
radványokat. néhány szerény helyreállítású épületrészletet talál a láto
gató; hanem állanak már a polgári és katonai városrész falai és a séta
római épületek között visz, a római város jelentősége megsokszorozódik.
A szombathelyí Isis szentély keveset mondana, úgy, ahogyan a régészek
ásói felszínre hozták. Jelenlegi állapotában viszont, amikor a falmaradé
kok beton toldásaival fogható épület áll a fehér márvány díszítés fog
lalataként, nem csak maradvány tűnik elő, hanem maga a szentély is mé
reteivel, nemes arányaival, korhű kerttel övezve, úgy, ahogyan hajdanán
állott.

Hamisítás-e, ha újjáépítik a romokat? A legkevésbé sem, ha az újjá
építés szakszerű. Az új műemlékvédelem nemcsak a maradékot rnu
tatja be, hanem a hajdani látványt is felújítja, s ez a munka nagyértékű

minden tekintetben. Nem átalakít, hanem kiegészít, megsokszorozva az
emlék valósértékét.

Az új jellegű műemléki munka sokkalta lassúbb, nehezebb, mint
ahogyan a kívülálló gondolná. Széleskörű kortörténeti tanulmányt igé
nyel többek között, melyhez nagy odaadás kell. De az eredmény is ha
sonlóan nagy. Az elmúlt munkás esztendők legszebb eredménye az az ál
talános érdeklődés, mely ma a műemlékeket kíséri, Ezen a téren rend
kívül hasznosnak bizonyult a "Műemléke~nk" című sorozat meg
indítása. Az olcsó, szép kíállítású füzetek a helyszínre viszik az olvasót,
s a helvszfnen elvezetik ,a valódi látnivalóhoz, elmondják a legfontosabb
történelmi adatokat, és képeikkel elmélyítik a látottak emléket. Az álta
lános érdeklődéstmutatja az a tény is, hogy ma már, ha a mélyen szántó
traktorok a szántóföldek rejtett értékeiből felszínre hoznak valamit, a
leletek nem kallódnak el a hozzá nem értök kezén.

Tizenöt esztendő után a magyar műemlékvédelemaz eredmények so
rozatát mutatja fel és a távlat még bíztatóbb. Munkája nyomán kibonta
kozikaz elfeledett Magyarország az idő hatalmas hullámverése között, s
a mai építmények mellett történelmünk egészére tekinthet a mai kor
gyermeke.

A munkát országos figyelem kiséri és a szakembereknek minden bi
zonnyal komoly sarkalast ad az a tudat, hogy minden új felfedezés vissz
hangra talál a közvéleményben.

•
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Bálint Endre 'festőmüvesz írta ezt a búcsú
verset a nagy francia festő halála alkalmából
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