
Művészettörténet

Magyar székesegyházak

A székesegyházak Európa-szerte legtöbbször a
középkort idézik, akár Frandaországra, akár
Angliára vagyéppen N'émetorsúgra gondolunk.
Közép-Európa a katedrilisok területén más ar
culatot mutat, különösen hazánk, a török hó
doltságkÖYetkeztében. A Tájak-Korok
Múzeumok sorozat, amely több száz kiadvá
nyával az elmúlt évrízed folyamán már komoly
szolgálatot tett azért, hogy nemzeti örökségünk
építészeti, képzőművészeti része ismertebbé s
ezáltal megbecsültebbév.Ujon, mostúj kiadvány
nyal jelentkezett. A tizenegy székesegyha2 tör
ténetét, művészettörténetileírását egy kötetbe
foglalva adta közre. fgy a székesegyházak olvas
mányos, de mindig magas színvonalú ismerte
téseit újra végigolvasva, s bizonyos összeha
sonlításokat megtéve az olvasó örömmel fedezi
föl, hogy az egyházmegyék első templomai, ahol
a püspök katedrája áll, s ahonnan az apostolutód
meghirdeti az evangéliumot, a történelem
pusztításai ellenére a magyar egyház ezeréves
történetét végigkísérik és folyamatosságát meg
jelenítik. Igaz, a középkorból kevesebb maradt
ránk, de a barokk újjáépítés lendülete igyekszik
kárpótolni avesztesegekért, s a katedrálist építő
bU7!l6ság a klasszicista koron át eljut századun
kig, hogy fölépítse a szegedi Dómot (aminek
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A kistermetű szobrász megforgatta az állványt
hogy a szobrot minden oldalról alaposan szem
ügyre vehessük, álldogált maga is, hunyorgott,

• Elhangzott 1989. július 3-án Pécsett, a Művé

szetek Házában.

teret, s ezzel együtt az Eur6pa-hírfi építészeti
együttest büntetlenül teszi tönkre a megalo
mániás kultúrpolitika kövületeként a szabadtéri
színpad, s oda nem illó elóadásaival deszakra
lizálja az építészet alkotta harmóniát).

A székesegyházak sorozatát a hazai egyházme
gyék történetének rövid áttekintése vezeti be
ennek mellékleteként három SZÍDes térkép segí~
az eligazodásban (XIv. sz., XIX. sz., XX. sz.).
Az ismertetések különböző szakemberektől

szánnaznak, s így a téma megközelítése terü
letén kisebb különbségek vannak. De ez is
érdekesebbé teszi a kötetet. valamint szavatolja
azt, hogy az épületek és a művészi emlékek
legkiválóbb s ugyanakkor elkötelezett ismerői

adják tovább tudásukat, melyet évek, sőt évtize
dek kutatásai során halmoztak fel magukban.
Egy-egykatedralis a saját történetében tükrözi a
nagyobb közösség történetét, azét, amely áldo
zatot nem sajnálvafelépítette, magáénakvallotta,
s ha kellett, újjáépítette, hogy utódainak is
örökül hagyhassa.

A rendkívül tetszetős kivitelű kötet szamos
SZÍDes és fekete-fehér kép mellett az alaprajzokat
több színű kivitelben közli, a különbözö építési
korszakokat szemléletesen elkülöníti. Az egyes
részletek fotói arra figyelmeztetnek, hogy van
mít alaposabban megnézni a már jól ismert
katedrálisokban is, akár a képek, akár a szobrok
területén. A könyv bevezeti ezeket a katedralis
látogatásokat és segíti az emlékek felidézését,
megőrzését, a látottak elmélyítését.

A Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület ki
adóját és a kötet szerkesztőjét,Éri Istvánt méltán
illeti a köszönet e szép könyvért.

(L. L.j

aztán meg sem várva, hogy szóljunk valamit
kisie~ett ~konrhá!'a és egy lábas szilvás gombóc:
cal tert VISSZa. Két különbözö múfaj: szobor és
gombóc - a darabok azonban a saját művei

voltak, és ó mindkettővel elégedettnek látszott.
~ állványon forgó gipsz- vagy agyagformák
erdekesek voltak: kicsit gombóc-szerűek; prézli
volt bőven - így mí, a vendégek is elégedettnek
látszottunk.

Ekkoriban, 1959 táján Barta a Váci úton lakott
e ro~ és csikorg6 környék egyik núribb~
bérhazában, termetéhez illőenpiciny egyszobás
~c~6ban~ melynek minden lehetséges helyét
állvanyok es polcok töltötték be, rajtuk régi és új,
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kész és félkész művek. A látogatónak, ha be
tudott csusszanni azokon a réseken, amelyek az
állványok, művek és közönséges használati tár
gyak között itt-ott nyfitak, szóval, ha be tudott
férkőzni a szobácska belsejébe, az a benyomása
támadt, hogy - a menütöl függetlenül - gom
b6cok veszik körül. Nem véletlenül: Barta szob
rai többnyire kerek formáikkal, szerényen poro
sodó gipsz és agyag-tömegükkel inkább valami
fura gyermekhomokozó vagyboszorkánykonyha
"süteményeire" emlékeztettek, mint egy müte
rem alkotásaira. Csaknem tizenöt év múltán,
Párizsban láttam viszont e "süteményeket", tö
kéletesen pontos formáik, tisztán a térbe rajzoló
dó éleik, makulátlan felületük most már egyál
talán nem hasonlítottak a "Váci úti gombo
cokra", pedig ugyanazok a művek voltak: Barta
azonban 1%5-ös kivándorlása után, szeren
csésebb körűlmények között, bronzba tudta
öntetni itthoni gipsz- és agyagterveit - és egy
csapásra kiderült, ami annak idején inkább csak
sejthetővolt: különös, vonzó és szokatlan plaszti
kai világ született meg az ötvenes évek és a
zsúfolt zűrzavaregyszerre vérre menő és képte
len körülményei között,

Sokféle kaland, próbálkoZás és keresgélés után
- művészeti tanulmányok, kalaposüzlet, olasz
és francia utazások - a harmincas években talált
rá Barta előszörolyasmire, amit "saját hang"-nak
szoktunk nevezni: tenyeres-talpas házmes
ternék, masszív nöszemélyek, kalapjuk árnyéká
ban bámészkodó pocakos göbék, dagadó izom
zatú akrobaták népesítették be ezeket az éveket.

Nyájas irónia, szelídített harsányság, naiv fur
fang színezte át a hangot és groteszkre érzékeny
látásmód rajzolta át a formákat; a nagyvárosi
dzsungel, a peremvidékekgazdag szegénysége, a
külvárosi humor és a vagabund nyerseség öltött
alakot a terrakotta, a szürkés gipsz és a cement
szemcsés, érdes anyagában. Barta ezekben az
időkben közel jutott - bár nyilván csodálkozott
volna, ha megtudja - szobrászatunknak ahhoz
az expresszív vonulatához, melynek középpont
jában Bokros Birman, koncentrikusan táguló
köreiben Mészáros, Goldman, Szöllősi dolgo
zott. Közel jutott, igen, de szinte ugyanebben a
pillanatban el is szakadt tőle: a gomb6cok,
amelyek párizsi, aztán kölni mütermében már
olyan elegánsan piruettező kompozíciókként
sorakoztak, átlépték a magyar szobrászati ha-
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gyomány kereteit, és Barta magányos .határsér
töként" jutott át az absztrakt művészetvidékére.
Ismerve a szellemi terepet, a miífuj nehézkedési
törvényeit, a derék, becsületes konzervatívíz
must, amely a 20. századi magyar szobrászat
legjobb teljesítményei mélyén is megtalálható,
heroikus vállalkozásnak is láthatnánk a fordula
tot, mellyel Barta végérvényesen a nonfiguratív
szobrászat mellett döntött. A dolgok azonban
egyszerűbbentörténnek: bámész kíváncsiság, az
anyaggal babrálás és az alakítókészség ösztönös,
a meggondolások és fantázia elé futó ereje
vihette bele a szobrászt ebbe a kalandba, és aztán
- tudom, nagyon szemtelenül hangzik - más
nem jutott eszébe.
Életművénekjava azt mutatja, hogy első abszt

rakt műveivel mintegyhazaérkezett: az egyszerű,

tiszta, többnyire kerek formák (gombóc!) világ
ába, ahol nem a más dolgokra, tárgyakra való
hasonlítás, a mímetikus kifejezés szabja meg a
szobor létének, értékeinek koordinátáit, hanem
magaa puszta forma, a súly, amellyel az a térben
kijelöü és betölti a maga helyét, a körülrajzolt. de
üres tér, amely áthatja a fortnát, az egymásra
halmozott, vagyegymáshoz sorolt alakzatokper
gő ritmusaa, szórakoztató és szellemes szí
porkázása. Furcsa mödon, ezeket az elvont és a
való világ lényeire, tárgyaira nem (legfeljebb
alig) emlékeztetőplasztikákat ugyanaz a meleg
kedély, ugyanaz a naiv csodálkoZás és olykor
ugyanaz a szelíden groteszkhangjellemzi, mint a
harmincas évek figurális kompozícióit: Barta
életművét otthonos egységgé forrasztja ez az
ellenállhatatlanul működő,vitális energia.

Élete utolsó két évtizedében Barta személye
és művészete kifutott a nemzetközi vizekre: sok
nyelven beszélő, eleven társasági lényét Párizs
ban, Kölnben, Olaszországban szerették, régi
szobrait gyönyörű bronzba önthette, néhány
nagyméretű művét felállították Párizsban, az
NSZK városaiban; elismert mester volt. Nem
főzött többé szilvás gomböcot, művei azonban
továbbra is megőrizték azt a sajátos formavilágot,
azt a Váci úti absztrakciót, amelynek legtermé
szetesebb közege, szellemi hajléka a magyar
szobrászat áramlatai között jelölhetőki.

Barta Lajos az Európai Iskola egyik legjelentő

sebb szobraszegyénísége volt. 1986-ban hunyt el
Kölnben. Kiállításunkkal születésének 90. évfor
dulójára emlékezünk.
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