
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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1981. október 14-én volt az alakuló összejövetel. A kezdeményezést általános tetszéssel fogadták a jelen-
lévó'k. Javasolták, hogy a munkaközösség tűzze ki feladatául a járás könyvtáraiban lévő' írásos, már kész 
dokumentumok feltárását. így elkerülhető az átfedés a munkában, s a további bővítésükhöz megfelelő 
kiindulási alappal rendelkezhetnek. Kezdeményezték, hogy azokat a tárgyi emlékeket, amelyek méreteik-
nél fogva, vagy egyéb okok (pl. kiállítóhelyiség hiánya) miatt nem szerepeltethetők, fotón örökítsék meg 
és mutassák be a művelődési házakban, iskolákban. Több szakkörben megörökítették a községük évsza-
konkénti arcát is, s rendszeresen bemutatják az általános iskola folyosóján. 

Egyetértettek azzal a javaslattal, hogy a következő évtől ne csak megyei kezdeményezésű szakköri 
bemutató foglalkozásokat szervezzünk, hanem a járások is készítsenek ütemtervet ilyen céllal, hiszen a 
közlekedési nehézségeket áthidalva így könnyebb lenne a tapasztalatokat átadni. Sokan kérték monográfia 
megjelentetését (a már készen levő részanyagokból), de e kérés teljesítésére sok más szervnek, szervezet-
nek is össze kellene fognia. (Pl. járási hivatal, tanácsok, üzemek anyagi és eszmei segítsége.) 

A következő munkaközösségi összejövetel Mátészalkán volt, ahol a kisvárdaihoz hasonló javaslatokon 
kívül kérték, hogy juttasson el az MVMK a szakkörök részére a gyűjtés és a feldolgozás során segítséget 
adó szempontokat. 

Fehérgyarmaton az alakuló összejövetelt megtisztelték jelenlétükkel a város tanácsának, pártbizottságá-
nak, járási hivatalának vezetői is. Tiszteletre méltó érdeklődéssel és felelősséggel válaszoltak a jelenlévők 
kérdéseire. Kérték, legyen a város segítségére valamennyi szakkörvezető, hogy minél színvonalasabbá te-
hessék a hamarosan létrejövő tájházat. Jó ötletként hangzott el: készítsünk fotó- és filmanyagot az egyéni 
gyűjteményekről, s a munkaközösségi összejöveteleken, bemutató foglalkozásokon dolgozzuk fel a látot-
takat. 

A leírtak összefoglalására - úgy érzem - nincs szükség. A tények magukért beszélnek, s úgy tűnik, ha a 
megyei művelődési központ és a járási művelődési központok szakelőadói közös nevezőre jutnak a további 
munkában is, számos hasznos, érdeklődésre számot tartó munkát végezhetnek együtt - a Honismereti 
mozgalom érdekében. 

Jávor Ágnes 

A debreceni Nagytemplom körüli 
ásatás eredményei 

1980 őszén a Nagytemplom renoválásával egyidőben a templom körül három területen ásatás kezdő-
dött. Arégészeti kutatás 1981. április 21-ével folytatódott, és október 18-án ért véget. Ezt követte a kuta-
tással párhuzamosan a romkert építése. Végleges képet elsőnek a Nagytemplom délnyugati sarkától nyu-
gatra kaptunk. Sikerült feltárni az I. Rákóczi György erdélyi fejedelem által adományozott nagyharang 
részére 1 6 4 0 - 1 6 4 2 között kiépített önálló harangtorony, az úgynevezett Verestorony falmaradványait: a 
felmenő falakét, a négy nagy támpillért, valamint a délkeleti és az északnyugati támpilléreknél a középkori 
eredetű és az 1802. évi tűzvészben a Verestoronnyal együtt elpusztult András-templom körítőfalának egy-
egy rövid szakaszát. Megleltük a Verestorony kávásán kiképzett északi bejáratát az eredeti küszöb magas-
ságának hiteles szintjén. A Verestorony arra a területre esik, mely az András-templom körüli, XIV-XVI. 
századi temető helye. Éppen ezért leltünk kutatószelvényeikben sok, felbolygatott sírhoz tartozó csontot. 
A Verestorony belsejében tizenhárom sírt tártunk fel. Ezek korát az egyik sírban lelt II. Lajos király 
1525-ben veretett dénárja és egy jellegzetes XVI. századi nyílhegy meghatározza. 

Második kutatási területünkön az András-templom - a reformáció előtt Szent András-templom -
nyugati tornyának helyén meglepő eredményekre jutottunk. Már 1980 őszén a mai északnyugati lépcső-
feljárat és a mellette levő, 1842-ben épített podeszt (emelt körjárda) felbontása után viszonylag nem mé-
lyen - az András-templom 1802. évi állapotát feltüntető alaprajzból ismert helyen - igen széles, gondo-
san készített falazatot találtunk. Egy ideig úgy hittük, hogy a XIV. században már állott, gótikus Szent 
András-templom nyugati tornyának - a későbbi Fehér- vagy Cserepes-torony - nyugati falára akadtunk 
rá. Az 1981-es évi kutatásunk azonban bizonyította, hogy ez a fal nem más mint az 1564. szeptember első 
napjaiban megégett András-templomnak 1626-1628 között, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem támogatá-
sából végzett 'újjáépítésekor, a torony megerősítésére rakott köpenyfal. Ebben befalazva valóságos épí-
tészettörténeti ,.kincsesbányára" akadtunk. A fal átvágásával sikerült kibontani nagyszámú és nagy értékű, 
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