
0_3 MEGŐRZÉS ÉS ALAKÍTÁS

Az örökség fogalma egyszerre fejezi ki azt, hogy az adott tárgy, épü-
let, helyszín vagy szokás értéket képvisel, és a felelősséget, ami az 
„örökösökre” hárul, hogy óvják és őrizzék azt. 

Az örökség védelme egyben az identitásunk védelme is. Úgy ün-
nepeljük a húsvétot, mint a nagyszüleink, megőrizzük a régi épü-
leteket, és a családi ékszert viseljük az ünnepeken. Ezáltal érezzük 
magunkat egy családhoz, közösséghez, nemzethez tartozónak. 

Hogy mit tartunk védelemre méltónak, és hogyan védjük az öröksé-
get, az folyamatosan változik.

FUNKCIÓVÁLTÁS

Az épületek megépülnek, átalakulnak, és eltűnnek. Akár történel-
mi események, például háború, vagy akár a közösség megválto-
zott igényei miatt. A pécsi Zsolnay gyár termelése a rendszerváltás 
után például drasztikusan csökkent, így a porcelánmanufaktúra 
területén lévő épületek nagy része fölöslegessé vált. A történeti és 
építészeti értékű épületegyüttest azonban szerencsére nem bon-
tották le, helyette új funkciót kapott: a Zsolnay Kulturális Negyed 
ma kiállításoknak, rendezvényeknek, üzleteknek és egyetemi kép-
zéseknek ad helyet. 

A te környezetedben mi az, amit megváltozott funkcióval őriztek 

tovább? 

VÉDELEM

A változás mellett azt is igényeljük, hogy az épített környezet egyes 
elemei megmaradjanak az utódaink számára. Közös értékeink vé- 
delmére ezért intézményrendszert alakítottunk ki: 

 ▶ jogszabályokat (műemlékvédelmi törvények)
 ▶ végrehajtó szervezeteket 
  (építésügyi és örökségvédelmi hivatalok)
 ▶ egyedi és területi védelmek listáit

Mi az, amit változatlan formában őriznél meg az utókor számára? 

Hogyan és meddig őriznéd meg ezeket?

AZ ÖRÖKSÉG FOGALOM VÁLTOZÁSA

A kulturális örökség fogalma folyamatosan változik. Egyre több  
dolgot tekintünk örökségnek, és ez kihat az örökségvédelem gya-
korlatára is. 

Hogyan tudjuk szerinted megőrizni a matyó hímzés hagyomá-

nyát, az Iparművészeti Múzeum épületét, vagy a kulturális érték-

kel bíró videójátékokat?

ÉRTÉKVÁLASZTÁS

Az utókor mindig újraértelmezi, hogy mi számít értékesnek, és mi 
nem. A szecesszió divathullámként söpört végig egész Európán  
a 20. század elején. Az utókor azonban giccsesnek és értéktelennek 
tartotta a díszes, hullámzó, dekoratív stílust. Az 1970-es években  
a szecesszió alkotásai újra a figyelem központjába kerültek, vagyo-
nokért cseréltek gazdát az aukciókon, az épületek az épített örökség 
részévé váltak. Manapság a szecessziós alkotások tömegcikké vá-
lása miatt ismét újraértékelődik a korszak. 

Minek köszönhető szerinted a retró és vintage tárgyak virágzása? 

Mi az a múlt emlékei közül, ami értékes, menő manapság, és mi 

az, ami nem? 
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Irányítótorony? Sugárút? Kultúrtáj?

Víztorony? Egyutcás falu?

Műemlék?

Kultúrpark?

Emlékmű?

Könnyű?

Komoly?Érték? Giccs? Színház?

Templom? Kulturális Negyed? Ornamentika?

Zsinagóga? Gyár? Motívumkincs? Amfiteátrum?


