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ról és helyreállításokról, amelyeket a műemlékvédelemnek a múzeumok ásatói
val vetekedő archeológusaí végesnek," Az 1974-es ősz folyamán alkalmam volt vé
gigjámi Nógrád és Hont műemlékgyűjtéseit, A nagyszerű eredmények sorozata!

Tereske tomán kori templomában feltárták s restaurálták az ott talált Szent
László Legenda freskóciklusát. Nagy dolog ez! Hiszen Tereskén s Ocsán kívül
csak Erdélyben és a mai Szlovákiaban maradtak meg hajdani nemzeti szeritünk
nek ezek a népi-apokrif megfogalmazású falképei! Láttam Hollókő várát. Szé
csényi Tamás vajda, 1. Károly király sógora után Kozák Évának s munkatársai
nak köszonheti új életre keltét. Valter Ilona Pásztón, a gyönyörű Szent Lőrinc

plébániatemplom közelében a középkori bencés apátság bazilikájának alapfalait
tárta fel és konzerválta. (Annál különösebben esett azoknak a magyar művészet

történészeknek, akik velern együtt vagy negyvenen tettek itt látogatást, hogy
Valter Ilona régészeti feltárásának kiállitott emlékanyagát, ott-Iétünk, érkeztünk
idejére 'valamiféle helyi hatalmasság egyszeriben lebontatta.) Néha az az érzése
az embemek, hogy temérdek munka, penz, gond, anyag nagyszerű eredménye-
ket produkál, de - a pásztói példa -: kinek? .

És folytathatnánk a műemlékek sorát: Maconka, Hollókő vára, a nógrádsze
csényi Lipthay kastély feltárása és konzerválása (és a nagyszerű gyűjtőnek és
tudósnak, Lipthay Bélának lepkegyűjtemény-megóvása),az újjászületett Mátrave
rebély ... Szöllős ... s mellette a feltárásra kijelölt Tar temploma meg Tari Lő

rincnek, a pokoljárónak szomszédos várá-romja ...
Meg kell emlékezni még Magyar Kálmánnak egészen egyedülálló középkori

barcsi bödönhajó leletétől (amelyet most publikált) s az ötvös-kónyi reneszánsz
váracska feltárásáról. S még számos régészünk temérdek munkájáról... Fülep
Ferenc, Sándor Mária, Gerő Győző pécs-baranyai feltárásairól.

A vidéken folyó kutatásokhoz képest a budapestiek sem maradtak le. Óbuda
bontása és újjáépítése' abba a helyzetbe hozta a korábban súlyosan megrekedt
budapesti ásatás- és műemlék-ügyet, hogy hónapok alatt kellett. évek, évek alatt
évtizedek mUl1asztásait pótolnia. A 74-re keményen megszervezett munka meg is
hozta eredményeit; Bertalan Vilmosné megtalálta és feltárta a Piaszt Erzsébet

.alapította óbudai klarisszakolostort. Jelentős római kori kőépületek szomszédsá
gában feltárásra került az eddig szintén ismeretlen helyú XIII. századi óbudai
ferenceskolostor is. Az 1974-es év őszétől pedig Altmann Júlia - immáron ked
vezőbb körűlmények között - folytathatta a Kálvin utcai romterületnek - a
feltételezett ldrályí-kírálynéí kastélynak - feltárását. A Kálvin téri aluljáró épí
tése is meghozta a maga gyümölcsét: a Kecskeméti utca torkolatában régészeink
feltárhatták Pest híres városkapujának s kaputornyának maradványait.

. Mindezzel a budapesti régészek bőségesen megszaporították a főváros "terra
cognita archeologíca't-ínak számát. A régészeti objektumok fix pontjai számos
új nyilat lőttek városunk térkép-testébe. S ami fontosabb: ezekből nem egy be
mutatásra is kerül,

Ide kívánkozik még egy jó hír említése: Madas László, a Pilisi Parkerdő

gazdaság Goethe-díjas igazgatója Horváth Miklósnak, a Budapesti Történeti Mú
zeum főigazgatójának felajánlotta: többéves rendszeres anyagi hozzájárulásával
lehetővé teszi Budapest ..... ma még megmenthető - legnagyobb romterületének.
a budaszentlőrinci pálos főkolostornak feltárását. konzerválását. bemutatását. (Ezt
a munkát 1974 augusztus elsejével meg is kezdtük s az e pillanatban is halad.)

Vége felé tartanak azok a feltárási munkák, amelyeköt H. Gyürky Katalin
a budavári 'domonkos kolostor területén mintegy évtizede folytat. Jelentős, mű

velődés- és művészettörténeti eredményeinek összefoglalásán most dolgozik.
Látnivaló: a régészek a föld alól emelik ki népünk múlt jának új, eddig nem

ismert nagyszerű kincseit. A műemlékes kutatók a meglévő régészeti-építészeti
művészeti emlékeknek értékeit' tárják fel. Mintegy "belértékében" növelik meg a
mealévő állaeot. A restauratorok munkája is ilyen: ők avatják műtárgyakká a
régészeti leleteket.

A budavári gótikus szobrok állapota

A budai vár északi előudvarán 1974 februárjában talált gótikus szoborcsoport
restaurálasán jelenleg a Budapesti Történeti Múzeumban Szakál Ernő restaurátor-
művész munkálkodik. . ,

Az 1972-ben megkezdett vári ásatást e sorok írójának munkacsoportja a vár
palota helyreállításán ...k befejezéséig folyamatosan végzi. A munka befejezése s
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