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A mult szellemi üzenetét hordoz6 monumentalis alkotasok a népek évszazados
hagyomanyainak él6 tanui a jelenkor szamara. Az emberiség -amelynek nap mint nap
lelkiismereti kérdése az emberi értékek egysége -ezeket az alkotasokat kôzôs ôrôkségnek tekinti és egyetemlegesen felel6snek vallja magat védelmükért a jôv6 generaci6i
el6tt, amelyeknek a hitelességük teljes gazdagsagaban kell ezeket az em1ékeket âtadma.
Ezért lényeges nemzetkôzi szinten kôzôsen kialakitani és megfogalmazni azokat az
âJtalanos alapelveket, amelyeknek a müernlékek konzervâJasat és restauralasat iranyitaniuk kell, egyben rninden nemzetre hagyva azt a feladatot, hogy alkalmazasukat sajat
kultUrajanak hagyomanyai szerint, annak keretében biztositsak.
,

Az 1931. évi Athéni Karta eloszôr ôntôtte formaba ezeket az alapelveket és széles
nemzetkôzi mozgalom fejlodését segitette elo. Ez kifejezésre jutott pl. nemzetkôzi
dokumentumokban, az ICOM és az UNESCO tevékenységébenés ez ut6bbi altallétrehozott, a kulturjavak konzervalasanak és restauralasanak tanulmanyozasara alakult
Nemzetkôzi Kôzpont megalakitasaban. A kritikai érzék és szellem azonban egyre
finomodott és mind ôsszetettebb és amyaltabb problémakat tar feI ugy , hogy elérkezettnek Iatszik az ido a Karta elveinek felülvizsgalatara, illetve azok elmélyitéséveI és
értelmük kibovitéséveI egy uj dokumentum megfogalmazasara.
Ennek kôvetkeztében a müemlékvédelemmel foglalkozo épitészek és szakemberek
1964. mâjus 25. és 31-ekôzôtt Velencében tartott II. Nemzetkôzi Konresszusa a kôvetkez6 szôveget hagytajovâ:

MEGHATAROZASOK
I.
A müemlék fogalmân olyan ôn{ù16épitészeti alkotâsokat és vârosi vagy falusi együtteseket értünk, amelyek yalamely sajâtos kulturânak, jelent6s fejl6désnek, vagy tôr ténelnû eseménynektanui. A müemlék fogalma nemcsak a nagy alkotâsokra terjed ki,
hanem azokra a szerény müvekre is, amelyek az id6 folyamân kultur{ùis jelent6ségre
tettek szert.
2.
A Jrtüemléke~ konzervâlâsa és restaurâlâsa olyan tevékenység, amely minden alkalmas
tudomânyâgat és gyakorlati eljârâst felhasznâl a müemléki ôrôkség tanulmânyozâsâra
és védelmére.
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3.
A muernlékek
mint a tôrténeti

konzervâlasa
értékek

és restaurâlasa

éppugy

tôrekszik

a muvészeti

alkotasok,

védelmére.

KONZERVALAs

5.
A müemlékek konzervâlâsât a târsadalom szâmâra valo hasznos felhasznâlâsuk mindig
elosegiti: az ilyen felhasznâlâs tehât kîvânatos, de az nem vâltoztathatja
letek eredeti elrendezését és diszitését.
E hatcirok kôzôtt

kell tehcit elképzelni

dése altal megkôvetelt

és megengedni

meg az épü-

a szokcisok és rendeltetések

fejlo-

uj kialakitcisokat.

6.
A müemlékek védelme kiterjed az aranyainak megfelel6 kômyezet védelmére is. Ha

a

hagyomanyos kômyezet megmaradt, ezt meg kell 6rizni. Minden olyan uj épitkezést,
bontast vagy atalakitast kerülni kell, ami megvaltoztathatja a kômyezet tômegeinek és
szineinek vizsonylatait.
7.
A müernlék elvâlaszthatatlan a tôrténelemt61 -amelynek tanuja -és a kômyezett61 amelyben âll. Ezért bannely muernléket vagy annak egyes részeit csak akkor szabad athelyezni, ha azt a muernlék megmentése megkôveteli, v~gy valarnilyen nagy nemzeti
vagy nemzetkôzi érdek indokoltta teszi.
8.
Azok a szobrâszati, festészeti részletek vagy diszitoelemek, amelyek a muemlék szerves részei, nem tâvolithat6k el r6la csak akkor, ha konzervâlâsuk biztositâsâra ez az
egyetlen elfogadhat6 lehetoség.
Iy,
REST AURALAs
9.
A restauralas az a müvelet, amelynek meg kell 6riznie a müemlék kivételes jellegét azzal a céllal, hogy 1conzervalja és feltarja annak esztétikai és torténeti értékét. A régi
âllapot és a hiteles dokumentumok tiszteletbentartasâra tamaszkodik, de megall ott,
ahol a hipotézis kezd6dik; Ami afeltevésen alapul6 beavatkozasokat iIleti: az esztétikai
vagy müszaki okb61 elkerülhetetlennek min6sitett mindennemü kiegészités épitészeti
alkotasnak min6sül, s mint ilyen, kdrunk jegyeit keIl magan viselnie. A restauralast
mindig el6zze meg és kisérje végig a müemlék régészeti és torténeti vizsgalata.
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10.
Ha a hagyomânyos eljârâsok elégtelennek bizonyulnak, a müemlék megerositésére
minden olyan korszerü konzervalâsi és szerkezeti megoldâst s~gitségül lehet hivni,
amelyek hatékonysâgât a tudomânyos adatok bebizonyitottâk, és a gyakorlati
kisérletek garantâljâk.

A müemlék épületen minden épitési kor hozzâtétele tiszteletben tartand6, mivel a
restauralâsnaknem célja, hogy stilusegységetérjen el.
Ha az épület tôbb egymas feletti réteget hord magan, a korabbi allapot kiszabaditasa
csak kivételes esetben jogosult, azzal a feltétellel, hogy az eltavolitott részek csekély
értéket képviselnek, mig a felszinre hozott mü nagy tôrténeti, régészeti vagy esztétikai
értékü dokumentumot jelent, és allapotat konzervalva kielégit6nek itélik. A kérdéses
elemek értékének megitélése és a végrehajtand6 eltavolitasok elhatarozasa nem
fugghet egyedül a tervez6t61.
12.
A hiânyz6 részek kiegészitésére szolgâl6.hozzâtételeknek harm6nikusan kell az együttesbe illeszkedniôk, meg kell azonban külônbôztetni azokat az eredeti részektôl, nehogy a restaurâlâs meghamisitsa a tôrténeti ésmüvészeti dokumentumot.

13.
A hozzâtételek csak ugy engedhetok meg, ha tiszteletben tartjak az épület valamennyi
lényeges részét, annak hagyomanyos kereteit, kompozici6jânak egyensulyât és a
kômyezetével va16kapcsolatât.
"
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14.
A müernléki értékü együtteseket külôn gonddal kell kezelni, meg kell orizni egységüket, gondoskodni kell felujitasukr61, rendezésükrol és helyreâ1litasukr61. Az ilyen
területen a konzervâ1asi és helyreâ1litasi munkâkat az elozo pontokban kifejtett elvek
szerint kell végrehajtani.

ASATAsOK
15.
Az â;satâ;simunkâkat a tudomânyos eloirâ;soknak megfeleloen, és az UNESCO âltal
1956-ban elfogadott "A régészeti feltâ;râ;sok nemzetkôzi irânyelveinek meghatarozâ;sara vonatkoz6 javaslat" szerint kell végezni.
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A romok helyre{ùlitâsar61,valarnint az épitészeti részletek és tal{Ùt târgyak szükséges
mértékU {Ùland6 konzerv{ùâsar61és védelmér51 gondoskodni kell. A fentieken kivül
meg kell ragadni rninden kezdemény~zést, arni a feltârt emlék megértésének
megkônnyitését célozza anélkül, hogy megv{ùtoztatnâ5 annak értelmét. Minden
rekonstrukci6t azonban eleve ki kell zâmi, és csak az anastylosis lehet5ségét szabad
el5irânyozni, vagyis a meglév5 de szétesett részek ujra ôsszeâllitâsât. A kiegészit5
elemek rnindig felismerhet5k legyenek és csupân azt a rninimumot tegyék ki, amennyi a
müernlék meg5rzésénekés a formâk teljességevisszaâllitâsânakszükségesfeltétele.

PUBLIKACI6
16.
A konzervâ1asi,restaurâ1asiés asatasi munkak pontos dokumentaci6 ôssze{ùlitasaval
jamak együtt, amelyek kritikai és elemz6 beszamol6 formajaban, rajzokkal és
fényképekkel illusztrâ1va készüljenek. Ebben a feltarasi, meger6sitési, ujraôsszeallitasi
és kiegészitési munkak minden fazisat, valamint a munkak soran meghatarozott szerkezeti és formai elemeket le kell rôgziteni.
Ezt a dokumentâci6t valamely kozgy(ijtemény archivumâban kell elhelyezni és a kutat6k rendelkezésére kell bocsâtani. Ajânlatos a dokumentâci6k publikâlâsa.
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