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Könyvajánló 
 
Perczel Anna: Védtelen örökség – Unprotected Heritage 
 
Nemrég került a könyvesboltokba a régen várt mű, amely a budapesti 
Zsidónegyed házait egyenként ismerteti magyar és angol nyelven. A 
Perczel Annától megszokott, különös igényességgel összeállított köny-
vet Török Gyöngyvér szerkesztette, Lábass Endre hangulatos képeivel 
illusztrálva. A 450 oldalas könyv bolti ára 4800 forint. 
 
És ami miatt a könyv aktualitása egyre csak nő… 
 
A városok versenyében óriási értéket jelentenek a történelmi városrészek, az 
egységes, korábbi időkről mesélő, különleges hangulatú negyedek. Nagy a 
versengés a Világörökség cím eléréséért. Aki ezt elnyeri, igyekszik olyan keze-
lési programot összeállítani, amely biztosítja a megóvást, és a folyamatos fi-
nanszírozáshoz szükséges értéknövelő felújítást. Számos városban a világörök-
ségi objektumokból lesznek az ún. zászlóshajó projektek, amelyek hírnevet 
adnak, és maguk után húzzák a város többi részének a fejlődését.  
Nálunk mindez másképpen működik. Úgy hisszük, vagyunk olyan gazdagok vá-
rostörténeti értékekben, hogy nem kell az óvásukkal, felújításukkal bíbelődni. 
Ez mutatja az erzsébetvárosi zsidónegyed értékeinek szemünk előtt végbeme-
nő elherdálása. Hiába fekszik a Világörökség pufferzónájában, hiába a város 
kulturális-történelmi örökségének egyik különlegesen értékes, külföldiek által 
is nagyra becsült szelete, továbbra is a szétzilálás fenyegeti. 
Miképp történhet, hogy a több éve tartó hazai tiltakozás, számos külföldön 
megjelent cikk, az UNESCO figyelmeztetése sem tudja megállítani a területen 
folyó bontásokat? Tavaly novemberben ellátogatott hozzánk a nemzetközi mű-
emlékvédelmi szakma képviseletében Michel Polge állami várostervező-
főépítész, hogy figyelmeztessen a történelmi értékeink megfelelő védelmének 
fontosságára. Jelentésébeni hitet tett a Zsidónegyed régi házainak megvédése 
mellett. Ugyanakkor hiányolta azokat a pénzügyi ösztönzőket, amelyek az épü-
letek szakszerű felújítását segítenék, a bontásokkal és a telkek utólagos túlépí-
tésével szemben.  
Ez év elején a nagy társadalmi és szakmai nyomás hatására három hónapos 
bontási moratóriumot rendeltek el a Zsidónegyed területén azzal, hogy ezalatt 
majd egy új, a védelmet megnyugtatóan biztosító szabályozás készül el. Eköz-
ben a kulturális értékek megőrzéséért aggódók abban reménykedtek, hogy ezt 
a moratóriumot majd meghosszabbítják, és kiterjesztik a több kerületre kiter-
jedő eklektikus városrészre mindaddig, amíg el nem készül egy hosszú távon 
érvényes, az örökségvédelmi, az idegenforgalmi és egyéb közösségi szempon-
tokat megfelelően mérlegelő, és a finanszírozással is foglalkozó rehabilitációs 
program.  
Május 5-én a Király utcai Sirályban a főváros főépítésze és a KÖH elnöke még 
azt bizonygatta, hogy a tavaly itt járt Michel Polge jelentése nyitott kapukat 
dönget. A védelem jogszabályi előkészítése ugyanis már négy éve folyik a Vá-
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rosházán. Ezzel szemben kaptuk május 30-án a hírt, hogy a Fővárosi Közgyű-
lés elvetette Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettes javaslatát a moratóri-
um meghosszabbítására, illetve kiterjesztésére.ii  
A Levegő Munkacsoport az ÓVÁS! Egyesülettel és más civil szervezetekkel 
együtt tovább folytatja küzdelmét páratlan történelmi-kulturális örökségünk 
megmentéséért.iii 
 
Budapest, 2008. május 31. 
 
Beliczay Erzsébet 
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
i A régi pesti zsidónegyed és a világörökség, 
http://www.vilagorokseg.hu/portal/download/polge_misszio_jelentes.pdf  
ii Részletesebben ld.:  
Újra szabadon bonthatnak a zsidónegyedben, http://index.hu/politika/belfold/budapest/bont3639/;  
Mi lesz veled, zsidónegyed? http://www.hg.hu/?hg3=cikk_reszletes&cikk_id=4419  
iii Ld. korábbi anyagainkat:  
http://www.levego.hu/#showNewsUp(1572) 
http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/zsidonegyed_0711.pdf 
http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/vii_ker_feljelentes_060708.pdf 
 


