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Budapest műemlékeinek 
védelméről 

Budapest építészeti arculata, városszerkezete a múlt század végén és e század elején alakult ki. Az 
ekkori épületek - éppen úgy, mint a régmúlt idők más alkotásai - történeti múltunk gazdasági, társadal-
mi, kulturális fejlődésének bizonyítékai, védelemre méltó emlékei. 

Ennek a városképnek a megőrzése fővárosunk elsőrendű érdeke. Ez a felismerés, illetve a városméretű 
védelem igénye vezette a fővárosi tanács végrehajtó bizottságát, amikor 1974-ben mintegy száz, a század-
forduló idejéből származó épületet a műemlékvédelem különböző fokozataira javasolt. Ezeket, természe-
tesen, a városfejlesztéssel, a városrendezéssel harmonikus egységben gondozzák. 

A fővárosi műemlékvédelem gazdája a Budapesti Műemléki Felügyelőség. Vezetőjétől, A. Czétényi 
Piroska tói megtudtuk, hogy ők tesznek javaslatot a védetté nyilvánításra, ellátják a szakhatósági feladato-
kat, megállapítják a műemlékek használati módját. Tudományos munkát és kutatásokat végeznek, véle-
ményt mondanak a rendezési, szabályozási és beépítési tervekről, beruházási programokról. Nem tartozik 
hatáskörükbe — noha Budapesten van - a Budavári Palota körülhatárolt területe, valamint az olyan 
építmények, amelyeket az építésügyi és városfejlesztési miniszter a saját hatáskörébe vont, mint például a 
pesti Vigadót és a Hilton szállót. 

A Felügyelőség feladata a fővárosi tanács végrahajtó bizottsága elé kerülő javaslatok elkészítése, a 
testület rendszeres tájékoztatása műemlékeink állapotáról, nemkülönben hasznosításukról. 

Az ókori és a középkori romokat nem számítva, összesen 856 műemléki épületet tartanak számon 
Budapesten. Többségüket a Várnegyedben, a Belváros központjában és Óbudán. Zömmel lakóházakról 
van szó. A műemléki munkák mindig a városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódnak. Ilyenek voltak az 
észak-budai, az óbudai régészeti feltárásokkal összefüggő műemlék-szakhatósági tevékenységek. A Mókus 
utcai iskola építése közben például feltárták és helyreállították a középkori klarisszakolostor romjait, az M 
11-es út korszerűsítésével együtt pedig rendbe hozták a római kori vízvezeték- és épületmaradványokat. 

Az elmúlt ötéves tervidőszakban — a rendezési és beépítési, a közlekedésfejlesztési tervek szakértőivel 
egyetértésben - elkészítették az erzsébetvárosi, a belvárosi szabályozási terveket is, továbbá a kaszás-dűlői 
és a Pók utcai beépítési terveket. Azóta a gyakorlati munka is megkezdődött a régészeti emlékekben 
leggazdagabb budai területeken, a leletmentők a Flórián tér és az Árpád-híd közvetlen környezetében 
dolgoznak. 

Az óbudai lakónegyed építésével mind sürgetőbbé vált a beépítés közben megőrzött óbudai műemlék-
együttes helyreállítása. A III. kerületi tanács kezdeményezésére az Árpád-hídtól délre és északra levő 
épületcsoportok felújításának lehetőségét megvizsgálták, és úgy döntöttek, hogy korszerűsítik és haszno-
sítják a Fő tér környéki, a Lajos utcai és a Dugovics Titusz téri, összesen 23 épületet. Ezekben a házakban 
múzeumok és galériák nyílnak. Itt lesz például a Somogyi József és a Varga Imre Galéria, a Kun Zsigmond 
Lakásmúzeum és néprajzi gyűjtemény, a Krúdy Gyula Emlékmúzeum. A Flórián téri aluljáróban régészeti 
leletek bemutatását tervezik. 

A hatodik ötéves tervben a legfontosabb városkép-alakítási és műemlékvédelmi teendők közé tartozik a 
Duna-parti szállodákkal szomszédos épületek és a XII. kerületi hegyvidéki villák felújítása, s nem utolsó-
sorban-a Várnegyed restaurálásának folytatása. 

A védett középületek építészeti és művészeti értékben leggazdagabb válfaját az egyházi épületek alkot-
ják. Ezek képző- és iparművészeti „tartozékai" a múzeumi gyűjteményekkel vetekszenek. Megóvásuk 
éppen ezért nagyon fontos, egyben művelődéstörténeti feladat is. Az egyházi épületek helyreállítása a 
városfejlesztéshez igazodik, ilyen munkák vannak, lesznek a belvárosban, Óbudán és a Várnegyedben. 
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I. Országház utca. 1973. (Fotó:BVTV) 

I. Bécsi kapu térés Táncsics Mihály utca, 1967. (Fotó.OMF) 
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Táborvárosi Múzeum III. Korvin Ottó u. 63. (Fotó: BVTV) 

Aauincum, 1972. (Fotó:BVTV) 
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Mégis: a legmonumentálisabb vállalkozás Kőbányán zajlik. A központban már több éve felállványozták a 
Pataky téri templomot. A hosszadalmasság oka: olyan bonyolult műemlékvédelmi feladat ez, amelyhez 
mostanában csak a Mátyás-templom restaurálása volt fogható. 

Több fővárosi kastély áldatlan állapotán is változtatni szeretnének a hatodik ötéves tervben. Az Orszá-
gos Műemléki Felügyelőség már elküdte az erről szóló tervet a gazdasági bizottságnak, azért nekik, mert 
nagyon nagy összegekről kell dönteni. A felújításra váró épületek között van az I. kerületben a Szenthá-
romság utcában található, egykori régi budai városháza, a III. kerületben a Zichy-kastély, a XVII. kerületi 
Pesti úton a Vigyázó-kastély, a VII. kerületben a Zsinagóga, a XVI. kerületben a Gizella-kastély. 

Kevesen tudják, hogy fővárosunkban nemcsak a műemlék, műemlékjellegű és városképi jelentőségű 
építmények élveznek védelmet, hanem a műemléki jelentőségű területen levő bármely építmény is. Ezt a 
célt szolgálta az egyes műemlékek szélesebb építészeti, természeti egységének védett műemléki környe-
zetté nyilvánítása. Ezek közé tartozik 1973 óta a Batthyány tér, a Corvin tér, a tabáni templom környéke, 
a kiscelli kastélymúzeum, a pesti belvárosi templom környezete. 

Budapesten a védelem alatt álló épületállomány nagyobb része lakóház, s ezeknek az ötödik ötéves terv 
végéig mintegy hatvan százalékát felújították. A mostani tervidőszakban 1900 régi lakás rendbehozatala 
várható. A budai villák lakói, bérlői, azok is, akikhez a következő néhány évben nem jutnak el az építők, 
értékeket menthetnek, ha például lemázolják az udvari faszerkezeteket, a kerítéseket, a különböző fafa-
ragványokat, egyszóval: ha tesznek valamit építészeti környezetünk megóvásáért. 

Műemlékeink, pótolhatatlan történelmi értékeink mentői a speciális építőipari szakmunkások is, akik a 
hagyományos szakmák mesterei: épületasztalosok, ácsok, díszítőbádogosok és festők, üvegesek, kő-és 
fafaragók. Az utánpótlásuk nevelése legalább annyira fontos feladat, mint a színvonalas értékóvó munka. 
Ami mindennél fontosabb: olyan szemlélet kialakítása, meggyökereztetése az emberekben, hogy fogéko-
nyak legyenek saját építészeti környezetük iránt, s abban lássák meg az értéket. 

Gordon Judit 

Honismereti munkaközösségek 
Szabolcs-Szatmár megyében 

A törekvés nyilvánvalóan nem új keletű: olyan munkaközösségek létrehozása, amelyekben együtt dol-
gozhatnak mindazok, akik a honismereti mozgalom elkötelezettjei. 

Első lépésként felfrissítettük azt a névlistát, amelyen a megye honismereti szakkörvezetői szerepeltek, s 
felkutattuk azokat a gyűjtőket, akik eddig elszigetelten, többnyire magukra hagyatottan gyarapították írá-
sos és tárgyi dokumentumaikat. 

Munkánkat a megyei és városi művelődési központ irányításával, a járási művelődési központokkal 
közösen végeztük. A járási szakelőadók a felmérés eredményéről 1981. április végéig tájékoztatták a 
MVMK-t, s ezt követte a személyes látogatás. Ennek szükségessége később igazolódott: sok még a rejtett 
tartalék, a feldolgozásra váró anyag, sokan várnak segítséget, hogy továbbléphessenek. Van, aki évtizede-
ken át írta a község krónikáját, s a kiadási korlátok miatt nincs lehetősége közkinccsé tételére. Van, aki 
rokonoktól, ismerősöktől gyűjtött össze tekintélyes mennyiségű népi használati tárgyat. De mert a hely-
történeti kiállításokra is kevés a lehetőség, saját lakásának egy szobáját rendezte be kiállítóhelyiségnek, s 
tanítványaival ott ismerteti meg a szilkét, az esztavátát, a köpülőt és megannyi más tárgyat. 

Van olyan iskola, amelynek az udvarában - a gondoskodás kézzelfogható jeleként - két szobát adott a 
tanács a honismereti szakkör által gyűjtött eszközök bemutatására, mégis feldolgozatlan a hatalmas kész-
let, mert a közeli múzeum a segítségadást - érthetetlen módon - megtagadta. 

Tudjuk, hogy nem lehet - és nem is kell - minden helységben tájházat létesíteni, de ahol saját szorga-
lomból, saját kedvtelésből összejött az anyaga, nem eltiporni, hanem megvalósítani, feldolgozni lenne jó! 
Természetesen nem ismerhetünk még minden gondot, minden nehézséget. Ezért a nyári honismereti tábo-
runkba meghívtuk az egyéni gyűjtőket.1, majd körlevélben tájékoztattuk a járási intézményeket az elkép-
zelésekről: hogyan teremthetnénk fórumot a honismereti mozgalomban dolgozók részére elképzeléseik 
rendszeres ismertetésére, a szakkörvezetők, egyéni gyűjtők együttműködésére. 

Mivel a szakkörvezetők többnyire pedagógusok, a munkaközösségek megalakítását szeptemberre, vagy 
az azt követő hónapokra javasoltuk. Az első lépést a kisvárdai művelődési központban tették meg, ahol 

' Erről bővebben írtunk a Honismeret 1981. évi 6. számában. 
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