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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Örökségvédelem: együttműködés vagy Felhőkakukkvár7" címmel a Házszabály 91 . §-a

alapján kérdést kívánok benyújtani dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszterhez .

Kérdésemre a választ írásban kérem!

Tisztelt Miniszter úr!

Az Ön előterjesztése a régészeti lelőhelyek feltárásának; illetve a régészeti lelőhely, lehet

megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001 . (X. 18)) NKÖM
rendelet módosításáról napok alatt létrehozta az ország összes régészeti intézménye és a teljes

szakembergárda régen tapasztalt egységes felsorakozását hazánk régészeti örökségének

védelmében.

Teljes az egyetértés abban, hogy az előterjesztés indokolása igaztalan állításokat tartalmaz,

hogy „a javaslat hemzseg a szakszerűtlen, folyamatában és következményeiben kellően át

nem gondolt mondatoktól és rendelkezésekO, melynek következtében kihirdetésre

alkalmatlan normaszöveg kelétkezett".

Az összes szakmai vélemények a konkrét kifogások tucatjait sorolják a vezetői

összefoglalótól a szövegen át a mellékletekig és az indokolásig . Szinte minden megkérdezett

kéri az előterjesztés visszavonását .

A minisztérium először csak három munkanapot, külön kérésre ötöt adott arra, hogy eleget

tegyen a szakmai egyeztetésre vonatkozó illemszabálynak . Nehezen lehetne tehát azt állítani,

hogy az egységes elutasítás valamiféle meggondolatlan reflex következménye .

Ezért első kérésem az Miniszter úrhoz, hogy ne próbálják az előterjesztéssel szemben

felsorakoztatott érveket, aggodalmakat, nagyon is jogos aggályokat „megtizedelni" .
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Az örökségvédelem gyakorlati és elméleti szakemberei éppenséggel eleget tesznek törvényi

kötelezettségüknek, amikor az előterjesztés képtelenségeire felhívják a figyelmet (Lásd 2001 .
évi LXIV. törvény az örökségvédelemről, 5 . § (1) : „A kulturális örökség védelme közérdek,
megvalósítása közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az állami

és önkormányzati szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyházak, a társadalmi és gazdasági

szervezetek, valamint az állampolgárok számára ").

Szokásos dolog az elutasító észrevételt figyelmen kívül hagyni azzal az indokolással, hogy

nem kínál alternatívát . Azt javasolom Miniszter Úrnak, hogy gondolkozzon el az egységes

elutasítás indokain . Ezek ugyanis bizonyosan nem érzelmiek, és nem is politikaiak .

Egyszerűen arról van szó, hogy egy szakmát az Önök előterjesztése az örökségvédelem

ügyének védelmére kényszerít.

Az előterjesztés készítői a célirányosan hamis érvelés klasszikus eszköztárát alkalmazták .

Valós tényeket, valóban elhangzott, leírt szakmai véleményeket csoportosítottak úgy, hogy

azok egy fölösleges képtelenséget valóságos megoldásnak mutassanak . A magyar régészet
munkáját érintő - egyébként nagyrészt alaptalan - vádak és kifogások arra szolgálnak, hogy a

rendeletmódosításban előirányzott új, országos hatáskörű, az Ön felügyelete alatt az összes

pénzzel rendelkező Régészeti Szakszolgálat létrehozása kívánatosnak, reálisnak, jónak, sőt

hasznosnak tűnjön .

A módszer elég régi, már Arisztophanész is leírta : a „Madarak" című komédiában két

szélhámos arra veszi rá a madarakat, hogy hozzák létre Felhőkakukkvárt a levegőben, amely

aztán leszedi a sápot az isteneknek szánt áldozatokból, sőt alázatos alkalmazkodásra

kényszerít égieket és földieket .

Tisztelt Miniszter úr!

Pontosan az előterjesztés lényege, a központi Régészeti Szakszolgálat létrehozásának a

szándéka az, ami az athéni úriemberek szándékához hasonlít, és pontosan ez váltotta ki a

szakemberek egyöntetű elutasítását. Hiszen ők az örökségvédelem érdekében akarnak

dolgozni, továbbra is áldozatot hozni, és nem látnak jó szándékú együttműködést abban, hogy

Önök egy új intézményt telepítenek a régészeti feltárások törvényben előírt forrásaira.

Sok lehetőség volna itt a helyzet politikai kiaknázására . Lehetne emlegetni, hogy az összes

lehetséges források centralizációjának kísérlete nem először fordul elő, hogy a reformnak

feltüntetett módosítások szakmaellenes kierőszakolása mögött most is partikuláris érdekek

vannak. De az örökségvédelem ügye mindig elég fontos volt a magyar törvényhozásban

ahhoz, hogy tárgyalásakor ne a pártpolitikai szempontok domináljanak . Ezért inkább arra
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hívom fel a figyelmet, hogy az együttműködés lehetősége karnyújtásnyira van : csupán azokat

a tényeket és realitásokat kell tiszteletben tartani, amelyeket a nagy felháborodást kiváltó
előterjesztés készítői szándékosan nem vettek figyelembe . Ezzel talán még inkább sikerült
megtéveszteni Önt, mint a hamis érvelésben leírtakkal .

Ezek közül a tények közül talán a legfontosabb az, hogy a magyar régészeti örökségvédelem

egésze, így a ma már törvényben előírt előzetes feltárások összes eredménye is 100-150 éve

folyamatosan megőrzött és gyarapított régészeti gyűjteményekhez kötődik, azoktól
elválaszthatatlan . Ezeknek a gyűjteményeknek a túlnyomó többsége jelenleg a megyei
önkormányzatok fenntartásában működő múzeumokhoz tartozik. A tényleges

örökségvédelem a gyűjteményi szakemberek munkájában jön létre . Az egyes múzeumok

területi örökségvédelmi illetékessége az önkormányzati törvényben, majd az 1997 . évi CXL .

törvényben, az örökségvédelmi törvényen és az ezzel kapcsolatos rendeletekben nem a

jogalkotó önkénye, hanem a létező évszázados gyakorlat alapján került a jogi szintaxisba. A
törvények alapján a hatósági munkát ellátó Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a múzeumi

gyűjtemények munkatársainak munkája együttesen biztosítja az örökségvédelmet a helyszíni

szemlétől a megelőző feltáráson át a tudományos feldolgozásig. Minden szakember tudja,

hogy az együttműködés fejlesztésében még sok lehetőség rejlik . A jelek szerint azt is tudják,

hogy a nagyberuházásokkal kapcsolatos feltárások terén különleges kiváltságokat élvező, az

azokra szánt összes pénzzel rendelkező, de a tényleges munka összességét elvégezni csak

mások megbízásával képes „fővállalkozó" beállítása pontosan az ellenkező irányban hat : nem

jó az együttműködésnek sem a beruházó, sem az örökségvédelem, sem a régészet számára .
Arra viszont alkalmas, hogy képtelen helyzetet teremtsen. Akárcsak Felhőkakukkvár.

Felejtsük el, Miniszter úr. Inkább legyünk büszkék arra, hogy régészeti közgyűjteményeink

minden kormányzatot és pártviszályt túléltek, megőrizték hagyományaikat, és szakembereik

megbirkóznak azokkal a munkákkal, amelyet az örökségvédelmi törvény alapján el kell

látniuk. Ezt a működő rendszert lehet javítani, de semmi nem indokolja, hogy jogszabályban

válasszuk el egymástól a beruházást és nagyberuházást, az ásató régészet és a feldolgozó

régészet, a múzeumok területi illetékességét és gyűjteményi felelősségét .
A „Parkinson-kóros" (Parkinson törvénye szerint önmaguk indokolatlan szaporítására

hajlamos) hivatalok szaporítása helyett akár együtt is gondolkodhatnánk a múzeumokkal

azon, hogyan lehetne előmozdítani a feldolgozások gyorsítását, a raktárak bővítésének, a

lelőhelyek hatékony védelmének ügyét . Már csak azért is, mert az intézményekkel és

gyűjteményekkel együtt, ezeknek a gondoknak a nagy részét is az önkormányzatokra ruházta

a törvény.
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Hallgassunk a szakemberekre, Miniszter úr. Ők tudnak valamit arról, hogyan kell hivatalok

és politikusok között is átmenteni fontos ügyeket a jövőnek . És ha pénzügyi helyzetünk miatt

nem is tudunk sokat segíteni, áldozatos munkájuk útjába ne állítsunk lobby-érdekeknek

szolgáló fölösleges intézményeket . Nil nocere. Nem ártani. Ha nem tesszük magunkévá ezt az

ősi intelmet, nehéz helyzetbe hozzuk saját szakembereinket, és ráadásul rossz emléket is

hagyunk magunk után .

A segítség eszköze az együttműködés, ártani Felhőkakukkvár felépítésével lehet .

Melyiket választotta Miniszter úr? Kérdésem mindössze ennyi .

Várom Miniszter úr válaszát!

Budapest, 2007 . március 14 .
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