
GRÓH ISTVÁN: ISMERJÜK MEG MŰ-
EMLÉKEINKET! 

ilágot járt honfitársaink, 
akik megnéznek mindent, 
amit az útmutató ajánl, 
a kölni dómtól a Szent 
Péter templomáig,félintel-
lektueljeink, akik kese-
regnek a reimsi templom 
pusztulásán, de sose 
nézték meg a zsámbéki 

romot, bizonyára megmosolyognak majd. Ma-
gyar műemlékek . . . kicsinységek . . . ide-
genbe szakadt, elcsenevészedett román archi-
tektúra, apró oldalági leszármazottjai a gótiká-
nak, kis felvidéki városok pugris-reneszánsza ! 

Pedig nincs igazuk akkor se, ha a külföldi 
nagy dolgok szerint mérjük a mieinket, mert 
teszem azt a pécsi ó-keresztény cubikulumnak 
nincs párja az Alpeseken innen ; XIV. és XV. 
századbeli fali képíróink, a mi p r imi í ív j e ink 
oly gazdagságban hagyták ránk műveiket, 
hogy több van belőlük, mint Német- és Francia-
országnak együttvéve ; Erdélyben pedig a 
középkori és kései bizánci művészet egyné-
hány csodálatos architektúrában és képírás-
ban egyöntetű műremeket teremtett, amiért 
meg fognak irigyelni külföldön, majd ha meg-
ismerik, mert eddig alig tud róla több egy 
féltucat műszerető embernél. 

Aztán meg az igazi műtörténészt mindig 
érdekelni fogja a mi földünk, különböző nagy 
művészi ízlések csatatere, ahol első nagy 
templomunkon, Szt. István székesfehérvári bazi-
likáján már megösmerhető az itáliai bazilikák 
hatása. Kutatni fogja kelet felé a diadalmas 
latin gótika végházait, az apró csúcsíves 
templomokat Erdély déli felén, amikkel szem-
közt már bizánci templomok épültek és bizánci 
mesterek festettek. Meg fogja állapítani, mint 
különült el ez a két művészet, de miként 
alkudott, barátkozott egymással Zeykfal ván meg 
Székelyderzsen, ahol bizánci mester festette 
meg a mi középkori templomaink tipikus kép-
ciklusát : Szt. Lászlót a cserhalmi ütközetben. 

Nagy kulfúrtörténelmi kérdések ezek, nagy 
megoldanivaló témái művészettörténészeink-
nek, de én más szempontból, az élő művészet 
szempontjából szeretnék foglalkozni műemlé-
keinkkel. Hisz ez a folyóirat az eleven mű-
vészet s vele együtt a jelen kultúrájának meg 
nemzetgazdaságának szolgálatában áll. 

Jelen művészetünknek van szüksége a múlt 
emlékeire. Nem mint kegyeleti tárgyakat akarja 
kezelni ezeket, nemcsak ereklye gyanánt tar-
togatni, hanem tanulmányozni becsületesen a 
kisebb alkotásokat is és okulni rajtuk, le-

vonni azokat a következtetéseket, amíg igazab-
bakká teszik meggyőződésünket és önbizalmat 
adnak nekünk az új dolgok alkotásához. 

Most csodálatosan elváltoztak, meghiggad-
tak a nézeteink. Másfél évtizeddel ezelőtt, még 
a díszítőművészet forradalmának időszakában, 
erősen hittük, hogy a mult teher, hogy meg 
kell tagadnunk őseinket, mert igazán új dol-
gokat akarunk alkotni. Igaz, szükség volt a 
S t u r m und D r a n g e korszakaira, mert meg-
előzőleg igen úrrá lettek felettünk a másolók, 
a tudákos utánzók. De elmúlt a forradalom 
is, lehiggadtunk, de e forradalom javait őrizzük 
ma is. Az egyéniség, a komoly tudás érvé-
nyesülését kívánjuk és más szemmel nézzük 
a műemlékeket, mint annakelőtte. Nem másolni 
akarunk, hanem okulni és a műemlékeknek, e 
tisztes ép öregeknek tanácsára szükségünk van. 

Nem szégyenkezünk hát, hanem össze-
állítjuk családfánkát, ha mindjárt szerényebb 
is az, mint a külföldi nagy nemzeteké. Saját-
ságos, de úgy van, hogy a m a művésze többet 
tanulhat a kisebb, fejletlenebb műemlékekből, 
mint a nagyokból. A legfejlettebb gótika egy-
egy nagy alkotása a reimsi, az amiensi székes-
egyház, megdöbbentő tökéletesség, lezárt be-
végzett konstrukció, a netovábbja a szerkesztő 
architektúrának, ami a maga hatalmasságában 
és kérlelhetetlenségében elnyomja a testvér-
művészeteket : a képírást meg a képfaragást. 
Az alfa és omega ez, a kezdet és a vég, 
amin emberi kéz nem változtathat, nem módo-
síthat. A ma m ű v é s z e számára el nem 
érhető rideg fönség ez mind, de barátságosan 
hivogat a sok apró műemlék, tanácsot, ötletet 
kínál mind a mi alkotásainkhoz. 

Gyakorlati példát mondok. Egy építészünk 
templomot épít, kisebb kupolás templomot 
tervel. (Hol építenek ma világraszóló dómo-
kat?) Architektusok tudják, kupolás teret 
megépíteni szépen a legizgatóbb, legrejtel-
mesebb feladat. Kupolás tér talán az egyet-
len, ahol nem a méretek, hanem az arányok 
hatnak. Okulni akar és körülnéz. Megnézi a 
süvetei román kerektemplomot, aminek a 
mestere egyetlen nagy körbe szellemesen 
építette bele azt a változatot, amit a róm. 
kath. egyház szertartása megkíván. Megnézi 
a tótlaki, ugyancsak román kerektemplomot, 
aminek a kupoláját ugyancsak középkori 
mester festette ki, gyönyörű megoldását ad-
ván annak a ritka feladatnak, miképp kell 
sima, félgömb kupolát a középkor szellemé-
ben dekorálni. Ezek után utazik Fogarasra 
és tanulmányozza az odavaló XVII. század 
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végéről való szinte tökéletes harmóniájú 
bizánci templomot, amiben a kupola már 
gazdagabb alaprajzba illeszkedik. Végre el-
megy még Esztergomba és megnézi a római 
pantheon idevaló származékát, a biedermeyer-
kori kerektemplomot, gyönyörködvén tér-
arányaiban és bosszankodván együgyű kö-
zépkorias modern festésén. Mindegyikben 
más térarányok, más levegő, de mindegyik 
tanítja a ma építőmesterét. 

így az architektusok, no és a közönség . . . 
A közönségnek együtt kell tanulnia a művé-
szekkel, csak e két rend együttes tudása, 
művészi intelligenciája teremthet egészséges 
művészetet. A közönségnek, kivált a mi kö-
z ö n s é g ü n k n e k , amely ítéletében még gyarló, 
hiszékeny, irányzatos cikkekkel könnyen meg-
téveszthető, meg kell ismernie műemlékeinket. 

Igaz, hogy nagy dolog ez és aki ilyen taná-
csot ad, mondja meg a módját is, hogy mi-
képp legyen meg ez. Én a magyar turisztikára 
gondolok. Műemlékeink legnagyobb része a 
Felföldön van, a legszebb vidékeken, amit 
úgyis szívesen bejár a magyar közönség. 
Hátha még útbaigazítást kapna a műemlékek 
dolgában is. Nagy hiányát érezzük egy rövi-
den, népszerűen megírott m ű t ö r t é n e l m i 
ú tmu ta tónak , ami vármegyék vagy vas-
úti irányok szerint szólana az egyes vá-
rosok és vidékek műalkotásairól. Mert komoly 
tudományos kötetünk már van egynehány e 
tárgyról, Henszelmann, Forster, Éber és Divald 
gondoskodtak szakembereknek való munkák-
ról, de könnyed, rövid, áttekinthető Baedeker-
féle füzeteket nem adhatunk turistáink kezébe. 

így hát rövid tartózkodással vonulnak át 
turistacsapatok városainkon és pihenő nél-
kül menetelnek diákjaink olyan helyiségeken, 
ahol a középkori falfestés vagy táblafestés 
legszebbjei várják a látogatót. Csodálatos, 
hogy Kassának rengeteg a mutogatnivalója, 
Lőcsének a plébániatemploma egész múzeum, 
de egyik városnak se jutott eszébe megíratni 
egy ismertetőfüzetet, osztani félig ingyen 
vasúton, vendéglőben, küldeni el alföldi isko-
láknak hivogatóul, hogy jertek, időzzetek ná-
lunk, vár a mult művészete. Pedig milyen 
nyári forgalmat jelentene ez. 

Veneziának van magyar ciceroneja, Lőcsé-
nek, Kolozsvárnak, Nagyszebennek nincs. Pedig 
ha egy főiskolai diákember megtanulná ezek 
egyikének múltját éskishirdetéseninvitálná a mi 
közönségünket, azt hiszem, sok dolga lenne. 

Meg kell kezdenünk ezt is és erős a hitem, 
hogy menni fog, csak fel kell kelteni közön-
ségünk érdeklődését. 

Mert — azt mutatja minden, ami most folyik 
körülöttünk — jobbak vagyunk, mint gondol-
tuk és megérdemeljük a kulturális életet. 

ABORUS 
VILÁG 

AZ IPARMŰVÉSZET ÉS A KEGYELET 
L EMLÉKJELEI. A múltkoriban már meg-

emlékeztünk a Steindl-céhben felmerült s az 
Iparművészeti Társulatnál megérlelt eszméről, 
mely arra céloz, hogy a háború végeztével 
minden magyar községnek módjában legyen 
művészi, ízléses és mégis olcsó emlékművel 
adózni a nagy és szent ügyért elesett hősök 
emlékeinek. 

Ez eszme, mihelyst kivitelre kerül bizo-
nyára építő-, tervező- és szobrászművé-
szeink nagy csoportját fogja a pályázaton 
való részvételre serkenteni. Ám ezen ünnepé-
lyes és talán korszakos jelentőségű művészi 
esemény megoldása nyugodtabb időkre vár 
és akkor is inkább a nagyobb közületek : 
a városok, falvak, egyházközségek stb. kegye-
letének megnyilatkozási módja lesz. Ám ezek 
mellett sem volna felesleges egy olyan ipar-
művészi térre utalni — és már most, a gyász 
e nehéz napjaiban —, amellyel kisebb társa-
ságok, klubok, hivatalok, egyesületek, iskolák 
stb. méltó és művészi módon örökíthetnék 
meg elhúnyt barátaik emlékét. A grafikus 
számára kínálkozik itt hálás és szép munka-
alkalom. Mert nemcsak az érc és a kő, de a 
finom ízléssel tervezett és nyomott emléklap 
is évszázadokig szólhat a gyászolókhoz, az 
ittmaradottakhoz és a néma művészet egy 
halk rebbenésével jelezheti idők és emberek 
nagyságát. Isten ments, hogy e kor nagy 
megrendüléseinek híre dadogó formák közt, 
méltatlan keretben jusson át maradékainkra. 
Mi sem volna borzasztóbb, mintha e nagy-
szerű percek komolyságát s a nekünk leg-
kedvesebb neveket egy-egy helyen valami 
rossz vidéki nyomdász ötletei, vagy egy dilet-
tantizmusban vergődő rajzművésznő örökítené 
meg a barátok s a nyilvánosság számára való 
falakon. 

A mi iparművészeink dolga volna tehát, 
hogy olyan emléklapokat, albumokat, pla-
kettet, keretet stb. tervezzenek, amelyek 
méltó módon, egyszerűen és nagyvonalúan 
foglalják egybe azoknak neveit, akiket egy-
egy ilyen egyesülés gyászol. S ez annál 
sietősebb teendőjük volna, mert félő, hogy a 
művészet számára kínálkozó erre a terü-
letre is ráveti magát a rossz üzleti élel-
messég, mely a hadbavonulás és a haza-
fias szolidaritás ezerféle területét máris ki-
aknázta jó részben igen kellemetlen hadi-, 
szövetségi- és egyéb jelvények, emlékek, 
nyomtatványok stb. értékesítésére. 


