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MŰEMLÉKVÉDELMŰNKUJ SZEMPONTJAI

Egyik fiatal régészünk szellemesen állapította meg, hogy az a társa
dalom, mely erőt érzett magában, habozás nélkül hozzányúlt a meglevő

höz és megváltoztatta úgy, ahogyan igényének és elképzeléseinek meg
felelt. Nagy emlékeket romboltak le, másokat új köntösbe öltöztettek.
hogy a maradandó az ő szellemülket idézze.

Ez az állítás természetesen csak az építészet területén érvényes, de
ott a történelmi visszatekintés azt mutatja, hogy a korok változása kevés
kíméletben részesítette a meglévőt. Műemlékeink legnagyobb veszedelme
a múltban nem az idő volt, hanem az ember. Barokk palotácskák lettek.
Budavár középkori házaiból, az újjáépítés mindenkor a legújabb divatot
követte, mintha feledni akarták volna a múltat, s mindez olyan termé
szetes volt, hogy a legnagyobb művészek is egyetértettek vele. A mű

emlékvédelem egészen fiatal tudományág.
A rom, mint fogalom is viszonylag későn jelentkezett a rnűvészettör

ténet tudatában. A XVIII. század fedezi fel, a praeromantika. Először a
holland tájképfestők (Jan Asselyn, WWem van Nielandt, Jan Both). Ké
peik fontos alkotórésze lesz, az ellentétek játékaként kezelik. Szelíd, zöld
táj a komor falmaradványok tövében. Öröm és bánat, Megfestik a fr.an
ciák (Hubert Robert, CLaude Lorrain) s az első magy.ar tájképfestő. id.
Markó Károly képén (Visegrád 1828) is ott szerepel a múlt merengő ér
zetét keltő várrom.

Ez a kor még távolról sem ismeri a műemlék fogalmát. Az épület
maradványegyszerűenhangulati elem számára, Divat, mint a pásztor
énekek, az érzelmes párbeszédek, a színes frakkok és az utazás. A tehe
tősebbek kertjeikben műromokat emelnek, nem egyszer nagy értékű,

valódi műemlék feláldozásával. így történt a tatairomkert esetében,
hol a műrom érdekében felrobbantják és elhordják a mindaddig épség
ben álló vértesszentkeresztí apátság gyönyörű templomát. A helyzet ké
sőbb is, még sokáig nem változott. Műemlékeket talán nem hordtak el
már a helyükről, de állapotukkal sem sokat törődtek. Idő és ember
egyaránt pusztította őket. A várak körül fennmaradt legendák, népha
gyományok összegyűjtése sokkal nagyobb érdeklődésre tartott igényt,
mint' a színhely. Történeti, művészettörténeti vizsgálat nem történt.

Rómer Flóris bencés tanárnak (1815-89), a magyar archeologiaí
munkásság megindítójának nevéhez fűződik a magyar műemlékek első

feltérképezése. Rómer kimagasló érdeme, hogy csaknem minden romot
felkeresett,és rajzot készített róluk. Aligha gondolta azonban, hogy még
egy évszázad rnúlva is az ő rajzai szelgálnak majd kiindulópontul a még
szakszerűerr fel nem tárt műemlékekhez, E rajzok segitségével ellen-o
őrizhető az elmúlt száz esztendő pusztítása, s nem egyszer belőlük derül
ki, hogy néhány fontos épületszerkezet hol állott egykor. Az elmúlt év
század a romokat feltérképezte ugyan, de megmentésükkel alig törődött.

A "rom'" fogalmához hozzá tartozott a pusztulás és reménytelenség kép
zete. Ha egyszer elpusztult valami, kár minden erőfeszítésért. Ez a szem
lélet okozta, hogy a környék lakossága elhordta a használható köveket
és a maradékot is kíméletlenül elpusztították.

A külföldre utazók csodálattal számoltak be az olasz, angol, francia
és az északi államok gazdag középkori emlékeiről és a hitetlenkedők

számára- bizonyítgatniuk kellett, hogy ott többszáz esztendős épületek
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maig is használatban vannak. A magyarországi helyzettel kapcsolatban
az a hamis és borúlátó szemlelet alakult ki, hogy országunk ilyen jellegű

emlékekben koldusszegény, gyér emlékei mind elpusztultak, vagy
annyira jelentéktelenek, hogy semmiféle értéket nem képviselnek. Az
volt a hiedelem, hogy középkori emlékünk nagyon kevés, még előbbi alig
van. Kis számuk pedig arra vall, hogy a középkorban csekély mérvű és
fejletlen volt az építészet hazánkban.

Mindehhez hozzájárult, hogy a romok nagy része távol esik a mai lakott
területtől, s bár az elhagyatottság romantikus hangulatot ébreszt, de
kisebbíti az emlék értéket, mert a regionális szemlelet az épület rendel
tetését a mai települések rangsorához mérí. így alapos történelmi isme
retre van szükség ahhoz, hogy valaki az emlékekkel kapcsclatben meg
felelő tájékozottsággal rendelkezzék. Mindez nagymértékben nehezítette
a magyar műemlékek értékelését, s a néhány lelkes szakember, aki több
ször felemelte szavát a pusztulás és pusztítás ellen, nézetével egyedül ma
radt. A múlt század második évtizedében alakult ugyan műemléki bizott
ság, de kellő támogatás és hatáskör nélkül munkája elenyésző eredményt
hozott. Jellemző, hogy kiadványában még csak célzás sem történik arra,
hogy az emlékek alaposabb feltárása milyen eredményeket hozna. Hómer
Flóris rajzait fényképek váltják fel, de a kutatómunka késik, mintha
nem is igényelnék.

1949-ben új korszak kezdődik. Az újjászervezett Országos Műemléki

Felügyelőség olyan széles távlatú munkaprogramot dolgozott ki, amely
már-már azt a látszatot keltette, hogy a másik végletbe csaptak át és az
érdektelenség helyett a túlzott reménykedés képzelgésébe estek. Az in
tézmény tizenötéves munkája iazonban bebizonyította, hogy az elképze
lések a lehető legreálisabbak voltak. Hatalmas összegek indultak harcba
a pusztulással, s az eredmény csodálatot kelt a kívülállóban. A romok
egyszerre ,.beszélni" kezdtek. Új ország képe bontakozik ki a régészek,
mütörténészek munkája nyomán. Az évszázadok közel kerülnek a ma
emberéhez, a törökdúlás utáni idők éppen úgy, mint az a virágzó, kö
zépkori Magyarország, melyről csak ILI. Béla oklevelei adnak némi ké
pet. A "szegény" magyarországi emlékek, ugyanakkor, amikor a nemzet
véres múltjáról tanúskodnak, beszámolnak arról is, hogy mi volt, mi
pusztult el. A kibontott törmelékhalmok napfényre hozzák középkori
kőmíveseink, kőfaragóink, ácsaink alkotásait és· bebizonyosodik, hogy a
magyar ipar és iparosság hagyományai sokkalta messzibbre nyúlnak
vissza, mint ahogyan régebben hitték. Kiderül, hogy az egy időben any
nyit hangoztatott német befolyás, sőt tanítás hiréből a valóságban csak
annyi igaz, hogya török hódítás által megtizedelt vagy elpusztult ma
gyar iparosságot,a XVII. században jobbára német betelepülőkkel erő

sítették meg és újították fel. De ez nem kezdet, hanem folytatás volt a
magyar ipar történeti útján. A falmaradékok mellett sokszáz használati
tárgyát őrzött meg a föld és együttesen bizonyítják a magyar munkások
fejlett alkotókészséget, mely színvonalban azonos volt az egykorú Euró
páéval.

A mai műemlékvedelem sok új szempontot is érvényesít munkájá
ban. Mindenekelőtt nem elégszik meg a még 20 esztendővel ezelőtt is
alkalmazott eljárással, mely a romokat jegyzékbe vette, megállapította
korukat és rendeltetésüket s ezzel kimerítette munkáját. Ma már nem
fogadják el a romot úgy, ahogyan ma áll. Mindenütt ásatásokat kezdtek,
vagy kezdenek, lehatoltak az eredeti színtre, átvizsgálták a földdel bo
rított törmelékhalmokat. Az ásatások rengeteg új adatot szolgáltattak és
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legtöbbször ismeretlen részleteket hoztak felszínre. A rom megnagyob
bodott, az épebb részek hozzáférhetők lettek. A kutatás lassú és türel
met igénylő munkája után a szakszerű állagmegőrzés munkálatai követ
keznek. A lehullott köveket visszahelyezik .eredetí helyükre s az egész
épületet fagy- és nedvességvédő anyaggal erősítik meg, hogya további
pusztulást megakadályozzák. A nagyközönség úgy véli, ezzel a romok
kérdése befejeződött. A maradék látható, be kell érnie ennyivel. Holott
ezasa.k az első lépés. A műemlékek szakemberei előtt olyan hatalmas
feladat áll, hogy hosszú esztendökig oa munka csak idáig terjedhet. Min
den emlék szakszerű feltárása és állagmegőrzése az első feladat. A mo
dern műemlékvédelem azonban szakított azzal a szemlélettel, hogy a
műemlékek csak megmaradt állapotukban kerülhetneka nagyközönség
elé. A cél ma már nemcsak a feltárás és állagmegőrzés, hanem a valós
helyreállítás. A műemlékvédelem becsvágya, hogy túl a lelet bemutatá
sán, újjá építse, mintegyelővarázsolja a múltból az "elpusztult egészet.
Ez a munka nagyobb, nehezebb és rendkívüli felkészültséget követelő

része. Az óriási költségről nem is beszélve. Igaz, egy-egy megmaradt fal
darab a szakember számára sok mindent elmond. A nagyközönségnek
azonban alig valamit. A tudomány ma minden területen arra törekszik,
hogy kilépje.n elszigeteltségéből és kapcsolatot találjon az élettel. Ezt az
elvet követi a modern műemlékvédelem is, amikor arra vállalkozik, hogy
a romokból egészet alkot.

Ezen a területen két felfogás áll szemben egymással. Az egyik az
eredetiséget tartja alapvető és kizárólagos értéknek. Szemében az ere
detihez hozzátett mindenegyes kő, vagy tégla "hamisítás" és lerontja
az emlék kortörténeti értékét. Ez a felfogás uralkodott a legújabb időkig,

olyannyira, hogya romok körül még az eredeti törmelékhez sem nyúltak
hozzá. A cél .az volt, hogy érintetlenül álljon az idők tanúja, nem baj,
ha körülötte kissé értetlenül állanak a be nem avatottak.

A ma műemlékvédelme ezzel szemben azt vallja, hogy néhány fal
maradvány alkalmatlan arra, hogy az eredeti épület valós képéről tájé
koztassa a szemlélőt. Ugyanakkor, ha az alapfalak mellett a homlokzat
darabjai, díszítő részek, esetleg tetőszerkezeti elemek is előkerültek, és
mindezeket az értékes leleteket a földből néhány deciméternyire kiálló
falak mellett helyezik el, vagy a régi gyakorlat szerint valamelyik vidéki,
vagy a legtöbb esetben a fővárosi múzeum kötárába viszik, voltaképpen
tudományos módszerrel hordják szét az emléket, s a látogató sem itt,
sem ott nem kap teljes értékű képet. Képtelen a részleteket egésszé
fogni. Mennyivel értékesebb és korszerűbb, ha a meglévő falakat, ma
radványokat kiegészítik, akár úgy, hogy elütő színű csíkkal megkülön
böztetik a régit az újtól, akár úgy, hogy másfajta épitőanyagot ohasznál
nak. Mindkét megoldás első pillantásra elárulja a szemlélőnek, melyik a
régi, melyik az új, de egyúttal összképet is ad. A meglevő eredeti dara
bok a kötárak helyett eredeti helyükre kerülnek. így a műemlékvédelem

nem egy esetben használható épületet ad át, s emellett megsokszorozza a
lelet értékét. Kitűnő példa erre a visegrádi vár. A Mátyás-lakta palotá
nak még a létezését is kétségbe vonták azon a helyen, ahol a szorgos és
kiválóari átgondolt kutatómunka felszínre hozta. Ha az ásatás vezetője

megelégedett volna puszta feltárásával, ma sok falmaradványt láthat
nánk és egy kötárban sok szép faragott követ. De ez a kép mennyire el
maradna a mai, helyreállított dísz-udvar, a lakószárnyak pompás látvá
nyától. Holott a visegrádi várkastélyban a munkálatok még távolról sem·
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értek véget. Hasonló az eset a sárospataki várnál, melynek földszinti
része egyedülálló, több ágú Iőréseível csak 1950~ben került elő.

A jelenlegi műemléki munka felhasználja a második világháború
pusztításának következményeit is. Bármilyen furcsán hangzik, ez a szo
morú pusztítás, mely különösen a budai vár esetében volt súlyos, némi
leg előnyös helyzetet teremtett a műemlékvédelem számára. Az elpusztult
épületek maradékaiból rengeteg, nagy értékű középkori épületrész került
elő, s egyúttal megteremtődött annak lehetősége, hogy újjáépítésük az
eredeti várképnek megfelelőerr történjék. Egyszeriben eltűntethették az
idők folyamán többször végrehajtott szakszerűtlen alakítások és átépí
tések nyomát. A vastag vakolatréteg alól faragott kövek, ülőfülkék,

finom arányú boltozatok, sőt értékes falfestésekkerültek elő. Lakott,
használható épület esetében az újjáépítés, kutatás sokszorosan nehezeb.
lett volna, mint ilyen körülmények között, A nagyrészt szecessziós, vagy
gyenge barokk összkép alól kibontakozik ma a várnegyed középkori lát
ványa. A szigorú stílustartás eredményeképpen elmondhatjuk, hogy a
mai kép minden tekintetben az eredetinek megfelelő, a helyreállitás még
a vakolat színezésének eredetiségére is ügyelt.

Hasonló példák egész sorát említhetnénk. Ez az új szemlelet és vég
rehajtás eredményezte, hogy nagyrnúltú vidéki városainkban egyszeriben
megnövekedett a műemlékek száma, s a városképi vizsgálat számos ré
gen elfeledett középkori épületet, értékes emléket támasztott fel a fele
désből (Győr, Pápa). A műemlékek ma neme1szigetelt pontok a város
képben, hanem útjelzők, melyek rávilágítanak a város fejlődésére s a
régi kultúra fényes bizonyítékai. A megtisztított, újjászületett házak a
magyar polgári építkezés ízléséről és fejlettségéről vallanak.

A folyamatos műemlékvédelmi munka különös jelentőségre ernelte
a magyar várakat. Mi szerepelt róluk a köztudatban? A történelmi beszá
moló. S ha ezután elvetődött valaki egy-egy vár elé, igazolva látta a tör
ténelmi ismeretet. A várat megostromolták, elpusztult, íme a romjai.
1949 után a kép merőben más. Igaz, a várakatelpusztitották, de a pusz
tulásból van kivezető út. A régészek helyreállitják a maradékból. Nagy
vázsony 15 esztendővel ezelőtt egyetlen omladozó lakótornyot mutatha
tott Kinizsi várából. Ma a törmelékdomb helyén büszke falak hirdetik
a molnárlegény nevét. A feltárás újjászülte falait, s a látogató valóságos
várban lépked, ahová szerencsésen visszavitték azokat az emlékeket, me
Iyek itt sokkal inkább mutatják .a múltat, mint a budapesti múzeum tár
Iójában, vagy kötárában. Itt a vár kútja, itt a barbakán, agyilokjáró,
épen áll a várkápolna, s az egykori lakóépületek beszélnek a vár-életről.

S a vártoronyból, a repkedő zászlók mellől más képet nyújt a táj is.
Ugyanígy megváltozott a helyzet sok templomrom esetében, A hely

reállított templomok arról is számot adnak, hogy milyen település övezte
őket hajdan, s az új vizsgálat derítette ki, hogy hány, jelentéktelennek
ítélt maradvány beszél a régi magas színvonalú magyar építőmívességről,

Veszprém megye templomromjai számot adnak arról a községláncolatról,
amely a hajdani római út mentén települt és minden bizonnyal a ma
gyarság legősibb lakóhelyeit foglalta magába. Újabb kutatások mutatják
ki, hogy sok helyen, amely ma lakatlan pusztaság, valaha fejlett élet
volt, s a törökdúlás előtti ország valós képe bontakozik ki fokozatosan
(hortobágyi kutatások),

Az újjáépítés elve hatalmas lehetőséget talál hazánk római kori em
lékeinél. Ha néhány évtized múlva (mert a megvalósítással csak ekkora
távlatban számolhatunk) például Aquincum helyén nem szürke falma-
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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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