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HORTI UTOLSÓ ÚTJÁRÓL. 
IRTA? SCHMIDT GYULA. 

ALELKESEDÉS embere volt Hortí. Hogy 
a külföld előtt mint kulturállamot mu
tathassa be Magyarországot, a magyart 

mint egy életerős, jövővel bíró fajt, mely lerázta 
magáról százados nyűgét, a semmittevést, s 
néhány évtized alatt nemcsak hogy lépést tart 
az idegen nemzetekkel, de azon van, hogy 

m 

m a g y a r legyen mindenben, politikájában, 
egész műveltségében s így művészetében i s : — 
ezt bebizonyítani volt legfőbb vágya. 

Mikor még kícsínylés vagy elnéző mosoly 
volt nagyjából jutalma a művészetben a nem
zeti irányra való törekvésnek, akkor ő már 
százával gyűjti az eredeti magyar motívumo
kat, rostálva, selejtezve és rendezve minden 
kezeügyébe eső anyagot. Két évtized ilyen 
buzgó munkásságának köszönhette azt a forma
kincset, mellyel bírt s az alkotás gyorsaságát, 
mely sajátja volt. 

Nemcsak más országok és fajok művészete 
iránti egyszerű érdeklődés késztette őt arra, hogy 
figyelmét terjessze Észak-Amerika s a Kelet 

műveltségére, hanem hogy kapcsolatot találjon 
a legtávolabb keleti és nyugati kultúra között, 
ahová »őseínk kultúrája is beleilleszkedik*:. 

A művészetnél jobban, talán, csak erede
tünk története érdekelte. 

A népek és kultúráik vándorlásával kapcso
latosan a fennmaradt s napszínre került emlé

kek révén készült nyomozni az utat, mely 
visszavezet eredetünk helyéhez. Remélte, hogy 
szorgos kutatás és megfigyelés tényeket, ada
tokat hoz majd útjába, melyek megerősítik 
felfogását, s hogy ennek révén homályos őstör
ténetünk némileg már élesebb és tisztább képet 
nyer. 

Az elméletet pedig megérzékítení s kézzel
foghatóvá tenni: a forma és vonal nyelvén 
akarta! 

Egy évekre kiterjedő tanulmányúttól 
remélte, hogy birtokába jut oly adatoknak, 
melyek hívatva lettek volna forradalmat 
teremteni nemcsak egész művészi felfogásunk
ban, de — eredetünk őskori történetében is! 
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A nagy út első állomása Mexikó volt. 
Nehezen akadtunk előszót vizsgálódásra 

érdemes tárgyra, a Museo Nációnál gyűjtemé
nyeinek feldolgozását a későbbiekre halasztva. 
A tapogatózás ez első idejében híre jött, hogy 
Orízabához közel egy mesés értékes leletekkel 
bíró barlangot fedeztek fel, mely azték-leletek 
korát legalább hat-hétszáz évesre becsülték. 

Egy percig sem lehetett habozni azon, hogy 
egy esetleg nagy jelentőségű felfedezés tanúi 
ne legyünk; így majd egy hetet áldoztunk 
erre a kirándulásra. 

Élénken előttem van a kép, amikor elő
ször került ottlent Hortí kezébe egy ilyen régi-

gazdagításához. Ugyancsak ő, aki majdnem 
tökéletesen bírta a spanyol és azték nyelvet 
is, útbaigazítással és felvilágosítással szolgált 
mindannyiszor, amikor valamely kétség merült 
fel, vagy az ősíndíán műveltség ismerete vált 
részünkre szükségessé. 

A múzeum birtokosának, de Herediának 
közmondásos mexikói szívessége és előzékeny
sége lehetővé tette lelkiismeretes, részletes és 
hosszantartó tanulmányozását, mely gyűjte
mény százával foglalta magában az azték, 
tölték, matlacínga és főleg a zapoték indiánok 
naiv és előrehaladott népművészetének is kiváló 
példányait. 
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ség í alig tudta palástolni izgatottságát, minden 
szavában és mozdulatában a mohó tudásvágy 
láza nyilatkozott meg. 

Tényleg, ha egyelőre nem is sok, de min
denesetre igazi azték antikvitásokkal volt ott 
dolgunk. 

Miután megtettük az első lépést az ősi 
indián kultúrák birodalmában, a véletlen sze
rencse hozzájuttatott a mexikói emlékek egyik 
leggazdagabb gyűjteményéhez. 

Ez egy művészi érzékkel bíró, kitűnő 
mexikói építész, egyúttal dúsgazdag ember 
s szenvedélyes gyűjtő, Guíllermo de Heredia 
múzeuma volt. Az ott felhalmozott anyag 
osztályozását és rendezését éppen akkor végezte 
egy már Mexikóban hét évig élő német tudós, 
Bauer dr., aki eredeti kutatásával maga is 
hozzájárult nem egy múzeum gyűjteményének 

A gyűjtemény a kerámiai emlékekben 
volt a leggazdagabb, — hisz tudjuk, a kerámia 
volt Horti kísérletezéseinek és tanulmányozá
sának legkedvencebb tárgya — ez tette előtte 
megbecsülhetetlenné az időhöz nem kötött, 
szabad tanulmányozást. 

Míg itt a vallási szertartáshoz és házi 
használathoz szükséges, valamint a díszedények 
ritka példányai tették kiválóvá a gyűjteményt, 
addig a Museo Nációnál főleg monolit régi
ségei és pompás ékszergyűjteménye szolgáltatott 
nagy mennyiségben megbízható és értékes 
anyagot. 

De mindaz, amit Mexikó városában 
tapasztalhatott, vagy akár Oaxacában, sőt 
Mítlában is, előkészítője volt csak a később 
látandóknak, hogy úgy mondjam, egy nagy
stílű zene preludíuma csak, melynek vezér-
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motívuma kell hogy fülébe csengett légyen 
még útja legvégén is l S ez — a taraszk 
emlékek földjén volt. 

Az e helyen talált antikvitások formájuk
kal úgyszólván klasszikus reminiszcenciák
nak tűntek fel s a maradványok tehníkája, 
változatos ornamentikájuk finomsága a régi 
műveltség egy meglepő előrehaladott állapotára 
utaltak. 

A Pacífík óceán partján felfelé követtük 
az utat, — minden valószínűség szerint az 
egykori népvándorlás áramlatával ellenkező 
irányban. 

San-Francískóba már a földrengés és tűz
vész után jutottunk, mely annyi életet és vagyont 
s e mellett kutatásunk tárgyát képező emlé
kek ezreit is — semmivé tette és porrá hamvasz
totta. 

Mindamellett az indián régiségekkel való 
foglalkozás pozitív eredménnyel járt: Horti a 
népies művészet és ipar emlékeit gyűjtötte össze 
rajzban, vízfestményben, fényképekben, míg 
én, ahogy még Newyorkban megállapod
tunk, az építészeti emlékek maradványait dol
goztam fel. 

San - Francískóban azonban nemsokára 
ágyba döntötte Hortít a malária} jó két hétig 
válságos volt ott állapota, mint ezt később 
Japánban tudtam meg tőle, hová másfél hónap
pal előbb értem mint ő. Különben is az 

elpusztult San-Francískóban a Stanford Uni-
versíty gyűjteményein kívül vizsgálódásra alig 
akadt sok érdemes dolog. 

Fokozott ambícióval, a megismerésre 
vágyástól izgatottan fogott Japánban a gyűjtés
hez és tanulmányozáshoz újból, pedig sokszor 
elhagyta ereje; nagyon megérezte a malária 
pusztítását. 

Alig töltöttünk több időt együtt Japán
ban egy hónapnál, azt is Horti jobbára Joko-
hamában, én pedig Tokióban. 

Mikor már Kyoto után hazatérőben voltam, 
akkor ment fel Jokohamából Horti Tokióba, 
éppen egy nagy iparművészeti kiállítás idején, 

HORTI PÁL RAJZA. 
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ahol a kezdeti műipar termékeit s a már nagyon 
is nyugatias irányú, modern művészet és ipar 
produktumait látta összegyűjtve, mindenesetre 
kiválogatva s szakszerű figyelemre méltatva 
azokat, melyek vizsgálódásaínak körébe estek, 
melyek egy-egy láncszemét szolgáltathatták 
annak a kapcsolatnak, mely a japán és a többi 
Kelet műveltsége között fennáll, vagy esetleg 
— legszebb álmának, dédelgetett eszméjének 
megvalósításaként — a távol keleti s a mi 
ős kultúránk közt létezik! 

S mikor hajóra szállott, hogy az éveken 
át gyűjtött anyagot majd itthon feldől-

gozza, együttes vizsgálódásaink eredményét 
közreadja, bizonyítékot szolgáltasson a mai 
magyar munkásságáról, lendületet adva nem
csak az iparművészeinek, de inspirációt is tör
ténetünk s egész kultúránk búvárainak: a nem
zeti nagyság emelésének reménye minden 
szenvedéseért kárpótolta! 

Nem adatott meg őneki az, hogy remé
nyeit megvalósítva láthassa: elragadta tőlünk 
a halál, mikor egy emberöltő tapasztalatai, faja 
iránti lelkes szeretete becsültté és értékessé 
tette egész hazája előtt életét! 

Mindnyájunk gyásza lett az ő elvesztése! 

SZABADSÁGHARCUNK EMLÉKE. 
IRTA: DR. ÉBER LÁSZLÓ. 

MEGLEPETÉSBEN, eredményben gazda
gon dőlt el a szabadságharc emlékére 
hirdetett pályázat. A pályanyertes 

mintán kívül az egy vagy más szempontból 
érdekes művészi alkotások egész sorát szem
lélhettük. Ezek összességükben ritka teljesség
gel tüntették föl azokat a fő irányokat, ame
lyek az emlékszerű szobrászat terén minálunk 
jelenleg uralkodnak. 

A következő soroknak nem az a céljok, 
hogy az egyes műveket egymással összehason
lítva értékeljék, hogy fokozatot állapítsanak 
meg közöttük. Ezt elvégezte a bíráló bízott
ság, amelynek ítéletét őszinte megnyugvással 
és örömmel fogadták országszerte és a napi 
sajtó, mely szokatlan részletességgel foglalko
zott művészeti életünknek ezzel a jelentős ese
ményével. A figyelemre méltó művek ekkora 
száma önkénytelenül is általánosabb szempon
tokat, kérdéseket emel ki. H a elfogulatlanul, 
a lényeget szem előtt tartva vizsgáljuk a min
tákat, ha tisztába iparkodunk jönni azzal a 
művészi fölfogással, célzattal, melynek mind
egyikük létét köszönheti, akkor az a művészi 
munka és törekvés, az a szellemi tőke, mely 
bennök rejlik, nem merül ki a pályázat ered

ményével, hanem továbbra is fönnmarad és 
mint élő energia okulásnak és haladásnak 
forrásává válik. 

E G 
A magyar szabadságharc, amelynek emlék

szerű megörökítése volt a föladat, a történeti 
adatoknak és alakoknak, eseményeknek és 
helyzeteknek roppant tömegét tárta a művé
szek elé. Nagy bőséggel kínálkoztak azok a 
művészeti formák, szimbolikus és allegóriái 
ábrázolási módok, amelyek hasonló föladatok 
megoldásánál már előállottak. Az anyagnak ez a 
gazdagsága nem kedvez a nyugodt, könnyen 
áttekinthető emlékszerű hatásnak. Bölcs mér
sékletnek, művészi kiválasztásnak kellett érvé
nyesülnie, hogy a képzetek sokaságából a leg-
használhatóbbak, leghatásosabbak kiemelked
jenek. 

Ha a művész arra törekszik, hogy a sza
badságharchoz fűződő eszmekört minél telje
sebben fejezze ki, könnyen túllő a célon és a 
művészi benyomás egységét, erejét veszélyezteti. 

A szabadságharc emlékére hirdetett pályá
zat szerencsés eldőltével a magyar művészet 


