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Hazánk, nyelvterületünk, a Kárpát-medence épített környezete magyar és az európai
kultúra szerves része. Identitásunk, kulturális örökségünk alapvető része, de hatalmas
tőke is, ami az idegenforgalom révén is folyamatosan kamatozik. Felelősségünket
növeli, hogy a mostoha történelmünk a legutóbbi évszázadban is pótolhatatlan
veszteségeket okozott. Társadalmi, állami feladatunk, hogy a hazai épített örökségünket
szakszerűen ápolják. Nemzetközi színvonalon képzett, a műemlékek kutatásában,
védelmében járatos szakemberek hatósági felhatalmazású szakintézményben
gondozzák
–
városvédők,
urbanisták,
építészek,
műemléki
kutatók,
művészettörténészek, régészek, néprajzkutatók – közreműködése elengedhetetlen.
Mindez ma az egész világon egyértelmű! Miért nem igazodik ehhez már egy
évtizede hazai gyakorlatunk?
Fájdalmas, hogy a politikusok pártállásra való tekintet nélkül az utóbbi évtizedekben –
gyorsuló ütemben – szakszerűtlenül beavatkoztak, ami a hazai 150 éves
műemlékvédelem értékeit veszélyezteti, és felszámolja a műemlékvédelmünk
nemzetközi tekintélyű intézményi hátterét. Az építészet, a műemlékek, a
művelődéstörténet kérdéseiben teljesen tájékozatlan politikusok legitimitás nélkül
hoznak káros intézkedéseket. Ezzel a Magyarország tekintélyét az egész világ előtt
rombolják. Nem gondolnak arra, hogy a megalapozatlan döntéseikkel az UNESCO és
az ICOMOS, a műemlékügy nemzetközi szervezete előtt is elszámolással tartoznak. Mi
felelős magyar szakemberek, csak reménykedhetünk, hogy ez az elhibázott trend
rövidesen
megfordul.
Nyugtalanító,
hogy
egyes
politikusok
építészeti,
településrendezési ismerete a neobarokk korszak és a szocreál periódusból ered, vagy
a kádári kor várostörténeti hagyományokkal szakító paneltelepítéseiben gyökerezik.
Aggódunk, mert az elkövetett hibákat, a káros intézkedéseket a hazai szakmai
fórumok közömbösen fogadják, nem nyilvánítanak véleményt.
Meg kell döbbennünk, mert pótolhatatlan épületegyütteseket pillanatnyi anyagi
érdekért feláldoznak. Patinás műemlékek helyén talmi létesítmények születnek.
(Filep Antal, néprajzi kutató Bp. 2016.05.06.)
Megértéssel olvastuk Horváth András építésznek, a Dél-Dunántúli Építészkamara
elnökének a MÉK-hez címzett levelét, melyből az alábbi részletet közöljük:
„Az építészek vesztésre állnak! Az építész ügye is vesztésre áll! Építészként
megdöbbenéssel tölt el, a Kormányzat szakszerűtlensége, és dühít a hivatásunk (és
más hivatások) módszeres, propaganda eszközökkel való lejáratása, Főépítészként
felháborít a helyi közösségek akaratának, önrendelkezési jogának teljes semmibevétele,
az építészeti értékek védelmének teljes feladása, Kamarai tisztségviselőként
szomorúan látom, hogy a saját sorsunkért való rettegés megnémít, és
cselekvésképtelenné tesz minket, eltávolítva a maradék, kamarai alapelvekhez még hű
tagságunkat is, végül Állampolgárként kikérem magamnak, hogy az én befizetett
adómból tönkretegyék a mi környezetünket, átláthatatlan és mérhetetlen támogatásban
részesítsenek minősíthetetlen, és korszerűtlen építményeket.
(Horváth András építész, Ép.Kamara elnök DDÉK Pécs, 2016.01.24)
Zárszó
Figyelemfelhívás elsősorban a politikusok részére:
„Egy nemzet tisztessége, becsülete, ítélőképessége az építészetén mérhető le.”
Ernest Renan (1823-1892) francia filozófus szerzetes

