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formavilága az, amit az iparművészet 
haladó útjában társul vett maga mellé, 
hogy azt az új köntöst magára vehette, 
melynek szépségeit a konstrukció, mint 
közös vonás, jellegzetesen tünteti fel. 

Ennek a primitíveskedő festői irányzat-
nak a bevonulása az iparművészet szín-
és formavilágába az első etapját jelzi, 
mely a háborúk utáni új köntöst húzva 
magára, a „ma" divatjával a fiatalságot 
képviseli. 

A modern otthon új köntösben csakis 
így születhetett meg, mely lényegesen 
különbözik a háborúelőtti korszak modern 
otthonától. 

E külső forma, mely egyben az új, 
modern otthon stílusát jellemzi, ötletes-
ségével, a színes formavilág motívumai-
nak szellemes csoportosításával a forma, 
a szín összhangjának' ritmusa mellett a 

kontrasztok hangsúlyozott kidomborításá-
val olyan külsőt varázsolt a „ma" ipar-
művészeti alkotásainak jórészére s vele 
az otthon arculatát úgy megváltoztatta, 
hogy ezzel az újszínű és formájú külsővel 
már mint irányító faktorral kell számolnia. 

Ez a mai művészi forma, mely a teremtő 
művészet legfiatalabb ünneplő köntöse, szol-
gál tanúbizonyságul arra, hogy a „divat", 
ha a művészi ízlés törvényeit tartja a szem 
előtt, maradandót tud alkotni az emberi 
kultúra számára, amelyet már e szóval, 
„divat", illetni is alig lehet. Ez a szó 
stílussá nemesedik, melyet a „ma művésze" 
a letűnt korszakok művészeinek teremtő 
zsenialitása mellé állíthat, mert ez a stílus 
is egy téglája már annak az épületnek, 
melyet a műtörténelem az elért eredmények 
művészi értékeinek drágaköveiből rakott 
össze. 
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ár igazságtalan volna az 
az állítás, hogy népművé-
szetünk és t ö r t éne lmi 
stílusemlékeink gyűjtése 
és f e l d o l g o z á s a körül 
hanyagságot, vagy mu-
lasztást követtünk volna 
el, azt az egyet be kell 

ismernünk, hogy a gyűjtés eredményeinek 
nyilvánosságrahozatala szélesebbkörű és 
hathatósabb formában is történhetett volna. 
Egy-két — kiadói érdekből népszerűsített — 
kiadványt leszámítva a magyar közönség 
egészének alig, az utolsó húsz év alatt 
közénk nőtt nemzedéknek pedig úgyszólván 
semmi fogalma sincs arról a nagyszabású 
és feldolgozó munkáról, melyet erre hiva-
tott intézményeink kezdeményezésére, vagy 
egyéni hivatásszeretetből a szakemberek 
egyrésze évtizedek alatt végzett. Azok a 
szemelvények, melyeket anyagi gondokkal 
küzdő kiadványaink időnkint közölnek, 
sejtetikugyanegygyűjtőmunkanagyszabású 
arányait, de egymaguk még korántsem 
elegendők arra, hogy közönségünk közönyét 
leküzdjék, érdeklődését felkeltsék és ébren-
tartsák. 

Pedig az ilyen irányú kultúrális propa-
ganda, ma, országunk megcsonkítása és 
műkincseink egyrészének elvesztése óta, 

érzelmileg kivételesen fogékony talajra 
találna. 

Ha szabad a szórványosan fellépő tüne-
tekből következtetnünk, akkor megállapít-
hatjuk, hogy közönségünk közönye mintha 
veszített volna valamit merevségéből és 
némileg melegebb érdeklődéssel kísérné 
azokat a törekvéseket, melyek történelmi 
stíluskultúránk és népművészeti emlékeink 
felgyűjtésére és megmentésére irányulnak. 
A politikai katasztrófák kíséretében fellépő 
tömeglélektani jelenségek egyike nyilat-
kozik meg ebben az ébredező érdeklő-
désben, melyhez nemzetünk története a 
visszatérő példák egész sorával szolgál 
olyan időkből, amikor a nemzet életösztöne 
azért fordult a mult felé, hogy abból élet-
bátorságot és munkaerőt merítsen. Ilyenkor 
erőforrássá válik számára a mult minden 
olyan ténye, mely aktivitást képvisel, tekintet 
nélkül arra, hogy e tények a nemzetközi 
viszonylatban mekkora értéket jelentenek, 
sőt másodrendűvé csökken a tények ön-
értékének kérdése is és a fontos csak az 
marad, hogy — tények és a mi kultúránk 
tényei. 

Katasztrófánk előtt, ha műkincsről, mű-
emlékről, vagy népművészetről esett a szó, 
gondolatban Pozsonyba, Kassára, vagy a 
Szepességbe, — Kalotaszegre, Ocsénybe, 



vagy Mezőkövesdre szállottunk, úgy, hogy 
a helynevek valósággal stílusfogalmakká 
váltak és jelentőségük mellett szinte egészen 
elhomályosultak a népművészetileg, vagy 
műtörténeti emlékekben kevésbé gazdag 
vidékek és városok. Ma, amikor Erdélyt, 
népművészetünknek e fejedelmi virágos-
kertjét elveszítettük és stílusemlékeink góc-
pontjai közül alig hat-hét jelentősebb város 
a miénk, érzésünk egész melegével ezek 
felé fordulunk, hogy egy, az eddiginél 
rendszeresebb és kimerítőbb gyűjtőmunka 
keretében dolgozzuk fel művészetünk 
számára részben el-
fe le j te t t , r é s z b e n 
pusztulással fenye-
getett értékeiket. 

Hat év óta — ta-
nítványaim egy-két 
kisebb csoportjával 
— ennek a célnak 
szolgálatára szente-
lem a nyári hónapo-
kat és megállapítha-
tom, hogy azok a 
névszerintegyébként 
k ö z i s m e r t helyek, 
ahol eddig megfor-
dultunk, műtörténeti, 
n é p m ű v é s z e t i é s 
néprajzi tekintetben 
nem egyszer a leg-
nagyobb meglepeté-
sekkel s z o l g á l t a k . 
Ilyen meglepetés volt 
számunkra idei munkanyarunk színhelye, 
Esztergom is. Ezt a meglepetést a legtöbb 
esetben az fokozta csodálattá, hogy ez a turisz-
tikailag agyonlátogatott és múzeális híressé-
geiről közismert város mekkora sorát rejte-
geti olyan emlékeknek, amelyek műtörténeti 
érték tekintetében mögötte állanak ugyan a 
Bakóc-kápolnának, a bizánci xylothékának, 
vagy Mátyás király kálváriájának, de 
ma és a jövő eleven művészete szempont-
jából emezeknél mennyivel termékenyítőbb 
és sarkalóbb hatásokat sugároznak ki 
magukból. A szenttamási kalvária négy 
stációjának primitív agyagrelifjei és a gol-
gotacsoport három barokszobra például 
a maguk nemében olyan stílusemlékek, 
amelyek mindenki számára, akit a véletlen 
odavezetett s hozzá szeme és szíve van, 
felejthetetlen művészi élményekké válnak. 
Idei munkanyarunknak — az eddigiekkel 
szemben — az adott némileg újszerűbb jel-

leget, hogy Esztergom város megbízásából a 
stílustörténetileg jellegzetesebb épületeket és 
városrészeket kellett felgyűjtenünk. E gyűjtő-
munka közben azonban a régi magyar 
kézművességnek oly sok emlékére buk-
kantunk, hogy a gyűjtést kénytelenek 
voltunk ezekre is kiterjeszteni. Sajnos, ere-
deti munkaprogrammunknak e nem várt 
kibővülése a tervszerű és rendszeres gyűj-
tést ez alkalommal lehetetlenné tette s így 
egyelőre meg kellett elégednünk azzal, hogy 
az emlékek sokaságát — amennyire azokat 
áttekinthettük — a legtágabbra szabott 

stíluskereteken belül 
szakmacsoportokra 
osszuk és szakmán-
kint legalább a leg-
jellegzetesebbeket, 
m u t a t ó b a felgyűjt-
sük. Esztergom ide-
vágó, részben stílus-
t ö r t éne t i , részben 
népművészeti emlé-
kei, melyek helyi és 
kortörténeti érdekes-
ségeik mellett, pro-
vinciális stílusművé-
szetünknek is tipikus 
példái közé tartoz-
nak, j a v a r é s z t a 
XVIII. század máso-
dik feléből és a XIX. 
század elejéről valók 
mindössze nyolc ba-
roképület és két ké-

sőreneszánsz ház utalnak korábbi eredetre. 
A művészi mesterségek közül a legszebben 
és a Iegváltozatosabban a vasművesség 
van képviselve, sorban utána az épület-
és bútorasztalosság, legszerényebben az 
épületszobrászat. Az emlékek egyrésze 
tanult, városi iparosmesterek remekbe 
szánt készítménye, akik nagy gonddal 

a és kitűnő érzékkel ismételgették koruk 
divatos és kedvelt formáit, a másik részük 
azonban a falusias esztergomi külvárosok 
apró műhelyeinek, fúró-faragó magyar 
ezermestereknek kezemunkája, akik mint 
azt más helyekről való példákon is látszik, 
a stílusformák naiv felhasználásával a 
maguk ötleteit kovácsolták kulcspajzzsá, 
ajtóveretté, vagy faragták bútorrá és kapu-
dísszé. 

Egy aránylag nem nagy területen egy 
igen egyszerű kulcspajzstípusnak százon 
felüli változatát találtuk és talán nem egé-
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szen alaptalan az a feltevésünk, hogy azok homlokzata valami kifürkészhetetlen célzatú 
ugyanegy műhelynek a termékei. De szép 
számmal akadnak ilyen közös eredetre 

építőmesteri megoldásnak esett áldozatul 
és ezidőszerint csak egy udvarfelől látható. 

valló oromdíszek, kapuveretek és kapu- a több utcányi kis biedermeierházak front-
szárnyak is. 

Az esztergomi emlékek kétféleségét nem-
csak az ipari eredet jellege, hanem a 
stíluskülömbség 
és a helyrajzi fek-
vés küiömböző-
sége is hangsú-
lyozza. A mű-
történet körébe 
tartozó provinci-
ális bárok, ampir 
és biedermeier 
emlékek a város 
mai középpont-
ján, a belváros-
ban, a népművé-
szeti és néprajzi 
m a r a d v á n y o k 
pedig a „kerek-
templom" körül 
elterülő, falusias 
j e l l egű város-
részben, az úgy-
nevezett király-
városban talál-
hatók. Ez a meg-
találás azonban 
nem olyan egy-
szerű, hogy azt 
egy szemlélődő 
utcai sétával el-
intézhetnők. A 
városházzá ala-
kított nemes ará-
nyú Bottyán-pa-
lotát, az e l ső 
nemesi felkelés 
i d e j é b ő l szár-
mazó, finom fa-
ragású francia-
barok kapujáról 
híres Etter-házat, 

Ét rend-bo r í t ó l ap a szállodások budapes t i kongresszusa alkalmából. 
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restauráláskor kissé 
eltorzult, de így is előkelően ható erkélyes 
vármegyeházat, a Kaménszky-kúria vörös-
márványból faragott kapukeretét és a maga 
polgári egyszerűségében is erőteljes archi-

jait a secesszió legszerencsétlenebb ter-
mékeire emlékeztető átalakítások pusztí-
tották el. Ezeket azután udvarról-udvarra, 

emeletről-eme-
letre kell végig-
járni, ami szak-
embernek kitűnő 
élvezetugyan,de 
az Esztergomot 
j á r ó turistakö-
zönség számára 
már kevésbé vol-
na az. így igazán 
érthető, ha az 
esztergomi ide-
g e n f o r g a l o m a 
„bazilika-kincs-
tár-képtár" jel-
szójegyében me-
rül ki. 

Az esztergomi 
belváros tipiku-
san polgári stílu-
sának hangula-
tával szemben, 
jellegzetesen pa-
rasztos a király-
város nemcsak 
külső képe, ha-
nem a levegője 
is. Már tisztán 
festői szempont-
ból is sajátos lát-
ványt nyújtanak 
a hosszú utca-
sorok, földbero-
gyott, mély sze-
möldökalólnéző 
kis házaikkal és 
magas faormaik 
hegyes három-

szögeivel. Egyiken-másikon még az egykori 
pávafarkas oromdísz nyomát is felismerjük. 
A cifrarámás ablakokon ráncos szem-
pillákhoz hasonló sötétzsalugáterek.Vannak 
utcák, ahol a házak élre vannak építve 

tektúrájú Jellinek-ház bárok-kapusátrát s úgy állanak, mint egy táborozó szekér-
nem kell soká keresgélnünk, ám a többi 
emlékek már csak udvari szárnyaikban 
őrzik a boldogabb idők egészséges építő-
művészetének nemes, egyszerű szerkezetét 
és formáit. A felibe vágott Bolzay-kúria 

sor. Ez a falusias kép azonban csak addig 
az, amig a festő szemével — mondjuk: 
foltban — nézzük. Mert ha sorra vesszük 
az ablakráma faragott cifráját, a kapuveret 
plasztikáját, a zárpajzs mozgékony kör-
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vonalát, a fal-
t a g o z ó orna-
mentikát, a ka-
pupillér z á r ó 
tagját, a kapu-
nyílás ívét és 
atornácoszlop-
sorát, — a falusi 
házból egy pa-
rányi, egyszerű 
kis bárok kúria 
válik, v issza-
c s e n g é s e an-
nak a városi 

stílusnak, mely — pár lépéssel odább — 
maga is csak parthoz csapódó hulláma az 
életerőtől duzzadó bárok pompának. 

A magyar kultúrtörténet egy fejezete 
pereg le előttünk néhány perces séta alatt. 
A belvárosi templom csodálatos szépségű 
szószékétől, a Bottyán-palotán át, —Kovács 
János uram kilincséig. 

En Esztergom sokféle kvalitású műkincsei 
és stílusemlékei közül ezekre az igénytelen 
parasztmunkákra, a Kovács Jánosok kilin-
cseire és kapupántjaira szeretném a figyel-
met ráterelni. Nem azért, mintha kivételes 
értékek, vagy példátlan érdekességek len-
nének. Mert egyáltalában nem azok. Java-
részük talán még a népművészet kategó-
riájába sem sorozható és inkább egy 
néprajzi kutatás feldolgozandó anyagához 
tartozik. De hiszem és hirdetem, hogyha 
az esztergomi Kovács Jánosok kilincseit 
nem tudjuk éppen úgy megszeretni, gon-
dozni és felgyűjteni, mint a múzeumokba 
kívánkozó stílustörténeti emlékeket s a 
művészileg termékenyebb vidékek nép-
művészetét, akkor méltatlanok voltunk 
azokra is, amelyeket elvesztettünk. Minden 
kapuvas és ablakráma, melyet népünk 
megkovácsolt, vagy kifaragott, a magyarság 
ősi művészösztönének életrekívánkozása. 
Ha egyik-másik vidéken nem is szökött ez 
olyan magas szárba, mint Kalotaszegen, 
ha nem is vetett ki magából mindenütt 
annyi színes virágnyalábot, mint Ocsény-
ben, vagy Mezőkövesden, mégis a miénk 
és a forrása amazokéval közös. Nem édes-
anya az, aki csak erős és egészséges gyer-
mekeit szereti s elveti magától a csene-
vészeket, gyengéket. Az, hogy valamelyik 
vidéknek a népművészete mekkorává lom-
bosodik, nemcsak a nép egyéni rátermett-
ségén, hanem az adott életviszonyokon, a 
gazdasági és társadalmi keretek természetén 

is múlik. S ha egy nép adott életviszonyai 
között a legjavát adta annak, amit adhatott 
— ami ez esetben így is van — akkor az 
értékelésnél a viszonyok adottságát tekintet 
nélkül hagyni nem szabad. Esztergomnak 
bizony még a néprajzi térképe is elég furcsa. 
A dóm köré húzódott, barok-ampir-bieder-
meier-jellegű „város" alul-felül faluvá terül 
szét, a hegyek felé pedig egy zegzúgos, 
talajplasztikailag a régi Tabánunkra emlé-
keztető apróházas városrészben porlik el, 
mely maga a vályoggá vált nyomor. Ennek 
a külsőleg egyébként festői városnegyednek 
a már említett Kálvárián kívül más számot-
tevő emléke nincsen. Törzslakossága kevert 
elemekből áll, nagyobbrészt azokból az 
iparosokból és napszámosokból, akiket a 
dóm többévtizedes építkezése foglalkoz-
tatott és végül Esztergomhoz kötött. A két 
falu is kétféle. A királyváros, fekvésénél 
fogva és kézművesipara révén többet vett 
át a belváros külsőségeiből s ami népipara 
volt, az önkéntelenül, vagy tudatosan a 
városi ipar nyomában járt. 

Urasági székhelyeken pedig a népmű-
vészet ritkán tudott igazán erőre kapni. 
Útját állta egyfelől a jobbágylakosság kötött 
gazdasági helyzete és az ebből folyó 
kedélyi és jellembeli gátlás, másfelől maga 
a főúri stíluskeret, mely sokszor egész 
vidékekre nyomta rá a bárok-, vagy az 
ampirbélyeget. Esztergom másik faluvége 
még a királyvárosnál is falusiasabb, nép-
rajzilag egységesebb, de népművészetileg 
jelentéktelenebb, földműves lakosságát a 
primási székhely városi művészete soha-
sem érdekelte, viszont a kereskedelmileg 
és iparilag Esztergomra utalt helyzete nem 
tudta szamara 
tosítani, mely-
ben talán kifej-
lődhetett volna 
a maga sajátos 
pa rasz tművé-
szete. 

Gyűjtésünké 
néhányszemel-
vénye, melyek 
ezt az írást kí-
sérik, annyival 
is nagyobb fi-
gyelmet é rde -
me lnek , mert 
egy stílushatá-
soktól túlterhelt 
környezetbenis 

azt az elszigeteltséget biz-
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r megtudták őrizni a népművészet frissességét csupán azt remélik, hogy ma, amikor faji 
és naivitását. Népművészetünk egyéb híres- kultúránk öntudatra ébredésének olyan 
ségeinek árnyékában húzódtak meg idáig, sok és oly gyönyörű jelszavától hangos a 
szerényen, csöndben. És most se követelik magyar levegő, reájuk is esik majd egy 
a hírt és a felfedeztetés hangos dicsőségét, gyöngéd, megértő, meleg pillantás. 

Esztergomi régi vaskilincsek és -kulcspajzsok. 
Benedek Kata ra jza . 


