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A legtágabban értelmezett természeti és kulturális örökség mindenkié. Egyetemleges 

értékeinek megértése, értékelése és megőrzése mindannyiunk joga és felelőssége. 

 

A kulturális turizmus nemzetközi kartája, 1999 

 

 

 

 

 

BOLOGNA 

 

O Bologna, sei regina, 

sei antica e sei divina. 

Dell’Emilia e dell’Italia, 

sei la gemma che più ammalia. 

Di turisti meta ideale, 

fin dall’era medioevale. 

Sei famosa per la cucina, 

ma più ancora per la dottrina. 

Culla di genî e grandi artisti, 

di commercianti e di musicisti. 

Tutti quanti i bolognesi, 

sono colti e son cortesi. 

 

Chi Bologna ha visitato, 

volentieri vi è tornato. 

Belle le vie, belle le piazze, 

assai belle son le ragazze. 

Le due torri specialmente, 

estasiar fanno la gente. 

Anche Dante le ha cantate; 

nel suo carme immortalate. 

Nella splendida Piazza Maggiore 

ferve la vita, regna l’amore. 

Bologna bella, Bologna cara, 

sei proprio una città rara! 

 

Mario Gasparini 

 



7 
 

1. BEVEZETŐ 

 

 

1.1. A disszertáció témája és célja 

 

A doktori értekezés témája a kulturális örökséggazdálkodás. A hazai szakmai 

diskurzusban az utóbbi években egyre gyakrabban használt kifejezés azonban még nincs 

hivatalosan definiálva. Hazánkban a kutatások a kulturális örökség és a gazdaság 

kapcsolatáról, az örökség gazdasági és társadalmi hatásáról csak a közelmúltban kezdődtek 

el. A 2009-es pénzügyi válság irányította rá a hazai szakemberek figyelmét az épített 

örökségben rejlő gazdasági lehetőségekre. 2010-ben szerveztek először nemzetközi 

konferenciát e témában Örökség a gazdaságban – Gazda(g)ság az örökségben címmel. A 

2011-ben Az épített örökség védelmében: Változó társadalom – változó műemlékvédelem? 

című, budapesti műemlékvédelmi konferencia már gazdasági szakembereket is bevont a 

diskurzusba. Jelenleg is alapvetően két szemlélet uralkodik. A klasszikus műemlékvédelem 

szakemberei a nemzetközi dokumentumokban lefektetett alapelvek szigorú betartása 

mellett érvelnek, míg a paradigmaváltás képviselői az örökség gazdaságfejlesztési 

potenciáljának kihasználását szorgalmazzák a megváltozott társadalmi igények 

kielégítésére. Az ICOMOS1 Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület (MNB) mint a hazai 

örökségvédelmi szakmai civil szervezet kiemelkedő, Örökség a jövőnek – jövő az 

örökségnek 2013-2014 elnevezésű, egy éves programsorozata keretében vitatta meg a 

hazai örökségvédelem aktuális helyzetét. Az ICOMOS MNB egyik legfontosabb feladata a 

kulturális örökségvédelem alapelveinek egységes megfogalmazása és hatékony 

kommunikációja. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal újjászervezésével 2012 

szeptemberében létrejött Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltató 

Központ már nevében jelzi a szemléletváltást. A Magyar Urbanisztikai Társaságon (MUT) 

belül 2012 májusában létrejött Örökséggazdálkodási Tagozat az önkormányzatoknak kíván 

szakmai segítséget nyújtani örökséggazdálkodási terveik elkészítéséhez.  

Az új szemlélet a nemzetközi műemlékvédelmi dokumentumok fejlődésében és az 

Európai Unió kulturális örökségi politikájában is megfigyelhető. A nemzetközi 

egyezmények, karták, irányelvek jól tükrözik ezt a folyamatot, amely a tárgyiasult 

(elsősorban építészeti) örökség védelmétől a szellemi örökséget is magában foglaló 

                                                           
1 ICOMOS – International Council on Monuments and Sites 
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kulturális örökség megőrzéséig, fenntartható kezeléséig, fejlesztéséig terjed. „A 

fenntartható Európa stratégiai erőforrásául szolgáló kulturális örökség” már magában 

foglalja a tárgyi, a szellemi és a digitális örökséget is. A 2014-ben született, mérföldkőnek 

számító európai uniós dokumentum többek között hangsúlyozza a kulturális örökség 

szerepét a kreativitás és innováció fejlesztésében, illetve a kulturális és kreatív ágazat 

részeként annak fontos gazdasági hatását.  

Dolgozatomban Bologna példáján keresztül vizsgálom meg, hogy a város mennyire 

felel meg ezeknek az irányelveknek és ajánlásoknak. Alapvetésem, hogy az önkormányzat 

jó gazda módjára felelősen és sikeresen gazdálkodik kulturális értékeivel. A „Bologna a 

kultúra városa” koncepcióval, az Európa Kulturális Fővárosa 2000 megaprojekt 

megvalósításával a kultúra először kapott központi szerepet a város fejlesztési 

politikájában. A kultúrát stratégiai erőforrásul felhasználva az önkormányzat kulturális 

alapú városfejlesztést indított el, melyet azóta is követ. „A kultúra városa” koncepciótól 

indulva a napjainkig terjedő mintegy húszéves időtávban néhány projekten keresztül 

megvizsgálom, hogyan gazdálkodik kulturális örökségével a város.  

 

Dolgozatom célja kettős. Egyrészt a nemzetközi örökségvédelmi és európai uniós 

kulturális örökséggel foglalkozó dokumentumok vizsgálatán és a hazai szakmai diskurzus 

elemzésén keresztül kívánom bemutatni a műemlékvédelemtől az örökséggazdálkodásig 

terjedő fejlődési folyamatot, valamint a kulturális örökséggazdálkodás fogalmának 

meghatározására szeretnék javaslatot tenni a hazai örökségvédelmi és örökséggazdálkodási 

szakma számára. 

Másrészt Bologna kulturális örökséggazdálkodása aspektusait a sikeresen 

megvalósult és jól működő örökségvédelmi, kezelési és fejlesztési projektek, illetve a 

szellemi örökség valorizációja elemzésén keresztül szeretném bemutatni, tanulságokat 

levonni. Az újonnan kifejlesztett módszerek és eszközök, jó példák alapján ajánlások 

megfogalmazásával a hazai szakmai diskurzushoz szeretnék hozzájárulni. 

 

 

1.2. A disszertáció felépítése és az alkalmazott módszerek 
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A doktori értekezés két nagy részből áll. A műemlékvédelemtől az örökséggazdálkodásig 

című fejezet a kulturális örökség fogalmának meghatározásával indul, és a kulturális 

örökséggazdálkodás meghatározására tett javaslattal zárul. A műemlékvédelemtől a 

kulturális örökséggazdálkodásig című középső alfejezetben először a nemzetközi 

egyezmények, ajánlások, irányelvek, karták alapján vizsgálom meg a műemlék/örökség 

fogalmának, tartalmának és a műemlékvédelem/örökségvédelem elveinek és 

tevékenységeinek fejlődését. Majd az Európai Unió kulturális örökségi politikájában 

bekövetkezett szemléletváltozást képviselő, mérföldkőnek számító dokumentumokat 

elemzem. Végül a hazai örökségvédelemben bekövetkezett paradigmaváltás folyamatát, 

különböző szakmai álláspontot és néhány, szemléletében is friss példát ismertetek. 

A dolgozat második, fő része a bolognai esettanulmány, amely a város kulturális 

örökséggazdálkodásának mintegy húsz éves időszakát mutatja be és elemzi. Az első 

alfejezet, Bologna városa mint kulturális projekt azt a koncepciót fogalmazza meg, 

amelynek keretében az önkormányzat a civil társadalmat, az aktív polgárokat és a 

magánszférát sikeresen bevonja a település kulturális arculatának kialakításába (tervezés), 

valamint intangibile és tangibile kulturális értékei valorizációjába és fejlesztésébe 

(megvalósítás). A közös kulturális projekt azt is kifejezi, hogy a társadalom egésze érez 

felelősséget a közös értékekért, a közjavakért, illetve megőrzésükért, használatukért, 

fenntartásukért. A kultúra városa alfejezet elsősorban a szellemi kulturális értékek és a 

gazdaság kapcsolatának vizsgálatával, míg a Bologna árkádjai a város épített örökségének 

valorizációjával foglalkozik. A Genus Bononiae – Múzeumok a városban című alfejezet a 

Carisbo banki alapítvány által megvalósított és működtetett kulturális útvonal és a 

megtérülő kulturális befektetés sikeres példáját elemzi. Ezt követően három jelentős 

kulturális projekt részletesebb elemzésével a kulturális örökséggazdálkodás további 

aspektusait mutatom be. A Bologna 2000 nevű megaprojektben fogalmazta meg először a 

város vezetése, hogy kulturális és művészeti értékeit stratégiai erőforrásként kívánja 

felhasználni. Az elindított, kulturális alapú városfejlesztés, a kulturális örökséggel való 

tudatos gazdálkodás egyik kiemelkedő példája a Certosa – Bologna műemléki sírkertje 

program, mely egy komoly megőrzési, konzerválási problémából – ötletes megoldással – 

sikeres örökséggazdálkodási projektté és turisztikai attrakcióvá vált, amely alapján az 

önkormányzat egy európai szintű együttműködési hálózatot hozott létre. Végül Bologna 

egyik jelképe, a Neptun-szökőkút restaurálása elnevezésű, több szempontból is innovatív 

projekt vizsgálata zárja a dolgozat bolognai esettanulmányát. 
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Kutatási módszerem több elemet is magába foglal. Az ICOMOS MNB Kulturális turizmus 

Szakbizottsága tagjaként, valamint a MUT Örökséggazdálkodási Tagozat alapító tagjaként 

rendszeresen részt veszek a MNB és a Szakbizottság, illetve a MUT és a Tagozat 

programjain, fórumain, konferenciáin. Előadásaimmal magam is aktívan hozzájárulok a 

szakmai diskurzushoz. A szakirodalom tanulmányozása mellett figyelemmel kísérem az 

ICOMOS és MUT honlapján, valamint a MUT hivatalos facebook-oldalán közzétett 

információkat. 

2009-től rendszeresen járok Bolognába kutatni. Így kutatóként és kulturális 

turistaként egyszemélyben fokozatosan ismertem meg a város kulturális értékeit. 2014-ben 

a Campus Hungary ösztöndíj révén hosszabb időt is eltöltöttem Bologna Város 

Önkormányzatánál (Dipartimento Economia e Promozione della Città), ahol 

kutatásvezetőm, Mauro Felicori irányításával közelebbről és alaposabban is 

megvizsgálhattam Bologna kulturális projektjeit. Konzultációkat folytattam a projektek 

felelőseivel, valamint az egyetem professzoraival és kulturális civil szervezetekkel (ld. 

konzultációs jegyzék). Számos tanulmány, kiállítási katalógus, monográfia, 

konferenciakötet, programfüzet, ismertetők, önkormányzati dokumentumok és egyéb 

kiadványok, valamint a bolognai könyvtárakban talált anyagok szolgáltak kutatásom 

alapjául. Az örökségi helyszíneket digitális fotósorozattal dokumentáltam. A legújabb 

adatok és fejlemények folyamatos figyelemmel kísérését segítik az önkormányzatnak és 

projektjeinek, a város kulturális intézményeinek honlapjai, hírlevelei és facebook-oldalai, 

valamint a megismert kollégák és kulturális civil szerveztek hivatalos facebook-oldalai. 

A Bolognában eltöltött hosszú idő lehetővé tette számomra, hogy sokféle kulturális 

programon, nappali és éjszakai vezetett sétán, koncerten, performanszon, kiállításon, 

előadáson, művészeti és zenei fesztiválon, művészeti vásáron részt vegyek, és így 

személyes élményeken keresztül tapasztaljam meg a város gazdag kulturális értékeinek 

valorizációját. 

A dolgozatban a legfontosabbnak tekintett projekt, a bolognai Certosa műemléki 

temető jelentőségének vizsgálatához több olasz műemléki sírkertet is felkerestem, 

tanulmányoztam és digitális kamerámmal dokumentáltam őket, valamint mindehhez 

szakirodalmat gyűjtöttem, kiadványokat vásároltam. A meglátogatott műemléki sírkertek 

(zárójelben alapításuk évével): Cimitero acattolico di Roma (1716), Cimitero Comunale 

Monumentale Campo Verano (Roma, 1812), Cimitero delle Porte Sante (Firenze, 1848), 

Cimitero Monumentale di Saglieno (Genova, 1851), Cimitero Monumentale di Milano 
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(1866), Cimitero della Villetta (Parma, 1817), Cimitero Monumentale Costa2 (Modena, 

1858), Cimitero Monumentale di Forlì (1807), Cimitero Monumentale della Certosa di 

Ferrara (1813), Cimitero ebraico di Ferrara (1626), Cimitero dell’Osservanza (Faenza, 

1830), Cimitero Monumentale di San Cassiano in Pennino (1928). 

 

Dolgozatom első fele, A műemlékvédelemtől az örökséggazdálkodásig című fejezet 

mintegy elméleti megalapozó részként szolgál a dolgozat második, fő részéhez, a bolognai 

esettanulmányhoz. Az örökségvédelem nemzetközi és európai uniós dokumentumai 

elemzését a magyarországi örökségvédelmi és az urbanisztikai szemléletváltozás vizsgálata 

követi. A hazai örökségvédelem, illetve örökséggazdálkodás elemzéséhez egyrészt a 

szakmai diskurzusban való aktív részvételem, másrészt a külföldi és hazai szakirodalom 

tanulmányozása jelentette az alapot. A tanulságok levonása alapján javaslatot tettem az 

örökséggazdálkodás meghatározására. 

A kulturális örökséggazdálkodás Bologna városában című bolognai esettanulmány 

négy alfejezetre tagolódik. A kulturális örökséggazdálkodás aspektusait kulturális 

projektek elemzésén keresztül mutatom be. Kutatási módszerem mind a négy esetben 

komplex: egyrészt a szakirodalom, önkormányzati és egyéb dokumentumok, kiadványok 

tanulmányozása, valamint személyes konzultációk jelentik, másrészt az épített örökség 

helyszíni vizsgálata, és a kulturális programokon való részvétellel személyes élményen 

keresztül szerzett tapasztalat alapján értékeltem a szellemi kulturális örökség 

valorizációját.  

  

                                                           
2 A modenai temetőben való fényképezéshez külön engedélyt kellett kérnem (1. függelék). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Parma
https://it.wikipedia.org/wiki/Forl%C3%AC
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrara
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2. A MŰEMLÉKVÉDELEMTŐL AZ ÖRÖKSÉGGAZDÁLKODÁSIG 

 

 

2.1. A kulturális örökség fogalmának meghatározása 

 

 

Az örökség fogalma a múltból nő ki, meghatározza a jelent, és jelentéssel ruházza fel azt, amit a 

következő nemzedékeknek átadunk. Ebben az értelemben nemcsak ablak a történelmünkre, hanem 

kapu is a jövőbe.3 

Bogyay Katalin,  

Magyarország UNESCO nagykövete, az UNESCO 36. Közgyűlésének elnöke 

 

 

A kulturális örökség mai, legtágabban értelmezett definícióját az Európai Unió Tanácsának 

a fenntartható Európa stratégiai erőforrásául szolgáló kulturális örökségről szóló 

dokumentumának meghatározása adja: 

 

A kulturális örökség a múlt által ránk hagyott források összessége – legyen az tárgyi, 

szellemi vagy digitális (eleve digitális vagy digitalizált) formátumú –, beleértve a 

műemlékeket, lelőhelyeket, tájakat, készségeket, gyakorlatokat, tudást és az emberi 

kreativitás megnyilvánulásait, valamint azokat a gyűjteményeket, amelyeket olyan 

köz-, illetve magánszervezetek őriznek és tartanak fenn, mint a múzeumok, a 

könyvtárak és az archívumok. A kulturális örökség az idő folyamán az emberek és 

környezetük közötti interakció révén alakult ki és folyamatosan bővül. E források 

kulturális, környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból kiemelkedő értéket 

képeznek a társadalom számára, fenntartható kezelésük ezért a 21. század stratégiai 

döntését jelenti.4  

 

                                                           
3 Bogyai K.: Előszó. In: Ferch M. (szerk.): Az épített örökség védelmében. Változó társadalom – változó 

műemlékvédelem? L’Apologie du patrimoine architectural. Société en changement – protection du 

patrimoine en changement? The Protection of Architectural Heritage. Changing Society – Changing 

Concepts of Historic Monuments Protection? Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, Budapest, 2011. 

9. 

4 A Tanács következtetései (2014. május 21.) a fenntartható Európa stratégiai erőforrásául szolgáló kulturális 

örökségről (2014/C 183/08) 2. pontja. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(08)&from=EN Letöltve: 2017. március. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(08)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(08)&from=EN
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A kulturális örökség tartalmának ilyen gazdag megfogalmazásához azonban nagyon 

hosszú út vezetett el. A nemzetközi egyezmények, karták, irányelvek, deklarációk és 

ajánlások jól tükrözik a fejlődés folyamatát a tárgyiasult – elsősorban építészeti – örökség 

védelmétől a szellemi és digitális örökséget is magába foglaló kulturális örökség 

megőrzéséig, fenntartható kezeléséig, fejlesztéséig. A Karták Könyve első kiadása 

előszavában a műemlékvédelem e nemzetközi dokumentumairól olvashatjuk: 

 

A műemlékvédelem, azaz ma már meghatározó, sokatmondó, tágabb körben 

használatos definíció szerint: a kulturális örökség védelme terén az elmúlt mintegy fél 

évszázad alatt számos fontos nemzetközi dokumentum született. E dokumentumok 

általános célja csaknem azonos: abban akarnak segítségünkre lenni, hogy jobban, sőt 

jól tudjuk megóvni és továbbítani örökségünket. Azt az örökséget, amely mindig 

valamely igen jól meghatározott közösséghez tartozik, s amely mégis az egész 

emberiség számára fontos”.5 

 

 

2.2. A műemlékvédelemtől a kulturális örökséggazdálkodásig 

 

 

2.2.1. Nemzetközi egyezmények, ajánlások, irányelvek, karták 

 

 

A kulturális örökséggazdálkodás fogalmának meghatározásához elengedhetetlen a 

műemlékvédelem fejlődésének – dolgozatunk szempontjából fontosabb állomásait jelző 

nemzetközi dokumentumok – megismerése. Ahogy idővel a védendő, a jövő generációi 

számára továbbörökítendő kulturális értékek köre is kiszélesedett, úgy az 

örökségvédelemhez és kezeléshez kapcsolódó tevékenységek, elvek (fenntartható 

használat, örökséginterpretáció stb.) is kibővültek az egyre gyorsabban változó világunk 

kihívásainak (globalizáció, fenntartható fejlődés) és lehetőségeinek (infokommunikációs 

technológia, innováció) megfelelően.  

E nemzetközi dokumentumokat három csoportba sorolhatjuk: 

 

                                                           
5 Fejérdy T.: Előszó. In: Dr. Román A. (szerk.): Karták Könyve – Műemlékvédelmi dokumentumok 

gyűjteménye. ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület, Budapest, 2002. 7. 
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- nemzetközi szervezetek által deklarált egyezmények (pl. ENSZ, UNESCO, 

Európa Tanács), amelyek magyar jogrendben kihirdetésre kerültek vagy szövegét 

átültették. Az egyezmények részesei az önkéntesen aláíró államok, amelyek az 

egyezményben foglaltakat magukra nézve elfogadják.  

- nemzetközi ajánlások, ill. irányelvek, melyek nem államközi jellegű okmányok. 

Egy-egy nemzetközi kulturális szakmai szervezet, általában egy-egy nemzetközi 

szakkonferenciához kötődve bocsátja ki. (Jellegüknél fogva nem képeznek 

jogszabályi megjelenést.) 

- karták, melyek az ajánlásokhoz hasonlóan nem államközi okmányok, s nem 

kötődnek elfogadási eljáráshoz sem. Egy-egy örökségvédelmi részterület szakmai 

kérdéseit, problematikáját feldolgozva adnak a helyes kezelésre, szemléletre 

iránymutatásokat.6  

 

Az alábbiakban időrendben mutatjuk be a műemlékvédelem tárgyának, értelmezési 

tartományának kiszélesedését, kiemelve a dolgozat témája szempontjából fontosabb 

elveket. 

 

Az 1931. évi Athéni Karta7 fogalmazta meg először ezeket az általános műemlékvédelmi 

alapelveket. A konferencia ajánlásai közül kiemelünk néhányat: „ha lehetséges fenn kell 

tartani a műemlékek rendeltetését, mely biztosítja életük folyamatosságát, de a modern 

funkcióknak mindenekelőtt tisztelnie kell a műemlék történeti és művészeti jellegét”8. 

Fontos megállapítás a magánérdekkel szemben a közösség jogainak támogatása, valamint a 

műemlékek iránt érzett tisztelet és ragaszkodás mint a megőrzés legjobb biztosítéka. A 

konferencia határozatot hozott arról, hogy „a nevelők nagy gonddal szoktassák az ifjúságot 

a műemlékek minden rongálásának megakadályozására, és indítsák őket nagyobb általános 

érdeklődésre az egész emberi kultúra e tanúbizonyságainak védelme iránt.”9 Az Athéni 

                                                           
6 Czétényi P. – Vukov K. – BCE Tájépítészeti Kar: Örökségvédelmi fogalomtár, MÉK Műemlékvédelmi, 

Restaurátori Tagozat, Budapest, 2009. 6-7. 

7 Nemzetközi karta a műemlékek és műemléki együttesek konzerválására és restaurálására, melyet a 

műemlékkel foglalkozó építészek és szakemberek I. nemzetközi kongresszusa, 1931-ben, Athénban fogadott 

el. 

8 Athéni Karta (1931) In: Dr. Fejérdy T. (szerk.): Karták Könyve – Műemlékvédelmi dokumentumok 

gyűjteménye. (2. bővített kiadás), ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület, Budapest, 2011. (a 

továbbiakban: Fejérdy, 2011) 13. 

9 Uo. 15. 
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Karta széles nemzetközi mozgalom fejlődését segítette elő, mely az ICOM10 és az 

UNESCO tevékenységében, és ez utóbbi által, a kultúrjavak konzerválásának és 

restaurálásának tanulmányozására létrehozott Nemzetközi Központ11 megalakításában 

mutatkozott meg. Harminc évvel később elérkezettnek látszott az idő a karta elveinek 

felülvizsgálatára, melyre Velencében, a II. nemzetközi kongresszuson került sor. 

 

Bár a Karták Könyvében nem szerepel, és nem tekintendő a műemlékvédelemhez tartozó 

nemzetközi dokumentumnak, mégis fontosnak tarjuk megemlíteni az Európai Kulturális 

Egyezményt (1954)12, mely először használja a „kulturális örökség” kifejezést: „Minden 

szerződő Fél megfelelő intézkedéseket hoz avégből, hogy megőrizze és ösztönözze 

nemzeti hozzájárulását a közös európai kulturális örökséghez.”13 A 2. cikkből kiolvasható, 

hogy ez alatt elsősorban a nyelv, a történelem és a műveltség értendő. Ugyanakkor az 5. 

cikk – pontosan meg nem határozott– tárgyakat is ide sorol: „A saját ellenőrzése alatt álló 

és európai kulturális értéket képviselő tárgyakat minden Szerződő Fél Európa közös 

kulturális öröksége szerves részének tekinti, megfelelő intézkedéseket hoz azok 

megőrzésére és gondoskodik ésszerű hozzáférhetőségükről.” Az Európa Tanács 

Egyezménye általános jellegű, és mindössze öt rövid cikkely foglalkozik tartalmi 

kérdésekkel, hatása mégis tetten érhető későbbi műemlékvédelmi nemzetközi 

dokumentumokban, a rá való hivatkozásokban.14 

 

A sokszor hivatkozott 1964. évi Velencei Karta15 definiálta először a műemlék, illetve a 

műemlékek konzerválása és restaurálása fogalmát: „A műemlék fogalmán olyan önálló 

építészeti alkotásokat és városi vagy falusi együtteseket értünk, amelyek valamely sajátos 

kultúrának, jelentős fejlődésnek vagy történelmi eseménynek tanúi. A műemlék fogalma 

                                                           
10 ICOM: International Council of Museums 

11 ICCROM: International Centre for the Study of the Preservation and Restauration of Cultural Propery 

12 Az Európa Tanács Egyezménye, készült 1954. december 19-én, Párizsban. A fent idézett magyar nyelvű 

szövegek az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központja (1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.) 

által kiadott (2. kiadás) kiadványából való. http://www.europatanacs.hu/pdf/eu_kult_egyezm.pdf Letöltve: 

2017. március. 

13 Az Egyezmény 1. cikke. 

14 Mint például az Európa Tanács Granadai Egyezménye az európai építészeti örökség védelméről (1985). 

15 A műemlékkel foglalkozó építészek és szakemberek II. nemzetközi kongresszusa, 1964-ben, Velencében 

13 határozatot hozott. Az első ezek közül a Nemzetközi Karta a műemlékek és műemléki együttesek 

konzerválására és restaurálására, Velence, 1964. 

http://www.europatanacs.hu/pdf/eu_kult_egyezm.pdf
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nemcsak a nagy alkotásokra terjed ki, hanem azokra a szerény művekre is, amelyek az idők 

folyamán kulturális jelentőségre tettek szert.”16 Érdemes megjegyeznünk, hogy a műemlék 

fogalmába tehát a szerényebb alkotások is beleértendők. A Karta ugyanakkor azt is 

kimondja, hogy „az emberiség […] ezeket az alkotásokat [a múlt szellemi üzenetét 

hordozó monumentális alkotásokat] közös örökségnek tekinti, és egyetemlegesen 

felelősnek vallja magát védelmükért a jövő generációi előtt, amelynek hitelességük teljes 

gazdagságában kell ezeket az emlékeket átadnia.”17 E nemzetközi dokumentum felhívja a 

figyelmet arra, hogy „lényeges nemzetközi szinten közösen kialakítani és megfogalmazni 

azokat az általános alapelveket, amelyeknek a műemlékek konzerválását és restaurálását 

irányítaniuk kell, egyben minden nemzetre hagyva azt a feladatot, hogy alkalmazásukat 

saját kultúrájuk hagyományai szerint, annak keretében biztosítsák.”18 Ezt a későbbiek 

során megfogalmazott ICOMOS-karták is küldetésüknek tekintették. Éppen a Velencei 

Karta hatására, az UNESCO kezdeményezésére jött létre a következő évben Varsóban az 

ICOMOS. 

A Karta fontos elve, hogy nem csak a műemlék védendő, hanem „A műemlékek 

védelme kiterjed az arányainak megfelelő környezet védelmére is. Ha a hagyományos 

környezet megmaradt, azt meg kell őrizni. Minden olyan új építkezést, bontást vagy 

átalakítást kerülni kell, ami megváltoztathatja a környezet tömegeinek és színeinek 

viszonyát.”19 A restaurálás legfontosabb alapelve szerint a műemlék régészeti, történeti és 

egyéb szükséges (pl. anyaghasználati) kutatáson, hiteles dokumentumokon alapuló olyan 

beavatkozás, melynek célja az örökség értékeinek feltárása, megőrzése, jelentőségének 

bemutatása. A műemléki települések kapcsán megfogalmazott alapelv szerint „a műemléki 

értékű együtteseket különös gonddal kell kezelni, meg kell őrizni egységüket, gondoskodni 

kell felújításukról, rendezésükről és helyreállításukról.”20 A műemléki településekre 

vonatkozóan is a konzerválás és restaurálás elveit kell alkalmazni. A műemlékvédelmi 

beavatkozások során teljes körűen dokumentálni kell a folyamatot a kutatástól a 

megvalósításig.  

 

                                                           
16 Nemzetközi karta a műemlékek és nemzetközi együttesek konzerválására és restaurálására, Velence, 1964. 

Meghatározások, 1. pont. In: Fejérdy, 2011. 16. 

17 Uo. Bevezetés. 

18 Uo. 

19 Uo. Konzerválás, 6. pont. 17. 

20 Uo. Műemléki települések, 14. pont. 18. 
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Jelentős mérföldkő az 1972. évi UNESCO-egyezmény a világ a kulturális és természeti 

örökségének védelméről,21 melynek megvalósítása napjainkban is alapvetően 

meghatározza a részes államok örökségvédelemmel kapcsolatos feladatait, irányelveit. A 

Konvenció az örökség fogalmát használja, két kategóriáját – természeti és kulturális – 

különbözteti meg. A kulturális örökség itt már tágabb értelmezést nyer, hiszen az építészeti 

alkotásokon kívül, tárgyi elemeket, helyszíneket és régészeti lelőhelyeket is magába foglal.  

Az Egyezmény a következőket tekinti kulturális örökségnek: 

 

- műemlékek: építészeti alkotások, nagyméretű szobrászati és festészeti alkotások, 

régészeti jellegű elemek vagy szerkezetek, feliratok, barlangok és ezek 

alkotórészeinek olyan csoportjai, melyek történelmi, művészeti vagy tudományos 

szempontból kiemelkedő, egyetemes értékek; 

- épületegyüttesek: egyedülálló vagy egybefüggő építménycsoportok, melyek építészeti 

stílusuknál, egységes jellegüknél fogva, vagy a környezetbe való beilleszkedésük 

folytán történelmi, művészeti vagy tudományos szempontból kiemelkedő egyetemes 

értékűek; 

- helyszínek: emberi alkotások, vagy ember és természet együttes alkotásai, valamint 

régészeti lelőhelyeket is magukban foglaló olyan területek, amelyek történelmi, 

esztétikai, etnológiai vagy antropológiai szempontból kiemelkedő egyetemes 

értékűek.22 

 

Az Egyezmény célja a kivételes egyetemes értékű természeti és kulturális örökség 

kollektív megvédését szolgáló hatékony rendszer létrehozása, mely állandó jellegű és 

összhangban van a korszerű tudományos módszerekkel.  

Fontos megállapítanunk, hogy az UNESCO által bevezetett „kulturális örökség” 

fogalom és kategória megalkotása paradigmaváltásnak tekinthető a korábbi nemzetközi 

dokumentumokban használatos „műemlék” fogalmához képest. Ugyanakkor a nemzetközi 

műemlékvédelemben csak fokozatosan bővül, illetve alakul át a műemlék fogalma, és kezd 

elterjedni az „örökség” (különböző jelzőkkel kiegészített) használata, ahogy ezt a 

továbbiakban látni fogjuk. 

                                                           
21 Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) Közgyűlése 

Párizsban, 1972. november 16-án fogadta el az ún. Világörökség Egyezményt a világ kulturális és természeti 

örökségének védelméről. 

22 UNESCO-Egyezmény a világ kulturális és természeti örökségének védelméről, 1972. I. A kulturális és 

természeti örökség meghatározása, 1. cikk. In: Fejérdy, 2011. 343-344. 
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Az Építészeti Örökség Európai Kartájában (1975)23 foglalt irányelvek24 közül az első – 

mintegy definícióként – rögzíti, hogy „az európai építészeti örökség nemcsak legfontosabb 

műemlékeinkből áll, hanem azokból az együttesekből is, amelyek a történeti városainkat, 

hagyományos falvainkat alkotják természetes vagy épített környezetünkben.”25 Ez a 

definíció tükrözi az előzőekben ismertetett UNESCO-meghatározást. A harmadik 

irányelvben megfogalmazódik, hogy ezen örökség egyben sokrétű erőforrás is: „Az épített 

örökség pótolhatatlan értékű eszmei, kulturális, gazdasági és társadalmai tőke”. Fontos 

megjegyeznünk, hogy ez az irányelv előremutató, hiszen az épített örökség gazdasági és 

társadalmi potenciáljára mutat rá, melynek jelentőségét csak jóval később kezdik 

széleskörűen fel- és elismerni, kutatni. A múlt tanúságtételét biztosító „építészeti 

örökségnek meghatározó nevelési értéke van”26, ezért különösen fontos, hogy az ifjú 

nemzedék tisztában legyen ezen örökség jelentőségével, megőrzésének szükségességével. 

Európa építészeti öröksége közös vagyonunk; a konzerválás problémája és feladata is 

közös egész Európában, így a kezelésüket is közösen, illetve összehangolt módon kell 

végezni. 

 

Az Amsterdami Deklaráció (1975)27 az Építészeti Örökség Európai Kartájában 

megfogalmazott elvek továbbgondolásaként jött létre, bevezeti az integrált 

műemlékvédelem fogalmát, elveit. Az épített örökséget tágabb környezetével együtt 

határozza meg, figyelembe véve beágyazódását is. A megőrzésükre új, globális szemléletre 

van szükség. A Deklaráció javaslatai között az első és legfontosabb: „Az építészeti 

műemlékek megőrzése a várostervezés és területrendezés egyik legjelentősebb 

célkitűzése”28, tehát a város- és területrendezés integráns részévé kell tenni a 

műemlékvédelem követelményeit. Az érintettek, érdekeltek, a lakosság tájékoztatása és 

bevonása érekében a hatóságnak megfelelő kommunikációs módszereket kell kidolgoznia 

                                                           
23 Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 1975. szeptember 26-án fogadta el. 

24 A kartában foglalt irányelveket az Európa Tanács Műemlékek és Történeti Együttesek Bizottsága dolgozta 

ki. 

25 Az Építészeti Örökség Európai Kartája, Európa Tanács, 1975. 1. irányelv. . In: Fejérdy, 2011. 354. 

26 Uo. 5. irányelv. 355. 

27 Az 1975. október 21-25. között megtartott amsterdami kongresszus az európai építészeti örökségről 

nyilatkozata. 

28 Amsterdami Deklaráció (1975) In: Fejérdy, 2011. 195. 
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és alkalmaznia. Egyes műemlékek és környezetük, különösen egy teljes városrész 

rehabilitációja során, a lakosságot nemcsak tájékoztatni szükséges, hanem be kell vonni a 

programok kidolgozásába is.  

 

Az UNESCO-ajánlások történelmi vagy hagyományos együttesek és mai életben 

játszott szerepük megvédésére (1976)29, vagy más néven a Nairobi ajánlás (Ajánlás) a 

történeti együttesek megőrzésére című dokumentum az UNESCO korábbi, a kulturális és 

természeti örökség védelmére készült nemzetközi okmányaiban megfogalmazott szabályok 

és elvek hatásterületét kívánja kiegészíteni és kiterjeszteni. Az Amsterdami Deklarációhoz 

hasonlóan az épített örökséget, „minden történeti vagy hagyományos együttest és 

környezetét teljesen összefüggő egészként kell tekinteni, amelynek egyensúlya és sajátos 

jellege az őt alkotó elemek szintézisétől függ, amelyek magukban foglalják az emberi 

tevékenységeket, valamint az épületeket, a térbeli felépítést és a környező zónákat.”30 

Megjegyezzük, hogy ez a megfogalmazás az emberi tevékenységek figyelembe vételével 

már az örökség intangible elemeire történő utalásnak tekinthető. Az Ajánlás pontosan 

definiálja a történelmi vagy hagyományos együttes és környezete, valamint megőrzése 

fogalmát.31 A megőrzés magába foglalja a történelmi vagy hagyományos együttes és 

környezetük azonosítását, védelmét, megtartását, helyreállítását, karbantartását és 

fölélesztését. Ez utóbbi alatt értendő „a megfelelő, meglévő funkciók, nevezetesen a 

kereskedelem és a kézművesség fönntartása és új üzlethelyiségek és műhelyek létesítése, 

amelyeknek, hogy tartósan életképesek legyenek, össze kell férniük a gazdasági és 

társadalmi, városi, regionális vagy országos kontextussal, amelybe illeszkednek.”32 

Láthatjuk, hogy a műemlékvédelem új elemet, fejlesztési tevékenységet is magába foglal. 

 

                                                           
29 Az UNESCO 19. Közgyűlése Nairobiban (Kenya), 1976. november 26-án fogadta el. 

30 UNESCO-ajánlások történelmi vagy hagyományos együttesek és mai életben játszott szerepük 

megvédésére (1976). II. Általános elvek, 3. pont. In: Fejérdy, 2011. 358. 

31 „A ’történelmi vagy hagyományos együttes’ alatt minden olyan építménycsoport és tércsoport értendő – 

beleértve az akár falusi környezetben emberi lakhelyet alkotó archeológiai vagy paleontológiai lelőhelyeket 

is –, amelynek összetartozása archeológiai vagy paleontológiai, építészeti, történelmi, őstörténeti, esztétikai 

vagy társadalmi, kulturális szempontból elismert.” „A történelmi vagy hagyományos együttesek ’környezete’ 

alatt az a természetes vagy épített keret értendő, amely érinti ezeknek az együtteseknek statikus vagy 

dinamikus értékelését, vagy közvetlenül csatlakozik hozzájuk a térben, vagy társadalmi, gazdasági vagy 

kulturális kötelék útján.” Uo. 358. 

32 Uo. IV. Védelmi intézkedések, Műszaki, gazdasági és társadalmi intézkedések, 33. pont. 363. 
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Az 1977. évi, ún. Machu Picchu Karta33 szintén használja a kulturális örökség kifejezést, 

de nem definiálja: „a város egyedi karakterében a fizikai jellemzők mellett társadalmi-

szociológiai jellegzetességek is sűrítve megjelennek. Szükséges emiatt, hogy megóvjuk és 

fenntartsuk örökölt történelmi emlékeinket, s hogy megvédjük kulturális örökségünket is. 

Mindezt abból a célból is meg kell tennünk, hogy erősítsük a települési és nemzeti 

jellegzetességeket, mindazt, aminek a kultúra egészében autentikus jelentősége van.”34 E 

karta – elismerve az 1933-as Athéni Karta35 értékeit – fogalmazta meg először annak 

hivatalos kritikáját. Javaslata szerint „egy új és világméretű hatású dokumentum” 

létrehozására van szükség, melyet „mindenképpen interdiszciplináris alapon kellene 

összeállítani.” Felhívja a figyelmet a természeti és emberi javak, az erőforrások 

eddigieknél hatékonyabb felhasználására, mintegy előre vetítve a fenntartható 

településfejlesztés elvét.36 A településtervezés „végső célja az emberi igények 

interpretációja, lehetséges legmegfelelőbb településformák és települési szolgáltatások 

létrehozása a településlakók számára”37. Az Athéni Karta funkcionális övezetek 

koncepciójával szemben „a megfelelően integrált többfunkciójú területek megteremtésének 

kísérleteire van szükség.”38 A város funkcionális felosztása miatt a városi élet 

interperszonális kapcsolatai valójában nem működtek. A Karta hangsúlyozza, hogy „az 

emberi kommunikáció a város létét alapjaiban meghatározó tényező.”39 Ehhez a 

gondolathoz jól illeszkedik az építészettel szemben támasztott új elvárás, mely szerint „A 

fő kérdés […] olyan terek létrehozása, melyekben a társadalom élni tud. A hangsúly ma 

már nem a kereten, hanem a benn foglalt tartalmon, […] a város szövetének 

folytonosságán van.”40 A Karta kiemeli, hogy a kulturális értékek védelmét – a történeti 

városrészek, a történelmi és építészeti emlékek megőrzését, helyreállítását és 

                                                           
33 A Nemzetközi Építész Szövetség kartája, 1977. 

34 Machu Picchu Karta (1977). A karta 8. pontja: A kulturális értékek védelme és megőrzése, történeti 

emlékeink öröksége. In: Fejérdy, 2011. 19. 

35 1933-ban a CIAM, a Modern Építészet Nemzetközi kongresszusa alkotta meg Le Corbusier vezetésével. A 

várostervezés elméleti alapjait rögzítő Athéni Karta a várost regionális kontextusban szemléli, öt városi 

funkciót különít el: lakás, munka, pihenés, közlekedés és kereskedelem. 

36 1992-ben a Riói ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencia kimondta a fenntartható fejlődés igényét, és 

megfogalmazta a fenntartható településfejlesztés feladatait. 

37 Uo. 1. Városok és régiók. 20. 

38 Uo. 3. A funkcionális övezetek koncepciója. 21. 

39 Uo. 4. Lakás. 21. 

40 Uo. 11. Várostervezés és építészet. 23. 
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újrahasznosítását – a településfejlesztés elő folyamatába ágyazva kell megvalósítani. 

Bologna történeti városszövete karakterét meghatározó árkádjai kiváló példa ezen elvek 

alátámasztására. 

 

Az Európa Tanács Granadai Egyezménye az európai építészeti örökség védelméről 

(1985)41 bevezetőjében az építészeti örökséget „Európa gazdag és sokszínű kulturális 

örökségének pótolhatatlan megjelenési formája, közös múltunk felbecsülhetetlen értékű 

tanúja és minden európai közös kincse”-ként ismeri el. Hivatkozik – többek között – az 

Európai Kulturális Egyezményre, és különösen annak 1. cikkére42, mely a közös európai 

kulturális örökség megőrzéséről szól. Az Egyezmény célja összehangolni az építészeti 

örökség megőrzését és fejlesztését szavatoló közös politika fő irányait. Az „építészeti 

örökség” kifejezés a műemlékek és épületegyüttesek körét a kultúrtájakkal egészíti ki: 

 

kultúrtájak: az ember és a természet együttes munkájának eredményei, olyan 

történelmi, régészeti, művészi, tudományos, társadalmi vagy műszaki 

szempontból jelentős, részlegesen beépített területek, amelyek jellegzetességük, 

egységességük révén topográfiailag körülhatárolható egységet alkotnak.43 

 

Az Egyezmény helyreállítási politikák keretében átfogó műemlékvédelmi politikát fogad 

el, és támogatja a védett létesítmények hasznosítását a kor igényeinek kielégítésének szem 

előtt tartásával. Az érintettek és a lakosság széleskörű tájékoztatásáról, döntési 

folyamatokba való bevonásáról külön cikkely rendelkezik. „A közhatóságoknak az 

építészeti örökség megismerésére, védelmére, helyreállítására, fenntartására, irányítására 

és megismertetésére irányuló tevékenységének támogatása végett […] megfelelő 

szervezetet hoz létre a döntési folyamatok különböző szintjein, hogy lehetővé tegye az 

információk széleskörű átadását, a konzultációkat és az együttműködést az állami, a 

területi és a helyi hatóságok, a kulturális intézmények, egyesületek és a lakosság között.”44 

                                                           
41 Az építészetért felelős európai miniszterek II. konferenciáján, Granadában (Spanyolország), 1985. október 

3-án készült. 

42 „Minden szerződő Fél megfelelő intézkedéseket hoz avégből, hogy megőrizze és ösztönözze nemzeti 

hozzájárulását a közös európai kulturális örökséghez.” 

43 Az Európa Tanács Granadai Egyezménye az európai építészeti örökség védelméről (1985), Az építészeti 

örökség meghatározása, 1. cikk. In: Fejérdy, 2011. 371. 

44 Uo. Részvétel és szervezetek, 14. cikk, 1. pont. 374. 
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Megjegyezzük, hogy az építészeti örökség mint az inspiráció és a kreativitás forrása új 

elemként jelenik meg.  

 

A történeti városok védelmének nemzetközi kartája (Washingtoni Karta, 1987)45 – a 

Velencei Karta kiegészítéseképpen – meghatározza a történeti városok jellegzetességeinek 

megőrzését szolgáló módszereket és eszközöket. Definíciója tágan értelmezett: „A világ 

valamennyi városa – akár spontán fejlődés, akár tudatos tervezés eredménye – történeti 

város, mert történelmileg meghatározott társadalmak anyagi kifejeződése.”46 Fontos 

megjegyeznünk, hogy új szempontként jelenik meg a szellemi elemek védelme: „A város 

történeti jellegének védendő értékeit az anyagi és szellemi elemek összessége alkotja.”47 A 

városlakók felelősségét, széleskörű bevonásának szükségességét hangsúlyozza a következő 

elv: „A megőrzés csak akkor lehet sikeres, ha az egész város lakossága részt vesz és 

közreműködik benne, […] a történeti városok és városnegyedek megőrzése elsősorban 

lakóira tartozik.”48 A városi polgároktól egyre aktívabb szerepet vár el: „Elő kell mozdítani 

a különböző társadalmi szervezetek részvételét az építészeti örökség védelmében, a 

restaurálás és konzerválás költségeinek előteremtésében.”49 A közösségi finanszírozás 

(crowdfunding) erre is ad lehetőséget, amelyre példát is bemutatunk a bolognai 

esettanulmány kapcsán. 

 

Az Európa Tanácsi egyezmény a régészeti örökség védelméről (1992)50 az 1969. május 

6-án Londonban aláírt, a Régészeti Örökség Védelméről szóló Európai Egyezményben 

foglalt elvek kiegészítéseképpen jött létre. Definíciója szerint a „régészeti örökség 

szerkezeteket, építményeket, épületcsoportokat, telepeket, ingó tárgyakat, más jellegű 

                                                           
45 Összeállította a Műemlékek és Történeti Együttesek Nemzetközi Tanácsa (ICOMOS), és elfogadta az 

ICOMOS Általános Közgyűlése Washingtonban, 1987 októberében. 

46 A történeti városok védelmének nemzetközi kartája (Washingtoni Karta, 1987), Bevezető és fogalom-

meghatározások. In: Fejérdy, 2011. 30. 

47 Uo. Elvek és célok, 2. pont. 30. 

48 Uo. 3. pont. 30. 

49 Uo. Módszerek és eszközök, 15. pont. 30. 

50 Az átdolgozott Egyezményt az európai kulturális miniszterek (Európa Tanács) fogadták el, Vallettában 

(Málta), 1992. január 16-án. 
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emlékeket, valamint ezek összefüggéseit foglalja magában, akár a szárazföldön, akár a víz 

alatt találhatók.”51  

 

A Narai dokumentum a hitelességről (1994)52 a Velencei Karta szellemében, annak 

kiegészítéseként született. Jelentősége abban is megmutatkozik, hogy – a Washingtoni 

Kartához hasonlóan – az épített örökség mellett a szellemi értékeket is a kulturális örökség 

szerves részének tekinti. „Minden kultúra és minden társadalom sajátos formákban és 

eszközökben fejeződik ki: tárgyiasultakban és szellemiekben. Ezek alkotják örökségét, s 

ezt kell tiszteletben tartani.”53 A kulturális sokszínűség erőforrás, kulturális örökségünk 

mindannyiunk öröksége. A dokumentum a hitelesség (az értékek lényegi meghatározója) 

és az információs források kapcsolatát tárgyalja. „A kulturális örökség természetéből és 

kulturális tartalmából eredően a hitelesség megítélése az információs források széles 

körével függ össze. […] Ezek a források lehetővé teszik a kulturális örökség sajátos 

művészi, történeti, társadalmi és műszaki jelentőségének meghatározását.”54  

 

Az Új Athéni Karta (1998)55, vagyis a Várostervezők Európai Tanácsának (ECTP) 

tervezési irányelvei című terjedelmes dokumentum foglalja össze azokat a problémákat és 

lehetőségeket, amelyekkel az európai városok szembenéznek, fő tárgya a városi struktúrák 

és viszonyok átfogó kezelése. Új kifejezésként szerepel a „városi örökség” és a „városi 

kulturális örökség”.  

                                                           
51 Európa Tanácsi egyezmény a régészeti örökség védelméről (1992), A régészeti örökség meghatározása, 1. 

cikk, 3. pont. In: Fejérdy, 2011. 379. 

52 Készült a „Hitelesség a Világörökségi Egyezményhez kapcsolódóan” c., Narában (Japán) 1994. november 

1-6. között megtartott konferencián, mely az UNESCO, ICCROM és az ICOMOS együttműködésében 

valósult meg. 

53 A Narai dokumentum a hitelességről (1994), A kulturális sokszínűség és az örökség sokszínűsége, 7. pont. 

In: Fejérdy, 2011. 41. 

54 Uo. Érték és hitelesség, 13. pont. 42. 

55 1994 júniusában Athén városa és a Görög Városrendezők Szövetsége "Egy új Athéni Karta felé: az 

organikus várostól a polgárok városáig" címmel konferenciát tartott. A küldöttek megvitatták az 1993-as 

Athéni Kartának az európai várostervezés elméletére és szakmai gyakorlatára gyakorolt hatását és azt 

javasolták, hogy egy új Athéni Karta foglalja össze azokat a problémákat és lehetőségeket, amelyekkel az 

európai városok szembenéznek. Az új Athéni Kartát az ilyen címen szervezett konferencián, 1998 májusában 

fogadta el a közgyűlés. 
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A Karta sorra veszi a város ügyére vonatkozó elemzéseket, témánként tagolva.56 A 

kultúra és oktatás témában a városi turizmus és a városi kulturális örökség kapcsolatának 

negatív oldalára is felhívja a figyelmet: „Az Európai Unión belül nő a szabadidő és ezáltal 

a városi turizmus is, a városok, mint a történelmi örökség részesei, e jelenség fontos 

célállomásai. Ezen elemek kapcsolata különösen nagy nyomást jelent a városi kulturális 

örökségre és a belvárosi szabad területekre is.”57 Az örökség alapvető, lényegi kifejezés az 

európai sajátosság és kultúra meghatározásához. A város épített öröksége, közterei, 

városszerkezete az identitás hordozói is egyben. A várostervezés műemlékvédelmi 

felelősségére mutat rá: „Sok helyen a városszerkezetet, nemegyszer értékes 

műállományával együtt elpusztították az átgondolatlan újratervezéssel, az utcák 

átépítésével és az ingatlanok ellenőrizetlen kezelésével. Közös erőfeszítés szükséges 

ahhoz, hogy megőrizzük a történelmi örökséget.”58 A szintézis utolsó pontja felhívja a 

figyelmet a lakosság döntéshozatalba és tervezésbe való bevonásának szükségességére 

annak érdekében, hogy a város valóban a használóinak igényeit tudja kielégíteni: „a nyitott 

demokratikus folyamatok általános megértésének fejlesztéséhez a döntéshozatalban jobb 

kommunikáció, valamint a polgárok nagyobb arányú részvétele szükséges. […] Itt az ideje, 

hogy a normatív tervezésről áttérjünk a tervezésre mint olyan folyamatra, amely a város 

használóinak igényeit elégíti ki. A polgárorientált tervezés elképzelése, amely a városi élet 

alapigényét célozza meg, e karta kiindulópontját jelenti.”59 A Karta második része a 

várostervezés szerepéről szól. Megállapítja: „A városok kétségtelenül továbbra is a 

gazdasági fejlődés motorjai lesznek, és befolyásolják vidéki környezetüket.”60 A szintézis 

záró pontja mintegy összegzi a várostervezők legfontosabb feladatait, felelős szakmai, 

koordináló és kommunikáló szerepüket, illetve a lakosság bevonásának biztosítását. A 

harmadik rész „A holnap városa igényeinek kielégítése és lakosságának elvárásai” cím 

alatt tíz ajánlást fogalmaz meg a tervezők és a különböző szinten működő politikai 

döntéshozók számára. A tervezési folyamat integrált részének alapelveként tekintenek a 

                                                           
56 Demográfia és lakásügy, szociális feladatok, kultúra és oktatás, információs társadalom, környezet, 

gazdaság, mobilitás, választás és sokszínűség, biztonság és egészség, szintézis: városszerkezet és a 

fenntartható város. 

57 Az Új Athéni Karta, 1998, a Várostervezők Európai Tanácsának (ECTP) tervezési irányelvei. 1. Aktuális 

kezelési területek Városok és Környékük számára, Kultúra és oktatás, 1.10. pont. In: Fejérdy, 2011. 54. 

58 Uo. 1.11. pont. 54. 

59 Uo. Szintézis: városszerkezet és a fenntartható város, 1.26. pont. 

60 Uo., 2.6. pont. 59. 
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fenntartható fejlődésre. A Fenntarthatóság Brundtland-definícióját61 a Várostervezők 

Európai Tanácsa is „megerősíti, mert ez kiegészíti a kartában megfogalmazott, a 

polgárokra vonatkozó részvétel koncepcióját. A karta mindenekelőtt azon van, hogy a 

polgárokat a tervezés középpontjába állítsa.”62 Ezzel az ún. közösségi tervezést 

szorgalmazza. „A történeti és új városrészek tervezésének és alakításának minősége, 

valamint a kulturális imázs, amelyet a külvilág felé mutat, ugyanannyira fontos, mint a 

történelmi örökség és a környezet védelme.”63 Ez a megállapítás különösen 

figyelemreméltónak tekinthető, hiszen az eddigi műemlékvédelmi nemzetközi 

dokumentumok a védelem és megőrzés primátusáról szóltak. A várostervezés, a 

városmenedzsment minőségéhez és a kulturális imázs kialakításához maga a kulturális 

örökség szakszerű, minőségi megőrzése, védelme, fenntartható használata is jelentősen 

hozzájárul. 

 

A kulturális turizmus nemzetközi kartája (1999)64 az UNESCO Világörökség 

Egyezmény (1972) szellemében fogant, mottójának is tekinthető a bevezető gondolat: „A 

legtágabban értelmezett természeti és kulturális örökség mindenkié. Egyetemleges 

értékeinek megértése, értékelése és megőrzése mindannyiunk joga és felelőssége.” Az 

örökség fogalmának meghatározásában – hasonlóan az UNESCO-egyezményhez – a 

természeti és a kulturális elem együttesen jelenik meg, értelmezésük rendkívül kibővült, 

szellemi elemeket is tartalmaz: 

 

Az örökség tág fogalom, amelybe a természeti és kulturális környezet egyaránt 

beletartozik. Kiterjed a tájakra, történelmi helyekre, helyszínekre és az épített 

környezetre, valamint a biodiverzitásra, a gyűjteményekre, a múltbeli és fennmaradt 

kulturális szokásokra, ismeretekre és élettapasztalatra. A sokszínű nemzeti, regionális, 

őslakos és helyi identitás lényegét képező történeti fejlődés hosszú folyamatát örökíti 

meg és juttatja kifejezésre, és a korszerű életnek szervez része. Dinamikus viszonyítási 

alap, és a gyarapodás, illetve változás pozitív eszköze. Minden egyes település vagy 

                                                           
61 „A mai generációk igényeinek kielégítése anélkül, hogy korlátoznánk a jövő generációi igényének 

kielégítését.” 

62 Uo. 3. A holnap városa igényeinek kielégítése és lakosságának elvárásai. 61. 

63 Uo. 3.7. Gazdasági aktivitás. 65. 

64 A műemléki jelentőségű helyszínek idegenforgalmának kezelése alcímű kartát az ICOMOS XII. 

közgyűlése Mexikóban, 1999 októberében fogadta el. Az 1976-os ICOMOS Kulturális Turizmus Karta 

helyébe lépett. 
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közösség sajátos örökségről alkotott és kollektív emlékezete pótolhatatlan és egyben a 

jelen és jövőbeli fejlődés lényeges alapköve.65 

 

A Karta általános alapelve, az örökség kezelésének legfontosabb célja, hogy annak 

jelentőségét és megőrzésének szükségességét a befogadó közösség és a látogatók 

megértsék. A természeti és kulturális örökség idegenforgalmi vonzerőt jelentenek. A 

turizmus a gazdaság jelentős ágát képviseli, sikeres menedzseléssel a fejlődés motorja 

lehet. Ugyanakkor a rosszul irányított turizmus és a hozzá kapcsolódó fejlesztés veszélyt 

jelenthet az örökség állagára és integritására. A fenntarthatóság elvének és a 

műemlékvédelem megvalósításához a turizmus szereplőinek együttműködése 

elengedhetetlen. A karta céljai között szerepel a műemléki helyek bemutatására és 

értelmezésére vonatkozó részletes, mérhető célok és stratégiák meghatározása. „A karta 

támogatja, az ICOMOS, az egyéb nemzetközi szervezetek és az idegenforgalmi szakma 

széleskörű, az örökség kezelése és védelme egységének fenntartására irányuló 

kezdeményezéseit.”66 E megfogalmazás előrevetíti az örökséggel való felelős gazdálkodás 

elvét. 

A megfogalmazott hat alapelv közül kiemeljük a dolgozat szempontjában 

fontosabbakat. A második alapelv a műemléki helyek és a turizmus dinamikus 

kölcsönhatására, valamint a jelen és a jövő nemzedékeinek érdekében fenntartható módon 

való kezelésére vonatkozik. „Az idegenforgalmi beruházások, tevékenységek és 

fejlesztések pozitív eredménnyel kell, hogy járjanak, és a látogató igényeinek és 

törekvéseinek úgy kell megfelelniük, hogy minimális szintre korlátozzák a befogadó 

közösség örökségére és életmódjára gyakorolt káros hatásokat.”67 Az ötödik alapelv ehhez 

kapcsolódik: „Az idegenforgalmi és műemlékvédelmi tevékenységeknek a befogadó 

közösség hasznát kell szolgálniuk.” Mivel a műemlékvédelemre fordítható források 

általában korlátozottak, különösen fontos, hogy „az idegenforgalmi programokból 

származó bevételek jelentős részét e helyek, illetve természeti és kulturális környezetük 

védelmére, megóvására és bemutatására kell fordítani.”68 A harmadik alapelv az 

örökséginterpretációról szól: „A műemléki helyszínekre vonatkozó műemlékvédelmi és 

                                                           
65 A kulturális turizmus nemzetközi kartája (1999), a műemléki jelentőségű helyszínek idegenforgalmának 

kezelése, A karta általános alapelvei. In: Fejérdy, 2011. 69. 

66 Uo. A karta céljai. 70. 

67 Uo. 2. alapelv, 2.2. pont. 71. 

68 Uo. 5. alapelv, 5.3. pont. 73. 
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idegenforgalmi tervezés során gondoskodni kell arról, hogy érdemes legyen azokat 

meglátogatni, hogy a látogatás kielégítő legyen és élményt nyújtson.” Az interpretációs 

programoknak „minőségi tájékoztatást kell biztosítaniuk, hogy a látogató a lehető 

legjobban megérthesse a jelentős műemléki vonatkozásokat és megőrzésük 

szükségességét, s így a hely meglátogatása megfelelően élvezetes legyen.”69 A hatodik 

alapelv és egyben a Karta záró mondata a második alapelv egyik fontos gondolatával – 

mely szerint a turisztikai fejlesztések, tevékenységek pozitív eredménnyel kell, hogy 

járjanak – cseng össze: „A helyi kézműipar és más termékek készítése, forgalmazása és 

értékesítése a befogadó közösség számára ésszerű mértékű társadalmi és gazdasági hasznot 

kell, hogy hozzon”.70  

Fontos megjegyeznünk, hogy a Karta alapelveiben megfogalmazásra kerül az 

örökség megőrzésének, kezelésének és turisztikai fejlesztésének egységben történő 

szemlélete, valamint pozitív eredmények, társadalmi és gazdasági haszon elérésének 

szükségessége. Mindezeket együttesen az örökséggel való felelős gazdálkodásnak 

tekintjük. 

 

A Krakkói Karta (2000)71 az épített környezet védelmének és restaurálásának 

alapelvei című dokumentum, mely a Velencei Karta szellemében és a nemzetközi 

ajánlásokat is figyelembe véve fogant, az örökséget tágan értelmezi, rövid, általános 

megfogalmazását adja: „Az örökség mindazon emberi tevékenység eredménye, melyben a 

közösség felismeri saját különleges és egyéni értékeit, és amelyekkel azonosságot érez. Az 

örökség azonosítása és meghatározása így összefügg az értékválasztással.”72 A 

bevezetőben kiderül, hogy az örökség fogalma az ingó, ingatlan és szellemi örökséget is 

magába foglalja. Ugyanakkor a célok és módszerek című résznél építészeti, városi és táji 

örökségről beszél. A műemlék, definíciója szerint, „értékek hordozója és az emlékezet 

fennmaradásának támasza. A műemlékben az emlékezet az idővonal folyamán 

bekövetkezett emberi cselekedetek és gondolatok kifejeződését ismeri fel. A számunkra 

                                                           
69 Uo. 3. alapelv, 3.1. pont. 72. 

70 Uo. 6. alapelv, 6.4. pont. 74. 

71 A Krakkói Karta (2000) „A kulturális örökség mint a civilizáció fejlődésének alapja” című 

műemlékvédelmi nemzetközi konferencián Krakkóban, 2000. október 26-án került aláírásra. 

72 A Krakkói Karta (2000), az épített környezet védelmének és restaurálásának alapelvei. In: Fejérdy, 2011. 

Függelék – meghatározások, a) Örökség. 82. 
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még belátható idő (közelmúlt) is idetartozik.”73 Ahogy az eddig ismertetett szinte 

valamennyi műemlékvédelmi dokumentumban, úgy itt is megfogalmazásra kerül a 

közösség felelőssége: „Minden közösség – a kollektív emlékezet alapján és saját múltjának 

tudatában – felelős saját örökségének azonosításáért és kezeléséért.” Az értékek idővel 

változhatnak, meghatározásukhoz és megőrzésükhöz műemlékvédelmi, ún. helyreállítási 

tervre van szükség. Hosszútávra szóló megőrzési terv alapján kell elkészíteni, az egész 

örökségi területet figyelembe véve, „azokat a részeket is, amelyeknek jelenleg nincs, de a 

jövőben lehet különleges jelentősége.”74 Érdemes megjegyeznünk, hogy a hosszú távon és 

stratégiai megközelítésben történő gondolkodás a műemlékvédelemben is szerepet kap. A 

Karta felhívja a figyelmet arra is, hogy „A kulturális örökség védelme képezze integrált 

részét a közösség fejlesztési és kezelési elképzeléseinek, minthogy az hozzájárulhat a 

társadalom fenntartható, minőségi, gazdasági és szociális fejlődéséhez.”75  

 

Az Európa Tanácsi Egyezmény az európai kultúrtájról (2000)76 – más néven a Firenzei 

Egyezmény vagy Európai Táj Egyezmény77 – kiegészíti az Európa Tanács és az UNESCO 

korábbi örökségi egyezményeit. A kultúrtáj, mely lényeges eleme az európai természeti és 

kulturális örökségnek, definíció szerint „olyan területet jelent, amelynek jellemzőit 

természeti és/vagy emberi tényezők tevékenysége és egymásra hatása alakította ki.”78 

Mivel a kultúrtáj mint örökségi elem a gazdaság számára is fontos erőforrást jelent (pl. új 

munkahelyeket teremthet), továbbá hozzájárulhat az egyén és a társadalom jólétéhez, 

védelme, fenntartható kezelése és tervezése mindannyiunk felelőssége. „A kultúrtáj 

kezelése a fenntartható fejlődés szempontjából olyan tevékenységet jelent, amelynek célja 

a kultúrtáj rendszeres fenntartása. Célja, hogy a társadalmi, gazdasági és környezeti 

folyamatok által előidézett változásokat irányítsa és összhangba hozza.”79 A tervezés pedig 

olyan előretekintő „céltudatos tevékenységet jelent, amelynek célja a kultúrtájak 

                                                           
73 Uo. b) Műemlék. 82. 

74 Uo. Célok és módszerek, 1. pont. 78. 

75 Uo. Menedzsment, 11. pont. 81. 

76 Firenzében, 2000. október 20-án fogadták el. 

77 Megjegyzendő, hogy más fordításban, illetve a Karták Könyve későbbi dokumentumaiban „Európai Táj 

Egyezmény”-ként szerepel. 

78 Az Európa Tanácsi Egyezmény az európai kultúrtájról (2000). In: Fejérdy, 2011. I. fejezet, Általános 

rendelkezések, 1. cikk, Meghatározások, a) pontja. 386. 

79 Uo. e) pontja. 386. 
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állapotának javítása, korábbi állapotuk helyreállítása vagy újak létrehozása.”80 Nemzeti 

szintű intézkedések keretében a Felek vállalják integrált kultúrtáj-politikát folytatnak: „a 

kultúrtájat beépítik regionális és várostervezési politikájukba, továbbá kulturális, 

környezetvédelmi, mezőgazdasági, szociális és gazdasági politikájukba, valamint minden 

olyan egyéb politikájukba, amelynek közvetlen vagy közvetett hatása lehet a 

kultúrtájakra.”81 

 

Az Egyezmény a víz alatti kulturális örökség védelméről (2001)82 terjedelmes, 

részletesen kidolgozott nemzetközi jogszabály alapján a kulturális örökség fogalmába a víz 

alatti örökség is beletartozik. Jelentősége vitathatatlan, ám dolgozatunk szempontjából az 

UNESCO-egyezmény bemutatása nem releváns, ezért csak a definíciót ismertetjük: 

 

A „víz alatti kulturális örökség” fogalmába beletartozik minden olyan emberi 

jelenlétre utaló kulturális, történelmi vagy régészeti maradvány, amely részben vagy 

egészben, időszakosan vagy folyamatosan legalább 100 éven át víz alatt volt, például: 

I. helyszínek, építmények, épületek, tárgyi leletek és emberi maradványok, azok 

archeológiai és természeti környezetével együtt; 

II. vízi, légi és egyéb járművek, illetve azok valamilyen része, rakománya vagy 

egyéb tartozéka, azok archeológiai és természeti környezetével együtt; és 

III. történelem előtti korok tárgyi emlékei.83 

 

Az UNESCO egyetemes nyilatkozata a kulturális sokszínűségről (2001)84 olyan elveket 

fogalmaz meg, melyek összekapcsolják a kultúrát, a kulturális sokszínűséget és a kulturális 

örökséget. Kiemeli, hogy „a kultúra egy társadalom vagy társadalmi csoport sajátos lelki, 

tárgyi, szellemi jegyeinek együttese, mely magába foglalja a művészeteken és az 

irodalmon kívül az életstílust, az együttélés módjait, az értékrendszert, a hagyományokat és 

hiedelmeket.”85 A kulturális sokszínűség – ahogy a kulturális örökség is – az innováció és 

                                                           
80 Uo. f) pontja. 386. 

81 Uo., 5. cikk, Általános intézkedések, d) pontja. 387. 

82 Az UNESCO Általános Konferenciája a Párizsban, 2001. október 15. és november 3. között megrendezett 

31. ülésszakán, november 2-án fogadta el. 

83 Az Egyezmény a víz alatti kulturális örökség védelméről (2001). In: Fejérdy, 2011. 1. cikk, Fogalom-

meghatározások, 1. pont. 393. 

84 Elfogadta az UNESCO Általános Közgyűlése 2001. november 2-án. 

85 Egyetemes nyilatkozat a kulturális sokszínűségről (2001). In: Fejérdy, 2011. Bevezető, 5. bekezdés. 410. 
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a kreativitás forrása, s a fejlődés motorja lehet, „ha a fejlődés alatt nem pusztán gazdasági 

növekedést értünk, hanem olyan eszközt, amely kielégítőbb szellemi, érzelmi, erkölcsi és 

lelki élethez segít hozzá.”86 Megjegyezzük, hogy ez utóbbi megfogalmazás az egyén és a 

társadalom jóllétéhez való hozzájárulás fontosságát hangsúlyozza.  

 

A Budapesti nyilatkozat a világörökségről (2002)87 felhívja a figyelmet az UNESCO 

1972-es Világörökség Egyezményének a világ kulturális és természeti örökségére 

vonatkozó egyetemes jellegére, valamint annak szükségességére, hogy „az Egyezmény 

alkalmazása kiterjedjen az örökség egészére a maga sokféleségében, mégpedig oly módon, 

hogy mint eszköz, a párbeszéden és egymás kölcsönös megértésén keresztül biztosítsa 

minden társadalom számára a fenntartható fejlődést.”88 Az UNESCO Világörökség 

Bizottság – a közös örökségünket érintő jelentős kihívásokat figyelembe véve – 

fogalmazza meg állásfoglalását. A legfontosabb elemet kiemeljük: „törekszünk megőrizni 

a megfelelő és méltányos egyensúlyt a megőrzés, a fenntarthatóság és a fejlesztés között 

úgy, hogy a világörökségi javakat olyan testreszabott tevékenységek segítségével védjük 

meg, amelyek hozzájárulnak a társadalmi és gazdasági fejlődéshez, valamint közösségeink 

életminőségének javulásához.”89 Figyelemreméltó kijelentés, mely az örökségvédelem és a 

fejlesztés között feszülő (nem minden esetben valós) érdekellentéteket igyekszik kezelni, 

miközben a fenntarthatóság kritériumának is meg akar felelni. Felfogásunk szerint a 

különböző érdekek és elvárások összehangolását a felelős örökséggazdálkodás valósítja 

meg. A kulturális turizmus nemzetközi kartájában (1999) megfogalmazott elvekhez90 

hasonlóan e Budapesti nyilatkozat is a megőrzés, a fenntarthatóság és a fejlesztés közötti 

egyensúlyra törekszik, miközben örökségvédelmi intézkedéseivel hozzá kíván járulni a 

társadalmi és gazdasági fejlődéshez. 

 

                                                           
86 Uo. 3. cikkely. A kulturális sokszínűség mint a fejlődés tényezője. 411. 

87 Elfogadta az UNESCO Világörökség Bizottság 26. ülésén, Budapesten, 2002. június 28-án. 

88 A Budapesti nyilatkozat a világörökségről (2002). In: Fejérdy, 2011. 416. 

89 Uo. Első rész, c) pont. 416. 

90 Az örökség megőrzésének, kezelésének és turisztikai fejlesztésének holisztikus megközelítése, valamint 

pozitív eredmények, társadalmi és gazdasági haszon elérése. 
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UNESCO-egyezmény a szellemi kulturális örökség védelméről (2003)91 egy újabb 

mérföldkő a kulturális örökség tartalmának gazdagodása folyamatában. A szellemi 

kulturális örökséget az alábbi módon definiálja:  

 

olyan szokás, ábrázolás, kifejezési forma, tudás, készség – valamint az ezekkel 

összefüggő eszköz, tárgy, műalkotás és kulturális színhely –, amelyet közösségek, 

csoportok, esetenként egyének kulturális örökségük részeként elismernek. Ez a 

nemzedékről nemzedékre hagyományozódó szellemi kulturális örökség – amelyet a 

közösségek, csoportok a környezetükre, a természettel való kapcsolatukra és a 

történelmükre adott válaszként állandóan újrateremtenek – az identitás és a 

folytonosság érzését nyújtja számukra, ily módon segítve elő a kulturális sokszínűség 

és emberi kreativitás tiszteletét.92 

 

Az Egyezmény létrejöttének szükségességét az is indokolta, hogy korábban nem létezett a 

szellemi kulturális örökség védelmét célzó többoldalú, kötelező erővel bíró okmány, és 

szükség volt az eddigi örökségvédelmi nemzetközi dokumentumok kiegészítésére. A 

szellemi kulturális örökség jelentőségét – többek között – mint a kulturális sokszínűség 

mozgatórugóját és a fenntartható fejlődés biztosítékát ismeri el. Megnyilvánulási területei: 

„szóbeli hagyományok és kifejezési formák, beleértve a nyelvet, mint a szellemi kulturális 

örökség hordozóját; előadóművészetek; társadalmi szokások, rítusok és ünnepi események; 

a természetre és a világegyetemre vonatkozó ismeretek és gyakorlatok; hagyományos 

kézművesség”.93 

Az Egyezmény megvalósításának egyik jelentős állomása az alig egy évvel később, 

2004-ben létrejött UNESCO Kreatív Városok Hálózata.94 Célja a városok gazdasági, 

szociális és kulturális fejlesztésének szakmai támogatása hét tematikus területen: irodalom, 

filmművészet, zene, dizájn, népművészetek, médiaművészetek és gasztronómia. Ezekben a 

városokban a szellemi kulturális örökség nemcsak megőrzendő, védendő örökségi elem, 

hanem a kreativitásnak – mely e városok fenntartható fejlesztésében stratégiai faktor – 

                                                           
91 Elfogadta az UNESCO Általános Konferenciája, Párizsban, 2003. október 17-én. 

92 Egyezmény a szellemi kulturális örökség védelméről (2003). In: Fejérdy, 2011. I. Általános rendelkezések, 

2. cikk, Meghatározások, 1. pont. 419. 

93 Uo. I. Általános rendelkezések, 2. cikk, Meghatározások, 2. pont. 419. 

94 http://en.unesco.org/creative-cities/ Letöltve: 2017. március. 

http://en.unesco.org/creative-cities/
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gazdag forrása is. Bologna – elsőként egész Olaszországban – 2006-ban nyerte el az 

UNESCO Zene Kreatív Városa címet, s került be a nemzetközi együttműködési hálózatba. 

 

Az UNESCO-egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és 

előmozdításáról (2005)95 a szellemi kulturális örökség védelméről szóló UNESCO-

egyezmény (2003) szerves folytatásának tekinthető. A kultúra sokszínűsége a kulturális 

kifejezésmódok sokféleségében testesül meg. Az Egyezmény fogalom-meghatározása 

szerint „a ’kulturális kifejezések’ azok a kifejezések, amelyek az egyének, a csoportok és a 

társadalmak kreativitásának az eredményei, és amelyek kulturális tartalmakat 

hordoznak.”96 A kulturális sokszínűség – definíció szerint – „azon módok sokasága, 

melyek révén csoportok és társadalmak kultúrái kifejeződnek. […] A kulturális 

sokszínűség nemcsak azokban a különféle formákban nyilvánul meg, amelyeken keresztül 

– a kulturális kifejezések változatosságának köszönhetően – az emberiség kulturális 

öröksége kifejeződik, gazdagodik és átadásra kerül, hanem a művészi alkotás, előállítás, 

terjesztés és a műélvezet különböző módjain keresztül is, a felhasznált eszközöktől és 

technológiától függetlenül.”97 A kulturális sokszínűség ezen megfogalmazása egyrészt 

mutatja a kulturális örökséghez való viszonyát, másrészt jelzi, hogy a kortárs művészeti 

tevékenységhez és műélvezethez is köthető. A kulturális tevékenységek, áruk és 

szolgáltatások egyszerre gazdasági és kulturális természetűek. Definíció szerint „azok a 

tevékenységek, áruk és szolgáltatások, amelyek sajátos jellegűek, felhasználásuk vagy 

végcéljuk szerint kulturális kifejezéseket testesítenek meg vagy közvetítenek, függetlenül 

attól, hogy kereskedelmi értékkel bírnak-e.”98 A kulturális iparágak ezeket a kulturális 

árukat vagy szolgáltatásokat állítják elő, illetve terjesztik.  

A nyolc vezérelv közül kettőt kívánunk kiemelni. Az egyik „A fejlődés gazdasági és 

kulturális vonatkozásai kiegészítő jellegének elve: Mivel a kultúra a fejlődés egyik 

alapvető mozgatórugója, a fejlődés kulturális vonatkozásai ugyanolyan fontosak, mint a 

gazdaságiak, és az egyének és népek alapvető joga azokban részt venni, és előnyeiből 

részesülni.”99 A másik „A fenntartható fejlődés elve: A kulturális sokszínűség gazdag 

                                                           
95 Elfogadta az UNESCO Általános Konferenciája Párizsban tartott 33. ülésszakán, 2005. október 20-án. 

96Az Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról (2005). In: Fejérdy, 

2011. III. Fogalom-meghatározások, 4. cikk, Fogalom-meghatározások, 3. pont. 434. 

97 Uo. 1. pont. 434. 

98 Uo. 4. pont. 434. 

99 Uo. 2. cikk, Vezérelvek, 5. pont. 433. 
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erőforrás az egyének és a társadalmak számára. A kulturális sokszínűség védelme, 

előmozdítása és fenntartása a fenntartható fejlődés elengedhetetlen feltétele a jelen és jövő 

generációk javára.”100 Ezen célkitűzések megvalósításának egyik módja a fejlesztési 

együttműködés, melynek keretében egy dinamikus kulturális ágazat kialakítását segítik elő. 

A fejlődő országok kulturális iparágainak megerősítése érdekében az Egyezmény néhány 

konkrét területet javasol, mint például „a fejlett és fejlődő országok közötti megfelelő 

együttműködés ösztönzése, többek között a zene- és a filmművészet területén.”101 E két 

elem a szellemi kulturális örökség része, valamint az UNESCO Kreatív Városok Hálózata 

egy-egy működési területe. Bologna – mint a Zene Kreatív Városa alhálózat tagja – 

kiterjedt nemzetközi együttműködésben vesz részt. 

 

Az Európa Tanácsi Keretegyezmény a kulturális örökség társadalmi értékéről 

(2005)102, ismertebb nevén a Faro Egyezmény jelentősége vitathatatlan. Az embereket és 

az emberi értékeket állítja „a kulturális örökség szélesebb értelemben vett és több 

tudományt átfogó koncepciójának középpontjába”103, számba veszi a kulturális örökség 

hozzájárulását a társadalmi, gazdasági és emberi fejlődéshez, illetve hangsúlyozza Európa 

közös öröksége iránti közös felelősséget és az aktívabb közösségi részvétel szükségességét. 

A kulturális örökséget már nem konkrét elemei alapján határozza meg, hanem sokkal 

elvontabb módon, amely közelebb áll a szellemi kulturális örökség meghatározásához: „a 

kulturális örökség azon múltból örökölt értékhordozó források együttese, amelyeket az 

emberek – függetlenül a tulajdonviszonyoktól – a saját állandóan fejlődő értékeik, 

hiedelmeik, tudásuk és hagyományaik tükröződéseként és kifejeződéseként határoznak 

meg. Magában foglalja a környezet mindazon vonatkozásait is, amelyeket az idők 

folyamán az ember és az adott hely(szín)ek közötti kölcsönhatás eredményezett.”104  

A kulturális örökség a fenntartható gazdasági fejlődés egyik jelentős tényezője. Az 

örökségben rejlő lehetőségek minél jobb kihasználása érdekében növelik a társadalmi 

tudatosságot, felhasználják a gazdasági lehetőségeket, figyelembe veszik „a kulturális 

örökség sajátos jellegét és érdekeit a gazdasági célzatú politikák kialakításakor, és 

                                                           
100 Uo. 2. cikk, Vezérelvek, 6. pont. 433. 

101 Uo. IV. A Felek jogai és kötelezettségei,14. cikk, Fejlesztési együttműködés, a) pont, VI. 438. 

102 Elfogadta az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2005. október 13-án. 

103 Az Európa Tanácsi Keretegyezmény a kulturális örökség társadalmi értékéről (2005). In: Fejérdy, 2011. 

Preambulum. 447. 

104 Uo. I. Fejezet, Célok, meghatározások és elvek, 2. cikk, Meghatározások, a) pont. 448. 
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biztosítják azt, hogy ezek a politikák tiszteletben tartsák a kulturális örökség 

sértetlenségét.”105 Ezek a gondolatok egy újfajta szemléletet tükröznek, melyben az 

örökségi értékek társadalomra és gazdaságra gyakorolt hatását ismerik el. Az Egyezmény 

külön fejezetet szentel a kulturális örökség iránti közös felelősség és közösségi részvétel 

kérdéskörnek. A felelősség megkívánja, hogy az érintettek – közintézmények és hatóságok 

– „minden szakterületen és minden szinten integrált szemlélettel rendelkezzenek, és jól 

tájékozottak legyenek.”106 Az Egyezmény aláírói vállalják továbbá, hogy innovatív 

együttműködési formákat fejlesztenek ki, és támogatják az önkéntes kezdeményezéseket. 

Mindenkit arra buzdítanak, hogy vegyen részt „a kulturális örökség azonosításában, 

tanulmányozásában, értelmezésében, védelmében, megőrzésében és bemutatásában”107, 

valamint a közös gondolkodásban és vitákban. Erőfeszítéseket tesznek „az örökséghez való 

hozzáférési lehetőségek fejlesztése érdekében, különösen a fiatalok és a hátrányos 

helyzetűek körében.”108 Az információs társadalom nyújtotta digitális technológia 

alkalmazásának lehetőségeit kiaknázzák a kulturális örökség hozzáférhetősége érdekében. 

Ugyanakkor "elismerik, hogy az örökséggel kapcsolatos digitális tartalmak létrehozása 

nem szoríthatja háttérbe a meglévő örökség tényleges megőrzését.”109 A bölcsen használt 

kulturális örökség a fenntartható gazdasági fejlődés egyik jelentős tényezője az egész 

társadalom, mindannyiunk számára kincs és egyben felelősség is, lehetőség és erőforrás a 

fenntartható fejlődés és életminőségünk javítása számára. Ezek az elvek a bolognai 

esettanulmányban messzemenően tükröződnek. 

 

A Xian-i Nyilatkozat az örökségi épületek, helyszínek és területek kontextusának 

megőrzéséről (2005)110 a komplex környezeti beágyazódást (setting) mint a védendő 

örökség szerves részét képező környezetet és az örökséggel való szoros kapcsolatát tekinti 

központi témának, ehhez fogalmaz meg elveket, ajánlásokat. Már az Amsterdami 

Deklarációban (1975) is megtalálhatjuk ezt az alapgondolatot, mely szerint az örökség 

                                                           
105 Uo., 10. cikk, Kulturális örökség és gazdasági tevékenység, c) pont. 450. 

106 Uo. III. Fejezet, A kulturális örökség iránti közös felelősség és közösségi részvétel, 11. cikk, A kulturális 

örökség iránti közös felelősség érvényesítésének megszervezése, a) pont. 451. 

107 Uo., 12. cikk, Hozzáférés a kulturális örökséghez és a demokratikus részvétel, a) pont. 451. 

108 Uo., d) pont. 451. 

109 Uo. III. Fejezet, A kulturális örökség iránti közös felelősség és közösségi részvétel, 14. cikk, Kulturális 

örökség és információs társadalom, d) pont. 452. 

110 Elfogadta az ICOMOS 15. Általános Közgyűlése Xian-ban (Kína), 2005. október 21-én. 
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nemcsak a különálló épületeket és azok kereteit, hanem egész, összefüggő egységeket, 

történelmi vagy kulturális értéket képviselő városnegyedeket és falurészeket is magában 

foglal. Érdekességként megjegyezzük, hogy az örökség védett területei között új elemként 

megjelenik a „tengeri-táj” kifejezés.111  

 

Az ICOMOS Kulturális utak kartája (2008)112 egy újabb jelentős mérföldkő a kulturális 

örökséggel kapcsolatos elképzelések fejlődésében. „A kulturális utak az emberi 

interkulturális kapcsolatok interaktív, dinamikus és fejlődő folyamatát jelenítik meg, 

amelyek a különböző népek kulturális örökségéhez való hozzájárulásának gazdag 

sokszínűségét tükrözik.”113 A Kulturális utak új koncepciója kidomborítja a kulturális 

javak „komplex környezeti beágazódásukhoz és területi léptékükhöz kötődő értékek 

növekvő jelentőségét, és felfedi a különböző szintű örökségi makrostruktúrákat.”114 Az új 

megőrzési modell az értékeket a nemzeti határokon átnyúló közös örökségnek tekinti, 

amely közös erőfeszítéseket igényel. „A kulturális örökség e kiterjedtebb fogalomként való 

kezelése új és sokkal tágabb kontextusban értelmezett megközelítési módot igényel.”115 Az 

kulturális utak új koncepciója az út területén található kulturális örökségi elemeket egy 

közös rendszerbe foglalja, ezáltal növelve jelentőségüket, nemzetközi ismertségüket és az 

örökségvédelemi együttműködéseket. „Ez az integrált, interdiszciplináris és közös 

keretrendszer új kapcsolatot teremt egy olyan innovatív tudományos látásmóddal, amely 

többoldalú, teljesebb és pontosabb képet ad a történelemről.”116 A kulturális utak 

kommunikációs és szállítási funkcióval rendelkeztek, hosszú időn keresztül egy speciális 

célt szolgáltak (pl. a római birodalmi utak vagy a Selyemút), „örökségi értékeket és 

kulturális javakat hoztak létre, amelyek sajátos dinamikájuk eredményeként a különböző 

kulturális csoportok közötti kölcsönhatásokat tükrözik.”117 A kulturális utak meghatározó 

elemei: a kontextus, a tartalom, a teljes út kultúrákon átívelő jelentősége (az út egészének 

                                                           
111 A Xian-i Nyilatkozat az örökségi épületek, helyszínek és területek kontextusának megőrzéséről (2005) In: 

Fejérdy, 2011. Preambulum. 287. 

112 Készítette az ICOMOS Kulturális Utak Nemzetközi Bizottsága, elfogadta az ICOMOS 16. Általános 

Közgyűlése Québec-ben (Kanada), 2008. október 4-én. 

113 A Kulturális utak kartája (2008) In: Fejérdy, 2011. Preambulum. 97. 

114 Uo. 

115 Uo. 

116 Uo. 

117 Uo. 98. 
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értéke nagyobb, mint az egyes részek összege), a dinamikus jellemzők (a kulturális 

kölcsönhatások), a komplex környezeti beágyazódás. A kulturális utak csoportosíthatók: 

területi kiterjedés, kulturális kör, céljuk vagy funkciójuk, időbeli fennállásuk, szerkezeti 

felépítésük vagy természeti környezetük alapján. Rendkívül fontos az út egyes 

szakaszainak és egészének felmérése, értékleltár, állapotelemzés és megőrzési stratégiai 

terv készítése. A kutatás során, az egyes örökségi elemek számbavétele és értékelése során 

mindig szem előtt kell tartani az út egészének jelentését. A turisztikai fejlesztés során a 

helyi közösségek, helyi és regionális turisztikai vállalkozások bevonása és az érdekeltek 

közötti együttműködés elengedhetetlen. Fontos megjegyeznünk, hogy az új szemléletnek 

megfelelően e Karta is elismeri: „a kulturális örökségi értékek a fenntartható társadalmi és 

gazdasági fejlődés forrásai.”118 

Az ICOMOS-kartát jóval megelőzte az Európa Tanács által 1987-ben bevezetett 

kulturális útvonalak koncepciója, melyet azzal a szándékkal hoztak létre, hogy ez által 

valósuljanak meg az Európa Tanács kulturális alapelvei, mint pl. az emberi jogok, a 

kulturális demokrácia, a kulturális különféleség és azonosság, a minden határon átívelő 

párbeszéd. 1987 októberében a Santiago de Compostela-i nyilatkozat kijelölte a Szent 

Jakab Zarándokutat mint az Európa Tanács első kulturális útvonalát. Ebben a 

nyilatkozatban határozták meg az alapvető és máig érvényes minősítési keretrendszert, 

amely alapján 2016-ban 32 kulturális útvonal kapta meg a minősítést.119 Az új határozat a 

Kulturális Útvonalakról szóló kibővített részleges megállapodás létrehozásáról120 

definíciója szerint a Kulturális Útvonal olyan „kulturális, oktatási örökség és turisztikai 

együttműködési projekt, amelynek célja egy történelmi útvonalon, kulturális koncepción, 

személyen vagy jelenségen alapuló, a közös európai értékek megértését és tiszteletben 

tartását szolgáló transznacionális fontossággal és jelentőséggel bíró útvonal, vagy 

útvonalak sorozatának fejlesztése és támogatása.”121 Bologna műemléki sírkertje az Európa 

Tanács által elismert különleges kulturális útvonal része.  

                                                           
118 Uo. 97. 

119 2016-ban összesen 32 minősített Kulturális Útvonala van az Európa Tanácsnak. http://www.culture-

routes.net/cultural-routes/list Ezek közül Magyarország 7, Olaszország 22 útvonal tagja. http://www.culture-

routes.net/cultural-routes/countries Letöltve: 2017. március. 

120 CM/Res(2010)53. sz. határozat a Kulturális Útvonalakról szóló kibővített részleges megállapodás 

létrehozásáról. Elfogadta a Miniszterek Bizottsága a miniszterhelyettesek 2010. december 8-i 1101. ülésén. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cdb50 Letöltve: 2017. március. 

121 Európai Kulturális Útvonalak. Nemzeti Művelődési Intézet, Budapest, 2012. 44. 

http://www.culture-routes.net/cultural-routes/list
http://www.culture-routes.net/cultural-routes/list
http://www.culture-routes.net/cultural-routes/countries
http://www.culture-routes.net/cultural-routes/countries
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cdb50
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Az ICOMOS Kulturális örökségi helyszínek értelmezésének és bemutatásnak kartája 

(2008)122 az előzőekben ismertetett Kulturális Utak Kartájával együtt fogadta el az 

ICOMOS 16. Általános Közgyűlése. Nem véletlen, hiszen a Kulturális Utak számára 

elengedhetetlenül fontos a jelen Kartában megfogalmazott kulturális örökségi helyszínek 

értelmezése és bemutatása alapelveinek lefektetése. Az ICOMOS-karták – a szakmai 

irányelvek megfogalmazása mellett – mindig figyelmet fordítottak az örökségvédelem 

fontosságának hatékony kommunikációjára is, melyet a tágabban értelmezett örökség-

megóvási folyamat szerves részének tekintettek. Ily módon „minden örökségvédelemmel 

kapcsolatos tevékenység […] természeténél fogva kommunikatív aktus.”123 Az örökségi 

helyszín értelmezésének fontos része annak eldöntése, hogy a sokféle anyagi és szellemi 

érték közül mit és hogyan őrzünk meg, hogyan mutatjuk be a nagyközönség számára. Ezért 

az örökségi helyszínek bemutatásához szükség van egységes terminológia és közösen 

elfogadott szakmai alapelvek megfogalmazására. Az alábbiakban néhány fontos kifejezés 

definícióját adjuk meg, melyek ismerete szükséges a dolgozat későbbi fejezetében 

bemutatásra kerülő bolognai esettanulmány elemzéséhez. 

 

Az értelmezés124 minden olyan lehetséges tevékenységre utal, melynek célja a 

kulturális örökségi helyszínek megértésének előmozdítása és ezzel kapcsolatban a 

társadalmi tudatosság növelése. Ebbe beletartozhatnak nyomtatott és elektronikus 

kiadványok, nyilvános előadások, helyszíni és közvetlenül kapcsolódó, nem a 

helyszínen lévő berendezések, oktatási programok, közösségi tevékenységek, 

folyamatban lévő kutatások, képzések és maga az értelmezési folyamat kiértékelése is. 

A bemutatás kifejezetten az értelmezési tartalom gondosan megtervezett 

közvetítése a kulturális örökségi helyszínen elhelyezett bemutató információk, a 

fizikai hozzáférés és a bemutató infrastruktúra elrendezésén keresztül. A tartalom 

közvetítésére változatos technikai eszközök állnak rendelkezésre, beleértve tájékoztató 

                                                                                                                                                                                
http://www.nmi.hu/storage/files/files/europai_kulturalis_utvonalak_gyakorlati_utmutato.pdf Letöltve: 2017. 

március. 

122 Készítette az ICOMOS Kulturális Örökségi Helyszínek Értelmezésének és Bemutatásának Nemzetközi 

Bizottsága, elfogadta az ICOMOS 16. Általános Közgyűlése Québec-ben (Kanada), 2008. október 4-én. 

123 Az ICOMOS Kulturális örökségi helyszínek értelmezésének és bemutatásnak kartáját (2008). In: Fejérdy, 

2011. Preambulum. 106. 

124 Az „értelmezés” az angol „interpretation” szó fordítása, melyet olykor más magyar szóval (pl. 

interpretálás) fejezett ki e Karta fordítója. 

http://www.nmi.hu/storage/files/files/europai_kulturalis_utvonalak_gyakorlati_utmutato.pdf
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táblák, múzeum-jellegű kiállítások, szervezett gyalogtúrák, előadások és 

idegenvezetett túrák, multimédiás alkalmazások és internetes oldalak lehetséges, bár 

nem kötelező jellegű alkalmazását. 

A kulturális örökségi helyszín olyan, gyakran törvényi oltalom alatt álló hely, 

helység, természeti táj, lakóterület, építészeti együttes, régészeti lelőhely vagy felszíni 

építmény, mely történelmi és kulturális jelentőséggel bír.125 

 

A definíciókból látható, hogy a kulturális örökség és védelme gondolati fejlődése újabb 

állomását jelenti e Karta. A kulturális örökségi helyszín természeti tájat is magába foglal. 

A nemzetközi örökségvédelmi dokumentumok sorában új elemként jelenik meg az 

értelmezés-bemutatás szakmai elvei meghatározása. A Karta alapvetése, hogy „az 

értelmezés és a bemutatás beletartozik a kulturális örökség megőrzésének és kezelésének 

teljes folyamatába”.126 A továbbiakban, tekintettel jelentőségükre és a bolognai 

esettanulmány számára való fontosságukra, az értelmezés és bemutatás hét fő alapelvét 

röviden ismertetjük. 

A hozzáférés és megértés alapelve: „Az értelmezést és bemutatást célzó programok 

könnyítsék meg a nyilvánosság számára a kulturális örökséghez való fizikai és 

intellektuális hozzáférést.”127 Az örökségi helyszín társadalmi elismertség növelése 

céljából fontos elem a személyes élmény hangsúlyozása. A bemutatási programok célja, 

hogy „további érdeklődést keltsen, valamint tanulásra, tapasztalatszerzésre és mélyebb 

megértésre ösztönözzön.”128 Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a helyszín 

értékét és jelentőségét a legszélesebb közönség ismerje meg. 

Az információforrások alapelve kimondja: „Az értelmezés és bemutatás elfogadott 

tudományos módszerekkel gyűjtött bizonyítékokon vagy élő kulturális hagyományokon 

alapuljon.”129 Ennek megfelelően az egyik ajánlás: „A művészek, építészek vagy 

számítógépes modellezők a környezeti, régészeti, építészeti és történelmi adatok részletes 

és módszeres elemzése alapján készítsenek képi rekonstrukciót a kulturális örökségi 

helyszínről.”130  

                                                           
125 Uo. Definíciók. 107. 

126 Uo. Célkitűzések. 107. 

127 Uo. Alapelvek. 108. 

128 Uo. Alapelvek, 1. Alapelv, 2. pont. 108. 

129 Uo. Alapelvek, 2. Alapelv. 109. 

130 Uo. 4. pont. 109. 
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A kontextus és komplex környezeti beágyazódás alapelve szerint: „Az interpretálás 

és bemutatás legyen összhangban a kulturális örökségi helyszín tágabb társadalmi, 

kulturális, történelmi és természeti kontextusával, komplex környezeti 

beágyazódásával.”131 Az örökségi helyszín anyagi és szellemi értékeinek megőrzése 

komplex környezeti és társadalmi kontextusuknak megfelelően valósuljon meg. „Az 

értelmezés és bemutatás során szükséges figyelembe venni a helyszín örökségének nem 

anyagiasult elemeit, úgymint a kulturális és spirituális hagyományok, a történetek, a zene, 

a tánc, a színház, az irodalom, a vizuális művészetek, a helyi szokások és a kulináris 

örökség.”132  

A hitelesség alapelve: „A kulturális örökségi helyszínek értelmezése és bemutatása 

során a Nárai Dokumentum (1994) szellemében tiszteletben kell tartani a hitelességre 

vonatkozó alapelveket.”133 A kulturális értékek jelentőségének közvetítése érdekében 

biztosítani kell a helyszín hitelességének megőrzését, megakadályozva azt, hogy a nem 

odaillő bemutató infrastruktúra, a túlzott látogatottság és a nem megfelelő, vagy pontatlan 

értelmezés kedvezőtlen hatást fejtsenek ki. Továbbá a megrendezésre kerülő egyéb 

bemutató programok, mint például koncertek, színdarabok, ne károsítsák a helyszín fizikai 

környezetét, ne zavarják a helyi lakosokat. 

A fenntarthatóság alapelve rögzíti: „A kulturális örökségi helyszínhez kapcsolódó 

értelmezési és bemutatási terv tartsa szem előtt a természeti és kulturális környezetet, 

központi célkitűzései között pedig szerepeljen a társadalmi, pénzügyi és környezeti 

fenntarthatóság.”134 Az értelmező-bemutató programok tájékoztassák a nagyközönséget a 

folyamatban lévő állagmegóvási nehézségekről, és ösztönözzék őket a munkálatokban való 

részvételre. „A bemutató programok törekedjenek arra, hogy méltányos és fenntartható 

gazdasági, társadalmi és kulturális hasznot hozzanak a helyszínhez kapcsolódó összes 

érintett és érdekelt számára.”135  

A törekvés a bevonásra alapelv előírja: „A kulturális örökségi helyszínek értelmezése 

és bemutatása az örökségvédelmi szakemberek, befogadó és kapcsolódó közösségek és más 

érintettek vagy érdekeltek gyümölcsöző együttműködése révén jöjjön létre.”136 Az 

                                                           
131 Uo. 3. Alapelv. 109. 

132 Uo. 3. Alapelv, 5. pont. 110. 

133 Uo. 4. Alapelv. 110. 

134 Uo. 5. Alapelv. 110. 

135 Uo. 5. Alapelv, 6. pont. 111. 

136 Uo. 6. Alapelv. 111. 
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érintettek, érdekeltek „multidiszciplináris szaktudása egységet alkotva alakítsa a bemutató 

programokat.”137  

A kutatás, képzés és értékelés alapelve kimondja: „A folyamatos kutatás, képzés és 

értékelés a kulturális örökségi helyszínek bemutatásának alapelemei.”138 A programok 

rendszeres értékelését és megújítását tudományos kutatások és a nagyközönség 

visszajelzései alapján, az érintettek bevonásával kell elvégezni. „Az egyik legfontosabb 

célkitűzés olyan szakképzett alkalmazottak képzése, akik az örökség értelmezésén és 

bemutatásán belül egy-egy szakterületre szakosodnak, mint például a bemutatás 

tartalmának megalkotása, az örökség kezelése, a technológia, az idegenvezetés vagy 

oktatás.”139  

Érdemes megjegyeznünk, hogy e Karta – bár kulturális örökségi helyszínek 

interpretálásának kérdéseivel foglalkozik – egyrészt definíciója szerint a helyszín lehet 

maga is természeti táj, másrészt több alapelvében is hangsúlyozza a természeti 

környezethez való kapcsolódás, beágyazódás fontosságát, a kulturális örökségi értékek 

környezeti vonatkozásainak számításba vételét. Ily módon tehát a kulturális örökségi 

helyszín egyszerre hordozhat kulturális és természeti értékeket, szerves egységben kezelve 

azokat. 

Másik észrevételünk, hogy a korábban ismertetett A kulturális turizmus nemzetközi 

kartájához (1999) hasonlóan e Karta szintén hangsúlyozza egyrészt a fenntarthatóság elvét, 

másrészt annak szükségességét, hogy az örökség értelmezése és bemutatása (melyek 

beletartoznak a kulturális örökség megőrzésének és kezelésének a teljes folyamatába) 

méltányos gazdasági, társadalmi és kulturális hasznot hozzanak az érintettek és érdekeltek 

számára. Ez a megfogalmazás egyértelműen jelzi az új szemléletet az örökségvédelemben. 

 

Québec-i Nyilatkozat a hely szellemének a megőrzéséről (2008)140 jelentősége annak 

felismerésében ragadható meg, hogy a kulturális örökség anyagi és szellemi elemei 

együttesen jobban kifejezik az örökség tartalmát és hozzájárulnak a hely szellemének 

kialakításához. „A hely szellemét egyaránt meghatározzák anyagi (helyszínek, épületek, 

tájak, utak, egyéb objektumok) és szellemi (emlékezet, szájhagyomány, írásos 

dokumentumok, fesztiválok, ünnepek, megemlékezések, rituálék, hagyományos ismeretek, 
                                                           
137 Uo. 6. Alapelv, 1. pont. 111. 

138 Uo. 7. Alapelv. 111. 

139 Uo. 7. Alapelv, 5. pont. 112. 

140 Elfogadta az ICOMOS 16. Közgyűlése 2008. október 4-én, Québec-ben (Kanada). 
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értékek, textúrák, színek, illatok stb.) összetevők, amelyek jelentősen hozzájárulnak a hely 

kialakításához és megadják annak szellemét, […] a szellemi kulturális örökség gazdagabb 

és teljesebb jelentést ad az örökségnek, mint egységes egésznek.”141 A hely szellemét 

érhető veszélyekre és megelőzésükre ajánlásokat is megfogalmaz az ICOMOS-nyilatkozat. 

„Miután a klímaváltozás, a tömegturizmus, a fegyveres konfliktusok és az urbanizáció a 

társadalmak átalakulásához és széttöredezéséhez vezetnek, […] Azt ajánljuk a kormányzati 

és nem kormányzati intézményeknek, a helyi és nemzeti örökségvédelmi szervezeteknek, 

hogy dolgozzanak ki hosszútávra szóló stratégiai terveket a hely szelleme és a hozzátartozó 

környezet leromlásának megelőzésére.”142 Bologna esetében a hely szellemének 

megőrzését rendkívül gazadag kulturális – anyagi és szellemi – öröksége megőrzése és 

folyamatos fejlesztése biztosítja. 

 

A Történeti Városi Tájra vonatkozó UNESCO Ajánlás (2011)143 egy újabb jelentős 

állomásnak tekinthető az örökség koncepciójának, védelmének és kezelésének 

fejlődésében. „Az elmúlt fél évszázadban a városi örökség megőrzése világszerte a 

közpolitika fontos területévé nőtte ki magát, válaszul a közös értékek megóvásának és 

történelmi hagyaték hasznosításának igényére. […] A hangsúly az építészeti műemlékek 

elsődlegességéről áttevődött a szociális, kulturális és gazdasági folyamatoknak a szélesebb 

körű elismerésére a városi értékek megőrzésében; […] létre kell hozni új eszközöket ennek 

a látásmódnak az érvényesítésére.”144 Szükségessé vált, hogy a városi örökség megőrzési 

stratégiái jobban integrálódjanak és illeszkedjenek az átfogóan értelmezett fenntartható 

fejlődés célkitűzéseihez. Az Ajánlás „táji megközelítést javasol a történelmi területeknek a 

tágabb városi környezeti összefüggéseik keretében történő számbavételéhez, megőrzéséhez 

és kezeléséhez, tekintetbe véve azok fizikai formái, térszervezése és kapcsolatai, természeti 

összetevői és beágyazódása, valamint társadalmi, kulturális és gazdasági értékei közötti 
                                                           
141 Québec-i Nyilatkozat a hely szellemének a megőrzéséről (2008) In: Fejérdy, 2011. A hely szellemének 

újraértelmezése, 1. pont, 309. 

142 Uo. A Hely Szellemét érhető veszélyek számbavétele, 4. pont, 310. 

143 Elfogadta az UNESCO 36. Általános Közgyűlése 2011. november 10-én. Angol és magyar nyelven 

megjelent az ICOMOS MNB által kiadott ICOMOS Híradó 2014. márciusi különszámában. Angol eredetiből 

magyarra fordította Dr. Fejérdy Tamás DLA, az ICOMOS MNB elnöke.  

144 A Történeti Városi Tájra vonatkozó UNESCO Ajánlás (2011) In: ICOMOS Híradó, Magyar Nemzeti 

Bizottság közleményei. Különszám, 2014. március. Budapest. Bevezetés, 4. pont. 9. 

http://www.icomos.hu/data/documents/icomos_hirado_kulonszam_2014_marcius__icomos_news_hungary_s

pecial_edition_march_2014.pdf Letöltve: 2017. március. 

http://www.icomos.hu/data/documents/icomos_hirado_kulonszam_2014_marcius__icomos_news_hungary_special_edition_march_2014.pdf
http://www.icomos.hu/data/documents/icomos_hirado_kulonszam_2014_marcius__icomos_news_hungary_special_edition_march_2014.pdf
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összefüggéseket.”145 A definícióból megtudhatjuk, hogy a történeti városi táj – hasonlóan 

az előbb ismertetett ICOMOS-karta által használt „kulturális örökségi helyszínhez” – 

nemcsak kulturális, hanem természeti értékeket is magába foglal, továbbá az örökséget 

tágan értelmezett kontextusba beágyazódva kezeli, melybe a kortárs épített környezet, 

gazdasági folyamatok és az örökség nem anyagi dimenziói is beleértendőek. 

 

A történeti városi tájon olyan városi területet kell érteni, amely kulturális és 

természeti értékek és attribútumok rétegződésének az eredménye, és amely magába 

foglalva a tágabb városi kontextust és annak földrajzi beágyazódását, túlterjed a 

„történeti városközpont” vagy „együttes” fogalmán. 

Ez a tágabb kontextus magába foglalja nevezetesen: a helyszín topográfiai, 

geomorfológiai, hidrológiai és természeti összetevőit, történeti és kortárs épített 

környezetét, felszín feletti és alatti infrastruktúráit, térségeit és kertjeit, földhasználati 

elrendezését és térbeli szervezését, rálátásokat és láthatósági (vizuális) viszonylatokat, 

valamint a városi szerkezet minden egyéb elemét. Ugyancsak magába foglal 

társadalmi és kulturális gyakorlatokat és értékeket, gazdasági folyamatokat és az 

örökség azon nem anyagi dimenzióit, amelyek a változatossághoz és identitáshoz 

kötődnek.146 

 

A történeti városi örökség megőrzése jelentős változáson, fejlődésen ment át az elmúlt 

évtizedekben, amelynek köszönhetően a város önkormányzata is egyre hatékonyabban 

tudja kezelni az új kihívásokat (városiasodás, globalizáció, fenntartható fejlődés) és 

lehetőségeket (infokommunikációs technológia, innováció). A jelenlegi és jövőben várható 

kihívások megkövetelik új városmegőrzési politikák kialakítását és alkalmazását, amelyek 

megvédik a város történeti rétegződését, és biztosítják a különböző érdekek és értékek 

közötti egyensúlyt rövid és hosszú távon egyaránt.  

A történeti városi táj – mint örökségi kategória – a kulturális, természeti és szellemi 

örökséget is magába foglaló, a városhoz kapcsolódó speciális kiterjesztését jelenti. Mint 

megközelítés „integrálja a városi örökség147 megőrzésének, illetve társadalmi és gazdasági 

                                                           
145 Uo. 5. pont. 9. 

146 Uo. I. Meghatározás, 8-9. pont. 9. 

147 Uo. 13. A városi örökség meghatározását a Függelék, Fogalmak meghatározását tartalmazó glosszárium 

rögzíti. Három fő kategóriája: 1) Kiemelkedő kulturális értékű műemléki örökség; 2) Nem különleges, de 

viszonylag nagy mennyiségben jelenlevő, szorosan összetartozó elemek; 3) Számításba veendő városi elemek 
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fejlődésének a célkitűzéseit.”148 A történeti városi táji megközelítés jól prezentálja az 

örökségvédelem koncepciójának kiteljesedését.  

 

Siem Reap Deklaráció a turizmusról és kultúráról – új partnerségi modell 

kialakításáról (2015)149 a tágan értelmezett kultúra és a turizmus kapcsolatának 

továbbfejlesztéséről, új partnerségi modellek kialakításának szükségességéről szól. A 

turizmus növekvő jelentőségét jelzi a társadalmi-gazdasági szektorokban elfoglalt vezető 

szerepe és az egyre növekvő turistaforgalom.150 A felelős és fenntartható turizmus alapját 

képező Turizmus Globális Etikai Kódexe kimondja: „A turizmus az emberiség kulturális 

örökségének felhasználója és megőrzője.”151 A kulturális turizmus hozzájárul a természeti 

és kulturális örökség megőrzéséhez és fejlesztéséhez. A megfogalmazott irányelvek közül 

néhányat kiemelünk. Olyan kulturális turisztikai politikák kifejlesztésére van szükség, 

mely „elismeri, megőrzi és előmozdítja a kultúra, a kulturális örökség hitelességét, továbbá 

hatékony szinergiákat alakít ki megfelelő technológiai eszköztárat és a közösségi médiákat 

felhasználva, ezáltal lehetővé téve az érdekeltek számára információk, tapasztalatok és a 

legjobb gyakorlatok cseréjét.”152 A turizmus, az élő kultúrák és a kreatív ipar közötti 

szorosabb kapcsolat előmozdítása érdekében „ösztönzik és elősegítik a kulturális turizmus 

új formáit, mint például a kreatív turizmust, valamint a turizmussal összefüggő speciális 

érdeklődést a múzeumok, az ipari, a víz alatti vagy a megemlékezési örökség iránt.”153 A 

Deklaráció folytatásaként, 2016 végén, nemzetközi konferencián154 vitatták meg, hogy 

„miképpen tud a turizmus és a kreatív ipar közötti partnerség és együttműködés jelentős 

szerepet játszani az anyagi és szellemi (tangible and intangible) örökség megőrzésében és 

                                                                                                                                                                                
(például): A város beépítési formája, Térségek: utcák, nyilvános térségek, téralakulatok, Városi 

infrastruktúra: anyagi (szükségletekkel kapcsolatos) hálózatok és felszerelések.  

148 Uo. I. Meghatározás, 11. pont. 10. 

149 Siem Reap Declaration on Tourism and Culture – Building a New Partnership Model. Elfogadta a 

UNWTO/UNESCO Világkonferencia a Turizmusról és kultúráról – új partnerségi modellről, 2015. február 4-

én, Kambodzsában (Vietnam). file:///C:/Users/User/Downloads/news-1235-1.pdf Letöltve: 2017. március. 

150 Először a történelemben, 2012-ben több mint 1 billiárd nemzetközi turista utazott világszerte. 

151 A Turisztikai Világszervezet (WTO) Közgyűlése által Santiagóban (Chile), 1999. október 1-én elfogadott 

Turizmus Globális Etikai Kódexe, 4. elve. 10. http://ethics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/hungary_1.pdf 

Letöltve: 2017. március. 

152 Siem Deap Declaration on Tourism and Culture – Building a New Partnership Model. 3. 

153 Uo. 4. 

154 International Congress on World Civilizations and Creative Tourism, 2016.11.29-12.01., Szófia, Bulgária. 

file:///C:/Users/User/Downloads/news-1235-1.pdf
http://ethics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/hungary_1.pdf
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előmozdításában, valamint az érintettek és érdekeltek számára társadalmi-gazdasági 

hasznok létrehozásában.”155 Bologna úttörő szerepet játszik a kulturális turizmus új és 

innovatív formái kialakításában. 

Végül megemlítjük, hogy a turizmus jelentőségét támasztja alá az is, hogy az ENSZ 

70. Általános Közgyűlése a 2017-es évet a „Fenntartható turizmus a fejlődésért 

nemzetközi éve” néven a fenntartható turizmus tematikus évévé nyilvánította.156 „A 

fenntartható turizmus éve egyedülálló lehetőséget biztosít arra, hogy tovább erősítsük a 

turizmus hozzájárulását a fenntartható fejlődés három pilléréhez – a gazdasági, a szociális 

és a környezeti pillérhez.” – nyilatkozta az ENSZ Turisztikai Világszervezetének főtitkára, 

Taleb Rifai. A nemzetközi év a turizmus szerepét öt területen támogatja, melyek közül az 

egyik „a kulturális értékek, a sokféleség és az örökség”.157  

 

 

2.2.2. Új szemlélet az Európai Unió kulturális örökségi politikájában 

 

 

Az Unió hozzájárul a tagállamok kultúrájának virágzásához, tiszteletben tartva nemzeti és regionális 

sokszínűségüket, ugyanakkor előtérbe helyezve a közös kulturális örökséget. 

 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 167. cikke 

 

 

Az alábbiakban a nemzetközi műemlék- és örökségvédelmi dokumentumok sorát mintegy 

kiegészítve, az Európai Unió kulturális örökségi politikájában bekövetkezett 

szemléletváltást alátámasztó, mérföldkőnek számító dokumentumait ismertetjük. 

2014 történelmi jelentőségű év volt az Európai Unió kulturális örökségi 

politikájában. Az Európai Unió Tanácsa és a Bizottság sok energiát fordított a kulturális 

örökség jelentőségének vizsgálatára, melynek eredményeként három stratégiai értékű 

                                                           
155 http://europe.unwto.org/event/international-congress-world-civilizations-and-creative-tourism Letöltve: 

2017. március. 

156 Resolution adopted by the General Assembly on 22 December 2015. (A/RES/70/193. International Year 

of Sustainable Tourism for Development, 2017) 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/193&referer=/english/&Lang=E Letöltve: 

2017. március. 

157 http://www2.unwto.org/tourism4development2017 Letöltve: 2017. március. 

http://europe.unwto.org/event/international-congress-world-civilizations-and-creative-tourism
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/193&referer=/english/&Lang=E
http://www2.unwto.org/tourism4development2017
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hivatalos dokumentum született a kulturális örökség fogalmáról, az Európai Uniós szintű 

integrált megközelítéséről és az Uniós célok elérésében játszott szerepéről. 

 

Az Európai Unió Tanácsának következtetései a fenntartható Európa stratégiai 

erőforrásául szolgáló kulturális örökségről (2014. május 21.)158 történelmi jelentőségű 

dokumentum az Európai Unió kulturális örökségi politikájának holisztikus megközelítését 

jelenti, valamint a kulturális örökség stratégiai szerepét, társadalmi és gazdasági hatásait 

hangsúlyozza. Az eddig ismertetett nemzetközi okmányokhoz képest a kulturális örökség 

új kategóriával gazdagodott: a tárgyi és szellemi forma mellett a digitális formátumot is 

magába foglalja, az információs társadalomnak, a digitális kornak és az örökség 

megőrzésének e speciális módjának, a digitalizálásnak megfelelően. „A kulturális örökség 

a múlt által ránk hagyott források összessége – legyen az tárgyi, szellemi vagy digitális 

(eleve digitális vagy digitalizált) formátumú –, beleértve a műemlékeket, lelőhelyeket, 

tájakat, készségeket, gyakorlatokat, tudást és az emberi kreativitás megnyilvánulásait, 

valamint azokat a gyűjteményeket, amelyeket olyan köz-, illetve magánszervezetek 

őriznek és tartanak fenn, mint a múzeumok, a könyvtárak és az archívumok.”159 Új 

aspektusnak tekinthető az a megfogalmazás, mely szerint a kulturális örökség 

„folyamatosan bővül” – ez a kortárs kulturális értékeknek a múlt örökségévé válására is 

utal. „A kulturális örökség az idő folyamán az emberek és környezetük közötti interakció 

révén alakult ki és folyamatosan bővül.”160 Mivel a kulturális örökség több szempontból is 

jelentős értéket képvisel a társadalom és egész Európa számára, megőrzésük, fenntartható 

kezelésük és további gyarapításuk stratégiai kérdés. „E források kulturális, környezeti, 

társadalmi és gazdasági szempontból kiemelkedő értéket képeznek a társadalom számára, 

fenntartható kezelésük ezért a 21. század stratégiai döntését jelenti.161  

A dokumentum hangsúlyozza a kulturális örökség jelentőségét, szerepét a társadalmi 

tőke megteremtésében és fejlesztésében. Többek között ösztönzi a polgárok aktív 

részvételét a közéletben, javítja az életminőséget, az egyének és közösségeik jólétét, 

                                                           
158 Elfogadta az Európai Unió Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sport Tanácsa 2014. május 21-én, Brüsszelben 

tartott ülésén. 

159 A Tanács következtetései (2014. május 21.) a fenntartható Európa stratégiai erőforrásául szolgáló 

kulturális örökségről (2014/C 183/08) 2. pontja. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(08)&rid=3 Letöltve: 2017. március. 

160 Uo. 

161 Uo. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(08)&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(08)&rid=3
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valamint lehetőséget nyújt a készségek, a tudás, a kreativitás és az innováció fejlesztésére. 

A kulturális és kreatív ágazat szerves részeként fontos hatása van a gazdaságra is, mivel 

„a) az inkluzív helyi és regionális fejlesztés meghatározó hajtóerejét képezi, és jelentős 

externáliákat teremt különösen a fenntartható kulturális turizmus elősegítése révén; b) 

előmozdítja a fenntartható vidék- és városfejlesztést, illetve -regenerációt, amit számos 

európai régió és város kezdeményezései is tükröznek.”162 A kulturális örökség 

felbecsülhetetlen érték Európa számára. Kiemelkedő szerepe van az „Európa 2020” 

stratégia – intelligens, fenntartható és inkluzív növekedési – célkitűzéseinek 

megvalósításában. Kiváló lehetőséget biztosít számos szakpolitika163 céljainak 

megvalósításához, miközben maguk is közvetett vagy közvetlen hatással vannak a 

kulturális örökségre. Ezért e lehetőségek kiaknázása alapvető fontossággal bír.  

Mindezek ismeretében az Európai Unió Tanácsa „felkéri a tagállamokat és a 

Bizottságot, hogy saját hatáskörükön belül, a szubszidiaritás elvét kellőképpen figyelembe 

véve […] szilárdítsák meg a kulturális örökségben érdekelt felekkel való párbeszédet a 

kulturális örökség gondozását164 és fenntartható fejlesztését célzó összehangolt 

szakpolitikák és intézkedések meghatározása és végrehajtása érdekében, valamint 

mozdítsák elő a nemzetközi és kormányközi szervezetekkel – különösen az Európa 

Tanáccsal – folyó együttműködést”.165 Figyelemreméltó megfogalmazás, hiszen az eddig 

ismertetett örökségvédelmi nemzetközi okmányokban a „kulturális örökség fenntartható 

fejlesztése” mint kifejezés nem fordult elő. A nemzetközi örökségvédelmi szakmai 

szervezetek (UNESCO, ICOMOS, ICOM) az örökség megőrzésének és kezelésének 

kérdései kapcsán megfogalmazott alapelvei, iránymutatásai nem vonatkoztak az örökség 

fenntartható fejlesztésére. A fejlesztésben leginkább az örökségvédelemmel ütköző, illetve 

ellentétes érdekek megtestesülését, az örökséget veszélyeztető tényezőt látják. A 

szakpolitikák összehangolása mellett a források felhasználása érdekében integrált, 

holisztikus megközelítésre szólít fel a Tanács: „egységes, holisztikus megközelítést 

                                                           
162 Uo. 6. pont. 

163 Ilyen szakpolitika alatt értendő: regionális fejlesztés, társadalmi kohézió, mezőgazdaság, tengerügy, 

környezetvédelem, idegenforgalom, oktatás, digitális menetrend, kutatás, innováció. 

164 Az angol változatban a „management” szó, míg az olasz fordításban a „gestione” szó szerepel. Mindkét 

esetben legtöbbször a „kezelés”, ritkán az „irányítás” szóval kerül fordításra a hivatalos dokumentumokban, 

jogszabályokban. 

165 A Tanács következtetései (2014. május 21.) a fenntartható Európa stratégiai erőforrásául szolgáló 

kulturális örökségről (2014/C 183/08), 10. pont. 
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alkalmazva mozgósítsák rendelkezésre álló forrásaikat a kulturális örökség támogatása, 

erősítse és előmozdítása érdekében, és mindeközben vegyék figyelembe a kulturális 

örökség kulturális, gazdasági, társadalmi, környezeti és tudományos alkotóelemeit”.166 

Hozzáadott érték létrehozása érdekében az uniós és a nemzeti közpolitikák közötti 

szinergiák azonosítását és kihasználását szorgalmazza a Tanács. Fontosnak tartja, hogy „a 

lehető legjobban használják ki a köz- és a magánszféra rendelkezésére álló programokat, 

továbbá a helyi és a regionális fejlesztésre irányuló integrált stratégiák részeként 

támogassák a kulturális örökségbe történő beruházást a rendelkezésre álló nemzeti és uniós 

programok […] keretein belül, a partnerségi megállapodásokkal összhangban”.167 

Továbbra is hangsúlyos elem a kulturális örökséggel kapcsolatos oktatás, a nyilvánosság 

figyelmének felhívása, a civil társadalommal való együttműködés, a polgárok – különösen 

a gyermekek és a fiatalok – bevonása az örökségben rejlő lehetőségek kihasználása 

érdekében. A definícióban új kulturális örökségi kategóriaként szereplő digitális örökség 

fejlesztése, illetve a digitális kor kínálta lehetőségek kihasználása érdekében a Tanács a 

következőkre szólít fel: „ösztönözzék a digitális tartalmak finanszírozását, fejlesztését és 

terjesztését, illetve a kulturális örökséggel kapcsolatos, kulturális és oktatási jelentőséggel 

bíró, innovatív szolgáltatások elérhetőségét a polgárok számára, valamint segítsék elő a 

nyilvánosság hozzáférését a kulturális örökséghez kapcsolódó digitális forrásokhoz és 

szolgáltatásokhoz, többek között az Europeana révén”.168  

A Tanács kifejezetten a tagállamoknak szóló felhívása közül kiemeljük azt a pontot, 

amelyben a védelem-kezelés-fejlesztés tevékenységek együttesen szerepelnek: „mozdítsák 

elő a kulturális örökség védelméhez, fenntartható kezeléséhez, illetve fejlesztéséhez 

szükséges azon hagyományos ismereteket és készségeket, amelyeket tovább kell adni a 

következő generációknak a humántőke fejlesztése, valamint Európa kulturális értékei 

folyamatos védelmének és az ahhoz való hozzáférésnek a biztosítása érdekében”.169 

Fontosnak tartjuk e három tevékenység együttes figyelembevételét, egységben történő 

szemléletét, melyet az örökséggazdálkodás alapjának tekintünk. A következő pontban a 

Tanács a kulturális örökségre vonatkozó kutatási kezdeményezések további támogatására 

szólít fel a ’Horizont 2020’ kutatási és innovációs keretprogram keretében. Felkéri a 

Bizottságot többek között, hogy „elemezze a kulturális örökség gazdasági és társadalmi 
                                                           
166 Uo. 11. pont. 

167 Uo. 14. pont. 

168 Uo. 18. pont. 

169 Uo. 24. pont. 
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hatásait az Unióban, és vegyen részt a kulturális örökségre vonatkozó stratégiai 

megközelítés kidolgozásában; […] támogassa az uniós programok keretében finanszírozott 

projektekből származó bevált gyakorlatok megosztását és alkalmazását a kulturális örökség 

fenntartható használatának és kezelésének előmozdítása érdekében”.170  

Az Európai Unió kulturális örökségi politikája keretében a Tanács először 

fogalmazta meg következtetéseit és értékelte Európa kulturális örökségét a fenntartható 

Európa stratégiai erőforrásaként. Holisztikus megközelítést fogadott el, melyben a 

kulturális örökség – legyen az tárgyi, szellemi vagy digitális – egyedülálló, pótolhatatlan, 

mással fel nem cserélhető, felbecsülhetetlen érték Európa számára. Hangsúlyozza a 

kulturális örökség jelentőségét a társadalmi tőke megteremtésében, illetve fontos gazdasági 

hatását, és komoly szerepét az „Európa 2020” stratégiai célkitűzései megvalósításában. 

További, még jelentősebb kulturális befektetésekre szólít fel. E történelmi jelentőségű 

dokumentum felhívta a figyelmet a kulturális örökség megkerülhetetlen, az Európai Unió 

politikájában stratégiai erőforrásként betöltött szerepére, az Európai Unió átfogó kulturális 

örökségi stratégiája készítésnek szükségességére.171 

Itt jegyezzük meg, hogy időközben megszületett a történelmi jelentőségű 

dokumentum: 2017. február 22-én az Európa Tanács elfogadta az „Ajánlások a Kulturális 

Örökségi Stratégia a 21. század számára” című dokumentumot („Recommendation of 

the Committee of Ministers to member States on the European Cultural Heritage Strategy 

                                                           
170 Uo. 26. és 29. pont. 

171 Megemlítjük, hogy az Európa Tanács is fontosnak tartja az Európai Kulturális Örökségi Stratégia 

készítését. A kulturális örökségért felelős miniszterei 2015. április 22-24-i, „Cultural heritage in the 21st 

century for living better together. Towards a common strategy for Europe” című konferencián, Namur-ben 

(Belgium) elfogadták az ún. Namur-i Deklarációt (Namur Declaration). 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806

a89ae Ebben rögzítették a ’Strategy 21’ főbb célkitűzéseit, prioritásait, és felkérték a Kultúra, örökség és táj 

irányító bizottságot a ’Stratégia 21’ elkészítésére és megvalósítása nyomon-követésére. A ’Stratégia 21’ 

elfogadását 2016 év vére irányozták elő. A miniszterek ugyanakkor felhívták a figyelmet arra is, hogy a 

stratégiát az Európai Unióval, az UNESCO-val és más érdekelt intézményekkel szoros együttműködésben 

kell elkészíteni, az örökségmenedzsment közös, egységes megközelítésének kialakítása érdekében. 

http://www.europanostra.org/news/582/ és http://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21 

Letöltve: 2017. március. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806a89ae
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806a89ae
http://www.europanostra.org/news/582/
http://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21
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for the 21st century”).172 A három komponens, amelyhez 10-11-11 ajánlást fogalmaztak 

meg: „társadalmi” (10), „terület- és gazdaságfejlesztés” (11), „tudás és oktatás” (11). A 

Stratégia hivatalos bemutatására 2017. április 6-án, Limassolban (Cyprus) kerül sor.173 

 

A kulturális örökség integrált európai megközelítése felé című bizottsági közlemény 

(2014. július 22.)174 a fent ismertetett Tanácsi következtetések nyomán, alig két hónappal 

később született, melyben a Tanács felkérte a Bizottságot, hogy „elemezze a kulturális 

örökség gazdasági és társadalmi hatásait az Unióban, és vegyen részt a stratégiai 

megközelítés kidolgozásában”.175 A dokumentum célja egyrészt, hogy a tagállamoknak és 

az érdekelt feleknek segítséget nyújtson abban, hogy maximálisan kiaknázzák az uniós 

eszközök keretében a kulturális örökség számára rendelkezésre bocsátott támogatást, 

másrészt, hogy előmozdítsa a továbblépést az örökség integráltabb megközelítése felé 

mind uniós, mind nemzeti szinten, végül pedig hogy Európa a kulturális örökség táplálta 

innováció egyfajta „vegykonyhájává” váljon. A közleménnyel párhuzamosan a Bizottság 

készített egy olyan jelentést176 is, amely feltérképezi az európai kulturális örökséget érintő 

uniós szakpolitikákat és finanszírozási eszközöket. 

A kulturális örökség mindenki számára érték és felelősség, közös erőforrást és 

javakat jelent. Áldozatul eshet túlzott mértékű kihasználásnak és elégtelen finanszírozású 

működtetésnek, amelyek elhanyagoláshoz, akár pusztuláshoz, olykor elfeledéshez 

vezetnek. Örökségünk védelme, megőrzése tehát közös feladatunk. Jóllehet ez elsősorban 

nemzeti, területi és helyi hatóságokra ró kötelezettségeket, az uniós szerződésekkel 

                                                           
172 „Recommendation of the Committee of Ministers to member States on the European Cultural Heritage 

Strategy for the 21st century” (Adopted by the Committee of Ministers on 22 February 2017 at the 

1278th meeting of the Ministers' Deputies)  

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016806f6a03 Letöltve: 2017. március. 

173 http://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21 Letöltve: 2017. március. 

174 A kulturális örökség integrált európai megközelítése felé. A Bizottság közleménye az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának, 

készült Brüsszelben, 2014. július 22-én. COM(2014) 477 final.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:52014DC0477 Letöltve: 2017. március. 

175 A Tanács 2014. május 24-én elfogadott következtetései a fenntartható Európa stratégiai erőforrásul 

szolgáló kulturális örökségről, 26. pont. 

176 Feltáró jelentés – az európai örökség szempontjainak érvényre jutása az EU különböző szakpolitikáiban / 

Mapping of Cultural Heritage actions in European Union policies, programmes and activities. 

http://ec.europa.eu/culture/library/reports/2014-heritage-mapping_en.pdf Letöltve: 2017. március. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016806f6a03
http://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:52014DC0477
http://ec.europa.eu/culture/library/reports/2014-heritage-mapping_en.pdf
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összhangban és a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett az Európai Unióra is 

hárul szerep. A nemzeti hatáskör és az uniós intézkedések között nincs ellentmondás, lévén 

hogy a kulturális örökség egyszerre helyi és európai jelentőségű.  

A közlemény egyik fontos megállapítása, hogy a kulturális örökség ágazata más 

gazdasági ágazatokra nézve továbbgyűrűző hatással bír.177 A kulturális örökség valóságos 

és potenciális szerepének megértéséhez rendszerezett adatgyűjtésre van szükség. A 

kulturális örökség gazdasági értékére, hatásaira vonatkozó kutatások csak a közelmúltban 

kaptak nagyobb figyelmet. Ezek közül a legjelentősebbnek tekinthető az Európai Unió 

Kultúra Programja (2007-2013) által támogatott „Cultural Heritage Counts for Europe: 

Towards a European Index for Cultural Heritage” (A kulturális örökség fontos/számít 

Európának: a kulturális örökség értékelésének európai mutatója felé) című projekt.178 Az 

Europa Nostra vezetésével, hat intézmény együttműködésében megvalósult két éves 

kutatási program179 célja volt, hogy uniós szinten összegyűjtse és elemezze a kulturális 

örökségnek a társadalomra és a gazdaságra gyakorolt hatásáról szóló kutatásokat és 

adatokat, felhívja a figyelmet a kulturális örökség szerteágazó, sokrétű jelentőségére, 

valamint javaslatokat tegyen az örökségben rejlő lehetőségek teljes értékű kihasználására. 

A projekt egyik fő eredménye: a kulturális örökség egyszerre gazdasági, társadalmi, 

környezeti és kulturális hatásokat is generálhat, potenciálja abban rejlik, hogy az örökség 

által generált hasznok szerteágazóak lehetnek, így a hatásokat azok sokféleségében kell 

vizsgálni. 

                                                           
177 Például 415 milliárd EUR-ra becsülik a turizmus hozzájárulását az uniós GDP-hez, emellett 3,4 millió 

turisztikai vállalkozás 15,2 millió munkahelyet tart fenn, közvetve vagy közvetlenül a kulturális örökségek 

táptalaján. Az uniós utazók 27 %-a döntően a kulturális örökségekre tekintettel választ úti célt magának. 

2013-ban az uniós polgárok 52 %-a legalább egy műemléket vagy emlékhelyet látogatott meg, közülük 37 % 

saját országbeli múzeumot vagy galériát, míg 19 % egy másik uniós tagállamban található műemléket vagy 

történelmi helyszínt tekintett meg. A kulturális örökség tehát segíthet városok és régiók arculatának 

kialakításában, vonzhatja a tehetséget és a turistákat. A Bizottság közleménye a kulturális örökség integrált 

európai megközelítése felé (2014. július 22.), 1.2. pont.  

178 Cultural Heritage Counts for Europe. (The CHCFE Report) International Cultural Centre, Krakow, 2015. 

http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/ Letöltve: 2017. március. 

179 A 2013 júliusától 2015 júniuság tartott kutatásban részt vett: Európa Nostra (The Voice of Cultural 

Heritage in Europe), ENCATC (The European Network on Cultural Management and Cultural Policy 

Education), Heritage Europe (The European Association of Historic Towns and Regions), International 

Cultural Centre in Krakow. 

http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/
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A közlemény számba veszi a kihívásokat és a lehetőségeket. Csökkennek az állami 

költségvetések, a városiasodásból, a globalizációból és a technológiai változásokból 

eredően egyre vegyesebb a kultúra iránt érdeklődő közönség összetétele, a digitalizálás és 

a kulturális tartalmak online hozzáférése átalakítják a hagyományos modelleket, új 

megközelítést igényelnek. A hosszú távú fejlesztési tervek részévé kell tenni a kulturális 

örökség megőrzését és hasznosítását, valamint erősíteni kell a köz- és magánszféra közötti 

partnerséget, a magánszereplők növekvő szerepvállalásával. Az örökségi politika és a 

szakpolitikák közötti szinergia és a társadalmi, gazdasági célokhoz való hozzájárulás 

érdekében az örökség megőrzéséhez, hasznosításához integráltabb megközelítésre van 

szükség.  

Az új kihívásokkal szembe kell nézni, ugyanakkor elengedhetetlen a lehetőségek 

megragadása is. A műemlékvédelem az új megközelítés szerint az elszigetelt örökség 

helyett az örökséget teljes környezetével együtt kívánja megőrizni, jelentőségét 

kidomborítani, a közösség részévé tenni, és így az emberközpontúságot helyezi az előtérbe. 

Az örökségi helyszínek és tágabb környezetük, a városok a tudás, a kreativitás és a kultúra 

központjai, valamint a közösségi érintkezés és a szociális integráció helyszínei. Ily módon 

ösztönzik az innovációt és hozzájárulnak az „EU 2020” stratégiai célkitűzéseinek 

megvalósításához. A múzeumok és levéltárak is átalakulóban vannak. A digitális kornak 

megfelelően gyűjteményeiket digitalizálják, nyílt hálózatokhoz csatlakozva a polgárok 

számára széles körű hozzáférést biztosítanak. A múzeumok egyre jobban nyitnak a 

közönség felé. Új megközelítésük szerint az aktívan bevont közönséget és a gyűjteményt 

egyenrangúként kezelik. A történelmi városok és falvak identitásának megőrzése és a 

fenntartható növekedés együttes biztosítása komoly problémát jelent. Ugyanakkor 

kulturális örökségükkel való felelős gazdálkodás sikeres és fenntartható lehet olyan 

innovatív eszközök alkalmazásával, mint például történeti épületek energiahatékony 

újrahasznosítása, vagy a kulturális turizmus, a zöldebb közlekedés támogatása. 

Európa kulturális örökségének megőrzése, helyreállítása és hasznosítása területén 

képviselt pozíciójának megerősítése érdekében az alábbiakra van szükség: 

 

 elő kell segíteni a kulturális örökség ágazatának modernizálását, növelni kell a 

tudatosságot és új közönségeket kell bevonni; 

 stratégiai megközelítést kell alkalmazni a kutatás és az innováció, az ismeretek 

megosztása és az intelligens szakosodás terén; 
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 meg kell ragadni a digitalizálás által kínált lehetőségeket; új közönségek, 

különösen a fiatalok felé kell nyitni; 

 fel kell ismerni a készségigényeket és fejleszteni kell az örökségvédelemmel 

foglalkozó szakemberek képzését, továbbá 

 a magánszektor és a civil társadalom nagyobb arányú bevonásán keresztül 

folytatni kell olyan participatív értelmezések és irányítási modellek kifejlesztését, 

amelyek jobban kapcsolódnak a kortárs Európához.180 

 

Az Európai Unió kutatásfinanszírozási keretprogramja már korábban181 is támogatta a 

kulturális örökséggel kapcsolatos kutatásokat. A Kulturális örökség és globális változás 

című közös programozási kezdeményezés182 ésszerűsíti és összehangolja a nemzeti 

kutatási programokat. Az innovatív, együttműködésen alapuló kutatási kezdeményezés 

célja ezáltal a szűkös pénzügyi források hatékonyabb, eredményesebb felhasználása, a 

lehetséges szinergiák kiaknázása, a fölösleges átfedések elkerülése. A „Horizont 2020”, az 

új, 2014-2020 közötti időszakra szóló kutatási és innovációs keretprogram tovább erősíti az 

Uniónak a kulturális örökség megőrzésében, helyreállításában és hasznosításában betöltött 

szerepét. Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az 

ifjúságpolitikáért felelős európai biztos e bizottsági közlemény kapcsán így nyilatkozott a 

témában: 

 

Európának a lehető legteljesebb mértékben ki kell aknáznia a kulturális örökség 

természetéből fakadó, gazdasági és társadalmi értékeket. A kulturális tőke akár az 

innováció motorja is lehet, ha megragadjuk a digitalizálásban rejlő lehetőségeket, […] 

Az európai örökségi helyszíneket és múzeumokat – akár új technikákkal vagy 

technológiákkal – életszerűbbé kell tennünk, hogy a közönség minél szélesebb 

rétegeihez, ezen belül is különösen a fiatalokhoz szólhassanak. […] Örömömre 

                                                           
180 A kulturális örökség integrált európai megközelítése felé. A Bizottság közleménye az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának, 

készült Brüsszelben, 2014. július 22-én. COM(2014) 477 final. 7. 

181 A hetedik (2007-2013 közötti időszakra szóló) kutatási és technológiafejlesztési keretprogram 

költségvetéséből megközelítőleg 100 millió eurót költöttek a kulturális örökség védelmének, megőrzésének 

és fejlesztésének kulcsfontosságú tényezőihez kapcsolódó projektekre, továbbá kulturális kölcsönhatásokra, 

múzeumokra, az identitásokkal kapcsolatos kérdésekre és a nyelvi sokszínűségre, kulturális tájakra és 

célorientált kutatási infrastruktúrára. Uo. 

182 http://www.jpi-culturalheritage.eu/ és http://www.heritageportal.eu/ Letöltve: 2017. március. 

http://www.jpi-culturalheritage.eu/
http://www.heritageportal.eu/
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szolgál, hogy a következő hét évben több uniós támogatás jut majd az európai 

örökséggel kapcsolatos tevékenységekre.183 

 

Az EU a kulturális örökség területét már eddig is jelentős forrásokkal támogatta. A 

jelenlegi 2014–2020-as időszakban pedig további pénzügyi eszközökkel biztosítja a terület 

támogatását a megnövekedett stratégiai jelentőségének megfelelően. 

A digitalizálás számos lehetőséget kínál a kulturális örökség védelmében, 

bemutatásában, hasznosításában, új közönség megszólításában. Biztosítja a kulturális 

örökséghez való könnyebb hozzáférést és lehetővé teszi szélesebb közönség bevonását. 

Ugyanakkor a digitális eszközök (3D szkenner) megkönnyítik a materiális kulturális javak 

megóvását, helyreállítását és innovatív bemutatását. Az Europeana olyan kulturális, 

többnyelvű platform184, mely mintegy 30 millió, több mint 2500 kulturális szervezet által 

elérhetővé tett kulturális tárgyhoz185 biztosít könnyű hozzáférést az interneten keresztül, s 

ezáltal az egyre bővülő digitális örökség szélesebb körben újrahasznosítható. A kulturális 

anyagok digitalizálásáról és online hozzáférhetőségéről, valamint a digitális megőrzésről 

szóló bizottsági ajánlás186 többek között felszóltja a tagállamokat, hogy segítsék elő az 

európai szinten összekapcsolt szerzői jogi információs adatbázisok hozzáférhetővé tételét. 

Az Europeana mára az európai kulturális örökséghez hozzáférést biztosító és azt bemutató 

közös európai kulturális projektté vált.187 

                                                           
183 Az Európai Bizottság 2014. július 22-i sajtóközleménye: Több uniós támogatás jut kulturális örökségünk 

megőrzésére és gyarapítására. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-854_hu.htm Letöltve: 2017. 

március. 

184 www.europeana.eu Az Europeanát, Európa digitális könyvtárát, archívumát és múzeumát 2008. november 

20-án indították el. Az Europeana platform további fejlődése nagymértékben függ attól, milyen módon látják 

el tartalommal a tagállamok és azok kulturális intézményei, és növelik ismertségét a polgárok körében.  

185 A digitális menetrend egyik kulcsterülete Európa kulturális emlékeinek digitalizálása és megőrzése; ide 

tartoznak a nyomtatott anyagok (könyvek, folyóiratok, újságok), fényképek, kiállítási tárgyak, archív 

dokumentumok, hangfelvételek, audiovizuális anyagok, műemlékek és régészeti lelőhelyek. 

186 A Bizottság 2011. október 27-i ajánlása a kulturális anyagok digitalizálásáról és online 

hozzáférhetőségéről, valamint a digitális megőrzésről (2011/711/EU) http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011H0711&from=HU Letöltve: 2017. március. 

187 Egyre növekvő jelentőségét felismerve készült 2016. júniusában: A Tanács következtetései az 

Europeanának az európai kulturális örökség digitális hozzáférhetőségében, ismertségében és 

felhasználásában játszott szerepéről (2016/C 212/06) című dokumentum. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0614(02)&from=HU Letöltve: 2017. március. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-854_hu.htm
http://www.europeana.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011H0711&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011H0711&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0614(02)&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0614(02)&from=HU
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Az európai kulturális örökség ügyének előmozdítása érdekében az Európai Unió 

különféle – kulturális programok, kezdeményezések, események, díjak, címek – 

formájában támogatja a kulturális együttműködést, a tudatosság növelését, jutalmazza a 

kiválóságot. Ezek a Kreatív Európa program, a Európai Örökségi Napok, az Európai Unió 

Kulturális Öröksége díj – Europa Nostra-díj, az Európa Kulturális Fővárosa cím, az 

Európai Örökség cím, az Európa a polgárokért program. 

 

A harmadik mérföldkőnek számító, a Tanács következtetései a kulturális örökség 

vonatkozásában a participatív kormányzásról (2014/C 463/01)188 című 

dokumentumban, mely 2014. november 25-én, Brüsszelben, az olasz elnökség alatt került 

elfogadásra, a Tanács felkéri a tagállamokat, hogy még aktívabban támogassák a civil 

társadalom és a magánszektor részvételét a kulturális örökség kormányzásában helyi, 

regionális, nemzeti és európai szinten egyaránt. Megállapítja, hogy a participatív 

kormányzás többek között „arra hivatott, hogy a közszféra intézkedései keretében tevékeny 

részvételre serkentse az érintett érdekelteket – azaz a hatóságokat és állami szerveket, a 

magánszféra szereplőit, a civil társadalmi szervezeteket, a nem kormányzati szervezeteket, 

az önkéntes szektort és az érdeklődőket – a kulturális örökséggel kapcsolatos 

szakpolitikákkal és programokkal összefüggő döntéshozatalban, tervezésben, 

végrehajtásban, monitoringban és értékelésben, hogy növekedjen a közforrásból származó 

beruházások elszámoltathatósága és átláthatósága, valamint, hogy erősödjön a 

nyilvánosságnak a politikai döntéshozatalba vetett bizalma.”189 A Tanács felkéri a 

tagállamokat, hogy  

 

támogassák azokat a kormányzási struktúrákat, amelyekben érvényre jut az anyagi, a szellemi 

és a digitális kulturális örökség közötti kölcsönhatás, és amelyek […] erősítik a kulturális 

örökség társadalmi, kulturális, szimbolikus, gazdasági és környezetvédelmi jelentőségét;  

hozzanak létre szinergiákat a fenntartható turizmusra irányuló stratégiák és a helyi kulturális és 

kreatív ágazatok között, többek között úgy, hogy támogatják azokat a kormányzási 

struktúrákat, amelyek a helyi lakosok aktív részvételére építenek, hogy ezáltal bővüljön a 

fenntartható minőségi turisztikai kínálat, […] mindeközben azonban ne sérüljön az örökség 

                                                           
188 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG1223(01)&rid=5 Letöltve: 

2017. március. 

189 A Tanács következtetései a kulturális örökség vonatkozásában a participatív kormányzásról (2014/C 

463/01) 9. pont. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG1223(01)&rid=5
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integritása és megmaradjon kulturális értéke, valamint ne billenjen fel a polgárok gazdasági 

lehetőségei és jóléte közötti egyensúly;190 

 

A Tanács felkéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy saját hatáskörükön beül és a 

szubszidiaritás elvét figyelembe véve vizsgálják meg többek között, hogy „a virtuális 

közösségek milyen szerepet játszhatnak […] a kulturális örökség kezelésének 

támogatásában, az ismeretek fejlesztésében és a finanszírozásban (pl. közösségi ötletbörze 

és közösségi finanszírozás révén).”191 Fontosnak tartjuk jelezni, hogy Bologna a 

participatív kormányzás terén, országos szinten úttörőként fejlesztett ki adaptálható 

módszert, illetve elsőként alkalmazott közösségi finanszírozási eszközt (crowdfunding) az 

önkormányzati szférában, ahogy azt a bolognai esettanulmányban majd látni fogjuk.  

 

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által 

elfogadott következtetések a 2015–2018-as időszakra szóló kulturális munkatervről 

(2014/C 463/02)192 című dokumentum az előbb ismertetett tanácsi következtetésekkel 

együtt került elfogadásra. Kiemelt helyen, a munkaterv négy prioritása193 között szerepel a 

’kulturális örökség’, valamint ehhez szorosan kapcsolódó ’kulturális és kreatív ágazatok: 

kreatív gazdaság és innováció’ – az európai kulturális menetrend194 célkitűzéseivel és az 

„Európa 2020” stratégia intelligens és fenntartható növekedés prioritásaival összhangban. 

A prioritásokhoz tartozó munkastruktúrák között első helyen találjuk a ’participatív 

kormányzás a kulturális örökség terén’ témát (B1). Ezt követi a ’készségek, képzés és 

                                                           
190 Uo. 15. és 17. pont. 

191 Uo. 22. pont. 

192 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG1223(02)&qid=1485683247034&from=HU Letöltve: 2017. 

március. 

193 A négy prioritás: A. elérhető és befogadó kultúra; B. kulturális örökség; C. kulturális és kreatív ágazatok: 

kreatív gazdaság és innováció; D. a kulturális sokszínűség és a kultúra előmozdítása az EU külkapcsolatai és 

a mobilitás tekintetében. 

194 „A kulturális sokszínűség és az interkulturális párbeszéd elősegítése; a kultúrának a kreativitás 

mozgatórugójaként való elősegítése, a kultúra népszerűsítése az unió nemzetközi dimenziójának egyik 

kulcsfontosságú összetevőjeként.” Közlemény az európai kulturális programról a globalizálódó világban. A 

Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók Bizottságának, készült Brüsszelben, 2007. május 10-én, COM(2007) 242 végleges. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0242&from=HU Letöltve: 2017. 

március. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG1223(02)&qid=1485683247034&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG1223(02)&qid=1485683247034&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0242&from=HU
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tudástranszfer: hagyományos és újonnan megjelenő szakmák a kulturális örökség 

területén’ (B2) téma, pl. a digitális átállással kapcsolatosan. Vitathatatlanul fontos téma a 

’forráshoz jutás’ (C1): ide tartozik többek között az alternatív finanszírozási lehetőségek 

(pl. köz- és magánfinanszírozás, közösségi finanszírozás) feltérképezése és elemzése. Nem 

kevésbé jelentős téma a ’fenntartható kulturális turizmus’ (C3), különösen annak 

vizsgálata, hogy a kulturális örökség anyagi, szellemi és digitális formái kiaknázására 

épülő turisztikai kínálat miként ösztönzi a fenntartható turizmus új formáinak kialakulását. 

 

Az Európai Bizottság 2016. augusztus 30-án javaslatot195 nyújtott be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak arra vonatkozóan, hogy 2018-at jelöljék ki a kulturális 

örökség európai évének. Mint minden európai év esetében, a legfontosabb célkitűzés a 

kihívásokra és a lehetőségekre irányuló figyelemfelkeltés, illetve az EU közös megoldások 

előmozdításában betöltött szerepének hangsúlyozása. Az európai kulturális menetrend 

célkitűzéseivel összhangban az európai év általános célkitűzései a következők: „az Unió, a 

tagállamok, a regionális és helyi hatóságok által az Európai Unió (EU) kulturális 

örökségének védelme, megőrzése, újrahasználata, fejlesztése, kiaknázása és előmozdítása 

érdekében tett erőfeszítések […] ösztönzése és támogatása.”196 A kulturális örökség 

gazdasági jelentősége vitathatatlan, így nem véletlenül szerepel a három meghatározott 

célterület között:  

 

Közvetlen és közvetett gazdasági potenciálja révén fokozza az európai kulturális 

örökség gazdasághoz és társadalomhoz való hozzájárulását. Ilyen potenciál többek 

között a kulturális és kreatív iparágak támogatására, az alkotás és az innováció 

ösztönzésére, a fenntartható idegenforgalom előmozdítására, a társadalmi kohézió 

javítására, valamint a hosszú távú munkahelyteremtésre való képesség.197 

 

Navracsics Tibor, az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságpolitikáért és a sportért felelős biztos 

nyilatkozatában is az örökség társadalmi és gazdasági szerepét emelte ki: „A kulturális 

örökség európai éve alkalmat fog adni arra, hogy tudatosítsuk a kulturális örökség 

                                                           
195 Az Európai Bizottság javaslata AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a 

kulturális örökség európai évéről. Brüsszel, 2016.8.30. COM(2016) 543 final 2016/0259 (COD) http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0543&rid=6 Letöltve: 2017. március. 

196 Uo. 2. cikk: Célkitűzések, (1) 12. 

197 Uo. (1) a) 12. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0543&rid=6
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0543&rid=6
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társadalmi és gazdasági jelentőségét, és előtérbe helyezzük az e területen elért kiváló 

európai eredményeket.”198 Ezen kívül a Bizottság javaslatáról szóló sajtóközlemény 

számszerű adatokkal199 is alátámasztja a kulturális örökség gazdasági jelentőségét. 

  

                                                           
198 Az Európai Bizottság 2016. augusztus 30-i sajtóközleménye. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

2905_hu.htm Letöltve: 2017. március. 

199 Uo. „A kulturális örökség gazdasági jelentősége is számottevő. Az európai kulturális örökség ágazatában 

közvetlenül alkalmazott munkavállalók száma meghaladja a 300 ezret, a kulturális örökséggel közvetetten 

összefüggő állások száma pedig 7,8 millióra tehető; ezek idegenforgalmi, építőipari, valamint a kapcsolódó 

területeken, például a közlekedésben, a tolmácsolásban, a karbantartásban és a biztonság területén létrejövő 

munkahelyek. 2011-ben Franciaországban a kulturális örökség 8,1 milliárd € értékű forgalmat teremtett a 

múzeumok, történelmi emlékhelyek, nevezetes épületek és látványosságok működtetése, továbbá a 

könyvtári-levéltári szolgáltatások révén.”  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2905_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2905_hu.htm
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2.2.3. Paradigmaváltás a hazai örökségvédelemben 

 

 

Kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható 

forrása, a nemzeti és egyetemes kultúra elválaszthatatlan összetevője. 

 

A 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 

 

A kulturális örökség, mint a fenntartható gazdasági fejlődés tényezője nyújtotta lehetőségek teljes 

körű kihasználása érdekében a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy: növelik a társadalmi 

tudatosságot, és felhasználják a kulturális örökségben rejlő gazdasági lehetőségeket. 

 

Európa Tanácsi keretegyezmény a kulturális örökség társadalmi értékéről, Faro, 2005. 

 

 

„A kulturális örökség kiemelkedő gazdasági értéket képvisel, a megőrzésével járó előnyök 

messze túlszárnyalják a ráfordított összegeket.”200 – indítja 2010 februárjában megjelent 

figyelemfelkeltő írását Deák Ildikó, örökségvédelmi szakember. Állítását adatokkal 

alátámasztó, sikeres külföldi példák sorának és a hazai viszonyok bemutatását követően a 

magyarországi helyzetre vonatkozóan megállapítja: „Sajnálatos módon hazánkban 

nincsenek olyan példák, amelyekkel a fentieket szemléltetni lehetne, hiszen a hazai 

örökségvédelem szakembereinek ez idáig nem sikerült meggyőzni a pénzügyi 

politikusokat a kulturális örökség megőrzésének gazdasági hasznáról.”  

Vajon bekövetkezett-e időközben az „a szemléletváltás, amely a kulturális örökséget 

mint gazdasági tényezőt veszi számításba”201? Mennyiben változott „az az általános 

vélekedés, hogy az örökségvédelem luxus, amelynek állami finanszírozására csak az 

elsőbbséget élvező területek kielégítését követően, a megmaradt keretek mértékében lehet 

forrást előirányozni”202? Milyen szemléletbeli változás/paradigmaváltás figyelhető meg a 

hazai örökségvédelemben? Milyen új kihívásokra kell választ találnia az örökségvédelmi 

szakmának? Összehangolható-e/összebékíthető-e a hagyományos/klasszikus 

műemlékvédelem az örökséggazdálkodás új szemléletével?  

                                                           
200 Deák I.: Válság és örökségvédelem. Nagyítás, II. évf. 6. sz. (2010.02.10.) 2. (a továbbiakban: Deák, 2010) 

201 Uo. 

202 Uo. 
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Mielőtt ezekre a kérdésekre megkísérelnénk válaszolni, tisztáznunk kell a 

legfontosabb fogalmak hazai kulturális örökségvédelemben használatos jelentéstartalmát. 

Mivel dolgozatunk elején, a kulturális örökség fogalmának meghatározásakor, a 

legtágabban értelmezett kulturális örökség-fogalom203 nem illeszkedik a hazai politikai és 

szakmai diskurzusban, s azon belül az általunk tárgyalt 

műemlékvédelemben/örökségvédelemben használatos fogalomhoz, fontosnak tartjuk erre 

felhívni a figyelmet, és bemutatni a hazai jogalkotás definícióit. 

A szakirodalom bőségesen tárgyalja az örökség, a kulturális örökség fogalmának 

fejlődését, értelmezési szintjeit, hazai megjelenését, elterjedését204, melynek (részletes) 

bemutatása dolgozatomnak nem tárgya. 

A 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről (a továbbiakban: Kötv.) 

már címében jelzi a paradigmaváltást az 1997. évi LIV. törvény a műemlékvédelemről205 és 

                                                           
203 A Tanács következtetései (2014. május 21.) a fenntartható Európa stratégiai erőforrásául szolgáló 

kulturális örökségről (2014/C 183/08) 2. pontja szerint: A kulturális örökség a múlt által ránk hagyott 

források összessége – legyen az tárgyi, szellemi vagy digitális (eleve digitális vagy digitalizált) formátumú –, 

beleértve a műemlékeket, lelőhelyeket, tájakat, készségeket, gyakorlatokat, tudást és az emberi kreativitás 

megnyilvánulásait, valamint azokat a gyűjteményeket, amelyeket olyan köz-, illetve magánszervezetek 

őriznek és tartanak fenn, mint a múzeumok, a könyvtárak és az archívumok. 

204 Ezek közül kiemeljük: Erdősi P.: Feljegyzések az örökség diskurzusáról. Két konferencia tanulságai. 

Regio, 2000/1. 267-275.; a Teleki László Alapítvány Közép-Európai Intézet 2000 szeptemberi Nemzeti 

önazonosság az új évezred küszöbén című konferenciájára készült dolgozatokat bemutató, Politikai és 

nemzeti identitás Közép-Európában című kiadványát (Szerk.: Bárdi N. – Lagzi G.) 2001, valamint a Teleki 

László Intézet 2001. szeptemberi Társadalmi önismeret és nemzeti önazonosság Közép-Európában című 

konferenciájára készült dolgozatokat tartalmazó kiadványát (Szerk.: Fedinec Cs., 2002); Erdősi P. – Sonkoly 

G. (szerk.): A kulturális örökség. L’Harmattan – Atelier, Budapest, 2004; György P. – Kiss B. – Monok I. 

(szerk.): Kulturális örökség – társadalmi képzelet. Országos Széchenyi Könyvtár és Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 2005.  

205 Az „örökség” szó ugyan szerepel a bevezetésben, de nem kerül definiálásra: „Hazánk történelmének, 

kultúrájának és művészetének pótolhatatlan örökségét képezik azok az alkotások, amelyek a környezet 

kiemelkedő értékeiként az ország és az egyes települések arculatának jellegzetes meghatározói, kulturális 

hagyományainak hordozói, s egyben a történelmi és nemzettudat formálói.” Az 1. § (1) bekezdésében a 

„kulturális örökség” kifejezés is megjelenik, amelyből kiolvasható a laza jelentéstartalma: „A törvény célja, 

hogy azokat az építészeti, műszaki és a velük összefüggő művészeti alkotásokat, amelyek történelmünk 

pótolhatatlan emlékei és kulturális örökségként a társadalom számára – a nemzeti vagyon részeként – 

különleges értéket jelentenek, megfelelő védelemben részesítse, és megőrzésük, fenntartásuk, hasznosításuk, 

valamint tudományos kutatásuk (a továbbiakban együtt: műemlékvédelem) alapvető szabályait 

megállapítsa.” 
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az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

jogszabályokhoz képest,206 és a kulturális örökség definíciójára tesz kísérletet.207 Az új 

törvényről „elmondható, hogy (…) az örökségvédelem hazai és nemzetközi tapasztalatait 

összegző, átfogó és újszerű koncepció született”.208  

A Kötv. megalkotásának célja, „hogy a nemzeti és az egyetemes történelem során 

felhalmozott kulturális örökség feltárásának, tudományos feldolgozásának, megóvásának, 

védelmének, fenntartható használatának és közkinccsé tételének törvényi feltételeit 

megteremtse; valamint, hogy a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség megőrzésére 

irányuló tevékenységeket szabályozza, a feladatokat meghatározza, és tovább 

egyszerűsítse, hatékonyabbá tegye a hatósági eljárásokat, illetőleg a kiemelkedő 

jelentőségű kulturális értékek állami tulajdonba kerülését elősegítse”. 

A törvény szerint a kulturális örökség elemei: a régészeti örökség, a műemléki 

értékek és a kulturális javak. Láthatjuk, hogy a szellemi örökség nem tartozik e törvény 

által meghatározott fogalomba. Ugyanakkor a 4. § (1) pontja kimondja: „A kulturális 

örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért megóvása mindenki 

kötelessége”. Ha a kulturális javak definícióját209 megvizsgáljuk, még inkább 

nyilvánvalóvá válik, hogy a kulturális örökség nem képzelhető el a szellemi örökség 

nélkül, hiszen azok egymással bensőséges kapcsolatban, összefüggésben, elválaszthatatlan 

egységben léteznek. (Igaz ez fordítva is, vagyis a szellemi örökség tartalmához szorosan 

hozzátartozik a tangible elem. Az UNESCO definíciója szerint a „szellemi kulturális 

örökség”: olyan szokás, ábrázolás, kifejezési forma, tudás, készség – valamint az ezekkel 

összefüggő eszköz, tárgy, műalkotás és kulturális színhely –, amelyet közösségek, 

csoportok, esetenként egyének kulturális örökségük részeként elismernek.210) 

                                                           
206 A törvény utalásszerűen megemlíti az „örökség”, illetve „építészeti örökség” fogalmakat: 1. § (1) (g): az 

épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítása, valamint az építészeti örökség védelmére. 

207 A törvény megalkotásával kapcsolatos parlamenti vitáról ld.: Erdősi P.: A kulturális örökségvédelmi 

törvény vitája a magyar parlamentben. In: Fedinec Cs. (Szerk.): Társadalmi önismeret és nemzeti 

önazonosság Közép-Európában. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2002. 

208 Uo. 275. 

209 Kulturális javak: az élettelen és élő természet keletkezésének, fejlődésének, az emberiség, a magyar 

nemzet, Magyarország történelmének kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi, hangrögzített, írásos emlékei és 

egyéb bizonyítékai - az ingatlanok kivételével -, valamint a művészeti alkotások. (7. § 10.) 

210 2006. évi XXXVIII. törvény a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003. év 

október hó 17. napján elfogadott UNESCO Egyezmény kihirdetéséről. 2. cikk, 1. pont. 
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Meg kell említenünk, hogy a Kötv. szerint a kulturális örökség része a védett és nem 

védett örökség is. A műemléki értékekhez211 tartozik a műemlék, mely „olyan 

nyilvántartott műemléki érték, amelyet jogszabállyal védetté nyilvánítottak”212. Építészeti 

örökségünk három védelmi szinten jelenik meg: 

- az UNESCO Világörökség Jegyzékben nyilvántartott, nemzetközi védelem alatt 

álló; 

- országos védelem alatt álló; 

- helyi építészeti örökség részeként nyilvántartott műemlék. 

Tehát építészeti örökségünk egyes elemeinek védendő értékei nem azonosak: vannak 

jelentős és kevésbé jelentős értékekkel bíró örökségi elemek, ahogyan vannak védett és 

nem védett elemek is. „Minden műemlék örökség, de nem minden örökség műemlék.” Az 

is elmondható, hogy „napjainkban […] összekeveredett a szóhasználat, és a kulturális 

örökség fogalmat jószerivel ma elsősorban a védett kulturális örökség értelemben 

alkalmazzák; azaz mintegy a műemlék szó szinonimájaként.”213 

Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a műemlék hazai definíciójához képest a Velencei 

Karta műemlék-fogalma sokkal tágabb: „A műemlék fogalmán olyan önálló építészeti 

alkotásokat és városi vagy falusi együtteseket 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.”214 Tehát a karta ezeket a szerény alkotásokat is az 

emberiség közös örökségének tekinti, és felelősnek vallja magát védelmükért, a jövő 

generáció számára való megőrzéséért. (Ugyanakkor az is igaz, hogy az örökség megőrzése 

elsősorban az örökség tulajdonosa, az örökségközösség feladata.)  

 

                                                           
211 Kötv. 7. § 17. pontja: Műemléki érték: minden olyan építmény, történeti kert, történeti temetkezési hely, 

vagy sajátos terület, valamint ezek maradványa, továbbá azok rendeltetésszerűen összetartozó együttese, 

rendszere, amely hazánk múltja és a magyar nemzet vagy más közösség hovatartozás-tudata szempontjából 

országos jelentőségű történeti, művészeti, tudományos és műszaki emlék alkotórészeivel, tartozékaival és 

beépített berendezési tárgyaival együtt. 

212 Kötv. 7. § 15. pont. 

213 Dr. Fejérdy T.: Örökség, védelem – ma, holnap. In: Tanulmányok az örökségmenedzsmentről 1. ITA, 

Budapest, 2009. 216. 

214 Nemzetközi Karta a műemlékek és műemléki együttesek konzerválására és restaurálására, Velence 

(1964). Meghatározások, 1. pont. In: Fejérdy, 2011. 16. 
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A paradigmaváltás nemcsak a műemlék/örökség és a műemlékvédelem/ örökségvédelem 

régi/új fogalomalkotásában, elnevezésében érhető tetten, hanem a műemlékvédelem 

országos szintű intézményi változásában is, melyet a továbbiakban mutatunk be. 

1957 és 1991 között a műemlékvédelmi feladatokat az Országos Műemléki 

Felügyelőség (OMF) végezte, melynek utódja az Országos Műemlékvédelmi Hivatal 

(OMvH), az Állami Műemlék-restaurátor Központ és a Műemlékek Állami Gondnoksága 

lett. A 2001. évi, a kulturális örökség védelméről szóló törvény egy intézménybe, a 

Kulturális Örökségvédelmi Hivatalba (KÖH) integrálta a műemlékvédelmet, a régészeti 

védelmet és a műtárgyvédelmet. A „kulturális örökségvédelem” kifejezés az országos 

szintű intézmény nevében is megjelent. „A KÖH nagy múltú, módszertani szempontból 

igen szofisztikált, külföldről is számos alkalommal elismert nagy tekintélyű műhely, 

felelősségtudattal működő szervezet volt.”215 Újlaki Zsuzsánna, a Belügyminisztérium 

Örökségvédelmi Főosztályának megbízott vezetője az „Örökséggazdálkodás és 

értékteremtés” című magyar-francia konferencián, a Budapesti Francia Intézetben, 2014. 

júniusában elhangzott előadásában egyrészt elismerte a KÖH kompetenciáját, másrészt 

súlyos kritikát fogalmazott meg: „A hazai műemlékvédelmet nemcsak magas szakmai 

színvonal, hanem ortodox hozzáállás és állhatatosság is jellemezte. Fontos tanulság, hogy a 

hazai műemlékvédelem, sem a piacgazdaság összetett érdek és értékviszonyaihoz nem 

tudott rugalmasan, innovatívan viszonyulni, sem az eredeti alapelvektől, a Velencei 

Chartától rég ellépő nemzetközi műemlékvédelem új szempontjaihoz igazodni. Ellenben 

elképesztő életidegen módon védett meg számos műemléket a befektetői alapon történő 

megújulástól, egészen addig-addig védve azt, míg össze nem dőlt. A KÖH végül 

elszigetelődött szervezetté vált.”216  

A politikai döntéshozók a fejlesztési elképzeléseikhez jobban illeszkedő, új 

szemléletű műemlékvédelmi intézményt kívántak létrehozni. KÖH megszüntetetésének 

híre azonnal reakcióra késztette az örökségvédelmi szakmai szervezeteket. Elsőként a 

régészeti örökség képviselői emelték fel szavukat: 

 

                                                           
215 Újlaki Zsuzsánna az Örökséggazdálkodás és értékteremtés című, „Örökséggazdálkodás és értékteremtés” 

magyar-francia konferencián, a Budapesti Francia Intézetben, 2014. június 19-én elhangzott előadásának 

szövege: http://toosz.tsoft.hu/digitalcity/servlet/PublishedFileServlet/AAAJEXRC/Ujlaki+Zsuzsanna-

%C3%96r%C3%B6ks%C3%A9ggazd%C3%A1lkod%C3%A1s+%C3%A9s+%C3%A9rt%C3%A9kteremt

%C3%A9s.doc. Letöltve: 2017. március. 

216 Uo. 

http://toosz.tsoft.hu/digitalcity/servlet/PublishedFileServlet/AAAJEXRC/Ujlaki+Zsuzsanna-%C3%96r%C3%B6ks%C3%A9ggazd%C3%A1lkod%C3%A1s+%C3%A9s+%C3%A9rt%C3%A9kteremt%C3%A9s.doc
http://toosz.tsoft.hu/digitalcity/servlet/PublishedFileServlet/AAAJEXRC/Ujlaki+Zsuzsanna-%C3%96r%C3%B6ks%C3%A9ggazd%C3%A1lkod%C3%A1s+%C3%A9s+%C3%A9rt%C3%A9kteremt%C3%A9s.doc
http://toosz.tsoft.hu/digitalcity/servlet/PublishedFileServlet/AAAJEXRC/Ujlaki+Zsuzsanna-%C3%96r%C3%B6ks%C3%A9ggazd%C3%A1lkod%C3%A1s+%C3%A9s+%C3%A9rt%C3%A9kteremt%C3%A9s.doc
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A Magyar Régész Szövetség Elnöksége megdöbbenve értesült arról a 

kormánydöntésről, amely meg kívánja szüntetni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt, 

és jelenlegi információink szerint funkcióit a Belügyminisztérium, illetve az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma között osztaná fel. Egy ilyen, szakmailag teljesen 

előkészítetlen döntéssel véget érne a magyar műemlékügy önálló szervezetének több 

mint 130 éves története, és végveszélybe kerülnének az elmúlt időszakban egyre 

kiszolgáltatottabbá vált régészeti lelőhelyeink is. 217 

 

A megszüntető döntés jelentős veszteségekkel járó lehetséges következményei ismertetését 

követően a közlemény felhívja a figyelmet arra is, hogy a hatósági ügyek szakmai kontroll 

nélküli kezelése azt mutatná, hogy „az állam értékrendjében nem a nemzeti értékek, hanem 

az aktuális, helyi gazdasági és politikai érdekek állnak az első helyen.”218 

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága A magyar műemlékvédelemért című 

nyilatkozatában szintén komoly aggodalmának adott hangot:  

 

A magyar társadalom nem engedheti meg a kulturális örökségvédelem 

kirekesztettségét. Értékeink védelméhez szükséges a társadalom felé a közvetítői 

partneri szolgálat, a tudományos háttér, a kutatás biztosítása. Ehhez összefogás és ezt 

támogató olyan komplex szemléletű multidiszciplináris intézmény szükséges, amihez 

nemzetközileg is elismert tapasztalatok vannak Magyarországon. Műemlékvédelmünk 

mai helyzete sürgős, azonnali intézkedést kíván!219 

 

A felajánlott szakmai segítségen túl, az ICOMOS MNB záró soraiban összegzi 

álláspontját: „a kulturális örökségvédelem – minden jelentőségén túl – gazdasági 

mozgatórugó is tud lenni. Nincs olyan terület, ahol kisebb ráfordítással nagyobb gazdasági 

eredmény érhető el abban az esetben, ha nem helyi, vagy eseti érdekeket szolgál, hanem 

                                                           
217 Közlemény a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal megszüntetésének hírével kapcsolatban (2012.09.07.): 

http://regeszet.org.hu/kozlemeny-a-kulturalis-oroksegvedelmi-hivatal-megszuntetesenek-hirevel-

kapcsolatban/ Letöltve: 2017. március. 

218 Uo. 

219 A magyar műemlékvédelemért az ICOMOS MNB nyilatkozata a KÖH megszüntetéséről (2012. 

szeptember 12.): http://www.icomos.hu/a-magyar-muemlekvedelemert-az-icomos-mnb-nyilatkozata-a-koh-

megszunteteserol/ Letöltve: 2017. március. 

http://regeszet.org.hu/kozlemeny-a-kulturalis-oroksegvedelmi-hivatal-megszuntetesenek-hirevel-kapcsolatban/
http://regeszet.org.hu/kozlemeny-a-kulturalis-oroksegvedelmi-hivatal-megszuntetesenek-hirevel-kapcsolatban/
http://www.icomos.hu/a-magyar-muemlekvedelemert-az-icomos-mnb-nyilatkozata-a-koh-megszunteteserol/
http://www.icomos.hu/a-magyar-muemlekvedelemert-az-icomos-mnb-nyilatkozata-a-koh-megszunteteserol/
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nagyobb összefüggésében illesztik lehetőségeit a szükségszerű fejlesztési 

programokhoz.”220 

A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ – az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma háttérintézményeként – 2012 szeptemberében a KÖH 

újjászervezésével jött létre. Az új intézmény már nevében is a politikai akarat újfajta 

szemléletét képviselte. Cselovszki Zoltán, a Központ elnöke, az internetes oldal látogatóit 

így köszöntötte: „Új korszak kezdődött a kulturális örökségvédelem, kulturális örökségi 

értékeinkkel való gazdálkodás területén. A változás már az átalakulás elindításakor is 

érzékelhető volt; immár intézményi szinten is kézzel foghatóvá vált azzal, hogy megalakult 

a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, amely magába 

olvasztotta a Műemlékek Nemzeti Gondnokságát.”221  

A KÖH nyugalmazott művészettörténész osztályvezetője (2013 nyarán 

megfogalmazott) véleménye szerint „Az új központ rendkívül szerencsétlen elnevezése is 

tükrözi az örökségvédelem területén uralkodó általános zavart és koncepciótlanságot. 

Anakronisztikus és méltatlan az örökséggazdálkodás és szolgáltatás tartalmatlan fogalmát 

’a műemlékvédelem ügye felett széles távlatú áttekintéssel rendelkező, nagy formátumú 

vezető egyéniség’ Forster Gyula (1846–1932) személyével kapcsolatba hozni. […] Forster 

nevét egy olyan intézmény viselhetné joggal, amely a „forsteri” hagyományokat, a 

műemlékek tudományos módszerekkel történő számbavételét, nyilvántartását és 

megőrzését tartja elsőrendű és legfontosabb feladatának.”222  

Megjegyezzük, hogy a Központ nevében szerepelő „örökséggazdálkodás” fogalom 

hivatalos definícióját nem sikerült fellelnünk; erre vonatkozó többszöri szóbeli, illetve e-

mailes megkeresésre sem kaptunk választ az intézettől.  

Névváltozást hozott a 199/2014. (VIII.1.) Kormányrendelet, melynek záró 

rendelkezése 20. § (1) bekezdése szerint a sokak által kifogásolt elnevezés Forster Gyula 

                                                           
220 Uo. 

221 A köszöntő dátuma: 2012. november 30. http://www.nemzetimuemlekek.hu/index.php/intezmeny_/659/ 

Letöltve: 2013.09.09. 2017 márciusában a webhely már nem érhető el. 

222 Granasztóiné Györffy K.: Szellemi örökségünk, a magyar műemlékvédelem. Magyar szemle. Új folyam, 

XXII. 3-4. szám. (2013. június 20.) 

http://www.magyarszemle.hu/cikk/szellemi%20oroksegunk_a_magyar_muemlekvedelem Letöltve: 2017. 

március. 

http://www.nemzetimuemlekek.hu/index.php/intezmeny_/659/
http://www.magyarszemle.hu/cikk/szellemi%20oroksegunk_a_magyar_muemlekvedelem
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Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központra változott.223 Változás 

következett be a vezetésben is. Az új elnök, Sághi Attila szerint: „Nagyon fontos lenne a 

szemlélet megváltoztatása, hogy a műemléki védelem ne egy elrettentő bejegyzés legyen a 

tulajdoni lapon. […] hogy a tulajdonosok ne szabadulni akarjanak a műemléki 

státusztól.”224 A tervek között szerepel a műemléki lista revíziója és a védelmek egy 

részének a megszüntetése. Indoklása szerint „csak idén több mint száz objektumról kell 

levenni a védelmet, pusztán azért mert az megsemmisült, vagy elvesztek a védendő értékei. 

[…] Szükség van rá, hogy befektetés-baráttá tegyük az épített örökség egy részét, mert 

éppen ezzel tudjuk elérni, hogy megmaradjanak.”225 A paradigmaváltás indoka a 

társadalmi elvárás megváltozása: „Másra van szükségük a látogatóknak, mint néhány 

évtizede volt, szerintem ebben nem lehet vita. A világ változik. Szeretnénk, ha még több 

olyan régészeti helyszín, helyre nem állítható régi épület kapcsán kerülne sor olyan 

beruházásra, amely megmutatná, hogy mindez milyen volt és nemcsak megmutatná, de be 

is kapcsolná a gazdaság vérkeringésébe a helyi vállalkozások élénkítése, a turizmus 

által.”226 

A Forster Központ a műemlékekkel, műtárgyakkal, régészeti és világörökségi 

helyszínekkel kapcsolatos hatósági, vagyongazdálkodási és tudományos kutatási 

tevékenységeket végez. „Egyik legfontosabb feladata a vagyonkezelésében álló állami 

tulajdonú épített örökségi értékek fenntartása, fejlesztése, hasznosítása és üzemeltetése.”227 

Az új szemléletet artikuláló „gazdálkodás” részeként értelmezhető a fejlesztés, hasznosítás, 

valamint az önfenntartóvá válás igénye, mely különösen a Nemzeti Kastély- és 

Várprogram megvalósításában mutatkozik meg. „A dégi Festetics Kastély, a majki 

Kamalduli Remeteség, az Ozorai Várkastély vagy az Edelényi Kastélysziget – csak néhány 

a számos helyszín közül, amelyek a program segítségével újulnak meg vagy fejlődnek 

tovább. A beruházások célja, hogy a kastélyokat, várakat olyan kulturális tartalmakkal, 

                                                           
223 Megjegyezzük, hogy a Központ nevében a „gazdálkodás” szó angol, illetve francia nyelvre a 

„management”, illetve a „gestion” szavakkal került átültetve. A világörökségi kezelési tervek esetében 

viszont a „management”, illetve „gestion” szavak a „kezelés” szóval kerültek lefordítva. 

224 Elnök a terepről. Beszélgetés Sághi Attilával, a Forster Központ új elnökével. 

http://www.muemlekem.hu/magazin/forster_koupont_uj_elnok_saghi_attila Letöltve: 2017. március. 

225 Uo. 

226 Uo. 

227 http://www.forsterkozpont.hu/rolunk Letöltve: 2017. március. 

http://www.muemlekem.hu/magazin/forster_koupont_uj_elnok_saghi_attila
http://www.forsterkozpont.hu/rolunk
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modern funkciókkal lássa el, amelyek hosszú távon önfenntartóvá teszik az épületeket.”228 

Az örökségvédelem gyakorlatában újdonságnak számít fejlesztési stratégia készítése, mely 

szintén az örökségi értékekkel való gazdálkodási szemléletet tükrözi: „A Forster Központ a 

Nemzeti Hauszmann Terv keretében felel a Budai Várnegyed fejlesztési stratégiájának 

kidolgozásáért és megvalósításáért. A terv a Budavári Palota és a Csikós udvar megújítását 

tűzte ki célul.”229 

A kormány jelenlegi, a kulturális örökséggel való gazdálkodási szemléletét leginkább 

tükröző Nemzeti Várprogram és Nemzeti Kastélyprogram és egy közelmúltban 

megvalósult vár-rekonstrukciós példa műemlékvédelmi szakmai értékelésének bemutatása 

alapján érzékeltetjük a paradigmaváltás kihívásait. 

A Nemzeti Várprogram és Kastélyprogram célja a bevont műemlékek egységes 

kezelése és fejlesztése. A Kastélyprogramban 45, a Várprogramban 34 kiemelt jelentőségű, 

nemzeti kulturális örökség részét képező műemlék szerepel.230 Nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül az a nemzeti vagyon, 

amelynek az állami tulajdonban, illetve a helyi önkormányzat tulajdonában történő 

megőrzése hosszú távon indokolt.231 A Kastély- és Várprogramban szereplő kiemelt 

jelentőségű műemlékek (a váli Ürményi-kastély kivételével) a Nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény hatálya alá tartoznak, és lehetőségük nyílik az európai uniós 

források elnyerésére. A Nemzeti Várprogram megvalósulása három ütemben zajlik. Az 

első ütemben hat vár (kezdete 2016.), a második ütemben tizennégy vár (kezdete 2017.), a 

harmadik ütemben pedig további tizennégy vár (kezdete 2017-2018.) turisztikai fejlesztése 

várható.232 

Ahogy a második világháború után, úgy napjainkban is egyre erőteljesebben 

jelentkezik az igény – nemcsak külföldön, hanem hazánkban is – a várromok, várak 

helyreállítására, rekonstrukciójára. A változó társadalmi elvárásoknak való megfelelés 

szándékával, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés által lehetővé váló turisztikai 

                                                           
228 Uo. 

229 Uo. 

230 A Nemzeti Kastélyprogramban résztvevő kastélyok és műemlékegyüttesek listáját a 1663/2014. és az 

1977/2015. kormányhatározatok rögzítik, míg a Nemzeti Várprogramról a 1483/2015. és a 1977/2015. 

kormányhatározatok rendelkeznek. 

231 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról, 3. § 12. pontja. 

232 Képviselői Információs szolgálat, infojegyzet 2016/26. 2016. május 19. www.parlament.hu/infoszolg 

Letöltve: 2017. március. 

http://www.parlament.hu/infoszolg
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attrakció-fejlesztések keretében számos műemlék rekonstrukciója valósult meg. Ezek 

közül bemutatunk egy példát, mely a műemlékvédelmi szakmában és azon kívül is komoly 

vitát váltott ki. 

A diósgyőri vár rekonstrukciója engedélyezési tervének opponensi véleménye és a 

tervtanács beszámolója adalékul szolgálhat az új szemlélet kihívásai megértéséhez. 

Miskolc városa felismerve a várromban rejlő fejlesztési potenciált, ismét napirendre tűzte 

különleges kulturális öröksége felújításának, hasznosításának kérdését, kultúrateremtő és 

gazdasági erőforrásként való kiaknázását. Olyan funkciókat kívánt megvalósítani, amely – 

történeti értékei megőrzése mellett – biztosítja a fenntartható használatot, és ezzel a 

műemlék fennmaradását, jó karban tartását, valamint nemcsak a város kulturális életét 

színesíti, hanem új turisztikai vonzerőt is jelent, új munkahelyeket teremtve, bevételt 

generálva a város számára. 

„A bemutatott tervkoncepciója a műemlék-helyreállítás alapvető dilemmáját 

feszegeti: kinek őrizzük a múltat? A szakembernek, aki a maradványokat vizsgálva egyre 

pontosabb, hitelesebb információkat hagyományozhat az utókorra, vagy a közönségnek – 

akit némi fellengzősséggel társadalomnak is nevezhetünk.”233 A klasszikus 

műemlékvédelem képviselőjét szigorú szakmai elvek (mint például hitelesség, eredetiség, 

sértetlenség) vezérlik munkájában, míg a társadalom – újabb elvárásként – élményszerűen 

szeretné megismerni és használni örökségét. A tervet készítő építészt és 

művészettörténészt komoly kihívás elé állítja mindkét oldali elvárás. Vajon létezik-e 

ideális, avagy mindkét fél számára elfogadható megoldás? Létezhet-e kompromisszum a 

társadalmi igény és kutatási eredmények alapján megfogalmazott program építészeti 

megformálása és a műemlékvédelmi elvek maradéktalan érvényesítése között? „A jelenleg 

bemutatott változat a hitelesség és az élményszerűség közti ingatag pallón egyensúlyoz. 

[…] A megoldás a tervezők szándéka szerint a védőépület és a rekonstrukció között 

igyekszik egyensúlyt teremteni a funkcionális igények szem előtt tartásával.”234 Elismerve 

a vár jelentőségét, az opponens építész pozitívnak tartja azt a megoldást, amely „az értéket 

a lehető legnagyobb mértékben segíti megőrizni, fenntartani, kifejteni, ill. közösség 

szolgálatába állítani.”235 Ugyanakkor rekonstrukciós tervezésnél a hitelességet 

alapszabályként határozza meg. A szakbírálat – jóllehet a terv módosítását, 

                                                           
233 Zöldi A.: Miskolci fejlesztések VI. – Diósgyőri vár. (2010. október 18.) 

http://www.architectforum.eu/miskolci-fejlesztesek-vi-diosgyori-var Letöltve: 2017. március. 

234 Uo. 

235 Uo. 

http://www.architectforum.eu/miskolci-fejlesztesek-vi-diosgyori-var
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továbbtervezését javasolja – elismeri: „Várhatóan épületként sokkal inkább ki tudja majd 

használni lehetőségeit, jobban be tud épülni a város- és a tágabb közösség tudatába és vele 

a vár történeti, építészettörténeti értékei is. Jobban, mint ’rom korában’.”236 

A tervtanács véleményét összefoglalva elmondható, hogy „a védőépület kontra 

rekonstrukció elvi vitájában inkább a védőépületre utaló, jelzésszerű, szabad építészeti 

eszközökkel kialakított megformálás irányába mozdítaná el a jelentős kvalitásokkal bíró 

tervet.”237 Volt olyan vélemény is, amely csak olyan részletek visszaépítését támogatja, 

ahol a fikció kizárható. Példa erre a lovagterem, ahol a rekonstrukciót elfogadhatatlannak 

tarja, kizárólag egy-két boltszakasz helyreállítását támogatja. „Összességében a tervtanács 

a romesztétika és a rekonstrukció közti vitában az utóbbi mellett tette le a voksát […] és a 

tervet engedélyezésre javasolta.”238 

A diósgyőri vár elfogadott terve időközben megvalósult. A klasszikus 

műemlékvédelem képviselői azonban továbbra is elfogadhatatlannak tartják a diósgyőri 

várhoz hasonló rekonstrukciókat. Ennek alátámasztására az ICOMOS Magyar Nemzeti 

Bizottsága vezetősége állásfoglalásából idézünk: 

 

Visegrád – Nyírbátor – Diósgyőr – Füzér várainak rekonstruktív, „romantikus” 

kiépítése immár korokon átívelő példáin láthatjuk, hogy elismert szakemberek 

ugyanannak a helyszínnek a hajdan volt látványáról különféle elvi megoldást 

feltételeznek ugyanazon hiteles részletek alapján. A több – gyakorta egyformán 

valószínűsíthető – közül az egyik kiválasztott hipotetikus elvi rekonstrukció alapján 

született látványosságok csak az „akár lehetett volna is” történeti kort idéző 

illusztráció-építmények szintjén a bizonyosság képében jelennek meg. Értelemszerűen 

nem tudják visszaadni az adott alkotás életében egymást követő építési és használati 

periódusok lenyomatait, így aztán valójában csupán egy épületté felnövesztett, 1:1 

léptékű funkcionális-látványos modellekké válnak a kétségtelenül kevésbé látványos, 

töredékes eredeti maradványnál.239 

 

                                                           
236 Uo. 

237 Uo. 

238 Uo. 

239 2016. április 18-án, a Műemléki Világnapon az ICOMOS MNB saját magának ítélte oda a Műemléki 

Citrom-díjat. Idézet a laudációból, a Műemlékvédelmi Citrom díj 2016. című dokumentumból. 

http://www.icomos.hu/data/documents/documents/9/1/c/91c380c684da6823cbc610c585eec4aa.pdf Letöltve: 

2017. március. 

http://www.icomos.hu/data/documents/documents/9/1/c/91c380c684da6823cbc610c585eec4aa.pdf
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A fentiek alátámasztására egy még élesebben megfogalmazott kritikát is bemutatunk:240 

 

Neuschwanstein, Pierrefonds, Bajmóc és Vajdahunyad XIX. századi kiépítéseinek, 

helyreállítási terveinek legközvetlenebb XX. századi és XXI. század eleji rokonai a 

vidámparkokhoz és a filmgyártáshoz kapcsolódnak. Az elvarázsolt kastélyok, 

Disneyland vára, Harry Potter Roxfortja jelenti azt az „intellektuális” hátteret, 

amelyben Nyírbátor, Diósgyőr, Füzér hasonló számítógépes programokkal tervezett és 

manipulált mostani építkezései valójában értelmezhetők. A történeti tudathoz semmi 

közük, feladatuk a kulisszáké és díszleteké. Legjobb esetben is csak modellkísérletek, 

amelyek egy Disneylandhez hasonló vidámparkban vannak helyükön, nem pedig 

történelmi rommaradványok, műemlékek helyén.241 

 

Hogy mennyire aktuális a kérdés még ma is, álljon itt egy példa. Alig néhány hónappal 

ezelőtt, 2016. november 8-án a Magyar Tudományos Akadémián, a Műemlék, identitás, 

rekonstrukció címmel rendezett tudományos konferencián242 a műemléki helyreállítás új 

törekvéseiről, az építész és műemlékvédelmi szakma lehetőségeiről, az épített örökség 

megújításának társadalmi hasznosulásáról tanácskoztak. Puskás Imre kulturális 

örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár az új szemlélet alapját képező dilemmára 

mutatott rá: „a műemlékek felújítása a szakmai szempontokon túl olyan aktuális, 

társadalmi kérdéseket is felvet, hogy a rekonstrukció folyamán a kétséget kizáróan történeti 

értékeket magán viselő örökséget kell-e védeni vagy igazodni kell ahhoz a korszellemhez, 

amely az élményszerű használatot teszi a rekonstrukció céljává.”243 Korunkban a vizualitás 

kétségtelenül egyre jelentősebb helyet foglal el, így a befogadás szempontjából a 

látványosságnak főszerep jut. A helyettes államtitkár továbbá azt is megjegyezte, hogy 

„figyelembe kell venni a helyszínre látogató turistát, érdeklődőt vagy akár a környezetben 

élő embert is, mivel a történeti emléktől közvetlenül megérthető, vizuális építészettörténeti 

                                                           
240 Egy másik szakmai kritika: Marosi E.: Az Európai Unió a várromok ellen? In memoriám castri Diósgyőr? 

Műemlékvédelem, 2015/2. 123-128. 

241 Lővei P.: Konzerválni és nem restaurálni. A műemlékvédelem elvei, régebbi és újabb törekvései. 

Műemlékvédelem, 2014/1. 49. 

242 A konferenciát a műemlékvédelmi szakmát képviselő ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság, az MTA 

Építészettörténeti, Építészetelméleti és Műemléki Állandó Bizottsága, valamit az Artifex Kiadó szervezte. 

243 http://www.puskasimre.com/hirek-dr-puskas-imre/konferencia-a-muemleki-rekonstrukcio-uj-utjairol 

Letöltve: 2017. március. 

http://www.puskasimre.com/hirek-dr-puskas-imre/konferencia-a-muemleki-rekonstrukcio-uj-utjairol
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élményt várnak.”244 A konferencián felszólaló szakemberek széleskörű tudományos 

megközelítéssel, a műemlékvédelem multidiszciplináris szakterülete oldaláról értelmezték 

az aktuális helyzetet, szakmai lehetőségeiket, tudományuk etikai határait. „Minden korban 

a társadalom elvárásait artikuláló döntéshozók és a műemlékvédelmi szakemberek közös 

felelőssége a követelmények, az elvárások és a hitelesség egyensúlyának fenntartása.”245  

Az egyensúlyra való törekvés gondolata már 2002-ben, az UNESCO Világörökségi 

Bizottsága budapesti ülésén246 is megfogalmazódott:  

 

Tekintettel a közös örökségünket érintő jelentős kihívásokra: […] törekszünk 

megőrizni a megfelelő és méltányos egyensúlyt a megőrzés, a fenntarthatóság és a 

fejlesztés között úgy, hogy a világörökségi javakat olyan testreszabott tevékenységek 

segítségével védjük meg, amelyek hozzájárulnak a társadalmi és gazdasági 

fejlődéshez, valamint közösségeink életminőségének javulásához.247 

 

2002 óta azonban hazánkban csak lassan indult meg a szakmai diskurzus a kulturális 

örökség (elsősorban épített örökség) és a gazdaság kapcsolatáról, az örökség 

gazdaságfejlesztő és társadalmi hatásáról. „Az örökségvédelmi szakemberek számára 

sokáig elképzelhetetlen volt az, hogy az örökség jelentőségét kulturális értékein kívül más 

szempontok szerint ítéljék meg. Igazi lényegéhez méltatlannak, annak mintegy sárba 

tiprásának tekintették, hogy gazdasági megfontolásokból az örökséget fogyasztói 

terméknek tekintsék, és jelentőségét anyagiakban mérjék.”248 A 2009-es pénzügyi-

gazdasági válság azonban ráirányította a hazai – elsősorban turisztikai – szakemberek 

figyelmét az épített örökségben rejlő gazdasági lehetőségekre. Kormányzati szinten 

azonban „az (volt) az általános vélekedés, hogy az örökségvédelem luxus, amelynek állami 

finanszírozására csak az elsőbbséget élvező területek kielégítését követően, a megmaradt 

keretek mértékében lehet forrást előirányozni.”249 Sokáig váratott magára, míg ez a 

                                                           
244 Uo.  

245 A konferenciát szervező műemlékvédelmi szakma A konferencia témájáról c. dokumentum 4. pontjából. 

http://mta.hu/esemenynaptar/766 Letöltve: 2017. március. 

246 2002-ben, Budapesten tartotta az UNESCO Világörökségi Bizottsága az évi rendes ülését, ahol a Tokaji 

borvidék elnyerte az UNESCO világörökségi címet, s ekkor terjesztették ki a budapesti helyszín határát az 

Andrássy útra, a Hősök terére és a millenniumi földalatti vasútra is. 

247 Budapesti Nyilatkozat a világörökségről, UNESCO Világörökség Bizottság, 2002. In: Fejérdy, 2011. 416. 

248 Deák I.: A kulturális örökség gazdasági jelentősége: avagy fogyasztható-e az egyediség? Kézirat, 2014. 2. 

249 Deák, 2010. 2. 

http://mta.hu/esemenynaptar/766
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szemlélet megváltozott, és az örökségvédelemre fordított támogatásokat nem ajándékba 

kapott pénznek tekintették, hanem a minőségi turizmus elvárásainak megfelelő 

szolgáltatásokat és látnivalókat bővítő, ezáltal a gazdaságot, a költségvetési bevételeket is 

növelő, tehát a költségvetésnek indirekt módon megtérülő ráfordításnak is. A 

megkerülhetetlen téma a hazai örökségvédelmi szakmát is rákényszerítette az újfajta 

szemlélet alaposabb vizsgálására. Számos hazai és nemzetközi konferencia keretében 

vitatták meg az örökségvédelem legújabb kérdéseit, kihívásait. Az alábbiakban ezek közül 

mutatunk be néhány példát.  

2010 márciusában, a fehérvárcsurgói Károlyi Kastélyban megrendezett „Örökség a 

gazdaságban – Gazda(g)ság az örökségben”250 elnevezésű nemzetközi konferencia célja 

volt európai összehasonlító megközelítésben nyilvánvalóvá tenni a műemlékek gazdaságra 

gyakorolt direkt és indirekt hatásait a fenntartás, a hasznosítás-újrahasznosítás és a 

látogatottság szempontjai alapján. Bemutatásra és megvitatásra kerültek a hasznosítási 

tevékenységek gazdasági értékelésének módszerei, valamint a különböző elképzelhető 

hasznosítási megoldások, a költségek, a társadalmi, erkölcsi és emberi előnyök és 

hátrányok szemszögéből. A Franciaországból, Belgiumból, Romániából és 

Lengyelországból érkezett előadók mellett kiváló hazai szakemberek is ismertették 

elgondolásaikat. Az örökség értéke – teherbírás mértéke című előadás egyik fő kérdése az 

volt, hogy „mit és hogyan tehetünk meg úgy, hogy a gazdasági, gazdaságossági, vagy még 

korszerűbb kifejezéssel: a fenntarthatósági szempontoknak eleget téve meg tudjuk őrizni a 

legfontosabb értéket: a műemlék önazonosságát.”251 A talentumokról szóló példabeszéd 

kapcsán – „ahol az okosan-ügyesen használt talentumok továbbiakat hoztak”252 – felhívta a 

figyelmet arra, hogy a műemlékek esetében „nem azonos mértékű az általuk megtermelt 

jövedelem, tehát egyértelmű, hogy nem a mennyiség, hanem a szemlélet a fontos!”253 A 

terhelhetőség mértékét „a műemlék, örökségi érték integritásának a megőrzéséből fakadó 

                                                           
250 A Budapesti Francia Intézet és a Károlyi József Alapítvány szervezésében, a párizsi Robert Schuman 

Alapítvány, a Hanns Seidel Alapítvány és a Budapesti Lengyel Intézet támogatásával 2010. március 26-27-

én, Fehérvárcsurgón került megrendezésre a nemzetközi konferencia. 

251 Dr. Fejérdy T.: Az örökség értéke – teherbírás mértéke. In: Károlyi E. (szerk.): Örökség a gazdaságban – 

Gazda(g)ság az örökségben / L’économie du patrimoine. (Nemzetközi kollokvium / Colloque international, 

2010. március 26-27. / 26-27 mars 2010), Helikon Kiadó, Budapest, 2011. (a továbbiakban: Károlyi, 2011) 

22. 

252 Uo. 

253 Uo.  
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korlátok betartása jelenti.”254 Az előadás fontos megállapítása, hogy a műemlék környezeti 

beágyazottsága, illetve maga a kontextus változásai is visszahatnak az örökség értékelésére 

és terhelhetőségére. „Nem gondolhatjuk tehát, hogy van, illetve kidolgozható olyan 

megoldás, amely bármely műemléknek, örökségi elemnek egyszer s mindenkorra megoldja 

a megőrzését, fenntartható hasznosítását.”255 A KÖH általános alelnöke előadásában 

hangsúlyozta, hogy „az örökség gazdaságossága valójában nem mérhető pusztán csak 

anyagiakkal: bevételekkel, kiegyensúlyozott gazdálkodással és így tovább. Nem is nagyon 

hiszek abban, hogy egyes műemlékek, épített örökségi elemek önmagukban képesek 

volnának jelentős jövedelemtermelésre, igazából már azt is kivételesnek gondolom, ha el 

tudják tartani saját magukat.”256 Ez utóbbira példa maga a fehérvárcsurgói kastély, 

amelyről a KÖH elnöke így nyilatkozott: „Tudomásul kell venni, hogy megfelelő 

gazdasági háttér nélkül ezek az emlékek életképtelenek, hacsak nem vonjuk be őket 

magukat a gazdasági háttér megteremtésébe. Ennek a folyamatnak szép és szakmailag 

elismerést érdemlő teljesítménye a Károlyi-kastély együttese Fehérvárcsurgón. Olyan 

példaként szolgálhatna […], amely bizonyítja, hogy a múzeumként, állami támogatás 

hiányában csak pusztuló épületek az értékeikre figyelő fejlesztéssel önmaguk 

fenntartásáról is képesek gondoskodni. Ez lehet csak a fennmaradásuk záloga.”257 A 

szemléletváltás szükségességére hívta fel a figyelmet L. Simon László kulturális szakértő. 

„A kormányzati politikában is tetten érhető szemléletváltásra van szükség” 258 – hivatkozik 

Tamás Judit egyik előadásában elhangzott érvelésére: „az idehaza szinte napjainkig 

uralkodó közfelfogással ellentétben a kulturális örökségre fordítandó összeg nem pusztán 

kiadás, hanem nemcsak szellemi, de anyagi értelemben is befektetésnek tekinthető.”259 

2011 márciusában újabb nagyszabású nemzetközi örökségvédelmi konferenciára 

került sor Budapesten, Az épített örökség védelmében: Változó társadalom – változó 

                                                           
254 Uo. 25. 

255 Uo. 29. 

256 Uo. 

257 Dr. Mezős T.: A történeti épületek értéke. In: Károlyi, 2011. 66.  

258 L. Simon L.: Az örökségvédelem gazdasági hatásai – Néhány szempont a polgári kultúrpolitikához. In: 

Károlyi, 2011. 81. 

259 Tamás Juditnak a Jövőnk forrása. A kulturális örökség mint nemzeti erőforrás című előadásának első 

változata 2004 novemberében az Országos Széchenyi Könyvárban megrendezett Kulturális örökség, 

kulturális közvagyon című konferencián hangzott el. Az idézet az előadás kéziratában olvasható.  
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műemlékvédelem? címmel.260 A szakmai találkozón egyrészt a hazai műemlékek, tágabb 

értelemben az épített örökség fenntartásának problémáit, a műemlékvédelem építészethez, 

gazdasághoz fűződő viszonyát, másrészt a nemzetközi jó példák hazai hasznosításának 

lehetőségeit vitatták meg. Alapvetően kétféle szemlélet bontakozott ki az előadások során. 

Az egyik a klasszikus műemlékvédelem szigorú elveihez ragaszkodva kritizálta az ettől 

eltérő gondolkodást és gyakorlatot. Hazai tapasztalatok alapján megfogalmazódott, hogy a 

műemlékek hiteles megőrzése helyett hangsúlyeltolódás figyelhető meg a látvány, 

attrakció irányában a kulturális turizmus által indukált tömegigény kiszolgálására. 

Ugyanakkor elhangzott az a vélemény is, hogy a műemlékvédelemnek követnie kell a 

megőrzés nemzetközileg elfogadott elveit, azokat soha nem adhatja fel. Kulturális 

örökségünk az építészettörténet, a művészettörténet nélkülözhetetlen forrása is, melynek 

időről időre történő újraértékelése a tudomány feladata, joga, kötelessége. Ezért ezek 

hiteles megőrzése a szakma kötelessége és felelőssége. Műemlékeinket nemcsak a 

megfelelő karbantartás hiánya veszélyezteti, hanem a sokszor tudománytalan 

rekonstrukció, az egyedül a befektetés gyors megtérülését szem előtt tartó örökség-

turisztikai fejlesztés. Tehát meg kell akadályozni a további pusztítást, a műemlékek 

átgondolatlan, részleges újjáépítését. 

A másik szemlélet arra hívta fel a figyelmet, hogy az örökségvédelemre mint 

gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő fejlesztési lehetőségre, hosszú távú, jövedelmező 

beruházásként is lehet tekinteni. A kulturális örökség társadalmi és gazdasági haszna című 

előadás nemzetközi példák alapján hangsúlyozta, hogy „az örökségbe való befektetés, más 

megfogalmazásban: örökségalapú fejlesztés makroszinten jelentős gazdasági előnyökkel 

jár, és ezek a hasznok adatolgatók és mérhetők.” 261 Az előadó ugyanakkor elismerte, hogy 

a hazai gyakorlatban még nincs kidolgozott módszer a mérésre. Az örökségalapú fejlesztés 

melletti érvei között szerepelt, hogy fajlagosan nagy a munkaerőigényük, s az Európa 

Tanács számításaira hivatkozással állította, hogy „a műemlék-helyreállítások háromszor 

annyi ember foglalkoztatását teszik lehetővé, mint az új építkezések.”262 Tamási Judit, a 

                                                           
260 A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, az MTA Művészettörténeti Bizottsága és az ICOMOS 

Magyar Nemzeti Bizottság közös szervezésében. 

261 Tamási J.: A kulturális örökség társadalmi és gazdasági haszna. In: Ferch M. (szerk.): Az épített örökség 

védelmében. L’Apologie du patrimoine architectural. The Protection of Architectural Heritage. Széchenyi 

Irodalmi és Művészeti Akadémia, Budapest, 2011. (a továbbiakban: Ferch, 2011) 27. 

262 Uo. 32. 
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KÖH elnöke véleménye szerint a kétféle szemlélet összeegyeztethető, melyről így 

nyilatkozott: 

 

Meggyőződéssel állítom […], hogy fejlesztés és örökségvédelem nem antagonisztikus 

fogalom. Integrált védelemnek nevezik azt a szemléletet és módszert, amelynek 

jegyében történeti érték keresi új funkcióját, és új funkció keresi helyét a történeti 

környezetben. Ilyen megközelítésben érdemes kialakítani a kulturális örökségvédelem 

kapcsolatát – az uniós lehetőségekkel összhangban – a terület- és vidékfejlesztéssel, a 

munkaerő-gazdálkodással, a természetvédelemmel, a turizmussal stb., azaz 

megteremteni annak a lehetőségét, hogy az örökségvédelem beépüljön a különböző 

ágazati politikákba. Az örökségvédelmi szempontok integrálása során azonban 

mindvégig alapelvként kezelendő, hogy az örökségi érték fejlesztési potenciálja épp 

annak fizikai valóságában, a történeti anyagban rejlik; a fejlesztésnek tehát nem lehet 

következménye ennek károsítása, de lehet, és legyen célja értékének növelése.263 

 

Az örökségvédelmi konferencia különlegessége, hogy gazdasági szakembert is bevont a 

diskurzusba. Csaba László közgazdász akadémikus Az épített örökség védelme és a 

gazdasági stratégia című előadásának alaptézisét így határozta meg: „bár korántsem 

szükségszerű, de létre lehet hozni azt a gazdasági közeget, amelyben a távlatos 

kormányzati- és nemzetstratégia, az önkormányzatok tervei, a civil szféra aktivitása és az 

üzleti élet együtt nemcsak önfenntartóvá, hanem a foglalkoztatás és jövedelemteremtés 

tartósan fontos terepévé teheti az ország területén ma még meglévő, Európában sok 

tekintetben egyedülálló épített örökséget – méghozzá évtizedes távon és környezetileg is 

fönntartható módon.”264 A külföldi sikerek tanulságai alapján vázlatos iránymutatást is 

megfogalmaz. Komplex stratégiára van szükség, amelyben a különböző ágazati 

szempontoknak együttesen kell érvényesülniük. A szereplőknek összehangoltan, 

összefogással kell együttműködniük. Fontosnak tartja a kiemelt műemlékek 

megismertetését, hozzáférhetővé tételét és állagvédelmét, valamint a fenntarthatóság 

különböző síkjai alapos tanulmányozását. „A magyar épített örökség csak nemzetstratégia 

keretében, az országkép szerves részévé válva menthető meg, csak így lehet tartós haszon 

forrása. […] távlatos stratégiába illesztve a ráfordítások sokkal nagyobb része térül meg, 

sőt, a tartós foglalkoztatási, település- és vállalkozásfejlesztési és fizetési mérleget javító 

                                                           
263 Uo. 33-34. 

264 Csaba L.: Az épített örökség védelme és a gazdasági stratégia. In: Ferch, 2011. 79. 



75 
 

hatások eredője pozitív lehet. Ehhez persze túl kell lépni a közhelyes gondolkodásokon, a 

tömegturizmus csapdáján és a gazdasági szempontokat teljességgel mellőző szakmai 

arisztokratizmuson is.”265 Konklúzióként megállapítja, hogy a kétféle szemlélet 

összehangolására van szükség: „Az igazi feladat kétségkívül az, hogy fokozatosan és 

folyamatosan létrejöjjön a hosszú távú és egybehangolt megközelítés, az építészeti és 

gazdasági szempontok harmóniája.”266 

Összefoglalva elmondható, hogy Tamási Judit és László Csaba kibékíthetőnek, 

összeegyeztethetőnek tartja a klasszikus (ortodox) műemlékvédelem által képviselt és az új 

igényeket, társadalmi és gazdasági szempontokat is figyelembe vevő új szemléletet. A 

folyamatos párbeszéd, egymás szempontjai megismerése és megértése nélkülözhetetlen a 

kétfajta gondolkodásmód közeledéséhez. A műemlékvédelmi szakemberek – jóllehet az 

örökségvédelem már eddig is multidiszciplináris tudomány képviselői – nem rendelkeznek 

gazdasági ismeretekkel, az új fogalomrendszer és nyelvezet idegen a számukra, mely 

megnehezíti, adott esetben lehetetlenné teszi, a számukra ismeretlen terület szakmai 

érveinek mélyebb megértését, kompromisszumokra való nyitottságot. 

 

2011. április 18-án a Műemléki Világnap megünneplése alkalmából a Millenáris 

Teátrumban pódiumbeszélgetésre került sor A kulturális örökség, mint a 

munkahelyteremtés és a válságkezelés eszköze címmel. Nagy Gergely, az ICOMOS MNB 

elnöke bevezető előadásában felhívta a figyelmet a műemlékvédelem fontosságára, 

jelentőségére és lehetőségeire. Kiemelte, hogy a piac egyre inkább megköveteli a 

műemlékvédelem hasznosságának számszerűsítését: „Haszonelvű korunkban a 

műemlékvédelemnek magának kell bizonyítania gazdasági hasznosságát, amit már tágabb 

környezetünkben többen sokszor egyértelműen ki is mutattak. Ezt azonban még 

Magyarországon nem vagyunk képesek felismerni. Az is nyilvánvaló, hogy más országok 

gyakorlatához hasonlóan a műemlékvédelem itthon is a fejlődés motorja lehetne.”267 

Tamás Judit, a KÖH elnöke az alig egy hónappal korábban megrendezett (Az épített 

örökség védelmében című) nemzetközi konferencián kifejtett paradigmaváltás 

szükségességét hangsúlyozta ismét: a szakmai érvek mellett a műemlékvédelem gazdasági 

                                                           
265 Uo. 89-90. 

266 Uo. 90. 

267 Műemléki Világnap 2011 – Budapest, ICOMOS híradó, 19. évf. 2. sz. (2011. április) 11. 

http://www.icomos.hu/data/documents/icomos_hirado_2011_aprilis__icomos_news_hungary_april_2011.pdf  

Letöltve: 2017. március. 

http://www.icomos.hu/data/documents/icomos_hirado_2011_aprilis__icomos_news_hungary_april_2011.pdf
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hasznát is be kell tudni bizonytani, jóllehet még nem áll rendelkezésre hazai statisztikai 

adat a kulturális örökségre fordított pénzekről és az ebből származó bevételekről. 

Fontosnak tartotta, hogy az örökségvédelem kellően beépüljön a különféle fejlesztési 

szakpolitikákba, s ezáltal lehetővé váljon más területekről is források bevonása. Az 

örökségvédelem gazdasági hasznával kapcsolatban kiemelte: egy munkahely tizenöt újat 

generál. 

 

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület mint a hazai örökségvédelmi szakmai 

civil szervezet mindig felelősen részt vett és részt vesz a szakmai diskurzusokban. 2012 

márciusában, az ICOMOS MNB elnöke, az Európai Parlamentek öröksége című 

konferencián268 elhangzott előadásában az ICOMOS dokumentumai alapján mutatta be az 

örökségvédelem szemléletfejlődését, és hívta fel a figyelmet a problémákra, kihívásokra, s 

tette fel a kérdést: „miért nem működik a rendszer?”269 A problémák között kiemelte az 

erőszakos be- és átépítéseket, a hitelesség igénye nélküli újraértelmezést, a műemlékek 

környezetüktől és a társadalomtól való elszakadását. Előadásának egyik fontos üzenete 

volt, hivatkozva a Québec-i Nyilatkozatra (2008)270, hogy felhívta a figyelmet a 

stratégiaalkotásra, az ehhez szükséges inventáriumok és adattárak létrehozására, az adatok 

kiértékelésére. A szemléletváltozás problémáját így összegezte: „A társadalmi elvárások és 

a szemlélet módjának átalakulásával az a baj, hogy a műemlékvédelemben elfogadott 

módszertan háttérbe szorult, felerősödtek a kulturális örökségvédelem szempontjai. […] A 

kulturális örökség rosszul értelmezett védelme sokszor felemészti műemlékeinket.”271  

                                                           
268 2012. március 2-án, a Parlamentben került sor a Magyar Építőművészek Szövetsége rendezésében az 

„Európai Parlamentek öröksége” című konferenciára. Előadásának címe: Történeti településeink 

örökségvédelmének szemléletfejlődése az ICOMOS dokumentumok alapján. 

269 Nagy G.: Történeti településeink örökségvédelmének szemléletfejlődése az ICOMOS dokumentumok 

alapján. ICOMOS Híradó 20. évf. 2. szám (2012. április), 2. 

http://icomos.hu/data/documents/icomos_hirado_2012_aprilis__icomos_news_hungary_april__2012.pdf 

Letöltve: 2017. március. 

270 „dolgozzanak ki hosszútávra szóló stratégiai terveket a hely szelleme és a hozzá tartozó környezet 

lerombolásának megelőzésére.” Québec-i Nyilatkozat a hely szellemének a megőrzéséről. In: Fejérdy, 2011. 

310. 

271 Uo. 6. 

http://icomos.hu/data/documents/icomos_hirado_2012_aprilis__icomos_news_hungary_april__2012.pdf
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Az ICOMOS MNB Egyesület történetében is kiemelkedő jelentőségű, „Örökség a 

jövőnek – jövő az örökségnek 2013-2014” elnevezésű egy éves programsorozata272 a 

magyar kulturális örökségvédelem aktuális helyzetének bemutatását, struktúrájának 

újragondolását, társadalmi elfogadottságának megerősítését tűzte ki céljául a jövő 

kihívásainak tükrében. A kezdeményezést egy vándorkiállítás egészítette ki, melynek célja 

a kulturális örökségvédelem társadalmi (közösségépítő, tudatformáló) jelentőségének 

nyomatékosítása, a helyi értékek megőrzésében rejlő lehetőségek bemutatása volt. A 

nyitókonferencián273 a multidiszciplináris örökségvédelem tágan értelmezett területének 

jeles szakemberei fejtették ki véleményüket. Nagy Gergely, az ICOMOS MNB Egyesület 

elnöke a megnyitó beszédében kiemelte: „A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos 

követelményrendszer megváltozása […] egységes örökségi szemléletet követel. Ez csak az 

építészek, a műemlékvédelem, és a civil közösség közötti folyamatos, nyílt párbeszéd, 

tapasztalatcsere, valamint az együttműködés által realizálódhat.”274 A sikeresen 

megvalósult, egy éves programot jelentős szakmai érdeklődés kísérte. A záró konferenciára 

2014. szeptember 25-26-án, Balatonfüreden került sor, melyen Gustavo Araoz, a 

Nemzetközi ICOMOS elnöke is kifejtette álláspontját a nemzetközi műemlékvédelmi 

dokumentumokban elfogadott elvekről. A nagyszabású programsorozatot követően, annak 

eredményeit összegző, értékes dokumentum, kulturális örökségvédelmi szakmafejlesztési 

program készült. Ennek részletes ismertetésére e dolgozat keretében nincs lehetőségem, 

néhány fontos megállapítást azonban kiemelek. „A műemlékvédelem területén az államnak 

képviselnie kell a nemzetközi értékrendet és színvonalat, de a helyi közösségek által 

megfogalmazott elvárásoknak és javaslatoknak is teret kell engednie, amennyiben azok 

nem kerülnek ellentétbe a műemléki elvekkel. A lokális érdeket viszont csak helyben lehet 

feltárni és csak helyben lehet képviselni helyiekkel, helyi szervezetekkel. […] csak állami 

és civil együttműködésre alapozva épülhet fel egy korszerű szemléletet képviselő szakmai 

                                                           
272 A konferenciasorozat az ICOMOS MNB Egyesület, az Artifex Kiadó és a HAP Építésziroda 

kezdeményezésével és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiumának 

támogatásával valósult meg 2013. november 14. és 2014. szeptember 26. között. 

273 2013. november 14-én, rákoskeresztúri Podmaniczky Rendezvénykastélyban. 

274 Zámbó L.: Örökség a jövőnek – jövő az örökségnek konferencia beszámoló. (2013. november 27.) 

http://epiteszforum.hu/orokseg-a-jovonek-jovo-az-oroksegnek-konferencia-beszamolo Letöltve: 2017. 

március. 

http://epiteszforum.hu/orokseg-a-jovonek-jovo-az-oroksegnek-konferencia-beszamolo
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megalapozottságú kulturális örökségvédelem.”275 A hazai ICOMOS „egyik legfontosabb 

feladata, hogy a kulturális örökségvédelem minden területére kiterjedően, egységesen 

fogalmazza meg az általános elveket és szempontokat.”276 Rögzítésre került, hogy 

„felismert – és elismert – tény, hogy a kulturális örökségvédelem – minden jelentőségén túl 

– egyúttal gazdasági mozgatórugó is tud lenni. […] Azokban az országokban, ahol 

működik bármilyen ösztönző-, támogatási-, vagy kedvezményrendszer, ott e ráfordítás 

többszöröse térül vissza a költségvetésbe.”277 Az örökségvédelmi szakma álláspontja 

szerint „A védelem nem jelent fejlesztési korlátozást, csak a befektetőtől 

fejlesztésszemléleti változást kíván a környezethez való alkalmazkodás és az örökségi-

értéktisztelet területén.”278 A műemlék-felügyelet jelentőségét hangsúlyozza az a 

megállapítás, hogy „Összehangolt, egységes szemléletű felügyeleti munka nélkül nincs 

országos rálátás az ország műemléki értékeinek összességére.”279 Ugyanakkor a szakmai 

civil szerveződések is elengedhetetlen szereplői az örökségvédelemnek. „Csak civil 

szervezetekre alapozható a kulturális örökség jövője. Az országos értékleltár segítségével a 

felelősen gondolkodó civil szervezetek együtt építhetik fel a szakszerű kulturális 

örökségvédelem iránti társadalmi követelményt, aminek szabályozása, feltételrendszerének 

biztosítása állami feladat."280 Kulturális örökségi értékeink szakszerű megőrzésének, 

kezelésének, integrált szemléletű fejlesztésének, fenntartható használatának, 

hasznosításának, a társadalom számára történő kibontakoztatásának alapja az összefogás, a 

társadalmi együttműködés. 

Az ICOMOS alapításának 50. évfordulója alkalmából, 2015 tavaszán, a budapesti 

Várkert Bazárban, Múlt nélkül nincs jövő címmel ünnepi ülés keretében emlékezett meg az 

ICOMOS MNB a Műemléki Világnapról. Az Egyesület elnöke beszédében kiemelte: „A 

műemlékvédelem a tudatos értékvédelem szolgálata. És nemcsak a műemlékeket kell 

                                                           
275 ICOMOS MNB: Kulturális örökségvédelmi szakmafejlesztési program 2014, ICOMOS híradó 

különszám, 2014. október, 4-5. 

http://www.icomos.hu/data/documents/icomos_hirado_kulonszam_2014_oktober_icomos_news_hungary_sp

ecial_edition_october__2014.pdfL Letöltve: 2017. március. 

276 Uo. 10. 

277 Uo. 10. 

278 Uo. 17. 

279 Uo. 18. 

280 Uo. 38. 

http://www.icomos.hu/data/documents/icomos_hirado_kulonszam_2014_oktober_icomos_news_hungary_special_edition_october__2014.pdfL
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védje, hanem szemléletet képvisel az értékek védelmének felelőssége érdekében.”281 Ismét 

a közös felelősségre, értékítéletre, az összefogás szükségességére hívta fel a figyelmet. Az 

örökségvédelem sokféle tevékenységét, feladatát „csak együtt, azonos szemléletet 

képviselve, ugyanazzal az értékrenddel lehet megvalósítani. Az összefogás azt is jelenti, 

hogy megértve egymás céljait, az egymás nyújtotta lehetőségekre tekintettel 

megsokszorozódhatnak a lehetőségek.”282 A múzeumok megváltozott szerepük és 

szolgáltatásaik révén a településfejlesztés meghatározó elemévé váltak. A 

műemlékvédelemnek is egyre nagyobb szerepet kellene felvállalnia a fejlesztésekben. 

Integrált szemlélettel már a fejlesztési program tervezésekor proaktív módon részt kell 

venni a közös gondolkodásban. Az örökségi értékeknek az integrált településfejlesztési 

stratégiák szerves részének kellene lenniük. „A helyi adottságokhoz és lehetőségekhez 

szorosan hozzátartozik a helyi érték, a műemlék, a településkarakter, településszerkezet, … 

stb., mint a fejlődés, a fejlesztés forrása, bázisa.”283 Az elnök előadását a hagyományos 

értékrendnek megfelelő kulturális társadalom víziójával zárta, melynek „egyik 

legfontosabb alapja a szakszerű, egységes szemléletű minden szinten partner 

műemlékvédelem. Az ehhez vezető út szemléletváltást kíván, amit már a diákkorban 

megfelelő oktatással és neveléssel lehet megalapozni.”284 Tehát ez a fajta szemléletváltás 

az örökségi értékek tiszteletéhez való visszatérést jelenti. 

 

Az újfajta szemlélet terjedésének jeleként is értékelhető, hogy egy másik civil szakmai 

szervezet, a Magyar Urbanisztikai Társaság keretében 2012 májusában megalakult az 

Örökséggazdálkodási Tagozat. Létrejöttéhez az örökségvédelmi szemléletváltás 

nemzetközi trendjei és az arra ígéretesen reflektáló Kulturális Örökségvédelmi Stratégia 

(időközben leállt) kidolgozási folyamata adták a motivációt. A tagozat „célja, hogy – 

támaszkodva a MUT szellemi kapacitására és szervezeti kereteire – segítséget nyújtson az 

örökséggazdálkodási tervezésben és gyakorlatban a fenntartható örökséggazdálkodási 

szemlélet sajátos szempontrendszerének elterjesztéséhez és megerősítéséhez. […] szakmai 

támogatást kíván nyújtani elsősorban az önkormányzatoknak örökséggazdálkodási terveik 

                                                           
281 Nagy Gergely ünnepi beszéde. ICOMOS híradó 23. évf. 2. sz. (2015. április), 4. 

http://icomos.hu/data/documents/icomos_hirado_2015_aprilis__icomos_news_hungary_april_2015.pdf 

Letöltve: 2017. március. 
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és programjaik kidolgozásához”.285 Az első három éves időszak kihívásai között szerepelt 

többek között az urbanisták felelősségének, lehetőségeinek és mozgásterének tisztázása az 

örökséggazdálkodással összefüggésben: hozzájárulás ahhoz, hogy az 

örökséggazdálkodásban a területi szemlélet, a megvalósulás-orientált stratégiai 

gondolkodás és az integrált megközelítés elfogadottá, sőt szakmai követelménnyé 

váljon.286 Az első időszakban az új szemléletű örökséggazdálkodás kísérleti terepeinek is 

tekinthető komplex világörökségi helyszínek – Tokaj-Hegyalja, Pannonhalma – kezelése, a 

hazai örökségvédelmi intézményrendszer meglepetésszerű változásai, az újonnan létrejött 

országos szervezet – a Forster Központ elképzelései és konkrét projektjei – álltak a tagozat 

programjainak a fókuszában. A második hároméves ciklusban többek között a határon túli 

bánsági Csekonics uradalom épített öröksége hasznosítási lehetőségeiről, illetve a 

funkcióbővítést és gazdaságélénkítést célzó fővárosi városfejlesztési programokról és 

projektekről tartottak műhelymunkát. Az ICOMOS Kulturális Turizmus Szakbizottságával 

közös szervezésben a Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete elnöke mutatta be a 

hazánkban még újfajta megközelítésmódnak számító örökséginterpretációs módszert287.  

Az Örökséggazdálkodási Tagozat létrejötte a Magyar Urbanisztikai Társaságon belül 

szükségszerűnek is tekinthető, hiszen az örökségvédelem integrált megközelítése, 

szerepének felértékelődése a fejlesztések kapcsán megköveteli az urbanisztika, ugyancsak 

multidiszciplináris szakmának288 az örökségvédelem szereplőivel való mind szorosabb 

együttműködését. A Tagozat jogszabálytervezet véleményezésében is aktív szerepet vállal. 

Javaslatuk alapján a MUT Elnöksége határozott állásfoglalás kialakítását is felvállalja: „A 

fentiek alapján a megküldött tervezetben foglaltakkal nem értünk egyet, annak a Kormány 

elé terjesztését igen károsnak tartjuk. Örömmel állunk azonban tagságunk szellemi 

kapacitásával rendelkezésükre egy olyan jogszabálytervezet kimunkálásában, amely 

                                                           
285 A MUT Örökséggazdálkodási Tagozat 2012.05.08-án elfogadott alapító okirata, 2. 

286 MUT Örökséggazdálkodási Tagozat: Jövőkép, koncepció, éves munkaterv, 2012. 1. 

287 Az újszerű módszert bemutató kézikönyvük: Wohlers, L.: Informális oktatás. Hogyan mutassuk be 

sikerrel kulturális és természeti örökségünket. Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete, Budapest, 2015. 

Módszerük alapja Steve Van Matre nagyhatású munkája: Van Matre, S.: Interpretive Design and the Dance 

of Experience. The Institute for Earth Education, Greenville (West Virginia, USA), 2008. 

288 „A MUT öt évtized alatt várospolitikusok, közigazgatási szakemberek, mérnökök, építészek, közlekedési 

szakemberek, demográfusok, közgazdászok, szociológusok együttműködésének keretévé vált.” Részlet 

Körmendy Imre, a MUT elnökének beszédéből, mely a MUT50 – Folyamatos jelen című ünnepi 

konferencián, 2016. június 8-án hangzott el. http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=222897 

Letöltve: 2017. március. 

http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=222897
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megfelelő módon mozdítja elő a kulturális örökséggel való gondos gazdálkodás fontos 

társadalmi küldetését.”289 

A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. (MUTK), a Magyar Urbanisztikai 

Társaság által alapított nonprofit urbanisztikai innovációs központ jelentős szerepet vállal a 

kulturális és természeti örökséggel való tudatos gazdálkodási szemlélet 

megismertetésében, elterjesztésében. Fő célja a hazai várostervezés módszereinek 

fejlesztése, azok gyakorlatba ültetésével és elterjesztésével a magyar települések, térségek 

gazdaságilag is fenntartható fejlődésének elősegítése.290 Az Európai Unió új (2014-2020.) 

költségvetési ciklusában elérhető támogatások csökkenése (különösen a Közép-

Magyarországi Régió önkormányzatai számára), valamint a 2020 után várható további 

„karcsúsodása” ráirányította a figyelmet arra, hogy az eddig használt (jellemzően a 

támogatásokból történő) terület- és településfejlesztés módszerei nem fenntarthatóak. Ezért 

a MUTK elindította Gazdaságtudatos Városfejlesztési Kutatási Programját, melynek 

keretében 2014-ben kidolgozta Gazdaságtudatos Városfejlesztési Programját, amely „egy 

új, fenntarthatóan finanszírozható, gazdaságorientált terület- és településfejlesztési 

paradigma megvalósítására törekszik.”291 Ennek hangsúlyos része az Örökséggazdálkodási 

és turisztikai vonzerő-fejlesztési Stratégia, mely az épített és természeti örökséggel való 

„valódi” gazdálkodás, és a turisztikai attrakciók vonzerejének gazdasági előnnyé és 

önkormányzati bevétellé formáló turisztikai desztinációfejlesztés alapját képezi. A 

stratégia-készítés szükségességét indokolja egyrészt, hogy a jogszabályokban előírt 

különféle tervek (fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, 

                                                           
289 Részlet a Dr. Felkai László államtitkár úrnak szóló levélből, melynek tárgya: a MUT Elnökségének 

véleménye az egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 

kormányrendelet tervezetéről. (2014.02.12.)  

290 A MTK bemutatkozó ismertetőjében: „Célunk olyan újszerű megoldások, módszerek és eszközök 

felkutatása, alkalmazása és elterjesztése, amelyekkel a terület- és településtervezés, valamint a 

településfejlesztés sikeresebbé tehető. Olyan innovatív és hatékony eljárásokat ültetünk gyakorlatba, melyek 

elősegítik a hazai települések és térségek eredményes fejlődését, problémakezelését. Szemléletmódunkat és 

gyakorlatunkat a fenntartható gazdaság, a társadalmi igények és a vonzó környezet összetett 

követelményrendszere határozza meg. A MUTK tehát a térségi és települési önkormányzatok, valamint a 

nemzeti kormányzat egyes szervezetinek biztosít módszertani, stratégia-tervezési, valamint partnerség építési 

és kommunikációs szolgáltatásokat.” 

291 Gazdaságtudatos Városfejlesztési Program. Javaslat önkormányzati vezetők számára. 3. http://mu-

tk.hu/wp-content/uploads/2015/11/MUTK_Gazdas%C3%A1gtudatos-

v%C3%A1rosfejleszt%C3%A9s_%C3%B6sszegz%C5%91.pdf Letöltve: 2017. március. 

http://mu-tk.hu/wp-content/uploads/2015/11/MUTK_Gazdas%C3%A1gtudatos-v%C3%A1rosfejleszt%C3%A9s_%C3%B6sszegz%C5%91.pdf
http://mu-tk.hu/wp-content/uploads/2015/11/MUTK_Gazdas%C3%A1gtudatos-v%C3%A1rosfejleszt%C3%A9s_%C3%B6sszegz%C5%91.pdf
http://mu-tk.hu/wp-content/uploads/2015/11/MUTK_Gazdas%C3%A1gtudatos-v%C3%A1rosfejleszt%C3%A9s_%C3%B6sszegz%C5%91.pdf
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településrendezési eszközök, örökségvédelmi hatástanulmányok stb.) a gyakorlatban 

kevéssé tudják elősegíteni az örökségelemek gazdasági előnnyé konvertálását, másrészt „a 

védett épületekről, romokról, vagy éppen természeti értékekről önmagukban nem derül ki 

legjobb hasznosításuk módja, azt csak a település, illetve a turisztikai desztinációs térség 

egészének adottságaival, fejleszthetőségével, további vonzerő-elemeivel összhangban lehet 

érdemben meghatározni.”292  

Az integrált szemlélet nem számít újdonságnak az örökségvédelemben. Az integrált 

értékvédelem fogalmát az Európa Tanács Kulturális Örökség Bizottságának 1993-as 

jelentése tette ismertté. „Az integrált értékvédelem célja az általános életkörülmények 

javítása a helyi gazdaság, foglalkoztatottság, magánberuházások fejlesztésével, szociális 

lakásépítéssel, az épített környezet értékeinek felhasználásával, valamint új gazdasági, 

társadalmi és kulturális értékek hozzáadásával.”293 Ezen kívül nemzetközi dokumentumok, 

illetve ajánlások is adnak vonatkozó iránymutatást. A 2000-ben készült Budapesti 

ajánlások című integrált városvédelmi dokumentum éppen azért született meg, hogy az 

örökségi szakemberek fel akarták hívni a figyelmet arra, hogy „az örökségnek a városi élet 

minőségéhez való hozzájárulását nem integrálták teljesen Magyarország és a környező 

régió fejlődésébe.”294 A megvalósulás-orientált, integrált gazdaságtudatos városfejlesztési 

program szerves részeként készülő örökséggazdálkodási stratégia biztosítja a 

városfejlesztés folyamatába történő teljes körű integrációt. Így válhat valóra az a derűlátó 

jövendölés, hogy „az örökségi értékekben rejlő, azok fejlesztési kapacitására épülő, és az 

értékek sérülése nélkül igénybe vehető teherbíró-képességükre tekintettel lévő, 

úgynevezett integrált szemléletű projektek száma egyre nő, és várhatóan hamarosan 

általánossá válnak.”295  

A helyi örökséggazdálkodási stratégia módszertanát a MUTK a Települési 

Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) kezdeményezésére és a Helyi 

Obszervatóriummal (Local & Regional Monitoring Institute – LRMI) közreműködve 

                                                           
292 Uo. 12. 

293 Dr. Fejérdy T.: A történeti városok, a fenntartható fejlődés és a turizmus kapcsolatáról / About the 

Relationship of Historic Towns, Sustainable Development and Tourism. In: A Világörökség Egyezmény 

végrehajtása 25 év gyakorlatának tükrében / 25 Years of Implementation of the World Heritage Convention 

(Nemzetközi konferencia, Budapest, 1997. október 2-5.), OTP-TRAVEL Kft., Budapest, 1998. 120.  

294 Budapesti ajánlások (2000). In: Fejérdy, 2011. 252. 

295 Fejérdy, 2009. 220.  



83 
 

fejlesztette ki. A TÖOSZ – francia modell296 alapján – 2014. júniusában297 megalapította a 

Magyar Történelmi Városok Hálózatát, melynek célja szakmai platform megteremtése, az 

örökségvédelemben és gazdálkodásban alkalmazott jó gyakorlatok bemutatása, az 

örökségvédelem ügyének és jelentőségének tudatosítása az önkormányzati szférában.298 A 

Hálózat az örökségtudatosság zászlóvivőjeként elhatározta az „Örökségtudatos 

Önkormányzat” cím létrehozását, melyben a résztvevő szervezetek299 közül a MUTK 

jelentős szerepet vállalva, multidiszciplináris szakértői csoporttal együttműködve dolgozza 

ki a cím odaítéléséhez szükséges pályázati anyagot. A jelképes elismeréssel azokat az 

önkormányzatokat vagy szövetségeiket jutalmazzák, amelyek a település vagy térség 

örökségállományának egészével folyamatosan, hatékonyan és bölcsen gazdálkodnak. A 

bírálat alapját a pályázó önkormányzat által a kiírásban szereplő felépítéssel elkészített 

örökséggazdálkodási stratégia adja, amely az elmúlt időszak eredményeit, és az következő 

időszak terveit is bemutatja.300 Az „Örökségtudatos Önkormányzat” cím előzetes 

bemutatására már 2014-ben301 sor került, legutóbb pedig nemzetközi konferencia 

keretében, 2016 áprilisában.302 Jóllehet 2016 nyarára tervezték megjelentetését, a pályázati 

kiírás azonban még várat magára.  

 

Az örökséggazdálkodási szemléletet képviselő, sikeresen megvalósult két példát 

szeretnénk bemutatni; mindkettő a Forster Központ szakmai koordinálásával valósult meg.  

                                                           
296 Művészeti és történelmi városok és térségek, és a védett területtel rendelkező városok országos szövetsége 

(L’Association Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire et des Villes à secteurs sauvegardés et protégés 

– ANVPAH & VSSP). 

297 2014. június 19-én, Örökséggazdálkodás és értékteremtés címmel magyar-francia konferenciára került sor 

a Budapesti Francia Intézetben, melynek keretében megalakult a Magyar Történelmi Városok Hálózata. 

http://xn--tosz-5qa.hu/szovetsegunk/szervezet/tortenelmi-varosok-es-telepulesek-halozata/ Letöltve: 2017. 

március. 

298 Uo. 

299 TÖOSZ, MUTK, MUT, Francia – Magyar Kezdeményezés (INFH), LRMI, érintett minisztériumok, 

csatlakozó partner szakmai szervezetek. 

300 Ongjerth Richárd, a MUTK ügyvezető igazgatója prezentációja (Veszprém, 2016. április 21.): 

toosz.tsoft.hu/digitalcity/servlet/.../Ongjerth+R.pptx Letöltve: 2017. március. 

301 2014. június 19-én, Örökséggazdálkodás és értékteremtés címmel megrendezett magyar-francia 

konferencia keretében a Budapesti Francia Intézetben. 

302 A TÖOSZ Történelmi Városok és Települések Hálózata nemzetközi konferenciája, Veszprém, 

2016.04.21. 

http://töosz.hu/szovetsegunk/szervezet/tortenelmi-varosok-es-telepulesek-halozata/
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A HerMan projekt – Örökséggazdálkodás közép-európai városokban303 az Európai 

Unió Közép-Európa programjában,304 a Regionális Fejlesztési Alap támogatásával 2012 

júniusa és 2014 decembere között, Eger Megyei Jogú Város vezetésével, a Forster Központ 

szakmai közreműködésével, összesen kilenc partner305 részvételével valósult meg. A 

projekt átfogó célja a közép-európai régió versenyképességének és vonzerejének növelése, 

gazdasági potenciáljának jobb kiaknázása a kulturális örökség hatékonyabb, fenntartható 

kezelése által.306 A projekt célja hosszú távú, versenyképességet és fenntarthatóságot 

biztosító kulturális örökséggazdálkodási modellek összegyűjtése, kidolgozása és tesztelése 

volt. A projekt a városi környezetben lévő kulturális örökségi elemek egyes működtetési, 

illetve gazdálkodási kérdéseire kereste a választ. A célok közt szerepelt innovatív és 

versenyképes szolgáltatási portfóliók kidolgozása, hatékony menedzsment-módszerek 

kifejlesztése és munkába állítása, pénzügyi, finanszírozási megoldások kidolgozása, 

alkalmazása. A projekt a kulturális örökség megítélését és az örökségmenedzsment 

eszköztárát kívánta javítani és fejleszteni a kulturális örökségi elemekben rejlő társadalmi, 

gazdasági potenciál kibontakoztatása érdekében.307 A projekt partnerek legjobb 

gyakorlatuk megosztásával, majd letesztelésével megszerzett tudásuk alapján saját 

specifikus kulturális örökségükhöz menedzsment stratégiákat, akcióterveket és 

kézikönyveket dolgoztak ki.  

A Forster Központ legfontosabb feladata a kulturális örökség gazdasági és társadalmi 

hasznosításával, az örökségi elemek új funkciókkal és szolgáltatásokkal való megtöltésével 

                                                           
303 Management of Cultural Heritage in the Central Europe Area projekt honlapja: http://www.herman-

project.eu/ Letöltve: 2017. március. 

304 A Central Europe programban, Kulturális és kreatív erőforrások témában megvalósult tovább projektekről 

(pl. Creative Cities – A kreatív energiából származó gazdasági előnyök kiaknázása, CrossCulTour – A 

kulturális örökség mint bevételi forrás, Danube Limes – UNESCO World Heritage – Ókori határok 

örökségének védelme, THETRIS – A templomok megőrzése a vidéki gazdaság fellendítéséért stb.) 

olvashatunk: A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósult projektek. CENTRAL EUROPE 

Program Közös Technikai Titkárság, Bécs, 2014. 

305 A vezetőpartner Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, a projekt partnerek: a Forster Gyula Nemzeti 

Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ (H), Regensburg városa (D), Lublin Város Önkormányzata 

(PL), az IRM Institute of Urban Development (PL), a Marco Polo System EEIG (IT), Ravenna Város 

Önkormányzata (IT), Ferrara Megye (IT) és Treviso Megye (IT). http://www.herman-

project.eu/partner/overview.html Letöltve: 2017. március. 

306 http://www.herman-project.eu/project.html Letöltve: 2017. március. 

307 http://www.forsterkozpont.hu/hirek/kulturalis-orokseg-menedzsment-konferencia/570 Letöltve: 2017. 

március. 

http://www.herman-project.eu/
http://www.herman-project.eu/
http://www.herman-project.eu/partner/overview.html
http://www.herman-project.eu/partner/overview.html
http://www.herman-project.eu/project.html
http://www.forsterkozpont.hu/hirek/kulturalis-orokseg-menedzsment-konferencia/570
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foglalkozó munkacsomag szakmai koordinálása volt. Ehhez kapcsolódóan két kísérleti 

projekt valósult meg Egerben. Az egyik a „Monumentenwacht”308 – Műemlék-figyelő 

szolgálat, mely a megelőzésre hangsúlyt helyező holland módszer kísérleti jellegű 

adaptálását, tesztelését és a működtetés feltárását (állapotfelmérés, karbantartási javaslatok, 

adatbázisba rendezés, megvalósítási, fenntarthatósági program) jelentette. Ennek lénye egy 

olyan jelzőrendszer kialakítása, amely a városi épített környezetben bekövetkező 

állagromlás korai észlelésére alkalmazható. Szakértői csapatok az adott műemléki ingatlant 

átvizsgálják, és írásos jelentést készítenek a tulajdonosnak. A jelentésben rögzítik az észlelt 

hibákat, javítási megoldásokat, és felhívják a tulajdonos figyelmét arra is, hogy milyen 

következményekkel jár a javítás elmulasztása. Ennek a módszernek a hazai adaptálása 

annál is inkább örvendetes, mivel a folyamatos karbantartás az épített örökségi értékek 

megőrzésének legjobb és egyben legolcsóbb eszköze. „nemcsak az érhető el általa, hogy az 

adott műemlék/épített örökség elem folyamatosan jó (használható, élvezhető, ép és szép, 

tehát pl. turisztikai vonatkozásban is vonzó, látogatható stb.) állapotban van, de kevesebb 

ráfordítást is igényel, mint a folyamatos gondozás hiányában elkerülhetetlenül 

bekövetkező, gyorsuló leromlást követően nagyobb időközönként szükségessé váló 

időnkénti felújítás, helyreállítás.”309 A Műemlék-figyelő szolgálat működését magán- 

önkormányzati és egyházi tulajdonú műemlékeken tesztelték. A projekt keretében elkészült 

a szolgáltatás hazai megvalósulásának lehetséges modellje, üzleti terve, továbbá a 

bevezetéséhez szükséges jogszabály-módosítási igények számbavétele. 

A Mesélő Műemlékek („Talking Monuments”) kísérleti projekt során a Moholy-

Nagy Művészeti Egyetem Kreatív Technológia Labor létrehozott egy okostelefonra 

tölthető alkalmazást, mellyel egy másfél órás virtuális séta310 során Eger helytörténetében 

jártas szakértők, helyi polgárok mesélnek a műemlékek eddig rejtve maradt történeteiről. 

Az örökségkommunikációs eszköznek (City Guide) köszönhetően a városi barangolás 

különleges, filmszerű élményt kínál a megyeszékhely műemlékeinek megismeréséhez. A 

kor igényeinek megfelelően kifejlesztett innovatív eszköz különösen a fiatalok körében 

számíthat népszerűségre. Ez különösen fontos, hiszen az értékek megismertetése a 

fiatalabb generáció számára nélkülözhetetlen a társadalom örökségi értékszemléletének 

kialakításában.  

                                                           
308 A holland intézmény 1973-ban jött létre, elsőként végezte magas szakmai színvonalú szolgáltatását a 

műemléki épületek folyamatos ellenőrzése, karbantartása terén. 

309 Fejérdy, 2009. 218. 

310 A séta 2014. május 31-től az eger.pocketguideapp.com linken érhető el. 
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A Forster Központ alig néhány hónapja lezárult,311 úttörő jelentőségű, új 

szemléletmódot képviselő REVEAL – A kulturális örökség gazdasági és társadalmi 

hatásának feltárása című projektje a Norvég Alap támogatásával és a Magyar Állam 

társfinanszírozásával312 2014 és 2016 között valósult meg. A projekt a kulturális örökség – 

főként az épített örökség – társadalmi és gazdasági jelentőségét, potenciálját, illetve az e 

potenciál kiaknázásához szükséges jogi, intézményi, finanszírozási, valamint társadalmi 

feltételeket vizsgálta. Az alapfeltevés szerint a kulturális örökség jelentős társadalmi és 

gazdasági potenciállal rendelkezik, amely átgondolt örökséggazdálkodással, társadalmi 

tudatossággal, közösségi együttműködéssel hosszú távon, fenntartható módon aknázható 

ki. A projekt ambiciózus célkitűzései között szerepelt „gyakorlatias, hasznosítható, 

adaptálható, és továbbadható beavatkozási módszertan kidolgozása érték-központú, 

társadalmi-gazdasági hasznot indukáló műemlék-helyreállítási gyakorlathoz, amely 

modellként terjeszthető hazánkban és külföldön is; valamint a közigazgatásban, 

szabályozásban, műemlékvédelemben, és a helyi közösségben dolgozók és érintettek 

szemléletének formálása, önbizalmának növelése a műemléki értékek felismerésében és 

kiaknázásában.”313  

A projekt két részből állt. A kutatási projekt célja volt – nemzetközi tapasztalatokra 

építve – hazai környezetben megvizsgálni a kulturális örökség hatásait, lehetőségeit. 

Három, már korábban megvalósult örökségvédelmi fejlesztési teszthelyszínen (a Siroki 

vár, Balatonfüred, a történelmi belvárossal és Fehérvárcsurgó a Károlyi-kastéllyal) 

végeztek kutatásokat, melynek eredményeként – gazdasági, társadalmi, kulturális 

tapasztalatok alapján – módszertani tudástár, ingatlanpiaci és településszintű 

hatástanulmány készült.314 Az európai uniós forrásból finanszírozott kulturális 

örökségvédelmi beruházások kontrollcsoportos hatásvizsgálatának módszertana 

kidolgozását követően a vizsgálatokat elvégezték, s tekintettel a megvalósítás óta eltelt idő 

rövidségére (átlagosan mintegy 6-7 év), a beruházások oksági hatása a település-szintű 

gazdasági és társadalmi mutatókkal egyelőre nem kimutatható. Számos egyéb 

                                                           
311 A projekt záróeseményén, 2016. november 28-án, a De la Motte-Beer-palotában a résztvevők a munka 

tapasztalatairól, a kutatási eredményekről számoltak be. 

312 A projekt bruttó összköltsége – közel 1 millió euró – teljes mértékben támogatásból valósult meg. 

313 http://www.forsterkozpont.hu/megvalositas/lezarult-projektek/hu11-0008-pp4-2013/762L Letöltve: 2017. 

március. 

314 A projekt keretében elkészült dokumentumok a http://oroksegkalauz.hu/ honlapon érhetőek el. Letöltve: 

2017. március. 

http://www.forsterkozpont.hu/megvalositas/lezarult-projektek/hu11-0008-pp4-2013/762L
http://oroksegkalauz.hu/
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modellspecifikáció alapján is ugyanerre az eredményre jutottak. Jóllehet – különféle 

adatproblémák miatt – számszerű módon a kulturális örökség hatása nem érhető tetten, a 

helyi szinten készített mélyinterjúkra és műhelymunkákra alapozott kutatások azt 

támasztják alá, hogy ilyen hatások léteznek. A hatásvizsgálatot érdemes néhány év múlva 

is elkészíteni, hogy a hogy a hosszabb távú hatások is megmutatkozhassanak.315 

A projekt másik részében arra a kérdésre keresték a választ, hogyan lehet felújítani 

úgy egy (már régóta használaton kívüli) műemléki épületet, hogy az értékeket megőrizve a 

helyi gazdaság, társadalom és természeti környezet is egyaránt jól járjon, s az épület 

hosszú távon fennmaradjon. Kísérleti projekt keretében, a helyi lakosság bevonásával 

megújult a Balaton-felvidéki Balatoncsicsón az elmúlt három évtizedben elhagyatottan 

álló, Nivegy-völgy öt faluja egykori közösségi és spirituális központja, a XVIII. századi 

katolikus plébánia. „Az értékszemléletű műemléki helyreállítással és új funkciókkal ennek 

a történeti épületnek adott új lehetőséget a projekt, bizonyítandó, az épített örökség 

megfelelően kezelve és működtetve fenntartható, jelentős társadalmi, gazdasági és 

kulturális hasznot hozhat a térség lakóinak a turizmus, a kulturális élet, a civil összefogás 

otthonává válva.”316  

A közösségi műemlék-felújítási kísérlet legnagyobb kihívását a felvállalt 

paradigmaváltás jelentette. A korábbi, gyakran rosszul működő műemlékvédelmi 

gyakorlatot (a műemlékvédelmi hatóság/szakértő vagy a tulajdonos/befektető hatalmi 

erőviszonya) egy új, a műemléket használó közösség bevonását szorgalmazó 

megközelítéssel cserélték fel. Olyan sokszereplős modellt alkalmaztak a projekt 

megvalósítása során, ahol egy mediátor (helyi projektcsapat) feladata volt, hogy a helyi 

közösséget, érintetteket és a műemlékvédelmi szakértőket együttesen bevonva a 

folyamatba, konszenzusos döntések megszületését koordinálja, támogassa. Ehhez azonban 

szükséges a projektben résztvevők nyitottsága, egymás értékeinek, szempontjainak 

megismerésére. Továbbá fontos volt, hogy minden érdeket együttesen kellett figyelembe 

venni: műemléki (az értékek megőrzése minimális beavatkozással), környezeti (a 

környezeti terhelés minimalizálása), társadalmi (komfortos közösségi használat), gazdasági 

(gazdasági fenntarthatóság a helyi gazdaság élénkítésén keresztül). A paradigmaváltás 

tehát nemcsak a megvalósításba bevont szereplők számában, hanem az együttműködés 

                                                           
315 Kulturális örökségvédelmi beruházások hatásvizsgálata: http://oroksegkalauz.hu/kutatasi-jelentesek 

Letöltve: 2017. március. 

316 http://www.forsterkozpont.hu/hirek/a-kulturalis-orokseg-gazdasagi-es-tarsadalmi-hatasai/987 Letöltve: 

2017. március.  

http://oroksegkalauz.hu/kutatasi-jelentesek
http://www.forsterkozpont.hu/hirek/a-kulturalis-orokseg-gazdasagi-es-tarsadalmi-hatasai/987
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módjában, eszközeiben és a szereplők attitűdjében is megjelent. A projekt sikerének egyik 

legfontosabb kritériuma, hogy a felújított és új funkciókra alkalmassá tett épület 

hasznosítása, üzemeltetése a helyi közösség aktív részvételével, teljes megelégedésével 

történjen. Vagyis az üzemeltetés önfenntartó módón valósuljon meg, és a működtető 

közösség képes legyen tartalékot is képezni az épület állagmegóvására, folyamatos 

karbantartására és fejlesztésére.  

A felújítási folyamat különlegessége, hogy végig környezetpszichológiai mérés 

követte. A kutatások kimutatják, hogy mérhető környezetpszichológiai kölcsönhatás van a 

kulturális-szimbolikus jelentéssel bíró történelmi-műemléki környezetek és használóik 

között. A közösségek számára fontos helyszínek szervesen beépülnek a helyidentitásba, és 

a helykötődésen keresztül hozzájárulnak a pszichológiai jólléthez, és így az 

életminőséghez.317  

Nivegy-vögy öt falujának közössége 2016. december 3-án, adventi ünnepi mulatság 

keretében hivatalosan is használatba vette a Nivegy házat.318 A projektnek és a közösségi 

tervezésnek köszönhetően igazi, élő közösség jött létre, mely használja, gondozza a 

közösen megálmodott és megvalósított műemlék-felújítást, valódi gazdája az épületnek. 

„Ahhoz, hogy ez tudjon működni, nem csupán az épületet, hanem az örökségközösséget is 

építeni szükséges, méghozzá folyamatosan. Az örökséggazdálkodás nem működhet 

örökség-közösségek nélkül. A közös tervezés csak a folyamat kezdete, az 

örökségközösségek fenntartása és működtetése folyamatos részvételt igényel minden 

szereplő oldaláról.”319 

                                                           
317 Dúll Andrea környezetpszichológus előadásából, mely 2015. május 29-én, a Párbeszéd házában, a 

REVEAL projekt kapcsán megtartott kerekasztal beszélgetés alkalmával hangzott el. Örökség – közösség – 

gazdálkodás érték: Szakmaközi kerekasztal a kulturális örökségről – Összefoglaló: 

 http://www.mek.hu/index.php?link=Orokseg-kozosseg-gazdalkodas-

ertek_Szakmakozi_kerekasztal_a_kulturalis_oroksegrol-Osszefoglalo Letöltve: 2017. március. 

318 http://nivegyhaz.hu/nivegy-haz-megnyito-adventi-mulatsag/ Letöltve: 2017. március. 

319 A szakmaközi kerekasztal résztvevői által megfogalmazott ajánlásokból, mely 2015. május 29-én, a 

Párbeszéd házában, a REVEAL projekt kapcsán megtartott kerekasztal beszélgetést követően készültek. 

Örökség – közösség – gazdálkodás érték: Szakmaközi kerekasztal a kulturális örökségről – Összefoglaló: 

http://www.mek.hu/index.php?link=Orokseg-kozosseg-gazdalkodas-

ertek_Szakmakozi_kerekasztal_a_kulturalis_oroksegrol-Osszefoglalo Letöltve: 2017. március. 

http://www.mek.hu/index.php?link=Orokseg-kozosseg-gazdalkodas-ertek_Szakmakozi_kerekasztal_a_kulturalis_oroksegrol-Osszefoglalo
http://www.mek.hu/index.php?link=Orokseg-kozosseg-gazdalkodas-ertek_Szakmakozi_kerekasztal_a_kulturalis_oroksegrol-Osszefoglalo
http://nivegyhaz.hu/nivegy-haz-megnyito-adventi-mulatsag/
http://www.mek.hu/index.php?link=Orokseg-kozosseg-gazdalkodas-ertek_Szakmakozi_kerekasztal_a_kulturalis_oroksegrol-Osszefoglalo
http://www.mek.hu/index.php?link=Orokseg-kozosseg-gazdalkodas-ertek_Szakmakozi_kerekasztal_a_kulturalis_oroksegrol-Osszefoglalo
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Példamutató a projekt honlapja320 is, mely a megvalósítás folyamatát és eredményeit 

bemutató dokumentumok, képek, videók és az elkészült tanulmányok, szakmai útmutatók, 

hasznos tárházához is hozzáférést biztosít minden érdeklődő számára. 

A Forster Központ mindkét projektje példaértékű, új szemléletet tükröz. Az 

eredmények hasznosítása, jó gyakorlatként történő elterjesztése ígéretes jövőre ad reményt.  

 

A REVEAL projekt eredményeit bemutató záróeseményt követő napokban megjelent 

kormányrendelet újabb változást hozott a kulturális örökségvédelmi csúcsszerv életében. A 

Központ honlapján az alábbi tájékoztató olvasható:  

 

A Kormány 378/2016. (XII.2.) az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi 

formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő 

jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló Kormányrendelete 

értelmében a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 

Központ (Forster Központ) 2016. december 31. napján jogutódlással megszűnik. 

2017. január 1-jétől feladatait a Miniszterelnökség, a Magyar Művészeti Akadémia, 

illetve a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. látja el.321 

 

Felmerül a kérdés: Ez a változás jelent-e további szemléletváltozást, vagy csupán a 

szervezeti-működési modell átalakításáról van szó? A választ most még nem ismerhetjük, 

megfogalmazására értelemszerűen egy-két éves működés után lehetne vállalkozni. 

  

                                                           
320 http://oroksegkalauz.hu/oroksegkalauz Letöltve: 2017. március. 

321 http://www.forsterkozpont.hu/ Letöltve: 2017. március. 

http://www.forsterkozpont.hu/
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2.3. A kulturális örökséggazdálkodás fogalmának meghatározása 

 

 

Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi 

nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk 

és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink 

gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit. […] A természeti 

erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a 

honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, 

amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és 

mindenki kötelessége. 

Részlet Magyarország Alaptörvényéből 

 

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti 

vagyon. Az Országgyűlés a nemzeti vagyonnak a közérdek és a közösségi szükségletek céljára történő 

hasznosítása, a természeti erőforrások megóvása, a nemzeti értékek megőrzése és védelme, és a jövő 

nemzedékek szükségleteinek biztosítása szándékával, a nemzeti vagyonnal való átlátható és felelős 

gazdálkodás követelményeinek hosszú távú meghatározása érdekében az Alaptörvény 

végrehajtására, az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján a következő törvényt alkotja. 

 

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 

 

 

A kulturális örökséggazdálkodás hivatalos hazai definíciója hiányában, néhány nem 

hivatalos megfogalmazást is figyelembe véve, magam is szeretnék javaslatot tenni a 

fogalom meghatározására.  

Először azonban hallgassuk meg a hagyományos műemlékvédelem képviselőit, hogy 

a különböző véleményeket és álláspontokat is megértve alakíthassuk ki saját 

megfogalmazásunkat. 

 

Napjainkban sajnos úgy tűnik, hogy épített örökségünk átmentésének a múltat 

hitelesen megjelenítő megoldásaival szemben, aránytalanul döntő, szinte diktátumként 

elénk vezetett szempontja lett az anyagi haszon keresése, a haszonelvűség. Személyes 

véleményem erről az, hogy az elvárt megoldások a legtöbb esetben túl sok 

kompromisszum mentén működhetnek csak. A vesztes egyértelműen az adott épített 

örökségi elem, illetve még inkább és elsősorban a jövő generációi!322 

                                                           
322 Káldi Gy.: Lábjegyzet. (Újratervezés – Népi építészetet csinálunk? XX. Népi Építészeti Tanácskozás. 

Békés, 2016. szeptember 22-24.) In: ICOMOS Híradó, a MNB közleményei, 24. évf. 5. szám (2016. 

október.) 10. 

http://www.icomos.hu/data/documents/documents/3/c/4/3c4ad9b5aa53364ca20ad52b46f87394.pdf Letöltve: 

2017. március. 

http://www.icomos.hu/data/documents/documents/3/c/4/3c4ad9b5aa53364ca20ad52b46f87394.pdf
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A 2016. évi Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem az új szemléletről, a 

társadalmi változásról, az ebben rejlő lehetőségekről és veszélyekről szólt. A képzésről 

készült elnöki beszámoló a műemlékvédelem kiterjedtebb szemléletéhez kapcsolódóan 

megfogalmazott sokat mondó kérdéssel zárul: 

 

Azzal a meggyőződéssel távozhattunk, hogy a változó szemléletű világtól függetlenül 

egyre több feladata és lehetősége van a műemlékvédelemnek és a kortárs építészetnek. 

Az értékek feltárása, megőrzése, közkinccsé tétele és az új igények és lehetőségek 

összehangolása sok szakterületet érintő aktuális felelős feladat. A megváltozott 

társadalomban a műemlékvédelemnek is kiterjedtebb szemléletet és még több 

kérdéskört kell felvállalnia – csak kérdés, hogy kinek?323 

 

Az ICOMOS MNB vezetősége állásfoglalása az új látásmódot tükröző műemlék-

helyreállításokkal kapcsolatban az eredményességhez szükséges azonos elvekre és azonos 

szemléletre, valamint az értékmegőrzés és fejlesztés összehangolására hívja fel a 

figyelmet: 

 

A műemlékek, műemléki együttesek és műemlékhelyszínek által hordozott értékek 

hitelességének és sértetlenségének a megtartását szolgáló alapelvei […] hosszútávon 

állandónak tekinthetők, miközben az éppen uralkodó társadalmi elvárások ezzel 

ellentétben igen változóak lehetnek. A műemlékvédelem, és ezen belül is a leginkább 

látványos eszköze, a műemlékek helyreállítása viszont csak akkor lehet eredményes, 

ha az e tevékenységben érdekelt és résztvevő minden partner ugyanazon elvekkel, 

ugyanazzal a szemlélettel ugyanazt a megújulást szolgálja. Az […] integrált 

szemléletű műemlékhelyreállításnak éppen ezért a lényege az értékmegőrzésnek, 

illetve a fenntartható és fenntartó használatot szolgáló beavatkozásnak az 

összehangolása, együttes és egyidejű megvalósítása.324 

                                                           
323 Dr. Nagy G.: Elnöki beszámoló. (Helyreállítási feladatok – Társadalmi igények című Román András 

Műemlékvédelmi Nyári Egyetem, Síkfőkút, 2016. június 23-29.) In: ICOMOS Híradó, a MNB közleményei, 

24. évf. 4. sz. (2016. augusztus) 6. 

http://www.icomos.hu/data/documents/documents/a/b/f/abf510ccf7d57f5f377655ef3f4820f9.pdf Letöltve: 

2017. március. 

324 2016. április 18-án, a Műemléki Világnapon az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága saját magának ítélte 

oda a Műemlékvédelmi Citrom-díjat. Az ICOMOS MNB vezetősége laudációja: Műemlékvédelmi Citrom 

díj 2016. ICOMOS, Budapest. 1. 

http://www.icomos.hu/data/documents/documents/a/b/f/abf510ccf7d57f5f377655ef3f4820f9.pdf
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A műemlékvédelem alapelveit és szempontjait figyelembe vevő összehangolt fejlesztésen 

alapuló új szemlélet megfogalmazására is találtunk példát. Újlaki Zsuzsánna, a BM 

Örökségvédelmi Főosztály megbízott vezetője Örökséggazdálkodás és értékteremtés című 

magyar-francia konferencián, a Budapesti Francia Intézetben, 2014. június 19-én 

elhangzott, azonos című előadásából ismert definíció szerint: 

 

A műemlék-gazdálkodás (vagy ha úgy tetszik az örökséggazdálkodás) tehát a 

műemléki (örökségi) értékben megjelenő kulturális erőforrásoknak és a műemlékben 

(örökségben) tárgyiasuló javaknak, valamint az általuk létrehozott termékeknek és 

szolgáltatásoknak az érték megőrzését szolgáló céltudatos felhasználása, amelynek 

eredményeként a műemlék-helyreállítás és -fenntartás igényelte szükségletek a lehető 

legmagasabb fokon elégíthetők ki.325 

 

A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont által kifejlesztett helyi örökséggazdálkodási 

stratégiai módszertan stratégiai megközelítéssel, urbanisztikai szempontból és települési 

szinten határozza meg a fogalmat: 

 

Az örökséggazdálkodás túllép a műemlékek helyreállítási módszerein, és azt tervezi 

meg, hogy hogyan lehetséges az értékes örökségelemek vonzerejét felhasználva olyan 

beruházásokat, munkahelyteremtő magán befektetéseket létrehozni, amelyek forrást 

teremtenek egy adott attrakció fenntartható megújítására valamint a helyi 

adóbevételek és a foglalkoztatás növelésére is.326 

 

Az örökséggazdálkodásnak – ahogy az előző példákban is érzékelhettük – különböző 

ismérvei vannak. Az alábbiakban ezeket vesszük számba. 

Ahogy a védelemnek, úgy az örökségi értékekkel való gazdálkodásnak is különböző 

szintjei vannak: nemzeti/országos, területi/regionális/megyei, helyi/települési. Az 

                                                                                                                                                                                
http://www.icomos.hu/data/documents/documents/9/1/c/91c380c684da6823cbc610c585eec4aa.pdf Letöltve: 

2017. március. 

325Újlaki Zs.: Örökséggazdálkodás és értékteremtés című előadása szövege: 

http://toosz.tsoft.hu/digitalcity/servlet/PublishedFileServlet/AAAJEXRC/Ujlaki+Zsuzsanna-

%C3%96r%C3%B6ks%C3%A9ggazd%C3%A1lkod%C3%A1s+%C3%A9s+%C3%A9rt%C3%A9kteremt

%C3%A9s.doc. Letöltve: 2017. március. 

326 http://mu-tk.hu/referenciaink/orokseggazdalkodasi-strategiakeszites/ Letöltve: 2017. március. 

http://www.icomos.hu/data/documents/documents/9/1/c/91c380c684da6823cbc610c585eec4aa.pdf
http://toosz.tsoft.hu/digitalcity/servlet/PublishedFileServlet/AAAJEXRC/Ujlaki+Zsuzsanna-%C3%96r%C3%B6ks%C3%A9ggazd%C3%A1lkod%C3%A1s+%C3%A9s+%C3%A9rt%C3%A9kteremt%C3%A9s.doc
http://toosz.tsoft.hu/digitalcity/servlet/PublishedFileServlet/AAAJEXRC/Ujlaki+Zsuzsanna-%C3%96r%C3%B6ks%C3%A9ggazd%C3%A1lkod%C3%A1s+%C3%A9s+%C3%A9rt%C3%A9kteremt%C3%A9s.doc
http://toosz.tsoft.hu/digitalcity/servlet/PublishedFileServlet/AAAJEXRC/Ujlaki+Zsuzsanna-%C3%96r%C3%B6ks%C3%A9ggazd%C3%A1lkod%C3%A1s+%C3%A9s+%C3%A9rt%C3%A9kteremt%C3%A9s.doc
http://mu-tk.hu/referenciaink/orokseggazdalkodasi-strategiakeszites/
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erőforrásokkal való felelős gazdálkodás feltételezi a stratégiai megközelítést, a hosszabb 

időtávban való gondolkodást. Így különböző szinteken megfogalmazott koncepcióra és 

stratégiai tervre van szükség, mely rögzíti a közösen elfogadott alapelveket, célkitűzéseket, 

prioritásokat, a felelős gazdálkodás koncepcióját, programokat, akcióterületeket, a 

megvalósításhoz szükséges eszközöket, forrásokat, intézményi struktúrát stb. Az 

örökséggazdálkodási stratégiai terv szervesen illeszkedik a horizontális szakpolitikákhoz, 

illetve magasabb szintű tervekhez, vagyis összhangban van ezekkel a stratégiákkal és 

tervekkel, azok integrált részét képezik. A nemzetközi és európai uniós örökségvédelmi 

elvek között mind hangsúlyozottabban szerepel az érdekeltek és érintettek bevonása az 

örökségvédelemi, illetve az örökséggel való gazdálkodási folyamatba az irányítástól a 

tervezésen, fejlesztésen, megvalósításon keresztül, a finanszírozásig, fenntartásig. A 

gazdálkodásban résztvevők, érdekeltek és érintettek lehetnek: az állam, a hatóság, a 

szakértők, az önkormányzatok, a kezelők, a befektetők, tulajdonosok, közösségek és 

egyének. A felelős gazdálkodás a fenntarthatóság gazdasági, társadalmi, környezeti 

szempontjait egységben kezeli. Az örökségi értékeket tágabb összefüggéseiben, komplex 

környezeti beágyazódásában veszi fegyelembe. A közösség érdekét előbbre helyezi az 

egyéni érdeknél. A turisztikai fejlesztésű örökségi helyszínek bemutató programjai, 

szolgáltatásai törekednek arra, hogy méltányos és fenntartható gazdasági, társadalmi és 

kulturális hasznot hozzanak. A felelős gazdálkodás a kulturális örökségi értékek egyedi, 

sajátos jellegére, a leginkább kiemelkedő értékekre, illetve a legnagyobb mértékben 

veszélyeztetett értékekre különös figyelmet fordít. 

„A kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, 

fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki 

kötelessége.”327 – az Alaptörvényben megfogalmazott gondolatból kiindulva, a felelős 

gazdálkodás megköveteli, hogy e kötelessége teljesítéséhez az állam rendelkezzen 

hosszútávra szóló koncepcióval és stratégiával. A „Nemzeti Fenntartható Fejlődés 

Keretstratégia 2013” számol azzal, hogy a „fenntarthatóság biztosítása valamennyi nemzeti 

erőforrás (az emberi, a társadalmi, a természeti és a gazdasági erőforrások) 

kiegyensúlyozott, egymással összhangban lévő megőrzését, fejlesztését igényli, ezért a 

fenntartható fejlődés követelményeinek érvényesítése valamennyi szakpolitikai terület 

                                                           
327 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.), Alapvetés, P) cikk. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV Letöltve: 2017. március. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV
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számára feladatokat ad.”328 Az örökségvédelmi szakpolitika mulasztása, hogy jelenleg 

nincs az államnak kulturális örökségvédelmi stratégiája. A KÖH 2011-ben készített 

szakmai javaslata329 ígéretesnek indult, ám a Hivatal megszűnésével e stratégia-készítés 

folyamata megszakadt. A javaslat számos kritikai megállapítást330 tesz. Többek között a 

nemzetgazdasági szintű vagyongazdálkodás kapcsán: „megállapítható, hogy az állami 

tulajdonban lévő műemlékek megőrzésének ma nincs stratégiája.”331  

 

A nemzeti és települési szintű örökséggazdálkodás meghatározására az alábbi javaslatot 

tesszük: 

A nemzeti szintű örökséggazdálkodás széleskörű társadalmi párbeszéd és a 

különböző ágazati politikákba beépült örökségvédelmi szempontok alapján, valamint a 

hazai és nemzetközi örökségvédelmi elveket figyelembe véve készült stratégiai tervre 

alapozott, az erőforrásokkal való átlátható, felelős, fenntartható gazdálkodást valósít meg, 

mely az örökségvédelmi tevékenységek (feltárás, tudományos feldolgozás, kutatás, 

megóvás, védelem, megőrzés, kezelés, fenntartás, értelmezés, bemutatás) és a fejlesztés 

között megfelelő és méltányos egyensúlyra törekszik, hozzájárulva a társadalmi és 

gazdasági fejlődéshez valamint az állampolgárok életminőségének javulásához. 

A települési szintű örökséggazdálkodás széleskörű közösségi részvétellel készült 

integrált településfejlesztési stratégia szerves részét képező örökséggazdálkodási 

stratégiára alapozott, az erőforrásokkal való átlátható, felelős, fenntartható gazdálkodást 

valósít meg. Az örökségvédelmi tevékenységek mellett, az értékes örökségi elemek 

fejlesztési potenciálját és teherbírásának mértékét együtt és egyensúlyban tartva, az 

örökségvédelmi elveket (hitelesség, sértetlenség) tiszteletben tartva, olyan örökségalapú 

fejlesztéseket valósít meg, mely beruházásokat, munkahelyteremtő magán befektetéseket 

generál, amelyek forrást teremtenek az adott fejlesztés, turisztikai attrakció fenntartható 

                                                           
328 Az Országgyűlés 18/2013. (III. 28.) OGY határozata a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról. 

In: Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2013. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkársága, 

Budapest, 2013. 7. 

329 Kulturális örökségvédelmi stratégia – A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakmai javaslata – 

Munkaanyag (2011. október) http://epiteszforum.hu/files/kulturalis_oroksegvedelmi_strategia.pdf Letöltve: 

2017. március. 

330 Pl.: „az állam sem tulajdonosként, sem szabályozóként, sem intézményfenntartóként, sem az egyéb 

közfeladatok ellátása terén nem úgy viselkedik, mint ahogy az tőle mint a közérdek és a közjó képviselőjétől 

elvárható volna.” Uo. 3. 

331 Uo. 10. 

http://epiteszforum.hu/files/kulturalis_oroksegvedelmi_strategia.pdf
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megújítására valamint a helyi adóbevételek és a foglalkoztatás növelésére is, ezzel 

hozzájárulva a település társadalmi és gazdasági fejlődéséhez valamint az ott élők 

életminőségének javulásához. 
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3. A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGGAZDÁLKODÁS BOLOGNA 

VÁROSÁBAN 

 

 

3.1. Bologna városa mint kulturális projekt 

 

 

È Bologna una delle principali città d'Italia e, come si suol dire, della prima bussola, piena di popolo, di 

arti e di ricchezze, e abbondante di tutte le cose appartenenti alla vita umana. Nella città sono le strade 

belle con palazzi superbissimi, dei quali si veggono alcune entrate convenienti più a castelli di Principi 

che a palazzi di gentiluomini privati. Sono di belle e grandi Chiese; la principale, ch'è sulla piazza, è 

dedicata a S. Petronio, padrone e protettore della città. È posta in piano sotto la costa di alcuni colli, 

sopra uno dei quali è con un ricco monastero, la Chiesa detta di s. Michele del bosco, onde si può 

vedere distintamente tutta la città, la quale è di forma quadrata, se bene non è quadra per l'appunto. 

Andrea Minucci (1512 – 1572), medico, arcivescovo e scrittore italiano332 

 

 

3.1.1. A kultúra városa 

 

 

 „…a gazdaság maga is kultúra, a kultúra meg a gazdaság, gazdaságosság elvein nyugszik. 

Egymásban élnek és egymás által léteznek.” 

Magyari Beck István333 

 

 

Bologna nemzetközi hírnevének egyik legfontosabb eleme a kultúra. Gazdag kulturális 

kínálata sokoldalú, világviszonylatban is jelentős, különösen a zene és az avantgárd 

performanszok terén.334 A város pozicionálása mint a kortárs kultúra egyik fellegvára a 

                                                           
332 Minucci, A.: Descrizione di un viaggio fatto da Venezia a Parigi. In: Miscellanea di storia italiana. 

Stamperia Reale, Torino 1862.  

333 Magyari Beck I.: Kulturális marketing és kreatológia. Semmelweis, Bp. 2006. 

334 Az önkormányzat 16 fesztivált támogat anyagilag, illetve helyszín biztosításával, melyből 9 zenei 

vonatkozású: Angelica, Pianofortissimo, Bologna Jazz Festival, Musica Insieme, Bologna Festival, Regia 

Accademia Filarmonica, A Summer Musical Festival, Robot, Mozart 2014. A Bè Bolognaestate júniustól 

https://it.wikiquote.org/wiki/Andrea_Minucci
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kulturális örökség egészét is megerősítette. A kultúra, egyrészt termékeivel és 

szolgáltatásaival a gazdaság egyre jobban fejlődő kulturális és kreatív ipara része, másrészt 

mindenki joga, hogy általa saját életét gazdagítsa. Ennek megfelelően Bologna Város 

Önkormányzata éves költségvetésének 6%-át fordítja a kulturális szektor támogatására.335 

Míg az 1990-es évek elején csak 3,55%-ot, 1999-ben már ennek dupláját költötték a 

közösségi kulturális rendszer finanszírozására.336 A város vezetése felismerte és 1995-ben 

az Európa Kulturális Fővárosa 2000 pályázatával kifejezte, hogy a kultúrát mint stratégiai 

erőforrást kívánja felhasználni városfejlesztési politikájában. Az úttörőnek számító döntést 

alátámasztotta az a tény is, hogy 1994-ben Bologna országos szinten az első helyen 

szerepelt a kultúrára és szabadidőre fordított költés terén.337 A nagyszabású Európa 

Kulturális Fővárosa 2000 program megvalósításával – a turizmus támogatásán keresztül – 

a város kulturális rendszerének újfajta, hosszú távú fejlesztését indították el. Az új 

kulturális politika – az elmúlt harminc év gyakorlatával szemben – a „kultúra-fogyasztás” 

finanszírozásáról a „kultúra-termelés” támogatására helyezte a hangsúlyt. Bologna – a 

nyugati világ legrégebbi, valamint országos és európai népszerűségű egyetemével – 

jelentős számú egyetemi végzettségű338 művészével, „kreatív osztályával” és „kreatív 

miliőjével”339 képes arra, hogy megőrizze és megerősítse kulturális primátusát. Az 

                                                                                                                                                                                
szeptemberig tartó többnyire ingyenes nyári programban 50 helyszínen 868 esemény 640.000 látogatót 

vonzott 2015-ben. In: Bologna UNESCO Creative City for Music, Monitoring Report, February 2016. 8-9. 

335 http://www.comune.bologna.it/politiche/cultura Letöltve: 2017. március. 

336 Míg 1991-ben csak 3,55%, 1997-ben már több mint 5%, 1999-ben 7,02%, 2000-ben 6,67% volt a kultúra 

részesedése az önkormányzati költségvetésből. Ld. Felicori, M.: Le politiche culturali: il caso di Bologna. Il 

Mulino, anno L, Numero 396, 4/2001. (a továbbiakban: Felicori, 2001) 689. 

337 Az országos felmérés szerint a bolognai polgárok járnak a legtöbbet moziba, míg a harmadik helyen 

állnak a leggyakrabban színházba, koncertre járók között, és szintén a harmadikok az egy főre jutó 

könyvesbolt számát tekintve. Ld.: Bologna 2000. La città della cultura, la cultura della città. Dosszier di 

candidatura per Bologna Città Europea della Cultura nel 2000. Comune di Bologna, Bologna, 1995. (a 

továbbiakban: Comune di Bologna, 1995) 44. 

338 Az 1994/95-ös tanévben 95.000 diák iratkozott be a Bolognai Egyetemre, míg 1986-ban ez a szám alig 

több mint 58.000 volt. Ld.: Uo. 52. 

339 Richard Florida, amerikai közgazdász professzor 2002-ben megjelent művében megalkotott „kreatív 

osztály”, „kreatív kor”, kreatív miliő” kifejezésekkel az emberek kreativitásának a gazdaságfejlesztésben 

betöltött szerepére helyezi a hangsúlyt. Az új társadalmi osztály definíciója: „the Creative Class includes 

scientists and engineers, university professors, poets and novelists, artists, entertainers, actors, designers, and 

architects […] nonfiction writers, editors, cultural figures, think-thank researchers, ananlysts, and other 

http://www.comune.bologna.it/politiche/cultura
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egyetem bölcsészettudományi kara és azon belül különösen a művészeti képzése (DAMS – 

Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo)340, valamint az Accademia di Belle 

Arti, a Conservatorio Giovanni Battista Martini kurzusai és középszintű művészeti és 

kézműves képzései ideális alapot és környezetet teremtenek a kreatív fiatalok „kultúra-

termeléséhez”. Ily módon a művészeti oktatás jelentős szerepet játszik a kulturális-kreatív 

iparban és a gazdaságfejlesztésben. Ennek felismerése és a „Bologna a kultúra városa” 

koncepció – mely a kulturális fogyasztás (kereslet) és a kultúra előállítása (kínálat) 

egymást erősítő szerepét támogatja – vezetett el a Bologna 2000 pályázathoz.341  

Nemzetközi kulturális arculatának megerősítéseként Bologna sikeresen pályázott és 

2006-ban elsőként egész Olaszországban (és egészen 2015-ig egyedüliként) elnyerte a 

2004-ben létrehozott UNESCO Kreatív Városa címet a zene kategóriában. Az UNESCO 

Kreatív Városok Hálózata342 (melynek 2017 márciusában 54 országból 116 város a 

tagja343) célja, hogy támogassa a kulturális szektor fejlesztését a tudás, a tapasztalat és a 

legjobb gyakorlat cseréjét a hálózat tagjai között, hozzájárulva a helyi gazdasági és 

társadalmi fejlődéshez a kreatív ipar révén.  

Bologna számára a zene egyszerre hagyomány, kreativitás és identitás, melyet 

jelentős zenei intézményei – Teatro Comunale, Museo internazionale e biblioteca della 

musica, Conservatorio Padre Martini, Dipartimento di Musica e Spettacolo 

dell’Università, Accademia Filarmonica – is bizonyítanak. Az elmúlt 10 év alatt Bologna a 

Città Creativa della Musica alhálózat344 aktív tagjaként rendszeresen részt vett az éves 

találkozókon, ahol a másik hat alhálózat tagjaival is sikeres együttműködési kapcsolatot 

épített ki. A címből fakadó lehetőségek minél jobb kihasználása és Bologna nemzetközi 

szintű pozicionálása érdekében az önkormányzat stratégiai eszközként pályázat útján 

támogatja zenei együttesei, zenészei és a kulturális kreatív fiatalok nemzetközi 

                                                                                                                                                                                
opinion markers. […] also includes „creative professionals”. In: Florida, R.: The Rise of the Creative Class. 

(Revisited), Basic Books, New York, 2012. 38-39. 

340 A Corso di laurea in arte, musica e spettacolo (DAMS) világviszonylatban is egyedülálló egyetemi 

művészeti képzést Bolognában alapították 1971-ben. http://corsi.unibo.it/Laurea/DAMS/Pagine/il-dams-e-la-

citta-di-bologna.aspx Letöltve: 2017. március. 

341 Felicori, 2001. 691-692. 

342 http://en.unesco.org/creative-cities/ Letöltve: 2017. március. 

343 Egyetlen magyar város, Budapest nyerte el eddig az UNESCO Kreatív Város címet a design kategóriában, 

és került be az UNESCO hálózatba. http://en.unesco.org/creative-cities/home Letöltve: 2017. március. 

344 Jelenleg 19 tagja van a zenei alhálózatnak: http://cittadellamusica.comune.bologna.it/il-network-delle-

citta-creative-unesco/ Letöltve: 2017. március. 

http://corsi.unibo.it/Laurea/DAMS/Pagine/il-dams-e-la-citta-di-bologna.aspx
http://corsi.unibo.it/Laurea/DAMS/Pagine/il-dams-e-la-citta-di-bologna.aspx
http://en.unesco.org/creative-cities/
http://en.unesco.org/creative-cities/home
http://cittadellamusica.comune.bologna.it/il-network-delle-citta-creative-unesco/
http://cittadellamusica.comune.bologna.it/il-network-delle-citta-creative-unesco/
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bemutatkozását. 2014-ben 11, 2015-ben 12, 2016-ban 19 nyertes részesült az évről évre 

növekvő (20.000-30.000-50.000 eurós) pályázati forrásból.345 A város – felismerve a 

kulturális-kreatív fiatalok promóciójának fontosságát – sok energiát fordít az UNESCO 

hálózatban, helyi és nemzetközi szintű projektekben való részvételre, kihasználva a 

nemzetközi hálózat értékes kapcsolatrendszerét. 

A kultúra és a gazdaság közötti kapcsolat további megerősítésére, a kulturális 

politikák gazdasági politikákba való integrálására hívja fel a figyelmet Mauro Felicori, a 

Bologna 2000 ötletadója: „le politiche per la cultura siano anche politiche economiche”.346 

Továbbá kiemeli, hogy kulturális operátorok, menedzserek új generációjára és modern 

kulturális menedzsmentre van szükség a kultúra, a kulturális-kreatívok hatékony, 

eredményes támogatása érdekében.347  

Az önkormányzat 2010-ben saját kezdeményezéseként életre hívta az Incredibol! – 

l’Innovazione Creativa di Bologna348 elnevezésű projektet, melynek célja először csak 

Bologna Városa, később egész Emilia-Romagna Tartomány kreatív szektorának 

növekedése és fenntarthatóságának támogatása. Az eredetileg kísérleti projekt, rendkívüli 

sikerességére való tekintettel, évről évre – pályázat útján elnyerhető – elsősorban szakmai, 

minimális pénzügyi támogatással és használaton kívüli területek, helyiségek rendelkezésre 

bocsátásával segíti a kulturális-kreatív fiatalok innovatív kulturális vállalkozásai 

beindítását. A pályázat éves költségvetése 100.000 euró. 2016 decemberéig öt felhívás 

keretében 538 pályázatából 82 nyertest hirdettek.349 Az Incredibol! eredményességét 

nemcsak a fiatalok sikeresen elindított start-upjai és megvalósult projektjei, valamint a 

hatalmas, jól működő és egyre bővülő köz- és privát partnerségi hálózat mutatják, hanem 

országos és nemzetközi elismerések is. 2011-ben a projekt elnyerte a Federculture 

“Cultura di Gestione” különleges díját,350 amit az ifjúságpolitikai téren tett erőfeszítésekért 

                                                           
345 http://cittadellamusica.comune.bologna.it/risultati-del-bando-internazionalizzazione-musicale-bolognese-

2016-2017/ Letöltve: 2017. március. 

346 http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cultura/felicori-cultura-programma-bonaccini-1.335850 Letöltve: 

2017. március. 

347 Vö: Severino, F. (szerk.): Un marketing per la cultura. FrancoAngeli, Milano, 2005. és Bonini Baraldi, S.: 

Management, beni culturali e pubblica amministrazione. FrancoAngeli, Milano, 2007. 

348 http://www.incredibol.net/en/cose-incredibol/ Letöltve: 2017. március. 

349 http://www.incredibol.net/i-vincitori-della-quinta-edizione/ Letöltve: 2017. március. 

350 http://www.sassuolo2000.it/2011/09/23/il-premio-speciale-di-federculture-al-progetto-

%E2%80%98incredibol-l%E2%80%99innovazione-creativa-di-bologna%E2%80%99/ és 

file:///C:/Users/User/Downloads/Motivazioni-VI-ed-F.pdf Letöltve: 2017. március. 

http://cittadellamusica.comune.bologna.it/risultati-del-bando-internazionalizzazione-musicale-bolognese-2016-2017/
http://cittadellamusica.comune.bologna.it/risultati-del-bando-internazionalizzazione-musicale-bolognese-2016-2017/
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cultura/felicori-cultura-programma-bonaccini-1.335850
http://www.incredibol.net/en/cose-incredibol/
http://www.incredibol.net/i-vincitori-della-quinta-edizione/
http://www.sassuolo2000.it/2011/09/23/il-premio-speciale-di-federculture-al-progetto-%E2%80%98incredibol-l%E2%80%99innovazione-creativa-di-bologna%E2%80%99/
http://www.sassuolo2000.it/2011/09/23/il-premio-speciale-di-federculture-al-progetto-%E2%80%98incredibol-l%E2%80%99innovazione-creativa-di-bologna%E2%80%99/
file:///C:/Users/User/Downloads/Motivazioni-VI-ed-F.pdf
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adományoznak Olaszországban. 2013-ban pedig a vállalkozások promóciója terén 

legeredményesebb kezdeményezésekért járó díjnak, a „European Enterprises Promotion 

Award”-nak lett az olasz győztese.351 

Bologna az UNESCO Kreatív Városok Hálózata tagjaként, széleskörű nemzetközi 

partnerségének köszönhetően bekapcsolódott a világ vérkeringésébe. „A kulturális ipar 

helyfüggősége és társadalmi beágyazottsága miatt nem elég a termékeit és szolgáltatásait 

magas színvonalon előállítani, illetve kínálni, hanem hatékonyan kommunikálni is kell a 

marketing-kommunikáció, illetve a helymarketing eszközéveivel. […] A globális 

huszonnégyórás piac versenyében a városoknak nemcsak kitalálni, felépíteni kell saját 

imázsukat, hanem aktívan marketingelni is kell magukat.”352 Bologna területi-marketing 

politikája részeként az új kulturális-kreatív imázshoz az arculati elemeket nemzetközi 

pályázat keretében alakították ki. Az önkormányzat kezdeményezésére 2012-ben indult 

Bologna City Branding projekt353 előkészítő kutatása (kérdőívek, fókuszcsoportok) 

eredményeként a várost leginkább jellemző fizikai karakterének az árkádok bizonyultak („i 

portici sono il Dna di Bologna”). Az intangibile jellemzők között, melyek a várost 

különlegessé teszik, első helyen szerepelt: „Bologna città autentica, affettuosa e 

accogliente”, amellyel a turizmus iránti elkötelezettségüket is kifejezik. A második helyen 

a „fiatalok városa”, majd „az innováció és kísérletezés városa”, valamint „a kultúra és 

kreativitás”, és „a jó konyha” mint identitásuk részei fogalmazódtak meg.354 A pályázat 

hatalmas érdeklődést váltott ki: 17 országból 524 pályamű érkezett be.355 A nyertes olasz 

csapat különleges, betűkhöz kapcsolódó színek és a város szimbólumait tükröző geometriai 

formák alapján bármely témához felépíthető arculati elemeket tervezett. A város 

pozicionálása, a Bologna Brand népszerűsítése érdekében új kommunikációs terv készült a 

nyertes arculati elemek alapján. A díjátadásra 2014. január 25-én, az Art City fesztivál 

keretében került sor.  

A város gazdag és színes kulturális kínálatát 2013-ban az Art City Bologna 

elnevezésű évente, január utolsó hétvégéjén megrendezésre kerülő fesztivállal egészítette 

                                                           
351 http://www.incredibol.net/en/cose-incredibol/ Letöltve: 2017. március. 

352 Lukovich T.: Lenyűgöző labirintus. Az építészetelmélet világa. TERC, Budapest, 2016. 80-81. 

353 http://www.urbancenterbologna.it/bologna-city-branding Letöltve: 2017. március. 

354 è Bologna. Progetto City Branding, Urban Center Bologna, Bologna, 2015. 36-37. 

355 Az olaszországi pályázók (497) mellett a külföldiek között Magyarország kiemelkedően sok (12) 

pályázatot nyújtott be. Uo. 46-47. 

http://www.incredibol.net/en/cose-incredibol/
http://www.urbancenterbologna.it/bologna-city-branding
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ki az önkormányzat.356 Olaszország első és legjelentősebb művészeti vásárához, a híres 

ArteFiera-hoz357 kapcsolódó hétvége célja a kultúra, a művészetek, a város kulturális 

öröksége valorizációja. A „museo diffuso” jegyében, vagyis a város északi részén található 

vásárközpontot a történeti városközponttal összekötve az egész városi szövetben 

szétterjedően számos múzeumot, galériát, kiállítóhelyet és palotát bevonnak a népszerűsítő 

akcióba. A helyszínek jelentős része ingyenesen vagy kedvezményesen látogatható a 

Művészeti Vásárba szóló jegy felmutatásával. Az Art City White Night szombat éjjelén 

nemcsak a kereskedelmi és vendéglátó egységek, hanem a kulturális helyszínek is 

rendkívüli nyitva tartással, éjfélig várják a látogatókat. 2017-ben új szekcióval bővült a 

fesztivál. Az Istituzione Bologna Musei által koordinált ART CITY Polis a fiatal kortárs 

művészeket kívánja támogatni. A kimondottan az adott helyszínekre tervezett kiállítások, 

performanszok, koncertek és kísérleti művészeti formációk a sokszor nyilvánosan nem 

látogatható, ám gazdag kulturális értékű történeti palotákat is népszerűsítik.358 

Bologna folyamatosan képes valorizálni, fejleszteni kulturális örökségét, új színnel 

gazdagítani turisztikai kínálatát. A 2013 szeptemberében először megrendezett Notte Blu 

elnevezésű kezdeményezés359 a város rejtett vízi örökségére hívja fel a figyelmet. Egyetlen 

szombat éjszakán kék fénybe öltöznek az utcák, kanálisok, paloták, múzeumok és a város 

mindezidáig ismeretlen részei. Az évről évre egyre színesebb kulturális programok – 

vezetett séták, színházi előadások, performanszok, koncertek, kiállítások, installációk, 

fényfestések – közös témája a víz és a város interakciója. A „víz ünnepe” kezdeményezés 

célja a város ismeretlen földalatti világának megismertetése, népszerűsítése, e különleges 

történelmi-vízi örökség megőrzése és valorizációja, új turisztikai akció létrehozása.  

A sikeresen megvalósított Bologna 2000 megaprojektet követően a kulturális és 

turisztikai kínálat bővülése hatékony városmarketinggel évek óta folyamatos turisztikai 

növekedést eredményezett, melyről 2017 januárjában így nyilatkozott Matteo Lepore 

alpolgármester, aki a gazdaságfejlesztés és a várospromóció felelőse: 

 

“I numeri positivi con cui si chiude il 2016 riflettono ciò che i bolognesi vedono da 

tempo: il turismo in città mantiene un giusto ritmo di crescita ormai da diversi anni e 

                                                           
356 http://www.urbancenterbologna.it/42-urbancenter/616-art-city-bologna-2013 Letöltve: 2017. március. 

357 Spadoni, C. – Verzotti G. (a cura di) : Arte & Fiera 40. Corraini Edizioni, Mantova, 2016. 110. 

358 http://www.urbancenterbologna.it/42-urbancenter/1481-art-city-bologna-2017 Letöltve: 2017. március. 

359 http://www.notteblubologna.it/ Letöltve: 2017. március. 

http://www.urbancenterbologna.it/42-urbancenter/616-art-city-bologna-2013
http://www.urbancenterbologna.it/42-urbancenter/1481-art-city-bologna-2017
http://www.notteblubologna.it/
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sempre più visitatori, soprattutto stranieri, scoprono e apprezzano le attrattive culturali 

ed enogastronomiche del nostro territorio.”360 

 

Bologna a sikeresen megvalósított Európa Kulturális Fővárosa 2000 programévadot 

követően, folytatva a megkezdett kulturális alapú városfejlesztési stratégiáját, innovatív és 

kreatív módon használta fel és menedzseli ma is kulturális értékeit. Folyamatosan gazdag 

kulturális élete és számos kulturális projektje bizonyítja, hogy a kultúra továbbra is a város 

hosszú távú fejlesztésének alapja. Kulturális örökségükkel mint stratégiai erőforrással való 

felelős gazdálkodásuk egy-egy állomását jelzi a következő fejezetekben röviden 

bemutatásra kerülő örökség védelmét, valorizációját és fejlesztését szolgáló projektek, 

melyek közül hármat részletesen is elemzünk. 

 

 

3.1.2. Bologna árkádjai 

 

 

Bologna egyedülálló városszerkezeti karakterével, az összesen közel 42 km hosszú 

árkádjaival (1-2. ábra) pályázik az UNESCO világörökségi címre. Ez a különleges 

kulturális örökség már 2006-ban felkerült a világörökségi várományos listára,361 amelynek 

menedzselése, a kezelési terv és a végleges kandidatúra elkészítése komoly kihívást 

jelent.362 A legmegfelelőbb módszerek alkalmazása érdekében, nemzetközi konferencia 

keretében vitatták meg és tárták fel e világviszonylatban is kiemelkedő örökség értékeit.363 

A középkori városfalakon kívül mintegy 3,8 km hosszú összefüggő San Luca árkádsor 

restaurálási munkáihoz a crowdfunding364 pénzgyűjtési módot Bologna Város 

                                                           
360 http://www.comune.bologna.it/news/turismo-crescita-nel-2016 Letöltve: 2017. március. 

361 http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5010/ Letöltve: 2017. március. 

362 Az árkádok és a pályázata honlapja: http://www.comune.bologna.it/portici/ Letöltve: 2017. március. 

363 A 2013. november 22. és 23. között, Bolognában megrendezett nemzetközi konferencia előadásai 

átdolgozott formában: Bocchi, F.– Smurra, R. (a cura di): I portici di Bologna nel contesto europeo-

Bologna's porticos in the european context. Luca Sossella Editore, Roma, 2015. 

364 2013.07.12-én Olaszország elsőként vezetett be szabályzatot Európában az innovatív start-up 

vállalkozások számára az ’equity crowdfunding’, a kockázati tőke interneten keresztüli gyűjtésének 

szabályozására. Bologna Önkormányzata elsőként alkalmazta a közösségi szférában, mellyel megnyitotta az 

utat a civil társadalomban való elterjedéséhez. 

http://www.comune.bologna.it/news/turismo-crescita-nel-2016
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5010/
http://www.comune.bologna.it/portici/
https://www.ibs.it/libri/editori/Luca%20Sossella%20Editore
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Önkormányzata elsőként vezette be sikerrel a közszférában. A városvezetés e kulturális 

örökség fenntartható módon való használatára, az aktív lakosok bevonására különleges 

együttműködési formát fejlesztett ki.  

Emilia-Romagna Tartomány központja Európa egyik legnagyobb óvárosával 

büszkélkedik. A városfalakon belül található mintegy 38 km hosszú árkádjai sajátos 

karaktert adnak a városnak. Rendkívüli gazdagságot mutatnak tipológiájuk, anyaguk, a 

különböző korok stílusjegyei vonatkozásában, melyek együtt élnek a történeti 

városszövetben. A XII. századtól kezdve épültek ki, a város gazdasági fejlődésével és az 

egyetemre áramló diákok elszállásolási szükségleteire válaszul. Egy 1288-as városi 

rendelet szerint (mely ma is érvényben van!) kötelező megépíteni.365 Később, egy 1910-es 

szabályzat megtiltja a fapillérek használatát. Az unikumnak számító árkádrendszer 

hitelességét, sértetlenségét mutatja, hogy számos épület, utca eredeti formájában és 

építőanyagában maradt fenn.366 Bologna árkádjainak sajátossága, hogy nagyrészük 

magántulajdon, de közösségi használatban van. Az óváros fő gyalogos közlekedési 

infrastruktúrája közösségi térként szolgál, gazdag kereskedelmi, kulturális és egyházi 

funkcióval, ugyanakkor turisztikai attrakció is.  

A Portico di San Luca, Bologna egyik szimbóluma 1674 és 1715 között épült a 

középkori városfaltól a Guardia-dombon fekvő Santuario della Madonna di San Luca-hoz 

vezető fedett zarándokútvonalként. A világ leghosszabb árkádsora a 2012 májusi 

földrengés következtében megsérült. A sürgős beavatkozáshoz szükséges anyagiak 

előteremtésére a város vezetése egy kísérleti projekt367 – Un passo per San Luca – 

keretében közösségi finanszírozás módszerét alkalmazta. 2013 októbere és 2014 

decembere között a tervezett 300.000 összegnél több, mintegy 340.000 eurót gyűjtöttek 

7.111 támogatótól.368 A sikeres közösségi pénzgyűjtési akció kiváló példa az 

önkormányzat, a civil társadalom, a magánszemélyek, a privát szektor összefogására. 

A világörökségi cím elnyeréséhez, a kezelési tervben biztosítani kell az örökség 

hosszú távú fenntartását. A problémák között szerepelnek a falfirkák, falragaszok, a 

                                                                                                                                                                                
http://it.reuters.com/article/businessNews/idITMIE96B01P20130712 Letöltve: 2017. március. 

365 Bocchi, F. – Ghizzoni, M. – Smurra, R.: Storia delle Città italiane. Dal Tardoantico al primo 

Rinascimento. De Agostini Scuola, Novara, 2006. 248-249. 

366 Néhány példa: il portico di San Luca, il portico degli Alemanni, casa Isolani, casa Grossi, via Begatto. 

367 http://www.unpassopersanluca.it/ Letöltve: 2017. március. 

368 A kampány idején, 2014-ben a Campus Hungary ösztöndíjnak köszönhetően „kísérletként” magam is 

kipróbáltam a crowdfunding módszert, egy jelképes összeggel támogattam a projektet. 

http://it.reuters.com/article/businessNews/idITMIE96B01P20130712
http://www.unpassopersanluca.it/
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vandalizmus, melyek megoldásában az aktív polgárokra is számítanak. Az önkormányzat a 

Fondazione del Monte di Bologna banki alapítvány támogatásával egy kísérleti projekt – 

Le città come beni comuni369 – keretében kidolgozott egy újszerű együttműködési formát a 

civil társadalom bevonására, a szubszidiaritás és az önkormányzati akciók 

decentralizálásának hagyományára építve. 2014. május 19-én, elsőként Olaszországban 

Bologna Város Önkormányzata Képviselő Testülete jóváhagyta a szabályzatot az 

önkormányzat és a városi polgárok közötti együttműködési formákról a városi közjavak 

gondozása és rehabilitációja érdekében.370 Ezt az új együttműködési módszert alkalmazták 

az árkádok karbantartására, a falfirkák, falragaszok eltávolítására a 2014-ben útjára indított 

„NOT TAG” projektben.371 Önkéntesek bevonásával 2014-ben 10.000m², 2015-ben 

15.000m² felületet tisztítottak meg. (3. ábra) A kezdeményezés sikerességét mutatja, hogy 

újabb és újabb utcák lakói vesznek részt árkádjaik megtisztításában, karbantartásában.372 

Az aktív polgárok együttműködését 2015-től minden májusban megünneplik.373 A Festa 

della Collaborazione Civica tudatosítja a polgárokban a közjavakért, a közös örökségért 

érzett felelősséget. Az aktív polgárokkal való innovatív együttműködési formák 

kifejlesztése követendő gyakorlattá vált mind országos, mind nemzetközi szinten. 

 

 

3.1.3. Genus Bononiae – Múzeumok a városban 

 

 

Per meglio descrivere e comprendere il «genus», la stirpe dei bolognesi di ieri e di oggi, Genus Bononiae. Musei 

nella Città si sviluppa attraverso un percorso urbano che ne racconta la storia, la vita, le arti e i sogni; utilizza le 

strade di Bologna come corridoi, palazzi e chiese come sale di un unico grande museo, inserendosi nella struttura 

                                                           
369 http://www.labsus.org/2013/10/presentato-bologna-progetto-citta-come-beni-comuni/ Letöltve: 2017. 

március. 

370 Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni 

comuni urbani. http://www.comune.bologna.it/cittadinanzaattiva/ és  

 http://www.comune.bologna.it/media/files/odg_172_reg.beni_comuni_urbani_pgn_45010_2014.pdf 

Letöltve: 2017. március. 

371 http://www.comune.bologna.it/media/files/presentazione_attivit_rimozione_graffiti.pdf Letöltve: 2017. 

március. 

372 http://www.comune.bologna.it/quartieresaragozza/servizi/152:35855/32339/ Letöltve: 2017. március. 

373 http://www.comune.bologna.it/news/il-16-maggio-prima-festa-della-collaborazione-civica Letöltve: 2017. 

március. 

http://www.labsus.org/2013/10/presentato-bologna-progetto-citta-come-beni-comuni/
http://www.comune.bologna.it/cittadinanzaattiva/
http://www.comune.bologna.it/media/files/odg_172_reg.beni_comuni_urbani_pgn_45010_2014.pdf
http://www.comune.bologna.it/media/files/presentazione_attivit_rimozione_graffiti.pdf
http://www.comune.bologna.it/quartieresaragozza/servizi/152:35855/32339/
http://www.comune.bologna.it/news/il-16-maggio-prima-festa-della-collaborazione-civica
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istituzionale già esistente e prevedendo un pieno collegamento con le altre realtà culturali, economiche e sociali 

che animano la comunità locale. 

Fabio Roversi-Monaco, Presidente di Genus Bononiae. Musei nella Città374 

 

 

A 2003-ban útnak indított Genus Bononiae. Musei nella Città című kulturális projekt (4. 

ábra) kiváló példa arra, hogy nemcsak az önkormányzat, hanem a magánszféra is 

elkötelezett a város kulturális életének, örökségének fejlesztése mellett. A kulturális-

művészeti színhelyek bővítésében jelentős szerepet vállalt magára a Fondazione Cassa di 

Risparmio in Bologna banki alapítvány. Fabio Roversi-Monaco, az Alapítvány elnöke 

stratégiai prioritásnak javasolta a város épített örökségének konzerválását és valorizációját mint a 

helyi gazdaságfejlesztés egyik eszközét.375 Az Alapítvány 2003-ban megvásárolta, felújította az 

óváros területén nyolc leromlott állapotú műemléki épületet, majd részben vagy egészben új, 

kulturális funkcióval a nagyközönség számára megnyitotta. Az újszerű elképzelés szerint Bologna 

utcái egy hatalmas palota folyosói, a paloták és templomok pedig az épületben található különböző 

rendeltetésű és méretű termek, amelyek szervesen illeszkednek a már meglévő városi struktúrába.  

A 2010-ben megnyílt kiállítási központ, a Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni első 

emeletét a XVI. századi bolognai festészetet megújító Carracci-fivérek freskói díszítik.376 Európai 

rangú kiállítások szervezésével jelentős kulturális turizmust generál. A "La ragazza con 

l'orecchino di perla. Il mito della Golden Age da Vermeer a Rembrandt. Capolavori dal 

Mauritshuis" című tárlat 2014-ben országos szinten a legtöbb látogatót (342.626) 

vonzotta.377 Az elgondolás, hogy nagyszabású kiállítások komoly turisztikai érdeklődést 

tudnak kelteni a kevésbé jelentős képtárakkal rendelkező városokban is, már a Bologna 

2000 Európa Kulturális Fővárosa program kapcsán bebizonyosodott. Mauro Felicori 

éppen arra hívta fel a figyelmet, hogy Olaszország rendkívül gazdag – sok esetben 

raktárban őrzött – mobilizálható művészeti örökségét a kevésbé látogatott városok számára 

való kölcsönadással szükséges valorizálni.378  

                                                           
374 http://www.genusbononiae.it/chi-siamo/ Letöltve: 2017. március. 

375 „Genus Bononiae come modello di sviluppo locale” c. dokumentumot az Alapítvány referensétől, Irene 

Tognazzitól kaptam 2014 májusában. 

376 http://www.genusbononiae.it/palazzi/palazzo-fava/ Letöltve: 2017. március. 

377http://bologna.repubblica.it/cronaca/2014/12/29/news/la_ragazza_con_l_orecchino_di_perla_la_mostra_pi

_visitata_del_2014-103899820/ Letöltve: 2017. március. 

378 Felicori, 2001. 699. 

http://www.genusbononiae.it/chi-siamo/
http://www.genusbononiae.it/palazzi/palazzo-fava/
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2014/12/29/news/la_ragazza_con_l_orecchino_di_perla_la_mostra_pi_visitata_del_2014-103899820/
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2014/12/29/news/la_ragazza_con_l_orecchino_di_perla_la_mostra_pi_visitata_del_2014-103899820/
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A szintén 2010-ben megnyílt San Colombano templom-együttes ad otthont Luigi 

Ferdinando Tagliavini orgonaművész és zeneszerző XVI.-XVIII. századból származó 

eredeti és festményekkel díszített hangszergyűjteményének.379 (5.ábra) A különleges 

helyszínen rendszeresen tartanak koncerteket, így a régi hangszereket, csembalókat, 

spinéteket, virálokat meg is szólaltatják.380 A San Giorgio in Poggiale templom a 

restaurálást követően szintén új funkciót kapott. Az Alapítvány művészeti és történelmi 

könyvgyűjteményének helyet adó, 2008-ban felavatott könyvtár belsejét kortárs művészeti 

alkotások díszítik, mellyel a bank a helyi fiatal művészeket kívánta támogatni.381 2007-től 

a Santa Cristina templom új funkciója komolyzenei hangversenyterem. A Santa Maria 

della Vita templom megőrizte eredeti rendeltetését. Itt látható a XV. századi észak-itáliai 

szobrászat egyik kiemelkedő alkotása, Niccolò dell’Arca Krisztus siratása című terrakotta 

szoborcsoportja.382  

A Casa Saraceni az Alapítvány székhelye. Bologna legjelentősebb reneszánsz 

palotája földszinti termei időszaki kiállítások és kulturális események számára biztosítanak 

befogadó teret.383 Utolsóként, 2012-ben nyitotta meg kapuit a Palazzo Pepoli. Mueso della 

Storia di Bologna.384 A város történetét és fejlődését (az etruszkoktól napjainkig) innovatív 

módon bemutató múzeum a legmodernebb technológiák alkalmazásával, 

múzeumpedagógiai foglalkozásaival, vezetett sétáival, színes kulturális programjaival, 

koncertjeivel jelentős mértékben hozzájárul a város kulturális kínálatához.  

A banki alapítvány a Genus Bononiae projektjével olyan kulturális befektetést 

valósított meg, amelynek nemcsak a város épített örökségének megőrzése és valorizációja, 

hanem gazdasági hatás elérése is a célja volt. Az épületek felújításával (2004-2012), majd 

a helyszínek működtetésével, kulturális programok, kiállítások szervezésével, 

szolgáltatásaival a helyi gazdaságot élénkítette. A turisztikai kínálat részeként a kulturális 

turizmusra is jelentős hatással bírt. 2013-ban látogatói több, mint fele turista, melynek 

                                                           
379 http://www.genusbononiae.it/palazzi/san-colombano/ Letöltve: 2017. március. 

380 Egyik bolognai látogatásom alkalmával magam is hallhattam Maestro Tagliavini bemutató zenei 

előadását. 

381 http://www.genusbononiae.it/palazzi/san-giorgio-in-poggiale/ Letöltve: 2017. március. 

382 http://www.genusbononiae.it/palazzi/santa-maria-della-vita/ Letöltve: 2017. március. 

383 http://www.genusbononiae.it/palazzi/casa-saraceni/ Letöltve: 2017. március. 

384 http://www.genusbononiae.it/palazzi/palazzo-pepoli/ Letöltve: 2017. március. 

http://www.genusbononiae.it/palazzi/san-colombano/
http://www.genusbononiae.it/palazzi/san-giorgio-in-poggiale/
http://www.genusbononiae.it/palazzi/santa-maria-della-vita/
http://www.genusbononiae.it/palazzi/casa-saraceni/
http://www.genusbononiae.it/palazzi/palazzo-pepoli/


107 
 

58%-a külföldi volt. A projekt – kulturális befektetésként – 3,1%-os megtérülési rátát ért el 

– mutatta ki a Fourtourism srl 2013-as tanulmánya.385  

A banki alapítvány által megvalósított és ma is sikeresen működő kulturális projekt 

bebizonyította, hogy a kultúrába, a kulturális örökségbe való befektetés rentábilis lehet, 

valamint továbbgyűrűző hatással is bír.   

                                                           
385 Genus Bononiae come modello di sviluppo locale. Genus Bononiae. Musei nella Città. Fondazione Cassa 

di Risparmio in Bologna, 2014. 4. 
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3.2. A Bologna 2000 program (1999-2001) 

 

 

Európa kulturális egészségének két feltétele, hogy valamennyi ország kultúrája egyedi legyen, 

és a különböző kultúrák felismerjék azokat a szálakat, melyek egyesítik őket. 

T. S. Eliot386 

 

 

3.2.1. Az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés 

 

 

Az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) kezdeményezést azzal a céllal hívták életre, hogy 

elősegítse az európai nemzetek közeledését egymás kultúrájának megismerésén keresztül 

és ily módon támogassa az Európai Unió integrációját. Melina Mercouri görög 

kultuszminiszter-asszony emlékezetes athéni előadásában 1983 novemberében a kultúra 

szerepét kiemelve úgy vélekedett, hogy az integráció érdekében szükségszerű a tagállamok 

számára egymás kultúrájának megismerése, így legalább akkora figyelmet érdemel, mint a 

gazdaság fejlesztését támogató intézkedések: 

 

Itt az ideje, hogy a mi [kulturális miniszterek] szavunk is ugyanolyan fontos legyen, 

mint a technokratáké. A kultúra, a művészetek, és a kreativitás nem kevésbé fontos, 

mint a technológia, a kereskedelem és a gazdaság.387 

 

Az Európai Unió Tanácsa ülésén résztvevő, a kulturális ügyekért felelős miniszterek – 

Melina Mercouri javaslata alapján – 1985. június 13-án fogadták el az a határozatot, amely 

létrehozta az „Európa Kulturális Városa”388 évente megrendezésre kerülő 

eseménysorozatot. Az eredetileg csak néhány hónapig tartó fesztivál jellegű kulturális 

                                                           
386 Sassatelli, M.: IDENTITÀ, CULTURA, EUROPA. Le «Città europee della cultura». FrancoAngeli, 

Milano, 2005. (a továbbiakban: Sassatelli, 2005) 95. 

387 European Capitals of Culture: the road to success – From 1985 to 2010. European Communities, 

Luxembourg, 2009. 4. 

388 1999-ben a kulturális „várost” kulturális „fővárossá” keresztelte át: Az Európai Parlament és a Tanács 

1419/1999/EK határozata (1999. május 25.) a Kultúra Európai Fővárosa eseménysorozat 2005-2019. évekre 

szóló közösségi cselekvési programjának megállapításáról. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999D1419&from=EN Letöltve: 2017. március. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999D1419&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999D1419&from=EN
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program idővel egy teljes évre bővült. Ez idő alatt az adott város lehetőséget kap kulturális 

életének és kulturális fejlődésének bemutatására. Számos európai város használta fel ezt a 

címet arra, hogy megújítsa kulturális életét, arculatát, és ismertté tegye magát Európa-

szerte. Az évek során egyre nagyobb számú látogatót vonzó kezdeményezés mára az egyik 

legismertebb, legnépszerűbb és legsikeresebb európai uniós kulturális programmá vált. Az 

eredeti terv szerint 2004-ben be kellett volna fejeződnie, ám a hatalmas sikerre való 

tekintettel, először tizenöt évvel, másodszor pedig további tizennégy évvel 

meghosszabbították.389 Az elmúlt harminckét év alatt közel hatvan város nyerte el a 

kitüntető elismerést.390 2007-ben Nikitas Kaklamanis (az akkori athéni polgármester) 

kezdeményezésére jött létre Athénben az Európa Kulturális Fővárosa Dokumentációs 

Központ391 azzal a céllal, hogy összegyűjtse és megőrizze az elmúlt és eljövendő kulturális 

fővárosok programjának hatalmas mennyiségű dokumentumait, örökségét. 

 

 

3.2.2. Olaszország kulturális fővárosai 

 

 

Olaszországban eddig három város viselhette a rangot jelentő EKF címet: 1986-ban 

Firenze, 2000-ben Bologna, 2004-ben pedig Genova. 

Ha az európai civilizáció bölcsője szerepéért Athén volt az első város, mely elnyerte 

a megtisztelő címet, akkor másodikként – joggal – Firenze következett a modern világ 

alapját adó reneszánsz kultúra szimbólumaként. A toszkán fővárosnak valójában pályáznia 

                                                           
389 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 445/2014/EU HATÁROZATA (2014. április 16.) az 

Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépésének létrehozásáról és az 

1622/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről. http://kultura.kreativeuropa.hu/media/34125-9461-

EKFhatarozat2020-2033.pdf Letöltve: 2017. március. 

390 2019-ig a kulturális fővárost adó két-két tagállam előre meghatározott sorrendben követik egymást. 

Magyarország Németországgal párban, 2010-ben kapott alkalmat kulturális értékeinek felmutatására: Pécs 

városa és Essen (és az egész Ruhr-vidék) mellett, meghívottként, Isztambul is lehetőséget kapott az európai 

bemutatkozásra. 

391 A Documentation Centre on European Capitals of Culture új honlapja: http://www.ecoc-doc-athens.eu/ 

Letöltve: 2010.09.10. 2017 márciusában már nem elérhető. 

http://kultura.kreativeuropa.hu/media/34125-9461-EKFhatarozat2020-2033.pdf
http://kultura.kreativeuropa.hu/media/34125-9461-EKFhatarozat2020-2033.pdf
http://www.ecoc-doc-athens.eu/
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sem kellett, nem nagyszabású kulturális évad-tervével érdemelte ki az elismerést, hanem 

dicső múltjával.392 

Genova számára új lehetőséget jelentett a kulturális évad, melynek keretében újra 

fogalmazott arculattal mutatkozhatott be Itáliában és a világban is. A várost a megye, a 

tartomány, az egyetem, a kereskedelmi kamara és a kikötői hatóság is támogatta. Az egyik 

legfontosabb célkitűzés volt a művészeti és építészeti örökség újraértékelése, valamint a 

teljes urbanisztikai rendszer megújítása, hogy a multikulturális város élhetőbbé és 

befogadóbbá váljék. Genova nagyszabású városmegújításai munkálatai jóval az EKF cím 

elnyerése előtt, az 1992-ben megrendezett EXPO-ra való felkészülés jegyében kezdődtek, 

és 2001-ben egy operatív stratégiai terv elkészítésével folytatódtak, melynek célja a 

történelmi városközpont megújítása és integrálása, összekapcsolása a régi kikötővel, annak 

érdekében, hogy méltó módon rendezhessék meg az EKF kulturális évadot. A rehabilitáció 

keretében számos nagy presztízsű XVI-XVII. századi palota, az ún. Palazzi dei Rolli393 

restaurálására is sor került. A főleg a három Strade Nuove-n (via Garibaldi, via Cairoli, via 

Balbi) található negyvenkét palota 2006-ban fel is került az UNESCO Világörökség 

Listájára. 

A negyedik olasz Európa Kulturális Fővárosát 2019. évre kijelölő olaszországi 

versenyt kísérő rendkívül nagy érdeklődést jelezte, hogy huszonegy város nyújtott be 

pályázatot, melyek közül hatan jutottak tovább a második fordulóba: Cagliari, Lecce, 

Matera, Perugia, Ravenna, Siena. A közel kétéves kétszakaszos kiválasztási folyamat 

győztese a Basilicata tartománybeli Matera lett.394 Azonban nemcsak az UNESCO 

Világörökség Listán 1993 óta szereplő – Pasolini (Il Dolore) és Mel Gibson (La Passione) 

által is kitüntetett – Kövek városa (Città dei Sassi), hanem az egész ország nyert. A 

nemzetközi zsűri elnöke szerint az olasz pályázatok képviselték az eddigi legjobb 

                                                           
392 Firenze történelmi óvárosa már 1982-ben (vagyis az EKF előtt) felkerült az UNESCO Világörökség 

Listára. Firenze történetileg is olyan jelentős kulturális és turisztikai központ volt már a kulturális évad előtt 

is, hogy valójában nem lehetett később érzékelni, különbséget tenni az EKF programja és más kiemelkedő 

fejlesztések között, melyek 1986 előtt és azt követően valósultak meg. Palmer/Rae Associates: European 

Cities and Capitals of Culture – City Reports. Part I, Atlas, Brussels, 2004. 165. 

393 A XVI. században vette kezdetét egy urbanisztikai beavatkozás, melynek során – az ekkor kialakított “Új 

utcákban” (Strade Nuove) – olyan magánházak épültek, melyek feladata egyrészt az volt, hogy az uralkodó 

osztály pompáját kifejezésre juttassák, másrészt pedig az, hogy a “Városi szálláshelyek nyilvántartásából” 

(Rolli degli alloggiamenti pubblici) sorsolás útján eldöntve a városba látogató előkelő vendégek reprezentatív 

szálláshelyeiül szolgáljanak. 

394 Dario Franceschini, az olasz kultuszminiszter 2014. október 17-én jelentette be a zsűri döntését. 
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minőséget. Különösen a hat finalista város rendkívüli tervezői készségéről tett 

tanúbizonyságot. A 2014 februárjában kinevezett Dario Franceschini kultuszminiszter a 

verseny eredményeit, a városok kiváló teljesítményét elismerve és a kultúra mozgósító 

szerepét felismerve – még a nyertes 2014. októberi kihirdetése előtt – javaslatot tett a 

„Programma Italia 2019” és a „Capitale Italiana della Cultura” létrehozására. Az Italia 

2019 program395 a nem nyertes pályázó városok programjavaslatainak megvalósítását is 

támogatja, elismerve azok stratégiai jelentőségét, értékét. Ily módon 2019-ben nem 

egyetlen olasz város, hanem egész Olaszország válik Európa Kulturális Fővárosává és 

részesedik a címből fakadó pozitív hatásokból és eredményekből. A 2015-től bevezetésre 

került Olaszország Kulturális Fővárosa cím396 lehetővé teszi a kis és közepes méretű olasz 

városoknak, hogy nemzeti szinten, évről-évre virtuózan versenyezzenek, melynek során 

ugyanazokat a pozitív és rendkívüli mechanizmusokat (projekttervezés,397 kreativitás) 

tudják kihasználni, mint a hat finalista város. Az olasz kezdeményezés célja, hogy a 

gazdaság és a kultúra közös potenciálját az egész ország területén minél jobban 

kiaknázhassák a köz- és a magán szféra szinergiájára építve.398 Franceschini a „Cultura e 

                                                           
395 Perché e come Italia 2019. La candidatura a capitale europea della cultura come piattaforma di sviluppo 

condiviso del sistema paese.  

http://www.cidac.eu/files/2014/Perch%C3%A8_Italia_2019_(dicembre2013).pdf Letöltve: 2017. március. 

396 A program hivatalos honlapja, ahol a pályázat szabályiról is tájékozódhatunk: 

http://www.capitalicultura.beniculturali.it/index.php?it/112/capitale-italiana-della-cultura  

2015-ös évben Materán kívül az öt finalista közösen viselhette a kitüntető címet. 2016-ra Mantova, 2017-re 

Pistoia, 2018-ra – 21 pályázó közül, 2017. január 31-i döntéssel – Palermo nyerte el a Capitale italiana della 

cultura elismerést. http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1422960151.html Letöltve: 2017. március. 

397 A tervezés fontosságát és az Európa Kulturális Fővárosa 2019 mint Olaszország számára kiváló 

lehetőséget hangsúlyozta Lucio Argano, a Fondazione Perugiassisi 2019 projektmenedzsere, akivel 

személyesen konzultáltam Rómában, 2013 decemberében. Ld. Argano, L.: Tornare a progettare. La Capitale 

Europea della Cultura 2019 e le opportunità per l’Italia. In: Grossi, R. (szerk.): Una strategia per la 

Cultura. Una strategia per il Paese, IX Rapporto Annuale Federculture 2013, 24 Ore Cultura, Pero, 2013. 

89-113., és Amari, M.: Progettazione culturale. Metodologia e strumenti di cultural planning. FrancoAngeli, 

Milano, 2006.  

398 Franceschini paradigmaváltó szemléletét fejezik ki a tabudöntő, ellentétek feloldását sürgető szavai is: 

“Da quando ho l’onore di guidare questo Ministero sto cercando di sfatare numerosi anacronistici tabù, 

incontrando, come è inevitabile e legittimo resistenze e obiezioni. L’idea di fondo è quella di superare 

contrapposizioni dogmatiche che sono figlie di una visione ideologica e poco hanno a che vedere con la 

complessità della realtà: conservazione contro valorizzazione, cultura contro turismo, pubblico contro 

http://www.cidac.eu/files/2014/Perch%C3%A8_Italia_2019_(dicembre2013).pdf
http://www.capitalicultura.beniculturali.it/index.php?it/112/capitale-italiana-della-cultura
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1422960151.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1422960151.html
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Turismo” törvényerejű rendelet jóváhagyása előtti beszédében399 felhívta a figyelmet arra 

is, hogy 2000 óta a kultúra állami költségvetéshez viszonyított aránya kevesebb, mint a 

felére esett vissza, miközben a kultúra gazdaságban betöltött egyre növekvő szerepe 

nemzetközileg is elismert. A kulturális beruházások támogatását ezért stratégiai feladatnak 

kell tekinteni.400 Az „Art Bonus”401 törvényerejű rendelet ezen a helyzeten kíván segíteni: 

a kultúra támogatását magánszemélyek és vállalkozások adományain keresztül ösztönzi. A 

törvényerejű rendelet módosítása, törvénnyé konvertálása402 már a kulturális örökség 

védelmét, a kulturális fejlesztést és a turizmus fellendítését szolgáló beruházásokat 

szorgalmazza. Az adomány 65%-a levonható az adóból az alábbi célra: közösségi 

kulturális örökség fenntartása, védelme és restaurálása; múzeumok, archeológiai 

helyszínek, könyvtárak és levéltárak; közszínházak és opera- és szimfonikus zenekari 

alapítványok költségei támogatására. A „Legge Franceschini”-ként emlegetett törvény a 

kultuszminiszter reformja része, mely paradigmaváltást jelent az addigi kultúrpolitikákhoz 

képest. A kulturális örökség védelmébe és fejlesztésébe, illetve a turizmusba mint az olasz 

gazdaság meghatározó szektorába történő befektetés a kulturális politika központi, 

stratégiai elemévé vált, ahogyan azt a Federculture éves jelentései403 is szorgalmazták. 

                                                                                                                                                                                
privato.” Részlet Franceschini könyvhöz írott előszavából. In: Volpe, G.: Patrimonio al futuro. Un manifesto 

per i beni culturali e il paesaggio. Electa, Milano, 2015. 6.  

399 Intervento del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini. In occasione 

della discussione finale decreto Cultura e Turismo. 28 luglio 2014. 

 http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/Ministero/LegislaturaCorrente/Dario-

Franceschini/Comunicati/visualizza_asset.html_231740378.html Letöltve: 2017. március. 

400 Ld. Grossi, R.: Una strategia per la cultura. Una strategia per il Paese. In: Grossi, R. (szerk.): Una 

strategia per la Cultura. Una strategia per il Paese, IX Rapporto Annuale Federculture 2013, 24 Ore 

Cultura, Pero, 2013. 21-47. 

401 Articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 – Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali 

a sostegno della cultura – “ART-BONUS” (Roma, 31 luglio 2014) 

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1407330807745_Circolare_24_E_del_31_

luglio_2014.pdf Letöltve: 2017. március. 

402 Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106, 

recante: "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del 

turismo." http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/07/30/14A06063/sg Letöltve: 2017. március. 

403 FEDERCULTURE (Federazione delle Aziende e degli Enti di gestione di cultura, turismo, sport e tempo 

libero): Grossi, R. (szerk.): Una strategia per la Cultura. Una strategia per il Paese, IX Rapporto Annuale 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministero/LegislaturaCorrente/Dario-Franceschini/Comunicati/visualizza_asset.html_231740378.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministero/LegislaturaCorrente/Dario-Franceschini/Comunicati/visualizza_asset.html_231740378.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministero/LegislaturaCorrente/Dario-Franceschini/Comunicati/visualizza_asset.html_231740378.html
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1407330807745_Circolare_24_E_del_31_luglio_2014.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1407330807745_Circolare_24_E_del_31_luglio_2014.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/07/30/14A06063/sg


113 
 

Franceschini „forradalmi” intézkedései felhívták a figyelmet arra, hogy Olaszország 

számára a kultúra, a kulturális örökség stratégiai erőforrás, a krízisből való kilábalás és a 

fejlődés motorja kell, hogy legyen.  

Az eddig elmondottak alapján könnyen belátható, hogy Bologna úttörőként a kultúra, 

a kulturális örökséggel való gazdálkodás jelentőségét már jóval korábban felfedezte, hiszen 

az olasz városok közül elsőként a fejlesztési politikáiban központi elemévé tette, 1995-ben 

pályázott, és elnyerte Európa Kulturális Fővárosa 2000 címet. A stratégiai erőforrásul 

szolgáló kulturális értékei ma már nemcsak Bologna Városa, hanem a 2015. január 1-vel 

létrejövő Bologna Metropoliszváros stratégiai terve szerves része is lett. A közel két éves, 

közösségi részvétellel megvalósult, komplex tervezési folyamat eredményeként elkészült 

Piano Strategico Metropolitano di Bologna. Un senso al futuo, una visione condivisa nevű 

tervet 2013. július 9-én hagyták jóvá. A terv jelentőségét bizonyítja, hogy országos szinten 

elsőként készült ilyen típusú terv. A program honlapján egyetlen mondatba sűrítve 

megfogalmazott vízióban is szerepel a kultúra és a kreativitás: „Tervünk Bologna 

nemzetközi kiválóságának megerősítése a munka és a kézművesség, a kultúra és a 

kreativitás, az életminőség és a jóllét területén.”404 A stratégiai faktorok között pedig a 

„sistema cultura” a megújult integrált kulturális politika keretében a teljes kulturális 

örökséget is magában foglalja.405 A 2016. május 11-én jóváhagyott új Piano Startegico 

Metropolitano (PSM 2.0) 5 fő stratégiai irányvonalat és 7 stratégiai célkitűzést határozott 

meg. Mindkettőben szerepet kapott a kultúra. Az 5. stratégiai irányvonal: A kultúra szerepe 

mint az identitás és a vonzerő eleme. Az 5. célkitűzés: A kulturális kínálat és kereslet 

támogatása.
406 

 

3.2.3. Bologna 2000 Európa Kulturális Fővárosa 

 
                                                                                                                                                                                
Federculture, 24 Ore Cultura, Pero, 2013., Grossi, R. (szerk.): Cultura e sviluppo. La scelta per salvare 

l’Italia, VIII Rapporto Annuale Federculture, 24 Ore Cultura, Pero, 2012. 

404 http://psm.bologna.it/ lementve: 2015.05.22. 2017 márciusában ez az információ már nem található, 

hiszen azóta új stratégiai tervet fogadtak el. 

405 Piano Strategico Metropolitano di Bologna. Un senso al futuro, una visione condivisa. PSM, Bologna, 

2014. 20. 

406http://psm.bologna.it/Engine/RAServePG.php/P/32881PSM0300/T/PSM-20-approvate-in-Consiglio-le-

Linee-di-indirizzo- és 

http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServeFile.php/f/Provincia_oggi/Q5-

Le_linee_di_indirizzo_%28doppia_pagina%29.pdf Letöltve: 2017. március. 

http://psm.bologna.it/
http://psm.bologna.it/Engine/RAServePG.php/P/32881PSM0300/T/PSM-20-approvate-in-Consiglio-le-Linee-di-indirizzo-
http://psm.bologna.it/Engine/RAServePG.php/P/32881PSM0300/T/PSM-20-approvate-in-Consiglio-le-Linee-di-indirizzo-
http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServeFile.php/f/Provincia_oggi/Q5-Le_linee_di_indirizzo_%28doppia_pagina%29.pdf
http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServeFile.php/f/Provincia_oggi/Q5-Le_linee_di_indirizzo_%28doppia_pagina%29.pdf
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A Bologna 2000 Európa Kulturális Fővárosa pályázat gondolata abból a „forradalmi” 

felismerésből született, hogy magát az egész várost, mint kulturális és művészeti központot 

kívánták promócionálni, ismertté tenni a kulturális turizmus fejlesztésén keresztül.407 Így 

jutott először főszerephez a kultúra a városfejlesztésben. Ezt a stratégiát választotta 

Bologna.408 A döntéssel, a pályázaton való indulással és a pályázatban megfogalmazott 

terv megvalósításával a város vezetése új, hosszú távú kulturális alapú városfejlesztést 

indított el, melyet azóta is követ. 

Bologna remekül kihasználta a kulturális évad adta lehetőséget, hiszen megduplázta 

a kulturális program idejét az évad előtti féléves felvezető és az évad utáni féléves levezető 

időszakkal, ezzel jelentősen megnövelte a rá irányuló nemzetközi figyelmet. 

Hogy röviden összefoglaljam a program jelentőségét, legyen szabad idéznem 

Romano Prodi, az Európai Bizottság akkori elnöke szavait, melyek a kulturális évadot 

követően, annak eredményeit bemutató impozáns, kétkötetes kiadványban, a könyv 

bevezetőjében jelentek meg: 

 

Az olyan események, mint a „Bologna 2000” nemcsak helyi és országos szinten, 

hanem európai viszonylatban is különösen fontosak, és a legnyilvánvalóbb módon 

bizonyítják, hogy Európa több, mint egy – közös érdekek mentén létrejövő – 

gazdasági szövetség: a rendkívül gazdag és sokszínű kulturális valósága legalább 

ennyire jelentős. 

Európa igazi lényege épp a kulturális sokszínűség, „a sokszínűség egysége” – ettől 

vagyunk sajátosak, ez adja az Európai Unió hajtóerejét. Ebben az Európában 

Olaszország kétségtelenül első rangú szerepet játszik, és Bologna egyike azon 

városoknak, mely legjobban kifejezi ezt a primátust.409  

 

Bologna a kandidatúrájában a kultúra városaként mutatkozik be. Országosan is kiemelkedő 

kulturális életét és gazdag kulturális örökségét alátámasztó adatokból idézünk: „A város 43 

múzeumot, 12 színházat, 50 mozit és közel 3 millió kötetet számláló több mint 200 

                                                           
407 Mauro Felicori volt a Bologna 2000 pályázat ötletadója, ahogyan azt a 2010.04.01-én kelt elektronikus 

levelében írta: „bologna 2000 l’ho inventata io” (2. függelék) 

408 Felicori, M.: Le politiche culturali: il caso di Bologna. Il Mulino, anno L, Numero 396, 4/2001, Il Mulino, 

Bologna, 2001. 693. 

409 Bologna 2000 Città Europea della Cultura. La cultura nell'anima. II. L’inchiostroblu, Bologna, 2001, 5. 

(A magyar fordítás a szerző munkája.) 
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könyvtárat kínál a mintegy 400.000 lakosa számára. Olaszországban itt a legmagasabb a 

kultúrára és szabadidőre elköltött összeg. A város kiemelkedő az ingyenesen használható 

kulturális helyszínek terén is. 1994-ben, csak a két legnagyobb önkormányzati fenntartású 

könyvtárban 113.000 tagot tartottak nyilván.”410 A „tudós” város mindig is aktívan 

hozzájárult az európai kultúra meghatározásához; tanú erre az egyeteme – Európa 

legrégebbi (1088) és legnevezetesebb egyeteme – is. “Bologna érdemei közé tartozik, hogy 

a modern gondolkodás és életmód kialakulásában élenjáró szerepet töltött be. […] Az 

egyetem kulturális események, jelentős személyiségek, innovatív projektek elindításának, a 

legkülönbözőbb szintű kezdeményezések kreatív központja, ahonnan olyan nemzetközi 

hírű személyiségek indultak útra, mint pl. Umberto Eco.”411  

1995-ben az Európai Unió először határozta el, hogy a 2000. évben az EKF címet 

nem egy, hanem kilenc városnak adományozza, melyek Európa valamennyi területét 

földrajzilag és kulturálisan is képviselik (beleértve az akkor még nem csatlakozott 

országokat is). Észak-Európát Reykjavik, Bergen és Helsinki, Közép-Európát Brüsszel és 

Avignon, Kelet-Európát Prága és Krakkó, Dél-Európát Bologna és Santiago de 

Compostela képviselte. A kilenc városnak együtt kellett működnie (habár erre egyáltalán 

nem voltak fölkészülve), hogy megismertesse, bemutassa saját, eltérő kultúráját 

Európában, s ezáltal – méretben, történelmében és kultúrájában különböző városok – a 

kulturális sokszínűséget szimbolizálják, melyet az EU ezáltal is kiemelni szándékozik. 

A rég óhajtott EKF címet412 Bologna 2000-re nyerte el, ami egy emblematikus, 

szimbolikus év volt. A logót, mely ezt a speciális évet, valamint művészeti és kulturális 

elkötelezettséget jelképezi, Pirro Cuniberti bolognai művész tervezte. A „la cultura 

nell’anima” szlogenhez külön (több színű) kampánykép is készült, mely a Bologna 2000 

identitását – dinamizmus, vitalitás, sokszínű kulturális kínálat, a város művészeti, kulturális 

természete – kívánta kifejezni.  

A Bologna 2000 program legfontosabb célkitűzései:413 

                                                           
410 Comune di Bologna: Bologna 2000 La città della cultura, la cultura della città. Dossier di candidatura 

per Bologna Città Europea della Cultura nel 2000. Comune di Bologna, Bologna, 1995. 33. 

411 Galvani, A.: La bologna dei grandi eventi: città europea della cultura 2000. Il Carrobbio, XXVII, Pàtron, 

Bologna, 2001. 261. 

412 Bologna már 1992-ben is pályázott (Prága és Avignon várossal együtt) az 1998. évi címre. Ld. Sassatelli, 

2005. 153. 

413 Bologna 2000 Città Europea della Cultura. La cultura nell'anima. II. L’inchiostroblu, Bologna, 2001. 21. 
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–  Bologna pozicionálása a művészeti és kulturális városok nemzetközi piacán; 

– Megfelelő feltételek teremtése a kultúra és a kulturális turizmus iránti érdeklődés 

számára 2000 után is (felújított kulturális örökség elemei, rehabilitált területek); 

–  A múzeum-hálózat támogatása, megerősítése; 

–  A fenntartható projektek támogatása, működtetése; 

–  A különböző területi intézmények ösztönzése. 

 

E célkitűzések nagy részét a program zárásáig sikerült elérni, ahogy erről az impozáns 

kétkötetes kiadvány is tanúskodik.  

 

A teljes költségekhez való hozzájárulás intézményenként:414 

33% Kulturális Minisztérium 

30% Emilia-Romagna Tartomány 

2% Bologna Megye 

19% Bologna Város 

3% Bolognai Egyetem 

5% Kereskedelmi Kamara 

1% Európai Unió hozzájárulása 

7% Jegyeladásból, promóciós termékek eladásából, szponzorizációból származó 

bevétel 

 

A legjelentősebb támogatást a Kulturális Minisztérium (33%) és Emilia-Romagna 

Tartomány (30%) biztosította. Érdemes megjegyezni, hogy az Európai Unió mindössze 1 

%-kal támogatta az általa indított kezdeményezést, tehát pénzügyi hozzájárulása pusztán 

szimbolikusnak tekinthető. 

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a programnak és különösen a nyolc másik európai 

várossal való „kényszerű” együttműködésnek köszönhetően Bologna rendkívül kiterjedt 

partnerséget alakított ki, melyet stratégiai erőforrásként tudott a későbbiek során 

hasznosítani. 473 helyi, 162 nemzeti és 169 nemzetközi partnert vont be a nagyszabású 

kulturális évad kiteljesítésébe, sikeres megvalósításába.415 

                                                           
414 Uo. 36. 

415 Uo. 47. 
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A kétéves eseménysorozat végtelenül gazdag programját, mely számot adott Bologna 

szellemi kulturális értékeiről, kreativitásáról, lehetetlen vállalkozás lenne még röviden is 

ismertetni. Csupán néhány adatot közlünk Giorgio Guazzaloca, Bologna polgármestere 

évadzáró értékeléséből: „Bologna 2000 rendkívüli esemény volt. Hogy belássuk, elegendő, 

ha figyelmünket néhány számadatra irányítjuk. 940 koncert és színházi előadás, 282 

kiállítás és installáció, 166 könyvkiadói kezdeményezés, 288 konferencia, 177 

laboratórium és szeminárium, 14 kulturális díj került megszervezésre.”416 

 

A továbbiakban – éppen a Bologna 2000-nek köszönhetően megvalósult – rekonstrukciós, 

rehabilitációs, városmegújító projekteket szeretnénk bemutatni, kiemelve a ma is 

példaértékű Salaborsa városi könyvtárat, mely Olaszország akkori legnagyobb és 

legmodernebb könyvtára lett, s valamennyi projekt közül a legsikeresebb. 

Maga az épület a legkorábbi (i.e. VII. sz.) régészeti leletek szerint is a mindenkori 

település központjában állt és közfunkciót látott el. A területen 1366-ban díszkert 

(viridarium), majd 1567-től városi gyógynövénykert, 1765-től pedig a városi tűzoltók 

kiképző központja volt. A városi tanács 1883-ban megbízást adott egy öntöttvas-

szerkezetű, egy emeletes központi csarnokból álló, valamint kiszolgáló helyiségekkel 

körbe épített, üvegezett épületegyüttes megépítésére. Ezzel megszületett Bologna 

városának Kereskedelmi és Mezőgazdasági Tőzsdéje. 1917 és 1921 között az épület egy 

olcsó étteremnek, a Takarékpénztár néhány irodájának, és a Nemzeti Turisztikai 

Ügynökség egyik hivatalának adott otthont. Az art nouveau épületet később felújították és 

kibővítették, s 1926-ban ünnepélyes keretek között avatták fel. A második világháborút 

követően egészen a hetvenes évekig modern sportcsarnokként is funkcionált az épület: 

miközben nappal üzleti ügyek folytak a központi csarnokban, este kosárlabda meccsek és 

ökölvívó játékok zajlottak. A nyolcvanas évektől a város önkormányzati hivatalai kaptak 

itt helyet. Ezt követően egy nagyszabású rehabilitációs projekt keretében 1999-ben a város 

vezetése elhatározta, hogy az ún. fedett csarnoktér (piazza coperta) a kultúra színhelye 

lesz.417 Ily módon ismét közfunkciót kapott az óváros szívében található épület. A 

Salaborsa könyvtárat már csak a kulturális évad lezárását követően, 2001 decemberében 

avatták fel. A továbbiakban ismerkedjünk meg közelebbről is az új kulturális központtal, 

                                                           
416 Uo. 7. 

417 http://www.bibliotecasalaborsa.it/documenti/storia#top Letöltve: 2017. március. 

http://www.bibliotecasalaborsa.it/documenti/storia#top
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hiszen nemcsak egy modern városi könyvtárról van szó, hanem a minden korosztálynak 

helyet és különböző kulturális programot is kínáló, több funkciós, igazi közösségi térről.  

Bologna kulturális identitását jelképező főtéren, a Piazza Maggiore-n található az 

önkormányzati hivatalok egy részének is helyet adó városháza impozáns palotája, a 

Palazzo D’Accursio. Közvetlenül mellette áll a Salaborsa városi könyvtár a piazza 

Nettunón, ahol a jól funkcionáló belvárosi köztér mindig élettel teli. Az épületbe belépve 

pezsgő közösségi térben találjuk magunkat. (6. ábra) A háromszintes, légies, impozáns 

épület földszintjén megrendezésre kerülő rendszeres időszaki kiállítások miatt is érdemes 

ide gyakran betérni. A második emeletről jól látható a földszinti tér üvegezett 

padlóburkolata (7. ábra), mely alatt i.e. VII. századból származó Villanova kultúra 

legkorábbi településének, az etruszk Felsina, valamint az i.e. 189-ben alapított latin 

Bononia lakóépületeinek régészeti emlékei láthatók. A központi térhez körben galériák 

kapcsolódnak, melyek olvasó, illetve további kiállító terek. A földszinten, a kölcsönző 

részlegen, az olvasótermeken kívül itt kapott helyet a kávéház, a kisgyermekek számára 

kialakított „olvasó-játszóház” is. Minden korosztálynak külön részlege van, a kamaszok 

birodalma az alagsorban került kialakításra. A második emeleten található az Urban Center 

Bologna (UBC) információs központ.418 Elsődleges szerepe tájékoztatni minden 

érdeklődőt a várost érintő tervekről és projektekről.419 Lehetőség van arra is, hogy a 

rendszeresen megrendezésre kerülő szakember-találkozókon, vitákon, 

műhelyfoglalkozásokon, szemináriumokon, laboratóriumokon bárki aktívan 

bekapcsolódhasson a várost és a metropoliszvárost érintő diskurzusokba. Itt kerülnek 

bemutatásra a különféle tervek, fejlesztési projektek és makettek is. A bőséges és részletes 

információ – írott és képi – lehetőséget ad alaposan megismerkedni a város jövőjét alakító-

formáló tervekkel, így pl. a város szerkezeti terve is megtekinthető. 

Itt találkoztam először a Bologna 2000 keretében megvalósult kiemelt rehabilitációs 

projekttel (Manufattura delle Arti),420 melynek a makettje és tervei még 2010-ben is 

                                                           
418 Az UCB-t irányító bizottságban részt vesz többek között Bologna Város Önkormányzata, Bologna 

Metropoliszváros, a Bolognai Egyetem, az Építészkamara, a bolognai CARISBO banki alapítvány. 

http://www.urbancenterbologna.it/ Letöltve: 2017. március. 

419 A hírlevelükre feliratkozva rendszeresen és első kézből értesülök többek között a város kulturális 

örökségével kapcsolatos legfrissebb hírekről, így a kutatási útjaimat a legfontosabb, legérdekesebb 

eseményekhez, kiállításokhoz tudtam igazítani, s a rendszeresen megjelenő publikációikat megszerezni. 

420http://www.bolognawelcome.com/home/scopri/luoghi/architettura-e-monumenti/archeologia-

industriale/manifattura-delle-arti/ Letöltve: 2017. március. 

http://www.urbancenterbologna.it/
http://www.bolognawelcome.com/home/scopri/luoghi/architettura-e-monumenti/archeologia-industriale/manifattura-delle-arti/
http://www.bolognawelcome.com/home/scopri/luoghi/architettura-e-monumenti/archeologia-industriale/manifattura-delle-arti/
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láthatóak voltak. A mintegy 100.000 négyzetméteres, régi, lepusztult, használaton kívüli 

ipari területen (a várost egykor kiszolgáló kézműves és kereskedelmi funkciójú épületek 

revitalizációjával), tehát barnamezős beruházás keretében, egy új kulturális központot 

hoztak létre az óváros külső, észak-nyugati részén. (Hasonlóan a pécsi Zsolnay Kulturális 

negyedhez.) Ennek legjelentősebb épülete a volt dohánygyár art nouveau stílusú főépülete, 

mely jelenleg a Cineteca-nak421 ad otthont. Ezen a rehabilitált területen található az 

egyetem művészeti kara is, a kapcsolódó szakkönyvtárral, stúdiókkal és mozival. A 

közelben, a Parco del Cavaticcio északi részén, a felújított, XVIII. század végén épült 

Salara422 vagy sóvámház különleges, sarokbástya épületében egy szintén különleges, 

európai viszonylatban az egyik legjelentősebb transgender információs és dokumentációs 

központot alakítottak ki. A Salara reneszánsz kikötője rehabilitációja azonban csak 11 

évvel a kulturális évad után, 2011-ben fejeződött be. A sóvámház épületéhez keletről 

csatlakozik a MAMBO423 (Museo d’Arte Moderna di Bologna) a Bolognai Modern 

Művészetek Múzeuma épülete, mely a városi kenyérgyár rekonstrukciójával valósult meg. 

Ezzel körbe is jártuk a rehabilitált terület újrahasznosított jelentősebb épületeit.  

Elmondható, hogy a város sikeresen valósította meg nagyszabású rehabilitációs 

programját, melynek keretében értékes, ám használaton kívüli terület újraélesztésével, a 

városi szövet megújításával Bologna egyik legjelentősebb művészeti, kulturális és oktatási 

központja jött létre. Nem véletlen, hogy a kulturális negyedet ma is a Manufattura delle 

Arti vagy az egyetemre utalva Campus delle Arti névvel illetik. Érdemes megemlíteni, 

hogy a terület annyira felértékelődött a rehabilitáció következtében, hogy 2011-ben ide 

tervezték egy 1800 férőhelyes különleges koncertterem, az Auditorium delle Arti 

megépítését.424 A tervet – Claudio Abbado, világhírű karmester ötlete alapján – Renzo 

Piano, nemzetközileg elismert genovai építész késztette. A Művészetek Auditóriuma alakját 

– a „Stradivarit” épületté átformálva – is a bolognai Mozart Zenekar karmestere és 

művészeti vezetője sugallta. A világ legmodernebb akusztikájú koncertterme a Zene 

Kreatív városa címet (Olaszországban elsőként, Európában másodikként) 2006-ban elnyert 

                                                           
421 http://www.cinetecadibologna.it/ Letöltve: 2017. március. 

422 http://www.bolognawelcome.com/home/scopri/luoghi/architettura-e-monumenti/archeologia-

industriale/salara/ Letöltve: 2017. március. 

423 http://www.mambo-bologna.org/ Letöltve: 2017. március. 

424 A projektről bővebben: COMUNE DI BOLOGNA AUDITORIUM DELLE ARTI da un progetto 

culturale di Claudio Abbado per la Città di Bologna, STUDIO DI FATTIBILITA’ 

http://www.urbancenterbologna.it/images/stories/studio_auditorium.pdf Letöltve: 2017. március. 

http://www.cinetecadibologna.it/
http://www.bolognawelcome.com/home/scopri/luoghi/architettura-e-monumenti/archeologia-industriale/salara/
http://www.bolognawelcome.com/home/scopri/luoghi/architettura-e-monumenti/archeologia-industriale/salara/
http://www.mambo-bologna.org/
http://www.urbancenterbologna.it/images/stories/studio_auditorium.pdf
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Bologna újabb, kulturális beruházása lehet. Az 50 millió euró értékű projekt megvalósítása 

a következő évek anyagi forrásainak megszerzésén múlik.425 

A Bologna 2000 program keretében restaurált XIII. századi palota, a Palazzo Re 

Enzo,426 mely szintén az óváros szívében, éppen a Salaborsa városi könyvtárral szemben 

található, ma nemzetközi konferenciáknak és nagy kiállításoknak ad helyet. (8. ábra) Egy 

másik kiemelt projekt a XVI. századi Santa Cristina della Fondazza helyreállítása volt. Az 

egykori Szent Krisztina kolostor szintén új funkciót kapott: Olaszország legnagyobb, női 

stúdiumoknak szentelt könyvtárának lett otthona.427 (9. ábra) A felújított XVI. századi 

Palazzo Sanguinetti épületében került kialakításra a város gazdag hangszergyűjteményének 

is otthont adó Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna,428 mely a 

kulturális évadot követően, csak 2004-ben került átadásra, mert a palota történeti értékei 

feltárása, kutatása és konzerválása a tervezettnél jóval hosszabb időt vett igénybe. A 

Nemzetközi Zenei Múzeum és Könyvtár az UNESCO Zene Kreatív Városa kulturális 

útvonala része. (10. ábra) 

Végül megemlítjük, hogy a város vezetése az 1969-ben az óvárosban elindított 

nagyszabású építészeti felújítási munkák keretében azzal a szándékkal restaurálta a 

palotákat és történelmi épületeket, hogy kulturális funkcióval lássa el, és megnyissa a 

városi polgárok számára. A Bologna 2000 program ezt az elképzelést valósította meg, 

amikor az önkormányzati hivataloknak is otthont adó Palazzo D’Accursio429 felújítása 

alkalmával a hivatalok nagy részét átköltöztette az óvárostól északra, az új városnegyedben 

található modern „palotákba”. A felszabadult termekben kapott helyet az új Museo 

Morandi, a Collezioni Comunali d’Arte és a Museo dell’Ottocento e del Primo Novecento 

is.430 

 

                                                           
425 A koncertterem tervét és makettjét 2011 tavaszán a híres Palazzo Fava – Palazzo delle Esposizioni 2011 

elején megnyílt kiállítási központjában ismertem meg. A maestro 2014. január 20-án bekövetkezett halála 

minden bizonnyal hátrányosan befolyásolja az általa megálmodott Auditorium delle Arti megvalósulását. 

426 Palazzo Re Enzo http://www.palazzoreenzo.com/il-palazzo Letöltve: 2017. március. 

427 Biblioteca Italiana delle Donne di Bologna http://www.bibliotecadelledonne.it/# Letöltve: 2017. március. 

428 Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna 

http://www.museibologna.it/musica/documenti/59507 Letöltve: 2017. március. 

429 http://www.bolognawelcome.com/home/scopri/luoghi/architettura-e-monumenti/edifici-e-vie-

storiche/palazzo-daccursio-o-comunale/ Letöltve: 2017. március. 

430 Galvani, A.: La Bologna dei grandi eventi: città europea della cultura 2000. Il Carrobbio, XXVII, Pàtron, 

Bologna, 2001. 273-274. 

http://www.palazzoreenzo.com/il-palazzo
http://www.bibliotecadelledonne.it/
http://www.museibologna.it/musica/documenti/59507
http://www.bolognawelcome.com/home/scopri/luoghi/architettura-e-monumenti/edifici-e-vie-storiche/palazzo-daccursio-o-comunale/
http://www.bolognawelcome.com/home/scopri/luoghi/architettura-e-monumenti/edifici-e-vie-storiche/palazzo-daccursio-o-comunale/
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A rekonstrukciós, felújítási és városrehabilitiációs projekteken kívül szeretnék bemutatni 

egy különleges múzeumot és városi sétát, amely kimondottan a programnak és a jubileumi 

évnek köszönheti létrejöttét. 2000. november 27-én avatták fel Bolognában Olaszország 

első, vakok számára készült múzeumát. A Museo Tattile Anteros431 termeiben az antik és 

modern festészet leghíresebb alkotásait háromdimenziós, gipszből készült reprodukciók 

(11. ábra) formájában kézzel letapogatva lehet megismerni. 12 műalkotásról készült 

dombormű képezte a gyűjtemény alapját, mely ma is folyamatosan bővül.432 A 

múzeumavató napján egy egyedülálló, vakok számára készült városi sétát is bemutattak. 

Az utcai burkolatban kialakított taktilis vezetősáv és egy speciális technológia teszi 

lehetővé a világtalanok számára a tájékozódást. Az útvonal északról, a központi 

vasútállomástól indul, az óváros művészeti, történelmi nevezettességeit és a Museo Tattile-

t is érintve elvezet a déli városfalakon kívül található Giardini Margherita parkig. A 

vezetősávban egymástól néhány méterre elhelyezett kisebb-nagyobb kör alakú, fémből 

készült jel a Bologna 2000 logóját ábrázolója, ma is látható, az útvonal ma is használható. 

Bologna szolidaritásáról is ismert, mindig is figyelmet fordított a hátrányos 

helyzetűek csoportjaira. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy Bologna úttörő szerepét az a 

tény is alátámasztja, hogy jóval megelőzte a 2016-ban létrejött UNWTO433 Bangkok 

Deklarációja szellemiségét (Bangkok Declaration on Tourims for All),434 mely a mindenki 

számára hozzáférhető turizmust, vagyis a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetűek 

számára is elérhető turizmust támogatja. E témában készült esettanulmányokat tartalmazó 

dokumentumban ismertetett egyik jó példa a 2015-ben megvalósított innovatív projekt az 

                                                           
431 http://www.cavazza.it/drupal/?q=it/node/315 Letöltve: 2017. március. 

432 A múzeum kurátora és vezetője, Loretta Secchi, akivel 2011 szeptemberében volt alkalmam találkozni az 

Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna intézetben, amely magának a múzeumnak is helyet ad. A 

kulturális évadot követően is folyamatosan készülnek újabb művek, így lehetőségem nyílott a domborművek 

különböző fázisait is megismerni. Egyik intézeti tag bemutatta, miként „olvassa” ujjaival és értelmezi a híres 

„festészeti alkotásokat”. A művészettörténész egy kéziratával is megajándékozott (Secchi, L.: Tra sensi e 

intelletto. Cecità e forza dello sguardo interiore. Kézirat, 2008.), melynek címe egyik egyetemi előadása címe 

lett (2015.12.16.) http://corsi.unibo.it/scienzeantropologiche/Eventi/2015/11/tra-sensi-e-intelletto-cecita-e-

forza-dello-sguardo-interiore-profssa-loretta-secchi.aspx Letöltve: 2017. március. 

433 UNWTO – United Nations World Tourism Organization 

434 “Tourism for All: Promoting Universal Accessibility” Declaration-t a Turisztikai Világnap alkalmából, 

2016. szeptember 27-én, Bangkokban (Thaiföld) írták alá. 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/wtd2016_declaration_english_0.pdf Letöltve: 2017. március. 

http://www.cavazza.it/drupal/?q=it/node/315
http://corsi.unibo.it/scienzeantropologiche/Eventi/2015/11/tra-sensi-e-intelletto-cecita-e-forza-dello-sguardo-interiore-profssa-loretta-secchi.aspx
http://corsi.unibo.it/scienzeantropologiche/Eventi/2015/11/tra-sensi-e-intelletto-cecita-e-forza-dello-sguardo-interiore-profssa-loretta-secchi.aspx
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/wtd2016_declaration_english_0.pdf
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„Exhibition of 3-D copies of Works of Art from the Prado Museum’s Collecton”435. 

Megemlíthető továbbá, hogy hazánkban az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága 

szervezett e témában konferenciát 2016 októberében „Védett épületek a fogyatékossággal 

élők szolgálatában – műemlék, mindenkinek” címmel.436 

 

 

3.2.4. A Bologna 2000 Európa Kulturális Fővárosa program eredményei, 

hatása 

 

 

A sikeresen megvalósított Bologna 2000 nagyszabású kulturális program számos 

eredménye és máig érzékelhető hatása közül a legfontosabbakat összefoglaljuk: 

 

A kultúrának először volt lehetősége központi szerepet játszania a városfejlesztési 

politikákban. Bologna az EKF pályázatával egy új típusú, kulturális alapú fejlesztést 

indított el, melyet azóta is követ. A város kulturális öröksége, a tágan értelmezett kultúra a 

Bologna 2000 programot követően továbbra is jelentős, stratégiai szerepet játszik a város 

és a metropoliszváros fejlesztésében, stratégiai terveiben. Ezt bizonyítják a kulturális 

projektek, illetve a 2016-ban jóváhagyott Bologna Metropoliszváros Stratégiai Terve 

legújabb változata. 

A Bologna 2000 program különleges alkalmat jelentett a város számára, mely addig 

elsősorban üzleti és vásárközpont szerepéért volt ismert, most azonban művészeti-

kulturális potenciálját is megerősíthette hazai és nemzetközi szinten egyaránt. A város új, 

kulturális arculatának továbbfejlesztését a városmarketing stratégiája részeként 2014-ben 

elkészült, City Branding projekt is alátámasztja.  

Az EKF esemény általánosságban véve jelentős turisztikai növekedést ért el a város 

számára. A városba érkező megnövekedett turistaforgalmat felhasználták a városi élet 

minőségének és vitalitásának növelésére, valamint az infrastruktúra és a városi 

                                                           
435 World Tourism Organization: World Tourism Day 2016 “Tourism for All - promoting universal 

accessibility” Good Practices in the Accessible Tourism Supply Chain, UNWTO, Madrid, 2016. p.10. 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/goodpracticesintheaccessibletourismsupplychainen20162web.pd

f Letöltve: 2017. március. 

436 A konferenciára 2016. október 14-én, Fehérvárcsurgón, a Károlyi-kastélyban került sor. 

http://www.icomos.hu/www.icomos.hu/vedett_epuletek_konferenica/ Letöltve: 2017. március. 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/goodpracticesintheaccessibletourismsupplychainen20162web.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/goodpracticesintheaccessibletourismsupplychainen20162web.pdf
http://www.icomos.hu/www.icomos.hu/vedett_epuletek_konferenica/
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szolgáltatások javítására is, ezáltal lehetővé téve szinergia elérését a turisztikai 

tevékenység és a városlakók elvárásai között. Nemcsak az azóta is folyamatosan növekvő 

kulturális turizmus, hanem a városi polgárok számára is újabb és újabb kulturális 

termékeket és szolgáltatásokat kínál a város ma is, melyet fesztiválok, kulturális 

események bizonyítanak. 

A kulturális programhoz kapcsolódó beruházásokról elmondható, hogy meglévő, 

történeti és kulturális értékekkel bíró épületek rekonstrukciójaként és a város szövetében 

értékes helyen található barnamezős terület rehabilitációjaként valósultak meg, melyek 

többségében új, kulturális funkciót nyertek. A Bologna 2000 Európa Kulturális Fővárosa 

program tehát egy átfogó városrehabilitáció, egy igazi városmegújító program keretében 

teljesedett ki. Az EKF eseményt követően nemcsak az önkormányzat, hanem maguk a 

városlakók, civil szervezetek, valamint a magánszféra, banki alapítványok is egyre jobban 

részt vesznek a város kulturális öröksége védelmében, kezelésében és fejlesztésében.  

A városvezetés érdeme, hogy külön figyelmet fordított a hátrányos helyzetűekre, és a 

Bologna 2000 program keretében, a jubileumi év megünneplése alkalmából létrehozta a 

vakok számára Olaszország első Taktilis Múzeumát. A mindenki számára hozzáférhető 

kulturális örökség, illetve a mindenki számára hozzáférhető kulturális turizmus elvét tehát 

jóval az Európai Uniós és az ENSZ Turisztikai Világszervezete által megfogalmazott 

irányelvek előtt megvalósította. 

A program előkészítése és megvalósítása során a város széleskörű helyi, nemzeti és 

nemzetközi partnerséget alakított ki, felismerve a kapcsolati tőke jelentőségét. Ennek is 

köszönhetően később számos hazai és nemzetközi projektbe és hálózatba is 

bekapcsolódott, illetve kezdeményezőként ma is sikeres, gyorsan kiszélesedett nemzetközi 

hálózatot hozott létre. Példa erre a 2001-ben megalapított Association of Significant 

Cemeteries in Europe, melyet a következő fejezetben mutatunk be. 

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a város vezetése már a ’90-es években 

felismerte, és a Bologna 2000 Európa Kulturális Fővárosa program sikeres 

megvalósításával, majd a máig tartó, kulturális erőforrásaival való felelős gazdálkodásával 

bizonyította, hogy kulturális értékei védelme, megőrzése, fenntartható használata és 

fejlesztése, vagyis a kulturális örökségével való gazdálkodás Bologna számára stratégiai 

kérdés, a jövő záloga.   
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3.3. A Certosa – Bologna műemléki sírkertje (1999-) 

 

 

Bernardo Gasparini 

L’Autore a chi leggerà 

 

Quand’io traea dalla mia cetra il suono, 

Che a’trapassati illustri rese onore, 

Nell’età, che del bel più sente amore, 

Io m’era in parte altr’uom da quel che or sono. 

 

Se d’ogni prode sulla tomba un fiore 

Io non recai pietosamente in dono; 

Poichè in terre diverse vissi l’ore, 

«Spero trovar pietà, non che perdono.» 

 

Volea rinovellar il canto mio 

Fatto ritorno a questa patria sponda, 

Ma non fu amico il cielo a buon desìo. 

 

Deh! sia questo un invito cui risponda 

Voce migliore, e dirò lieto anch’io: 

«Poca favilla gran fiamma seconda.»437 

 

Bernardo Gasparini 

A jövendő Olvasóhoz 

 

Midőn lantomból hangokat csiholtam 

immár letűnt nagyságok ünnepéhez, 

a korban, mely főként szerelmet érez – 

én részben még egy másik férfi voltam. 

 

Bár illett volna minden hősi hanton 

a tisztelet virágát elhelyeznem – 

sok messzi tájon át sodort kalandom: 

„elnézitek tán, és megszántok engem”438. 

 

Akartam szabni új köntöst dalomra – 

hogy visszatértem, s földem már a régi –, 

de vágyam már az ég nem pártfogolta. 

 

E hívásomra hadd merjem remélni 

egy jobb hang válaszát, hogy bízzam újra: 

„kicsi szikrából gyakran nagy tüz ég ki”439. 

 

Faragó Dániel fordítása440 

(2017. február 19.) 

 

 

A műemléki sírkertek nemcsak lokálisan egy város történelmének részét képezik, de a 

nemzeti identitás kialakításában is jelentős szerepet kapnak. A feledésbe merült, majd az 

utóbbi évtizedben újra felfedezett modern kori, a városfalakon kívül létesült bolognai 

temető, a Certosa, különleges történeti és művészeti értékeinek köszönhetően, unikumnak 

számít nemcsak Olaszországban, hanem európai viszonylatban is. A korábban csak 

művészettörténészek és építészettörténészek által számon tartott műemléki sírkertek 

szobrai, épületei, sírfeliratai állaguk rohamos romlása következtében számos európai 

országban felhívták magukra a figyelmet, mielőbbi védelmi-megőrzési, konzerválási, 

restaurálási intézkedést sürgetve. A 2001-ben, Bologna kezdeményezésére létrejött 

                                                           
437 Gasparini, B.: Due notti alla Certosa di Bologna nel 1815. Cantica. Tipografia Governativa alla Volve, 

Bologna, 1845. 3. 

438 Petrarca: Daloskönyv, I. szonett, 8. sor; Csorba Győző fordítása. (FD) 

439 Dante: Paradicsom, I. ének, 34. sor; Babits Mihály fordítása. (FD) 

440 Faragó Dániel, italianista, költő barátom kérésemre fordította le a verset, melyet 2017. február 19-én, e-

mailben küldött meg a számomra. 
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Association of Significant Cemeteries in Europe kétségkívül meghatározó szerepet tölt be e 

különleges örökség megőrzésében. 

 

 

3.3.1. A Certosa, a műemléki temető kulturális értékei 

 

 

All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne 

Confortate di pianto è forse il sonno 

Della morte men duro? 

Ugo Foscolo441 

 

 

Bologna híres műemléki temetőjét 1801-ben alapították egy XIV. századi karthauzi 

kolostor alapjain, mely a városfalakon kívül (nyugatra) található (12. ábra). Amikor 1796-

ban Napóleon bezáratja a kolostort, már rendkívül értékes művészeti alkotásokkal 

rendelkezik. A San Girolamo templom (13. ábra) erről tesz tanúbizonyságot: a falakon 

Krisztus életét bemutató hatalmas festmények a legjelentősebb XVII. századi bolognai 

festők442 alkotásai, a fából faragott, intarziás kórus pedig a XVI. századból való. A 

műemléki sírkert központi része az ún. Chiostro Terzo (14. ábra), mely a bolognai 

klasszicista kultúrát tükrözi. A XIX. század elején született, unikumnak számító festett 

sírok (15. ábra) mellett gipszből, terrakottából, márványból (16. ábra) és bronzból (17. 

ábra) készült szobrok találhatók. Az elmúlt több mint kétszáz év során fokozatosan bővülő, 

ma közel kilenc hektárnyi kiterjedésű és művészeti alkotásokkal ma is folyamatosan 

gazdagodó műemléki temető a legteljesebben mutatja be a bolognai szobrászat XIX-XX. 

századi történetét, melyet kiegészítenek a kortárs művészek alkotásai. Minden bizonnyal 

                                                           
441 Foscolo, U.: Dei Sepolcri. In: Magugliani, L. (szerk.): Ugo Foscolo. Tutte le poesie. Rizzoli Editore, 

Milano, 1952. 27. 

442 A legjelentősebb festőművészek: Bartolomeo Cesi, Elisabetta és Giovan Andrea Sirani, Francesco Gessi, 

Lorenzo Pasinelli, Giovanni Maria Galli Bibiena, Domenico Maria Canuti, Nunzo Rossi, Antonio és 

Bartolomeo Vivarini. Ludovico és Agostino Carracci, valamint Guercino hatalmas tablói még a napóleoni 

időkben átkerültek a Pinacoteca nazionale della città városi képtárba. 
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Olaszország (és talán Európa) legjelentősebb és legteljesebb klasszicista temető-

szobrászatával és -festészetével találkozhatunk itt.443 

A Certosa számos híres személyiség sírját őrzi, közöttük található Marco Minghetti 

államférfi, Giorgio Morandi és Bruno Saeti festők, az irodalmi Nobel-díjas Giosuè 

Carducci, az író Riccardo Bacchelli, az operaénekes Carlo Broschi, ismertebb nevén 

Farinelli, a zeneszerző Ottorino Respighi, az énekes Lucio Dalla, a lengyel tábornok 

Giuseppe Grabinski és a miniszterelnök Taddeo Matuszevic, valamint a Maserati, Ducati 

és Weber cégek és a Zanichelli kiadó alapítói.444 

Bologna műemléki sírkertje, gazdag művészeti alkotásainak köszönhetően, a XIX. 

század során népszerű úticél volt az utazók, turisták, értelmiségiek, művészek körében. A 

Grand Tour kihagyhatatlan állomásaként Byron, Stendhal és Dickens is fölkereste. Ennek 

egyik tanújaként a San Girolamo templom bejárata melletti falon elhelyezett emléktáblán 

Charles Dickenstől olvashatunk egy idézetet: 

 

Be this as it may, in the pleasant Cemetery at Bologna, I found myself walking next 

Sunday morning, among the stately marble tombs and colonnades, in company with a 

crowd of Peasants, and escorted by a little Cicerone of that town, who was excessively 

anxious for the honour of the place, and most solicitous to divert my attention from the 

bad monuments: whereas he was never tired of extolling the good ones.445 

 

A temető történelmi különlegessége az egyik bővítése során végzett ásatás alkalmával 

1869 augusztusában talált i.e. VI-IV. századi etruszk nekropolisz. A XIX. század végén 

feltárt 417 etruszk sírból gazdag leletanyag került napvilágra, mely a Museo Civico 

Archeologico gyűjteményét gazdagítja.446 A feltárt sírok alapján rekonstruálták az etruszk 

Felsinát a Bologna történetét bemutató Museo della Storia di Bologna Múzeumban.447 

                                                           
443 Martorelli, R. (szerk.): Guida Certosa di Bologna. Arte, Storia, Memoria. Minerva Edizioni, Bologna, 

2016. 12-21. 

444 http://www.storiaememoriadibologna.it/certosa Letöltve: 2017. március. 

445 Dickens, Ch.: Pictures from Italy. Bernhard Tuachnitz, Leipzig, 1846. 92.  

446 A véletlennek köszönhető, egyedülálló felfedezés jelentőségét a bolognai mérnök, Antonio Zannoni (capo 

dell’Ufficio Tecnico del Comune) azonnal felismerte, és a következő két évben (1869-1871) a szakszerű 

feltárási munkákat vezette. A gazdag leletanyag bemutatására 1871 szeptemberében avatták fel az új 

múzeumot. Az anyagiak hiányában több évtizedig elhúzódó feltárás, kutatás eredményét Zannoni több 

kötetes monumentális kiadványban publikálta: Gli scavi della Certosa (1876-1884). Ld: Vidor, G. M.: 

Biografia di un cimitero ialiano. La Certosa di Bologna. Il Mulino, Bologna, 2012. (a továbbiakban: Vidor, 

http://www.storiaememoriadibologna.it/certosa
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A Certosa, mint minden sírkert, nemcsak művészeti komplexum, hanem a város 

történetét is tükrözi és egy sajátos perspektívából mutatja be kiemelkedő személyiségei, 

akadémikusai (Bolognában, a „művelt város”-ban alapították 1088-ban a nyugati világ 

legrégebbi egyetemét), művészei, a hazafiak és az egyszerű polgárok nyughelyein 

keresztül. 

Az 1801-ben alapított bolognai köztemető „úttörőként” három évvel megelőzte a 

modern sírkerteket szabályozó napóleoni rendeletet (Décret Impérial sur les Sépultures)448, 

amely elsősorban higiéniai és egészségügyi szempontból a városfalakon kívülre írta elő új 

temetők létesítését és egyben betiltotta a korábbi temetkezési helyek használatát. Ily 

módon a sírok rendszeres karbantartása és őrzése nehezebbé vált, problémát okoztak a 

lopások, a vandalizmus, és rendkívüli karbantartási, restaurálási munkálatok váltak 

szükségessé.449 

 

 

3.3.2. A műemlékvédelmi program és a Certosa Múzeum 

 

 

Dicono i morti – Beati, o voi passeggeri del colle 

circonfusi da’ caldi raggi de l’aurore sole. 

… 

Freddo è qua giù: siamo soli. Oh amatevi al sole! Risplenda 

su la vita che passa l’eternità d’amore. 

 

Jó nektek, ti felettünk bandukolók, akiket még 

lángba borít az arany nap ragyogó sugara, 

… 

Rossz itt lent egyedül. Jobb ott fent élni. Ragyogjon 

múló élteteken át az örök szerelem! 

 

                                                                                                                                                                                
2012) 182-183. és Martorelli, R. (szerk.): La Certosa di Bologna. Un libro aperto sulla Storia. (Kiállítás 

katalógus), Tipografia Moderna, Bologna, 2009. (a továbbiakban: Martorelli, 2009) 19-20. 

447 A Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna (Carisbo) banki alapítvány 2009-ben egy egyezményt kötött 

Bologna Város Önkormányzatával, amelyben a Certosa műemléki temetőt mint a létrehozandó városi 

múzeum alapját ismeri el. Ld. az Alapítvány elnöke, Fabio Roversi-Monaco írását: Buscaroli, B. – Martorelli, 

R. (szerk.): Luce sulle tenebre. Tesori preziosi e nascosti dalla Certosa di Bologna. (Kiállítás katalógus), 

Bononia University Press, Bologna, 2010. (a továbbiakban: Buscaroli – Martorelli, 2010) 7. 

448 A Décret Impérial sur les Sépultures rendeletet Napóleon 1804. június 12-én Saint Cloud-ban adta ki, 

melyet 1806. szeptember 5-étől az Olasz Királyságra is kiterjesztettek. Ld. Vidor, G. M.: Biografia di un 

cimitero italiano. La Certosa di Bologna. Il Mulino, Bologna, 2012. 253. 

449 Bagattoni, E.: Sull’arte della Certosa di Bologna in epoca neoclassica: dal prevalere della pittura 

all’affermazione della scultura. In: Felicori, M. – Sborgi, F. (szerk.): Lo splendore della forma. La scultura 

negli spazi della memoria. Luca Sossella Editore, Roma, 2012. 229. 
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Giosuè Carducci: Fuori alla Certosa di Bologna Giosuè Carducci: A bolognai Certosa kriptáiból 

kijövet450 

 

 

1999 őszén kezdődött el egy nagyszabású projekt, a Museo della Certosa kidolgozása, 

mely célul tűzte ki a sírkertnek a város számára történő újra felfedezését és a város 

turisztikai kínálatában a műemlékek közötti központi szerepének hangsúlyozását. Abból a 

koncepcióból indult ki, hogy a műemléki temető egy szabadtéri múzeum. Ennek 

megfelelően egy korszerű múzeumot akartak kialakítani a szükséges felszerelésekkel, 

didaktikai és biztonsági berendezésekkel.  

A Certosa műemléki részének sürgető restaurálási munkálatai elvégzéséhez 

szükséges anyagi források előteremtésére – ötletes megoldással – az újrahasznosítás 

stratégiáját vetették be. Különösen nehéznek tűnt a restaurálási terv kidolgozása az 

elhagyott sírok, kihalt vagy távolra költözött családok tulajdonjoga miatt. A 2002-ig 

katalogizált 295 egyéni műemléki sírból 166 sírnak nem találtak élő örökösöket, illetve 

nem tudták őket kinyomozni. Éppen ezért a projekt – sikeressége érdekében – tervbe vette 

egyrészt a családok (és egyéb szervezetek) bevonását a műemléki együttes kulturális 

valorizációjába, másrészt a lakossággal való együttműködési lehetőségek kialakítását. Új 

szabályok megalkotásával kötelezni kívánták a családokat a műemléki sírok 

karbantartására, illetve szükség esetén rendkívüli munkálatok elvégzésére.  

Ezt megelőzően, már 1998-ban megkezdődött a műemléki sírok felmérése, 

katalogizálása, digitalizálása. Valójában a projekt előzményének tekinthető az 1992-ben a 

Soprintendenza per i Beni Artistici együttműködésével és a Musei Civici d’Arte Antica 

által megvalósított fotókampány, melynek célja egyrészt a restaurálási munkákhoz 

megfelelő tudományos dokumentáció készítése, másrészt a lopások megelőzése, illetve a 

képek alapján elősegíteni a nyomozási munkát. 1999 és 2002 között 38 művészeti alkotást 

tulajdonítottak el, közöttük családi címereket. Tehát az 1992-es fotókampánnyal 

megkezdett hatalmas munkát kívánták beteljesíteni az 1999-ben útjára indított projekttel. 

Az 1999 és 2002 között elvégzett munka eredményeit összefoglaló angol nyelvű 

dokumentum számadatokkal is szolgál.451 

                                                           
450 Részlet Giosuè Carducci (1835-1907): Fuori alla Certosa di Bologna című verséből. In: Giosue Carducci 

Barbár ódák. Odi Barbare. (Ford. Simon Gyula) Kétnyelvű kiadás, Eötvös József Könyvkiadó, Bp. 1996. 

62-63. 

451 Maria Bacchini munkája, mely Roberto Martorelli által rendelkezésre bocsátott adatok alapján készült. A 

dokumentumot Martorelli bocsátotta a rendelkezésemre. 
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A létrejött hatalmas adatbázisnak (4.100 családi sír került katalogizálásra, mintegy 

20.000 fotó készült 2002-ig) köszönhetően nemcsak a tulajdonosok felelősségét tudták 

érvényesíteni, hanem az önkormányzatnak módja nyílott együttműködési lehetőségek 

felajánlására is, valamint összehangolt intézkedésre kerülhetett sor. Felkutatásra került 

valamennyi elhagyott sír, lehetővé vált azok újrahasznosítása, vagyis új „bérlők” számára 

koncesszióba átadása. Ezen kívül az olyan sírok is új gazdát kaphattak, melyek 

tulajdonosai nem tudták vagy nem akarták ellátni a rendes karbantartási munkákat (pl. 

azért, mert távol éltek). A Cassa di Risparmio di Bologna (Carisbo) támogatását is sikerült 

elnyerni, így a legégetőbb restaurálási munkákhoz, pl. az elhagyott sírok esetében, 

rendelkezésre állt az anyagi háttér. A felújított műemléki sírok új családokhoz kerültek, 

akik vállalták az előírt karbantartási feladatokat.452 

Jóllehet Bolognában a Carisbo banki alapítványa jelentősen támogatja a Certosa 

restaurálási munkálatait, ez a nagyvonalú banki mecenatúra azonban nem mondható el 

általánosan más olasz városokra. „Nyilvánvalónak tűnik, hogy az újrahasznosítási stratégia 

az egyedüli módja annak, hogy az olasz műemléki sírkertek problémáját hosszú távon 

megoldják. Egy másik lehetséges – szigorúan elméleti – megoldás a műemléki együttesek 

múzeummá alakítása a temetői funkció fokozatos feladásával. Ez az alternatíva azonban 

csak fenntarthatatlan költségek mellett, ésszerűtlenül hosszú idő alatt lenne lehetséges. 

Ellenben az újrahasznosítási stratégiával és a családok kötelezettségükre 

figyelmeztetésével a műemléki sírkertek restaurálási munkálatai képesek magukat 

finanszírozni. A temetők a jövőben Olaszország legnagyobb restauráló műhelyeivé 

válhatnak.”453 Mauro Felicori jóslata beigazolódni látszik. 2016 októberében, jelenlétében 

került aláírásra egy fontos megállapodás a Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

(MiBACT) és a SEFIT – Servizi funerari italiani di Utilitalia között, mely a műemléki 

temetőket mint építészeti, művészeti, történeti, kulturális örökséget ismeri el, anyagi és 

szakmai támogatást irányoz elő a települések számára sírkertjeik fenntartása érdekében. 

Továbbá egy digitális adatbázis – Atlante dei cimiteri monumentali e del turismo della 

memoria – elkészítését vállalja 2017 májusáig, mely országos szinten katalogizálja a 

                                                           
452 Felicori, M.: Il progetto per la Certosa di Bologna nella prospettiva della ”morte” del cimitero 

napoleonico. In: All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne... In: Camurri, D. (szerk.): All’ombra de’ cipressi e 

dentro l’urne... I cimiteri urbani in Europa a duecento anni dall’editto di Saint Cloud. Bononia University 

Press, Bologna, 2007. (a továbbiakban: Felicori, 2007) 330-332. 

453 Uo. 332-333. 
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műemléki sírkerteket.454 Az egyezmény a MiBACT átfogó, integrált stratégiájának, az új 

Piano Strategico per il Turismo455 részét képezi.456  

 

 

3.3.3. A tervtől a megvalósulásig 

 

 

“un posto pieno di fascino, pervaso da un’atmosfera strana, che lo rende diverso da un cimitero 

’normale’ ma molto simile a uno dei tanti musei cittadini” 

Gianluca Puglia457 

 

 

Mivel a Certosa egy szabadtéri múzeum (museo a cielo aperto), melyet nevezhetnénk a 

„sírok múzeumának” is, mint múzeumot kell kezelni. Ezért a műemlékvédelmi 

programban, vagyis a Certosa Múzeum-projektben a következő intézkedéseket hozták:  

 

- A világításrendszer felülvizsgálata annak érdekében, hogy a műalkotások 

élvezhetőek és biztonságban legyenek, csakúgy, mint a látogatók (különösen az 

idősebbek); 

- Jelzésrendszer kialakítása funkcionális (ideértve a segélykérési pontokat is) és 

művészi szempontból (a kerengők, a látogatási útvonalak jelzései, feliratok 

minden jelentős síremléken); 

- Biztonsági terv elkészítése, hiszen minden múzeumnak rendelkezni kell ilyen 

tervvel, vagyis gondoskodni kell az őrzésről, a ki- és belépés kontrollálásáról, a 

                                                           
454 http://www.architetti.com/cimiteri-monumentali-valorizzazione-mibact-sefit.html# Letöltve: 2017 

március. 

455 Piano Strategico del Turismo (2017-2022) http://www.pst.beniculturali.it/ és 

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1481892223634_PST_2017_IT.pdf 

Letöltve: 2017. március. 

456 http://www.liberoquotidiano.it/news/ultim-ora/11987919/beni-culturali-accordo-mibact-sefit-per-cimiteri-

monumentali.html Letöltve: 2017. március. 

457 Az egyetemista Gianluca Puglia “Beyond Beauty” címmel videót készített a Certosa-ról, melynek kapcsán 

így nyilatkozott. http://video.repubblica.it/edizione/bologna/giovane-videomaker-cattura-la-grande-bellezza-

della-certosa-di-bologna/256120/256361?ref=search Letöltve: 2017. március. 

http://www.architetti.com/cimiteri-monumentali-valorizzazione-mibact-sefit.html
http://www.pst.beniculturali.it/
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1481892223634_PST_2017_IT.pdf
http://www.liberoquotidiano.it/news/ultim-ora/11987919/beni-culturali-accordo-mibact-sefit-per-cimiteri-monumentali.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/ultim-ora/11987919/beni-culturali-accordo-mibact-sefit-per-cimiteri-monumentali.html
http://video.repubblica.it/edizione/bologna/giovane-videomaker-cattura-la-grande-bellezza-della-certosa-di-bologna/256120/256361?ref=search
http://video.repubblica.it/edizione/bologna/giovane-videomaker-cattura-la-grande-bellezza-della-certosa-di-bologna/256120/256361?ref=search
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terület lehatárolásáról, valamint a legmodernebb távfelügyeleti és 

riasztórendszerek használata az elmozdítható tárgyak ellenőrzésére.  

- Ezen felül szükség van egy fogadó egység múzeumnak megfelelő kialakítására 

is. A projekt az északi bejáratnál helyezi el a látogatóközpontot, mely magában 

foglalja az infópontot, a könyvesboltot, az oktatótermet és a gyerekek számára 

egy helyiséget eső esetére.  

- Kimondottan az iskoláskorú fiatalok számára készülő oktató program 

összeállítását külön tudományos bizottság végzi, mely hangsúlyt fektet a 

különböző korosztály megfelelő módon való megszólítására, pl. a halál 

témájának feldolgozásában.  

- Továbbá, kialakításra kerül a Certosa közelében olyan park is, amely alkalmas 

arra, hogy más városból érkező diák-csoportok hátizsákból fogyaszthassák el 

uzsonnájukat.  

- A projektben szerepel egy kiállítási térként használható helyiség, amelyben a 

Certosa-val, művészeivel, a műalkotásokkal, temetőlátogatásokkal stb. 

kapcsolatos anyagok rotációs rendszerben kerülnek bemutatásra.  

- A projekt keretében egy új temetőkalauz, s egy sorozat részeként kisebb füzetek 

kerülnek kiadásra, melyek egy-egy művész munkáit ismertetik.  

- Ezen kívül, rendszeres temetőséták, koncertek, kulturális programok valósulnak 

meg.  

- A projekt legambiciózusabb része a Certosa elektronikus múzeuma. A 3D 

modellben kialakított virtuális múzeumban szabadon sétálhatunk, bárhol 

rákattintva egy-egy sírra, hozzáférhetünk a kapcsolódó történelmi és 

művészettörténeti információhoz is, miközben élvezhetjük a képi, hangi és 

dokumentációs anyagokat. Nemcsak térben, hanem időben is sétálhatunk, 

megismerkedhetünk a sírkert történetével az etruszk nekropolisztól a karthauzi 

kolostoron át egészen a legújabb kori sírkertig.458 

 

Ma már elmondható, hogy a mintegy húsz évre tervezett múzeum-projekt nagy része 

megvalósult. Igaz ugyan, hogy egyes elemei csak az utóbbi években. Így a turisztikai céllal 

létrejött infópontot a közelmúltban, 2016. május 29-én adták át. Az Associazione Amici 

della Certosa kulturális civil szervezet 24 lelkes önkéntese valamint a Museo civico del 

                                                           
458 Felicori, 2007. 333-334. 
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Risorgimento múzeum személyzete működteti kedden, csütörtökön, szombaton és 

vasárnap. A hangulatosan kialakított tájékoztató központban a műemlékekkel kapcsolatos 

művészeti témákban lehet felvilágosítást kérni, a Certosa kulturális, történeti, művészeti 

értékeit bemutató publikációkat tanulmányozni, megvásárolni épp úgy, mint megpihenni, 

fölfrissülni egy ital mellett. A szomszédos teremben rendszeresen megújuló kiállításokat is 

megtekinthetnek a látogatók. Az avató ünnepség a Certosa május 28-tól szeptember 28-ig 

tartó mintegy 50 nyári kulturális programja (közöttük koncertek, színházi előadások, zenei 

performanszok és 20 tematikus nappali és éjszakai vezetett séta) nyitó eseménye volt.459 

Megújult az információs turisztikai térkép460 is (3. függelék), mely feltünteti a 

legfontosabb történeti értékű műemlékeket, és külön jelöli a különleges művészi értéket is 

képviselő, kihagyhatatlan látnivalókat, hátoldalon pedig színes fényképes és szöveges 

magyarázattal segíti a tájékozódást a hatalmas területen. A legújabb technológiák 

szerelmeseinek pedig ingyenesen hozzáférhető, okostelefonra tölthető ARTour turisztikai 

applikációt kínálják.461 Az Infópont létrejöttét a 2013 óta a terület feljavításán, a 2012 

májusi földrengés okozta károk miatt lezárt területek újra megnyitásán dolgozó Bologna 

Servizi Cimiteriali 12.000 eurós beruházásának köszönheti. Működtetése, hosszú távon 

való fenntartása biztosítása pedig annak az együttműködési megállapodásnak a gyümölcse, 

mely az Associazione Amici della Certosa és Bologna Önkormányzata Istituzione Bologna 

Musei között jött létre. Egy újdonsággal is támogatják a turistákat, hogy minél könnyebben 

elérhető legyen a camposanto az esti programok idején is. Az ún. City Red Bus, mely 

eddig csak az óváros turisztikai látványosságait érintette, a Piazza Maggiore központi 

főtérről közvetlenül a Certosához szállítja a turistákat, akik egy esti vezetett, különleges 

hangulatú sétán vehetnek így részt. 

Megállapítható, hogy az Infópont egy újabb mérföldkő a Certosa valorizálásában, 

mely igazi összefogás eredményeként valósult meg, s melynek fenntartható működtetését 

egy lelkes örökségközösség vállalta magára. 

                                                           
459 http://comune.bologna.it/news/nuovo-info-point-certosa Letöltve: 2017. március. 

460 http://www.storiaememoriadibologna.it/files/vecchio_archivio/certosa/m/mappacertosalow.pdf Letöltve: 

2017. március. 

461 https://cemeteriesroute.eu/mobile-guide.aspx, valamint az Amanti dei Cimiteri Monumentali zárt 

facebook-csoportban Roberto Martorelli 2017.02.21-i bejegyzésében a European Cemeteries Route részeként 

népszerűsíti a bolognai Certosa ARtour applikációját: 

https://www.facebook.com/groups/897064036986354/permalink/1785914731434609/ Letöltve: 2017. 

március. 

http://comune.bologna.it/news/nuovo-info-point-certosa
http://www.storiaememoriadibologna.it/files/vecchio_archivio/certosa/m/mappacertosalow.pdf
https://cemeteriesroute.eu/mobile-guide.aspx
https://www.facebook.com/groups/897064036986354/permalink/1785914731434609/
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A legfrissebb újdonság a Certosa új turisztikai útikalauza,462 melynek hivatalos 

bemutatójára 2016. november 11-én, az önkormányzatnak is otthont adó Palazzo 

D’Accursio impozáns épületében került sor. A látogatók történeti és művészeti kutatások 

iránti egyre nagyobb érdeklődése tette szükségessé az új kalauz elkésztését.463 A 87 

műalkotás tudományos igényességű ismertetése mellett gazdag fotóanyag invitál felfedezni 

Bologna történelmét, művészetét és emlékeit híres műemléki sírkertjében. A könyv 

megjelenését a Didasco kulturális civil szervezet jelentős anyagi támogatása tette 

lehetővé.464  

 

A 2000 decemberében indult Museo virtuale della Certosa kidolgozását a Cineca szakértői 

végezték.465 Az úttörőnek számító projekt, melynek keretében egy interaktív vizualizációs 

alkalmazást466 fejlesztettek ki, kiemelkedő példaként bekerült a Cotec, Fondazione per 

l’Innovazione Tecnologica ún. fehér könyvébe (Libro Bianco sulle nuove tecnologie 

applicate ai beni culturali).467 Az értékelés szerint az applikáció erénye, hogy olyan 

komplex rendszert alkottak, mely lehetővé teszi a később csatlakozó múzeumi 

intézmények adatbázisainak a bekapcsolását, vagyis a rendszer bővíthető. Az eredeti 

célkitűzés is éppen az volt, hogy a fokozatosan csatlakozó partnerintézményeknek 

köszönhetően minél nagyobb adatbázist tudjanak bevonni a virtuális múzeumba, lehetővé 

téve minél több szintű információhoz való hozzáférést. Ne egy előzetesen leválogatott 

adathalmazzal találkozzon a virtuális múzeumlátogató, hanem a gazdag kínálatból maga 

választhassa ki a kedvére való információt.468 A virtuális múzeumnál alkalmazott nyitott 

                                                           
462 Martorelli, R. (szerk.): Guida Certosa di Bologna. Arte, Storia, Memoria. Minerva Edizioni, Bologna, 

2016. (a továbbiakban: Martorelli, 2016) 

463 Két korábbi kalauz: Pesci, G. (szerk.): La Certosa di Bologna – Guida. Editrice Compositori, Bologna, 

2001. és Pesci, G. (szerk.): La Certosa di Bologna – Immortalità della memoria. Editrice Compositori, 

Bologna, 1998. 

464 http://www.museibologna.it/risorgimento/articoli/47756/offset/0/id/89241 Letöltve: 2017. március. 

465 A Cineca 1969-ben létrejött, 70 olasz egyetemet és 6 nemzeti kutatóintézetet összefogó nonprofit 

konzorcium. A Museo virtuale della Certosa projekt leírása: https://www.cineca.it/it/progetti/museo-virtuale-

della-certosa Letöltve: 2017. március. 

466 VISMAN – Virtual Scenarios Manager. 

467 Granelli, A. – Traclò, F.: Innovazione e cultura. Come le tecnologie digitali potenzieranno la rendita de 

nostro patrimonio culturale. Il Sole 24 ORE, Milano, 2006. (a továbbiakban: Granelli – Traclò, 2006) 

468 Barberis, W. – Monaco, G.: Spunti e riflessioni dal panorama nazionale. In: Granelli – Traclò, 2006. 228. 

http://www.museibologna.it/risorgimento/articoli/47756/offset/0/id/89241
https://www.cineca.it/it/progetti/museo-virtuale-della-certosa
https://www.cineca.it/it/progetti/museo-virtuale-della-certosa
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fejlesztésű (Open Source) modell számos előnye (fenntarthatóság, erőforrások megosztása 

más intézményekkel, az adatok könnyű újra felhasználhatósága stb.) egy olyan lehetséges 

jövőt vetít előre, amelyben a kulturális örökség valóban „nyitott”, mindenki számára 

elérhető, hozzáférhető.469 Így válhatnak a kulturális örökséget bemutató digitális képek, 

applikációk olyan eszközzé, mely arra ösztönzi a virtuális múzeum látogatóját, hogy a 

valóságban is megismerje az eredeti műalkotásokat.470  

 

A virtuális múzeum471 gondozását épp úgy, ahogyan a műemléki temető valorizálását, 

2009-től a Bologna Város Önkormányzata tulajdonában álló Museo civico del 

Risorgimento múzeum472 végzi. Nem véletlen tehát, hogy a két múzeum honlapja átjárható. 

A virtuális múzeum 3D modelljei és online adatbázisa, katalógusa – a világ bármely 

pontjáról – lehetővé teszi egy kényelmes virtuális séta keretében felfedezni a sírkertben 

alkotott művészek műveit és életét, de azokét is, akiknek az alkotások emléket állítottak, 

valamint azok családjairól és kapcsolódó eseményekről, helyszínekről is olvashatunk. 

Éppen úgy, ahogy Mauro Felicori, a Certosa projekt vezetője megálmodta azt: 

 

Infine abbiamo iniziato a realizzare quello che potrebbe apparire come un 

sogno, ed è certamente un progetto visionario. 

L’idea progettuale del nostro lavoro è di creare, chiostro dopo chiostro, il 

modello 3D di tutta la Certosa e metterlo in rete […] in modo che da tutto il mondo si 

possa passeggiare sotto i portici del cimitero e, clickando su di ogni singolo sepolcro, 

accedere al database che conterrà le notozie sugli artisti che hanno realizzato i 

monumenti e sulle biografie delle persone sepolte. 

Ecco uno degli assi della nuova museologia: quello che una volta era un museo 

e quella che una volta era una biblioteca-archivio tenendo ad unificarsi nella sfera del 

digitale, introducendo una prospettiva interessantissima, quella dello spazio culturale 

                                                           
469 Felicori, M. – Gaiani, M. – Guidazzoli, A. – Liguori, M. C.: Framework OS per la comunicazione storica 

e archeologica. Archeologia e Calcolatori, Supplemento 2, 2009. 206. 

470 Urbani, G.: Presentazione. In: Granelli – Traclò, 2006. VIII. 

471 Il Museo virtuale della Certosa: http://www.certosadibologna.it/museo_virtuale/museo_virtuale.html 

Letöltve: 2017. március. 

472 A Certosa-val kapcsolatos információk a Museo Civico del Risorgimento honlapján: 

http://www.comune.bologna.it/risorgimento/documenti/55018 Letöltve: 2017. március. 

http://www.certosadibologna.it/museo_virtuale/museo_virtuale.html
http://www.comune.bologna.it/risorgimento/documenti/55018
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virtuale totale, in cui coabitano modelli architettonici, immagini, suoni, testi, 

documenti, filmati.473 

 

A virtuális múzeumhoz kapcsolódó digitális könyvtár magában foglalja több könyvtár, 

levéltár, fotóarchívum anyagait is, mely számos városi intézmény adatbázisára épül.474 Így 

tehát kedvünkre böngészhetünk a gazdag digitális könyvtárban is, ahol számos különleges 

régi könyv, dokumentum (nyomtatott és kézirat), kiállítási katalógus került digitalizálásra, 

s ezáltal olyan anyagok is elérhetővé váltak, melyek a valóságban csak kutatók számára 

hozzáférhetőek.475 A Dizionario dei simboli funerari476 például egy olyan egyedülálló 

képes szótár, amelyből megismerhetjük a sírkert műalkotásain alkalmazott különféle 

növényi, állati és egyéb dekorációs elemek, szimbólumok jelentését. 

Egy példán szeretném bemutatni, hogyan is működik a rendkívül gazdag és 

informatív honlap. Ha egy konkrét személy, pl. az irodalmi Nobel-díjas Giosuè Carducci 

sírját keressük, akkor a menüben a „Persone”-ban a névsorban kiválasztjuk a keresett 

személyt, és azonnal a róla szóló információs helyre jutunk.477 Életrajza, sírfelirata mellett 

számos korabeli rövidfilmet is megtekinthetünk, pl. a Carducci-emlékmű 1928-as 

felavatásáról és a bolognai Carducci-házról (1949). Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a 

magáról a sírhelyről (Campo Carducci) készült mai videó, melyben Roberto Martorelli, a 

Certosa felelőse a helyszínen ismerteti a történetet, felirattal is ellátott, így a hallássérültek 

is élvezni tudják a bemutatót. Ezen kívül számos kapcsolódó dokumentumhoz is 

hozzáférhetünk itt.  

A legmodernebb technológiák alkalmazásával (3D, multimédia, interaktív elemek) 

kialakított honlapok alkalmasak a szélesebb közönség, a fiatalabb korosztály 

megszólítására is. Fontos ez azért is, mert a mindenki számára való hozzáférhetőség 

biztosítása – tehát a kulturális örökség online elérhetősége – ma már nemzetközi és 

                                                           
473 Felicori, M.: Nuove tecnologie per la didattica del patrimonio culturale. In: Borghi, B. – Venturoli, C. 

(szerk.): Patrimoni culturali tra storia e futuro. Pàtron, Granarolo dell’Emilia, 2009. (a továbbiakban: 

Felicori, 2009) 60. 

474 Ma mintegy 50 kulturális intézmény, 15 fotóarchívum vesz részt adatbázisával a Storia e Memoria di 

Bologna digitális könyvtár működtetésében. http://www.storiaememoriadibologna.it/crediti Letöltve: 2017. 

március. 

475 http://memoriadibologna.comune.bologna.it/certosa1/biblioteca/ Letöltve: 2017. március. 

476 http://memoriadibologna.comune.bologna.it/certosa/simboli/ Letöltve: 2017. március. 

477 http://www.storiaememoriadibologna.it/certosa/carducci-giosue-482360-persona Letöltve: 2017. március. 

http://www.storiaememoriadibologna.it/crediti
http://memoriadibologna.comune.bologna.it/certosa1/biblioteca/
http://memoriadibologna.comune.bologna.it/certosa/simboli/
http://www.storiaememoriadibologna.it/certosa/carducci-giosue-482360-persona
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Európai Uniós követelmény478 is. Ezt a gondolatot, a kultúrához való demokratikus 

hozzáférést, s ez által mind nagyobb közönség megszólítását, a digitális tartalmak 

növelését így fogalmazta meg Mauro Felicori:  

 

Sono convinto che, se vogliamo realizzare i due scopi principali di una politica 

culturale democratica e antieliteria, e cioè allargare il publico della cultura e 

aumentare i contenuti che siamo in grado di trasmettere a questo pubblico crescente, 

dobbiamo mettere l’enfasi sempre più sulla comunicazione, su idea del museo come 

”macchina comunicativa”, andando oltre le pur fondamentali funzioni della 

conservazione e del catalogo; dobbiamo passare dalla centralità delle collezioni alla 

centralità delle comunicazione.479 

 

Felicori arra is felhívja a figyelmet, hogy mind nagyobb hangsúlyt kell fektetni a 

kommunikációra, vagyis a múzeumra mint „kommunikációs gépezet”-re.480 Tehát a 

konzerváláson, a dokumentáláson túl a kulturális örökség értelmezése és bemutatása, 

megfelelő kommunikálása is legalább ilyen fontos. Ezek a gondolatok megtalálhatók a két 

ICOMOS karta – A kulturális turizmus nemzetközi kartája (1999) és a Kulturális örökségi 

helyszínek értelmezésének és bemutatásának kartája (2008) – alapelveiben is. Felicori 

kiemeli, hogy a megfelelő kommunikáció azt is jelenti, hogy nemcsak a képzett 

közönségnek szólóan kell értelmezni és bemutatni a kulturális örökséget (ráadásul mindezt 

közpénzen), hanem azok számára is, akik nem rendelkeznek művészeti képzettséggel, és 

éppen a kulturális örökségi kommunikáció által tudja csak befogadni és élvezni a 

művészetet. „Az igazi kihívás városainkat oktató városokká […] alakítani.”481 

A digitális könyvtár adatbázisa folyamatosan bővül – eddig több mint 100 videó 

készült el482 – segítve a Certosa kulturális, művészeti és történeti értékei értelmezését, 

                                                           
478 Ld. A Bizottság ajánlása (2006. augusztus 24.) a kulturális anyagok digitalizálásáról és online 

hozzáférhetőségéről, valamint a digitális megőrzésről (2006/585/EK); valamint A Tanács következtetései az 

Europeanának az európai kulturális örökség digitális hozzáférhetőségében, ismertségében és 

felhasználásában játszott szerepéről (2016/C 212/06). 

479 Felicori, 2009. 56. 

480 Ezt az álláspontját később is hangsúlyozza: Felicori, M.: La cultura sinonimo di sviluppo urbano. In: 

Vitali, W. (szerk.): Un agenda per le città. Nuove visioni per lo sviluppo urbano. Il Mulino, Bologna, 2014. 

167. 

481 Uo. 

482 https://www.youtube.com/user/storiamemoriabologna/playlists Letöltve: 2017. március. 

https://www.youtube.com/user/storiamemoriabologna/playlists
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bemutatását és megértését. Az egyre jobban kiteljesedő kutatásoknak köszönhetően 

kiállítások, nemzetközi és hazai konferenciák, publikációk, könyvbemutatók, valamint 

színes kulturális programok valósulnak meg, melyekről a Certosa483 és a Risorgimento 

múzeum484 honlapján és nyomtatott programfüzetekből is lehet tájékozódni. 

 

 

3.3.4. A műemléki sírkert fenntarthatósága 

 

 

A Certosa műemléki temető sikeresen megvalósított restaurálási és jól működő 

karbantartási munkáit, valamint az újrahasznosítási stratégia fenntartható működését az 

alábbiakban konkrét példákon keresztül mutatjuk be. 

 

A legelső újrahasznosított műemléki sír, a bolognai klasszicista szobrászat kiemelkedő 

alkotása – il monumento a Gaetano Gaspare Uttini485 (1737-1817), melyet Bologna egyik 

leghíresebb XIX. századi szobrásza, Giovanni Putti (1771-1847) 1818-ban készített, és a 

temető legrégibb és legértékesebb részen, az ún. Chiostro Terzo-ban található – 2005 

novemberében került új gazdához 90 éves koncesszióba (miután Bologna 

Önkormányzatára szállt az Uttini család kihalása következtében). A különleges síremlék 

restaurálását egy Európai Uniós projekt486 finanszírozásával, az Accademia di Belle Arti 

végezte el. A tervek szerint árverés keretében kívánták értékesíteni a felújított műemléki 

sírhelyet, melyre a felhívás 2005. szeptember 15-én jelent meg a Servizi Funerari di Hera 

Bologna srl honlapján.487 A kiindulási ár 112.000 euró volt. Az alkalomra készült díszes 

kiadvány a műemléki sír képes, szöveges bemutatásán túl az aukcióra és a koncesszióra 

vonatkozó adatokat is tartalmazza. A felhívás szerint az új tulajdonosnak kötelessége az 

előző, Uttini család emlékét tiszteletben tartani (a földi maradványokat és a sírfeliratot 

megőrizni), valamint az alapzatban elhelyezett 100x100 cm2-es új márványlapon az új 

                                                           
483 A Certosa régi honlapja: www.certosadibologna.it ma már a megújult honlapra mutat: 

http://www.storiaememoriadibologna.it/certosa Letöltve: 2017. március. 

484 http://www.comune.bologna.it/museorisorgimento/ Letöltve: 2017. március. 

485 A Bolognai Egyetem híres patológus-anatómus professzora volt. 

486 A SCENE projekt honlapja: www.scene-project.net Letöltve: 2017. március. 

487 www.gruppohera.it 2017 márciusában már nem elérhető. 

http://www.certosadibologna.it/
http://www.storiaememoriadibologna.it/certosa
http://www.comune.bologna.it/museorisorgimento/
http://www.scene-project.net/
http://www.gruppohera.it/
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tulajdonos is készíthet feliratot.488 A tervek szerint 2007 őszén további 17 műemléki sír 

kerül kalapács alá. „Az 500, Uttini síremlékhez hasonló jelentőségű sírhelyből legalább 

200 esetében nincsenek örökösök. Ha ez az első kezdeményezés felkelti a polgárok 

érdeklődését, akkor egy nagyon fontos mechanizmus indul be, lévén, hogy az árverésből 

befolyt összeget további műemléki sírok restaurálására lehet majd fordítani.” – nyilatkozta 

Mauro Felicori.489 A 2005. október 24-i határidőig egyetlen ajánlat sem érkezett, és 

érdeklődés hiányában az árverés is elmaradt. A továbbiakban ezt a módszert nem 

alkalmazta az önkormányzat.490 Az Uttini-síremléket végül 2005 novemberében sikerült 

értékesíteni több mint az eredetileg kiírt összegért.491 Így tehát mindenképpen sikeres volt 

az első újrahasznosítás, amely lehetővé tette további sírok restaurálását, s ezzel kezdetét 

vette az újrahasznosítási stratégia alkalmazása. 

 

A bolognai banki alapítványok hagyományosan részt vállalnak a város kulturális 

örökségének megőrzésében, konzerválásában, valorizálásában, illetve kulturális programok 

támogatásában. 2009-ben a Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna együttműködési 

megállapodást kötött Bologna Város Önkormányzatával, amelyben vállalta, hogy az első 

hároméves ciklusra évi 100.000 euró értékben támogatja a Certosa műemléki sírkert 

valorizációját, restaurálását, kulturális programok, vezetett séták, kutatások és kiállítások 

megvalósulását. 2009 és 2011 között 7 nagy méretű műemlék492 felújítására, 

konzerválására kerülhetett sor a Carisbo anyagi támogatásával. A felújított, majd 

koncesszióba adott sírok mellett restaurálásra került a Chiostro del 1500-t és a Chiostro 

della Chiesa-t összekötő folyosó is, amely több mint hatvan XIV-XVIII. századi márvány 

sírkő-lap felújítását is magába foglalta. Ezen kívül a San Girolamo templomban található 

Madonna col Bambino tra San Bruno e San Girolamo című hatalmas freskó, mely a híres 

                                                           
488 Felicori, M. – Martorelli, R. (szerk.): Tomba Uttini 1818. L’asta che dà il via alla rinascita della Certosa. 

Lanzi G. Grafico, Bologna, 2004. (a továbbiakban: Felicori – Martorelli, 2004) 10. 

489http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2005/09/16/all-asta-per-112-mila-euro-la.html 

Letöltve: 2017. március. 

490 Roberto Martorelli szóbeli tájékoztatása: Bologna, 2016. január 28. 

491 Felicori, M.: Gestione e valorizzazione dei cimiteri storici: il caso della Certosa di Bologna. Economia 

della Cultura, Anno XVI, 2006/n.2, Il Mulino, Bologna, 2006. 245. 

492 A 7 nagy méretű műemlék a 1811-1908 időszakból való: il Monumento di Giovanni Fabbri, il 

Monumento di Barbara Fieschi Doria, il Monumento di Francesco Tartagni Marvelli, il Monumento di 

Giovanni Atti, il Monumento di Giovanni Cattaneo De Volta, il Monumento di Pellegrino Matteucci, la Cella 

Rizzi. 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2005/09/16/all-asta-per-112-mila-euro-la.html
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Bartolomeo Cesi (1556-1629) alkotása, is a Carisbo anyagi támogatásának köszönheti 

megújulását. Érdemes megemlíteni, hogy az ASCE – Association of Significant Cemeteries 

in Europe 2011. szeptemberi bécsi éves ülése alkalmából kitüntetéssel ismerte el a Carisbo 

banki alapítvány bolognai Certosa műemléki sírkert valorizációja és restaurálás érdekében 

kifejtett munkásságát, anyagi támogatását, mecenatúráját, és követendő példaként állította 

egész Európa számára.493 A banki alapítvány évi 100.000 eurós támogatása azóta is 

folyamatos.494 

 

A Carisbo banki alapítványon kívül a kulturális örökség megőrzésével, konzerválásával 

foglalkozó intézet – IBC l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell’Emilia 

Romagna – is támogatta a Certosa restaurálási munkáit. 2012-ben az IBC anyagi és 

szakmai támogatásának köszönhetően 7 gipszből készült mellszobor újulhatott meg. A 

XIX. század második feléből való szobrok, melyek a Certosa Sala del Pantheonját 

díszítették, az olasz egyesítés jeles nemzeti és helyi személyiségeikről készültek: Giuseppe 

Mazzini, Camillo Benso Cavour, vagy a bolognai Gioacchino Napoleone Pepoli és Marco 

Minghetti. A gipsz-modellek, illetve az eredeti márványról készült másolatok 

helyreállításának jelentőségét bizonyítja, hogy sok esetben az eredeti szobrok eltűntek, 

jelentősen sérültek, illetve megsemmisültek, tehát az egyetlen hiteles bizonyítékot jelentik 

ezek a gipszmodellek. A másolatokat is jeles bolognai művészek készítették, mint pl. Carlo 

Monari vagy Diego Sarti. A restaurált mellszobrok, valamint az elmúlt mintegy 10 év 

restaurálási munkái és az utóbbi évek adományainak köszönhető dokumentumok, mintegy 

kétszáz XIX. századi fotó a Certosa projektért felelős Museo civico del Risorgimento-ban, 

2012. június 3-án nyílt, «Dalla Certosa al Museo – Restauri e acquisizioni» című kiállítás 

keretében kerültek bemutatásra.495 

 

A Certosa műemléki temető több évtizedes helyreállítási munkáinak és valorizációjának 

egyik jelentős állomásának is tekinthető a San Girolamo alla Certosa kolostortemplom 

restaurálási projektje, melyet a Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione 

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna 120.000 euróval 

                                                           
493 http://www.sassuolo2000.it/2011/09/13/bologna-la-fondazione-carisbo-premiata-con-lasce-award-2011-

dallassociazione-dei-cimiteri-storico-monumentali-in-europa/ Letöltve: 2017. március. 

494 Roberto Martorelli szóbeli tájékoztatása: Bologna, 2016. január 28. 

495http://urp.comune.bologna.it/comunica/comstampa.nsf/a4897572e36016a14125691900584bd0/842aa527a

063b400c1257a10002be3f1?OpenDocument Letöltve: 2017. március. 

http://www.sassuolo2000.it/2011/09/13/bologna-la-fondazione-carisbo-premiata-con-lasce-award-2011-dallassociazione-dei-cimiteri-storico-monumentali-in-europa/
http://www.sassuolo2000.it/2011/09/13/bologna-la-fondazione-carisbo-premiata-con-lasce-award-2011-dallassociazione-dei-cimiteri-storico-monumentali-in-europa/
http://urp.comune.bologna.it/comunica/comstampa.nsf/a4897572e36016a14125691900584bd0/842aa527a063b400c1257a10002be3f1?OpenDocument
http://urp.comune.bologna.it/comunica/comstampa.nsf/a4897572e36016a14125691900584bd0/842aa527a063b400c1257a10002be3f1?OpenDocument
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finanszírozott, és a Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna banki alapítvány 90.000 

euróval támogatott. A főhajó, a Cappella Maggiore mennyezetének helyreállítását 

követően a teljes belső dekoráció konzerválása, restaurálása is megvalósulhatott. Az 

oldalfalakon található hatalmas, Krisztus életét ábrázoló tablókat már a korábbi évek során 

helyreállították, és éppen a szakszerű, tudományos kutatáson alapuló restaurálásnak 

köszönhetően vált bizonyossá, hogy a San Bruno e sei compagni tabló valóban a híres 

festő, Bartolomeo Cesi alkotása. A helyreállítási munkákat a Studio Nonfarmale végezte 

szoros együttműködésben a Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e 

della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Bologna 

szakembereivel. A megújult templombelső 2013. december 6-án nyílt meg ismét a 

látogatók előtt. A projekt jó példája a közintézmények és a banki alapítvány eredményes 

együttműködésének. 496 

 

Az 1999-ben indult és azóta is sikeres műemlékvédelmi program keretében már nemcsak 

műemléki sírok, hanem nagyméretű szobrok is megújulhattak. A Fondazione Carisbo 

banki alapítvány 2009 óta minden évben részt vesz a felújítási munkák 

finanszírozásában.497 2013 és 2014 nyara között 8 nagy restauráló műhely nyílt meg és 

hajtotta végre az addigi legnagyobb számú konzerválási-műemlékvédelmi feladatokat, 

melyek minden esetben az illetékes műemlékvédelmi felügyelőség (Soprintendenza) 

szigorú szakmai felügyelete mellett valósulnak meg. A Certosa főbejárata hatalmas 

terrakotta szobrai, az ún. Siratók (Piangoloni), a Chiostro Maggiore két életnagyságú 

oroszlánszobra (18. ábra), három XIX. századi síremlék (monumento Maria Barbieri, 

Pellegrino Tomasoli, Olimpia Spada), a Chiostro Terzo északi oldala XIX. századi 

padlózata, valamint a Chiostro Sesto-ban a Monumento ai martiri del fascismo és a 

Monumento ossario ai Caduti delle Grande Guerra külső része kerültek restaurálásra. A 

munkálatok 122.605 eurós teljes költségének fedezését részben a lejárt, illetve elhagyott 

sírok újrahasznosításából, vagyis új családoknak való eladásából befolyó összegből, 

részben pedig a Carisbo banki alapítvány támogatásából tudták biztosítani. A restaurált 

                                                           
496 http://fondazionedelmonte.it/progetti/cultura/san-girolamo-della-certosa Letöltve: 2017. március. 

497 Az Alapítvány 2016. november 14-én módosított alapszabályzatában a hatáskörök között továbbra is 

szerepel, többek között, a művészet, a kulturális és természeti javak konzerválása és valorizálása. Statuto, 

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna. Bologna, 2016. 3.  

https://www.fondazionecarisbo.it/fondazionecarisbo/downloads/documents/Statuto_vigente_dal_2016.pdf 

Letöltve: 2017. március. 

http://fondazionedelmonte.it/progetti/cultura/san-girolamo-della-certosa
https://www.fondazionecarisbo.it/fondazionecarisbo/downloads/documents/Statuto_vigente_dal_2016.pdf
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Spada és a Barbieri síremlék így készen állt az újrahasznosításra. A Monumento Tomasoli 

sírhelyet pedig közösségi csontkamrává és urnák számára alakították át, melyet ezentúl 

bárki igénybe vehet. A koncesszióba adásból befolyt összeget az önkormányzat minden 

esetben további műemléki sírok restaurálására fordítja, így a műemléki temető restaurálása 

egy jól működő mechanizmus keretében hosszú távon önfenntartóvá válik. A 2005 óta 

elindított újrahasznosítási stratégia keretében 2014 nyaráig összesen 26 műemléki sírhely 

került helyreállításra. A műemlékvédelmi munkák sikeres befejezéséről és a felújított 

műemléki sírhelyek megvásárlási lehetőségéről nemcsak a Bologna Város Önkormányzata 

Iperbole hivatalos internethálója és a Bologna Welcome facebook-oldala, hanem a New 

restoration projects for the Certosa, Bologna Monumental Cemetery címmel, angol 

nyelven az Association of Significant Cemeteries in Europe európai műemléki 

temetőhálózat honlapja is tájékoztat, közkinccsé téve a követendő bolognai jó 

gyakorlatot.498 

 

2014 és 2015 nyara között további három műemlék újulhatott meg – teljes mértékben az 

újrahasznosítási stratégia eredményes működésének köszönhetően. Már nemcsak XIX. 

századi, hanem XX. századi alkotások helyreállítására is sor kerülhetett. Így a grandiózus 

Monumento Ossario ai partigiani caduti mintegy egy hónapig tartó munkálatai keretében a 

központi szoborcsoport és az emlékmű tetején található bronzszobrok felszíni rétegét 

eredeti formájában állították helyre, valamint galambok ellen elektromos védelmi rendszert 

építettek ki. A méretei miatt távolról is jól látható síremlék Bologna híres polgármestere, 

Giuseppe Dozza (1901-1974) akaratából, az olasz racionalizmus kiemelkedő építésze (akit 

az olasz Le Corbusier-nek tekintenek), Piero Bottoni (1903-1973) alkotásaként 1959-ben 

épült. A fejjel lefelé állított vasbeton csonka kúp alakú szobor-épület belsejében található, 

partizánok neveit tartalmazó 500 fülkesírhoz három irányból lépcsőn juthatunk le. A 

nyitott vasbeton-épület tetején, a kívül óriás betűvel négyszer körbefutó «liberi salgono nel 

cielo della gloria» szöveg bárhonnan jól olvasható. A restaurált Ossario Bologna 

történelmének és egyben identitásának fontos részét képezi.  

Az 1920-as években épült, téglalap alakú, 26/7 árkáddal körbezárt Chiostro Ottimo-

ban található Cappelina dei Caduti in Russia della Seconda Guerra Mondiale helyreállítási 

                                                           
498 http://www.comune.bologna.it/news/certosa-conclusi-otto-nuovi-cantieri-nellarea-monumentale és 

https://www.facebook.com/BolognaWelcome/posts/960500960642315 és 

http://www.significantcemeteries.org/2014/08/new-restoration-projects-for-certosa.html  

Letöltve: 2017. március. 

http://www.comune.bologna.it/news/certosa-conclusi-otto-nuovi-cantieri-nellarea-monumentale
https://www.facebook.com/BolognaWelcome/posts/960500960642315
http://www.significantcemeteries.org/2014/08/new-restoration-projects-for-certosa.html
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munkálatai két hónapot vettek igénybe. A síremlék teljes felületét megtisztították a 

kártékony növényektől, és a csapadékvíz által okozott jelentős károsodásokat 

megszüntették. Jóllehet mindig komoly kutatás előzi meg a helyreállítási munkákat, ebben 

az esetben nagyon kevés levéltári információt tudtak fellelni, amiből a Cappellina építési 

idejét 1952 utánra feltételezik. 

A Sala Ellittica-ban található impozáns, ám a 2004-ben leszakadt mennyezete miatt 

siralmas állapotban lévő Monumento Accursi teljes helyreállítása mintegy hat hónapig 

tartott. A mély sírfülkében elhelyezett gipsz szoborcsoport központi eleme az ügyvéd 

Domenico Accursi mellszobra, melyet két oldalról két fivére tógás, sirató alakja vesz körül. 

A még nem eléggé kutatott bolognai szobrász, Vincenzo Testoni (1801-1875) elgondolása 

szerint az elhunyt foglalkozását jelképező szoborcsoportról teljes mértékben hiányoznak a 

vallásos, katolikus elemek. Az értékes síremlék (melynek készítését kb. 1833-ra datálják) 

helyreállítására azért kerülhetett sor, mert lejárt a koncessziója, és a családfa-kutatások a 

család kihalását bizonyították. A felújított Monumento Accursi készen áll az 

újrahasznosításra, megújítható újabb 90 évre egy új család számára.  

A mintegy 37.500 euró restaurálási költséget teljes mértékben a helyreállított, 

újrahasznosított sírok eladásából tudták fedezni. A Monumento Accursi értékesítéséből 

befolyt összegből pedig további műemléki sírok helyreállítása valósul meg. Az 

önkormányzat sajtónyilatkozatából és a Museo civico del Risorgimento honlapján további 

részletes tájékoztatást kapunk a restaurálási munkákról, a sikeresen működő 

újrahasznosítási mechanizmusról és a megvásárolható síremlékekről.499 

 

Az eddig bemutatott példák alapján megállapítjuk, hogy az önkormányzat által alkalmazott 

újrahasznosítási stratégia jól működik, bevált, így a Certosa, Bologna híres műemléki 

sírkertje hosszú távú fenntartása megoldottnak mondható, a műemléki sírok restaurálása 

önfinanszírozóvá vált. 

 

A műemléki sírok újrahasznosítási stratégiája mellett azonban szükség van rendkívüli 

események miatt bekövetkezett állagromlás megállítására, a műemléki értékek 

restaurálásra is. Ilyen rendkívüli feladatot jelentett a 2012. májusi földrengés. A 

legjelentősebb károk éppen a legrégebbi, a XIX. században épült részeket érintette. A 
                                                           
499 http://comunicatistampa.comune.bologna.it/nuovi-restauri-in-certosa-tre-grandi-cantieri-conclusi-negli-

ultimi-12-mesi-994 és http://www.comune.bologna.it/risorgimento/articoli/47756/offset/12/id/80671 

Letöltve: 2017. március. 

http://comunicatistampa.comune.bologna.it/nuovi-restauri-in-certosa-tre-grandi-cantieri-conclusi-negli-ultimi-12-mesi-994
http://comunicatistampa.comune.bologna.it/nuovi-restauri-in-certosa-tre-grandi-cantieri-conclusi-negli-ultimi-12-mesi-994
http://www.comune.bologna.it/risorgimento/articoli/47756/offset/12/id/80671
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laikus szertartásoknak helyet adó Pantheon500 külső bejárati árkádja és a belső 

oszlopcsarnok vízszintes és függőleges teherhordó szerkezetében keletkezett komoly 

statikai problémákat kellett elsősorban megoldani, és a korábbinál nagyobb biztonságot 

létrehozni. A munkálatok csak 2015 nyarán kezdődhettek el, miután a költségekre 

előirányzott 160.000 euró a Società mista Bologna Servizi Cimiteriali 2015-2017-re 

vonatkozó pénzügyi tervében jóváhagyásra került. A privát cégek és az önkormányzat 

többségi tulajdonában álló vegyesvállalat nyereségét ajánlotta fel a munkálatok 

finanszírozására.501 A helyreállítás 2015 októberében készült el a műemléki felügyelőség 

szigorú felügyelete mellett. Az ünnepélyes avatási ceremóniára október 25-én, vasárnap 

került sor a polgármester, Virginio Merola jelenlétében, mellyel a bolognai személyiségek 

Patheonjának kulturális és társadalmi jelentőségét kívánták hangsúlyozni.502 A halottak 

napi kulturális programok már a megújult Pantheonban (19. ábra) valósulhattak meg.503 

 

Arra is van példa, hogy egyéni kezdeményezés alapján, egyetlen síremlék restaurálására 

gyűjt egy civil szervezet. A bolognai zeneszerző, Vincenzo Righini (1756-1812) sírjának 

helyreállítását az Associazione Amici della Certosa kulturális civil szervezet által gyűjtött 

anyagi támogatás tette lehetővé. Az általuk szervezett négy koncertből álló sorozat 

bevételének és önkéntesek felajánlásainak köszönhetően 2015-ben teljesen megújult a 

bolognai zeneszerző sírja, melyről a Baráti Kör facebook-oldala tájékoztat.504  

                                                           
500 Az 1812-ben tervezett Pantheonról olvashatjuk: «Si progetta di dedicare nel Grande Cimitero della 

Certosa di Bologna un luogo alla memoria degli uomini illustri, che ne’ passati secoli fiorirono in questa 

Città nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, e nelle armi.» In: Vidor, 2012. 170. Végül Giuseppe Tubertini 

terve alapján, 1828-ban készült csak el a Pantheon, melyet 2008-ban Flavio Favelli építész "Sala d'Attesa"-

nak nevezett át, miután a termet teljesen új művészeti berendezéssel látta el. 

http://www.storiaememoriadibologna.it/sala-dattesa-pantheon-993-opera Letöltve: 2017. március. 

501 http://comunicatistampa.comune.bologna.it/pantheon-della-certosa-iniziati-i-lavori-di-restauro-271 

Letöltve: 2017. március. 

502http://urp.comune.bologna.it/comunica/comstampa.nsf/faa30f1db70ca835412569190058e89b/5bb85041bc

255896c1257ee70031d237?OpenDocument Letöltve: 2017. március. 

503 2015. november 1-én, egy esti színházi előadás keretében magam is megcsodálhattam a felújított, 

helyreállított Pantheont. 

504 Ld. a Baráti Kör 2016.01.17-i facebook-bejegyzése: https://www.facebook.com/AmiciCertosaBologna/ 

Letöltve: 2017. március. 

http://www.storiaememoriadibologna.it/sala-dattesa-pantheon-993-opera
http://comunicatistampa.comune.bologna.it/pantheon-della-certosa-iniziati-i-lavori-di-restauro-271
http://urp.comune.bologna.it/comunica/comstampa.nsf/faa30f1db70ca835412569190058e89b/5bb85041bc255896c1257ee70031d237?OpenDocument
http://urp.comune.bologna.it/comunica/comstampa.nsf/faa30f1db70ca835412569190058e89b/5bb85041bc255896c1257ee70031d237?OpenDocument
https://www.facebook.com/AmiciCertosaBologna/
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Az Associazione Amici della Certosa egy másik példamutató akciója, amikor egy 

általuk szervezett öt estés nyári idegenvezetett séta teljes bevételét felajánlották a Certosa 

restaurálására és valorizálására.505 

 

A rendszeres karbantartás – közismerten – a legjobb és leggazdaságosabb módja a 

kulturális örökség megőrzésének, hosszú távon való fenntartásának. A folyamatos 

karbantartási munkálatokkal megelőzhetőek a komolyabb károsodások, melyek rendkívüli 

beavatkozást, költséges konzerválási, illetve helyreállítási feladatokat jelentenének. Ezért a 

műemléki temető karbantartásának hosszú távú megoldására – kísérleti projekt keretében – 

a Certosa megőrzéséért leginkább elkötelezett bolognai civil szervezet vállalkozott. 

 

Az Associazione Amici della Certosa civil szervezet 2009 júniusában azzal az ambiciózus 

és hosszú távú szándékkal jött létre, hogy aktívan részt vegyen a történeti-művészeti 

értékekkel rendelkező bolognai műemléki sírkert megőrzésében, valorizálásában.506 Az 

ötletadó és alapító az a Roberto Martorelli, aki ma is a műemléki temető legaktívabb és 

leglelkesebb támogatója, és egy személyben a Bologna Város Önkormányzata 

tulajdonában álló Museo civico del Risorgimento múzeumon belül 2009 óta a Progetto 

Certosa felelőse. Az első évben mintegy 30 tag, 2017-ben már több mint 100 aktív 

önkéntes vesz részt a Baráti Kör sokszínű feladataiban.  

Az Associazione Amici della Certosa népszerűsíti, támogatja a Certosa műemléki 

temetőt mint a város és városlakói számára elsődleges fontosságú kulturális örökséget, 

együttműködik helyi intézményekkel annak érdekében, hogy megóvja, megőrizze, 

konzerválja ezt a különleges műemléki helyszínt és biztosítsa annak folyamatos 

karbantartását, fenntartását, valamint aktívan közreműködik a munkálatokhoz szükséges 

finanszírozás előteremtésében.507 

A Baráti Kör eddig ismertetett tevékenységein kívül (infópont működtetése, 

kulturális programok szervezése, pénzgyűjtés műemléki sírok restaurálására, értékes 

történeti dokumentumok, tárgyak vásárlása és a Risorgimento múzeumnak adományozása 

stb.) az egyik legfontosabb a 2014-ben, kísérleti jelleggel útjára indított projekt, az «Il 

volontariato al servizio del patrimonio cuturale della Certosa», későbbi, ismertebb nevén 

                                                           
505 Storie, opere e glorie bolognesi al chiar di luna, 2011. július 28., augusztus 4., 11., 18., 25. In: Calendario 

estivo 2011. 

506 http://www.amicicertosabologna.eu/storia.html Letöltve: 2017. március. 

507 Részlet: Statuto, Art. 2 http://www.amicicertosabologna.eu/statuto.html Letöltve: 2017. március. 

http://www.amicicertosabologna.eu/storia.html
http://www.amicicertosabologna.eu/statuto.html
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«Laboratorio sperimentale di spolveratura in Certosa».508 (4. függelék) A műemléki sírok 

rendszeres karbantartását célul tűző projekt keretében két önkéntes restaurátor a Baráti Kör 

több mint harminc tagját képezte ki, hogy a Bologna Servizi Cimiteriali és a Commissione 

Artistica509 egyetértésével, a Museo civico del Risorgimento által kiválasztott mintegy 30 

szobron, műemléki síron egyszerű tisztítási, portalanítási munkákat elvégezhessen. A 

háromnapos képzést követően az első kísérleti „portalanításra” 2014. márciusában, két 

hétvégén került sor.510 A projekt sikerére és hasznosságára való tekintettel a folytatáshoz 

újabb önkéntesek bevonására 2015 februárjában felhívást tettek közzé az önkormányzat 

honlapján «Questo l'ho fatto io! Volontari in Certosa al servizio del patrimonio culturale» 

címmel511, és az elvégzett munkákról bemutató előadást tartottak. 2015 májusában újabb 

önkénteseket képeztek ki, júniusban pedig újabb mintegy 30 műalkotás tisztítását végezték 

el önkéntes restaurátorok vezetésével. (20. ábra) A minél nagyobb közönség elérése 

érdekében nemcsak a közösségi médiában, az önkormányzat Iperbole városi 

internethálóján és a Risorgimento múzeum honlapján, hanem a népszerű helyi újságban512 

is részvételre hívták az érdeklődőket, jelezve, hogy nemcsak júniusban, hanem ősszel is 

indulnak újabb önkéntes csoportok a Certosa műemléki értékeinek megőrzésére, 

karbantartására. Így kerülhetett sor 2015 novemberében, már nemcsak a műemléki 

sírkertben, hanem az óváros központjában található Pallazzo Comunale-ban a XVI. századi 

hatalmas Ercole szobor portalanítására is, amelyre a megtisztelő felkérés – az eddig 

elvégzett karbantartási munkák elismeréseként – az Ufficio del Cerimoniale del Sindaco-

tól érkezett – ahogy erről a Baráti Kör facebook-oldala egyik bejegyzéséből értesültünk.513 

2016-ban már a harmadik éve szervezték meg a portalanítást a Certosa műemléki 

                                                           
508 A Baráti Kör tevékenységéről Ld: ww.amicicertosabologna.eu/iniziative.html Letöltve: 2017. március, és 

információs dokumentum, melyet Roberto Martorelli bocsátott a rendelkezésemre 2016. január 28-án, 

Bolognában. 

509 Többek között tagja a Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici delle province di Bologna, 

Modena e Reggio Emilia és az Accademia di Belle arti is. 

510 Szóbeli és írásos tájékoztatás Melissa La Maida referenstől (MAMbo), aki a Baráti Körnek is a tagja, 

Bolognában, 2014. augusztus 19-én. 

511 http://www.comune.bologna.it/news/questo-lho-fatto-io-volontari-certosa-al-servizio-del-patrimonio-

culturale Letöltve: 2017. március. 

512 http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/curiosit%C3%A0/certosa-progetto-spolveratura-1.973357 

Letöltve: 2017. március. 

513 Ld. a Baráti Kör 2015.11.30-i facebook-bejegyzése: https://www.facebook.com/AmiciCertosaBologna/ 

Letöltve: 2017. március. 

http://www.comune.bologna.it/news/questo-lho-fatto-io-volontari-certosa-al-servizio-del-patrimonio-culturale
http://www.comune.bologna.it/news/questo-lho-fatto-io-volontari-certosa-al-servizio-del-patrimonio-culturale
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/curiosit%C3%A0/certosa-progetto-spolveratura-1.973357
https://www.facebook.com/AmiciCertosaBologna/
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sírkertben. Ez alkalommal már három önkéntes restaurátor felügyelete alatt 21 újabb 

műemlék nyerte vissza eredeti szépségét.514 2017-ben márciusban indult az éves 

karbantartási képzés az új önkéntesek számára, akik további 16 síremléket adoptálnak, 

vagyis végzik rajtuk a rendszeres tisztítási, portalanítási munkákat.515 Így összesen közel 

100 műemlék rendszeres karbantartását végzik az Associazione Amici della Certosa 

önkéntesei. 

A tisztításra kijelölést minden esetben alapos felmérési munka és tervezés előzi meg. 

A karbantartási munkálatok során pontos dokumentálást végeznek (papíron, elektronikusan 

és digitális kamerával) annak érdekében, hogy nyomon követhető legyen az elvégzett 

munka, valamint, hogy a későbbiek során tervezni tudják az ismételt és rendszeres 

karbantartást.  

 

Fontos megjegyeznünk, hogy a tisztítási, portalanítási munkák alkalmával az 

önkénteseknek lehetőségük van közelebbről is megismerkedni a műalkotásokkal, a 

művészek munkáival, életével, a Certosa és Bologna történetével. Így a megismeréssel 

nemcsak a kulturális örökség megőrzésnek és a következő generációnak való 

továbbörökítésének fontosságát tudatosítják, hanem a gyakorlati karbantartási 

munkálatokkal magának az örökségnek a megőrzésében is aktívan részt vesznek. Az 

önkéntesek által végzett munkának nemcsak gazdasági, esztétikai, hanem jelentős 

társadalmi értéke is van. Az önkéntes munka azt is bizonyítja, hogy Bologna városa – 

polgárai és intézményei összefogásával – képes megbirkózni a válság következtében egyre 

szűkülő közösségi források miatt kényszerűségből elmaradó, ám szükséges 

örökségvédelmi feladatokkal. A kulturális örökségükért érzett felelősségük alapján 

felvállalt önkéntes munkájukkal a patrióták azt is bizonyítják, hogy egy kis jó szándékkal 

ők maguk is képesek megváltoztatni, jobbá tenni környezetüket, megóvni örökségüket. 

Példamutató tevékenységükkel másokat is a közös örökség megóvására ösztönöznek, 

ahogy ezt az egyre növekvő számú örökségközösség, az Associazione Amici della Certosa 

bizonyítja. 

 

                                                           
514 http://www.museibologna.it/risorgimento/articoli/47756/offset/6/id/86512 Letöltve: 2017. március. 

515 Roberto Martorelli 2017. március 13-i bejegyzése az Amanti Cimiteri Monumentali csoportban: 

https://www.facebook.com/groups/897064036986354/permalink/1812770108749071/ Letöltve: 2017. 

március. 

http://www.museibologna.it/risorgimento/articoli/47756/offset/6/id/86512
https://www.facebook.com/groups/897064036986354/permalink/1812770108749071/
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Helyreállítási munkának köszönhetően egy érdekes felfedezésre is lehetőség adódott. Az 

1820 körül készült Monumento di Taddeo Matuszewic restaurálása során megtalálták a 

szobrászművész elrejtett aláírását (L(e)andro Biglioschi), és így az addig ismeretlen 

szerzőnek tartott alkotót egyértelműen be tudták azonosítani.516 

 

A banki alapítványokon kívül helyi civil szervezetek517 és önkéntesek is folyamatosan 

támogatják a Certosa valorizálását, restaurálását. A civil szervezetek által megvalósított 

kulturális programok (vezetett séták, koncertek, performanszok, előadások, kiállítások stb.) 

minden eladott belépőjegy árából 2-2 eurót ajánlanak fel. 

 

Végül fontosnak tartjuk megemlíteni Dario Franceschini kultuszminiszter által 2014-ben 

létrehozott ún. Art Bonus mecenatúra-rendszert518, amelynek köszönhetően a Certosa 

műemléki sírkert restaurálásának támogatására is lehetőség nyílt. A kormány hivatalos Art 

Bonus-oldalán519 közzé tett adatok alapján az Istituzione Bologna Musei (melynek tagja a 

Museo e Biblioteca del Risorgimento, s azon keresztül a Certosa is) számára lehetővé vált 

2015-re és 2016-ra meghatározott összeg keretéig támogatások fogadása a kulturális 

örökség és könyvállomány valorizálása, karbantartása és restaurálása témákban. 2015-re 

tervezett 60.000 eurós keretet 21.000 euróval túlteljesítették a Bologna kulturális 

örökségéért felelősséget érző adományozók. A várakozáson felüli rendkívül pozitív 

eredmény alapján 2016-ra tervezett 80.000 eurós keretet is sikerült túlszárnyalni 5.000 

euróval. Az Istituzione Bologna Musei honlapján520 olvasható tájékoztató további 

adományozásra bíztat. Az eddigi sikerek a 2017-es évre és remélhetőleg a továbbiakra is 

komoly lehetőséget jelentenek a kulturális örökség megőrzése, fenntartása, valorizációja 

számára.  

 

                                                           
516 http://www.storiaememoriadibologna.it/monumento-di-taddeo-matuszewic-54-opera Letöltve: 2017. 

március. 

517 Associazione culturale Didasco, Associazione Amici della Certosa, Associazione 8cento, Centro Bologna 

Clubs, Design People, Associazione Parco Giardini Margherita, Associazione Atti Sonori, CRASFORM 

onlus, Associazione Vox Vitae, Associazione Rimachèride.  

518 „Decreto 31/05/2014 n. 83, detto Decreto Art bonus, convertito con modificazioni nella Legge 29/07/2014 

n. 106”, mely lehetővé teszi az adományozó számára meghatározott kulturális célra adott adománya 65%-át 

leírni az adójából. 

519 http://artbonus.gov.it/istituzione-bologna-musei.html Letöltve: 2017. március. 

520 http://www.museibologna.it/documenti/80668 2017. március. 

http://www.storiaememoriadibologna.it/monumento-di-taddeo-matuszewic-54-opera
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-05-31;83!vig=
http://artbonus.gov.it/istituzione-bologna-musei.html
http://www.museibologna.it/documenti/80668
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A Certosa műemléki sírkert hosszú távú fenntartása – az újrahasznosítási stratégiának és a 

patrióta kulturális civil szervezetek, elsősorban a leginkább elkötelezett Associazione Amici 

della Certosa, a rendszeres karbantartási munkálatokban való aktív részvételének 

köszönhetően – biztosítottnak mondható. 

 

 

3.3.5. Kutatás, dokumentálás, közzététel 

 

 

Storia archeologica, storia dell’arte, storia della città, storie private… non c’è luogo in Bologna, che 

possa meglio rappresentare tutto questo. 

Mirtide Gavelli: Un libro aperto sulla storia521 

 

 

A Certosa műemléki temető szakszerű kutatása a műemléki sírok 1998-ban kezdődött 

felmérésével, katalogizálásával vette kezdetét, melynek során művészettörténészek több 

mint 9.000 művészettörténetileg értékes elemet azonosítottak. Ezek feldolgozása hosszú 

évekre, évtizedekre új kutatási feladatot biztosított történészek, művészettörténészek, 

építészek, építészettörténészek, műemlékvédelmi szakemberek, sírfelirat-kutatók, 

akadémikusok, egyetemisták s mindazok számára, akiknek felkeltette az érdeklődését ez a 

még alig ismert és kutatott terület. Nincs még egy olyan hely Bolognában, mely egyszerre 

és teljes harmóniában képes bemutatni a város és lakói XIX-XX. századi történetét, 

művészetét, építészetét. 

Az alábbiakban a kutatás állomásait, eredményeit bemutató kiállításokról, 

kiadványokról, publikációkról adunk összefoglalást. 

 

A műemléki sírok helyreállítását minden esetben szakszerű kutatás, dokumentálás előzi 

meg. Az első műemléki sír – Monumento Uttini di Giovanni Putti – restaurálását megelőző 

kutatás eredményeit, majd a helyreállított sírhelyről és magáról a műemléki temetőről 

készült művészeti fotóanyagot impozáns kiadványban522 tették közzé: 2005-ben, árverés 

                                                           
521 Martorelli, R. (szerk.): La Certosa di Bologna – Un libro aperto sulla Storia. (Kiállítás katalógus), 

Tipografia Moderna, Bologna, 2009. (a továbbiakban: Martorelli, 2009) 193. 

522 Felicori – Martorelli, 2004. 
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keretében kívánták értékesíteni, újrahasznosítani a különleges, egyik legkorábbi, 1818-ban 

készült értékes műemléki síremléket. 

 

2009-ben először kerülhetett sor egy olyan kiállításra,523 mely Bologna műemléki sírkertjét 

mutatta be a nagyközönség számára. A mintegy tíz éves kutatás eredményeit ismertető 

anyag gazdagságát lehetetlen lenne akárcsak röviden is összefoglalni. Közel negyven 

történész, művészettörténész, építész, antropológus, pszichológus, restaurátor, epigráfus és 

különféle területek kutatói tanulmányát az etruszk nekropolisz felfedezéséről, a karthauzi 

kolostor történetéről, a modernkori köztemető kialakításának és bővítéseinek 

körülményeiről, a legértékesebb XIX. századi sírokról és a XX. század első feléhez tartozó 

műemlékekről olvashatjuk a kiállítás katalógusában. A gazdag illusztráció csak ízelítő a 

mintegy 35.000 fotóból és 6.000 műalkotás-leírásból.524 A katalógus nemcsak a már 

elvégzett hatalmas munkára és a még kutatható/kutatandó területekre, hanem arra is 

felhívja a figyelmet, hogy milyen gazdag örökség rejtőzik a levéltárakban és a helyi 

kulturális intézményekben. A La Certosa di Bologna – Un libro aperto sulla storia című 

kiállítás és katalógus hatalmas intézményi összefogás (levéltárak, múzeumok, tudományos 

dokumentációs központ, műemléki felügyelőség)525 eredményeként jött létre. A kutatási 

anyagokhoz való hozzáférést számos köz- és magán intézmény526 tette lehetővé. Az anyagi 

támogatók között kulturális civil szervezetet, banki alapítványt és magán céget is 

találunk.527 Végül meg kell említenünk, hogy a kutatási anyag nemcsak a kiállítás és a 

katalógus által, hanem – a legújabb technológiáknak köszönhetően – az interneten 

                                                           
523 A kiállítás 2009. május 23. és július 15. között a Museo civico del Risorgimento múzeumban volt látható. 

524 Martorelli, 2009. 11. 

525 Archivio Storico del Comune di Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio – Bologna, Casa 

Carducci – Bologna, Chiesa San Girolamo della Certosa – Padri Passionisti, Hera Bologna – Servizi 

Funerari, Istituto Araldico Genealogico Italiano, Istituzione Galleria d’Arte Moderna – Bologna, Musei 

Civici d’Arte Antica – Bologna, Museo Civico Archeologico – Bologna, Scuola di Genealogia Araldica e 

Scienze Documentarie, Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici – Bologna.  

526 Accademia di Belle Arti, Archivio di Stato, Archivio Storico Comunale, Biblioteca dell’Archiginnasio, 

Cimitero della Certosa, Cineteca di Bologna, Fondazione Collegio Artistico Angelo Venturoli, Collezioni 

Comunali d’Arte, Collezioni d’Arte e di Storia, della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, MAMbo – 

Galleria d’arte Moerna di Bologna – Collezioni Storiche, Museo Civico Archeologico, Museo Civico 

Medievale, Museo civico del Risorgimento, Pinacoteca Nazionale. 

527 Didasco Associazione culturale, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Centro studi Farinelli, Ditta 

Gabrielli Fiori e verde nel classico.  
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keresztül bárki számára hozzáférhetővé vált. A Certosa virtuális múzeuma és digitális 

könyvtára folyamatosan bővül a kutatási anyagokkal, melyről nemcsak az önkormányzat 

Iperbole hivatalos civil internethálója, a Risorgimento múzeum és a kulturális civil 

szervezetek híreiből és hírleveleiből értesülhetünk, hanem a közösségi médiából is, ahol a 

téma legaktívabb képviselője, Roberto Martorelli naponta hívja fel a figyelmünket egy-egy 

újabb kutatási eredményre, érdekességre, hozzáférhetővé vált digitalizált dokumentumra. 

 

A Certosa kutatását először közönség elé táró bemutatkozást jelentős szakmai és civil 

érdeklődés kísérte. Így a folytatásra, egy év múlva, még nagyobb szabású, három 

helyszínen (a Carisbo banki alapítvány székhelyén, a Nemzeti Képtár egyik impozáns 

palotájában és a Risorgimento múzeumban)528 megvalósuló kiállításra került sor 2010. 

május 29. és július 11. között. A szervezők szándéka szerint a bolognai műemléki sírkert 

teljes történetéről kívántak átfogó képet adni, elsősorban olyan tárgyak, műalkotások, 

rajzok, tervek és egyéb dokumentumok alapján, melyek még nem kerültek nyilvánosságra, 

publikálásra. A több, mint 300 oldalas, színes és fekete-fehér képekkel illusztrált 

katalógusban529 is bemutatott kiállítási tárgyak és dokumentumok530 hangsúlyozottan csak 

töredéke annak a hatalmas anyagnak, amely még feldolgozásra vár. A kiállítás címe – Luce 

sulle tenebre. Tesori preziosi e nascosti dalla Certosa di Bologna – is arra utal, hogy 

értékes kincseket rejt a Certosa, amelyre szeretnének rávilágítani. Mauro Felicori, az 1999-

ben indult műemlékvédelmi program felelőse a katalógus bevezetőjében összefoglalja az 

eddig elvégzett munka eredményeit. Kiemeli az önkormányzat szerepét és a hatalmas 

intézményi összefogás jelentőségét a műemléki sírkert megőrzése, restaurálása, 

valorizálása érdekében. Bologna kezdeményezésére 2001-ben létrejött Association of 

Significant Cemeteries in Europe hálózat európai kontextusba helyezi a Certosa műemléki 

temetőt, melynek köszönhetően ismertsége európai szinten is megerősödik, és közös 

kutatási, megőrzési, valorizálási projektekben tudnak együttműködni európai 

szakemberekkel. Felicori az általa kifejlesztett újrahasznosítási stratégia kapcsán 

megemlíti, hogy már más olasz városok is átvették, alkalmazzák azt. Hangsúlyozza a 

                                                           
528 Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna – Casa Saraceni, Pinacoteca Nazionale – Palazzo Pepoli 

Campogrande, Comune di Bologna – Museo civico del Risorgimento  

529 Buscaroli, B. – Martorelli, R. (szerk.): Luce sulle tenebre. Tesori preziosi e nascosti dalla Certosa di 

Bologna. (Kiállítás katalógus), Bononia University Press, Bologna, 2010. 

530 A kiállítás anyaga elsősorban három intézetnek köszönhető: Archivio Storico Comunale, Fondazione 

Cassa di Risparmio in Bologna és a Pinacoteca Nazionale. 
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Carisbo banki alapítvány elkötelezettségét, anyagi támogatását a Certosa restaurálása és 

valorizálása érdekében, nem megfeledkezve a patrióta bolognaiak adományairól sem. A 

helyi civil szervezetek által szervezett kulturális programokkal, koncertekkel, nappali és 

éjszakai sétákkal a nagyközönség figyelmét is szeretnék felhívni Bologna legnagyobb 

múzeumának európai viszonylatban is egyedülálló értékeire, megőrzésének, a következő 

generációk számára való továbbörökítésének fontosságára. A kiállítás és a katalógus 

anyagi támogatói a Fondazione Carisbo, a bolognai civil szervezet, a Didasco 

associazione culturale és a Ministero per i Beni e le Attività Culturali.  

 

Egy különös véletlennek és nagylelkű adománynak köszönhető annak a kiadványnak531 a 

létrejötte, mely a Venturi, Tura és Sacilotto márványcégek munkáit és történetét mutatja 

be. 2009-ben a Sacilotto cég a Venturi márványmegmunkáló műhelytől örökölt épület 

padlásán megtalált Venturi-archívumot a Risorgimento múzeumnak ajándékozta. Az 

adomány jelentőségét bizonyítja a több, mint 1000 kép, képeslap, fotó, negatív, fotóalbum 

és különféle kiadvány, mely egykor a viszonylag kevéssé ismert, a Bologna melletti kis 

településen, Pietrasanta-ban 1840-ben alapított, ám később annál sikeresebb bolognai 

Venturi márványműhely és szobrászművészei munkáit mutatja be. A Certosa mellett 

működő márványüzem nemcsak Bologna és műemléki sírkertje számára készített 

alkotásokat, de más városok, mint pl. Ferrara, Padova, Róma,532 Nápoly, Sevilla, Valencia 

és a venezuelai Caracas is a megrendelői között voltak. A Venturi céget később a Primo 

Tura vállalat örökölte meg, amelyet 1988-tól a Sacilotto családi vállalkozás működtet. Az 

adománynak köszönhetően egy újabb és jelentős gyűjteménnyel gazdagodott a 

Risorgimento múzeum, amely kiváló alapot jelent a XIX. századi bolognai és olasz 

szobrászat történetének megértéséhez. A gazdag anyag a Venturi cég teljes munkásságát 

bemutatja a márványsíremlékektől, a hatalmas köztéri szobrokat, márványkandallókat és 

kisebb alkotásokat, mint pl. a „statue da salotto”, vagy vázlatrajzokat, modelleket is 

magába foglaló munkákig. A szakszerű és alapos feldolgozás és kutatás eredményeként 

2011-ben megjelent több, mint 100 oldalas, színes képekkel, rajzokkal, tervekkel gazdagon 

illusztrált kiadvány csak alig húsz százalékát mutatja be az eddig teljesen kiadatlan 

                                                           
531 Degiovanni, C. – Martorelli, R. (szerk.): Venturi, Tura, Sacilotto. 170 anni di lavorazione del marmo tra 

Bologna, Pietrasanta e Caracas. Tipografia Moderna, Bologna, 2011. (a továbbiakban: Degiovanni – 

Martorelli, 2011) 

532 A római San Lorenzo al Verano templomban található IX. Piusz pápa síremlékét is a Davide Venturi & 

Figlio cég készítette. Ld. Degiovanni – Martorelli, 2011. 24-25. 
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anyagnak. A véletlennek köszönhető felfedezés és adomány további kutatási lehetőségeket 

kínál, mely Bologna és híres caposanto-ja történetének, kulturális örökségének mind jobb 

megismerését teszi lehetővé. 

 

Négy éves kutatás eredményeként, 2012-ben látott napvilágot Gian Marco Vidor 

hiánypótló műve, a Certosa első tudományos leírása.533 Az elsősorban helyi 

archívumokban és könyvtárakban534 fellelhető, de még ki nem adott dokumentumok 

alapján rekonstruált „temető-biográfia” nemcsak a bolognai sírkert részletes történetét és a 

halállal, temetéssel kapcsolatos különféle aspektusokat, szertatásokat, szokásokat, hanem 

az itáliai történelmi hátteret is ismerteti, eljutva egészen napjainkig. A konklúzióban 

elismeri a műemléki sírkertek fennmaradásához, fenntartható megőrzésükhöz szükséges és 

már más európai országokban is felismert újrahasznosítás módszerét. Felhívja a figyelmet 

arra is, hogy a műemléki sírkertek átalakulóban vannak: miközben meg kell őrizni eredeti 

használatukat, a múzeumi, oktató, ismeretterjesztő, turisztikai funkció is egyre jelentősebb 

szerepet kap. Innovatív megoldásokkal, pl. éjszakai koncertek, színházi előadások 

különleges helyszíneként, új lehetőségeket kínálnak a helyi társadalom és a kulturális 

turizmus számára is. A mintegy 300 oldalas könyv megjelenését Bologna Város 

Önkormányzata, a Fondazione Carisbo banki alapítvány, a Museo civico del Risorgimento 

anyagi támogatása tette lehetővé. 

 

2015-ben Angelo Venturoli építész (Medicina, 1749 – Bologna,1821) által alapított 

Collegio Venturoli 190 éves működésének alkalmából kiállítás nyílt a Museo civico di 

Medicina múzeumban. A bolognai klasszicizmus meghatározó alakja nemcsak Bologna 

városában, hanem a Certosa műemléki temetőben is gazdag életművet hagyott hátra. A 

kiállítással párhuzamosan 2015. április 19. és június 14. között – a széles közönség szinte 

valamennyi rétegéhez szólva – szakmai előadások, konferenciák, vezetett séták (vakok 

számára is!), felnőtteknek és gyerekeknek metszet-készítő kurzusok, ismeretterjesztő 

programok keretében több helyszínen (Bologna, Castel Guelfo, Medicina) mutatták be a 

kutatók munkáik eredményét. Roberto Martorelli, a kiállítás egyik kurátora vezetésével 

magam is megismerkedhettem a mintegy 100 műalkotással (festmények, szobrok) és 

                                                           
533 Vidor, 2012. 

534 Archivio Arcivescovile, Bologna; Archives Nationales, Paris; Archivio Storico Comunale, Torino; 

Archivio di Stato, Bologna; Archivio Storico Comunale, Bologna; Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, 

Bologna; Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Bologna, Gabinetto Disegni e Stampe. 
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dokumentumokkal, melyek jelentős része ez alkalommal került először nyilvánosság elé. 

Venturoli művein kívül az általa alapított bolognai Collegio Artistico-ban tanult művészek 

munkáiból is kaphattunk ízelítőt. A kiállítás több, mint 300 oldalas katalógusa képekkel, 

rajzokkal, dokumentumokkal gazdagon illusztrált tanulmányai több éves kutatás 

eredménye, melyben mintegy húsz kulturális szervezet, művészeti intézet, egyetem, 

múzeum példamutató partnerségben működött együtt. A Certosa digitális könyvtárában a 

kiállításról két videó,535 a katalógus összefoglalója,536 Venturoli első és egyetlen, 1827-ben 

kiadott életrajza537 bárki számára hozzáférhető.  

 

Roberto Martorelli ötlete alapján elindított és gondozásában megjelenő bolognai 

szobrászművészek munkásságát bemutató sorozat – Scultori bolognesi dell’800 e dell’900 

– kétségkívül új lendületet adott a XIX-XX. századi bolognai szobrászat kutatásához. Az 

elmúlt mintegy kétszáz év olasz szobrászatában szinte ismeretlen bolognai művészek 

munkáinak kutatása és dokumentálása nemcsak Bologna, hanem az egész itáliai szobrászat 

megértése szempontjából kiemelkedően fontos.  

Az első hiánypótló monográfia 2012-ben jelent meg Silverio Montaguti (1870-1947) 

szobrászművész munkásságáról.538 A főleg Bolognában alkotott művész számos munkája 

gazdagítja a bolognai sírkertet.539 Köztéri szobrai közül kiemelkedik Bologna egyik 

városközponti főútján (Via dell’Indipendenza) található Monumento Giuseppe Garibaldi 

(1900). A Teatro Comunale előcsarnokát díszíti Wagnerről (1906) és Verdiről (1912) 

készült bronz-domborműve. Műveit köz- és magánintézetek, magángyűjtemények őrzik. 

Giosuè Carducci márvány-mellszobra (1925) a Museo della Storia di Bologna 

magánmúzeum értékes darabja. A Certosa digitális könyvtárában – természetesen – 

részletes leírást olvashatunk Montaguti munkásságáról és műveiről, mely Federica Fabbro 

kutatásának köszönhető.540  

                                                           
535 http://www.storiaememoriadibologna.it/venturoli-angelo-481203-persona Letöltve: 2017. március. 

536 http://www.storiaememoriadibologna.it/files/vecchio_archivio/certosa/a/angeloventuroliestratto-catalogo-

mostra.pdf Letöltve: 2017. március. 

537 http://www.storiaememoriadibologna.it/files/vecchio_archivio/certosa/v/venturolielogio1827low1.pdf 

Letöltve: 2017. március. 

538 Fabbro, F.: Silverio Montaguti (1870-1947). Bononia University Press, Bologna, 2012. 

539 Cappella Salina Amorini Bolognini (1907), Monumento Magagnoli (1913), Monumento Rimini (1920), 

Monumento Riguzzi (1922), Monumento Zironi (1926), Monumento Zamorani (1911-1930) stb. 

540 http://www.storiaememoriadibologna.it/montaguti-silverio-482537-persona Letöltve: 2017. március. 

http://www.storiaememoriadibologna.it/venturoli-angelo-481203-persona
http://www.storiaememoriadibologna.it/files/vecchio_archivio/certosa/a/angeloventuroliestratto-catalogo-mostra.pdf
http://www.storiaememoriadibologna.it/files/vecchio_archivio/certosa/a/angeloventuroliestratto-catalogo-mostra.pdf
http://www.storiaememoriadibologna.it/files/vecchio_archivio/certosa/v/venturolielogio1827low1.pdf
http://www.storiaememoriadibologna.it/montaguti-silverio-482537-persona
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A sorozat második, 2014-ben megjelent kötete Cincinnato Baruzzi (1796-1878) 

munkásságát mutatja be.541 A híres római Antonio Canova tanítványa a XIX. század 

közepének kiemelkedő alakja, a következő generáció számára követendő példa. Nemcsak 

Itáliában, hanem külföldön – Oroszországban, Franciaországban, Angliában és Dél-

Amerikában – is megtalálhatóak művei. A Certosában monumentális szobrokat, 

féldomborműveket, síremlékeket542 alkotott, de Bologna védőszentjéről elnevezett, 

hatalmas San Petronio bazilikában ma is látható a Monumento ad Elisa Bonaparte e Felice 

Baciocchi híres szoborcsoportja. A mintegy 300 oldalas kötet bemutatójára 2014 

májusában, a Biblioteca d’Arte e di Storia di San Giorgio in Poggiale (templomból 

könyvtárrá átalakított) különleges helyszínen került sor.543 A Certosa digitális 

könyvtárában bárki könnyen hozzáférhet Antonella Mampieri kutatási eredményeihez és 

megismerkedhet Baruzzi szobrászatával.544 

2017 márciusára várható a sorozat harmadik kötete Tullo Golfarelli (1852-1928) 

szobrász, ötvösművész munkáiról.545 A Certosa digitális könyvtárában azonban már most 

elérhető információ a művész életéről, munkásságáról és műveiről.546 

Ha a digitális könyvtárban böngészünk, könnyen ráakadhatunk az alábbi felhívásra: 

 

Il Museo civico del Risorgimento di Bologna ha in programma la realizzazione di un 

volume monografico dedicato all'artista. Chi fosse a conoscenza di opere o dati 

biografici è pregato di contattare il Museo: museorisorgimento@comune.bologna.it 

051.225583547, 

 

amelyből sejthetjük, hogy a sorozat negyedik kötete valószínűleg De Maria Giacomo 

(1760-1838) szobrászművészt fogja bemutatni. 

 

                                                           
541 Mampieri, A.: Cincinnato Baruzzi (1796-1878). Bononia University Press, Bologna, 2014.  

542 Monumento di Giuseppe Minghetti (1835–1837), Cella Hercolani, Monumento di Luigi Massari, 

Monumento della famiglia Trentini, Monumento funerario della famiglia Pizzardi. 

543 Campus Hungary kutatási ösztöndíjnak köszönhetően ezen a bemutatón magam is részt vehettem. A 

sorozat szerkesztőjétől mindkét monográfia tiszteletpéldányát megkaptam. 

544 http://www.storiaememoriadibologna.it/baruzzi-cincinnato-482403-persona Letöltve: 2017. március. 

545 A kötet megjelenéséről előzetes tájékoztatást Roberto Martorellitől kaptam e-mailben (2017. február 16.) 

Bassi Bartoli, S. – Zanfini, P.: Tullo Golfarelli (1852-1928). Minerva Edizioni, Bologna, 2017. 

546 http://www.storiaememoriadibologna.it/golfarelli-tullo-482405-persona Letöltve: 2017. március. 

547 http://www.storiaememoriadibologna.it/de-maria-giacomo-481173-persona Letöltve: 2017. március. 

http://www.storiaememoriadibologna.it/baruzzi-cincinnato-482403-persona
http://www.storiaememoriadibologna.it/golfarelli-tullo-482405-persona
http://www.storiaememoriadibologna.it/de-maria-giacomo-481173-persona
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Végül megemlítjük azokat a kisebb kiadványokat, füzeteket, melyek 2002-től a Certosa 

népszerűsítését szolgálták egy-egy művész vagy téma bemutatásával. Az „Arte e storia” 

című sorozat548 első darabja549 Carlo Santachiara (1937-2000) szobrászművész mintegy 

negyven éves bolognai munkásságát550 és a Certosában található 37 síremlékét mutatja 

be.551 A kiadvány arra is példa, hogy a bolognai műemléki temető szobrászata, művészete 

elő hagyomány, kortárs alkotások folyamatosan gazdagítják a holtak városa kulturális 

örökségét. 2006-ban jelent meg Pasquale Rizzoli (1871-1953) művészetét ismertető 

füzet.552 A Certosa legaktívabb szobrászművészeként 45 síremlék bizonyítja gazdag 

funerális életművét. 2006-2007-ben többek között a Chiesa San Girolamo karthauzi 

kolostortemplomról és Bartolomeo Cesi (1556-1629) Cappella Maggiore-ban található 

restaurált tablóiról, illetve Giosuè Carducci e i carducciani nella Certosa di Bologna 

címmel jelentek meg színes képekkel illusztrált, a helyszíni eligazodást szolgáló, 

camposanto térképével is ellátott kiadványok. 

 

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a Certosa műemlékvédelmi programjához 

kapcsolódó kutatások kiteljesedésének egyik jelentős állomásának tekinthető a Bolognai 

Egyetem Építészmérnöki Kara által szervezett First Funerary Architecture International 

Symposium: City of the dead / City of the living553. A 2015 októberében megrendezett 

háromnapos nemzetközi funerális építészeti konferencia célja a temetkezési szertartások 

építészete (a holtak városa) és a kortárs város (az élők városa) kapcsolatának vizsgálata 

volt. A szimpózium tudományos bizottságában – az Association of Significant Cemeteries 

                                                           
548 A sorozat ötletadója és szerkesztője Mauro Felicori, aki 2002-ben indította útjára a művészeti füzeteket. 

549 Felicori, M. – Martorelli, R. – Zanetti, R. (szerk.): Carlo Santachiara. Una passeggiata fra le sculture 

nella Certosa di Bologna. Studio G. Lanzi Grafico, Bologna, 2002. 

550 Monográfiája halála után alig két évvel jelent meg: Baccilieri, A. (szerk.), Piacentini, G. (fotók): Carlo 

Santachiara. Sculture a memoria. Compositori, Bologna, 2002. 

551 További információ a digitális könyvtárban: http://www.storiaememoriadibologna.it/santachiara-carlo-

484036-persona, és a 2002-ben a Palazza d’Accursio palotában rendezett “Sculture a Memoria” című életmű-

kiállításáról: http://www.bibliotecasalaborsa.it/cronologia/bologna/2002/2050 Letöltve: 2017. március. 

552 Lo Faro, G. (szerk.), Martorelli, R. (fotók): Pasquale Rizzoli. Sculture del Novecento tra Accademia e 

Modernismo. Studio G. Lanzi Grafico, Bologna, 2006. 

553 A nemzetközi konferencia a Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna, és a Facoltà 

Teologica dell’Emilia-Romagna szervezésében, valamint a Centro Studi Cherubino Ghirardacci és a 

Fondazione Flaminia együttműködésével 2015. október 22-24. között, Ravennában, a Bolognai Egyetem 

kampuszán valósult meg.  

http://www.storiaememoriadibologna.it/santachiara-carlo-484036-persona
http://www.storiaememoriadibologna.it/santachiara-carlo-484036-persona
http://www.bibliotecasalaborsa.it/cronologia/bologna/2002/2050
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in Europe alapítójaként – Mauro Felicori is részt vett. Az olasz temetőkön kívül brazíliai, 

kínai, észak-koreai, teheráni, bukaresti és amerikai sírkertekről is hallhattunk 

előadásokat.554 A mintegy 250 oldalnyi terjedelmű konferencia-kiadvány555 a Dipartimento 

di Architettura dell’Università di Bologna kétnyelvű (angol/olasz) elektronikus 

tudományos folyóiratában bárki számára ingyenesen elérhető.556 

 

Az ismertetett kiállítások, katalógusok, kiadványok az 1999-ben elindított 

műemlékvédelmi programnak köszönhetően megkezdett feltárások, kutatások eredményeit 

mutatták be. A szakma és a nagyközönség mind nagyobb érdeklődése további kutatásokat 

inspirál. Az új ismereteket és az egyre növekvő kíváncsiságot felhasználva a helyi 

kulturális civil szervezetek különféle értelmező, bemutató, népszerűsítő, oktató és 

kulturális programokat szerveznek, hogy felhívják a figyelmet e különleges kulturális 

örökség jelentőségére és megőrzésének fontosságára. 

 

 

3.3.6. Kulturális programok 

 

Certosa di Bologna, un Palais Royal d’anime e arte 

Roberto Martorelli557 

 

Non potrei darvi una miglior idea di tale cimitero, che col paragonarlo al Palais Royal a Parigi. 

Nel porticato, laddove il teatro francese declama, dove al teatro del Palais Royal canta i suoi 

flons-flons, sono costruiti alcuni sceltissimi monumenti fra molto spazio vuoto.  

Jules Janin: Voyage en Italie558  

                                                           
554 A nemzetközi konferencia honlapja: http://www.da.unibo.it/it/eventi/first-funerary-architecture-

international-symposium-city-of-the-dead-city-of-the-living, a végleges program: 

file:///C:/Users/User/Downloads/final%20program_22-

24OCTOBER2015_FIRST%20Funerary%20Architecture%20International%20Symposium%20.pdf 

Letöltve: 2017. március. 

555 Bartolomei, L. (szerk.): CITTÀ DEI MORTI / CITTÀ DEI VIVI. IN_BO Vol 6, N° 8 (2015), Bologna, 

2015. https://in_bo.unibo.it/issue/view/557 Letöltve: 2017. március. 

556 A következő témákban jelent meg összesen 21 tanulmány: Architettura e ricerca, Architettura e paesaggio, 

Architettura e cultura, Architettura, città e società, Architettura e progetti. 

557 Roberto Martorelli tanulmányának címe: Martorelli, R.: Certosa di Bologna, un Palais Royal d’anime e 

arte. http://www.stilearte.it/certosa-di-bologna-un-palais-royal-danime-e-arte/ Letöltve: 2017. március. 

http://www.da.unibo.it/it/eventi/first-funerary-architecture-international-symposium-city-of-the-dead-city-of-the-living
http://www.da.unibo.it/it/eventi/first-funerary-architecture-international-symposium-city-of-the-dead-city-of-the-living
file:///C:/Users/User/Downloads/final%20program_22-24OCTOBER2015_FIRST%20Funerary%20Architecture%20International%20Symposium%20.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/final%20program_22-24OCTOBER2015_FIRST%20Funerary%20Architecture%20International%20Symposium%20.pdf
https://in_bo.unibo.it/issue/view/557
http://www.stilearte.it/certosa-di-bologna-un-palais-royal-danime-e-arte/
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A Certosa ma is működő köztemetői funkciója mellett – a műemlékvédelmi programnak 

köszönhetően, felismerve annak történeti, művészeti, kulturális értékeit –szabadtéri és in 

situ múzeumi szerepe is egyre jobban kiteljesedik. A változatos kulturális programok 

nemcsak a kulturális örökség értékeire hívják fel a figyelmet, hanem a különleges 

környezet kínálta kulturális helyszínként való hasznosítására is. Ily módon a színes 

kulturális programok egyrészt biztosítják az örökség értelmezését, élményszerű 

interpretációját, bemutatását, ismertté tételét, társadalmi megbecsülését, másrészt a város 

számára új kulturális helyszínként való alkalmazását. A kulturális események gazdagságát 

nappali és éjszakai vezetett séták, kiállítások, rajzkurzusok, koncertek, színházi előadások, 

zenés-táncos performanszok, filmvetítések, irodalmi estek bizonyítják. A sokféle 

érdeklődési területet felölelő programok lehetővé teszik a nagyközönség minél szélesebb 

megszólítását, bevonását. Az alábbiakban ezekről kívánunk átfogó képet adni. 

 

Mivel a holtak városát – az élők városához hasonlóan – árkádok, loggiák, épületek, 

monumentális belső terek, kerengőkkel körbezárt zöld területek alkotják, sokféle módon 

lehet használni ezeket a különféle helyszíneket.  

2004 júniusában először szerveztek éjszakai hangversenyt a műemléki sírkertben, 

mely nem az értékes freskókkal, tablókkal és faragott kórussal díszített San Girolamo 

kolostortemplomban, hanem a Sala del Colombario monumentális csarnokában valósult 

meg. Az eredeti antik görög tragédia szövegére és a számos díjjal elismert kortárs zenész, 

Giovanna Marini zenéjére komponált mű – Music for Theatre – a Corale Arcanto kórus 

előadásában, országos bemutatóként, az először megrendezésre kerülő „Settimana alla 

scoperta dei Cimiteri Europei” ünnepi kulturális hét keretében hangzott el.559 A 

szuggesztív helyszínen megtartott első éjszakai koncert egy új korszak kezdetét jelentette. 

Az élők és holtak városa közötti – korábban izolált – kapcsolat azóta egyre aktívabb és 

átértékelődött a mai társadalom értékrendjében a helyszín újrafelfedezése 

következtében.560  

                                                                                                                                                                                
558 Részlet Jules Janin, francia dramaturg Itáliai utazás című művéből. In: Janin, J.: Voyage an Italie. Societé 

Belge de Librairie, Bruxelles, 1839. 

559 Association of Significant Cemeteries in Europe: A week for discovering European cemeteries, June 3-13, 

2004. 3 http://www.scene-project.net/pdf/AsceWEEK.pdf Letöltve: 2017. március.  

560 Vidor, 2012. 241. 

http://www.scene-project.net/pdf/AsceWEEK.pdf
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A múzeumi funkcióhoz kapcsolódó nappali és esti idegenvezetett séták (21. ábra) a 

XIX-XX. századi építészeti, művészeti, történeti, kulturális örökségi értékeket értelmező, 

bemutató programok legfontosabb elemei. Induláskor a Risorgimento múzeum által, csak 

nappali és ingyenes séták később – az egyre növekvő népszerűségükkel és kulturális civil 

szervezetek megvalósításában – fizetőssé váltak.561 Évközben eleinte csak havonta, később 

mind gyakrabban, nyáron egyre sűrűbben szervezett séták között mindenki könnyen 

találhat az érdeklődésének megfelelőt. A camposanto kulturális értékeivel először 

ismerkedők számára általános építészeti, művészeti bemutatással, míg a visszatérő, 

különféle érdeklődésű látogatók számára tematikus sétákkal, pl. egy-egy szobrászművész 

munkásságának, egy stíluskorszak, vagy történelmi eseményhez kapcsolódó síremlékek 

ismertetésével készültek. Hogy érzékeltessük a témák gazdagságát, néhányat közülük 

felsorolunk: a síremlékeken található szimbólumok magyarázata,562 a XX. század 

művészete a modernizmustól a kortárs alkotásokig,563 utazók, felfedezők, katonák a világ 

meghódítására,564 a bolognai régészet születése,565 zenei emlékek,566 a bolognai autózás 

főszereplői,567 anyagok és technikák, freskók és festett sírok,568 képzelet és érzelem között, 

szobrászt és kultúra,569 születni és meghalni, a nők és az orvostudomány.570 

                                                           
561 A 2011-2012-es évadtól az idegenvezetett séták 6 euróba, 2012-2013-as évadtól 8 euróba kerültek. 2017-

ben már 10 euró egy kb. 2 órás idegenvezetett séta ára. 

562 La falena e il serpente: simboli e iconografie nella Certosa, con Gianmarco Vidor, 2007.07.28. In: 

Programma visite guidate 2006-2007.  

563 Nove artisti del Novecento: un percorso dal modernismo al contemporaneo, con Roberto Martorelli, 

2007.09.29. In: Programma visite guidate 2007-2008.  

564 Alla conquista dl mondo: viaggiatori, esploratori, soldati nella Certosa di Bologna, con Mirtide Gavelli, 

2008.03.29. In: Programma visite guidate 2007-2008. 

565 Felsina Princeps Etruriae: la nascita dell’archeologia bolognese, con Michela Cavina, 2009.05.30. In: 

Programma visite guidate 2008-2009. 

566 Una passeggiata tra le memorie della musica, con Luigi Verdi, 2009.06.27. In: Programma visite guidate 

2008-2009. 

567 Sulle ali della velocità. Piloti e protagonisti del mondo motoristico bolognese, con Giampiero Menarini, 

2010.04.24. In: Programma visite guidate 2009-2010. 

568 Materia e tecnica, forme e immaini. Affreschi e tombe dipinte della Certosa, con Roberta Zucchini, 

2010.07.31. In: Programma visite guidate 2009-2010. 

569 Tra ideale e sentimento. Scultura e cultura a Bologna nella metà dell’Ottocento, con Roberto Martorelli, 

2010.09.25. In: Programma visite guidate 2010-2011. 

570 Nascere e morire. Le donne e il progresso della medicina, con Elena Musiani e Maria Chiara Liguori, 

2011.02.26. In: Programma visite guidate 2010-2011. 
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A 2011-2012-es évadtól a Didasco Associazione Culturale és az Associazione Amici 

della Certosa is részt vesz a vezetett séták szervezésében a Risorgimento múzeummal 

együttműködve. A kulturális civil szervezetek programjai már fizetősek, a belépőjegy 

árából (6 euró) 2 eurót a sírkert restaurálási munkái finanszírozására fordítanak. A séták 

továbbra is érdekesek, színesek, hogy minél szélesebb közönséggel tudják megismertetni 

Bologna egyedülálló kulturális örökségét. Újabb témákkal is találkozhatunk, mint pl. 

elszántság és szenvedély: bolognai nők, akik történelmet írtak,571 a temető, mely vidámabb 

a városnál: anekdoták és érdekességek.572 2017-ben már havonta 4-5 alkalommal is 

szerveznek vezetett sétákat, s közöttük is mindig vannak újdonságok és különös témájúak, 

mint pl. a bűnügyek, gyilkosságok és szenvedélyek.573  

A május végétől szeptember végéig tartó nyári időszakra a hazai és külföldi 

turistákra való tekintettel szinte minden napra jut kulturális program (akár több is). Az 

évadot bevezető „Settimana alla scoperta dei Cimiteri Europei” intenzív hét célja egész 

Európában felhívni a figyelmet kulturális, interpretációs programokkal a műemléki 

temetők történeti, művészeti értékeire, valorizálásuk, megőrzésük fontosságára.574 

Sokszínű programjaival Bologna is minden évben részt vesz az európai szintű 

kezdeményezésben. Nyáron olasz és angol nyelvű éjszakai vezetett sétákat is kínálnak, 

olyan témákban, mint pl. költői látomások az egzisztencializmusról,575 angyalok és 

istenek,576 szórakoztató, komikus és szatirikus történetek Bolognáról,577 gyorsaság és 

                                                           
571 Determinazione e passione: donne bolognese che hanno fatto la storia, 2012.03.25. In: Programma visite 

guidate 2011-2012.  

572 Un cimitero più allegro della città: aneddoti e curiosità note e ignote, 2013.07.07. In: Programma visite 

guidate 2012-2013. 

573 Certosa criminale: storie di delitti e passioni. 2017.03.15. és 2017.03.26.  

http://www.comune.bologna.it/risorgimento/eventi/47755/luogo/49221/date/2017-03-02 Letöltve: 2017. 

március. 

574 Az Association of Significant Cemeteries in Europe indította el a kezdeményezést 2004-ben. 

575 Racconti notturni. Visioni Poetiche sull’esistenza. Visita guidata con Roberto Martorelli, 2011.06.09. In: 

Calendario estivo 2011. 

576 Angeli e dei. Simboli ed enigmi interpretano la vita dei bolognesi, 2013.06.26.-2013.09.24. In: Calendario 

estivo 2013. 

577 Ridente Bologna. Storie dilettevoli tra satira e commedia, 2013.06.05-2013.09.12. In: Calendario estivo 

2013. 

http://www.comune.bologna.it/risorgimento/eventi/47755/luogo/49221/date/2017-03-02/date_from/2017-03-02/id/90076
http://www.comune.bologna.it/risorgimento/eventi/47755/luogo/49221/date/2017-03-02
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ügyesség a sportban,578 az 1888-as Expo legjelentősebb művészei,579 a ragyogó Certosa, a 

XIX-XX. század legszebb alkotásai.580  

Filmvetítéssel is gazdagítják a nyáresti programot. A San Girolamo karthauzi 

kolostortemplomról készült művészeti dokumentumfilm bemutatását követően a műemléki 

sírkerttel személyes élményen keresztül is megismerkedhettek a látogatók egy éjszakai séta 

keretében.581 2015 nyarán, a lenyűgöző szépségű Chiostro sesto-ban vetített, „Umberto 

Bonfini. I chiaroscuri di una vita” című zenés művészfilmmel tisztelegtek a bolognai 

orvos-sebész, majd világhírt mintegy 600 hazai és nemzetközi kiállításával elért 

fotóművész Umberto Bonfini (1918-1980) előtt. Egykori betege, a híres bolognai 

festőművész Giorgio Morandi halálát (1964) követően kezdte meg fotóművészi 

pályafutását, melyet több, mint 100 hazai és nemzetközi elismeréssel jutalmaztak.582 A 

Bolognai Egyetemen filmművészetet tanuló egyik diákot is magával ragadott a Certosa 

szépsége, melyet egy videofilmben örökített meg 2016-ban, „Beyond Beauty” címmel. 

Gianluca Puglia gyakran jár a sírkertbe, hogy a szépség látványának és érzelmének 

harmóniáját átélhesse, távol a világ zajától. Így nyilatkozott a videója kapcsán: “Sembrerà 

strano ma questo è diventato il mio posto preferito […] qua vengo per riflettere e per essere 

circondato dalla bellezza più pura che ci sia, il silenzio”.583 

A Certosa sírkertet bemutató első fotókiállításra 2001-ben került sor, mely 

alkalomból 12 művészi képeslap is készült a különleges örökség népszerűsítésére.584 2012-

ben585, és a nagy sikerre való tekintettel 2013-ban ismét, „La Certosa di Bologna con gli 

occhi di Charles Dickens” címmel festészeti és fotókiállítás nyílt a Palazzo Comunale Sala 
                                                           
578 Velocità e destrezza. Icone dello sport nel Novecento, 2014.06.25- 2014.09.18. In: Calendario estivo 

2014. 

579 Prima dell’Expo. L’Esposizione Emiliana del 1888. 2015.06.09-2015.09.15. In: Calendario estivo 2015. 

580 Splendida Certosa. Il meglio dell’arte tra Otto e Novecento. 2016.06.22-2016-09.14. Calendario estivo 

2016. 

581 Il fascino di San Girolamo della Certosa di Bologna. ciò che resta del monastero certosino, 2012.07.03. In: 

Calendario estivo 2012.  

582 A film Claudio Spottle és Tommaso Tarabusi alkotása, Marco Tascone zenéjével. 2015.06.19. In: 

Calendario estivo 2015. 

583 http://video.repubblica.it/edizione/bologna/giovane-videomaker-cattura-la-grande-bellezza-della-certosa-

di-bologna/256120/256361?ref=search 2017. március. 

584 Dodici cartoline della Mostra „La Certosa di Bologna, fotografie di Guido Piacentini”, Bologna, Palazzo 

Comunale, Sala d’Ercole, 201. október 27. – december 2. Kurátorok: Dario Trento, Accademia di Belle Arti 

di Brera. 

585 http://www.amicicertosabologna.eu/iniziative.html 2017. március. 

http://video.repubblica.it/edizione/bologna/giovane-videomaker-cattura-la-grande-bellezza-della-certosa-di-bologna/256120/256361?ref=search
http://video.repubblica.it/edizione/bologna/giovane-videomaker-cattura-la-grande-bellezza-della-certosa-di-bologna/256120/256361?ref=search
http://www.amicicertosabologna.eu/iniziative.html
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d'Ercole termében. A képek bemutatásával az Associazione Amici della Certosa Gruppo 

Arti Visive művészei Dickens 1844. novemberi temetőlátogatását igyekezték rekonstruálni. 

Mindkét kiállítás végén aukcióra került sor, melynek teljes bevételét a Certosa 

restaurálásra ajánlották fel a Baráti Kör művészei.586 2015 októberében, majd megújult 

tartalommal 2016 őszén a kolostortemplom árkádjai alatt „All’ombra dei Chiostri”587 

címmel fotókiállítás nyílt az Associazione Amici della Certosa fotóművészei munkáiból. A 

Certosa szerelmesei 17 hatalmas méretű fotó-plakáton ismertették meg a látogatókat a 

sírkert rejtett szépségeivel.588 

A különleges helyszínt mint díszletet felhasználó előadások között megemlítjük a 

pirotechnikai eszközöket is alkalmazó Voci nel silenzio. La via dei canti című avantgárd 

zenés estet, mely fény és hang effektusokkal a közönségből erős érzelmeket kívánt 

kiváltani, s ezáltal emlékezetes élményhez juttatni őket.589 (22. ábra) A klasszikus zene 

szerelmeseinek Mozart, Salieri és Righini műveit szólaltatta meg egy fúvós együttes.590 A 

hangversenyek bevételét a bolognai Vincenzo Righini zeneszerző sírjának restaurálására 

ajánlották fel a művészek. A telehold jelenségét egy francia együttes által bemutatott 

performanszhoz használták fel. A művészet és a különleges helyszín varázsa ihlette az 

ember halálát feldolgozó produkciót, Dark stílusú zene kíséretével, művészképek 

vetítésével kiegészítve.591 Nemcsak az éjszaka, hanem a hajnal is különleges hangulatot 

kínál a Certosa díszletei között. Aspettando l’alba című program keretében verses 

felolvasással, művészeti alkotások megtekintésével, gitár- és harmonikazene kíséretében 

lehetett a hajnal érkezését átélni a sírkertben.592  

                                                           
586 A kiállítás 2013. február 16. és március 10. között került megrendezésre, kurátora: Eugenio Riccòmini. A 

Gruppo Arti Visive művészei: Alessandro Chalambalakis, Sonia Lenzi, Alberto Martini, Feliciano Musolesi, 

Angelo Scaramagli, Mauro Squiz Daviddi, Franco Stellino, Paolo Vegetti, Lisetta Favretti, Roberta Zucchini. 

 https://photographyinthings.files.wordpress.com/2012/11/comunicato-mostra-la-certosa-di-bologna-con-gli-

occhi-di-dickens.pdf 2017. március. 

587 A kiállítás címe Ugo Foscolo: Dei Sepolcri című, „All’omra de’cipressi” kezdetű versére utal. 

588 A kiállítás kurátora: Antonella Di Tillo. http://www.museibologna.it/risorgimento/eventi/47755/id/88656 

Letöltve: 2017. március. 

589 Evento pirotecnico musicale. Un progetto artistico di Daniele Robazza, 2012.09.05. és 2012.09.19. In: 

Calendario estivo 2012. 

590 Mozart e i suoi nemici. 2014.07.15. és 2014.07.24. In: Calendario estivo 2014. 

591 Notturna. Concerto per notte sola. 2014.07.12. In: Calendario estivo 2014. 

592 Aspettando l’alba. 2014.09.28. . In: Calendario estivo 2014. 

https://photographyinthings.files.wordpress.com/2012/11/comunicato-mostra-la-certosa-di-bologna-con-gli-occhi-di-dickens.pdf
https://photographyinthings.files.wordpress.com/2012/11/comunicato-mostra-la-certosa-di-bologna-con-gli-occhi-di-dickens.pdf
http://www.museibologna.it/risorgimento/eventi/47755/id/88656
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Dante Isteni Színjátéka legnépszerűbb alakjait megszólaltató, „Discesa agli inferi” 

című előadás – a holtak városában – szuggesztívebb környezetet nem is választhatott 

volna.593 Alessandro Tampieri színész-rendező Dante-interpretációját hatalmas sikerére 

való tekintettel 2015-ben – Dante születésének 750. évfordulója alkalmából – ismét 

élvezhette közönség.594 A különleges helyszínen bemutatott éjszakai előadások sikere 

bizonyítja a sírkert kulturális helyszínként való használatát. Nem véletlen tehát, hogy 

Tampieri Dante-interpretációja Trento és a híres genovai Staglieno műemléki temetőjébe is 

meghívást kapott. 2016-ban Shakespeare in death címmel, a mester halálának 400. 

évfordulója tiszteletére új Tampieri-előadás bűvölte el a Certosa közönségét.595 A felismert 

új lehetőség – a műemléki sírkert mint díszlet – további színházi produkciókat inspirál, 

mely immár hagyományosan minden nyáron központi eleme a kulturális programoknak. A 

„Siamo luce e dombra” című zenés, táncos est is a camposanto különleges hangulatára és 

az ellentétekre – fény és árnyék, nappal és éjszaka, élet és halál párokra – épít.596 (23. ábra) 

Mindenszentek napjára különleges éjszakai programokkal készülnek. Így például 

2014. november 1-én, az Opera Sublime-projekt keretében hat zenés performanszból álló 

Elegia, Canto Notturno című éjszakai produkció a „Dark e Goth” jegyében született, a 

stílus neves hazai és külföldi művészeinek közreműködésével. Verdi Requiemjétől a Roma 

Amor neofolk hangzásig, a „Dark Ambient” és a „Darkwawe” zenei projekteket is magába 

foglaló performanszokat ad hoc vetített fényeffektusok kísérték, miközben fehér gyertyák 

százai gondoskodtak a megemlékezésnapi világításról. A „síri zene” kedvelőinek az 

alkalomhoz és a helyszínhez illő öltözékben (az uraknak sötét öltöny, nyakkendő, a 

hölgyeknek hosszú, fekete, csipkedíszítéses ruha kesztyűvel, fátyollal) kellett 

megjelenniük. Így a közönség maga is mintegy szereplője, statisztája volt a XIX. századi 

díszletek között bemutatott produkcióknak. A hatalmas érdeklődésnek, látogatottságnak 

                                                           
593 Discesa agli inferi. Itinerari danteschi tra i più celebri personaggi della Divina Commedia. Színész-

rendező: Alessandro Tampieri, 2014. június 19. – szeptember 20. In: Calendario estivo 2014. 

594 Discesa agli inferi. Itinerari danteschi tra i più celebri personaggi della Divina Commedia. 2015. június 9. 

– szeptember 17. In: Calendario estivo 2016. 

595 Shakespeare in death. Passeggiate shakespeariane in Certosa. Színész-rendező: Alessandro Tampieri, 

2016. június 19. – szeptember 20. In: Calendario estivo 2016. 

596 Siamo luce ed ombra. La danza degli opposti. Előadók: Emilia Sintoni (regia e danza), Liliana Letterese 

(recitazione), Elisa Piffanelli (pianoforte e canto), Emmanuela Susca (flauto), Valeria Bertolasi, Michela 

Checchi, Bianca Dorobat, Stefania Onesti (danzatrici). Progetto Sphera di Emilia Sintoni. 2016.06.28. és 

2016.07.12. In: Calendario estivo 2016. 
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köszönhetően az eladott 40 eurós belépőjegy árából felajánlott 2-2 euróból összegyűjt 

komoly összeget tudott az önkormányzat a csend városa restaurálására fordítani.597  

2015-ben a halottaknapi ünnep keretében a Sala della Pietàban és a frissen felújított 

Sala del Pantheonban különleges színházi előadást láthattunk. Az Angelo Venturoli 

építész által tervezett klasszicista Sala della Pietà közepén ovális nyílásban elhelyezett, két 

oldalról induló, középen találkozó lépcsőn lehet lejutni a földalatti terembe. A közönség a 

nyílást és a lépcsőn alászálló művészeket körbeállva élvezhette a misztérium és a 

paratudomány világa között játszódó előadás első részét. A második felvonás a halott lány 

ravatalával és gyilkosának megidézésével a Pantheonban, vagyis valóságos ravatalozóban 

került bemutatásra. A tragikus, misztikus történetet kimondottan e XIX. századi 

helyszínekre írta a szerző azzal a céllal, hogy megismertesse azokat a közönséggel.598 Ily 

módon a korhű környezetben előadott színházi előadás is hozzájárult a Certosa kulturális 

öröksége élményszerű interpretációjához, bemutatásához és valorizációjához, mely a nagy 

sikerre való tekintettel a 2016-os nyári program keretében ismét színre került.599 

A Certosa mint kiállítási helyszín is a környezet sajátos karakterét használja ki. 

Trasmigrazioni címmel 2011-ben, a Sala della Pietà teremben megrendezett installációban 

különböző kultúrából és nyelvi környezetből érkező hat férfi és hat nő idézi meg a halál 

utáni élet vízióját, mely a közönséget saját életéről való elgondolkodásra és arra a 

felismerésre készteti, hogy ezen a földön mindannyian csak átutazók vagyunk. Az 

installációt felolvasás, majd vezetett séta egészített ki. Így a produkció keltette hangulat az 

éjszakai sétával további meditációra adott lehetőséget.600 Davide Trabucco 

installációjában, 2014-ben, a Certosa egyik, a padlózatban található sírköveket tartalmazó 

termében, a márványlapok között különböző magasságú tömbökben papírlapokat helyezett 

el. A látogatók a műemléki sírkert épületeit és síremlékeit bemutató lapokat lapozgatva 

                                                           
597 A programról előzetes olvasható: http://www.comune.bologna.it/risorgimento/eventi/47755/id/77081, 

http://www.stilearte.it/canto-notturno/, www.operasublime.com, és a megvalósulásról fotókkal illusztrálva: 

https://ultimavisione.wordpress.com/2014/11/03/elegia-canto-notturno-cimitero-monumentale-della-certosa-

bologna-01-11-2014/ Letöltve: 2017. március. 

598 Ypnòs – Un evocativo viaggio notturno fra le mura della Certosa, 2015.10.30. és 2015.11.01. In: Certosa 

di Bologna, appuntamenti 18 ottobre – 15 novembre 2015. Részletes ismertető: 

http://www.museibologna.it/risorgimento/eventi/47755/id/81525 Letöltve: 2017. március. 

599 Ypnòs – Un evocativo viaggio notturno fra le mura della Certosa, 2016.09.10. In: Calendario estivo 2016. 

és http://www.museibologna.it/risorgimento/eventi/47755/id/87569 Letöltve: 2017. március. 

600 A Trasmigrazioni installáció Virginia Farina művészeti projektje. 2011.06.01. és 2011.06.02. In: 

Calendario estivo 2011. 

http://www.comune.bologna.it/risorgimento/eventi/47755/id/77081
http://www.stilearte.it/canto-notturno/
http://www.operasublime.com/
https://ultimavisione.wordpress.com/2014/11/03/elegia-canto-notturno-cimitero-monumentale-della-certosa-bologna-01-11-2014/
https://ultimavisione.wordpress.com/2014/11/03/elegia-canto-notturno-cimitero-monumentale-della-certosa-bologna-01-11-2014/
http://www.museibologna.it/risorgimento/eventi/47755/id/81525
http://www.museibologna.it/risorgimento/eventi/47755/id/87569
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megismerkedhettek a régi tervrajzokkal, és akár magukkal is vihették azokat, így aktívan is 

részt vehettek az installáció formálásában.601 A kiállítások is jó példák arra, hogy a 

különleges környeztet, mint inspiráló kulturális helyszínt kreatívan használják, 

összekapcsolva a kortárs művészetet és az örökségi helyszínt. Ezzel felhívják a figyelmet 

magára a műemléki temetőre mint történeti, művészeti és kulturális értékre, melynek 

megőrzése, továbbörökítése az örökségközösség feladata. Ahhoz, hogy minél többen 

felelősséget érezzenek örökségükért, előbb fel kell fedezniük azt. Ezért fontos, hogy 

kreatív eszközökkel, színes programokkal minél szélesebb közönséggel ismertessék meg a 

Certosa értékeit. Korunk művészete kiválóan alkalmas arra, hogy a fiatalokat is 

megszólítsák, bevonják. A kortárs művészet szerepe felértékelődik, amint kulturális 

örökségi helyszínnel tudják összekapcsolni, és a különleges környezet is kreatívan, 

inspirálóan hat a művészre. 

Nino Migliori fotóművész „Il giardino degli angeli” című kiállítása602 keretében a 

Certosa egy kortárs történetét mutatta be. A 2013 nyarán, a Risorgimento múzeumban volt 

látható művészi színezésű digitális fényképei játékokkal, személyes tárgyakkal megtöltött, 

gyerekek számára készült játékházzal, lepkékkel, pillangókkal díszített kisgyermekek sírját 

és történetüket mesélte el egy egészen különleges nézőpontból.603 

A hátrányos helyzetűekre itt is gondolnak (mint ahogy az Európa Kulturális Fővárosa 

programban is kimondottan a számukra készült taktilis múzeum és vezetett séta): a vakok 

és gyengén látók letapogatható szobrokkal (pl. életnagyságú oroszlánok, gazdagon díszített 

női ruhák) ismerkedhetnek meg év közben és a nyári évad604 során is. 

A Risorgimento múzeum oktató programjaiban vezetett séták és 

műhelyfoglalkozások is szerepelnek: nemcsak a Certosa szabadtéri múzeumába, hanem a 

város más múzeumaiba, galériáiba, képtáraiba is. A 2016-2017-es tanévben 13 teljesen új 

és ingyenes vezetett séta és műhelyfoglalkozás várja a kisiskolásokat, melynek célja, a 

fiatalok számára is elérhetővé tenni a tárlatlátogatásokat, megismertetve velük a különféle 

                                                           
601 http://www.davidetrabucco.it/progetti/appunti1/ Letöltve: 2017. március. 

602 Migliori, N.: Il giardino degli angeli. (Catalogo di mostra), Immedia Editrice, Bologna, 2013.  

603 A 2013. június 2. és július 14. között megrendezett kiállítás után alig egy évvel magam is felfedeztem a 

gyermeksírt, amely továbbra is azt a színes világot mutatta, amelyet a Roberto Martorellitől kapott 

katalógusból megismerhettem. 

604 Pl.: Trime di marmo, la scultura a imitazione del vero, con Paola Sema, visita guidata tattile, 2011.06.04. 

In: Calendario estivo 2011. és 2015.09.13. In: Calendario estivo 2015. 

http://www.davidetrabucco.it/progetti/appunti1/
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múzeumok születését, történetét és gyűjteményeit.605 2016-tól rajzfoglalkozásokat is 

tartanak a műemléki sírkertben. A kurzus végén a résztvevők Roberto Martorelli, a Certosa 

elkötelezett és lelkes szakértője kalauzolásával fedezhetik fel a camposanto művészi 

síremlékeit.606  

2016-tól már kerékpáros temetőlátogatásra is van lehetőség. Bolognában különösen 

népszerű a kerékpáros közlekedés és főleg nyáron a kerékpáros turizmus is, így nem 

véletlen, hogy ennek a közönségnek is kínálnak vezetett látogatást a holtak városába.607 

Az Associazione Amici della Certosa di Bologna tagjai buszos kirándulás keretében a 

milánói és genovai műemléki sírkertek gazdag művészeti, történeti örökségével is 

megismerkedhettek. A Certosa Baráti Köre más olasz műemléki sírkertek 

örökségközösségével is együttműködési kapcsolatot épített ki egymás örökségének 

kölcsönös megismerése, közös programok szervezése céljából. Így került sor először egy 

buszos kirándulásra Genovába 2016 tavaszán, amelynek keretében a bolognai Baráti Kör 

tagjai az Associazione „Per Staglieno” ONLUS nonprofit szervezet kalauzolásával 

fedezhették fel Olaszország legnagyobb műemléki sírkertje, a Staglieno gazdag 

művészetét.608 2016 októberében pedig a milánói Monumentale temetőt csodálhatták meg 

az Amici del Monumentale di Milano kulturális civil szervezet vezetésével.609 

 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a bolognai kulturális civilszervezetek a kulturális 

programok szervezésével és megvalósításával aktívan részt vesznek a műemléki sírkert 

örökségének interpretációjában, bemutatásában, valorizációjában. A mai kor igényeihez 

                                                           
605 http://comune.bologna.it/risorgimento/didattica/47769/lettera/u/ és 

http://comune.bologna.it/risorgimento/didattica/49181/lettera/p/ Letöltve: 2017. március. 

606https://www.facebook.com/AmiciCertosaBologna/photos/a.408133135889448.82191.406804982688930/1

076863332349755/?type=3&theater Letöltve: 2017. március. 

607 http://trova-eventi.it/bologna-la-certosa-in-bicicletta/ Letöltve: 2017. március. 

608 A Baráti Kör facebook-oldalán olvasható a 2016. április 10-i kirándulásra szóló felhívás, melyben egy 

Evelyn Waugh-tól származó idézettel biztatnak a jelentkezésre: "Il Camposanto di Genova, nel pieno e vero 

senso della parola, è un museo dell'arte borghese della seconda metà del secolo scorso. Il Père Lachaise e 

l'Albert Memorial sono nulla al confronto e la loro scomparsa non sarebbe una perdita grave fino a quando 

questa collezione esisterà". In: Waugh, E.: A Tourist in Africa. Chapman & Hall, London, 1960. 

https://www.facebook.com/AmiciCertosaBologna/photos/pcb.975703169132439/975703029132453/?type=3

&theater Letöltve: 2017. március. 

609 https://www.facebook.com/AmiciCertosaBologna/photos/pb.406804982688930.-

2207520000.1474161739./1094301213939300/?type=3&theater Letöltve: 2017. március. 

http://comune.bologna.it/risorgimento/didattica/47769/lettera/u/
http://comune.bologna.it/risorgimento/didattica/49181/lettera/p/
https://www.facebook.com/AmiciCertosaBologna/photos/a.408133135889448.82191.406804982688930/1076863332349755/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AmiciCertosaBologna/photos/a.408133135889448.82191.406804982688930/1076863332349755/?type=3&theater
http://trova-eventi.it/bologna-la-certosa-in-bicicletta/
https://www.facebook.com/AmiciCertosaBologna/photos/pcb.975703169132439/975703029132453/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AmiciCertosaBologna/photos/pcb.975703169132439/975703029132453/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AmiciCertosaBologna/photos/pb.406804982688930.-2207520000.1474161739./1094301213939300/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AmiciCertosaBologna/photos/pb.406804982688930.-2207520000.1474161739./1094301213939300/?type=3&theater


166 
 

igazodva a Certosa programjaival, valamint támogató önkéntesek és nonprofit szervezetek 

is jelen vannak a népszerű közösségi médiában figyelemfelkeltő bejegyzéseikkel, 

közreadott fotóanyagaikkal és tájékoztató, népszerűsítő információikkal.610 

 

 

3.3.7. A Kiemelkedő Európai Temetők Egyesülete 

 

 

A Certosa műemlékvédelmi programja keretében született meg a javaslat egy európai 

szintű műemléki temetőhálózat létrehozására, melynek célját az önkormányzat tanácsa 

határozata alapján az alábbiak szerint rögzítették: 

 

- che il programma di attività per l’anno 2001 del Progetto Nuove Istituzioni Museali 

per la Storia di Bologna prevede l’"Allargamento della conoscenza delle migliori 

esperienze di gestione di cimiteri monumentali in Italia e in Europa ed eventuale 

costituzione di reti di scambio di esperienze, anche al fine di creare nuovi canali di 

finanziamento regionali, nazionali, europei"; 

- che la creazione di tali reti di cooperazione, oltre che offrire opportunità di 

conoscenza e cooperazione, è la condizione per accedere ai finanziamenti della 

Unione Europea;611 

 

Fontosnak tartjuk rávilágítani arra, hogy a tapasztalatcsere, tudásmegosztás és 

együttműködés mellett célként tűzték ki a regionális, nemzeti és uniós támogatási 

forrásokhoz való hozzáférést a létrehozandó európai hálózaton keresztül. A 2001. október 

                                                           
610 Facebook-oldalak: Certosa Baráti Köre: https://www.facebook.com/pages/Associazione-Amici-della-

Certosa-di-Bologna/406804982688930?fref=ts, Didasco: https://www.facebook.com/groups/44041708499/, 

2017 márciusában már mintegy 3.300 tagot számláló Amanti dei Cimiteri Monumentali: 

https://www.facebook.com/groups/44041708499/, L’Angelo di Monteverde: 

https://www.facebook.com/groups/260020460794164/, Apoyamos la Ruta Europea de Cementerios: 

https://www.facebook.com/groups/10150160094145385/ Letöltve: 2017. március. 

611 PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI BOLOGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA 

ASSOCIAZIONE DEI CIMITERI STORICO-MONUMENTALI (ASSOCIATION OF SIGNIFICANT 

CEMETERIES IN EUROPE) IN EUROPA E APPROVAZIONE DEL RELATIVO STATUTO. ODG N. 

309/2001, Approvato il 29/10/2001, Esecutivo dal 29/10/2001, PG. N. 174841/2001 

http://atti.comune.bologna.it/Atti/GCSTOR.nsf/b66851b2fa051265c1257088002d7880/1d26307166e3bbf94

1256b5f0050d79f?OpenDocument Letöltve: 2017. március. 

https://www.facebook.com/pages/Associazione-Amici-della-Certosa-di-Bologna/406804982688930?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Associazione-Amici-della-Certosa-di-Bologna/406804982688930?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/44041708499/
https://www.facebook.com/groups/44041708499/
https://www.facebook.com/groups/260020460794164/
https://www.facebook.com/groups/10150160094145385/
http://atti.comune.bologna.it/Atti/GCSTOR.nsf/b66851b2fa051265c1257088002d7880/1d26307166e3bbf941256b5f0050d79f?OpenDocument
http://atti.comune.bologna.it/Atti/GCSTOR.nsf/b66851b2fa051265c1257088002d7880/1d26307166e3bbf941256b5f0050d79f?OpenDocument
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29-én jóváhagyott határozatot követően, rendkívül gyorsan, november 10-én, Bolognában 

– az önkormányzat kezdeményezésére – tizenegy európai város, egyetem, kulturális 

örökségi intézmény közösen megalapította a történeti, művészeti, műemléki értékekkel 

rendelkező temetők európai hálózatát, az Association of Significant Cemeteries in Europa 

(ASCE)-t.612 Az alapítók a szervezet kartája szerint a következők: 

 

The City Councils of Bergen, Bologna, Copenhagen, Genova, Ljubljana, Stockholm, 

Torino; The Serveis Funeraris de Barcelona SA, the National Heritage Board of 

Estonia, The Department of Cultural Heritage protection of Lithuania, the University 

of Applied Sciences of Koln – Conservation of Cultural Properties Department are 

Charter Members of the Association.613 

 

Az alapítók között Európa Kulturális Fővárosa címet elnyert városokat is találunk: Bergen 

(2000), Bologna (2000), Genova (2004), Koppenhága (1996), Stockholm (1998). Mivel 

Bologna maga is épp akkor valósította meg a Bologna2000 kulturális évadot (nyolc másik 

európai várossal együttműködve), sikeresen tudta felhasználni kulturális kapcsolatait a 

hálózat létrehozásában.  

Az európai szervezet első elnökének Mauro Felicorit választották meg, aki ötleteivel, 

együttműködő készségével, elkötelezettségével, szakértelmével számos sikeres projektet 

valósított meg a gyorsan növekvő ASCE hálózat vezetőjeként.614 

A magán- és közintézményeket magában foglaló nonprofit szervezet, az Association 

of Significant Cemeteries in Europa célja, hogy e kiemelkedő európai sírkertek 

jelentőségére felhívják a figyelmet, és e különleges örökség megőrzését és ismertségét 

együttműködések, kutatások formájában, jó példák megosztásán keresztül segítsék. 

Konferenciák, tematikus műhelyfoglalkozások, szemináriumok keretében vitatják meg a 

                                                           
612 Association of Significant Cemeteries in Europa (ASCE): http://www.significantcemeteries.org/ Letöltve: 

2017. március. 

613 Association of Significant Cemeteries in Europa, Charter, Article 3. – A dokumentum másolatát Melissa 

La Maida, az ASCE elnökhelyettese 2014. augusztus 19-én, Bolognában bocsátotta a rendelkezésemre, de a 

szervezet honlapján is elérhető: https://docs.google.com/file/d/0B6aAlcmdsmQCblRUSkhYX2xkb1E/edit  

Letöltve: 2017. március. 

614 Mauro Felicori 2001-től 2007-ig volt az ASCE elnöke. A jelenlegi elnök Lidija Plibersek (Maribor, 

Szlovénia), az elnökhelyettes pedig Melissa La Maida (Bologna). 

 http://www.significantcemeteries.org/p/current-organization.html Letöltve: 2017. március. 

http://www.significantcemeteries.org/
https://docs.google.com/file/d/0B6aAlcmdsmQCblRUSkhYX2xkb1E/edit
http://www.significantcemeteries.org/p/current-organization.html
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konzerválás és restaurálás aktuális kérdéseit, az infokommunikációs és innovációs 

technológiák alkalmazásának lehetőségeit, a kortárs művészet és építészet kapcsolatát stb. 

A közös projektek kidolgozására és megvalósítására egyik kiemelkedő példa az 

Európai Unió által, a Kultúra 2000 program keretében támogatott SCENE projekt,615 

melynek köszönhetően négy műemlék – egy-egy Bologna, Ljubljana, Stockholm és 

Vilnius sírkertjében – a legmodernebb technológiákkal került restaurálásra. A korábban 

említett, a Certosa legelső újrahasznosított műemléki sírja (Monumento Uttini) ennek az 

uniós finanszírozásnak köszönheti helyreállítását. Így nemcsak az újrahasznosítási stratégia 

tudott sikeresen elindulni, hanem az ASCE létrejöttének Bologna számára fontos egyik 

célja – új finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés – is teljesült. A SCENE 

eredményeként készült el az első európai műemléki sírkert-kalauz,616 mely harmincegy 

temető bemutatásával népszerűsíti e különleges európai kulturális örökséget. 

A Genova Európa Kulturális Városa 2004 program keretében Genova 

Önkormányzata és az ASCE szervezésében 2004. szeptember 24-én megtartott 

szeminárium témája az európai temetőépítészet múltja és jövője („Memoria e futuro 

nell’architettura dei cimiteri europei”) volt. A konferenciakötet617 a XIX. és XX. századi 

temetőépítészet legkiválóbb példáit, valamint néhány érdekes kísérleti projekt 

tapasztalatait mutatja be. Még ugyanabban az évben (2004. november 24-26.), Bolognában 

került sor egy nagy nemzetközi konferenciára a napóleoni rendelet 200 éves évfordulója 

alkalmából. Az előadásokat bemutató kiadvány Felicori szerkesztésében, a Fondazione del 

Monte di Bologna e Ravenna banki alapítványnak köszönhetően jelent meg.618 A 2006-ban 

Veronában megtartott nemzetközi konferencia témája az európai temetőszobrászat volt. A 

2012-ben kiadott konferenciakötet619 az első olasz nyelvű összefoglaló mű, mely az 

európai temetőszobrászat gazdagságát hivatott bemutatni. A konferencia jelentőségét 

mutatja, hogy Olaszországban, ebben a témában először tartottak az örökségvédelem 

szakemberei számára konferenciát, és a hiánypótló mű Rómában, szakmai körben is 
                                                           
615 http://www.scene-project.net Letöltve: 2017. március. 

616 Felicori, M., Zanotti, A. (szerk.): Cemeteries of Europe. A Historical Heritage to Appreciate and Restore, 

Comune di Bologna, Bologna, 2004. 

617 Felicori, M. (szerk.): Gli spazi della memoria. Architettura dei cimiteri monumentali europei. Luca 

Sossella Editore, Roma, 2005. 

618 All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne... I cimiteri urbani in Europa a duecento anni dall’editto di Saint 

Cloud. Bononia University Press, Bologna, 2007. 

619 Felicori, M. – Sborgi, F. (szerk.): Lo splendore della forma. La scultura negli spazi della memoria. Luca 

Sossella Editore, Roma, 2012. 
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bemutatásra került.620 Értékes, magyarázatokkal ellátott kalauz, melyet a turisták is 

haszonnal forgathatnak.  

A hálózat tagjai közötti együttműködés egyik formája „Az európai sírkertek 

felfedezésének hete” című nagyszabású kulturális programsorozat, melyre első alkalommal 

2004. június 3. és 13. között került sor. Az immár több mint tíz éve rendszeresen visszatérő 

és egyre népszerűbb kulturális eseménnyel az európai polgárok figyelmét kívánják felhívni 

Európa e gazdag kulturális öröksége jelentőségére. Az ASCE honlapján a „Week of 

Discovering European Cemeteries 2016”621 hírei között természetesen megtaláljuk a 

Certosa-ról622 szólót is. Bolognában minden évben ezzel az intenzív, figyelemfelkeltő 

kulturális héttel – „Settimana alla scoperta dei Cimiteri Europei” – indul a műemléki 

sírkert nyári programja, a calendario estivo.623
 

A közös projektek egy másik példája a European Cemeteries Route nevű 

együttműködés, melyet a ASCE azzal a céllal hozott létre, hogy a turizmus és kulturális 

örökség támogatásával elősegítse a helyi lakosok és turisták számára e különleges európai 

örökség megismerését, jelentőségének felismerését.624 A közösen kifejlesztett ARTour 

mobile guide segítségével bárki könnyen eligazodhat a tagok műemléki temetőiben. A 

helyi történetekhez épp úgy, mint a kapcsolódó más műemléki temetők információihoz 

(leírások, képek, videók) való könnyű hozzáférés lehetővé teszi az európai örökség még 

felfedezésre váró értékeinek megismerését. 

Természetesen Bologna is az Európai Temetők Útvonala tagja, így a European 

Cemeteries Route honlapján térképen jelölt, részletes, képekkel illusztrált angol nyelvű 

ismertető olvasható a Certosa legszebb, mintegy 50 síremlékéről.625  

                                                           
620http://www.museicapitolini.org/mostre_ed_eventi/eventi/presentazione_volume_lo_splendore_della_forma

_la_scultura_negli_spazi_della_memoria_a_cura_di_mauro_felicori_e_franco_sborgi_luca_sossella_editore 

és http://www.amaroma.it/azienda//2150-ai-musei-capitolini-un-volume-sulla-scultura-dei-cimiteri-

monumentali.html Letöltve: 2017. március. 

621 http://www.significantcemeteries.org/2016/04/week-of-discovering-european-cemeteries.html Letöltve: 

2017. március. 

622 http://www.significantcemeteries.org/2016/05/certosa-of-bologna-wdec-and-summer.html Letöltve: 2017 

március. 

623 Calendario estivo 2016: http://www.museibologna.it/risorgimento/rassegne/52219/id/87410/offset/12 

Letöltve: 2017. március. 

624 2010-ben, amikor az Európa Tanács kulturális útvonala lett, tagjai: 67 temető 20 európai országban, 54 

városban. http://culture-routes.net/routes/the-european-cemeteries-route Letöltve: 2017. március. 

625 https://cemeteriesroute.eu/cemetery-poi.aspx?t=1241 Letöltve: 2017. március. 

http://www.museicapitolini.org/mostre_ed_eventi/eventi/presentazione_volume_lo_splendore_della_forma_la_scultura_negli_spazi_della_memoria_a_cura_di_mauro_felicori_e_franco_sborgi_luca_sossella_editore
http://www.museicapitolini.org/mostre_ed_eventi/eventi/presentazione_volume_lo_splendore_della_forma_la_scultura_negli_spazi_della_memoria_a_cura_di_mauro_felicori_e_franco_sborgi_luca_sossella_editore
http://www.amaroma.it/azienda/2150-ai-musei-capitolini-un-volume-sulla-scultura-dei-cimiteri-monumentali.html
http://www.amaroma.it/azienda/2150-ai-musei-capitolini-un-volume-sulla-scultura-dei-cimiteri-monumentali.html
http://www.significantcemeteries.org/2016/04/week-of-discovering-european-cemeteries.html
http://www.significantcemeteries.org/2016/05/certosa-of-bologna-wdec-and-summer.html
http://www.museibologna.it/risorgimento/rassegne/52219/id/87410/offset/12
http://culture-routes.net/routes/the-european-cemeteries-route
https://cemeteriesroute.eu/cemetery-poi.aspx?t=1241
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Az ASCE sikeres működését elismerések, díjak is bizonyítják. 2006-ban az Európai Unió 

Kulturális Öröksége díj / Europa Nostra-díj keretében, az örökség iránti példamutató, 

elkötelezett szolgálat kategóriában medált nyert az Association of Significant Cemeteries in 

Europa.626 Megjegyezzük, hogy Mauro Felicori, az ASCE elnökeként (2001-2007), 

elkötelezettségével, szakértelmével számos projekt (nemzetközi konferenciák, hiánypótló 

kiadványok, SCENE) sikeres megvalósításával jelentősen hozzájárult az európai hálózat 

eredményeihez, melyet az Európai Unió műemlékvédelmi díjjal ismert el. Az ASCE által 

2009-ben létrehozott European Cemeteries Route 2010-ben elnyerte az „Európa Tanács 

Kulturális Útvonala”627 minősítést, rangos címet. Az Európai Temetők Útvonala példaadó 

értékét mutatja, hogy bekerült a Cultural Routes of the Council of Europe Good Practices 

Atlas-ba, s az alábbi két akcióterületi kategóriában is szerepel mint jó gyakorlat: 

 

4. Enhancement of memory, history and European heritage 

Enhancing experiences with mobile guide ARTOUR 

5. Cultural and educational exchanges for young Europeans 

Teaching with mobile guide ARTOUR628 

 

2011-ben az ASCE pályázatot nyújtott be a Turizmus Világszervezethez, melyben az 

Európai Temetők Útvonala projektjükről az alábbiak szerint nyilatkoztak: 

 

The European Cemeteries Route is a consolidated tourism product promoting 

cemeteries as cultural heritage throughout Europe. […] Our vision is that the 

European Cemeteries Route is made up of places of life rather than places of death; 

they are places that, as urban spaces, are directly linked to the history and culture of 

the community they belong to, and where today we find many of our historical and 

cultural references. Cemeteries are sacred and emotional spaces but at the same time 

                                                           
626 http://www.europanostra.org/laureates-2006/ Letöltve: 2017. március. 

627 https://cemeteriesroute.eu/about-cemeteries-route.aspx Letöltve: 2017. március. 

628 http://culture-routes.net/sites/default/files/files/GOOD_PRACTICES_ATLAS.pdf Letöltve: 2017. 

március. 

http://www.europanostra.org/laureates-2006/
https://cemeteriesroute.eu/about-cemeteries-route.aspx
http://culture-routes.net/sites/default/files/files/GOOD_PRACTICES_ATLAS.pdf
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they are witnesses of local history for cities and towns. In summary, they address 

heritage of the past, issues of the present and challenges of the future.629 

 

A sikeres pályázat eredményeként, 2011-ben a World Tourism Organization a UNWTO 

ULISSES Special Jury Award díjat adományozta az ASCE-nak a European Cemeteries 

Route Programban elért kiváló teljesítményéért.630 (24. ábra)  

 

Ugyanakkor elmondható, hogy az európai hálózat tagjai egyéni sikereket is elértek. Eddig 

két olasz műemléki sírkert nyerte el a TripAdvisor Certificato di eccellenza nevű 

bizonyítványát, 2014-ben a genovai Staglieno temető, míg 2015-ben a bolognai Certosa,631 

(25. ábra) amely 2017 márciusában a 309 ajánlott bolognai látnivaló közül a 25. helyen 

szerepel.632 

 

Az ASCE honlapján könnyen tájékozódhatunk az európai sírkerteket érintő programok, 

kutatási témák, együttműködési lehetőségek tekintetében, de természetesen a közösségi 

portálokon (facebook, google+)633 keresztül is követhető a hálózat. A hírlevélre 

feliratkozva pedig nemcsak az egyesület tagjai kaphatnak tájékoztatást az aktuális 

kérdésekről, eseményekről és kulturális programokról. Az egyes műemléki sírkertek 

fontosabb eseményeiről, így a bolognai Certosa programjairól is olvashatunk angol nyelvű 

híradásokat, ismertetőket, figyelemfelkeltő történeteket.634 

 

                                                           
629 Részlet a pályázati anyag „Description” című dokumentumából, melyet Aditya Amaranggana, a World 

Tourism Organization (UNWTO) szervezettől, Madridból, 2016.11.24-én, e-mail-ben küldött meg a 

számomra.  

630 http://know.unwto.org/event/unwto-ulysses-prize-and-awards-2011 és https://cemeteriesroute.eu/about-

cemeteries-rout/unwto-ulysses-award.aspx Letöltve: 2017. március. 

631 Mauro Felicori 2015. június 18-án tette közzé: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206375547609629&set=a.10206375547009614.1073741887.1

295916928&type=3&theater Letöltve: 2017. március. 

632 http://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g187801-d2036912-Reviews-Certosa_di_Bologna-

Bologna_Province_of_Bologna_Emilia_Romagna.html Letöltve: 2017. március. 

633 https://www.facebook.com/significantcemeteries és 

https://plus.google.com/+SignificantcemeteriesOrg/posts Letöltve: 2017. március. 

634 http://www.significantcemeteries.org/search/label/Bologna%20monumental%20cemetery Letöltve: 2017. 

március. 

http://know.unwto.org/event/unwto-ulysses-prize-and-awards-2011
https://cemeteriesroute.eu/about-cemeteries-rout/unwto-ulysses-award.aspx
https://cemeteriesroute.eu/about-cemeteries-rout/unwto-ulysses-award.aspx
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206375547609629&set=a.10206375547009614.1073741887.1295916928&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206375547609629&set=a.10206375547009614.1073741887.1295916928&type=3&theater
http://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g187801-d2036912-Reviews-Certosa_di_Bologna-Bologna_Province_of_Bologna_Emilia_Romagna.html
http://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g187801-d2036912-Reviews-Certosa_di_Bologna-Bologna_Province_of_Bologna_Emilia_Romagna.html
https://www.facebook.com/significantcemeteries
https://plus.google.com/+SignificantcemeteriesOrg/posts
http://www.significantcemeteries.org/search/label/Bologna%20monumental%20cemetery
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Az ICOMOS 2014-ben a Nemzetközi Műemléki Világnap témájának a „Heritage of 

Commemoration”-t választotta, melyet részben az első világháború kitörésének 100. 

évfordulójára való megemlékezés inspirált.635 Ennek köszönhetően kaphatott nemzetközi 

figyelmet a műemléki sírkertek értékes öröksége is.636 

 

A Kiemelkedő Európai Temetők Egyesülete jelenleg, 2017 márciusában 22 ország 179 

temetőjét fogja össze – ahogy ezt az ASCE honlapján hirdeti. (26. ábra) Sajnálatos, hogy 

hazánk még nem képviselteti magát az európai hálózatban. Ugyanakkor elmondható, hogy 

a történelmi Magyarország területéről a kolozsvári Házsongárdi temető már tagja a 

szervezetnek.637 2014 májusában A múlandóság égkövei – A történeti temetők örökségi 

értékeinek megőrzése, a Házsongárdi temető 429 éve címmel háromnapos nemzetközi 

szemináriumot szervezett a budapesti Teleki Alapítvány és a kolozsvári Házsongárd 

Alapítvány. Melissa La Maida, az ASCE alelnökeként és a bolognai önkormányzat 

kommunikációs tanácsosaként a Certosa-ról, Radnainé dr. Fogarasi Katalin, a budapesti 

Nemzeti Örökség Intézete elnökeként a Nemzeti Sírkertről tartott előadást.638  

Az alábbiakban röviden bemutatjuk a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) a 

műemléki temetők valorizációjával kapcsolatos néhány kezdeményezését. A NÖRI azzal a 

céllal jött létre 2013-ban, hogy a nemzeti emlékezetet intézményes keretek között ápolja. 

Többek között a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság titkárságának feladatait is 

ellátja.639 Évente, ősszel szervezi az Országos Kegyelet és Emlékezet Konferenciát, 

melynek keretében a műemléki-történeti sírkertek megőrzésének kérdései is megvitatásra 

kerülnek. 2015-ben, A temető mint a kulturális turizmus célpontja Európában című 

                                                           
635 http://www.icomos.org/en/what-we-do/disseminating-knowledge/publicationall/monographic-series/9-

uncategorised/689-18-april-2014-home2 Letöltve: 2017. március. 

636 Magyarországon az Ybl bicentenáriumi év programjához kötve ünnepelte meg az ICOMOS MNB a 

Műemléki Világnapot. Így a hazai ünnepség nem kapcsolódott a Nemzetközi ICOMOS által meghatározott 

„Heritage of Commemoration” témához. Vö: Műemléki Világnap 2014. In: ICOMOS Híradó, a Magyar 

Nemzeti Bizottság közleményei, 22. évf. 2. sz. (2014. április), 45-48. 

http://www.icomos.hu/data/documents/icomos_hirado_2014_aprilis__icomos_news_hungary_april_2014.pdf 

Letöltve: 2017. március. 

637http://www.significantcemeteries.org/2014/05/international-seminar-in-cluj-napoca.html Letöltve: 2017. 

március.  

638 http://telekialapitvany.hu/joomla/images/docs/rendezvenyek/hazsongard_2014/Prog_HU.pdf és 

http://nori.gov.hu/hirek/nemzetkozi-szeminarium-kolozsvaron/114/ Letöltve: 2017. március. 

639 http://nori.gov.hu/rolunk/szervezetunkrol/ Letöltve: 2017. március. 

http://www.icomos.org/en/what-we-do/disseminating-knowledge/publicationall/monographic-series/9-uncategorised/689-18-april-2014-home2
http://www.icomos.org/en/what-we-do/disseminating-knowledge/publicationall/monographic-series/9-uncategorised/689-18-april-2014-home2
http://www.icomos.hu/data/documents/icomos_hirado_2014_aprilis__icomos_news_hungary_april_2014.pdf
http://www.significantcemeteries.org/2014/05/international-seminar-in-cluj-napoca.html
http://telekialapitvany.hu/joomla/images/docs/rendezvenyek/hazsongard_2014/Prog_HU.pdf
http://nori.gov.hu/hirek/nemzetkozi-szeminarium-kolozsvaron/114/
http://nori.gov.hu/rolunk/szervezetunkrol/


173 
 

előadásban hallhattuk: „a magyarországi sírkertek népszerűsége ma messze elmarad a más 

típusú emlékhelyekétől, […] miközben a világ egyes híres temetőivel kapcsolatban 

rendkívül magas, sokmilliós látogatottsági adatokról olvashatunk.”640 2016-ban, A 

Salgótarjáni utcai zsidó temető – a tegnap öröksége, a holnap világöröksége? című 

előadásból megtudhattuk, hogy a magyar, a német, a lengyel és a cseh ICOMOS Nemzeti 

Bizottság közös szándéknyilatkozatot írt alá azzal a céllal, hogy közösen nyújtsanak be 

pályázatot, melynek eredményeként a négy ország egy-egy műemléki sírkertje felkerül az 

UNESCO világörökségi listára.641 Az életveszélyes állapotok felszámolása után tavaly 

októberben újranyitott, műemlékileg teljes egészében védett salgótarjáni utcai zsidó 

temetőben csütörtökönként vezetett túrák indulnak a NÖRI szervezésében.642 

Hagyományteremtő szándékkal, 2016. május 14-én megszervezte az első Emlékhelyek 

Napja rendezvényt, melynek célja az emlékhelyek népszerűsítése.643 Ezek között történeti 

temetők is megtalálhatók. A NÖRI rendszeresen tart megemlékezéseket sírkertjeinkben, 

így legutóbb 2017 márciusában Arany János születésének 200. évfordulója, Kodály Zoltán 

halálának 50. évfordulója644 és a Brüll-kripta felújítása alkalmából.645 Az Intézet és a 

Kegyeleti Bizottság impozáns kiadványaival is segíti sírkertjeink ismertté tételét, 

jelentőségének felismerését.646 

 

                                                           
640 Papp Gábor (NÖRI, szakmai főosztályvezető): A temető mint a kulturális turizmus célpontja Európában. 

Az előadás elhangzott a XIV. Országos Kegyelet és Emlékezet Konferencián, Budapesten, 2015. november 

20-án. Az előadás kéziratát az előadó bocsátotta a rendelkezésemre.  

641 Fejérdy Tamás (a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság tagja): A Salgótarjáni utcai zsidó temető – a 

tegnap öröksége, a holnap világöröksége? Az előadás elhangzott a XV. Országos Kegyelet és Emlékezet 

Konferencián, Budapesten, 2016. november 17-én. 

642 http://nori.gov.hu/hirek/vezetett-turak-a-salgotarjani-utcai-zsido-temetoben/440/ Letöltve: 2017 március. 

643 http://emlekhelyeknapja.hu/ Letöltve: 2017. március. 

644 http://nori.gov.hu/hirek/kodaly-zoltan-halalanak-50-evforduloja-alkalmabol-szervez-megemlekezest-a-

nori/456/ Letöltve: 2017. március. 

645 http://nori.gov.hu/hirek/brull-kripta-felujitasa-alkalmabol-tart-megemlekezest-a-nori/459/ Letöltve: 2017. 

március. 

646 Haraszti Gy. (szerk.): Zsidó síremlékek Budapesten. Nemzeti Kegyeleti Bizottság, Bp. 2004., Tóth V. 

(szerk.): Síremlékek GYŐR-MOSON-SOPRON megyében. Nemzeti Kegyeleti Bizottság, Bp. 2004., Tóth V. 

(szerk.): FIUMEI ÚTI SÍRKERT. Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, Bp. 2008., Tóth V.: A 

SALGÓTARJÁNI UTCAI ZSIDÓ TEMETŐ. Nemzeti Örökség Intézete, Bp. 2014., Papp G. (szerk.): 

TEREKBE ÍRT MÚLT. Nemzeti és történelmi emlékhelyek Magyarországon. Nemzeti Örökség Intézete, Bp. 

2014.  

http://nori.gov.hu/hirek/vezetett-turak-a-salgotarjani-utcai-zsido-temetoben/440/
http://emlekhelyeknapja.hu/
http://nori.gov.hu/hirek/kodaly-zoltan-halalanak-50-evforduloja-alkalmabol-szervez-megemlekezest-a-nori/456/
http://nori.gov.hu/hirek/kodaly-zoltan-halalanak-50-evforduloja-alkalmabol-szervez-megemlekezest-a-nori/456/
http://nori.gov.hu/hirek/brull-kripta-felujitasa-alkalmabol-tart-megemlekezest-a-nori/459/
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3.3.8. A személyes elkötelezettség és kompetencia szerepe 

 

 

Az 1999-ben indult műemlékvédelmi program sikeressége, eredményei jelentős mértékben 

az elkötelezett és szakmailag felkészült vezetőnek köszönhető. Személyes tapasztalatom és 

dokumentumok alapján szeretném bemutatni, hogy Mauro Felicori és utódja, Roberto 

Martorelli elkötelezettségükkel, kreativitásukkal, lelkesedésükkel, szakmai 

felkészültségükkel, jó kommunikatív és kapcsolatépítő készségükkel nagymértékben 

hozzájárultak a Certosa mint különleges kulturális örökség elismeréséhez, valorizálásához, 

megőrzéséhez, fenntartható kezeléséhez, hasznosításához, országos és európai szintű 

ismertségéhez, valamint további projektek inspirálásához, megvalósításához.  

 

Mauro Felicori, aki a Bologna2000 Európa Kulturális Fővárosa program ötletadója, a 

sikeres pályázat kidolgozója és a polgármester kabinetvezetője volt, az 1999-es 

önkormányzati választást és politikai váltást követően már nem tudta munkáját kiteljesíteni 

az EKF program megvalósításában, helyette egy problémás, nem sokra értékelt feladattal, a 

műemléki temető kulturális valorizálásával bízták meg. A műemlékvédelmi program 

legnagyobb, megoldhatatlannak tűnt kihívása a leromlott állapotú műemléki sírkert 

restaurálásához szükséges anyagi források előteremtése volt. Ennek megoldására, Felicori 

javaslatára vetették be az újrahasznosítás módszerét. Kiindulásként, a legelső, egyik 

legértékesebb klasszicista kripta restaurálását az általa megpályázott, elnyert és koordinált 

európai uniós projekt (SCENE) keretében tudták megvalósítani. A már elért sikereinek, jó 

kommunikatív és együttműködő készségének köszönhetően megnyerte a Carisbo banki 

alapítványt a Certosa restaurálási munkái, kutatások, kulturális programok támogatásához. 

Így nemcsak elhagyott, lejárt koncessziójú, újrahasznosítható sírok, hanem egyéb 

műalkotások (pl. a főbejáratot díszítő, életnagyságú ún. siratók és a terrakotta oroszlánok) 

is megújulhattak.  

Felicori felismerte, hogy e funerális művészet mindaddig méltatlanul mellőzött 

volt, ezért új kutatásokat szorgalmazott. Már 2002-ben útjára indította az általa szerkesztett 

művészeti füzeteket (az Arte e storia című sorozatot), melyeket később könyvek, 

konferencia-kiadványok követtek. Számos tanulmányt publikált maga is. Az ő biztatására, 

lelkesítő támogatásával született meg, négy éves munka eredményeként, a Certosa első 
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tudományos leírása, melynek szerzője az alábbi elismerő szavakkal nyilatkozott 

Felicoriról: „Un ringraziamento speciale va a Mauro Felicori per aver creduto con passione 

in questo studio sin dai suoi esordi”.647  

Felismerve a modern technológiákban rejlő lehetőségeket, javaslata alapján indult 

el már 2000 decemberében a Museo virtuale della Certosa projekt kidolgozása, melyben 

maga is részt vett.648 Ösztöndíjam alatt, kutatóvezetőmként lelkesen mutatta be a projektet, 

és hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a kultúrához, a kulturális örökséghez való 

hozzáférés mindenki számára alapvető jog, ezért is van jelentősége az interneten keresztül 

bárki számára hozzáférhető virtuális múzeumnak és a kapcsoló digitális könyvtárnak.649 

Elmondta, hogy egy kulturális intézet, múzeum vezetője nem teheti meg, hogy mellőzze a 

legmodernebb technológiák alkalmazását (csak azért, mert ő maga nem ért hozzá kellően). 

Felicori a közösségi médiát is kiválóan használja munkája, partneri kapcsolatai ápolása, a 

kulturális örökség valorizálása érdekében.650 Egyik érdekes crowdsourcing kísérlete a 2012 

decemberében általa létrehozott Angelo di Monteverde: raccolta foto di tutte le copie nel 

mondo csoport651 a Facebookon, melynek keretében a híres genovai műemléki temetőben 

található Monteverde-angyalról készült, a világon fellelhető másolatok fényképét és adatait 

gyűjti össze. Ezzel az akciójával nemcsak a megosztott kutatásban való részvétel előnyeit 

                                                           
647 Vidor, 2012. 8. 

648 Társszerzője többek között a projekt eredményeit bemutató tanulmánynak: Calori, L. – Diamanti, T. – 

Felicori, M. – Guidazzoli, A. – Liguori, M. C. – Pescarin, S. – Valentini, L. – Mauri, M. A.: Databases and 

Virtual Environments: a Good Match for Communicating Complex Cultural Sites. 

 https://www.cineca.it/sites/default/files/siggraph2004.pdf Letöltve: 2017. március. 

649 A 2002-ben indult Storia e Memoria di Bologna című projekt, a digitális könyvtár ötletadója Mauro 

Felicori volt. http://www.storiaememoriadibologna.it/crediti Letöltve: 2017. március. 

650 Mauro Felicori facebook-oldalán, 2017 márciusában közel 15.000 (!) követője van, egy-egy bejegyzése 

800-900 like-ot kap. Az ő meghívására kezdtem el magam is használni a Facebookot, elsősorban bolognai 

szakmai kapcsolataim ápolásához és a kutatásomhoz szükséges projektek, intézmények (pl. a bolognai 

kulturális szervezetek, Bologna önkormányzata, a MiBACT) nyomon követéséhez, hiszen ma már kötelezően 

minden intézet, program, projekt kihasználja a közösségi média kínálta lehetőségeket. 

651 A csoport jelenleg is működik, jóllehet Felicori már 2,5 éve lezárta a sikeres kísérletet, melynek hatására 

ma is újabb és újabb fényképeket osztanak meg a tagok az Angelo di Monteverde másolatokról: 

https://www.facebook.com/groups/260020460794164/?fref=ts Letöltve: 2017. március. 

https://www.cineca.it/sites/default/files/siggraph2004.pdf
http://www.storiaememoriadibologna.it/crediti
https://www.facebook.com/groups/260020460794164/?fref=ts
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tudta empirikusan megvizsgálni, hanem jelentős figyelmet is tudott irányítani a műemléki 

temetőkre világszerte.652 

Az ASCE is Felicori ötlete alapján, kreativitásának, remek kommunikációs és 

kapcsolatépítő képességének köszönhetően jött létre, melyről egyik személyes 

konzultációnk alkalmával számolt be, és később erről írásban így nyilatkozott: 

 

autunno 1999, con la giunta guazzaloca ho una unica possibilità: occuparmi della 

valorizzazione culturale della certosa di bologna; mi dico: beh, vediamo cosa si fa in 

europa e per prima cosa mettiamoci in rete e copiamo le esperienze migliori, ma 

scopro con stupore che non c'è nessuna associazione europea dedicata a questo 

obiettivo e ben poche realtà documentate in internet; mi dico: se non c'è, la creo io, e 

comincio a trovare indirizzi elettronici, a mappare i cimiteri d'europa; eravamo agli 

albori di internet, ma piano piano riesco a creare un gruppo, così prendo il coraggio a 

due mani e li invito a venire a bologna, è il luglio 2001, e quel giorno a palazzo re 

enzo nasce di fatto l'asce, association of significant cemeteries in europe653 

 

Mivel nem talált olyan európai szervezetet, amely a műemléki temetők valorizálásával 

foglalkozott, melytől a jó gyakorlatokat átvehette volna, maga hozta létre („se non c'è, la 

creo io”). Az ASCE-nak hat éven át volt az elnöke, amely időszak alatt úttörőnek számító 

nemzetközi konferenciákat szervezett, hiánypótló kiadványokat szerkesztett (angol nyelven 

is), 2004-ben elindította a „Week of Discovering European Cemeteries” figyelemfelkeltő 

kulturális hetet. 2006-ban az Európai Unió/Europa Nostra műemléki díja keretében 

medállal ismerte el az általa létrehozott és vezetett európai hálózat tevékenységét. Felicorit 

2004-ben az Italia Nostra a „Francesco Arcangeli” díjjal tüntette ki. 2003-ban a 

„Menzione speciale per la Communicazione” elismerést kapta a Fondazione Corriere della 

Sera-tól az ASCE megalapításáért és a felvállalt kommunikációs misszióért.654 

Mauro Felicori elsőként ismerte fel, hogy műemléki sírkertjeink kulturális 

örökségünk jelentős részt képezik, hogy a művészet- és építészettörténet a funerális 

művészettel és építészettel együtt lehet csak teljes. A kezdetektől elkötelezetten azon 

                                                           
652 A Certosa-val és Mauro Felicorival való megismerkedésemnek köszönhetően magam is lelkes híve, 

elkötelezettje lettem a műemléki sírkerteknek. A csoport tagjaként én is végeztem kutatást, és a szegedi 

belvárosi temetőben valamint a Fiumei úti sírkertben találtam egy-egy genovai angyal-másolatot.  

653 Részlet Mauro Felicori 2015.05.27-i facebook-bejegyzéséből. Lementve: 2015.05.28. 

654 Mauro Felicori: Curriculum vitae. http://www.comune.bologna.it/media/files/mauro_felicori.pdf Letöltve: 

2017. március. 

http://www.comune.bologna.it/media/files/mauro_felicori.pdf
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munkálkodott, hogy saját hazájában, országos szinten is elismerjék a történeti-művészeti 

sírkertek jelentőségét, megőrzésének fontosságát és támogassák valorizációját, turisztikai 

célú hasznosítását. Több éves kitartó munkájának köszönhetően a műemléki temetők – 

mint a kulturális örökség jelentős része – először került napirendre a kulturális miniszter 

programjában. 2015. március 10-én Franceschini miniszter fogadta a Federutility SEFIT 

(Sevizi Funerali Italiani) szervezetet, hogy megvitassák a műemléki temetők turisztikai 

célú hasznosításának lehetőségeit. Az év végén, Torinóban megtartott, az ASCE által is 

szponzorált SEFIT-konferencia témája a „Cimiteri: musei aperti” volt, ahová Felicorit is 

meghívták előadónak, aki akkor már a Nápoly melletti Reggia di Caserta igazgatója volt.655 

Az igazi sikert 2016 októbere hozta el számára, amikor jelen lehetett a MiBACT és a 

SEFIT közötti rendkívüli jelentőségű megállapodás aláírásánál, mely többek között a 

műemléki temetők országos digitális adatbázisának, katalogizálásának elkészítését 

irányozta elő. Az egyezmény létrejötte addigi munkájának megkoronázását jelentette a 

számára, melyről így nyilatkozott: „Questo accordo è per me un fatto storico e rappresenta 

il coronamento di anni di lavoro difficile e nascosto.”656  

Mindeközben a műemléki sírkertek iránti lelkesedését, elkötelezettségét másoknak is 

átadta, kinevelte méltó utódját, Roberto Martorellit, aki 2009-től a Certosa műemléki 

temető valorizálása és felújítása projekt felelőse és a honlap kurátora a Museo civico del 

Risorgimento múzeumban. 

 

Felicori már 2000-től bevonja Roberto Martorellit a Certosa műemlékvédelmi projektbe. 

Közös munkájuk eredményeként számos kiadvány születik. 2002-ben, közös 

szerkesztésükben útjára indítják az Arte e Storia művészeti füzeteket a Certosa 

népszerűsítése érdekében, majd 2004-ben a Tomba Uttini impozáns bemutató anyagot 

készítik el a felújított sírhely árveréséhez, az európai uniós SCENE projekt keretében, 

melyben Martorelli is aktívan részt vesz. 2009-ben már önállóan szerkeszti Bologna 

műemléki sírkertjének első, átfogó bemutatását szolgáló nagyszabású kiállítás katalógusát, 

és 2016-ban a Certosa új művészeti, történeti kalauzát.657 Ötletadóként elindította és 

önállóan szerkeszti a Scultori bolognesi dell'800 e dell'900 című sorozatot, melynek első 

                                                           
655 http://www.funerali.org/Down/ut_0173_Sefit10-TO_1.pdf Letöltve: 2017. március. 

656 http://www.liberoquotidiano.it/news/ultim-ora/11987919/beni-culturali-accordo-mibact-sefit-per-cimiteri-

monumentali.html Letöltve: 2017. március. 

657 Martorelli, 2016. 

http://www.funerali.org/Down/ut_0173_Sefit10-TO_1.pdf
http://www.liberoquotidiano.it/news/ultim-ora/11987919/beni-culturali-accordo-mibact-sefit-per-cimiteri-monumentali.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/ultim-ora/11987919/beni-culturali-accordo-mibact-sefit-per-cimiteri-monumentali.html
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darabja szerzője így nyilatkozott Martorelli munkája iránti szenvedélyes 

elkötelezettségéről: 

 

„il fortunato incontro con Roberto Martorelli che sinceremente ringrazio per 

l’amicizia, per la passione che riserva al suo lavoro, per la disinteressata condivisione 

del materiale reperito, per avermi coinvolta in questo progetto letterario.” 658 

 

A Premio internazionale di scultura „Domenico Ghidoni”659 szobrászművészeti díj 

zsűritagja. Szakértőként is számon tartott: felkérték a szűk körű szakértői csapatba a 

Milánóban napvilágot látott 96 művészi rajz szerzőjének megállapításához.660 

Rendszeresen publikál, ismeretterjesztő cikkeket is ír művészeti folyóiratoknak, 

napilapoknak.661 Számos kiállítás kurátora,662 melyek közül kiemeljük szülővárosában, az 

Associazione Pro Loco di Medicina civil szervezet tagjaként 2015-ben szervezett Angelo 

Venturoli. Un eredità lunga 190 anni címűt, melynek katalógusát is szerkesztette. Több 

kulturális civil szervezet aktív tagja663, az Associazione Amici della Certosa civil szervezet 

ideátora és harmadmagával alapítója. Munkája mellett, a Certosa Baráti Kör önkénteseként 

rendszeresen vezet nappali és nyáron éjszakai sétákat, szervez kulturális programokat. A 

Risorgimento múzeum Certosa felelőseként az ő feladata a kulturális civil szervezetek 

ajánlatai, javaslatai alapján az évad programjának összeállítása. 

A 2014-ben kísérleti jelleggel útjára indított tisztítási, portalanítási projekt ötletadója 

és fő szervezője. A negyedik éve sikeres kezdeményezésének köszönhetően közel 100 

műemléket adoptáltak a Certosa Baráti Kör önkéntesei, így biztosítva ezek folyamatos, 

rendes karbantartását, megőrzésüket, fenntartásukat. Martorelli lelkesedésének, 

                                                           
658 Fabbro, F.: Silverio Montaguti (1870-1947). Bononia University Press, Bologna, 2012. 4. 

659http://www.stilearte.it/scultura-alfonso-panzetta-presidente-della-giuria-del-premio-internazionale-

ghidoni-ospitaletto/ Letöltve: 2017. március. 

660http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/2012/07/13/743359-

bolognese_caravaggio_studiati_gran_segreto.shtml Letöltve: 2017. március. 

661 Pl. Oltre Magazine nyomtatott és online: http://www.oltremagazine.com/site/index.html Stile arte online 

kulturális napilap: http://www.stilearte.it/ Letöltve: 2017. március. 

662 Ld. Roberto Martorelli: Curriculum Vitae. http://www.stilearte.it/wp-

content/uploads/2015/10/Curriculum-Martorelli-Roberto_2015-2.pdf Letöltve: 2017. március. 

663 Pl. 2007-2009. között az Associazione Culturale Didasco hivatásos idegenvezetőjeként városi és temető-

sétákat vezetett.  

http://www.stilearte.it/scultura-alfonso-panzetta-presidente-della-giuria-del-premio-internazionale-ghidoni-ospitaletto/
http://www.stilearte.it/scultura-alfonso-panzetta-presidente-della-giuria-del-premio-internazionale-ghidoni-ospitaletto/
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/2012/07/13/743359-bolognese_caravaggio_studiati_gran_segreto.shtml
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/2012/07/13/743359-bolognese_caravaggio_studiati_gran_segreto.shtml
http://www.oltremagazine.com/site/index.html
http://www.stilearte.it/
http://www.stilearte.it/wp-content/uploads/2015/10/Curriculum-Martorelli-Roberto_2015-2.pdf
http://www.stilearte.it/wp-content/uploads/2015/10/Curriculum-Martorelli-Roberto_2015-2.pdf
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elkötelezettségének köszönhetően évről évre nő az Associazione Amici della Certosa és a 

karbantartási munkákban résztvevő önkéntesek száma. 

Felicorihoz hasonlóan a közösségi média aktív használója. Több sírkerttel 

kapcsolatos csoport tagja, rendszeres posztolója. Számos népszerűsítő videó főszereplője a 

Certosa honlapján, melynek egyben a kurátora is.664 

Végül megemlítem, hogy megismerkedésünk, első hivatalos konzultációnk óta – 

valahányszor Bolognába látogattam – mindig készségesen a rendelkezésemre állt. Számos 

kiállítás katalógusukkal, kiadványukkal megajándékozott, segítve a hatékony kutatásomat. 

Lelkes és szakszerű vezetett sétáin vehettem részt, nyilvános, tudományos előadásait 

hallgathattam meg, történész, művészettörténész kollégáival ismerkedhettem meg. A 

közösségi médián és elektronikus levelezésen keresztül tartjuk a kapcsolatot, kutatási 

anyagom feldolgozása során felmerült kérdéseimre is mindig készségesen válaszolt. 

Mauro Felicori Roberto Martorelliről nyilatkozott elismerő szavaival – 

„impareggiabile animatore del cimitero cittadino (e non solo)”665 – magam is egyetértek. 

Elsősorban nekik köszönhetem, hogy lelkes, elkötelezett híve vagyok a műemléki 

sírkerteknek.  

 

 

3.3.9. A Certosa és az örökséginterpretáció 

 

 

„Az interpretáció feladata, hogy a hely nyelvét élményszerűen lefordítsa, ne pedig tanítsa. 

Az interpretátorok nem azt akarják, hogy a látogató hazavigye magával a hely nyelvét,  

hanem, hogy azzal az érzéssel távozzon, beszélt vele.” 

Steve van Matre666 

 

 

Mauro Felicori, a műemlékvédelmi program vezetője álláspontja szerint a kulturális 

örökség megőrzése mellett nagy jelentősége van a kommunikációnak, vagyis az örökségi 

értékek megfelelő értelmezésének és bemutatásának a minél szélesebb közönség elérése, 

                                                           
664 www.certosadibologna.it Letöltve: 2017. március.  

665 Részlet Mauro Felicori 2015.05.27-i facebook-bejegyzéséből. Lementve: 2015.05.28.  

666 Van Matre, S.: Interpretive Design and The Dance of Experience. The Institute for Earth Education, 

Greenville (West Virginia, USA), 2008. 11. 

http://www.certosadibologna.it/
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illetve a kultúrához, a kulturális örökséghez való demokratikus hozzáférés biztosítása 

érdekében. Meggyőződése szerint ki kell használni a legmodernebb technológiák, a 

digitális kor kínálta lehetőségeket. A javaslatára, úttörő és példaértékű projektként 

létrehozott virtuális múzeum és digitális könyvtár bárki számára hozzáférhetővé teszi a 

műemléki sírkert történeti-művészeti értékeit, s a több szintű adatbázisnak köszönhetően a 

virtuális látogató saját érdeklődésének megfelelően válogathat a gazdag információ-

kínálatból (3D, multimédia, interaktív elemek, videók, leírások). A virtuális kirándulás 

által felkeltett érdeklődését azután a valóságban, az eredeti műalkotások és környezetük 

megismerésével személyes élményen keresztül elégítheti ki. A helyszíni értelmező-

bemutató programoknak élményszerűen kell interpretálniuk az örökségi értékeket, 

figyelembe véve a különböző korcsoportok szükségleteit, és tekintettel kell lenni azokra is, 

akik nem rendelkeznek művészeti előképzettséggel, és csak a megfelelő interpretáció által 

tudják befogadni és élvezni a kulturális örökség művészi értékeit.  

Felicori elvei teljes mértékben összecsengenek a Kulturális örökségi helyszínek 

értelmezésének és bemutatásának kartájában foglaltakkal. Az ICOMOS karta is 

létfontosságúnak tekinti a társadalmi kommunikációt. Meghatározása szerint „az 

értelmezés és a bemutatás beletartozik a kulturális örökség megőrzésének és kezelésének a 

teljes folyamatába”.667 A Karta definíciója szerint „az értelmezés minden olyan lehetséges 

tevékenységre utal, melynek célja a kulturális örökségi helyszínek megértésének 

előmozdítása és ezzel kapcsolatban a társadalmi tudatosság növelése. […] A bemutatás 

kifejezetten az értelmezési tartalom gondosan megtervezett közvetítése a kulturális 

örökségi helyszínen elhelyezett bemutató információk, a fizikai hozzáférés és a bemutató 

infrastruktúra elrendezésén keresztül.”668 A Karta hét alapelvet fogalmazott meg. Az 

alábbiakban megvizsgáljuk, hogy a Certosa mennyire felel meg ezeknek az elveknek. 

 

1. A hozzáférés és megértés alapelve:  

„Az értelmezést és bemutatást célzó programok könnyítsék meg a nyilvánosság 

számára a kulturális örökséghez való fizikai és intellektuális hozzáférést.”669 

A sokszínű, különleges kulturális programok (nappali és éjszakai vezetett séták, 

zenés-táncos performanszok, színházi előadások, filmvetítések, koncertek, hajnali zenés 

séták, kortárs kiállítások stb.) kínálta személyes élményen és a társadalom különböző 
                                                           
667 A Kulturális örökségi helyszínek értelmezésének és bemutatásának kartája (2008). In: Fejérdy, 2011. 107. 

668 Uo. 

669 Uo. 108. 
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rétegeinek megszólításán keresztül a Certosa társadalmi elismertségét, megértését és 

megőrzésének fontosságát tudják elérni. A nem hétköznapi környezetben bemutatott 

változatos kulturális programok alkalmasak arra is, hogy további érdeklődést keltsenek, 

mélyebb megismerésre ösztönözzenek, visszatérő látogatóként, vagy akár a virtuális 

múzeumban, digitális könyvtárban elérhető információkat böngészve. A kimondottan a 

vakok és gyengén látók számára kialakított programokkal a hátrányos helyzetűek számára 

is lehetővé teszik a művészeti értékek fizikai hozzáférhetőségét. 

 

2. Az információforrások alapelve:  

„Az értelmezés és bemutatás elfogadott tudományos módszerekkel gyűjtött 

bizonyítékokon vagy élő kulturális hagyományokon alapuljon.”670 

A műemléki program keretében megvalósult katalogizálás, tudományos felmérés, 

dokumentálás (fotózással is), majd az egyre jobban kiszélesedő kutatások eredményeinek 

kiállításokon, publikációkban való bemutatása, valamint ezek alapján készült interpretációs 

programok és hivatásos idegenvezetők, történészek, művészettörténészek, építészek által 

vezetett séták biztosítják a szakszerűséget, hitelességet. A szakértők által kifejlesztett 

virtuális múzeum és a tudományos módszerekkel és kutatási anyagok alapján kialakított 

digitális könyvtár pedig lehetővé teszi a vizuális interpretálást és dokumentálását is. 

 

3. A kontextus és komplex környezeti beágyazódás alapelve:  

„Az interpretálás és bemutatás legyen összhangban a kulturális örökségi helyszín 

tágabb társadalmi, kulturális, történelmi és természeti kontextusával, komplex 

környezeti beágyazódásával.”671 

A műemléki sírkert a XIX. és XX. századi építészet, szobrászat, falfestészet 

műalkotásainak gazdag gyűjteménye leképezi a társadalmi, kulturális szokásokat, 

hiedelmeket, spirituális hagyományokat, történelmi eseményeket, a város identitásának 

megjelenítésére is képes. A bemutató programok ebben a sokszínű, komplex 

összefüggésrendszerben, környezeti beágyazódásban értelmezik az örökségi értékeket. A 

kimondottan e különleges helyszínre készült kulturális programok (pl. színházi előadások) 

a hely nem anyagiasult elemeit, atmoszféráját is felhasználják, míg a tematikus séták a 

                                                           
670 Uo. 109. 

671 Uo. 
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különféle személyes történetekre, történelmi eseményekre építve, az anyagi és szellemi 

örökségi elemeket egységben mutatják be az örökségi helyszínt. 

 

4. A hitelesség alapelve:  

„A kulturális örökségi helyszínek értelmezése és bemutatása során a Nárai 

Dokumentum (1994) szellemében tiszteletben kell tartani a hitelességre 

vonatkozó alapelveket.”672 

A Certosa továbbra is megőrzi eredeti, temetői funkcióját, miközben in situ 

szabadtéri múzeumként is működik. Így a hitelesség megőrzése a hagyományos funkció 

továbbélése és a síremlékek hiteles helyreállítása által is biztosított. Az éjszakai kulturális 

programok, koncertek, színházi előadások, zenés performanszok nem károsítják a helyszín 

fizikai környezetét, nem zavarják a „helyi lakosokat”, a holtak városa lakóit. A bemutató 

infrastruktúra látható elemei, mint pl. az Infópont, könyvesbolt, kiállítótér a meglévő 

kolostorépületben, a főbejáratnál került kialakításra; a tájékoztató táblák is könnyen 

azonosíthatóak, miközben igazodnak az örökségi helyszín jellegéhez. 

 

5. A fenntarthatóság alapelve:  

„A kulturális örökségi helyszínhez kapcsolódó értelmezési és bemutatási terv 

tartsa szem előtt a természeti és kulturális környezetet, központi célkitűzései 

között pedig szerepeljen a társadalmi, pénzügyi és környezeti fenntarthatóság.”673 

A fenntarthatóság kérdése összefügg a hagyományos funkció továbbélésével. A 

kizárólag múzeumi funkció nem lenne képes fenntartania önmagát. A műemléki sírkert 

fenntarthatóságát a példaértékű újrahasznosítási stratégia, az önkéntesek által végzett 

rendes karbantartási munkálatok, magánsírok estében pedig az új szabályzattal kötelezett 

tulajdonosok biztosítják. Az évről évre egyre gazdagabb, színesebb bemutató programok 

méltányos hasznot hoznak az érintett feleknek. Így pl. egy vezetett séta alkalmával, 

egyrészt lehet csatlakozni a sétát szervező kulturális civil szervezethez, másrészt minden 

eladott jegy árából 2 eurót a Certosa helyreállítására, valorizációjára fordítanak, s erről, 

valamint az örökség megőrzésének szükségességéről a látogatókat is tájékoztatják. Az 

önkormányzat is jól jár, hiszen a kulturális civil szervezetek biztosítják a helyszín 

értelmezését, bemutatását, miközben még anyagilag is hozzájárulnak a fenntartásához. Az 
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Infópont működtetését a Certosa Baráti Köre civil szervezet önkéntesei és az 

önkormányzat Risorgimento múzeuma munkatársai közösen biztosítják egy 

együttműködési megállapodás alapján. 

 

6. A törekvés a bevonásra alapelv:  

„A kulturális örökségi helyszínek értelmezése és bemutatása az örökségvédelmi 

szakemberek, befogadó és kapcsolódó közösségek és más érintettek vagy 

érdekeltek gyümölcsöző együttműködése révén jöjjön létre.”674 

A két legaktívabb kulturális civilszervezet (Certosa Baráti Köre és a Didasco) 

hivatásos idegenvezetői, művészettörténészei, építészei, valamint az önkormányzat 

(Risorgimento múzeum) műemlékvédelmi, múzeumpedagógia szakemberei közösen 

alakítják ki az éves programot a kulturális szervezetek által felajánlott programjavaslatok 

alapján. Az egyre nagyobb érdeklődés (kereslet) mind nagyobb kulturális kínálatot inspirál. 

A helyi kulturális szervezeteknek munkalehetőséget is jelent bekerülni a kulturális 

programokba. Az önkormányzat számára pedig a kiváló együttműködési lehetőségen 

keresztül évek óta biztosítva van a Certosa egész éves bemutató programja. A nyomtatott 

és elektronikus programfüzetek is a gyümölcsöző együttműködések eredményeként jönnek 

létre. 

 

7. A kutatás, képzés és értékelés alapelve:  

„A folyamatos kutatás, képzés és értékelés a kulturális örökségi helyszínek 

bemutatásának alapelemei.” 675 

A Certosa folyamatos kutatását lelkes, elkötelezett művészettörténészek, 

műemlékvédelmi szakemberek biztosítják, akik munkáik eredményét kiállítások, 

publikációk formájában a nyilvánosság elé tárják. A kutatásoknak köszönhetően 

folyamatosan bővül a digitális könyvtár anyaga is, így a virtuális látogatók is egyre 

sokszínűbb értelmező-bemutató anyagból válogathatnak. A közösségi médián közzétett 

figyelemfelkeltő információkra, kulturális programokra, felhívásokra, bejegyzésekre adott 

válaszok, visszacsatolások segítik a bemutató programok minőségének javítását, az 

igények mind jobb kielégítését. A vezetett sétákat hivatásos idegenvezetők, 

multidiszciplináris csoport szakemberei végzik, akik a visszajelzések alapján új tematikus 
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sétákat fejlesztenek ki az érdeklődésnek megfelelően. A bemutató programok az egyre 

gazdagodó kínálattal (pl. rajzkurzusok felnőtteknek és gyerekeknek, kimondottan 

kisiskolásoknak kifejlesztetett programok) oktató programként is működnek. A Bologna 

kezdeményezésére létrehozott európai szintű hálózat, az ASCE nemzetközi 

együttműködés, konferenciák, szakmai találkozók keretében biztosítja tagjai számára a 

tapasztalatcserét, a tudásmegosztást, a jó gyakorlatok átvételét, innovatív módszerek 

kifejlesztését, közös projektekben való részvételt. A bemutató programok minőségének 

fenntartásához elengedhetetlen a nemzetközi szintű ismeretek felhasználása. 

 

Az értelmező-bemutató programok, a megfelelő interpretáció jelentőségére hívja fel a 

figyelmet az európai platformként működő szervezet, az Interpret Europe – European 

Association for Heritage Interpretation,676 mely 2011-től évente szervez nemzetközi 

konferenciát az örökséginterpretáció témában. Jelentőségét mutatja, hogy legutóbb, 2016 

májusában, Heritage Interpretation – for the future of Europe címmel megtartott 

konferenciát Navracsics Tibor, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, 

ifjúságpolitikáért és sportért felelős uniós biztosa is támogatta, nyilatkozatában az 

interpretáció nemzeti és európai szintű közösségépítő szerepét emelte ki.677 Az Interpret 

Europe által megadott definíció szerint az örökséginterpretáció egy olyan oktatási 

tevékenység, melynek célja jelentések és kapcsolatok feltárása az eredeti tárgyak 

(objektumok) használatán keresztül, közvetlen tapasztalás útján, illusztratív média által, 

nem pedig a tényszerű adatok egyszerű kommunikációja.678 

Hazánkban a 2012-ben létrehozott Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete 

(KÖME)679 vállalta föl az örökséginterpretáció hazai népszerűsítését. Az Interpret Europe-

                                                           
676 A European Heritage Alliance tagja, több mint 40 ország szervezeteit, egyetemeit, szakembereit fogja 

össze, párbeszédet, partnerséget ösztönözve abból a célból, hogy a természeti és kulturális örökséget 

közelebb hozzák az emberekhez élményszerű örökséginterpretáción keresztül. 

677 Részlet a nyilatkozatból: „Through interpretation, I believe heritage can contribute to the building of 

communities, not just at local level, but also on national and European levels. Bringing citizens closer to their 

heritage is about bringing them closer to each other, and this is an important step towards a more inclusive 

society.” In: Personalised written statement by Commissioner Tibor Navracsics for the Interpret Europe 

Conference (Mechelen, 21-24 May 2016) http://www.interpreteuropeconference.net/wp-

content/uploads/2016/05/Statement-Commissioner-Navracsics-about-the-Interpret-Europe-Conference.pdf 

Letöltve: 2017. március. 

678 http://www.interpret-europe.net/feet/home/heritage-interpretation/definition.html Letöltve: 2017. március. 

679 http://www.heritagemanager.hu/ Letöltve: 2017. március. 

http://europeanheritagealliance.eu/
http://www.interpreteuropeconference.net/wp-content/uploads/2016/05/Statement-Commissioner-Navracsics-about-the-Interpret-Europe-Conference.pdf
http://www.interpreteuropeconference.net/wp-content/uploads/2016/05/Statement-Commissioner-Navracsics-about-the-Interpret-Europe-Conference.pdf
http://www.interpret-europe.net/feet/home/heritage-interpretation/definition.html
http://www.heritagemanager.hu/
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tag szervezet képzéseket, műhelyfoglalkozásokat, kirándulásokat, konferenciákat680 

szervez. Továbbá örökséginterpretációs blogot681 működtet, melyben a „Mitől lesz élmény 

az örökség?” és „Mitől válhat a befogadó élménye tanulási élménnyé, azaz hogyan 

közvetíthetünk tudást élményszerű módon különböző célcsoportok számára?” kérdésekre 

válaszolva jelentetnek meg írásokat, osztják meg tapasztalataikat. 2016-ban mutatták be a 

Lars Wohlers német élménytervező szakember magyar nyelvre lefordított kézikönyvét, 

amelyet egyfajta vitaanyagnak szántak „a szélesebb körű és hosszabb távú szakmai 

párbeszédhez.”682  

 

Összefoglalva elmondható, hogy a Bologna Város Önkormányzata tulajdonában álló 

Certosa városi köztemető 1999-ben elindított műemlékvédelmi programja kertében 

megvalósított szabadtéri, in situ múzeum és a virtuális múzeum a kapcsolódó digitális 

könyvtárral ma is sikeresen működik. Az újrahasznosítási stratégiának köszönhetően a 

műemléki sírkert restaurálása önfinanszírozóvá vált. Az egyre növekvő, örökségéért 

felelősséget érző, lelkes örökségközösség évről évre újabb és újabb műemléki sírokat 

adoptál, részt vesz a rendes karbantartási munkálatokban, s ezzel jelentősen hozzájárul a 

Certosa hosszú távú fenntartásához. A folyamatos és egyre jobban kiteljesedő tudományos 

kutatások eredményei publikációk, kiállítások formájában közkinccsé válnak és a digitális 

könyvtár anyagát is gazdagítják, mely bárki számára lehetővé teszi a kulturális örökséghez 

való szabad hozzáférést. A gazdag, sokszínű és különleges kulturális programok biztosítják 

az örökségi értékek értelmezését, élményszerű interpretációját, bemutatását, ismertté 

tételét, társadalmi megbecsülését, és ugyanakkor új kulturális helyszínként is használják a 

sírkertet. A Bologna kezdeményezésére létrejött Association of Significant Cemeteries in 

Europe európai szinten hívja föl a figyelmet funerális örökségünk értékeire, megőrzésük 

szükségességére. A projekt alapján elmondhatjuk, hogy Bologna Város Önkormányzata 

bölcsen, példamutatóan gazdálkodik kulturális örökségével.   
                                                           
680 Neves hazai és külföldi szakemberek tapasztalatait ismerhettük meg Budapesten, 2015 júniusában a Mi 

dolgunk a budapesti világörökséggel? című kétnapos műhelymunka és fórum keretében. Többek között Dr. 

Lars Wohlers (D) a látogatókutatás céljáról és aktuális helyzetéről Németországban, valamint John Veverka 

(USA) a tátogatókutatásnak az örökséginterpretációban betöltött fontosságáról és módszeréről tartott 

előadást. Részletes beszámoló olvasható: http://www.heritagemanager.hu/?p=703#more-703 Letöltve: 2017. 

március. 

681 http://orokseginterpretacio.blogspot.hu/p/blog-page.html Letöltve: 2017. március. 

682 Wohlers, L.: Informális oktatás. Hogyan mutassuk be sikerrel kulturális és természeti örökségünket. 

Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete, Budapest, 2015. 8. 

http://www.heritagemanager.hu/?p=703#more-703
http://orokseginterpretacio.blogspot.hu/p/blog-page.html
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3.4. A Neptun-szökőkút restaurálási projektje (2016-2017) 

 

 

A Bologna si vuole che, prima di un esame importante, gli studenti facciano due giri in senso 

antiorario attorno alla fontana. Si tramanda che il Giambologna girò due volte attorno al piedistallo, 

mentre rifletteva sul progetto del Nettuno, opera che diede inizio alla sua fortuna come scultore.683 

 

 

A bolognaiak kedvenc műemléke, a város egyik szimbóluma, a Fontana del Nettuno 

szökőkút restaurálását komoly szakmai előkészítés alapozta meg. Az anyagiak 

előteremtéséhez az egész város összefogott. 2016 májusában indult restaurálási 

munkálatok – kísérleti projektként – széleskörű szakmai partnerségben, a legmodernebb 

technológiák alkalmazásával valósulnak meg. A kulturális örökség megőrzésének 

tudatosítására, különleges, személyes tapasztalat keretében vezetett restaurálási műhely-

látogatások adnak lehetőséget. A projektről az önkormányzat honlapja is részletesen és 

folyamatosan tudósít, lehetővé téve az érdeklődők számára a munkák és a már elért 

eredmények folyamatos nyomon követését.684 

 

 

3.4.1. A műemlék történeti jelentősége, bemutatása 

 

 

A Neptun-szökőkút – vagy ahogyan a fő szobor mérete miatt a bolognaiak hívják: il 

Gigante – Bologna egyik szimbóluma, az óváros központjában, a híres két toronyhoz 

vezető fő utcát (via Rizzoli) a piazza Maggiore-val összekötő piazza del Nettuno-n, a mai 

Salaborsa Városi Könyvtár és a Palazzo Re Enzo előtt található. A reneszánsz szökőkút 

IV. Pius Pápa akaratából és Pier Donato Cesi pápai legátus-helyettes által támogatott 

Bologna központjának jelentős építészeti megújulási programja keretében valósult meg. A 

bolognai öntőmester Zanobio Portigiani, a palermói építész-festő Tommaso Laureti és a 

                                                           
683 http://nettuno.comune.bologna.it/wp-content/uploads/2016/07/Carlino-nettuno-1.pdf Letöltve: 2017. 

március. 

684 A nyitó oldal alján két szimulációs videó mutatja be a szökőkút tervezett vízjátékát (27. ábra), illetve az 

információs rendszerben való navigálási lehetőséget a 3D modell alapján. http://nettuno.comune.bologna.it/ 

és http://nettuno.comune.bologna.it/esplora/ Letöltve: 2017. március. 

http://nettuno.comune.bologna.it/wp-content/uploads/2016/07/Carlino-nettuno-1.pdf
http://nettuno.comune.bologna.it/
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flamand manierista szobrász Giambologna (Jean de Boulogne) együttműködése 

gyümölcseként 1566-ban elkészült díszkút már a kezdetektől fogva a jó pápai kormányzás 

és a bőkezűség látványos szimbóluma volt. A kisebb szoborcsoportok (delfinek, szirének, 

nemesi címerek és puttók) által körülvett, magasba törő, csavart testű óriás Neptun 

bronzszoborral megkoronázott monumentális márványkút a szimmetria jegyében született. 

(28. ábra) A veronai márványból készült medencék oldalán a díszkút létrejöttének céljáról 

latin nyelvű feliratok tájékoztatnak: „Fori Ornamento, Aere Pubblico, Populi Commodo, 

MDLXIIII (1564)”.685 A földalatti zárt csatornán keresztül érkező forrásvíz – a kor modern 

technológiának köszönhetően – 38 kisebb bronzszoborból tört elő, élővé és látványossá 

téve a műalkotást. Cesi védő vasbalusztráddal vetette körbe a díszkutat, amellyel 

hangsúlyozta annak tisztán vizuális és szimbolikus szerepét. 

A Neptun-kútról 2015 márciusában megjelent első modernkori, teljes monográfia686 

könyvbemutatója alkalmából Francesco Ceccarelli, a Bolognai Egyetem Reneszánsz 

Építészettörténeti tanszék professzora nyilatkozata szerint a Neptun szobor „a cinquecento 

egyik legszebb bronzszobra, igazi mestermű”687, míg Nadja Aksamija, az amerikai 

Wesleyan Egyetem (Middletown, Connecticut) professzorasszonya a szökőkút hidraulikai 

rendszerét „a kor mérnöki gyöngyszemének”688 nevezte. A könyvbemutatón ugyanakkor 

többen kifejezték sajnálatukat, hogy a szökőkút „néma”, nem működik egyetlen vízsugara 

sem. Éppen ezért, Marina Senin Forni, a Fondo Ambiente Italiano (FAI)689 regionális 

elnöke nyílt levélben690 fordult az Önkormányzat vezetőihez a szökőkút vízrendszerének 

helyreállítását szorgalmazva és felajánlva az Olasz Környezetvédelmi Alap támogatását. 

A Neptun-szökőkutat élete során többször restaurálták. Legutóbb, hosszú kutatásokat 

és vizsgálatokat követően, 1988 februárjában vette kezdetét a közel két évig tartó 

restaurálási munka, melyet szakértői csoport (bronz szobrok esetében) Giovanni Morigi és 

                                                           
685 „A tér díszítésére, közpénzből, közcélra, a nép használatára, 1564” 

http://nettuno.comune.bologna.it/storia/ Letöltve: 2017. március. 

686 Tuttle, R. J. – Aksamija, N. – Ceccarelli, F. (szerk.): The Neptune Fountain in Bologna: Bronze, Marble, 

and Water in the Making of a Papal City. Vistas: New Scholarship on Sculpture 1250–1780. Harvey Miller, 

London, 2015. 

687 http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/nettuno-fontana-restauro-studio-americano-1.787427 

Letöltve: 2017. március. 

688 Uo. 

689 Fondo Ambiente Italiano: http://www.fondoambiente.it/ Letöltve: 2017. március. 

690 http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/fontana-nettuno-1.781013 Letöltve: 2017. március. 

http://nettuno.comune.bologna.it/storia/
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/nettuno-fontana-restauro-studio-americano-1.787427
http://www.fondoambiente.it/
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/fontana-nettuno-1.781013
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(a márvány medencék esetében) Ottorino Nonfarmale irányításával végzett.691 Közel 

harminc évvel az utolsó restaurálást követően, 2016-ban elérkezett az idő egy újabb, 

komplex, a hidraulikai és világítási rendszerre is kiterjedő, konzerválási és restaurálási 

beavatkozásra. 

 

 

3.4.2. Pénzgyűjtési kampány az új restauráláshoz 

 

 

Az új restaurálási projekt előfeltételeként a megvalósításához szükséges anyagiak 

előteremtését az Il Resto del Carlino692 bolognai napilap vállalta magára. „Salviamo il 

Gigante”, azaz „Mentsük meg az Óriást” című pénzgyűjtési kampányát 2015 márciusában 

indította útjára, külön speciális oldalt693 szentelve a kampány és később a restaurálási 

projekt népszerűsítésére, a nagyközönség tájékoztatására, bevonására.  

Bologna Város Önkormányzata saját kampányát 2015. április 8-án hirdette meg. 

„Sosteniamo il restauro del Nettuno”, azaz „Támogassuk a Neptun restaurálását” – 

olvasható a hatalmas molinón (29. ábra), melyet az önkormányzatnak is otthont adó 

Palazzo D’Accursio a Piazza Maggiore térre néző fő homlokzatán helyeztek el. Ily módon 

nemcsak a helyi lakosok, hanem a városba érkezők, diákok, üzletemberek és turisták is 

értesülhettek az eseményről és részt vehettek az adományozásban694. A város vezetése a 

San Luca árkádsor restaurálásához használt és rendkívül sikeres közösségi finanszírozási 

módot (crowdfunding) alkalmazott ez alkalommal is, remélve, hogy a szükséges mintegy 

800.000 eurót sikerül összegyűjteni. Bologna Önkormányzata saját költségvetése terhére 

200.000 eurót irányzott elő a restaurálási projektre. 2016. július 23-ig695 összesen 679.493 

euró gyűlt össze adományokból magánszemélyektől, magáncégektől és intézetektől. Az 
                                                           
691 http://nettuno.comune.bologna.it/i-restauri-del-nettuno-nel-tempo/ Letöltve: 2017. március. 

692 Il Resto del Carlino Bologna szimbolikus napilapja, egyike a legrégibb és ma is kiadott olasz 

napilapoknak. Országos szinten a nyolcadik legnagyobb számban eladott napilap. 

693 http://www.ilrestodelcarlino.it/speciali/nettuno-fontana-restauro Letöltve: 2017. március. 

694 A felhívás alatt az Önkormányzat és a napilap adomány-oldala is látható: www.comune.bologna.it és 

www.ilrestodelcarlino.it/bologna #sosteniamoilgigante. 

http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/nettuno-fontana-restauro-striscione-comune-1.834445 

Letöltve: 2017. március. 

695http://www.comune.bologna.it/sites/default/files/documenti/Il%20progetto%20di%20conservazione%20e

%20restauro%20della%20Fontana%20del%20Nettuno%20.pdf Letöltve: 2017. március. 

http://nettuno.comune.bologna.it/i-restauri-del-nettuno-nel-tempo/
http://www.ilrestodelcarlino.it/speciali/nettuno-fontana-restauro
http://www.comune.bologna.it/
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/nettuno-fontana-restauro-striscione-comune-1.834445
http://www.comune.bologna.it/sites/default/files/documenti/Il%20progetto%20di%20conservazione%20e%20restauro%20della%20Fontana%20del%20Nettuno%20.pdf
http://www.comune.bologna.it/sites/default/files/documenti/Il%20progetto%20di%20conservazione%20e%20restauro%20della%20Fontana%20del%20Nettuno%20.pdf
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Unindustria cég nemcsak a projekthez járult hozzá 222.000 euróval, hanem további 

111.000 eurót ajánlott fel a jövőbeli fenntartás, jókarbantartás költségeire. Az 

Önkormányzat számlájára – az Art Bonus-nak köszönhetően, mely adójóváírás formájában 

jelentős kedvezményt696 biztosít azoknak a cégeknek, melyek pénzadományaikkal a 

kultúrát, a kulturális örökség megőrzését, valorizációját támogatják – további mintegy 

260.000 euró támogatás érkezett.  

Matteo Lepore, az önkormányzat területi marketingért felelős referense nyilatkozata 

szerint697 2016 májusában az új szlogen is a restaurálást népszerűsítette: „A Neptun-

kampány a város szökőkút karbantartásáért folytatott csata szimbóluma”, melyet az aktív 

városi polgárokkal való számos kezdeményezésük698 alkalmával használtak. 

Az Il Resto del Carlino számos sikeres népszerűsítő akciót szervezett. Ismert 

személyiségeket vont be pénzgyűjtő kampányába, mint például a 26 éves bolognai Martina 

Grimaldi többszörös olimpiai úszóbajnoknőt, aki 2014-ben „Arany Neptun”-díjat kapott 

Bologna Önkormányzatától. Adományozásra hívta nemcsak a bolognaiakat, hanem – 

szerte a világban versenyezve – a külföldieket is.699  Egy másik példa a mozgósításra: híres 

emberek által dedikált– „Tutti per uno, Nettuno per tutti”, azaz „Mindenki egyért, a Neptun 

mindenkiért”700 feliratú – a szökőkút restaurálását népszerűsítő pólót lehetett megvásárolni 

az interneten keresztül. Többek között sportolók, énekesek – mint pl. Gianni Morandi is – 

aláírták a Neptun-pólót.701 (30. kép) A pénzgyűjtési és figyelemfelkeltő kampány 

részeként, 2015 májusa utolsó éjszakáján az egész várost mozgósították: a bolognaiak 

                                                           
696 Az Art Bonus által kínált adócsökkentés: az adományozó 2015-ös adóját 65 %-kal, míg a 2016-os adóját 

50 %-kal csökkentheti: a vállalatok számára nagyon fontos, hogy éljenek ezzel a kedvezménnyel. hiszen az 

önkormányzati vezetés azzal a feltétellel kapja meg a pénzt, hogy restaurálásra fordítja azt. A Kormány Art 

Bonus-oldalán nyomon követhető a hivatalos csatornán keresztül történő adományozás állása. 

http://artbonus.gov.it/fontana-del-nettuno.html Letöltve: 2017. március. 

697 http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/nettuno-fontana-restauro-striscione-comune-1.834445 

Letöltve: 2017. március. 

698 A falfirkák elleni küzdelem, a közösségi javak használatának szabályozása, az aktív polgárok ünnepe stb. 

699 http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/nettuno-fontana-restauro-martina-grimaldi-1.812541 

Letöltve: 2017. március. 

700 Az eredeti olasz felirat szövege és szavai (NETTUNO > NETT UNO) törve, egymás alatti sorokban, 

vessző nélkül olvasható, több jelentést hordoz, szójáték, amit magyarul nem lehet frappánsan visszaadni. 

701 http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/gianni-morandi-maglietta-nettuno-asta-ebay-1.1302836 

Letöltve: 2017. március. 

http://artbonus.gov.it/fontana-del-nettuno.html
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/nettuno-fontana-restauro-striscione-comune-1.834445
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/nettuno-fontana-restauro-martina-grimaldi-1.812541
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/gianni-morandi-maglietta-nettuno-asta-ebay-1.1302836
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sárga Neptun-pólóban futottak, gyalogoltak, sétáltak kedvenc műemlékük 

megmentéséért.702 (31. kép) 

Az innovatív közösségi finanszírozás és a kreatív népszerűsítő akciók sikeresnek 

bizonyultak, elérték céljukat: az egész várost mozgósították, összefogásra buzdították 

népszerű műemlékük helyreállítása érdekében. A kampányokban és akciókban részt vett 

aktív polgárok és az anyagi támogatók ily módon is kifejezésre juttatták: törődnek 

kulturális örökségükkel, ha szükséges, pénzügyi felelősségvállalással is.  

 

 

3.4.3. Partnerség a restaurálási projektben 

 

 

Országos szintű szakmai intézmények bevonásával, széleskörű partnerségben valósul meg 

a restaurálási kísérleti projekt. A 2015 májusában létrejött Tudományos Bizottságban703 – a 

projektgazda Bologna Város Önkormányzata és a finanszírozás jelentős részét előteremtő 

Il Resto del Carlino napilap mellett – komoly szakmai partnerek garantálták a szakszerű 

műemlékvédelmi beavatkozás minőségét, sikerességét. A Bizottság további tagjai:704 a 

Bolognai Egyetem, az Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma – 

ISCR,705 Bologna Metropolisz Városa, Soprintentenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e 

Ferrarara 706, Istituzione Bologna Musei 707 és az Istituto Beni Artistici Culturali e Naturali 

– Regione Emilia Romagna (IBC).708 

                                                           
702 http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/curiosit%C3%A0/foto/nettuno-corsa-passeggiata-1.1012315 

Letöltve: 2017. március. 

703 Bologna Város Közgyűlése határozata alapján jött létre a Tudományos Bizottság, melynek vezetője 

Virginio Merola, Bologna polgármestere. 

704 http://nettuno.comune.bologna.it/crediti/ Letöltve: 2017. március. 

705 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma – ISCR: http://www.icr.beniculturali.it/ 

Letöltve: 2017. március. 

706 Soprintentenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di 

Modena, Reggio Emilia e Ferrarara: http://www.sbapbo.beniculturali.it/ Letöltve: 2017. március. 

707 Istituzione Bologna Musei: http://www.museibologna.it/ Letöltve: 2017. március. 

708 Istituto Beni Artistici Culturali e Naturali – Regione Emilia Romagna (IBC): http://ibc.regione.emilia-

romagna.it/ Letöltve: 2017. március. 

http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/curiosit%C3%A0/foto/nettuno-corsa-passeggiata-1.1012315
http://nettuno.comune.bologna.it/crediti/
http://www.icr.beniculturali.it/
http://www.sbapbo.beniculturali.it/
http://www.museibologna.it/
http://ibc.regione.emilia-romagna.it/
http://ibc.regione.emilia-romagna.it/
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A Bizottságot létrehozó önkormányzati határozat szerint a tagok munkájukért nem 

kapnak fizetséget,709 tehát egyfajta önkéntes szolgálatot teljesítenek a mindenki számára 

fontos, innovatív, kísérleti projektben. 

A szakmai együttműködés multidiszciplináris jellegét jól mutatja a munkacsoport 

összetétele. Tagjai: Consiglio Nazionale delle Ricerche Area della Ricerca di Pisa 710, a 

Bolognai Egyetem számos tanszéke (építészeti, kémiai, építő-, vegyész-, környezet- és 

anyagmérnöki tanszék, ipari mérnöki, biológiai-geológiai-környezeti tudományok 

tanszéke)711, Istituto di Scienza e Tecnologia dell’Informazione (ISTI),712 a Istituto 

Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma – ISCR, a Bolognai Önkormányzat 

intézetei, úgy mint Sajtó és Kommunikációs Iroda Városmarketing és Turizmus 

részlege713, együttműködve a Salaborsa Város Könyvtárral714, az Archiginnasio 

Könyvtárral,715 a bolognai Cinetecaval716 és a Risorgimento Városi Múzeummal717. 

Az új és látványos világítási rendszer kialakításában többek között a Milánói 

Műszaki Egyetem718 is részt vett.719 

Az Egyetem öt tanszéke, a római és a pisai intézetek közötti együttműködés „A maga 

nemében egyedülálló példa Olaszországban”720 – nyilatkozta Francesco Ubertini, a 

Bolognai Egyetem rektora. 

                                                           
709 http://www.ilrestodelcarlino.it/speciali/nettuno-fontana-restauro/nettuno-fontana-restauro-comitato-

scientifico-1.1018678 Letöltve: 2017. március. 

710 Consiglio Nazionale delle Ricerche Area della Ricerca di Pisa: http://www.area.pi.cnr.it/ Letöltve: 2017. 

március. 

711 Dipartimento di Architettura – DA, Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician” – CHIM, 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali – DICAM, Dipartimento di 

Ingegneria Industriale – DIN, Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali – BiGeA. 

712 Istituto di Scienza e Tecnologia dell’Informazione (ISTI): http://www.isti.cnr.it/ Letöltve: 2017. március. 

713 Ufficio stampa e comunicazione – Settore Marketing Urbano e Turismo: 

 http://www.comune.bologna.it/comune/organigramma/17:1083/5420/ Letöltve: 2017. március. 

714 Biblioteca Salaborsa: http://www.bibliotecasalaborsa.it/home.php Letöltve: 2017. március. 

715 Biblioteca dell’Archiginnasio: http://www.archiginnasio.it/ Letöltve: 2017. március. 

716 Cineteca di Bologna (Bologna Filmművészeti Könyvtára): http://www.cinetecadibologna.it/ Letöltve: 

2017. március. 

717 Museo Civico del Risorgimento: http://www.comune.bologna.it/museorisorgimento/ Letöltve: 2017. 

március. 

718 Dipartimento di Design – Politecnico di Milano: http://www.dipartimentodesign.polimi.it/ Letöltve: 2017. 

március. 

719 http://nettuno.comune.bologna.it/crediti/ Letöltve: 2017. március. 

http://www.ilrestodelcarlino.it/speciali/nettuno-fontana-restauro/nettuno-fontana-restauro-comitato-scientifico-1.1018678
http://www.ilrestodelcarlino.it/speciali/nettuno-fontana-restauro/nettuno-fontana-restauro-comitato-scientifico-1.1018678
http://www.area.pi.cnr.it/
http://www.isti.cnr.it/
http://www.comune.bologna.it/comune/organigramma/17:1083/5420/
http://www.bibliotecasalaborsa.it/home.php
http://www.archiginnasio.it/
http://www.cinetecadibologna.it/
http://www.comune.bologna.it/museorisorgimento/
http://www.dipartimentodesign.polimi.it/
http://nettuno.comune.bologna.it/crediti/
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3.4.4. A 2016-2017. évi restaurálási projekt 

 

 

Az alábbiakban bemutatjuk a restaurálási projekt állomásait, érzékeltetve a teljes 

örökségvédelmi folyamatot, amelyben az érintettek, érdekeltek széles köre vett részt, 

bevonva a diákokat, a lakosságot és a turistákat is. 

 

2016. május 18. A Neptun-szökőkút állványozási munkái megkezdése. 

 

2016. június 1. Diagnosztikai vizsgálatok (termográfiai, endoszkópos, infravörös sugárzási 

vizsgálatok) elvégzése. 

 

2016. június 29. „Mentsük meg az Óriást” – Szakmai találkozó és kerekasztal beszélgetés.  

A sorozat első állomásán – Bologna Város Önkormányzatának is otthont adó 

D’Accursio Palotában, a reprezentatív Farnese Kápolnában – került először nyilvános 

bemutatásra a Neptun-szökőkút konzerválási és restaurálási projektje és a frissen elvégzett 

diagnosztikai vizsgálatok eredménye. Az esemény jelentőségét mutatja, hogy a szakértői 

előadók mellett – köszöntőjével – Bologna Város polgármestere (Virginio Merola), a 

Bolognai Egyetem rektora (Francesco Ubertini), az Istituto Superiore per la Conservazione 

ed il Restauro di Roma – ISCR igazgatónője (Gisella Capponi) is részt vett. Néhány 

előadás a legújabb technológiák alkalmazásával ismertette meg az érdeklődőket: 

„Konzerválási és restaurálási projekt menedzselése az automatizálás korában”, „Papírtól a 

pixelig: a restaurálás dokumentálása 3D digitális modellen”.721 

 

2016. július 4. A konzerválási és restaurálási munkák megkezdése. 

A szakértői munkacsoport mintegy 50 alkalmazottja közül 31 diák – konzerválási és 

restaurátori mesterszakos egyetemista – egész Olaszország területéről érkezett, hogy 

Bologna egyik legjelentősebb történeti, művészeti műemlékének és szimbólumának 
                                                                                                                                                                                
720 http://nettuno.comune.bologna.it/wp-content/uploads/2016/07/Carlino-nettuno-1.pdf Letöltve: 2017. 

március. 

721 Részletes program elérhető: http://nettuno.comune.bologna.it/salviamo-il-gigante/ Letöltve: 2017. 

március. 

http://nettuno.comune.bologna.it/wp-content/uploads/2016/07/Carlino-nettuno-1.pdf
http://nettuno.comune.bologna.it/salviamo-il-gigante/
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konzerválásban, restaurálásban részt vehessen. A diákok számára Bologna történelmi 

belvárosa szívében található, kiemelkedő jelentőségű kulturális emlékének helyszíni 

munkáiban való részvétel nemcsak különleges élményt, de fontos gyakorlati képzést is 

jelentett. Egyidejűleg dolgozhattak különféle anyagokkal, és elméleti ismereteiket tehették 

próbára a gyakorlati feladatok végrehajtsa során, mely „nagy felelősség és igazán szép 

tapasztalat”722. A tisztítás és portalanítás mellett a lehetséges tisztító szerek alkalmazásnak 

tesztelését is elvégezték. Ezután következett a károsodott helyek 3D-s nyilvántartási 

dokumentációjának összeállítása, lehetővé téve a szakszerű konzerválási és restaurálási 

terv elkészítését, mely a hosszú távú fenntartási tervet alapozta meg, rögzítve a 

beavatkozási akciók időbeli és technikai oldalát is. A diákok júliusi szakmai gyakorlatát 

követően, augusztustól már csak tanáraik dolgoztak a tényleges konzerválási és restaurálási 

fázisban. A teljes örökségvédelmi intézkedést a római Konzerválási és Restaurálási 

Felsőfokú Intézet (ISCR) igazgatónője személyesen felügyelte a helyszínen. 

 

2016. július 25. Szemtől szemben az „Óriással” – Vezetéssel látogatható a Neptun-

szökőkút restaurálási műhelye. 

Jelentős állomáshoz érkezett a projekt. A műemlék kulturális értékének jelentőségére 

és megőrzésének szükségességére hívta fel a figyelmet két különleges akció, melynek 

keretében közvetlen közelről ismerkedhettek meg az érdeklődők (helyi lakosok, hazai és 

külföldi turisták egyaránt) a konzerválási és restaurálási munkarészekkel, a tudományosan 

kiválasztott és alkalmazott legmodernebb technikai eljárásokkal és eszközökkel, és 

figyelhették meg a szakembereket munka közben. Bologna polgármestere, a Bologna 

Welcome elnöke és az ISCR építész-igazgatója ünnepélyes keretek között indította útjára a 

nagyközönség számára szervezett helyszíni látogatásokat. A nyári fő turistaszezont jól 

kihasználva, júliusban és augusztusban a hét minden napján, szeptembertől decemberig 

pedig hét közben egész nap és hétvégén, szombaton, illetve a hónap második és negyedik 

vasárnapján délután vezetéssel volt látogatható a Neptun-szökőkút köré épített ideiglenes 

restaurálási műhely. A maximum 35 fős csoportokat szakemberek vezették körbe az 

állványokon az utcaszinttől egészen a legfelső szintig, a tenger istene kezében tartott 

vasvilla 9 méter magasságba nyúló csúcsáig. A látogatók átélhették azt a különleges 

élményt, milyen egészen közelről látni a hatalmas, izmos szobor egyes részeit, akár kezet 

                                                           
722 Olvasható két diák nyilatkozatában: http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/nettuno-restauro-

cantiere-1.2320506 Letöltve: 2017. március. 

http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/nettuno-restauro-cantiere-1.2320506
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/nettuno-restauro-cantiere-1.2320506
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is foghattak vele, vagy bele is nézhettek az „Óriás” szemébe. A mintegy 60 perces olasz 

vagy angol nyelvű vezetés során megismerkedhettek a műemlék történetével, személyesen 

és közelről megvizsgálhatták a szökőkutat díszítő 38 bronzszobor felületén keletkezett 

repedéseket, az időjárás és a környezetszennyezés által okozott károsodásokat. A 

látogatáson – szülői kísérettel, kézen fogva – gyerekek is részt vehettek, ily módon 

felkeltve – már egészen kisgyerekkorban – a műemlékek, kulturális örökségük iránti 

érdeklődést. Szeptember elsejétől, „nyitott nap” keretében, minden hónap első és harmadik 

vasárnapján egész nap szabadon, ingyenesen is látogatható a restaurálási helyszín. A 

látogatások sorát elindító ünnepség alkalmával, a polgármester hangsúlyozta annak a 

szándéknak a fontosságát, hogy a Neptun-szökőkút ideiglenes restaurálási műhelye a 

munkálatok alatt végig látogatható legyen, s ezáltal lehetőséget biztosítva és felejthetetlen 

élményt nyújtva minden érdeklődő számára, hogy tanúja lehessen Bologna egyik 

legjelentősebb, legkedvesebb szimbólumát jelentő műalkotás újjászületésének. A Bologna 

Welcome elnöke pedig arról tájékoztatott, hogy a látogatások jegyeladásaiból származó 

teljes nettó árbevételt a Neptun-kút restaurálására és promóciójára fordítják, ily módon 

maguk a látogatók is részt vesznek a műemlék helyreállításának finanszírozásában. Az 

ISCR igazgatónője a példaértékű partnerséget dicsérte, melynek köszönhetően a város 

vezetése és egyeteme, valamint a Kulturális és Turizmus Minisztérium szorosan 

együttműködik Bologna polgárai számára különleges, szimbolikus jelentéssel bíró 

örökségvédelmi projekt sikeres megvalósítása érdekében, mely ugyanakkor a jó városi 

kormányzásnak is a szimbólumává válik.  

Az első hónap hatalmas sikerrel zárult. Nagyon népszerűek voltak a vezetett 

látogatások, minden csoport maximális létszámmal, vagyis összesen mintegy 1200 látogató 

vett részt a Neptun-szökőkút restaurálási műhelylátogatásán, miközben folyamatosak a 

foglalások a következő hetekre.723 

 

2016. szeptember 29. SACHER, cloud computing724, az új IKT platform a kulturális 

örökség valorizálására – műhelymunka a D’Accursio Palotában. 

Bologna Önkormányzata partnerként vesz részt a SACHER – Smart Architecture for 

Cultural Heritage in Emilia-Romagna725 elnevezésű projektben, melynek célja olyan 

                                                           
723 http://www.bolognadavivere.com/2016/09/una-sacher-per-il-nettuno-nasce-la-piattaforma-ict-per-gestire-

il-ciclo-di-vita-dei-beni-culturali/ Letöltve: 2017. március. 

724 Felhő alapú számítástechnika. 

725 http://www.sacherproject.com/ Letöltve: 2017. március. 

http://www.bolognadavivere.com/2016/09/una-sacher-per-il-nettuno-nasce-la-piattaforma-ict-per-gestire-il-ciclo-di-vita-dei-beni-culturali/
http://www.bolognadavivere.com/2016/09/una-sacher-per-il-nettuno-nasce-la-piattaforma-ict-per-gestire-il-ciclo-di-vita-dei-beni-culturali/
http://www.sacherproject.com/
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platform létrehozása, amely a kulturális javak életciklusának kezelését végzi. A műemléki 

épített és tárgyi örökség hasznosítása stratégiai erőforrást jelent a történeti és művészeti 

városok hagyományos kulturális és turisztikai szolgáltatásai fejlesztése és innovációja 

számára. Mindezidáig azonban hiányzott egy olyan előremutató módszer, amely a 

kulturális javak teljes életciklusát a legmodernebb IKT eszköz segítségével kezeli. A 

SACHER projekt – mely az Emilia-Romagna Regionális Operatív Program726 keretében az 

Európai Regionális Fejlesztési Alaptól nyert el támogatást, és a Bolognai Önkormányzat 

személyzetével és felszerelésével együtt 3.500 euró értékben vesz részt – éppen erre a célra 

fejlesztették ki. Az új platform kétszintű működését szinergiában valósítja meg. 

Technológiáját tekintve, a cloud computing lehetővé teszi a magán és közösségi kulturális 

javakhoz kapcsolódó különféle infrastruktúrák (hardware és software) és már meglévő 

(többnyire heterogén) adatok integrálását, megkönnyítve az archiválást, hozzáférést és 

felhasználást. Új üzleti modell szintjén pedig új részvételi tervezési (design partecipativo) 

modellek kialakítására kínál lehetőséget, mely elősegíti új kulturális tartalmak és olyan 

kulturális szolgáltatások létrehozását, melyek tartalmát maguk a felhasználók (turisták, 

városlakók) és a műemléki szakemberek (tudósok, kutatók, kurátorok) bevonásával hozzák 

létre.727 

Bologna városa két kísérleti platform kifejlesztésében vesz részt: az egyik a Neptun-

szökőkút, a másik a közeli Piazza Maggiore téren álló Palazzo del Podestà műemléki 

épülete. Mindkét esetben a platform az összes (sokszor egymástól távol) fellelhető 

információt egyesíti, a rendkívül sokféle adatot integrálja, képekkel gazdagítja, és a 

legmodernebb IKT támogatásával háromdimenziós navigálást tesz lehetővé. Például a 

Neptun isten 3D modellje egyik karjára kattintva hozzájuthatunk minden olyan 

információhoz, mely a műemlék mintegy 500 éves életciklusa során elvégzett restaurálási 

beavatkozásokra és karbantartási munkálatokra vonatkozik. Ily módon a jövőbeli 

beavatkozások tervezéséhez és a műemlék integritásának megőrzéséhez szükséges adatok 

egy kattintással elérhetővé válnak. Az adatok frissítése, napra készen tartása 

                                                           
726 http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/erdf és 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/italy/2014it16rfop008 Letöltve: 2017. 

március. 

727 http://corsi.unibo.it/Magistrale/artivisive/Documents/Volantino%20Workshop%20Sacher.pdf Letöltve: 

2017. március. 

http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/erdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/italy/2014it16rfop008
http://corsi.unibo.it/Magistrale/artivisive/Documents/Volantino%20Workshop%20Sacher.pdf
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leegyszerűsödik, az adatbázis folyamatos bővítése és hozzáférése mindenki számára 

könnyen lehetővé válik. A platformok kifejlesztése 2018 tavaszára várható.728 

 

2016. október 24. „Mentsük meg az Óriást” sorozat: A károsodás diagnosztizálása és 

feltérképezése – kerekasztal beszélgetés a Bolognai Egyetemen. 

A műemlék (a márvány szökőkút a bronzszobrokkal, a Neptun szoboróriással) és a 

kapcsolódó, földalatti csatornák strukturált fény-projekciós szkenner és fotogrammetria 

segítségével létrehozott komplex, magas felbontású 3D modellje tette lehetővé a 

legmodernebb információs rendszer megalkotását. Az eredmények hozzáférhetőek és 

felhasználhatóak az információs rendszer közösség számára elérhető felületén, lehetővé 

téve a városlakók és látogatók számára az eddig ismeretlen részek, titkok felfedezését és 

virtuális séta keretében a restaurálási műhely bejárását, megismerését. Az emlékmű alatt 

húzódó, a D’Accursio Palotával összekötő csatornát sokféle károsodás érte, közöttük 

statikai jellegűek is, melyeket a diagnosztikai eljárások mutattak ki és teszik lehetővé a 

szakszerű beavatkozások megtervezését. A bronz és márvány felületek elváltozásait és a 

kötőanyagok kémiai vizsgálatát, valamint a 90-es évek restaurálása során alkalmazott 

védőanyagok jelenlegi állapotának mintavételezését hordozható, modern eszközök 

segítségével noninvazív módon végezték el. Ezek alapján tudják meghatározni az új 

felületi védőrendszerek alkalmazását.729  

A szakmai találkozók – előzetes regisztrációhoz kötötten – bárki számára ingyenesen 

látogathatók, lehetővé téve valamennyi érdeklődő számára a tájékozódást, a diskurzusban 

való részvételt. 

 

2016. november 9. „Mentsük meg az Óriást” sorozat: A vizek építészete történelem és 

restaurálás között – Kerekasztal beszélgetés a D’Accursio Palotában. 

A Neptun-szökőkút vízi műemlék, melynek maximális művészi és látvány-élmény 

eléréséhez elengedhetetlen rejtett vízrendszerének pontos karbantartása. Sajnos már régóta 

nem lehetett élvezni a víz játékát, a bronz és a márvány közötti „párbeszédet”, ahogyan a 

nagy reneszánsz mesterek megálmodták. Habár a díszkút alapját képező építészeti mű és a 

bronzszobor többször restaurálásra került, hidraulikus rendszere azonban elhanyagolódott 

az idők során. A kerekasztal beszélgetés alkalmat biztosított egyrészt a Bolognai Egyetem 
                                                           
728 http://nettuno.comune.bologna.it/sacher-una-nuova-piattaforma-ict/ Letöltve: 2017. március. 

729 http://nettuno.comune.bologna.it/tavola-rotonda-mappare-e-diagnosticare-il-degrado/ Letöltve: 2017. 

március. 

http://nettuno.comune.bologna.it/sacher-una-nuova-piattaforma-ict/
http://nettuno.comune.bologna.it/tavola-rotonda-mappare-e-diagnosticare-il-degrado/
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kutatói és professzorai által végzett tudományos kutatások eredményeinek összevetésére, 

megvitatására, másrészt azok alapján kifejlesztett mérnöki és kémia-mikrobiológiai 

restaurálási beavatkozás bemutatására, melynek köszönhetően a műemlék rejtett, teljes 

hidraulikai rendszere megújul.730 

 

Eredetileg 2016. november végére tervezték a projekt zárókonferenciáját, melynek 

keretében a tudományos világ és a nagyközönség számára is bemutatják e jelentős és 

kulturálisan forradalminak számító projekt valamennyi elemét, amelyek meghatározták az 

alkalmazott módszerek kiválasztását.731 A terv szerint a Neptun-szökőkút 2016 

karácsonyára már teljes szépségében működik, megünnepelve a 450 éves évfordulót, 

amikor 1566. december 16-án a Neptun isten bronzszobor a helyére került. Azonban a 

munkálatok során újabb restaurálási problémák jelentkeztek, amelyek következtében az il 

Gigante ünnepélyes átadása legkorábban 2017 szeptemberére várható. Így azonban a 

népszerű restaurálási műhelylátogatások tovább folytatódhatnak,732 kihasználva a teljes 

tavaszi és nyári turista időszakot. A jegyeladásokból pedig további összegeket tudnak a 

váratlanul felmerült többletmunkákra fordítani. 

 

 

3.4.5. A példaértékű, innovatív projekt 

 

 

Bologna Önkormányzata – e projekt számára létrehozott – honlapján található „Restauro 

della Fontana del Nettuno” című ismertető összefoglalja, miért tekinthető a helyreállítási 

program többszörösen is innovatívnak, „jelentősnek és kulturálisan forradalminak”.733 

                                                           
730 http://nettuno.comune.bologna.it/tavola-rotonda-larchitettura-delle-acque-tra-storia-e-restauro/ Letöltve: 

2017. március. 

731 http://nettuno.comune.bologna.it/wp-content/uploads/2016/07/comunicato-stampa.pdf Letöltve: 2017. 

március. 

732 2016 decembere végéig 13.972 látogató vett részt a Neptun restauráló műhelylátogatásán. 

http://nettuno.comune.bologna.it/prorogati-i-lavori-di-restauro-fino-a-settembre-2017/ Letöltve: 2017. 

március. 

733 http://nettuno.comune.bologna.it/wp-content/uploads/2016/07/comunicato-stampa.pdf Letöltve: 2017. 

március. 

http://nettuno.comune.bologna.it/tavola-rotonda-larchitettura-delle-acque-tra-storia-e-restauro/
http://nettuno.comune.bologna.it/wp-content/uploads/2016/07/comunicato-stampa.pdf
http://nettuno.comune.bologna.it/prorogati-i-lavori-di-restauro-fino-a-settembre-2017/
http://nettuno.comune.bologna.it/wp-content/uploads/2016/07/comunicato-stampa.pdf
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A Neptun-szökőkút konzerválási és restaurálási projekt mind eljárásmódjaiban, mind 

pedig kulturális tartalmában előremutató. Bologna Város Önkormányzata innovatív módon 

alakította ki a projekt partnerségét, vonta be a Bolognai Egyetem öt tanszékét (Építészeti, 

Mérnöki, Ipari mérnöki, Kémiai és Biológiatudományi), szinergiában a 

professzionalizmust legfelső fokon képviselő, a Kulturális és Turizmus Minisztériumhoz 

tartozó Istituto Superiore di Conservazione e Restauro di Roma (ISCR) és a CNR di Pisa 

kutatási központtal. 

Újdonságnak számít az is, hogy Olaszországban először vontak be restaurálásba 

(restaurálási munkacsoportba) osztatlan, (római, materai és ravennai) restaurátori 

mesterképzésben részt vevő egyetemistákat, a római ISCR felügyeletével. Hozzájuk 

csatlakoztak azok a diákok és doktorandusz hallgatók, akik a Bolognai Egyetem azon 

tanszékeiről jöttek, melyek részt vettek a diagnosztikai vizsgálatokban. 

Végül innovatívnak számít a restauráláshoz szükséges anyagi források 

előteremtésének módja is, az, ahogyan Bologna Város Önkormányzata és az Il Resto del 

Carlino napilap a pénzgyűjtési kampányát megvalósította, magánszemélyek, vállalkozások 

és bankok adományukkal támogatván az örökségvédelmi bevatkozást.734 

A fentiekhez hozzátehetjük, hogy innovatívnak ítéljük meg a projektet abból a 

szempontból is, hogy a legmodernebb technológiákat alkalmazzák a műemlékvédelem 

szolgálatában. Különösen jelentős a SACHER projekt keretében – a cloud computing (felhő 

alapú számítástechnika) alkalmazásával – kifejlesztendő platform a műemlék teljes 

életciklusához tartozó fenntartási-kezelési terv kidolgozása. 

A kulturális örökség jelentőségének és megőrzésének szükségessége tudatosítása 

érdekében szervezett népszerűsítő és figyelemfelkeltő akciók között a vezetett restaurálási 

műhely-látogatások, és azok jegyeladásaiból származó nettó bevételek a projektre való 

visszaforgatása szintén innovatív megoldásnak tekinthető. 

Mindezek alapján példaértékűnek mondható, ahogyan Bologna Város 

Önkormányzata – mint projektgazda – a város egyik szimbólumának tekintett Neptun-

szökőkút védelméről, megőrzéséről, tudományos kutatásáról, dokumentálásáról, 

konzerválásáról, restaurálásáról, megismertetéséről, széleskörű fizikai és virtuális 

hozzáféréséről, hosszú távú karbantartásáról, fenntartható kezeléséről – a digitális kornak 

megfelelően és innovatív módon – gondoskodik, vagyis: felelősen gazdálkodik kulturális 

örökségével.   

                                                           
734 Uo. 



199 
 

4. A KUTATÁS EREDMÉNYEI, KÖVETKEZTETÉSEI, AJÁNLÁSOK 

 

 

4.1. A kutatás eredményei, következtetései 

 

 

Dolgozatom első részében a nemzetközi örökségvédelmi és európai uniós kulturális 

örökséggel foglalkozó dokumentumok vizsgálatán és a hazai szakmai diskurzus elemzésén 

keresztül mutattam be a műemlékvédelemtől az örökséggazdálkodásig terjedő fejlődési 

folyamatot, valamint a kulturális örökséggazdálkodás fogalmának meghatározására tettem 

javaslatot a hazai örökségvédelmi és örökséggazdálkodási szakma számára. 

 

Az elvégzett vizsgálatok és elemzések alapján megállapítható, hogy a nemzetközi és 

európai uniós örökségvédelmi szemléletváltozás a hazai örökségvédelemben is 

határozottan megjelent, miközben továbbra is alapvetően kétféle álláspont jellemzi a 

szakmai gondolkodást. Az ortodox műemlékvédelem a nemzetközi dokumentumok 

alapelveihez (hitelesség, sértetlenség) való szigorú ragaszkodást képviseli továbbra is. Az 

új szemlélet hívei – nemzetközi kutatási eredményekre hivatkozva – az örökségvédelem 

gazdasági és társadalmi hasznát is elismerik.  

A paradigmaváltás nemcsak a műemlék/örökség és a műemlékvédelem/ 

örökségvédelem régi/új fogalomalkotásában, elnevezésében érhető tetten, hanem a 

műemlékvédelem országos szintű intézményi változásában is. A Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal újjászervezésével 2012 szeptemberében létrejött a Forster Gyula 

Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma háttérintézményeként. A Magyar Régész Szövetség és az ICOMOS Magyar 

Nemzeti Bizottság Egyesület mint a hazai örökségvédelmi szakmai civil szervezet, 

nyilatkozatukban fejezték ki aggodalmukat a nagy múltú, komplex szemléletű, 

multidiszciplináris intézmény megszűnése miatt. A sokak által kifogásolt 

„örökséggazdálkodás” kifejezés – a 199/2014. (VIII.1.) Kormányrendelet alapján – eltűnt a 

Központ nevéből, helyét az „Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási” megnevezés szópár 

vette át, így új nevük a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 

Központ lett. 
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A kormány kulturális örökséggel való gazdálkodási szemléletét leginkább tükröző Nemzeti 

Várprogram és Nemzeti Kastélyprogram és egy közelmúltban megvalósult vár-

rekonstrukciós példa műemlékvédelmi szakmai értékelése a paradigmaváltás kihívásaira 

hívja fel a figyelmet. Miskolc városa felismerve a várromban rejlő fejlesztési potenciált, 

ismét napirendre tűzte különleges kulturális öröksége felújításának, hasznosításának 

kérdését, kultúrateremtő és gazdasági erőforrásként való kiaknázását. Olyan funkciókat 

kívánt megvalósítani, amely – történeti értékei megőrzése mellett – biztosítja a fenntartható 

használatot, és ezzel a műemlék fennmaradását, jókarbantartását, valamint nemcsak a 

város kulturális életét színesíti, hanem új turisztikai vonzerőt is jelent, új munkahelyeket 

teremtve, bevételt generálva a város számára. A diósgyőri vár rekonstrukciója jól példázza 

a műemlék-helyreállítás alapvető dilemmáját. Kinek a szempontjai érvényesüljenek? A 

klasszikus műemlékvédelem képviselőjét szigorú szakmai elvek (mint például hitelesség, 

eredetiség, sértetlenség) vezérlik munkájában, míg a társadalom – újabb elvárásként – 

élményszerűen szeretné megismerni és használni örökségét. Miután mindkét törekvés 

legitim, nem a szembeállításuk, hanem az egyidejű érvényre juttatásuk, azaz az integrált 

szemléletű megközelítés lehet a hosszú távra szóló, fenntartható feloldása ennek az (esetek 

nagy többségében valójában inkább látszólagos) ellentmondásnak. 

 

Az új szemlélet az urbanisztikai szakmában is megjelent. A Magyar Urbanisztikai 

Társaságon (MUT) belül 2012 májusában létrejött Örökséggazdálkodási Tagozat célja, 

hogy segítséget nyújtson az örökséggazdálkodási tervezésben és gyakorlatban a 

fenntartható örökséggazdálkodási szemlélet szempontrendszerének elterjesztéséhez és 

megerősítéséhez. Az örökségvédelem integrált megközelítése, szerepének felértékelődése a 

fejlesztések kapcsán megköveteli az urbanisztika ugyancsak multidiszciplináris szakmának 

az örökségvédelem szereplőivel történő mind szorosabb együttműködését. 

A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. (MUTK), a Magyar Urbanisztikai 

Társaság által alapított nonprofit urbanisztikai innovációs központ jelentős szerepet vállal a 

kulturális és természeti örökséggel való tudatos gazdálkodási szemlélet megismertetésében 

és elterjesztésében. 2014-ben kidolgozta Gazdaságtudatos Városfejlesztési Programját, 

melynek hangsúlyos része az Örökséggazdálkodási és turisztikai vonzerő-fejlesztési 

Stratégia.  

A helyi örökséggazdálkodási stratégia módszertanát a MUTK a Települési 

Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) kezdeményezésére fejlesztette ki. A 

TÖOSZ – francia modell alapján – 2014 júniusában megalapította a Magyar Történelmi 
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Városok Hálózatát, melynek célja szakmai platform megteremtése, az örökségvédelemben 

és -gazdálkodásban alkalmazott jó gyakorlatok bemutatása, az örökségvédelem ügyének és 

jelentőségének tudatosítása az önkormányzati szférában. A Hálózat az örökségtudatosság 

zászlóvivőjeként elhatározta az „Örökségtudatos Önkormányzat” cím létrehozását. A 

jelképes elismeréssel azokat az önkormányzatokat vagy szövetségeiket jutalmazzák, 

amelyek a település vagy térség örökségállományának egészével folyamatosan, 

hatékonyan és bölcsen gazdálkodnak.  

 

A Forster Központ a paradigmaváltás, vagyis a gazdálkodási szemlélet hazai elterjesztése 

érdekében innovatív projektek megvalósításában vett részt 2012 és 2016 között. 

A HerMan projekt (Mangement of Cultural Heritage in the Central Europe Area) 

átfogó célja a közép-európai régió versenyképességének és vonzerejének növelése, 

gazdasági potenciáljának jobb kiaknázása a kulturális örökség hatékonyabb, fenntartható 

kezelése által. A kilenc partner közösen a városi környezetben lévő kulturális örökségi 

elemek egyes működtetési, illetve gazdálkodási kérdéseire kereste a választ. A Forster 

Központ legfontosabb feladata a kulturális örökség gazdasági és társadalmi 

hasznosításával, az örökségi elemek új funkciókkal és szolgáltatásokkal való megtöltésével 

foglalkozó munkacsomag szakmai koordinálása volt. Két kísérleti projekt valósult meg 

Egerben. Az egyik a „Monumentenwacht” – Műemlék-figyelő szolgálat, mely a 

megelőzésre hangsúlyt helyező holland módszer kísérleti jellegű adaptálását, tesztelését és 

a működtetés feltárását jelentette. Ennek a módszernek a hazai átvétele üdvözlendő, mivel 

a folyamatos karbantartás az épített örökségi értékek megőrzésének legjobb és egyben 

legolcsóbb eszköze. A Mesélő Műemlékek („Talking Monuments”) kísérleti projekt 

keretében egy okostelefonra tölthető alkalmazást fejlesztettek ki, mellyel egy másfél órás 

virtuális séta során Eger helytörténetében jártas szakértők, helyi polgárok mesélnek a 

műemlékek eddig rejtve maradt történeteiről. Az örökségkommunikációs eszköznek (City 

Guide) köszönhetően a városi barangolás különleges, filmszerű élményt kínál a 

megyeszékhely műemlékeinek megismeréséhez. A kor igényeinek megfelelően 

kifejlesztett innovatív eszköz elsősorban a fiatalok körében számíthat népszerűségre. Ez 

különösen fontos, hiszen az értékek megismertetése a fiatalabb generáció számára 

nélkülözhetetlen a társadalom örökségi értékszemléletének kialakításában.  

A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 2014 és 

2016 között megvalósult, úttörő jelentőségű, az új szemléletmódot képviselő REVEAL – A 

kulturális örökség gazdasági és társadalmi hatásának feltárása című projektje alapvetése 
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szerint a kulturális örökség jelentős társadalmi és gazdasági potenciállal rendelkezik, 

amely átgondolt örökséggazdálkodással, társadalmi tudatossággal, közösségi 

együttműködéssel hosszú távon, fenntartható módon aknázható ki. A projekt kutatási része 

hazai környezetben vizsgálta a kulturális örökség hatásait. Három, korábban megvalósult 

örökségvédelmi fejlesztési teszthelyszínen (a Siroki vár, Balatonfüred, a történelmi 

belvárossal és Fehérvárcsurgó a Károlyi-kastéllyal) végeztek kutatásokat. A kulturális 

örökségvédelmi beruházások kontrollcsoportos hatásvizsgálata – tekintettel a megvalósítás 

óta eltelt idő rövidségére – a beruházások oksági hatása a település-szintű gazdasági és 

társadalmi mutatókkal egyelőre nem kimutatható. Azonban a helyi szinten készített 

mélyinterjúkra és műhelymunkákra alapozott kutatások azt támasztják alá, hogy ilyen 

hatások léteznek.  

A projekt másik részében arra a kérdésre keresték a választ, hogyan lehet felújítani 

úgy egy használaton kívüli műemléki épületet, hogy az értékeket megőrizve a helyi 

gazdaság, társadalom és természeti környezet is egyaránt jól járjon, s az épület hosszú 

távon fennmaradjon. A közösségi műemlék-felújítási kísérlet legnagyobb kihívását a 

felvállalt paradigmaváltás jelentette. A korábbi, gyakran rosszul működő műemlékvédelmi 

gyakorlatot egy új, a műemléket használó közösség bevonását szorgalmazó 

megközelítéssel cserélték fel. Egy mediátor (helyi projektcsapat) feladata volt, hogy a helyi 

közösséget, érintetteket és a műemlékvédelmi szakértőket együttesen bevonva a 

folyamatba, konszenzusos döntések megszületését koordinálja. Ehhez szükséges a 

projektben résztvevők nyitottsága, egymás értékeinek, szempontjainak megismerése. 

Továbbá fontos volt, hogy a műemléki, társadalmi, gazdasági érdekeket együttesen kellett 

figyelembe venni. A paradigmaváltás tehát nemcsak a megvalósításba bevont szereplők 

számában, hanem az együttműködés módjában, eszközeiben és a szereplők attitűdjében is 

megjelent. A Nivegy-völgyi Balatoncsicsón felújított és új funkcióra alkalmassá tett XVIII. 

századi katolikus plébánia épülete hasznosítása, önfenntartó üzemeltetése a helyi közösség 

aktív részvételével, teljes megelégedésével valósult meg. Igazi közösség, örökségközösség 

jött létre, mely valódi gazdája a közösen megálmodott és felújított épületnek. 

A Forster Központ mindkét projektje példaértékű, az új szemléletet tükrözi. Az 

eredmények hasznosítása, jó gyakorlatként történő elterjesztése a jövő feladata.  

 

A feltett kérdésre – Összehangolható-e a klasszikus műemlékvédelem az 

örökséggazdálkodás új szemléletével? – a kutatás eredményeként igen válasz adható. A 

folyamatos párbeszéd, a kompromisszumokra való nyitottság, egymás szempontjainak és 
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értékeinek megismerése és megértése nélkülözhetetlen a kétfajta gondolkodásmód 

közeledéséhez. A Forster Központ REVEAL kísérleti projektje bizonyítja, hogy a 

gazdálkodási szemlélet összeegyeztethető a műemlékvédelmi elvekkel.  

 

Dolgozatom második, fő részében Bologna kulturális örökséggazdálkodása aspektusait a 

sikeresen megvalósult és jól működő örökségvédelmi, kezelési és fejlesztési projektek, 

illetve a szellemi örökség valorizációja elemzésén keresztül mutattam be.  

 

Az esettanulmány első, Bologna városa mint kulturális projekt című alfejezetében 

bemutatott „a kultúra városa” koncepció vizsgálata alapján arra a következtetésre jutottam, 

hogy Bologna sikeresen valorizálja kulturális értékeit. 2006-ban elsőként Olaszországban 

elnyerte az UNESCO Zene Kreatív Városa címet és bekerült a Kreatív Városok 

Hálózatába. A nemzetközi hálózat aktív tagjaként sikeres együttműködések révén Bologna 

tovább erősíti kulturális-kreatív iparát. A címből fakadó lehetőségek minél jobb 

kihasználása érdekében az önkormányzat évről évre pályázatok útján támogatja művészei, 

kulturális-kreatív fiataljai nemzetközi szintű bemutatkozását, versenyképességét. Kiváló 

példa erre a 2010-ben elindított, országos és nemzetközi díjjal is elismert sikeres 

projektjük, az Incredibol! – l’Innovazione Creativa di Bologna. Az új kulturális-kreatív 

imázshoz az új arculati elemeket nemzetközi pályázat keretében alakították ki. A Bologna 

City Branding projektben a város identitásának újrafogalmazásába az önkormányzat a civil 

társadalmat, az aktív polgárokat is bevonta. A város gazdag és színes kulturális kínálatát 

folyamatosan fejleszti. 2013-ban két fesztivált is alapított. Az Art City Bologna elnevezésű, 

a híres ArteFiera-hoz kapcsolódó január végi fesztivál célja a kultúra, a művészetek, a 

város kulturális öröksége valorizációja. A Notte Blu – azaz a víz ünnepe kezdeményezés 

célja a város ismeretlen földalatti világának megismertetése, népszerűsítése, e különleges 

történelmi-vízi örökség megőrzése és valorizációja, új turisztikai akció létrehozása. 

Bologna egyedülálló városszerkezeti karakterével, az összesen közel 42 km hosszú 

árkádjaival pályázik az UNESCO világörökségi címre. Ez a különleges kulturális örökség 

már 2006-ban felkerült a világörökség várományos listájára, amelynek menedzselése, a 

kezelési terv és a végleges kandidatúra elkészítése komoly kihívást jelent. Az 

önkormányzat elsőként Olaszországban, 2014-ben kidolgozott egy újszerű együttműködési 

formát a civil társadalom bevonására a városi közjavak, a kulturális örökség fenntartható 

módon való használatára. A „NO TAG” projekt keretében önkéntesek bevonásával évről 
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évre megtisztítják az árkádokat a falfirkáktól és falragaszoktól. A sikeres együttműködést 

bizonyítja, hogy egyre több utca lakója kapcsolódik be a kezdeményezésbe. 

A középkori városfalakon kívül mintegy 3,8 km hosszú összefüggő San Luca 

árkádsor restaurálási munkáihoz a crowdfunding pénzgyűjtési módot Bologna Város 

Önkormányzata elsőként vezette be a közszférában. A sikeres közösségi pénzgyűjtési 

akció jó példa az önkormányzat, a civil társadalom, a magánszemélyek, a privát szektor 

összefogására. 

A Genus Bononiae. Musei nella Città című kulturális projekt kiváló példa arra, hogy 

nemcsak az önkormányzat, hanem a magánszféra is elkötelezett a város kulturális életének, 

örökségének fejlesztése mellett. A kulturális-művészeti színhelyek bővítése céljából a 

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna banki alapítvány 2003-ban megvásárolta, 

felújította az óváros területén nyolc leromlott állapotú műemléki épületet, majd részben vagy 

egészben új, kulturális funkcióval a nagyközönség számára megnyitotta. Az Alapítvány olyan 

kulturális befektetést valósított meg, amelynek nemcsak a város épített örökségének 

megőrzése és valorizációja, hanem gazdasági potenciáljának kiaknázása is a célja volt. Az 

épületek felújításával, majd a helyszínek működtetésével, kulturális programok, kiállítások 

szervezésével, szolgáltatásaival a helyi gazdaságot élénkítette. A turisztikai kínálat 

részeként a kulturális turizmusra is jelentős hatást gyakorolt. A banki alapítvány által 

megvalósított és ma is sikeresen működő kulturális projekt bebizonyította, hogy a 

kultúrába, a kulturális örökségbe való befektetés rentábilis lehet, valamint továbbgyűrűző 

hatással is bír. 

 

Az esettanulmány második, Bologna 2000 Európa Kulturális Fővárosa program című 

alfejezetében a megaprojekt vizsgálata alapján megállapítottam, hogy Bologna sikeresen 

indította el új, kulturális alapú városfejlesztését. A kulturális programhoz kapcsolódó 

beruházások meglévő, történeti és kulturális értékekkel bíró épületek rekonstrukciójaként 

és a város szövetében értékes helyen található barnamezős terület rehabilitációjaként 

valósultak meg, melyek többségében új, kulturális funkciót nyertek. A Bologna 2000 

program tehát egy átfogó városrehabilitáció, egy igazi városmegújító program keretében 

teljesedett ki. A városvezetés érdeme, hogy külön figyelmet fordított a hátrányos 

helyzetűekre, létrehozta a vakok számára Olaszország első Taktilis Múzeumát. A mindenki 

számára hozzáférhető kulturális örökség, illetve a mindenki számára hozzáférhető 

kulturális turizmus elvét jóval az Európai Unió és az ENSZ Turisztikai Világszervezete 

által megfogalmazott irányelvek előtt megvalósította. 
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A dolgozat legfontosabbnak tekintett projektje, a kulturális örökséggel való tudatos 

gazdálkodás egyik kiemelkedő példája a Certosa – Bologna műemléki sírkertje program. 

Egy komoly megőrzési, konzerválási problémából – ötletes megoldással – sikeres 

örökséggazdálkodási projektté és turisztikai attrakcióvá vált, amely alapján az 

önkormányzat egy európai szintű együttműködési hálózatot hozott létre.  

Bologna elsőként ismerte föl, hogy a műemléki sírkertek kulturális örökségünk 

jelentős részét képezik. A városfalakon kívül, egy XIV. századi karthauzi kolostor alapjain 

1801-ben létrehozott városi köztemető, a Certosa különleges történeti és művészeti 

értékeinek köszönhetően, unikumnak számít nemcsak Olaszországban, hanem európai 

viszonylatban is. A legteljesebben mutatja be a bolognai temető-szobrászat és -festészet 

XIX-XX. századi történetét. Az 1999-ben indult műemlékvédelmi program és a Certosa 

múzeum létrehozása legnehezebb feladata a nagyszámú leromlott állapotú műemléki sír 

restaurálása volt. A felmérést, katalogizálást, tudományos kutatást követően az elhagyott, 

lejárt koncessziójú sírokat a Carisbo banki alapítvány támogatásával felújították, majd új 

bérlőknek adták ki, s az így befolyt összegből további sírokat tudtak helyreállítani. Az 

ötletes megoldás, az újrahasznosítási stratégia lehetővé tette a műemléki sírkert folyamatos 

felújítását, így restaurálása önfinanszírozóvá vált. A rendes karbantartási munkákba 

(tisztítás, portalanítás) önkénteseket vontak be. A 2009-ben létrejött Associazione Amici 

della Certosa örökségközösség aktívan részt vesz a történeti-művészeti értékekkel 

rendelkező sírkert megőrzésében és valorizációjában. A műemléki temető hosszú távú 

fenntartása – az újrahasznosítási stratégiának és a patrióta kulturális civilszervezet 

önkéntesei által végzett rendszeres karbantartási munkáknak köszönhetően – biztosítottnak 

mondható.  

A műemléki sírok helyreállítását minden esetben szakszerű kutatás, dokumentálás 

előzi meg. A még felfedezésre, feltárásra váró funerális művészet egyre több 

művészettörténészt inspirál. A folyamatos és egyre jobban kiteljesedő tudományos 

kutatások eredményei publikációk, kiállítások formájában közkinccsé válnak, és a program 

keretében létrehozott innovatív, példaértékű Certosa virtuális múzeum és digitális könyvtár 

anyagát gazdagítják, mely bárki számára lehetővé teszi a kulturális örökséghez való szabad 

hozzáférést. A kutatások kiteljesedésének egyik jelentős állomása a Bolognai Egyetem 

Építészmérnöki Kara által szervezett First Funerary Architecture International 

Symposium: City of the dead / City of the living. A 2015 októberében megrendezett 

háromnapos nemzetközi funerális építészeti konferencia, melynek célja a temetkezési 
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szertartások építészete (a holtak városa) és a kortárs város (az élők városa) kapcsolatának 

vizsgálata volt, e különleges örökség jelentőségére és további kutatásának szükségességére 

hívta fel a figyelmet. 

A Certosa ma is működő köztemetői funkciója mellett – a műemlékvédelmi 

programnak köszönhetően, felismerve annak történeti, művészeti, kulturális értékeit –

szabadtéri és in situ múzeumi szerepe is egyre jobban kiteljesedik. A változatos kulturális 

programok nemcsak a kulturális örökség értékeire hívják fel a figyelmet, hanem a 

különleges környezet kínálta kulturális helyszínként való hasznosítására is. Ily módon a 

színes kulturális programok egyrészt biztosítják az örökség értelmezését, élményszerű 

interpretációját, bemutatását, ismertté tételét, társadalmi megbecsülését, másrészt a város 

számára új kulturális helyszínként való használatát. A kulturális események gazdagságát 

nappali és éjszakai vezetett séták, kiállítások, rajzkurzusok, koncertek, színházi előadások, 

zenés-táncos performanszok, filmvetítések, irodalmi estek bizonyítják. A sokféle 

érdeklődési területet felölelő programok lehetővé teszik a nagyközönség minél szélesebb 

megszólítását, bevonását. 

2001-ben Bolognában – az önkormányzat kezdeményezésére – tizenegy európai 

város, egyetem, kulturális örökségi intézmény közösen megalapította a történeti, 

művészeti, műemléki értékekkel rendelkező temetők európai hálózatát, az Association of 

Significant Cemeteries in Europe (ASCE)-t. A magán- és közintézményeket magába 

foglaló nonprofit szervezet célja, hogy e kiemelkedő európai sírkertek jelentőségére 

felhívják a figyelmet, és e különleges örökség megőrzését és ismertségét együttműködések, 

kutatások formájában, jó példák megosztásán keresztül segítsék. A közös projektek 

nagyszerű példája a European Cemeteries Route nevű együttműködés, melyet a ASCE 

azzal a céllal hozott létre, hogy a turizmus és kulturális örökség támogatásával elősegítse a 

helyi lakosok és turisták számára e különleges európai örökség megismerését, 

jelentőségének felismerését. Az ASCE sikeres működést elismerések, díjak is bizonyítják. 

2006-ban medált nyertek az Európai Unió Kulturális Öröksége díj / Europa Nostra-díj 

keretében, az örökség iránti példamutató, elkötelezett szolgálat kategóriában. A 2009-ben 

létrehozott European Cemeteries Route 2010-ben elnyerte az „Európa Tanács Kulturális 

Útvonala” minősítést, rangos címet. 2011-ben a Turizmus Világszervezete a UNWTO 

ULISSES Special Jury Award díjat adományozta az ASCE-nak a European Cemeteries 

Route Programban elért kiváló teljesítményéért.  

Kutatásom eredményeként arra a következtetésre jutottam, hogy az 1999-ben indult 

műemlékvédelmi program sikeressége, eredményei jelentős mértékben az elkötelezett és 



207 
 

szakmailag felkészült vezetőnek köszönhető. Személyes tapasztalatom alapján és 

dokumentumokkal alátámasztva mutattam be, hogy Mauro Felicori, a műemléki program 

vezetője és utódja, Roberto Martorelli elkötelezettségükkel, kreativitásukkal, 

lelkesedésükkel, szakmai felkészültségükkel, jó kommunikatív és kapcsolatépítő 

készségükkel nagymértékben hozzájárultak a Certosa mint különleges kulturális örökség 

elismeréséhez, valorizálásához, megőrzéséhez, fenntartható kezeléséhez, hasznosításához, 

országos és európai szintű ismertségéhez, valamint további projektek inspirálásához, 

megvalósításához.  

Végül a műemléki program sikerességét az örökséginterpretáció szempontjából is 

megvizsgáltam. Az ICOMOS Kulturális örökségi helyszínek értelmezésének és 

bemutatásának kartájában foglalt hét alapelvnek való megfelelés elemzése alapján 

megállapítottam, hogy a Certosa múzeum kiválóan megfelel ezeknek az elveknek. 

A műemlékvédelmi program részletes vizsgálata, elemzése alapján arra a 

következtetésre jutottam, hogy Bologna Város Önkormányzata bölcsen, példamutatóan 

gazdálkodik e különleges kulturális örökségével.  

 

Dolgozatom utolsó, A Neptun-szökőkút restaurálási projektje című alfejezetében egy 

jelenleg is megvalósulás alatt álló, kísérleti örökséggazdálkodási példát vizsgáltam meg. A 

bolognaiak kedvenc műemléke, a város egyik szimbóluma, a reneszánsz Fontana del 

Nettuno szökőkút az óváros központjában található. A komplex, a hidraulikai és világítási 

rendszerre is kiterjedő konzerválási és restaurálási beavatkozás többszörösen is 

innovatívnak, „kulturálisan forradalminak” tekinthető.  

Bologna Város Önkormányzata innovatív módon alakította ki a projekt partnerségét, 

vonta be a Bolognai Egyetem öt tanszékét (Építészeti, Mérnöki, Ipari mérnöki, Kémiai és 

Biológiatudományi), szinergiában a professzionalizmust legfelső fokon képviselő országos 

szintű szakmai intézményekkel. Olaszországban először vontak be restaurálásba osztatlan 

restaurátori mesterképzésben részt vevő egyetemistákat. A restauráláshoz szükséges anyagi 

források előteremtésének módja is innovatív. Bologna Város Önkormányzata és az Il Resto 

del Carlino napilap sikeres pénzgyűjtési kampányt szervezett: magánszemélyek, 

vállalkozások és bankok adományukkal támogatták a projektet. Vizsgálatom alapján 

innovatívnak ítélem meg a projektet abból a szempontból is, hogy a legmodernebb 

technológiákat alkalmazzák a műemlékvédelem szolgálatában. Különösen jelentős a 

SACHER projekt keretében – a cloud computing (felhő alapú számítástechnika) 

alkalmazásával – kifejlesztendő platform a műemlék teljes életciklusához tartozó 
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fenntartási-kezelési terv kidolgozása. A kulturális örökség megőrzésének tudatosítására 

szervezett népszerűsítő és figyelemfelkeltő akciók között a személyes tapasztalatra is 

lehetőséget adó vezetett restaurálási műhely-látogatások, és azok jegyeladásaiból származó 

nettó bevételek a projektre való visszaforgatása szintén innovatív megoldásnak tekinthető. 

A projekt elemzése alapján példaértékűnek tartom, ahogyan Bologna Város 

Önkormányzata mint projektgazda – a digitális kornak megfelelően és innovatív módon – 

felelősen gazdálkodik kulturális örökségével. 

 

Az Európa Kulturális Fővárosa 2000 megaprojekt megvalósításával, a kultúrát stratégiai 

erőforrásul felhasználva az önkormányzat kulturális alapú városfejlesztést indított el, 

melyet azóta is követ. „A kultúra városa” koncepciótól kiindulva a napjainkig terjedő 

mintegy húszéves időtávban megvizsgált kulturális projektek alapján arra a következtetésre 

jutottam, hogy Bologna jó gazda módjára felelősen gazdálkodik kulturális örökségével. 

Kulturális politikája ma is integrált része hosszú távú fejlesztési tervének. Bologna 

Metropolisz Városa 2014-ben – valódi közösségi részvétellel, komplex tervezési folyamat 

eredményeként – elkészült, majd 2016-ban aktualizált stratégiai terve fontos eleme a 

kultúra, a kulturális örökség, a kreativitás és az innováció. Az önkormányzat új kulturális 

politikájában a „kultúra-fogyasztás” finanszírozásáról a „kultúra-termelés” támogatására 

helyezte a hangsúlyt. A kultúra és a gazdaság közötti kapcsolat felismerése alapján az 

egyetemváros kreatív fiataljai, művészei támogatásával a gazdaság egyre jobban fejlődő 

kulturális és kreatív ágazatának fejlesztését indították el. A város pozicionálása mint a 

kortárs kultúra egyik fellegvára a kulturális örökség egészét is megerősítette. 

Bologna számos területen úttörő, példaértékű projektet valósított meg, sikeresen 

működő európai szintű hálózatot (ASCE) hozott létre, a kifejlesztett innovatív módszereket 

és eszközöket más önkormányzatok is átvették. A város vezetése sikeresen vonja be a civil 

társadalmat, az aktív polgárokat és a magánszférát is a kulturális értékek megőrzésébe, 

fenntartásába, valorizációjába, fejlesztésébe. A digitális kornak megfelelően az örökség 

digitalizálásával, illetve 3D modellek megalkotásával, digitális könyvtárral a közönség 

minél szélesebb rétegei számára biztosítják a kulturális örökséghez való hozzáférést. Külön 

figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetűekre.  

Bologna folyamatosan képes kulturális örökségét megújítani, fejleszteni, új kulturális 

programokat, fesztiválokat elindítani, s ezáltal új, kulturális-kreatív imázsát nemzetközi 

szinten is megerősíteni.  
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A bolognai esettanulmány vizsgálata alapján megállapítottam, hogy Bologna 

kulturális örökséggazdálkodása kiválóan megfelel a nemzetközi örökségvédelmi és az 

európai uniós kulturális örökséggel foglalkozó dokumentumokban meghatározott 

irányelveknek és ajánlásoknak, s mint ilyen, sikeres modellként segítséget nyújthat hasonló 

törekvések, programok számára. 

 

Dolgozatom alapvetése az volt, hogy az önkormányzat jó gazda módjára felelősen 

gazdálkodik kulturális értékeivel. A bemutatott kulturális projektek örökséggazdálkodási 

aspektusai elemzése alapján arra a következtetésre jutottam, hogy Bologna kulturális 

örökségével való gazdálkodása példaértékű.  

A bolognai esettanulmány jó példái bemutatásával, következtetések és ajánlások 

megfogalmazásával a kulturális örökséggel való tudatos gazdálkodási szemlélet hazai 

megismertetéséhez és elterjesztéséhez szeretnék hozzájárulni. 

 

 

4.2. Ajánlások  

 

 

A dolgozatomban bemutatott sikeres kezdeményezések, projektek, kifejlesztett módszerek, 

eszközök és számtalan jó gyakorlati példa alapján néhány ajánlás megfogalmazásával a 

hazai szakmai diskurzushoz szeretnék hozzájárulni. 

 

A Bologna kezdeményezésére 2001-ben létrejött és ma is sikeresen működő Association of 

Significant Cemeteries in Europe jelenleg, 2017 márciusában 22 ország 179 műemléki 

sírkertjét fogja össze. Azonban hazánk még nem képviselteti magát az európai hálózatban. 

A doktori értekezésemben bemutatott sikeres együttműködések (közös projektek, 

kutatások, tapasztalatcsere, jó példák megosztása, népszerűsítő akciók stb.) alapján 

javaslatot teszek annak vizsgálatára, Magyarország milyen módon, mely szervezeten 

keresztül tudna bekapcsolódni a hálózatba, és kihasználni az európai szintű 

együttműködésekben rejlő lehetőségeket. Megítélésem szerint a Nemzeti Örökség Intézete 

mint a műemléki temetők valorizációjával is foglalkozó országos szervezet kiválóan 

alkalmas e feladat felvállalására. 
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Az Európa Kulturális Fővárosa címet 2023-ban Magyarország és az Egyesült Királyság 

egy-egy városa viselheti. A pályázati felhívás 2016-ban megjelent, a kandidáló városok 

pályázatáról végső döntés 2018 végére várható. Dolgozatomban bemutattam, hogy az 

Európa Kulturális Fővárosa 2019 cím elnyerésére vonatkozó olaszországi pályázat kapcsán 

létrehozták a „Programma Italia 2019” elnevezésű kezdeményezést, mely a verseny 

eredményeit, a városok kiváló teljesítményét elismerve és a kultúra mozgósító szerepét 

felismerve, a nem nyertes pályázó városok kiemelkedő programjavaslatainak 

megvalósítását támogatja. Ily módon 2019-ben nem egyetlen olasz város, hanem egész 

Olaszország válik Európa Kulturális Fővárosává és részesedik a címből fakadó pozitív 

hatásokból és eredményekből. Megítélésem szerint e program hazai adaptálása – a 

„Magyarország 2023 Program” – jelentősen hozzájárulna hazánk kulturális öröksége 

valorizációjához, nemzetközi szintű elismeréséhez, az egész ország kulturális turisztikai 

kínálatának pozicionálásához. 

 

Bologna szellemi kulturális öröksége valorizációja és nemzetközi kulturális arculatának 

megerősítése érdekében 2006-ban, az olasz városok között elsőként pályázott és bekerült 

az UNESCO Kreatív Városok Hálózatába, melynek jelenleg, 2017 márciusában 54 

országból 116 város a tagja. Egyetlen magyar város, Budapest nyerte el eddig az UNESCO 

Kreatív Városa címet (a design kategóriában). A dolgozatomban ismertetett nemzetközi és 

európai uniós irányelvek és ajánlások egyre gyakrabban hívják fel a figyelmet és 

hangsúlyozzák, hogy a kulturális örökségnek, a kulturális és kreatív ágazat szerves 

részeként jelentős társadalmi és gazdasági hatása van. A kulturális-kreatív ipar és az 

UNESCO nemzetközi hálózata értékes kapcsolatrendszerének kihasználása érdekében, 

javaslatot szeretnék tenni egy multidiszciplináris szakértői csoport létrehozására, mely 

szakmai támogatást nyújt a kandidáló magyar városok számára egy sikeres pályázat 

elkészítése érdekében.  
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1. FÜGGELÉK: Engedély fotózáshoz a modenai temetőben (2015.11.02.) 
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2. FÜGGELÉK: Dott. Felicori, a Bologna 2000 pályázat ötletadója levele (2010.03.30.) 
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3. FÜGGELÉK: A Certosa, a műemléki temető új turisztikai térképe (2016 májusa) 
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4. FÜGGELÉK: Felhívás önkéntes munkára a műemléki sírok tisztítására 
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ÁBRÁK JEGYZÉKE 

 

3.1.2. Bologna árkádjai 

 

1. ábra: Bologna egyedülálló városszerkezeti karakterét adó árkádok, forrás: https://notagbo.wordpress.com/  

 

   

2. ábra: Árkádok, forrás: saját felvétel, 2014 

3. ábra: NO TAG projekt keretében önkéntesek megtisztítják az árkádokat 

 a falfirkáktól, falragaszoktól, forrás: https://notagbo.wordpress.com/  

  

https://notagbo.wordpress.com/
https://notagbo.wordpress.com/
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3.1.3. Genus Bononiae – Múzeumok a városban 

 

4. ábra: Genus Bononiae – Múzeumok a városban kulturális útvonal állomásai, 

forrás: http://www.genusbononiae.it/  

 

 

5. ábra: San Colombano, Tagliavini hangszergyűjteménye,  

forrás: http://www.genusbononiae.it/eventi/musica-san-colombano-stagione-20162017/   

http://www.genusbononiae.it/
http://www.genusbononiae.it/eventi/musica-san-colombano-stagione-20162017/
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3.2.3. Bologna 2000 Európa Kulturális Fővárosa 

 

6. ábra: A Salaborsa városi könyvtár fedett csarnoka igazi közösségi tér, forrás: saját felvétel, 2010 

 

7. ábra: A Salaborsa üvegezett padlózata alatt etruszk és latin régészeti leletek, forrás: saját felvétel, 2010 

 

8. ábra: A XIII. századi Palazzo Re Enzo és a híres két torony, forrás: saját felvétel, 2010 
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9. ábra: Santa Cristina della Fondazza kolostor, forrás: saját felvétel, 2010 

 

10. ábra: Museo internazionale e biblioteca della musica, forrás: saját felvétel, 2010 

 

11. ábra: Museo Tattile, vakok számára készült reprodukciók,  

forrás: http://www.cavazza.it/drupal/?q=it/node/315   

http://www.cavazza.it/drupal/?q=it/node/315
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3.3.1. A Certosa, a műemléki temető kulturális értékei 

 

12. ábra: A Certosa, a műemléki temető a városfalakon kívül, nyugatra található, forrás: internet 

 

13. ábra: San Girolamo templom belseje, forrás: saját felvétel, 2014 

 

14. ábra: Chiostro Terzo, márvány síremlék, forrás: saját felvétel, 2014 
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15. ábra: Chiostro Terzo, festett sírok, forrás: saját felvétel, 2014 

   

16. ábra: Galleria degli Angeli, márványszobrok, forrás: saját felvétel, 2014 

17. ábra: Rizzoli síremlék, bronzszobor, forrás: saját felvétel, 2014 
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3.3.4. A műemléki sírkert fenntarthatósága 

    

18. ábra: Restaurálás előtt és után (2014), forrás: http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/conclusi-restauri-

certosa-monumenti-1.119665 

 

19. ábra: A 2012-es földrengés után helyreállított Pantheon (2015 októbere), forrás: 

http://www.storiaememoriadibologna.it/sala-dattesa-pantheon-993-opera 

 

 

20. ábra: Portalanítás önkéntesek bevonásával (2015), forrás: 

http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/curiosit%C3%A0/certosa-progetto-spolveratura-1.973357  

  

http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/conclusi-restauri-certosa-monumenti-1.119665
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/conclusi-restauri-certosa-monumenti-1.119665
http://www.storiaememoriadibologna.it/sala-dattesa-pantheon-993-opera
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/curiosit%C3%A0/certosa-progetto-spolveratura-1.973357
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3.3.6. Kulturális programok 

 

21. ábra: Esti idegenvezetés a sírkertben (2014), forrás: www.storiaememoriadibologna.it 

 

22. ábra: Nyáresti program a sírkertben (2012), forrás: www.storiaememoriadibologna.it 

 

23. ábra: Nyáresti táncelőadás a sírkertben (2014), forrás: www.storiaememoriadibologna.it  

http://www.storiaememoriadibologna.it/
http://www.storiaememoriadibologna.it/
http://www.storiaememoriadibologna.it/
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3.3.7. A Kiemelkedő Európai Temetők Egyesülete 

 

24. ábra: UNWTO ULISSES Special Jury Award, forrás:  

http://cemeteriesroute.eu/about-cemeteries-rout/unwto-ulysses-award.aspx# 

 
25. ábra: A Certosa „Kiválósági bizonyítványa” (2015), forrás: http://www.tripadvisor.itt 

 

26. ábra: Az ASCE logója a honlapján, forrás: http://www.significantcemeteries.org/ (2017. március 27.)   

http://cemeteriesroute.eu/about-cemeteries-rout/unwto-ulysses-award.aspx
http://www.tripadvisor.itt/
http://www.significantcemeteries.org/
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3.4. A Neptun-szökőkút restaurálási projektje (2016-2017) 

        

27. ábra: A szökőkút vízjátéka (modell), forrás: http://nettuno.comune.bologna.it/ 

28. ábra: Neptun szobor, forrás: saját felvétel, 2014 

 

29. ábra: kampány-plakát, forrás: http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/nettuno-fontana-restauro-

striscione-comune-1.834445 

          

30. ábra: Gianni Morandi a Neptun-póló aláírásakor, forrás: 

http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/gianni-morandi-maglietta-nettuno-asta-ebay-1.1302836 

31. ábra: Az egész várost mozgósító esti kampány-futás, forrás: 

http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/curiosit%C3%A0/foto/nettuno-corsa-passeggiata-1.1012315   

http://nettuno.comune.bologna.it/
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/nettuno-fontana-restauro-striscione-comune-1.834445
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/nettuno-fontana-restauro-striscione-comune-1.834445
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