
N A P K E L E T 

R O M O K É S A L K O T Á S O K . 

A NEMZETI MÚZEUM új szerzeményeinek kiállításán a kupolacsarnokban 
szomorú csoportozat fogja meg a szemet. Három márványfej, három 
ijesztő csonk mered reánk. Középen koronás női fej, arc nélkül, 

lágy formák helyett a zúzott márvány tátongó sebével. Kétoldalt két ma-
gyar vitéz megkínzott arca, előttük a földön, felismerhetetlenségig szétrombolt 
darabok, köztük tépett címerpajzs: Fadrusz János pozsonyi Mária Terézia 
szobrának maradványai, a cseh légionisták egyetlen győzelmének emlékei. 
Mi vezethette a rombolókat vad és értelmetlen munkájukban? A büszke 
szépséget gyűlölték és ismeretlen ösztönöknek engedelmeskedve kéjjel semmi-
sítették meg? A multat akarták csapásaikkal összezúzni, ősi bosszú tör t ki 
belőlük képzelt sérelmekért, bőszült és céltalan lázadással? Vagy egyszerűen 
a magyarságot akarták vérig sebezni, tönkretéve egyik legnagyobb művészé-
nek alkotását? Vagy csak romboltak, mindegy, hogy mit és nem tudva miért, 
magáért a rombolásért? Államuk friss demokráciájának kegyeletlensége tombolt 
bennük; a trianoni diktatum uta t akart nyitni az életösztönöknek és felsza-
badította a tömegindulatokat. A mult atomjaira bomlott, a régi állam csonka 
darabokra roncsolódott; az új alakulásoknak életműködése volt a rombolás, 
politikusaik példáját miért ne követte volna a csőcselék is a maga primitiv 
módján. 

Hódítókként jöttek a meggyötört magyar földre és gőgjüknek nem volt 
határa. A kiállítás megszállott területi plakát- és röpiratgyüjteménye hű képet 
ad az új zsarnokokról, a kis katonai cézárról, aki nem ismer más büntetést, mint 
a halált, a megkótyagosodott zsupánokról, akik még az emlékezést is ki akar-
ják irtani a szívekből. «Amennyiben még mindig volnának, akiket a közelmult 
eseményei ki nem ábrándítottak (a magyarl érzésből). . . azok ellen a leg-
kérlelhetetlenebb eszközökkel lépünk fel.» A vezetők maguk teremtették meg 
a pusztítás, üldözés, rombolás légkörét. A szétrombolt szobor képével lelkünk-
ben olvashatjuk a nagyhangú fogadkozást: «A magyar nép nyelvi, kultúrális 
és vallási érdekeit — híven köztársasági elnökünk fennkölt elveihez — nem-
csak hogy nem fogjuk sérteni, de előmozdítani fogjuk.» A légionisták már 
nyiltabban beszéltek: «Kérlelhetetlenül védelmezni f o g j u k . . . a mi drága 
köztársaságunk egészséges létét». Védelmezték is derekasan a töredékek szo-
morú tanusága szerint. 

A «drága köztársaság» diadalittasan rombolt, a magyarság tűr t és dol-
gozott. A csonkaország is első lethargiája után ráébredt legnagyobb köteles-
ségére : a munkára. A Múzeum utolsó tíz évének története a magyarság szívós 
életakarásának egyik igazolása. Újabb és újabb feladatok kerültek gyors tem-
póban megvalósulásra. A Múzeum épülete átalakult, a tárak megfelelően ter-
jeszkedhettek és átrendezésük, különösen a régiségtár és könyvtár nagyará-
nyú újjászervezése lehetővé tet te az eddigi zsúfoltság helyett az anyag sza-
badabb, tetszetősebb elhelyezését. A néprajzi osztály omladozó épületéből, az 
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Iparcsarnokból, méltóbb és biztosabb helyre került. A folyamatban lévő épület-
nagyobbítás és egyes osztályok kitelepítése további lépéseket jelentenek a 
Múzeum főigazgatójának, Hóman Bálintnak, nagykoncepciójú, céltudatos 
terveiben. Az ő buzgalma, percre nem fáradása, bizakodó lelkessége ösztö-
nözték múzeumi munkatársait erőfeszítéseikben. Sikerét biztosította, hogy 

Fadrusz János Mária Terézia szobrának első modellje. 

reformjai végig megértő támogatásra és segítségre találtak gr. Klebelsberg 
kultuszminiszternél. És hogy mindezek közben a tulajdonképeni belső munka 
is milyen tempóban haladt, arról ékesen beszél a kiállítási termek gazdagsága. 

A kiállítások gondolata is Hóman Bálint érdeme. Nagyon helyesen felis-
merte, hogy a Nemzeti Múzeumnak nem szabad pusztán anyaggyüjteménynek 
maradnia és szinte teljesen kiveszni az emberek köztudatából. Már ott tartottunk, 
hogy a rendes múzeumlátogatást a felnőttek a tanulók dolgának tartották, a tanu-
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lók pedig szívesen sorozták a «kötelező» olvasmányok komolyan nem vett kötele-
zettsége mellé. A kiállítás egészen más helyzetet t e remt : érdekel, kiváncsivá 
tesz mindenkit és ami a fő, csakugyan megismerteti az anyagot. Az újabb idők 
szelleme megkívánja, hogy a gyüjtemények elveszítsék a mult században kiala-
kult anyagraktár és tudományos laboratórium jellegüket. Párisban Roland 

Töredékek Fadrusz János Mária Terézia szobráról. 

Marcel, a Bibliothèque National vezetője általános feltűnést és elismerést keltve 
törte meg a régi rendet és egy-egy irodalmi vagy történeti eseményt felidéző 
kiállítása mindig eseménye Páris szellemi életének. 

A kiállítások felvilágosítanak és nevelnek. Az emberek szívesen tanul-
nak, ha nem kerül különösebb fáradságukba és a maihoz hasonló kiállításon 

56* 



884 

egyetlen körséta számos elfelejtett, vagy homályosan tudot t adatot újí t fel 
emlékezetükben. A közvetlen tapasztalásnak külön örömei vannak ; a tan-
könyvekből nyert sématikus képek megélednek, megszínesednek. Hatalmas 
szekrények kínálják a könyvtár termében középkorunkra, a török időkre, 
Rákócziakra, 48-ra vonatkozó történeti emlékek kincseit; nincs jobb történeti 
eszméitető az eredeti dokumentumoknál. Akik eddig a levéltár nevének halla-
tára legfeljebb szürke aktákra és sok, sok porra tudtak gondolni, álmélkodva 
szemlélhetik egy teljes szekrényben a címereslevelek művészileg is pompás képét, 
élvezhetik a változatos iratokat, leveleket, megkaphatja figyelmüket egy-egy 
jelentősebb okirat : multunk ragyog a százados sorok között. 

A régiségtár gazdag fegyver-, ruházat-, ékszer-, bútorgyüjteménye kultú-
ránk hagyományait és erejét tükrözi, az idegen stílusok magyar gyökérverését. 
A néprajzi osztály darabjai ornamentikájukkal a magyar népi képzelet tüzét 
dicsérik. Magunk és sorsunk idegenektől értékelését az Apponyi-gyüjtemény 
hungaricáitól a modern magyar írók külföldi fordításáig, a mohácsi vész európai 
«szenzációjától» a Zrínyiknek, Thökölynek, Rákócziaknak hódoló német, angol, 
olasz, holland metszeteken keresztül mai helyzetünk visszhangjáig végigkísér-
hetjük a kiállított darabokon. 

Az irodalom barátait a Mussolini visszaajándékozta két modenai kodex 
díszes miniaturái, vagy az egyszerű köntösében oly becses emléket rejtegető 
Ehrenfeld-kodex, a Toderescu-könyvtár pompázó kötései, könyvritkaságok, 
ősnyomtatványok vonzzák magukhoz, de legfőképen a kéziratok. Költők, írók, 
művészek és államférfiak levelei, munkáik fogalmazványai különös értékkel 
bírnak az irodalmi inyencek számára. Ismerik a levelek egy-egy elejtett 
mondatának ízét. Ráhajolnak a lélek pillanatnyi megvillanásaira, meglesik 
az alkotás műhelytitkait, megérzik az egyéniség átütő erejét a szavakban 
és betükben. Milyen élvezete telhet egy amatőr graphologusnak például 
Széchenyi István ideges, pontozással, felkiáltójelekkel sűrűn szaggatott írásá-
ban. Mennyit elárul írójáról Jászai Mari naplójának mottója : «A becsvágyó 
iratai (Du sollst!)» Kemény Zsigmond keserűsége kiérzik aggódó mondatából: 
«mondja meg Julcsának (Arany Juliskának) alig várom, hogy a Rajongókat 
elküldhessem, ámbár attól tartok, hogy unalmasnak fogja találni». Komjáthy 
híven és önkéntelen humorral jellemzi magát, midőn fogfájása ellen Schopen-
hauer olvasását tar t ja legbiztosabb gyógyszernek. 

A kiállított anyag it t is, mint minden teremben, csupán szemelvény az 
utóbbi évek több ezer darabra rúgó szerzeményeiből. Ezt a gazdagodást első-
sorban a társadalom bőkezűsége tette lehetővé. A számos adomány mutat ja , 
hogy a kultúrális érdeklődés, a szellemi nívó fenntartásának vágya a legválsá-
gosabb években sem halt ki a magyar lelkekből. 

* * * 

Ha a kifáradt néző sétája után visszakerül a kupolacsarnokba, a király-
női fej már nem hat rá oly vigasztalanul. A finom vonások, a mosolygó szemek 
mintha helyükre szöktek volna, az élet mintha visszaáradna a szörnyű csonkba. 
Higyjük, hogy nemcsak a szeme káprázik, hogy történnek csodák. 

Halász Gábor. 


