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150 ÉvES A SOpROni városszépítő EgyEsülEt – 
váROS(SZ)ÉpíTÉSZETi KOnfEREnciA

veöreös András Miért fontos megőrizni azt, ami régi? 

Nem új megállapítás, hiszen már Aesopus is megírta „A tücsök és a hangya” című tör-
ténetében, hogy az emberi gondolkodás, viselkedés két véglet között mozog: vannak a 
hosszú távon gondolkodók, precízek, takarékosak, tökéletességre törekvők, akik döntése-
iket mindig valamilyen távlati cél elérése érdekében, racionális szempontok alapján hoz-
zák meg; és vannak a pillanatnak élők, akik érzelmi alapon döntenek kisebb és nagyobb 
horderejű kérdésekben egyaránt. Természetesen egyik magatartásforma sem kizárólagos, 
mindannyiunk minden döntésében szerepet játszik az egyik és a másik szempont egy-
aránt, tetteinket a két véglet szerinti gondolkodásmód kombinációja alapján meghozott 
döntések irányítják. A régi tárgyak, régi épületek megőrzése vagy meg nem őrzése kérdé-
sének eldöntése során is számos racionális, gyakorlatias és érzelmi szempont figyelembe-
vételével születik meg az épület sorsát kezében tartó személy vagy csoport végső döntése.

Jelen tanulmányban elsősorban a döntés érzelmi oldalát vizsgáljuk – hiszen valljuk 
be – egy idejétmúlt, formailag túlhaladott, funkcionálisan elavult, műszakilag tönkrement 
épület megőrzése mellett kevés racionális érvet lehet felsorakoztatni. Ennek ellenére, a 
műemlékvédelem létező tevékenység a jóléti társadalomban. Európában és hazánkban is 
mintegy 150 éve intézményes keretek között folyik ilyen irányú gyakorlat. Az emberek 
egyénileg és közösségi szinten, az állam irányításával időt, pénzt és energiát fektetnek a 
régi épületek megőrzésébe.

A régi épületek megőrzésének kérdését három gondolat köré csoportosítva próbál-
juk meg körbejárni: először megkíséreljük meghatározni, hogy mit értünk a „régi” fogal-
mán, majd kifejtjük, hogy mi motiválja a társadalmat a régi dolgok megőrzésére, végül 
kitérünk a „hogyan”-ra, bemutatjuk a régi épületek megőrzésének idealizált folyamatát.

Mi az, hogy régi?

Egy tárggyal kapcsolatban a „régi” kifejezés hordozhat negatív és pozitív tartalmat egy-
aránt. Egyrészt jelentheti azt, hogy az adott tárgy koránál fogva már elhasználódott, tönk-
rement, divatjamúlt, ócska, egyszóval értéktelen. Másrészt azonban, ha valami régi, akkor 
az lehet ritkaság, a mai technológiával elő nem állítható, különleges, vagyis a régisége 
folytán többlet értékkel bíró. A „régi” mint fogalom, önmagában nem határoz meg idő-
távlatot. A régen lekésett vonat néhány perce még ott állt a megállóban; réginek számít 
a háromnapos parizer; régi autó lehet a százéves T-Modell, de a fiatalabb generáció szá-
mára már a kétütemű Trabant is az. Régen épült a Kecske-templom közel nyolcszáz éves 
szentélye; Sopron helyén régen, mintegy kétezer éve állt Scarbantia városa; a régen élt 
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dinoszauruszok pedig hatvanmillió évvel ezelőtt tűntek el a föld színéről. Látható tehát, 
hogy a „régi” önmagában nem jelent abszolút kormeghatározást, hanem mindig egy va-
lamihez viszonyított kort mutat meg. A viszonyítási alap legtöbbször maga az ember, na-
gyobb távlatok esetén az emberek kollektív emlékezetet hordozó csoportja, a társadalom 
vagy annak egy része.

Annak ellenére, hogy a „régi” nem pontos kormeghatározó fogalom, a tárgyak ré-
giségét tudjuk mérni, a keletkezésüktől vagy készítésüktől eltelt idő segítségével. Akár 
pozitív, akár negatív értéket tulajdonítunk a régiségnek, ez az érték az idő múlásával csak 
növekszik, hiszen az idő csak egy irányba halad, a tárgyak minden pillanat elmúlásával 
egyre régebbiek lesznek. Ha a régiséget pozitív értének tekintjük, akkor azt mondhatjuk 
tehát, hogy a régebbi tárgy minden pillanatban értékesebb lesz, mint az előzőben volt.

A tárgyak értéke két oldalról közelíthető meg. Minden tárgynak van egy materiális 
(anyagi) értéke, és egy immateriális (eszmei) értéke. A tárgyak ezen értékeit az épületek-
re vetítve Alois Riegl, osztrák művészettörténész határozta meg a mai napig legjobban 
használható műemléki értékkategóriákat. Ennek megfelelően a műemlék épület értéke 
jelenlegi értékből és emlék-értékből tevődik össze (1. kép). A jelenlegi érték magába fog-
lalja a használati értéket (épület elhelyezkedése, műszaki állapota, hasznos alapterülete, 
környezete), és a művészeti értéket. Ezek közül mindkettő mérhető, forintban kifejez-
hető; bár a művészeti érték meghatározása nyilvánvalóan több szubjektív szempontot 
tartalmaz. Közös tulajdonságuk továbbá, hogy az épületnek mind a használati-, mind a 
művészeti értéke növelhető mesterségesen: a műszaki állapot javítható, az alapterület nö-
velhető, az épület kiegészíthető értéknövelő társművészeti alkotásokkal. 

Az emlék érték az épület történeti értékéből és régiség értékéből áll össze. A történe-
ti érték az épülethez kapcsolódó fontos események, személyek révén határozható meg; 
a régiség érték pedig egyszerűen az adott épület korát jelenti. Sem a történeti értékhez, 
sem a régiségértékhez nem tudunk hozzáadni, ez kizárólag a múltban már lejátszódott, 
megismételhetetlen eseményektől és az épület létrehozása óta eltelt idő hosszától függ.  
A jelenkor emberének döntése alapján ezen értékek tovább örökíthetők, az idő múlásá-
val és az épület használatával napról napra növekedhetnek, de mesterségesen hozzátenni 
nem tudunk, csupán ezek megsemmisítésére van hatalmunk.

A műemléki érték fogalmát a műemlékvédelem alapelveit megfogalmazó nemzet-
közi szakmai dokumentum, az 1964-ben elfogadott Velencei karta így határozza meg:  
„A műemlék fogalmán olyan önálló építészeti alkotásokat és városi vagy falusi együtte-
seket értünk, amelyek valamely sajátos kultúrának, jelentős fejlődésnek, vagy történelmi 
eseménynek tanúi. A műemlék fogalma nemcsak a nagy alkotásokra terjed ki, hanem 
azokra a szerény művekre is, amelyek az idők folyamán kulturális jelentőségre tettek 
szert.”1 A definícióban figyelemre méltó egyrészt, hogy a korábbi értelmezésekkel szem-
ben a műemléki érték nem csak önálló alkotásban, hanem – önmagukban akár kevésbé 

1   A Karta teljes szövege olvasható: Román András (szerk.): Karták könyve. Műemlékvédelmi dokumentu-
mok gyűjteménye. Icomos Magyar Nemzeti Bizottság. Budapest, 2002, 16–18.
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értékes – épületek együttesében is megmutatkozhat; másrészt, hogy nem csak a méretük-
nél, koruknál, művészeti értéküknél fogva kiemelkedő épületek, hanem jelentéktelenebb 
épületek is hordozhatnak műemléki értéket, amennyiben a közösség számára valamilyen 
szempontból fontossá váltak (2. kép).

A Velencei karta, mint nemzetközi szakmai dokumentum csupán ajánlásokat tud a 
szakma számára megfogalmazni, melyeket a civilizált világ államainak többsége egyen-
ként épített be a saját jogrendjébe. Hazánkban a kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. törvény a következőképpen emeli jogszabályi szintre a műemléki érték 
fogalmát: „minden olyan építmény, történeti kert, történeti temetkezési hely, vagy sa-
játos terület, valamint ezek maradványa, továbbá azok rendeltetésszerűen összetartozó 
együttese, rendszere, amely hazánk múltja és a magyar nemzet vagy más közösség hova-
tartozás-tudata szempontjából országos jelentőségű történeti, művészeti, tudományos és 
műszaki emlék alkotórészeivel, tartozékaival és beépített berendezési tárgyaival együtt.”2 

A definíció kulcsfogalma az értéknek a közösség hovatartozás-tudatához kötése – ami 
egyértelműen a racionális oldalról az érzelmi oldalra billenti a mérleget.

A műemléki érték megmutatkozhat az adott épület korában, ritkaságában, egyedisé-
gében, társművészeti értékeiben, technikatörténeti értékében; de műemléki érték lehet 
egy tipikus épületforma jellegzetes példája is. További fontos szempontok az értékmeg-
határozás során az épület hitelessége, eredetisége, illetve épsége, azaz teljessége is. 

2   A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 17.

1. kép. Néhány évtizede egy már nem élő családtag által eltett lekvárok. Az eszmei értékük messze  
meghaladja a materiális értéküket



168
150 éves a Soproni Városszépítő Egyesület – 

Város(sz)építészeti konferencia

A fentiek alapján védendő műemléki értéket képviselhet a településszerkezet, azon 
belül a telekszerkezet, a telkek beépítési módja, az épületek tömegelrendezése, illetve az 
utcakép. Az egyes épületek értékei a belső térszerkezet, az építészeti tér, az épület tar-
tószerkezetei (alapozás, falak, áthidalók, födémek, boltozatok, lépcsők és a fedélszék), 
a külső- és belső nyílászárók és azok alkatrészei (üveg, kilincs, retesz, spaletta, vasalat), 
a felületképzések (vakolatok, falfestések, stukkódíszek), a tetőfedés, a különböző fal-, 
mennyezet- és padlóburkolatok, rácsok, díszítőelemek, sőt akár a gépészeti berendezések 
(cserépkályha, szabadkémény) is (3. kép).

Miért őrizzük meg azt, ami régi?

Néhány elszigetelt ókori és középkori előzményt követően a régi épületnek, a műem-
lék védelmének a gondolata a 19. század közepe táján alakult ki Európában. A nemzetek 
identitáskeresésük során fordultak a múlthoz, Dél-Európában a klasszikus kultúrákhoz, 
északon ennek hiányában a középkorhoz. A múlt művészeti felidézése két művészeti 
irányzatban: a klasszicizmusban és a romantikában öltött testet. Ekkor kezdődött Fran-
ciaországban, Angliában és a német területeken a középkori épületek felújítása – a tulaj-

2. kép. Sopron Belvárosa a Tűztoronyból. Az önmagukban értékes épületek és szerény művek kiemelkedő 
értéket képviselő együttest alkotnak
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donképpeni kortárs építészet, a neogótika formavilágával –, illetve délen a görög-római 
emlékek kiásása és bemutatása. A purista helyreállítások idején sokkal inkább a forma 
megőrzése, mint az anyag megtartása játszott fontos szerepet.3

Az eltelt mintegy másfél évszázad alatt a műemléki érték megőrzésének gondolata 
mind időben, mind térben jelentősen kitágult.4 Ma már értéknek tekintjük a középko-
ri, újkori, 19. századi épületek mellett a szecessziós házakat is; a szakma egyre inkább 
elismeri a korai modern építészet emlékeit, és időnként felfedezzük, hogy a 20. század 
második felében épült épületek is hordozhatnak műemléki értéket.5 Ráadásul az időben 
hozzánk közelebbi épületek esetében az épség, az integritás sokszor kiterjed az épület 
részleteire, akár berendezési tárgyaira is.

A védelem térbeli növekedése az egyedileg védett épületek mellett a műemlék kör-
nyezetbe ágyazottságának fontosságában, a környezet védelmében, majd a műemléki 
településmagok (hazánkban műemléki jelentőségű területek) védelmében mutatkozott 
meg. Ma már a kultúrtáj fogalmát is ismeri a szakma és a jogalkotás, így akár több telepü-
lésre és azok természeti környezetére is kiterjedő védett területeink is vannak. A szigorú-
an vett műemléki védelem irányából az épített örökség védelme irányába való elmozdulás 
következtében kialakult a helyi szempontból jelentős épített környezeti elemek védelme, 
melyet hazánkban jelenleg az önkormányzatok a településkép-védelmi törvény6 alapján 

3   A műemlékvédelem másfél százados története során bekövetkezett elméleti változásait mutatja be Gerő 
László: Építészeti műemlékek. Budapest. 1959; Román András: 487 bekezdés és 617 kép a műemlékvéde-
lemről. Budapest. 2004; Császár László: A műemlékvédelem Magyarországon. Képzőművészeti Zsebkönyv-
tár. Budapest. 1983.
4   Máthé Zsolt: Az épített örökség táguló világa. in: Transsylvania Nostra. XII. évf. (2018) 4. sz. 43–49.
5   Sopron vonatkozásában ld. Kuslits Tibor tanulmányát a Soproni Szemle jelen számában.
6   A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

3. kép. Műemléki értékű házszámtábla
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Települési Arculati Kézikönyvek és ezekre épülő településképi rendeletek segítségével 
tudnak megóvni.

A régi épületek megőrzésére való törekvés magyarázata az ember nem kizárólag 
anyagi, hanem test-lélek-szellem jellegében rejlik. Identitásunk megőrzéséhez, megerő-
sítéséhez nyújtanak segítséget (még ha nem is nélkülözhetetlenek) a régi tárgyak, régi 
épületek. Műemlékeink hazánk viharos múltjának, történelmünknek a kézzel fogható 
bizonyítékai. Ezen épületek fenntartásával őseinkre, az általuk véghez vitt tettekre emlé-
kezünk, ezáltal a jelenkor emberének lelkülete erősödik. Azt mondhatjuk tehát, hogy a 
műemlékek védelmét az emberiség érzelmi oldala legitimálja.

Egészen más üzenete van az „ebben az épületben...” vagy az „itt állt az az épület, 
melyben…” lakott valamely fontos személy, vagy játszódott le egy fontos esemény jellegű 
közléseknek. Az első esetében szinte kézzel fogható a múltbeli történés, míg a második-
ban egy távoli emlékké halványul. Kijelenthetjük ugyan, hogy nem az anyag megőrzése a 
fontos, hanem az épületek által hordozott emlékek, történetek – de ezek megőrzése nem 
lehetséges a hozzájuk kötődő anyag megtartása nélkül, hiszen ezek hivatottak a hitelesség 
fenntartására (4.a-b kép).

Hogyan őrizzük meg azt, ami régi?

Az elmúlt évtizedekben jelentős átalakuláson esett át a műemlékvédelem alapvető foga-
lomrendszere. Még a szűkebb szakma is sokszor esik bele abba a hibába, hogy a fogalmak 
tartalmának elemzése nélkül beszél örökségvédelemről, kulturális örökségvédelemről 
vagy az épített örökség védelméről, a műemlékvédelem helyett. Az örökségbe az épített 
környezet minden korábban megépített eleme beletartozik. Ezen belül természetesen 
vannak értékesebb és kevésbé értékes elemek, de a teljes épített örökség védelme, min-
den elemének a fenntartása életszerűtlen lenne és semmilyen szempontból nem is lehet 
cél. A műemlék ugyanakkor a társadalom által megőrzésre méltónak tartott, a jogszabály 
erejénél fogva is védett objektum, amelynek a megőrzése reális cél. Az anyag korábbiak-
ban már elemzett mulandóságának okán elsősorban az épület szellemiségének, hangula-
tának, a hely szellemének a megőrzése a fontos, de be kell látni, hogy az anyag, a matéria 
helyben való megtartása nélkül ez lehetetlen. 

Ezt felismerve a szabályozás is rögzíti, hogy a műemléki értékű szerkezetek esetében 
azok anyagban való megőrzésére, az egyes épületelemek felújítására kell törekedni. Ez a 
megőrzés, az anyagok, szerkezetek megtartása adja a műemlékvédelem műszaki felada-
tait. A végső megoldás minden esetben kompromisszumok árán tud csak megszületni, 
hiszen manapság egyrészt az épületekkel szemben támasztott követelményrendszer, más-
részt napjaink építőanyagai, építési technológiái, a kivitelezők szaktudása is eltér attól a 
korszaktól, amely az idők során műemlékké lett épületeket létrehozta. Az anyag és a szer-
kezet megőrzésének szándéka mellett fontos kiemelni azt a tényt is, hogy egy épület soha 
nem kiállítási tárgy, hanem használati tárgy, amelynek komoly funkcionális, műszaki és 
esztétikai követelményeket kell kielégítenie.
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4. a) kép. Konkrét személyhez kötődő épület. A történelem tárgyi bizonyítéka, közvetlen kapocs  
a múlt-jelen-(és jövő) között

4. b) kép. A múltbeli eseményre csupán emlékeztető, ahhoz materiális tartalom nélkül kapcsolódó emléktábla
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Az egymásnak sokszor ellentmondó szempontoknak való megfeleltetés a szaksze-
rű műemlék-helyreállítási folyamat segítségével, a résztvevők tisztességes hozzáállásával 
minden esetben biztosítható. A helyreállítási folyamat egyik legfontosabb alappillére a 
műemléki kutatás, az építéstörténeti dokumentáció és az arra épülő műemléki értékleltár. 
Ennek elkészítése részben helyszíni – akár roncsolásos – kutatást, részben nem helyszíni 
kutatást, azaz levéltári, könyvtári adatok összegyűjtését igényli. A dokumentáció része a 
helyreállítási javaslat, amely a műemléki szempontok előtérbe helyezésével ad támpontot 
a helyreállítás tervezőjének. A másik alappillér az egyes szerkezetekre kiterjedő műszaki 
állapotvizsgálat. Az építtető és a (műemléki szakértői jogosultsággal rendelkező!) terve-
ző közös munkájaként összeállított tervezési program, az értékleltár és a műszaki állapot 
ismeretében készíthetők el a helyreállítás konkrét műszaki megoldásait tartalmazó ter-
vek. Az elkészített terveket szakmai hatósági kontrollnak kell alávetni (= engedélyezte-
tés). A szükséges engedélyek beszerzése után kezdődhet meg az épületet érintő építőipari 
kivitelezés, illetve a műemlék-specifikus restaurálás. Fontos megjegyezni, hogy a munká-
latok elvégzése után – ideális esetben – a műemlékkel való törődés nem fejeződik be, az 
épület folyamatos gondozást, karbantartást kíván. Ennek előnye egyrészt a hosszú távon 
jóval alacsonyabb anyagi ráfordítás, másrészt egyedül a folyamatos karbantartás képes a 
műemléki értékű szerkezetek fennmaradását biztosítani.

Összegzésképpen azt mondhatjuk, hogy a műemlékvédelem a régi épületek megőr-
zésével, a társadalom identitásának erősítése és megőrzése érdekében kifejtett tevékeny-
ség. A tevékenység összetettségét a komplex építészeti, műszaki, történeti oldalról való 
megközelítés szükségessége adja. A régi épület megőrzését a tulajdonos szakmai segítség-
gel, egyrészt a funkcionális és gazdasági szempontból jól működő épület kialakítása érde-
kében, másrészt a saját maga és a következő generáció számára egészséges lelkületének 
megőrzése érdekében végzi el. A magyarországi műemlékvédelmi intézményrendszer 
és a működését megalapozó jogszabályi környezet számtalan változáson ment keresztül.  
A 2010-ben még egységes intézmény – azóta folyamatosan változó keretek között műkö-
dő – központi feladatokat ellátó és szakmai irányító szerepet betöltő szervezetre és a me-
gyei Kormányhivatalokon belül működő hatósági feladatokat ellátó egységekre bomlott. 
A széttagolódás következtében egyrészt megszűntek a horizontális szakmai kapcsolatok, 
minden megyei iroda magára hagyottan végzi a feladatait; másrészt a kormányhivatali ve-
zetés – saját attitűdjéből fakadóan – sokkal inkább a hatósági szempontok teljesítését vár-
ja el, mint a minőségi szakmai munkát. Ennek következtében nagy mértékű személycsere 
történt a hatósági oldalon. Nagy tapasztalatú munkatársak hiányában pedig az újonnan 
bekerülő szakemberek a szakmai helyett a bürokratikus szempontokat teljesítő hivatali 
rendszerbe szocializálódnak, így a műemlékvédelem hivatásos ága egyre távolabb kerül 
eredeti küldetésétől. 

A fentiek miatt a jövőben várhatóan rendkívüli mértékben megnövekszik az értékőr-
ző felújításokban részt vevő szakemberek, tervezők, az őket képző oktatási intézmények 
és természetesen a magánszemélyek és a civil szervezetek szerepe és felelőssége.


