
Egymásra hordani építőköveket
Beszélgetés dr. Gheorghe Árion művészettörténésszel

Az erdélyi művészet történelm i emlékei irán t érdeklődők ha
szonnal forgatják dr. Gheorghe Ariou 1974-ben m egjelent könyvét. 
Gótikus szobrászat Erdélyben című m unkája (Sculptura goticä din 
Transilvania) pontos topográfiáját és szakszerű leírását k ínálja a 
címben jelzett m űemlékek csoportjának. Gheorghe Arion osztályve
zetőként 1973-tól vette á t  a nyugdíjba vonult Virgil Vátásianu 
örökét a kolozsvári Babes—Bolyai Tudományegyetem m elletti m ű
vészettörténeti részlegen.

— Mini annyian mások. Ön is 
történészi alapképzettséggel lett 
művészettörténész. Hogyan vá
lasztotta ezt a pályát?
— Inkább úgy mondanám, a 

pálya nyílott meg előttem ; vára t
lanul, teljesen meglepetésszerűen. 
Régésznek készültem. Mi hal Mae- 
rea tanítványaként ta rto ttak  szá
mon, nyaranként vele já rtam  az 
erdélyi ásatások telepeit. Mikoi 
végeztem, ez 1958-ban volt, a  T ör
téneti Intézetbe kerültem  kutató
nak. Egy napon Constantin Dai- 
coviciu azzal állított meg. — Nem 
akarnál m űvészettörténettel fog
lalkozni? — A nnyira m eglepeti az 
ajánlata , hogy szólni sem tudtam. 
— Gondolkozz, és menj, beszélj 
Vátá$ianuval. — H át így kezdő
dött. Ú jrakezdtem  a tanulást, vé
gigcsináltam az inaséveket Vátá- 
fianu professzornál. Diapozitív ve
títései élményei voltak minden ta 
nítványának. Én pedig kezelője, 
gyűjtője lettem  ennek a hatalm as 
diatékának s a szakkönyvtárnak is. 
Még ma sem kerül be úgy könyv 
vagy filmlemez a gyűjtem ényünk
be, hogy azok ne m enjenek á t a 
kezemen. Lehetőségem adódott ró, 
nem sokkal később, hogy világot 
lássak. Szakképesítésen vettem

i Aki életcéljának tekinti a művé- 
j siettörténeti kutatást, annak meg 
; kell becsülnie az elődök munkáját, 
i A tények tisztelete a valóság tisz- 
; leletét jelenti. Hatásosnak látszó 

hipotézisekkel ezt nem lehet he- 
j lyettesiteni.

Tíz éve dolgozik a művészettörté- 
: neti kutatócsoport az erdélyi me- 
' gyek műemléki repertóriumán. El

készült Kolozs-, Maros-, Fehér- és 
Szeben megye bemutatása, 

i C8 ?.. műemléket csak akkor tekint- 
; hetünk a magunkénak, ha megta- 
: miijük megbecsülni és védeni.

részt a franciaországi Poitiers-ben.
A doktori disszertációmat, éppen 
a gótika szobrászatából, Virgil Vá- 
t&sianunál védtem meg. Művészet
történetet adtam  elő azután a Ba
bes—Bolyain, az Andreescu kép
zőművészeti főiskolán.

— Írásaiból a tiszteletet és 
megbecsülést érzem  ki m űvészet- 
ír ásunk, a kutatás hagyományai 
s m űvelői iránt.
— Ezt a legkomolyabb etikai 

kérdésnek tekintem. Nagyon erős 
bennem a tiszteletadás érzése. Aki 
életcéljának tekinti a  művészet
történeti kutatást, annak meg kell 
becsülnie az elődök m unkáját. Co- 
riölan Petranu , Virgil Vâtâçianu 
és a szász Victor Roth alapozó 
m unkásságát tekintem  példakép
nek. Folytatni kell a  feltárás m un
káját, egym ásra kell hordani az 
építőköveket. V annak m ás oldalai 
is az előttünk járók tiszteletének. 
Nem egy kutató esik abba a h ibá
ba. hogy idézés nélkül vesz át 
gondolatokat, kész eredm ényeket. 
Ez lopás, vagy legalábbis plagizá- 
ció. Nem sajátíthatjuk  ki mások 
m unkájának gyümölcsét, ané lkü l,, 
hogy legalább hivatkoznánk rájuk. 
Vagy o tt van a tények tisztelete. 
Ezektől eltekinteni, hatásos hipo
tézisek és teóriák felállítása ked
véért, erkölcstelenség.

— M egfigyeltem, hogy írott 
m unkáiban m ennyire pontosan 
idézi például a ném et vagy m a
gyar forrásmunkákat. Ritka do
log. Pedig — lehet, hogy ez szub
jektív  érzés —, de én nem tu-

, dók hinni annak a kutatónak, 
aki képtelen pontosan lemásolni 
egy idegen nyelvű  szöveget.
— Ebben egyetértünk. A szerzői 

ko rrek túrára k iadott szedett nyom
dai szöveget m indig kínos aprólé

kossággal nézem át. Ha magyar 
szövegnél egy-egy hosszú ékezetből 
rövid lesz, az csakis nyom dahiba. 
De visszatérve a  tények tiszteleté
re és a belőlük következő m agya
rázatokra, elm ondanék itt egy 
bosszantó ese te t Vasile Drágul 
nagy v itá t kavart könyvéről van 
szó, az A rta  goticä in  Románia 
(Gótikus művészet Romániában) 
című munkáról. A lapvető hibák, 
tárgyi és interpretációs tévedések 
halm aza lelhető fel benne. Csak 
példaként, a szerző gótikus s truk tú 
ráról beszél Moldva középkori épí
tészetében. Holott ilyesmiről szó 
sincs. A gótikus elemek, főleg ajtó 
és ablak kiképzések, bizánci szer
kezetre épülnek rá. Vagy olyan 
m eghatározások, hogy „egyhajós 
bazilika-típus“. Ilyen egyszerűen 
nincs; m inden bazilika legalább 
három hajós. írtam  egy harm inc 
oldalas recenziót a könyvről. De 
egy könyvet annyi fáradsággal le
het érdem ében bírálni, hogy az
ala tt akár ú jra  is írhatnánk  . . .

— M ivel foglalkozik most a
művészettörténeti munkaközös
ség?
— Nagy közős m unkánk az er

délyi megyék m űvészettörténeti re
pertórium a. Tíz éve dolgozunk egy 
olyan átfogó felm érésen. moly m e
gyék szerint k im utatná a m űvé
szet ránkm arad t történed értékeit, 
a prefeudalizm us korától az 
1348-as forradalom  idejéig. Hogy 
m ekkora m unka ez, érzékeltesse a  
szám bavett em lékek széles köre. 
A repertórium  felöleli az építé
szet. szobrászat, festészet, bútor- és 
textilm űvészet, ötvösművesség és 
a könyvművészet emlékeit. Nagyon 
fontos^ hogy elvégezzük ezt a m un
kát. hiszen amíg nem tudjuk, hogy 
m ink van, addig szintézisekre se 
nagyon vállalkozhatunk.

— K ik dolgoznak a csoportban?
— B. Nagy M argit, Viorica M a

rica, M arius Porum b, Nicolae Sa- 
báu, Kovács András, M ircea Joca, 
A driana M oraru, Stefan Matei, s 
term észetesen én is. M ár elkészül
tünk Kolozs-, Maros-. Fehér és 
Szeben megyék anyagának fölmé
résével. Folytatjuk  a többi megyék
kel, s rem élni szeretnénk, hogy va
lam ikor ki is adhatjuk  a repertó
riumokat. Ez a m űem lékvédelem 
ben is segítséget nyújtana. Leg
alább tudatosítja értékeinket, am it 
azután követnie keli a törvényho
zó fórumok fellépésének. Hiszem 
és hirdetem , hogy a művészet 
bárm ely értékét csak úgy vallhat- 
juk  m agunkénak, csak akkor busz 
kélkedhetünk velük, ha meg is be
csüljük azokat!

— Egy személyes kérdés: most
éppen m ive l foglalkozik?
— A m últtól, a gótikától messze 

eső tém ával. M onográfiát írok a 
festő Paul Simáról.

M urádin Jenő

Második kötete je len t meg a 
K riterion Könyvkiadó gondozásá
ban a  Művelődési Tanulm ányok 
sorozatának. Ez a kiadvány is
megerősíti azt a  követelm ényt, 
m elyet Jakó Zsigmond történész 
így fogalm azott meg: „A rom ániai 
történettudom ány m agyar nemze
tiségű művelői elő tt álló  legsürgő
sebb feladat m egterem teni az elő
feltételeket ahhoz, hogy a  m agyar 
olvasóközönség belátható időn be
lül tudományos igényű összefogó 
képet kaphasson saját nemzetisége 
m últjáról, arról, am ivel az ő elő
dei segítették az ország haladását.“ 
Elm ondhatjuk, hogy a két kötet
ben m egjelent írások alapvetően 
megfeleltek a fentebb idézett fe l
adatok valóraváltásának. Elég. ha 
csak azokra az eredm ényekre u ta
lunk, amelyekkel a  tágabb é rte 
lemben vett m űvelődéstörténet ke
retein belül, az írásbeliség és az írá
sos ku ltúra alakulásának terén 
m utathatók fel. így, az oklevéltan 
segítségével a hazai középkori 
írásbeliség — elsősorban a magán- 
oklevelezés — olyan gócainak m ű

ködéséiül nyújtanak  képet, m int a 
két hiteleshely (a kolozsmonostori 
konvent és a  váradi káptalan), il
letve a_ középkori erdélyi közjegy- 
zőség, am elyekről a szakm abeli és 
a nem történész olvasó is á tte 
kintést kap. Hasonló gazdagodást 
jelentettek  ism ereteinkben az is
kola- és oktatástörténeti, valam int 
a könyvtörténeti tanulm ányok. A 
jegyzetanyag tanúsága szerint, a 
kiadott oklevéltárak anyagának é r 
tékesítése m ellett, megelégedéssel 
fedezzük fel a kiadatlan  levéltári 
anyag használatát is, ami nyilván
valóan gazdagítja a  fe ltárt tö rté
neti források tárházát. E kötetek 
annyiban is teljesek, hogy nem 
csak az  erdélyi m agyar nemzetiség 
m últjáról, hanem  a rom án nép és 
a hazai németség művelődési h a
gyatékáról is tudósítanak. Ugyan- 
aldcor számos kutatási területen, 
így az em lített írásbeliség vagy 
könyvtörténet terén, a tanu lm á
nyok egész történetírásunk gazda
godásához já ru ltak  .hozzá, hiszen 
az egész ország történetére vonat
kozó írásbeli forrásanyagnak ered
ményesebb hasznosítását, valam int 
a hazai könyvtárállom ányunk 
m últjának tisztázását és értékei
nek felhasználását eredményezik.

Külön érdeme az eddig megje
lent két kötetnek, hogy szerkesztői 
tere t biztosítottak a most induló 
fiatal vagy fiatalabb kutatóknak 
is. A második kötetben (1980) ti
zenöt történész, illetve irodalom- 
történész és nyelvész írását olvas
hatjuk. írásaiknak  az alábbiakban 
csak rövid összefoglalására, ille t
ve m éltatására vállalkozhatunk.

Benkő Elek hazai m agyar nyel
vű szakirodalm unkban ú jnak  szá
mító kérdéssel, a középkori falu 
régészeti kutatásával foglalkozik. 
Az egykori falu szerkezetét, a  fa l
vak településrendjét vizsgálva, 
hangsúlyozza a régészeti topográ
fia szerepét az eredményes feltá
rásokban.

A kötet két művészettörténeti 
tanulm ánya közül az egyikben B. 
Nagy M argit a  kalotaszegi tábla- 
képiek szám bavétele során a kele- 
celi görögkeleti tem plom ban fel
fedezett, eddig ism eretlen középko
ri 9 táblás szárnyasoltár és egy 
négy táb lá t tartalm azó különálló 
szárny képiéinek elemzésével fog
lalkozik. A m ásikban Kovács A nd
rás a középkori erdélyi várépíté
szet egyik form áját, a szabályos 
alaprajzú  olaszbástyás várkastélyé 
kát ismerteti, felelevenítve építés
történetüket és rekonstruálva az 
építők eredeti elképzeléseit, kezd
ve az 1569-ben m ár épülő egeresi 
várral (amely még nem sorolható 
ugyan tisztán e csoportba) és foly
tatva az 1600—1640 között keletke
zett várkastélyokkal 

Hazai középkori írásbeliségünk 
területére visz Varga Árpád illet
ve Tónk Sándor tanulm ánya. A 
kiadott oklevéltárak és kiadatlan 
oklevelek anyagának példás fel
használásával Varga Árpád okle
véltan! tanulm ánya a váradi káp
talan hiteleshelyi működésével

foglalkozik. Ez a tanulm ány ki
egészíti Sipos Gábornak az előző 
kötetben megjelent, a kolozsmonos
tori konvent hiteleshelyi m űködé
sét bem utató írását Ugyancsak e 
tém akörhöz tartozik Tónk Sándor 
gazdag forrásfeldolgozáson alapuló 
tanulm ánya is, am ely szintén a  
középkori írásbeliség egyik intéz
ménye, az erdélyi közjegyzőség 
feladatainak, hatáskörének vizsgá
latával foglalkozik. Az alig ism ert 
erdélyi közjegyzők szervezetének 
és működésének ismertetése, a  h i
teleshelyekével együtt, hazai okle
véltanunk gazdagítását is jelenti. 
Az írást a  közjegyzők signum ainak 
közlése teszi még érdekesebbé.

K önyvtörténettel foglalkozó ta 
nulm ányok sem hiányoznak a kö
tetből. A szerzők m űvelődéstörté
netünk e fontos ágát igen érdekes 
új adatokkal gazdagították. A m a
gyar olvasóközönség á lta l m ár is
m ert tekintélyes történettudós, 
G ustav Gündisch írása M atthias 
Schiífbaum er erdélyi, evangélikus 
szuperintendens könyvtárát m utat
ja  be. A tanulm ány, amely először 
ném et nyelven je len t meg, gazdag 
forrásanyagot dolgoz fel. Az 1950- 
ben elhunyt György Lajos iroda
lom történész egy terjedelm esebb 
pxwztumus m unkájából közöl k i
sebb részt a kötet Fejezetek a  ko
lozsvári régi lyceumi könyvtár 
történeti:bő' címmel. A tanulm ány 
szerzője, aki évtizedeken át gon
dozta és gyarapította az egykori 
lyceumi könyvtárat, a könyvtár 
történetének 1693—1787 közötti sza
kaszával foglalkozik. Nagy mér- 
téklien hozzájárul a kutatóm unka 
megkönnyítéséhez Lakó Elem ér
nek a kolozsvári un itárius kollé
gium kézirat-állagának bem utatá
sa. A tanulm ány átfogó képiét 
nyújt a kézirat-állag történetéről, 
tárgyi keresztm etszetéről, m ajd pe
dig tém akörök szerint katalogizál

ja a kéziratokat. A két tanulm ány 
lényegében az egész hazai könyv
történethez való értékes hozzájáru
lást jelent, hiszen az ism ertetett 
két könyvtár, nemzetiségi hagya
tékunk áthagyományozása révén, 
m a az A kadémiai K önyvtár kolozs
vári fiókjának állagában szolgálja 
a kutatóm unkát.

Az iskola- és oktatástörténeti 
m unkák egyike, a Sipos Gáboré, 
jórészt kiadatlan levéltári anyag 
alapján Marosszék népoktatását 
m utatja be a XV. századtól 
1848-ig. Az iskolaépület soholaház 
berendezésének leírása, a  mester 
jövedelm e és a tantárgyak ism er
tetése, valam int a marosszéki ta 
nítók névsora a XVI. századtól 
1848-ig ténylegesen hozzájárulnak 
az örvendetesen m egindult iskola
történeti irodalm unk gazdagításá
hoz. Benkö András zenetörténeti 
írása a Bethlen Kollégium zenei 
életével ism erteti meg az olvasót, 
részletesen foglalkozva a kollégiu
mi ének- és zeneoktatással, vala
m in t az iskolai énekkar, zenekar 
és diákszínpiad működésével, űj 
színekkel gazdagítva ezáltal e ré 
gi iskolánk és az egész erdélyi 
iskolaügy történetét. Ide tartozik 
Kilián Istvánnak a Magyar nyelvű 
színjátszás Kézdivásárhelyt a 
XVIII. században című tanulm á
nya is, amely a kantaí (kézdivá- 
sárhelyi) m inorita iskola keretén 
belül valaha létezett diákszínját- 
szásról hoz hirt. Az oktatástörté
nethez kapcsolódik Szabó Miklós 
írása is, amely az erdélyi diákok 
külföldi egyetem járását tanulm á
nyozza a XVI—XVIII. században, 
átfogó képiét nyújtva a hallgatók 
számáról, származási helÿérôl és 
egyetemi tanulm ányaik elvégzése 
utáni elhelyezkedésükről. Az 1977- 
ben M arosvásárhelyen elhunyt 
Kocziány László tanulm ánya szin
tén az egyetemet já r t erdélyi Újak
kal foglalkozik, éspiedig a göttin- 
gai és jénai egyetemeken tanult 
értelm iségiek hazai tevékenységé
ről számol be.

A kötet két historiográfiai tan u l
m ánnyal zárul. Köllő Károly Ni
colae Bálcescu történetírói m un
kásságának és elsősorban a rom án 
történetírás mai Vitéz Mihály ké
piének kialakításában olyan nagy 
szerepet játszó Románii sup t Mihai 
Voevod Viteazul című m unkájá
nak latin nyelvű m agyar kútfőit 
követi tanulm ányában, a rra  a kö
vetkeztetésre jutva, hogy Bálcescu 
leginkább az erdélyi magyar tör
ténetírók műveiből m erített. A k ri- * 
tikailag vizsgált forrásfelhaszná
lás ú j ism ereteket n yú jt az olva
sónak és hangsúlyozottan bizonyít
ja  a közös történeti források je
lentőségét. Kiss Ferenc egy m ár a 
századunkban m űködött tö rténet
író, K ádár József m unkásságával 
foglalkozik, ak it a mai olvasók 
elsősorban az egykori Szolnok- 
Doboka vármegye m onográfiájával 
és Dés város történetére vonatko
zó m unkásságával kapcsolatban 
tartanak  em lékezetükben.

Az igényesen szerkesztett, egysé
gesített jcgyzetappiarátussal ellá
tott kötet kétségtelenül m űltunk 
jobb megismerését, az abban való 
elm élyülést szolgálja. Keresettsége 
azt bizonyítja, hogy olvasóközönsé
günk m ár m agáénak tekinti ezt a  
sorozatot. Ugyanakkor a  két kötet 
számos tanulm ánya egyetemi hall
gatóinknak és történetoktatásunk 
művelőinek olyan tájékozódási le
hetőséget is n y ú jt  am ihez egyéb
ként nem m indenütt ju thatnának  
hozzá.

K. Kiss Gyiingy

K o r sz er ű
t u d o m á n y o s  g y ű j t e m é n y

A Világunk oldal mai összeállításával egyeztetve válogattunk a hazai 
sajtó százéves híreiből is. Az alábbiakban tehát művészeti-régészeti tudó
sításokat közlünk az 1881-es esztendőből.

A RÉGÉSZET ODUSSZEAJABOl
A trójai ásatások hírneves veze

tője, dr. Schliemann Henrik már 
bevégezte műkincseinek elrendezé
sét a berlini múzeumban. A régész 
munkái apró asztalkákon vannak 
kiállítva, míg a kiásott régiségeket 
feketére mázolt szekrényekbe he
lyezték. A tárgyak száma meghalad
ja a háromezret. Az aranyból ké
szült régiségeket akkor fogja eben- 
dezni a kitűnő tudós, ha majd 
visszatér Karlsbadbói, hova pihenni 
tért. A közönség is csak ekkor 
szemlélheti meg a nevezetes régi
ségeket.

KARTHÁGÓ ROMJAI KÖZT
D’Dérison gr., oki archeológiái 

küldetésben utazott Tunisba, már 
hosszabb idő óta ásatásokat folytat. 
Eddigelé 80 még ki nem betűzött 
phöniciai feliratos táblát, egy nagy

csomó (sic!) egyéb érdekes tárgyat, 
házi felszereléseket, mint p l egy 
kályhát, melyben még hamu is ott 
volt, ásott ki. A jövő hónapban 
(szeptemberben) e tárgyakat a pá
risi Louvre négy termében fogják 
kiállítani.

ERDÉLYI FESTŐ KITÜNTETÉSE
A képzőművészeti társulat által a 

brüsszeli kiállításra küldött képek

nagy érdeklődésben s elismerésben 
részesülnek. Gyárfás Jenőt azon 
kitüntetés érte, hogy „A látogatás'' 
czímű képét mindjárt a  megnyitás 
napján megvásárolta a kiállítási 
bizottság elnöke. Vastogh Gy. gyer- 
mekportrait-ját igen dicsérik az ot
tani lapok.

EGY MAGYAR FESTŐ 
BULGÁRIÁBAN

Szathmáry Károly, a román ki
rály udvari festője, a bolgár feje
delem megbízásából 42 aquarell- 
képet készít, melyek az ország ne
vezetesebb tájait és népviseletét örö
kítik meg. Az aquarell-képek na
gyobb része készen von.

LORD BYRON SZOBRÁNÁL

Lord Byron szobrát szeptember el
ső napjaiban leplezik le Missolongi- 
ban. Kazazis és Paraszkhos Akhil- 
les, a két leghíresebb görög költő 
alkalmi ódáit olvassák fel ez alka
lommal.
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