örökségvédelmi-szemléletbeli viszonyainak elemzésére. 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.  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. Az örökségvédelem területén 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 rajzolódott ki egyértelműen.  
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