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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kollégák! 
 
Április 18-a világszerte a műemlékvédelem, az épített örökség ünnepe. Mindazoké, 
akik értik, érzik az örökség megóvásának fontosságát, akik tesznek azért, hogy méltó 
állapotban őrizzük meg épített emlékeinket utódaink, az utókor számára. 37 éve ez a 
nap alkalom a találkozásra, eszmecserére, a jövőre vonatkozó elképzeléseink vagy 
éppen kétségeink megosztására közös célok, közös megoldások reményében. 
Idén a koronavírus járvány miatt rendkívüli napokat élünk, amikor évtizedes „rutinok” 
is felülíródnak. Otthon maradunk, de ha bejárunk is a munkahelyeinkre, csak 
legszűkebb környezetünkkel tudunk találkozni. 
Ezekben a nehéz napokban talán még fontosabb, hogy ne feledkezzünk meg e kivételes 
alkalomról, hiszen a környezetünkben létező örökség – számos válságot, háborút, 
természeti katasztrófát túlélve – hirdeti, hogy minden nehézség leküzdhető, hogy a 
változásokkal együtt is létezik a folytonosság, vannak maradandó értékek, hogy nem 
kell mindent időről-időre előröl kezdenünk. Arról, hogy mennyit változik a világ, 
legfeljebb sejtéseink vannak. Az azonban bizonyos, hogy válság- és 
katasztrófahelyzetek nélkül is változik az örökség megóvásának módszertana, 
gondolkodásmódunk folyamatos változásával gyarapodnak tapasztalataink is. Új 
generációk veszik át a stafétabotot, akik már kicsit talán másképp látják az örökség 
életünkben betöltött szerepét, hasznosításának, újrahasznosításának lehetőségeit. 
A modern technika segítségével ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága által a virtuális 
térben megszervezett 2020. évi tudományos konferencia is azt járja körbe, miként 
gondolkodnak a különböző generációk képviselői a műemlékvédelem jelenéről, 
jövőjéről és lehetőségeiről. Azt kutatják, okozott-e, okoz-e változásokat a koronavírus 
terhelte helyzet, ha igen, milyen lehetőségeket és milyen veszélyeket rejt régi 
gondolkodásmódunk megváltozása és az online tér felértékelődése? 
Bármilyen következtetésre jutnak is a konferencia előadói, épített, természeti és 
régészeti örökségünket letétbe kaptuk elődeinktől, hogy azokat átörökítsük a 
következő generációkra, hozzátéve a saját korunk nyújtotta szellemi és tárgyi 
lehetőségeket. Alaptörvényünk szerint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét 
képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való 
megőrzése az állam és mindannyiunk kötelessége. Ebben a szellemben dolgozunk, és 
végezzük feladatunkat a lehető legjobb tudásunk szerint, összefogva minden örökség-
baráttal, minden, az örökség megóvásáért tenni tudó és tenni akaró szereplővel. 
A műemléki világnapon ehhez a munkához kívánok valamennyiüknek sok erőt, 
kitartást és elszántságot. 
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