
Megjegyzés Tóth Sándor tanulmányához 

Fiatal, tanulmányait be sem fejezett muzeoló
gus-gyakornok cikkét olvashattuk a Veszprém 
Megyei Múzeumok Közleményei 1. kötetében 
(Tóth Sándor: A veszprémi székesegyház közép
kori kőfarag ványai). 

A közlemény hosszabb idő óta elsőízben foglal
kozik közelebbről a veszprémi székesegyház kérdé
seivel. A közelmúlt feltárásai a templom környé
kén, és szerencsés újabb leletek módot adtak arra, 
hogy románkori periódusaira ezúttal újabb vilá
gosság derüljön. 

A dolgozat írója kutató elemzéssel igyekezett 
meggyőzni a román időszak két egyházáról, a 
munka e részben örvendetes gyarapodása a vesz
prémi középkorkutatásnak. 

A közleményhez azonban több vonatkozásban 
szeretnők megtenni megjegyzéseinket, amelyek 
egyrészt a dolgozat egyes megállapításaira, más
részt hangnemére vonatkoznának. 

A dolgozat a székesegyházból előkerült római 
kőfaragványokról is szól (124. o.). Közülük a to
jássordíszes párkány római mivolta egyelőre prob
lematikus; mindenesetre a középkori kőfaragómű
vészetekre vonatkozó ismeretek felől közelítve 
meg a kérdést, csak megfontolt indokolás mellett 
lenne szabad egy ilyen emléket a vélt románkoriak 
közül egész határozottsággal a római koriak kö
rébe áthelyezni. 

Mivel a Balaton-környék római épülettagozatait 
adó tanulmányon (AÉ 1961) az eddig ismert anya
got teljes egészében igyekezett nyújtani, a tagozat 
kihagyásával egyszersmind állást foglaltam annak 
legalábbis vitatható római eredete mellett. Szerző 
e kérdésben semmilyen megjegyzéssel sem élt, ami 
azért is szembetűnő, mert a 12. sz. oszlopfőtöredé
ket (125., 126. képek) viszont feltétlenül román
korinak tartja. Ez pedig inkább volna rómainak 
tekinthető, mint a pannóniai kőemlékek között 
társtalanul álló, igen eltérő kivitelű párkány. De 
legalábbis említést érdemelt volna az a körülmény, 
hogy a töredék mennyire a honi római teltleveles 
fejezetek előzményein alapul. 

A római építészeti gyakorlatiasság egyszerűbb 
építményeken nem igen alkalmazott kőből készí
tett disztagozatokat, különösen kerülte az ilyen 
függőpárkányokat (geison). Anélkül, hogy a kér
dést ez alkalommal igyekeznők eldönteni, megje
gyezzük, hogy Pannónia valamennyi ilyen épület
elemét összegyűjtve, a párkányemlékek közül 
egyet sem ismerünk, amely a részelemeket ennyire 
torzítva adná. Emellett az eddig ismert párká
nyok vagy egészen egyszerű, diszítetlenek, csupán 
profiláltak, vagy pedig több elemsorból összefogott 
mintázatúak. 

A románkor Európa-szerte meglehetős hűséggel 
másolta az egykori provinciák teltleveles korinthosi 
fejezeteit. A 12. képen közölt fejezettöredék ese
tében az igen erős római előzmény feltétlenül mél
tatást érdemelt volna. Ez annál inkább lényeges 
lenne, mert ezeknek a nem könnyen meghatároz
ható emlékeknek az elhatárolása, amelyet a római 
oldalról már megkíséreltünk, a középkor felől is kí
vánatos lenne. A tárgy leírása így szakszerűtlen is ; 
ezeknek a teltleveles fejezeteknek ma már minden 
része elnevezéssel bír a szakirodalomban. „Gerez-
des motívum", „nyelves levél", stb. feltétlenül el-
kerülendőek lettek volna. Helyettük telt levél, ka-
ulis, stb. az évtizedek óta elfogadott kifejezések. 

A 3. sz. oszloptalapzat római mivoltáról a közölt 
kép alján nem győződhettünk meg, azonban az 
idevágó irodalom említése, illetve az abban fog
laltakkal szembeni állásfoglalás itt is helyénvaló lett 
volna. 

A dolgozat végül néhány, a székesegyházzal 
kapcsolatos reneszánsz követ is érint. 

Igen erőltetettnek hat a Vetési oszlopfő nyak
tagjának az 56 — 59. sz. gótikus töredékekkel tör
tént összevetése, pusztán hornyolataik alapján. 

A székesegyházból kikerült reneszánsz kazetta
részt szerző megjegyzésével szemben (79. j . , fotó
ját közli Kiss Ä.) részletesen ismertettem. A tárgy 
leírása itt is pontatlan, „háromlevélsoros rozetta", 
stb. A fennmaradt töredékből még a színezés ma
radványainak figyelembevételével sem lehet az 
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egykori kazettarendszer kétsoros mivoltára vo
natkozó határozott állítást tenni. A sárospataki 
reneszánsz kazetták analógiaként történő említése 
nem helyénvaló, ezek torzfejes kitöltésükkel a 
Magyarországon ismert ilyen emlékek között a leg
messzebb esnek a veszprémitől. A kazettás rész
letnek XVI. sz-ra történő ilyen határozottságú 
keltezése mai ismereteink mellett semmivel sem 
alátámasztható. El kell vetnünk azt a közlési mód
szert, amely valamely korábbi feltételezéssel szem
ben határozottan foglal állást, anélkül, hogy azt 
újabb ellenérvekkel tudná alátámasztani. 

Bár hazai provinciális reneszánsz kőemlékeink 
az utóbbi időszakban számos új darabbal, közöt
tük összefüggő csoportokkal gazdagodtak, a kibő
vülő összképből — amely valóban főképpen a 
Jagelló-kor felé tolódik —, sem alapozhatunk meg 
olyan nézetet, amely egy ilyen általános jellegű 
darabot ma még szűkebb időhatárok közé helyez
ne. 

Röviden : az egészen egyszerű, csupán léctagból 
és teltlevélsoros rozettából álló kazettarészt pusz
tán formai ismérvei alapján ma még nem helyez
hetjük biztosan a XVI. századba, emellett Veszp
rém humanista központja, amelyből a legkorábbi 
ismert hazai reneszánsz kőemlék is fennmaradt, 
nem tesz ajánlatossá merev elhatárolást a XVI. 
század első negyedére, amikor ma még annak kö
zelebbi társai eléggé hiányoznak. 

A Jagelló-kori törpepillérre nézve is csupán 
feltételezéssel említettük székesegyházi eredetét. 
Szerző 83. jegyzete alapján azt hihetnők, hogy ezt 
említett cikkemben határozottan állítottam. Ezzel 
szemben kénytelen vagyok utalni munkám 21. ol
dalán olvashatókra, amelyek szerint: „lehetséges, 
hogy. . . ez is a székesegyház... valamilyen 
Jagelló-kori kisebb belső díszítéséből származik". 
Mindaddig, amíg valamely komolyabb veszprémi 
Jagelló-kori egyéb épületről adat nem áll rendelke
zésünkre, annak eredeti helyéül legnagyobb való
színűséggel a székesegyházat kell tekintenünk. 

Az elmondottak mellett van azonban az emlí
tett dolgozatnak egy másik olyan vonása is, ame
lyet, mint nem örvendetes jelenséget az eddigieknél 
hangsúlyozottabban kell kiemelnünk és ez pedig 
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a fiatal szerzőnek Ádám Ivánra vonatkozó meg
jegyzései. 

Többszörösen kénytelen elismerni azt, hogy 
Ádámnak a székesegyház bontásakor előkerült 
kőemlékekre vonatkozó adatok megőrzése terén 
alapos érdemei vannak, így : „szerencsére a legtöbb 
esetben pontosan megjelölte a helyet" (117. o.), 
ugyancsak igen elismerően szól Ádám Iván e tevé
kenységéről a 122. o.-n, leírását „rendkívül rész
letesnek" minősítve, máskor pedig közléseinek 
hitelességét emeli ki, elismerve, hogy Ádám egyes 
leletek jelentőségét már a század elején felismerte 
(123. o.). 

Ilyen körülmények mellett érthetetlen, hogy ta
nulmánya más helyein viszont a múlt században 
a középdunántúli területen úttörő munkásságot 
végző Ádám Iván idézett és általa messzemenően 
felhasznált közlését „laikus ízű, zavaros" stb. 
módon aposztrofálja, leírásait általánosságban 
„többnyire hasznavehetetleneknek" minősíti. 

A dolgozat átolvasása nyomán azonban az tűnik 
ki, hogy jelentős részben Ádám Iván laikus, zava
ros, többnyire hasznavehetetlennek minősített le
írásai tették lehetővé azt, hogy szerző jelen tanul
mányát létrehozhatta. 

Nem tartjuk szerencsésnek, hogy a múlt század 
nagy kezdőit, akiknek akkor természetszerűen nem 
volt módjuk régészetből, művészettörténetből 
egyetemi képesítést szerezni, de akik úttörő lelkese
déssel, minden ellenszolgáltatás nélkül, sőt a ma
gukéból áldozva kezdették meg a semmiből azt a 
munkásságot, amelynek lépcsőfokain nemzedé
künk tovább építhet, ennyire semmibevevő módon 
illessék, nem gondolva arra sem, hogy ha ez a 
hangnem megszokottá válnék, a következő század 
eredményeinek tükrében tevékenységünket talán 
még lesújtóbban ítélhetnék el. 

Ellenkezően, a magyar múzeológia szép, egyút
tal hasznos feladata az Ádám Ivánhoz hasonló 
úttörők emlékének méltó gondozása. Az utóbbi 
megállapítások elsősorban nem is a fiatal szerző 
személyét illetik; inkább a szerkesztők, lektorok, 
kiadók figyelmét szeretnők felhívni a hasonló 
jelenségek elejét ve vesére. 

Kiss Ákos 


