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Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a művészet szent nevében — fejbeverések 
következnek; ha pedig e gyülekezés a művészi stílusok érdekében kerekedik, biztosan 
bábeli zűrzavar és széjjelfutás lészen a vége. Mert ne adj Isten, hogy művész és nagy-
közönség, építész és esztétikus, főként klérus és szakember, no meg akadémiák és művész-
csoportok e téren egy húron pendülnének. A leghevesebb vita tárgya még ma is a művészi 
problémák között a stílszerű alkotás, restaurálás, vagy pontosabban szólva a stílegység és 
stiltísztaság legalább is nálunk, Szkítíából kígyüttek között. A Lajtán túl már kevésbé, sőt alig-
alig hallatszik egy őslény vagy Spíessnek ellenkező szózata. N á l u n k azonban még ma is 
túlzott önérzettől duzzadó hivatalos jelentések jelennek meg, amelyekben erős hangsúlyo-
zással és aláhúzással van kiírva, hogy ezt vagy azt a román, csúcsíves műemlékünket 
stílszerűen restaurálták, felfrissítették, kiegészítették. Hírlapok nap-nap után benső meg-
elégedéssel nyugtatják meg a régi emlékeken csüngő honfíkebleket, hogy valamely nem-
zeti büszkeségünket korhű stílusban örökítették meg. Ankétek ülnek össze, amelyek 
komolyképűséggel jelentik kí, hogy Rákóczi emlékét mi, a X X . század emberei csak bárok 
stílusban örökíthetjük meg, amelyben Rákóczi is élt és lehelt, bár a főkuruc szónok 
T h a l y nem tartotta magára nézve kötelezőnek, hogy Rákócziról írt műveit barokkor! 
magyarsággal írja meg. Hivatalos testületünk, a Műemlékek Országos Bizottsága még 
ma ís a stílszerű restaurálás és kiépítés büszke piedesztálján díszeleg a hon jobbjainak 
örömére. A klérus pedig hipnotikus megrögzöttségben rajong a tiszta román és gót stílusú 
templomokért s jobb ügyhöz méltó aggódással és lelkiismeretességgel kutatja templomainak 
stílegység tekintetében való szépségfoltjait. Szinte szívet megindító jelenet, mint tudnak 
panaszkodni, sopánkodni, sőt jajonganí, hogy az istentelen bárok- és copf-kor mennyire 
eléktelenítette román vagy csúcsíves templomaikat. S ebbeli művészeti kesergésükben 
hatalmas megerősítést nyernek műemlékeink egyik neves restaurátorának és még nevesebb 
műépítészének magatartásában, akit borongó lélekkel láttam a felvidék egyik csúcsíves 
műemlékének barokoltáraí felett töprengeni s szinte karhatalommal kellett őt megaka-
dályozni, hogy a művészet eme „kinövéseit, fattyuhajtásaít" szent buzgalmában kí ne 
dobja a stíltísztaság szent nevében. Mert így állunk ám, drága véreim. Még művészeti 
életünk vezetőinek fejében ís egyiptomi sötétség dereng e fontos kérdésben s azért mér-
hetetlen károkat okoznak a laikus nagyközönség szemében élvezett óriási tekintélyüknél 
fogva. N e m csodálkozom tehát, midőn a klérustól leveleket kapok, amelyekben i lyenek 
olvashatók: „Templomom román vagy csúcsíves, azért stílszerű, tiszta román vagy gót 
oltárt, kelyhet stb. óhajtok, amely a művészet szabályainak minden tekintetben megfelel." 
— „ N e m szeretném templomom restaurálását kontár kezekre bízni, mert szép műemlék 
gót stílben ; kérek tehát oly művészt, aki a gót stílusban teljesen jártas, hogy a gót stílus 
szigorú szellemében járjon cl." — „Templomom — szakértők szerint is — elsőrendű 
csúcsíves műemlék : ám nagy baj, hogy csúf barok-berendezés éktelenítí el ; életem leghőbb 
vágya, hogy helyükre stílszerű oltárokat szerezhessek." 

N o persze, hogy persze ! Minden valamire való kézikönyvben, természetesen annál-
ínkább vastag és testes szakmunkákban, meg vagyon írva, hogy az esztétika örök tör-
vényei , meg akadémiai piacettel ellátott folíánsokban megolvasható, hogy a stíltísztaság 
elve szerint minden épület, következőleg minden templom is összes berendezési, díszítési 
tárgyaival egyetemben egy és ugyanazon stílus formái szerint terveztessenek, készüljenek 
és őriztessenek meg. H a tehát ezen egységes stílus későbbi munkák, toldalékok, pótlások 
révén megzavartatott, főként ha a minden lebecsülést és átkot megérdemlő (?) bárok- és 
copf-stílus hóbortos alkotásaival ékteleníttetett el, a restaurálás feladata, hogy a régi 
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stílegységet, megfertőztetett stíltísztaságot eredeti makulát-
lanságában visszaállítsa s mindazt kivesse, ami ezen legfőbb 
művészi elvet századok folyamán elhomályosította vagy 
megzavarta. S ha sikerül e nemes törekvés és a műemlék 
vagy templom eredeti csupaszságában vagy „korhű" pótlá-
saival emelkedettebb hevülésre készteti a művészet ezen 
puritán rajongóit, ha felavatáskor a miniszter vagy polgár-
mester, felszenteléskor a püspök vagy a derék, sokat fáradt 
plébános ékes rigmusokban zengheti a stílszerű restaurálás 
fényes eredményét : minden jótét lélek összhangban dicsért 
az Urat, aki ezt a szép napot reánk derítette. Néha közben 
ugyan kis összekülönbözések szoktak lenni élőszóval, írás-
ban és lepocskondiázásban a stíltísztaság és stílegység tábo-
rában, ha esetleg a kaján sors a régi megszentelt stílusok 
fészkébe már belerakta a kakuktojását, t. í. ha pl. román 
és gót stílus máris törvénytelen együttélést folytattak a 
szorosan kanonizált korban ís, mert akkor ember légyen, 
aki a stíltísztaság pallosával kettévágja a gordíusí csomót: 
vájjon a legrégibb rész stílusa szerint — mely esetleg román — 
vagy a legkiterjedtebb stílus alapján — mely történetesen 
gót — történjék-e a restaurálás? De erre ís van — hála a 
magyarok speciális Istenének — bevált recept: „a világi 
műemlékekhez inkább illik a román, egyháziakhoz a csúcs-
íves stílus; az a királyi hatalom erős kifejezője, ez az egy-
ház égbetörő szellemének szígnaturája". N e méltóztassanak 
hinni, hogy rossz tréfát űzök; így vagyon ez megírva egy 
miniszteri beadványban ; írója pedig egyik elsőrendűnek 
vallott műépítészünk. Ám ha én eléggé jól diagnosztizálom 
a hazai klérust, annak javarésze nem a gótikához szít, hanem 
a románhoz, amely a diadalmas kereszténység első honi kor-
szakának stílusa ; míg a német tagadhatatlan inkább a góti-
kába szerelmes. Mi legyen most már a jeles műépítész ab-
szolút biztossággal felállított tételéből és, ó, Műemlékbízott-
ság, meg Képzőművészeti Tanács, hol lelsz tanácsra e fogas 
kérdésben: román-e vagy gót? 

Lássuk a történelmi folyamatot, talán kiokosodunk. Eddig nagy átlagában az volt 
a szokás, hogy ha régi műemléket restauráltak, rendszerint a stíltísztaság elve szerint jártak 
el, különösen áll ez a gótikus nyomokat rejtő templomoknál, ha utóbb a bárok teljesen 
átépítette ís. A győri székesegyháznál pl. elegendő volt a szentély falában felfedezett 
néhány románkori csökevény, hogy most az egész templom, legalább ís külseje, román 
stílusban restauráltassék. A merőben barok-templomokban még hagyján, azokat Isten 
nevében még eltűrik, bár szívük legbensőbb rejtekében kí nem mondott fohászok emelked-
nek az egek Urához, hogy valamely elemi csapás képében mentse meg a hont ezektől a 
„hagymatornyos, hétszergörbülő szentszobrokkal telt istenes báltermektől". Mert hiszen 
annyira ma már valahogy vagyunk, hogy a legvadabb purísták sem merik nyíltan fel-
emelni szentségtörő kezüket a gótikánál ifjabb stílusok alkotásai ellen, ha mint befejezett 
egész vagy önálló művek jelentkeznek. Míg azonban a legselejtesebb és legjelentéktelenebb 
román vagy gótikus emlék lázba hozza a purístákat és restaurálásukra csőstül hull az 
áldás, addig a reneszánsz, főként a barok-műveknél alig csurran-cseppen és csak kénysze-
redetten, ímmel-ámmal áldoznak reá vagy foglalkoznak vele. 

A műbarátok kisded seregében és a műértők kiterjedt birodalmában — mert kí 
nem műértő minálunk ? — szent és megdönthetetlen művészeti elv a stílszerű, stíltíszta, 
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egységes stílusú restaurálás, kiegészítés, amelynek helyes-
sége, okszerű volta felett kételkedni, vagy pláne gondol-
kozni, még álmában sem jut eszébe senkinek sem. Leg-
alább ilyen egységes közhangulat lengett innen-onnan 
vagy hatvan éven át Európa összes hivatalos berkeiben 
és műkedvelő vírányaín. S ekkor feltámadt a mindig 
ellenmondó szellem, az egységes harmóniákat nem ked-
velő örök tagadás, amely ezúttal nem Lucifer képében 
zavarta meg a stíltísztaságon csüngő jámbor kedélyeket, 
hanem egyenesen vallásos forrásokból csergedezett elő a 
minden eddigit felbolygató irányzat; a beuroní bencések, 
a német katholíkusok főembere, Reíchensperger és a luthe-
ránusok egyik korifeusa, Gurlítt műtörténész kezdték kí 
a már-már dogmatízált művészeti elvet, a stílszerű, stíl-
tíszta restaurálást. Az utóbbi húsz évben pedig egyenesen 
fergeteggé hatalmasodott az ellenkező vélemény, amely 
külföldön már minden vonalon uralomra jutott és a puris-
tákat kiszorította biztosnak vélt váraikból. Még a laikus 
világ ís gondolkodóba esett az immár erőssé vált antípurísta 
tábor érveire s ma már minden művészeti kor terméke 
elvben egyenlő értékelés alá esik s restauráláskor a stíl-
tísztaság elve csak ott érvényesül, ahol igazi szakemberek 
befolyásukat nem érvényesíthetik, hanem egyes rövidlátó 
műbarátok és egy stílus béklyóiba beleszorult művészek 
ízlése döntő. 

E helyes eljárási mód ellenére az antípurísta-tábor-
ban sem tagadja senki, hogy a legideálisabb állapot az 
lenne, ha minden — mondjuk — műemlék, minden mű-
vészi alkotás egyazon egykorú stílusban alakulna kí s 
minden legapróbb részletéig a teljes bevégzettségéíg mínt-
egy egy alkotó kéz munkája lenne. Ez elméletileg, a 
gyakorlati megvalósulástól elvontan, a legeszményíbb fel-
fogás. Ám mint látni fogjuk, ennek az elvnek vaskövetkeze-
tes keresztülvitele sohasem történt meg, sőt még ma sem 
lehetséges. Az iskolás filozófia elve a : posse ad esse non 
volet conclusio, itt csattanós bizonyítékot kap. Soha sehol 
a világon még nem volt tiszta stílegység. Más, ha nem 
állítjuk élére a kérdést s megelégszünk bizonyos általánossággal. De akkor a purísták elve 
máris megdőlt. Megengedjük tehát, hogy, ismételten hangsúlyozva, elvi szempontból, értelmi 
szemlélődésre — s erre mily kevés ügyet vetett a legszebb korok múvészete ís (!) — az egységes 
stílusban tartott műalkotás felette szép ; és ha ez a stílusbelí egység későbbi korok hozzáadása, 
átalakítása révén elveszett, ha a bárok- vagy copf-korszak a román, gótika vagy rene-
szánsz magános harmóniáját megbontotta, mindenképen sajnálatos és szívből fájlalandó eset. 
Ezt minden borongó purista szív megnyugtatására és ígazságérzetünkből kifolyólag meg-
engedjük, elismerjük és aláírjuk. N e vádoljanak túlzással. Ebben a purístákat követni se 
kedvünk, se ízlésünk. De ha a valóság terére lépünk, ha olyan templom, palota, vár, 
városháza stb. művészi helyreállításáról, kijavításáról, továbbképzéséről esik szó, amelybe 
egy későbbi kor de facto belehelyezte a maga műalkotásait, a purista elvnek a stíltísztaság 
nevében elkövetendő vagy elkövetett purífíkácíóít égbekiáltó bűnnek kell tartanunk. Mert 
hiszen ezekben az esetekben nem kontárművek eltávolításán kell határoznunk, hanem rend-
szerint elsőrendű, vagy legalább is époly művészi értékű alkotásokról, mint az épület 
eredeti részei s igen gyakran műtörténelmileg elismert nagy mesterek műveit szórják kí 
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A műemléK- a 2 épületből csakis egy elvont elv kedvéért. Ezt az egyenrangúságot ugyan nehéz nálunk 
restaurálás megértetní, ahol tankönyvek és művészek a mult század hísztoríkus iskolájának elfogult-
logiája ságával hirdetik a reneszánszon innen levő korok művészi értéktelenségét és értelmetlen 

gúnnyal ostromolják különösen a barok-kornak csodás lendületű alkotásait. Ha nagy-
közönségünkben a baroknak megértése és szeretete ismét meggyökerezik, könnyebb lesz 
a puristák romboló munkáját megakadályozni. Mert hisz a stíliszta-harcban elsősorban 
a bárokról és ifjabb hajtásairól van szó. Szabad-e ezen stílusok alkotásait a stíltísztaság 
molochjának feláldozni ? És ha meghoztuk ezt az istentelen áldozatot, vájjon nyer-e vele 
a művészet; el tudják-e érni a régi korokban tervbe vett, de kí nem képzett stílegység 
szépséges hatását? N e m hisszük. Éppen azért az összeroncsolt, lekopasztott, kifosztott 
műemlékek előtt tetemrehívást kívánunk a stílegység és stíltísztaság híveível szemben 
és két vádat emelve ellenük, kérdezzük: mit veszítünk a stílszerű restaurálásnál és mit 
nyerünk vele? ítélethozatal előtt megvilágítjuk mindkét kérdést. 

A kérdés első része szinte naívul egyszerű. A stíltisztaság nevében elkövetett íko-
noklasztaság révén elvész minden, ami a gótikánál ifjabb, nálunk elsősorban a barok-
kor művészete. Vegyünk pl. egy gyakorlati esetet. A pozsonyi dómot nagy lelkesedéssel 
és áldozatkészséggel restaurálták. A gótikára esküvő restaurátor természetesen kitessékelt 
minden bárok alkotást. A főoltárt lerombolták, a felette álló Szt. Márton szobrot pedig 
a templom mögött állították fel. Donner nevével még a szakember sem 
mert elbánni. Különben valószínűleg az ócskavasas zsidó kezére került volna. (Mellékesen 
megjegyzem, hogy a Műemlékbízottság most a szobrot visszahelyezi eredeti 
helyére.) Egy az ezer közül. A barok-oltárok százai pusztultak el, kerültek tűzre ; 
elsőrendű falfestményeket meszeltek be s festették át Storno-stilú fogyatékosságokkal; 
muzeális értékű oltárképek kerültek potom áron régiségkereskedők kezére ; megszámlál-
hatatlan, csodás extatíkus lendületű szentszobrok (puristák szerint „hétszergörbülők") 
gyóntató- és szószékek, kórus- és egyéb padok, ajtók, orgonaházak (újabban az egyetemi 
templombelí van veszedelemben), szentélyrácsok ; kocsíszámra gyertyatartók, ereklyevázák, 
kelyhek, szentségmutatók, míseruhák kerültek dobra vagy lomtárba. A puristák szemében 
ez a vandalizmus elsőrendű művészeti eredmény volt, mert szerintük a bárok művészietlen, 
ízléstelen elkorcsosodás ; az egyháziak szemében pedig egyházíatlan, nem komoly, világias, 
színházias. Míg nekünk szívünk vérzik az elkallódott és elpusztított műkincsek után ; ők 
önérzetesen dicsekednek herosztráteszí művükkel. N e m ís lehetett volna a stíltísztaság 
elvét következetesen megvalósítani, ha bele nem évődik és maródík az emberek lelkébe 
a román-gótikára esküvő történelmi iskola harci kiáltása; a reneszánsz már gyanús, a 
bárok leromlás. Akinek azonban művészeti skálája nem két vagy három oktávos ; aki 
nem filozófiai, nemzetiségi, szociálpolitikai, felekezeti korlátoltság szerint tanulmányozza 
és értékeli a különböző stílusokat, hanem belső tartalmuk és kifejezésmódjuk tökéletessége 
szerint becsüli meg : annak elborul a lelke a XIX. század vakbuzgalmán. És lassan-lassan 
bár, kezd már leszüremkedni a gondolkozó, méltányos agyakból főiskolai katedrákon, 
lapok, könyvek révén a nagyközönséghez ís az igazság Î minden stílus elvben egyenlő 
értékű és mint korának hű kifejezője, jogosult ; művészi értéke pedig művészi képességé-
től és eredményétől függ. Ha pl. Rómát megfosztanák bárok emlékeitől — pusztasággá 
válnék és a kereszténység büszke alkotásaínak jó része vagy fele porba hullana. A bárok 
pusztítása tehát művészeti csapás, szerencsétlenség; vad következetessége pedig valósággal 
elemi csapássá növelte. Mert igazság szerint a következetes purízmus hadat izent és ízen 
a műtörténelem egyik elvakító fényben ragyogó korszaka ellen, amelynek műveit első-
rendű, öröknevű művészek és zseniális mesterek, iparosok hozták létre. A barok-kor 
fénykora a műtörténelem első lapjaínak keretében foglal helyet. 

Eszünk ágában sincs tagadni, hogy a XVIII. század hasonló gondatlansággal tün-
tette el a román-gótíka-reneszánsz művészi alkotásait. Átépítések, renoválások, kibővítések 
alkalmával a nemes régi formákat saját ízlése és stílusa szerint átöltöztette; gótikus 
bordázatok remek hálózatát, pillérkötegek elegáns nyulánkságát bárok stukko-rétegekkel 
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fedte el és zömökítette meg. Ez ís siralmas eljárási mód volt, de legalább nem öntudatos, A műemléK-
egészen naiv ; mindenekfelett és előtt pedig rendszerint szükségkövetelte átalakítás, díszítés 
és berendezkedés, amikor a régi elkopott, elvásott, elkorhadt, s új díszbe kellett öltöztetni 
a még erőteljes, archítektoníkus részeket. A bárok soha régi műtárgyat kí nem vetett, 
csak hozzátett, új szükségleteket elégített kí, szükség szerint átdolgozott, vagyis alkotott, 
de nem pusztított, mint a puristák. Ez pedig szinte elrettentő különbség! Hogy pedig a 
régi ember a saját kora ízlését és stílusát érvényesítette, nem pedig elmúlt, kiélt, tovább-
fejlesztésre alkalmatlan formákat, abban csak mélyenjáró pszichológiai érzékéről tesz 
tanúságot. 

A puristák már maguk ís megrökönyödtek a stíltísztaság elvének borzasztó követ-
kezéseitől, azért újabb restaurálásoknál mégis csak némi kímélettel járnak el az újabb 
eredetű műtárgyakkal szemben, különösen, mint már érintettük, ha nem állnak útjában 
a stílegység elvének, vagyis az egész épület pl. barok-stílű. N e m mintha elismernék 
művészi értékét, hanem mert az ilyen stílű alkotás nekik Hekuba; miattuk történhetik 
vele bármi, egységesen restaurálhatják — barokban. De csak sejtsenek valami írásbelí 
feljegyzés alapján egy kis román oszlopfőt, gót bordázatot vagy a legprimitívebb, esetlen, 
merőben visszataszító falfestményt, nem menti meg kutató vakdühüktől semmi a megsejtett 
ősiség fölé borúló bárok stukkaturt, szobrászművet, falfestményt. Hangzatos műtörténelmí 
slágerek címén lekerül róla minden, míg végre pl. valamely gyönyörű műmárványos, 
aranyban csillogó templom falán elénk mered a legkontárabb szobafestőmunka a XII—XIV. 
századból, amit esetleg most még üveglap alá ís helyeznek megőrzés végett. A templom 
fala pedig azt a benyomást kelti, mintha egy részéről a vakolatnedvesség folytán levált 
volna. Mert hiszen a puristák szemében nem az esztétika a fő, hanem a műtörténelem ; 
nem a szépség, hanem a tudomány; nem az élvezet, hanem az elv. Ha azonban román 
vagy gótikus épületben barok-rokoko berendezési vagy díszítő tárgyak vannak, azt 
elsőrendű helyeken még csak meghagyják, de kisebb, falusi templomokból feltétlenül 
kihordják. Ez a prakszis még mai napig ís, midőn pl. 
a tajóí templomnak nem nagy igényű, de mindenképpen 
poétikus, helybeíllő bárok oltára helyére a Műemlék-
bízottság „stílszerű" gót oltárt ígért a templomban talált 
Ker. Szt. János faragott fejéért. Ez az áldatlan, pusz-
tító hadjárat folyik hivatalból és folytatják sokszor azok, 
akikre hivatalból a műemlékek őrzése bízva van nálunk, 
és sok helyt egyebütt ís. Pedig mindenképpen számot 
vessen lelkiismeretével az, aki valamely templomból vagy 
épületből stukkodíszeket, freskókat, oltárokat, padokat, 
bútorokat kí akar vetni, vájjon annyira értéktelenek-e; 
és egy, a mainál ezerszer műértőbb és iparilag ís 
művészibb kor alkotásait pótolni fogja-e a mai selejtes 
gyáripar ? 

A művészek — itt elsősorban állami tanintézetek-
ben pátenst nyert műépítészekről van szó — rendszerint 
művészi szempontból gyűlölik és üldözik a bárok s 
egyéb stílusokat ; a klérus állítólagos világias zamatja 
miatt idegenkedik a gótikán kívül javarészt minden 
egyébtől. Ez előbbieknek hivatalos tekintélyük nagyobb; 
az utóbbiaknak lelki meggyőződésben gyökerező hatalma 
félelmesebb. Ausztriában nemrégiben ádáz harc dúlt a 
klérus és az ottani műemlékbizottság között; a harc 
heves voltát jelzi, hogy még a püspöki kar ís a harco-
sok élére állott. S valljuk be, a klérusnak részben igaza 
volt, s az ottani bizottság állásfoglalása teljesen művészíet-

tilt's 
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A műemléK- len, antí-modern szellemű. A klérus élesen látó és szellemes része kitalált egy harci kiáltást, 
restauralas a m e l y végigzúgottvagy egy éven át püspöki konferencián, esperesí gyűléseken, Katholíken-
logiája. tagon, napilapokban,folyóiratokban,feliratokban, tiltakozó összejöveteleken : die Kirche ist kein 

Museum und keine Rumpelkammer ! Az utolsó különösen alkalmas hadijelszóvá nőtt. Nálunk 
is felkapták néhányan, de általános művészi részvétlenségünkben propaganda nem lett belőle. 
Ellapult. Csak általában akarjuk jelezni az osztrák Centralcommissíon tudománytalan 
álláspontját, amely a vihart felidézte: annak felfogása, hogy minden műemlék lezárt 
fejlődési produktum, amin változtatni nem szabad. Tehát minden marad, ahogy tizennyolc 
századon át kialakult. Ha rászorul, stílusának megfelelően restauráltatik. Újabbat bevinni 
tilos. A Centralcommissíon ott vétette el a dolgot, hogy egész sorát a napi rendeltetéssel 
bíró műemlékeknek nem mint élő, most ís fejlődésre képes szervezetet tekintette, hanem 
quasi múzeumokba elraktározott és számozott műtárgyat, melyekhez hozzányúlni tilos. 
Eltekintve a jogilag helytelen felfogástól, mintha a műemléki tőrvény folytán a műemlékek 
használhatósága, rendeltetése feletti jog ís átment volna a tulajdonostól a bízottságra, 
ugyancsak ellenmondásba keveredik, mert ha joga volt a gótikának román templomba 
beleépítkezní és díszíteni ; ha ugyanez áll a bárokról, miért szűnnék meg e jogfolytonosság 
a mi időnkben ; miért volna tilos a mai kultuszígényeknek megfelelően újabb kiegészítést, 
pótlást, újabb berendezési tárgyat bevinni ? Egy templom, városháza, palota, kastély, mely 
használatban van, nem múzeum; lomtár nem lehet. Azért jogos volt a klérus harca. 
Midőn azonban a háttérben settenkedő puristák, felhasználva a klérus harcias hangulatát, 
purifikáló eszméiket akarták bele oltani a nagyközönségbe, hogy a templom igenis nem 
múzeum, nem lomtár, tehát kí a bárok stb. toldalékokkal, akkor gonoszul visszaélt a 
helyzettel, s a harc alapgondolatát meghamisította. Igaz, hogy a klérus egy része ezt ís 
szívesen fogadta, csakhogy az utált bároktól megszabaduljon. Ma az osztrák klérus előtt 
minden bárok felszerelésű csúcsíves templom Rumpelkammer, ahol jó lesz mielőbb rendet 
teremteni és tisztogatni. A mieink közül ís nem egynek titkos szíve-vágya. Már pedig 
azon elkárhoztatott barok-részeket az ősök nem múzeális célzattal állították bele az 
esetleg román vagy gótikus templomokba, hanem épp úgy a bárok, mint a román-gót 
részek ugyanazon vallásos lelkületnek, ugyanazon keresztény áldozatkészségnek tanúi, 
mely a régi korokat hevítette; rendeltetésük nem műtörténelmíleg oktató, nem múzeális 
célzatú, hanem valamely szent célnak vannak szentelve, aminek javarészt ma ís kitűnően 
és teljesen megfelelnek. Azok a templomi műtárgyak, a vallásos művészet termékei, 
amelyek annyi nemzedék vallásos érzületének felkeltőí, ébresztői, hordozói valának; 
amelyek előtt annyi század híveí vallásos lelkesedést, vigaszt, erőt nyertek; amelyekhez 
tehát századok őszinte, mesterkéletlen hítbuzgósága tapadt, már magukban ís rengeteg 
tiszteletre és kegyeletre méltó elemet rejtenek, s azért szinte káromlásszámba megy 
lomtárak hulladékaival egy sorba helyezni. A beszajkózott művészeti elveken rágódok, 
az inkább filozófiai elvonásokra, mint művészeti átérzésre diszponált iskolás lelkek termé-
szetesen nem értik meg, hogy a különböző stílusok harmonikus vegyüléke a festőíség 
szempontjából a művészi gyönyör kiapadhatatlan forrása; az egységes stílus nyomában 
nagyobb terjedelmű építészetí alkotások sarkán leselkedő egyhangúság, unalom, rövides 
kimerülés veszélyének mesteri egyensúlyozója. Ehhez nem annyira tudás, mint művészi 
érzés kell, ami a purístánál ritka, mert elsősorban gondolkozó fő. A festői beállítás pedig 
nem múzeumi termék, sőt a múzeumok esküdt ellenségei, nem természetüknél vagy 
célzatuknál fogva, hanem raktárszerű elrendezésük miatt. Festőíség rendszerint öntudatlanul, 
századok közös munkája folytán keletkezik. S nincs egyházi szabály vagy döntés, amely 
az ilyen művészi festőíséget eltiltaná, a stílusok keveredését elátkozná. Sőt az egyház 
volt tízennyolc századon át a festői elrendezés istápolója, fő előmozdítója. S ami annyi 
századon át helyes, megengedett, sőt favorizált volt, miért lenne egyszerre egyházíatlan, 
szabados, áhítatzavaró ? A lényeg mindig az, vájjon az egyes műtárgyak valóban művészi 
kezek alkotásai ; méltók-e az ístenítísztelethez és gyakorlati rendeltetésüknek megfelelnek-e ? 
A stílusok különbsége teljesen megfelel a templomoknak, hiszen minden stílusban épültek, 
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korlátolt, rövidlátó műtörténelemnek, hogy A műemléK-

dolga, valamely stílushoz való szítás, de restaurálás 
s csak újabban jutott eszébe az elfogult, 
stílusbeli klasszífíkácíókat hozzon be, ízlés 
tudatlanság bármelyiknek elvetése. 

Természetesen peccatur intra et extra muros; a túlzók nem csupán a puristák, 
hanem a művészek és szakemberek táborában ís akadtak feles számmal. A tény fontossága 
késztet, hogy még egyszer rámutassunk arra a sajnálatos tényre, hogy a berozsdásodott 
szakember igen gyakran nem számol a jelen élet gyakorlati követelményeivel és erős 
benne a hajlandóság, hogy minden régihez görcsösen ragaszkodva, minden lényeges 
módosítást, a gyakorlati élet szülte újabb szükségleteket lenézve, a régi állapot fenntartása 
mellett kardoskodjék. Ezek minden templomot múzeummá 
szeretnének átalakítani, akár a pávíaí Certosát vagy a 
nápolyi S. Martínót. Feledik, hogy az élettől elszakítva, 
sorsuk meg van pecsételve: elpusztulnak. Az ilyenek 
kezén a templomok lomtárak lesznek : Rumpelkammer. 
N e m egy kiküldött szakértő, hivatalos közeg, sőt testület 
befogja fülét az új kor kívánta szükséglet, a kényszer 
szülte helyzet előtt s elvi alapon hajmeresztő javaslatokkal 
állanak elő. Ha mindjárt minden tekintélyemet ís kockára 
teszem és az akadémiai tekintélyek előtt abszolút semmivé 
ís zsugorodom össze, nyíltan bevallom, hogy a belvárosi 
templom lehetetlen helyzetbe jutott, most már feltétlenül 
lebontandó. Méltóztatott volna mindazokat, akik a hidat 
mellette elvezették s az utat feltöltve, a környék beépítését 
engedélyezték, a Dunába fojtatni; megérdemelték volna. 
De most az egyik művészeti esztelenségre egy hasonlóval 
akár műemlék-bizottsági vagy miniszteri rendelettel rátrom-
folni: korlátoltság. N e m vagyok próféta, de félszázad múlva 
úgyis le fogják bontani. Ez siralmas, de most már elkerül-
hetetlen kényszerűség. Az ilyen szakemberí elfogultság 
szintén nem épületes és egyenesen veszedelmes. Ha tehát 
valamely műtárgy vagy műemlék eredeti rendeltetésének 
többé meg nem felel, ha élő ereje megszűnt, megszűnik 
létjoga ís, ha útját állja a valódi szükségletnek. Ez ugyan ritkán következik bej szinte 
szabályt megerősítő kivételként szerepelhet. De megeshetik. Akkor pedig antiquaríus, 
műtörténelmí érvekkel előhozakodni pápaszemes tudálékosság. Hiszen legtöbb esetben 
nem ís számottevő, jelentékeny művekről van szó, hanem felfújt archeológiai érdekekről. 
Mert hogy valahol sikerül kikaparni egy szabálytalan, gyerekesen primitiv gót apszist 
egy vályogfalas copf-templom falazatában s azért 60.000 koronával restaurálják, illetve 
újjáépítik az egész templomot — természetesen stílszerű gótikában — ez már egyenesen 
nevetséges eljárás. így veszik komoly hitele az egész műemlék-gondozásnak. Az emberek 
mosolyognak a szakemberek bogarain, s nem veszik őket komolyan egyébkor sem. Hiszen 
nehéz mesterség mindenképpen a kellő mértéket megtalálni, mert hiszen tág lelkiismerettel 
és szolid alapot nélkülöző tudással már nem egy értékes műemlék került sutba éppen 
azon a címen, hogy értéktelen, jelentéktelen, ami főként ismét a barok-emlékek körében 
esett meg nem egyszer. Ez csak úgy lehetséges, ha a műemlékek restaurálásánál a döntő 
szót nem a restauráló műépítészek és művészek adják, — hiszen minden szentnek maga 
felé hajlik a keze — hanem rátermett szakemberek, akik jobban ráérnek elméleti 
tanulmányokba elmélyedni. (Befejező rész következik.) 

pszicho-
lógiája. 
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