
sz. 187-282 . ) Egy régi berettyóújfalusi ház történetéről (Bihari Múzeum Évkönyve 1976. 2 7 7 - 2 8 4 . ) -
Két szőlőskerti jegyzőkönyv (Kny. Bihari Múzeum Évkönyve). 

Mint szakkörvezető pedagógus, majd mint művelődési ház igazgató a helybeli színjátszókkal bemutatta 
az általa gyűjtött népszokásokat. Megszervezte a járás községeiben a falukrónika-írást. Nagyszámú értékes 
muzeális tárgyat gyűjtöt t , s ezekből tájházat rendezett be, melynek száznál több tárgya később a Bihari 
Múzeumba került. Figyelemre méltó kezdeményezése volt a kéziratos, ún. Falukönyv, melynek 
rendszeresítésével a helyi hagyományok megbecsültetését, helybeli felhasználását kívánta elősegíteni. 
Gazdag gyűjtéseinek egy része még kéziratban van. Ezeket fokozatosan feldolgozza. Legújabban 
Kapcsolatom a néprajzzal című munkáját készítette el az Országos Gyűjtőpályázat jubileumi pályatételére. 

A magyar s ezen belül az erdélyi faépítészet tudós kutatója a Kolozsvárott élő Debreczeni László ez 
idén decemberben ünnepli nyolcvanadik születésnapját. Munkássága, építészettörténeti tanulmányai az 
ifjabb nemzedékek számára nehezen hozzáférhetőek, életműve, alkotásai azonban igen jelentős személyi-
séggé emelik őt. 

A Marosvásárhelyen 1903 december 18-án született Debreczeni László 1927-ben kezd hozzá az erdélyi 
építészet régmúltjának tanulmányozásához, éppen a legendás emlékű Kelemen Lajos útmutatására. Az 
1920-as évekre a magyar szecesszió építészeinek, iparművészeinek nagy lendülete megtört, a megváltozott 
társadalmi és politikai viszonyok új feladatokat róttak a kevés megmaradottra. A nagy építkezések ideje 
elmúlt, de még nem fejezték be sőt alig kezdtek hozzá az értékek számbavételéhez, a múlt nyomainak a 
feltérképezéséhez. A kisebbségi sorba került Debreczeni élete fő feladatának tartja, hogy a templom a 
megtartó erő, eleven kapocs a közösségek múltjához. 1929-ben adja közre első útjainak az eredményét 
Erdélyi református templomok és tornyok címmel. A kötet bevezető tanulmánya után megkapó szépségű 
metszetekben hívja fel a figyelmet az erdélyi építészet kallódó, nem kellően megbecsült értékeire. Az 
önismeretre és múltunk megbecsülésének fontosságára figyelmeztető kötet napjaink egyik könyvritkasága. 
Debreczeni fáradhatatlanul járja a vidéket, készíti a felmérési rajzokat vagy a dekoratív hatású grafikákat. 
Százával készültek a rajzok, egészen 1940-ig bezárólag. Munkájáért fizetség alig járt, de annál jobban örült, 
ha egy-egy helyreállítási terve megvalósult, ha valahol megállította a romlást. Figyelme kiterjedt a népi 
műemlékekre, a templomok berendezési tárgyaira, a múlt iparművészeti remekeinek a számbavételére. 
Cikkeket ír, figyelmeztet, a Pásztortűz, az Erdélyi Fiatalok, az Erdélyi Múzeum hasábjain pöröl értékeink 
jobb megbecsüléséért. Cikkeit a Mi művészetünk címmel kötetbe foglalja. 

A második világháború után, a hosszú hadifogságot követően is folytatja áldozatos munkájá t Az Ion 
Andrescu kolozsvári Képzőművészeti Főiskolán népművészetet tanít. 1953-ban elkészíti a kolozsvári 
műemlékek jegyzékét, amit később a Kelemen Lajos Emlékkönyvben tesz közzé. Továbbra is születnek a 
helyreállítási tervei, az ex librisek, a kéziratos tanulmányok. Feljegyzéseinek, rajzainak száma végtelen. 
Jó részüket a református egyház számára készítette. Debreczeni soha nem állt a nyilvánosság reflektorfé-
nyében, miközben a nagy dolgok tör téntek, ő keményfejű és konok papokkal küszködött egy-egy gótikus 
ablaktöredék megmentéséért valahol egy sáros földút végén. Jó lenne, ha nemcsak születésnapja alkal-
mából idéznénk fel munkásságát - hanem azt rendszerezve végre kezünkbe is foghatnánk. Akár nemes 
veretű metszeteit, akár írásait. 
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