
A kerek évforduló alkalmából a Nemzeti Kul-
turális Alap Örökségvédelem Kollégiumának
tagjai, a mûemléki beruházások felelõs politi-
kusai és a mûemlékekkel foglalkozó építészek
együtt ünnepeltek október 12-én, pénteken az
Aquincum Múzeumban megrendezett konfe-
rencián. „Múltunk jövõje jelen idõben” – a
nyelvi tréfának is beillõ cím sugallja, hogy itt
és most kell foglalkoznunk a ránk hagyomá-
nyozódott épített örökséggel, hogy annak jö-
võje biztosított legyen.

Az esemény megnyitásaként köszöntõt
mondott Deme Péter, az NKA Örökségvéde-
lem Kollégiumának vezetõje és Farbaky Péter,
a Budapesti Történeti Múzeum fõigazgatója.
Tuzson Bence államtitkár megnyitóbeszédé-
ben hangsúlyozta, hogy igen fontos a kulturá-
lis emlékeket élõvé tenni.

A délelõtti szekcióban (levezetõ elnök:
Deme Péter) Perlik Pál, az NKA Igazgatóságá-
nak alapító igazgatója és Erõ Zoltán korábbi
kollégiumi elnök elõadásából megismerhettük
az NKA Örökségvédelem Kollégiumának törté-
netét és mûködésének fontosabb állomásait,
megalapítását és átszervezõdését, fõbb bevé-
teli forrásait és a támogatható projektek típu-
sait. Az önálló Örökségvédelem Kollégiumá-
nak 2004-es megalapítása elõtt több kollégi-
um is foglalkozott örökségvédelemmel, így az
Építészet mellett például a Zenemûvészet, a
Fotómûvészet, a Filmmûvészet Kollégiuma is.
Az új kollégium létrejöttekor fontos volt defi-
niálni mûködésük határait: csak országos mû-

emlékekkel foglalkoznak, és az állami költség-
vetéstõl elválasztva kívánnak mûködni, ön-
kormányzati, egyházi és nonprofit pályázókat
támogatnak, továbbá gazdasági társaságokat
és magánszemélyeket. A pályázók elõszûrését
célozva megkövetelnek bizonyos önrészt, és
azt is, hogy a projekt kellõen elõkészített le-
gyen, ez jóváhagyott építési engedélyezési
tervet jelent.

Ezután olyan projektek bemutatói követ-
keztek, amelyek számos alkalommal részesül-
tek NKA-támogatásban, ezek között szerepelt
egyházi épület (oltár- és kegykép-restauráció
Torbágyon, Baracza Szabolcs), vár (Szádvár
megmentése és az e célból alakult, tizenkét
éve mûködõ Szádvárért Baráti Kör, Kovács
Lajos és Kelemen Bálint), kastély (a Naszály
melletti Balogh-Eszterházy-kastély, Masza-
lavér Imre), lakóház (Handler Nándor soproni
lakóháza, korai neobarokk homlokzattal,
Jakab Attila). A következõ elõadások a távo-
labbi múlt emlékeit mutatták be, az építészeti
helyreállítástól mind inkább elmozdulva a ré-
gészet irányába: a Bakonyerdõ Zrt. erdõterü-
letein fekvõ vár- és templomromok feltárása
és helyreállítása (Stubán Zoltán: salföldi pálos
kolostorrom, dabosi templomrom, szigligeti
óvár, bakonyszentjakabi pálos kolostorrom),
az Aquincumban zajló feltárások (Láng Orso-
lya elõadásában ismertette a Festõház és a
Mithraeum rekonstrukcióját is), Zalavár ása-
tása (Ritoók Ágnestõl megtudhattuk: egykor a
Karoling birodalom legkeletibb grófsági szék-

helye lehetett Zalavár). I. Rákóczi György sá-
rospataki ágyúöntõ mûhelye bár az elõzõek-
nél jóval fiatalabb, az 1600-as évek közepérõl
származó emlék feltárásához is régészeti
módszerekre volt szükség – mára látogatható,
az ágyúöntés folyamatát bemutató kiállító-
hellyé alakult át (a munkát Ringer István
ismertette). Az elsõ szekció utolsó elõadója-
ként Kovács Olivér mutatta be a muem-
lekem.hu portál létrejöttét és tízéves fennállá-
sának történetét, valamint a mobil telefonok-
ra is optimalizált új weboldalt, mindezeken
keresztül pedig a nem profitorientált ismeret-
terjesztés rögös útját.

A délelõtti szekció végeztével a közeli
Mithrász-szentélyhez invitálták a vendégeket,
ahol leleplezték az NKA 25 éves évfordulójá-
nak és a helyreállított szentélynek emléket ál-
lító táblát. Latorcai Csaba államtitkár avató-
beszédét követõen a közönség bejárhatta a re-
konstruált épületet, amelyben eredeti helyén
állították ki a nagyméretû Mithrász-szobrot.
Az egyik hosszoldalfalon vetített bemutató ér-
zékelteti az épület egykori megjelenését és az
aquincumi épületegyüttesben elfoglalt helyét.
Nota bene, nem szükséges mindent fizikai va-
lójában helyreállítani, ha az épület élmény-
szerû bemutatására törekszünk – a 3D model-
lezés nagy segítségünkre van ebben, a lelet-
anyag sérülése nélkül.

A délutáni szekcióban (levezetõ elnök:
Vukoszávlyev Zorán) a mûemlékvédelem,
örökségvédelem jelenével és jövõjével foglal-
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kozó elõadások következtek. Földváry Gábor
István miniszteri biztos Az örökségvédelem
irányai címû elõadásában mutatta be a mû-
emlékvédelem jelenleg folyó programjait,
ezek a Népi Építészeti Program, a Nemzeti
Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram, a
budai várnegyeddel foglalkozó Nemzeti
Hauszmann Terv és az országhatárokon túli
magyar emlékek védelmére alakult Rómer
Flóris Program. A népi mûemlékekrõl beszél-
ve kiemelte, hogy ezeknek az épületeknek a
háromnegyede magánkézben van, ezért a szá-
mukra nyújtott támogatás kiemelten fontos,
mert egyéb forrást kevéssé tudnak igénybe
venni. Virág Zsolt miniszteri biztos a Nemzeti
Kastélyprogramot és a Nemzeti Várprogramot

ismertette részletesebben: térképen láthattuk
a programban részt vevõ 20 kastély és 19 vár
elhelyezkedését. Hangsúlyozta, hogy az épü-
leteket több szempontból is egységesen keze-
lik, a felújítások, helyreállítások befejeztével a
látogatáshoz kapcsolódó kiegészítõ szolgálta-
tások egységesek lesznek, pl. Legendárium,
Kertbirodalom, Minivilág várja majd a vendé-
geket, de egyes helyszíneken lesz Lovas- és
Kerékpáros pont, vagy Állatbarát kert is.
Hangsúlyozta a mûemlékek turisztikai hasz-
nosítását, továbbá megjegyezte, hogy a kasté-
lyok esetében nem elhanyagolható az eredeti
reprezentációs funkció, így például az eskü-
võkre való bérbeadás is fontos bevételi forrá-
sa lehet a programban részt vevõ kastélyok-
nak.

Varga Mariann, a Magyar Építészeti Múze-
um és Mûemléki Dokumentációs Központ
megbízott igazgatója a múzeum és a gyûjte-
mény jövõjérõl beszélt. Sokakat érdekel, mi-
kor válik kutathatóvá, hozzáférhetõvé a gyûj-
temény. Hangsúlyozta: a múzeum állandó ki-
állítóhely nélkül is mûködik, húszfõs kutatói

bázissal rendelkeznek, illetve a Kozma-emlék-
év keretében kétnapos emlékkonferenciát ren-
deztek a Mûcsarnokban október 8-9-én.
Fejérdy Tamás, az ICOMOS Magyar Nemzeti
Bizottságának tiszteletbeli elnöke Kulturális
örökségvédelmi szakmai fejlesztési program
címû elõadásában a mûemlékvédelem öt év-
vel ezelõtti helyzetét vetette össze a maival.
Szomorúan jegyezte meg, hogy míg a komple-
xitásra törekvõ magyar módszer egyre több
helyen (pl. Szlovákiában is) népszerûvé válik,
mintha a magyarok lemondtak volna errõl.
Rámutatott: a hatósági munka nem azonos a
felügyelõi munkával, bár a gyakorlatban ke-
véssé látszanak a határok. A kulturális örök-
ségvédelem közügy, és stabil társadalmi bá-
zist igényel, ezért kiemelten fontos az oktatás,
nevelés, illetve az ösztönzõ támogatási rend-
szer.

Deme Péter, az NKA Örökségvédelem Kol-
légiumának vezetõje az esemény záró elõadá-
sában a jövõbeni kilátásokat vázolta fel, a
2004-es, alapításkori támogatási rendszert üt-
köztette a jelenlegivel. Rámutatott, hogy a
mûemlékekkel foglalkozó magánszemélyek,
illetve kisebb önkormányzatok szinte kizáró-
lag az NKA forrásaira támaszkodhatnak. A ki-
sebb összegû, de évente újra megpályázható
támogatások egyrészt segítik az építési mun-
kák szakaszolását, másrészt újabb források
felkutatására is ösztönzik a támogatottakat.
Azt is elmondta, hogy ha jelentõsen megnöve-
kednének az NKA forrásai, akkor hasznos len-
ne az elõkészítésre, kutatásra és szakszerû
tervezésre is fordítani – nem beszélve a rend-
szeres fenntartási munkákról, amelyek támo-
gatása sajnos egyelõre nem megoldott. Végül
kiemelte a médiamegjelenés, népszerûsítés
fontosságát, és reményét fejezte ki a szoro-
sabb együttmûködésre a hasonló témákkal
foglalkozó NKA-kollégiumokkal.

Az elõadások után kerekasztal-beszélgetés
keretében válaszoltak a közönség kérdéseire a
délutáni szekció elõadói. Varga Mariann el-
mondta, hogy reményeik szerint a Magyar
Építészeti Múzeum és Mûemléki Dokumentá-
ciós Központ anyagait a következõ év folya-
mán újra hozzáférhetõvé teszik az érdeklõdõk
számára. Hangsúlyozta, hogy egy ilyen nagy
anyag átköltöztetése és rendszerezése igen
hosszú idõt vesz igénybe. Feld István a várak
realisztikus, de tudományosan megalapozat-

lan rekonstrukciójára hívta fel a figyelmet:
beszédes, hogy az egyik nemrégiben felújított
épületet „vár és panoptikumként” hirdetik –
de vajon mûemlék-e még? Ráday Mihály a
Nemzeti Hauszmann Terv egyes elemeit kifo-
gásolta – Földváry Gábor István felhívta a fi-
gyelmet, hogy a várnegyed rekonstrukcióját
célzó terv Fodor Gergely miniszteri biztoshoz
tartozik. Bugár-Mészáros Károly, a Magyar
Építészeti Múzeum korábbi igazgatója a Nem-
zeti Kastély- és Várprogram kapcsán kifogá-
solta, hogy a programban szereplõ épületeket
összesítõ térképen a Balaton vonalától délre
esõ terület jóformán üres, holott ott is vannak
megõrizendõ értékek. Azt is megjegyezte,
hogy bár a magyar építészet kiemelkedõen ér-
tékes alkotásokkal rendelkezik a historizmus,
a szecesszió és a kora modern idõszakából,
egyetlen korabeli módon berendezett, látogat-
ható enteriõrt sem találunk az országban,
ahogy az ipari és mezõgazdasági építészet
emlékei is méltatlanul mellõzöttek – igaz ez
sajnos a késõbbi modern építészetre is
(amelynek mûemléki szempontú értékelése
egyelõre nem történt meg), fûzte hozzá
Vukoszávlyev Zorán. Németh Györgyi törté-
nész rámutatott: ugyanolyan érveléssel lehet-
ne védeni az ipari épületeket, mint ahogy a
népi építészetet is védjük – hiszen korábban
az utóbbi csoportba tartozó emlékek védelmé-
nek szükségessége sem volt mindenki számá-
ra egyértelmû.

Fejérdy Tamás sajnálkozva jegyezte meg,
hogy hiány van szép, mûemlékekkel kapcsola-
tos kiadványokból. Csodálatos lenne, ha a
mûemlékek számba vételét, kutatását, helyre-
állításuknak tervezését és kivitelezését, majd
hosszú távú fenntartásának biztosítását köve-
tõen még a folyamat és a kész mû bemutatá-
sáról szóló kiadványra (vagy könyvre, elõ-
adásra) is maradna kedv, energia – és anyagi
forrás. Szerencsére az NKA támogatja kiad-
ványok, ismeretterjesztõ anyagok készítését
is, így remélhetõ, hogy a jövõben mind több
mûemlék-helyreállításról és mûemlékvédelmi
konferenciáról jelenik meg olyan anyag,
amely a szakma és a szélesebb közönség szá-
mára is elérhetõ lesz.

Ware-Nagy Orsolya
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