
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

Képzőművészet

Barta Lajos kiállítására·

A kistermetű szobrász megforgatta az állványt
hogy a szobrot minden oldalról alaposan szem
ügyre vehessük, álldogált maga is, hunyorgott,
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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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