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ATILA K1RÁLRÓL ÉNEK. Kós Károly, a? építész, 
pihenésképpen elővette pennáját és vastag, iromba 

vonalakkal rajzot írt és szöveget rajzolt a mondabeli hűn 
király haláláról ezen a címen. 

Valamikor a székely hegyek között járkált az építész 
és öreg templomokat, meg mohostetejű düledező paraszt-
házakat nézegetett, rajzolgatott. Közbe-közbe szóba állott 
az emberekkel is, beszédüket meghallgatta, együgyű nótái-
kat eltanulta. Munkaközben és pihenéskor figyelgette őket 
és rajzolta is : az embereket, a lovakat, a bivalyokat. 
Ott a székely hegyek között pedig Atíla népe lakik ma 
is és kegyelettel emlegetik a hún királyt ma is. Pedig 
közel másfélezer esztendeje, hogy eltemették . . . 

Ott, ott születhetett meg ez a ballada. Talán egy 
szomorú, esős, ködös estén, amikor ott ült a nagy, zöld 
cserepes padkáján. Kinn szitált az őszelejí permeteg és 
dudált halkan a szél is, talán az esőmadár is közbe-közbe-
síkoltott. Bent meg, a cserepes körül csend volt és homály; 
a tüz is talán inkább hamvadt már, mint éledt. Ott, akkor 
láthatta ezeket a képeket s a táltost, a regöst, a kürtöst, 
a királynékat, a fiukat, a temetést. Az egészet. Azután 
már csak le kellett rajzolnia.. . 

És megrajzolta. Ahogyan a nép lelkén keresztül 
látta és megírta, ahogyan a nép szívén át hallotta. És 
ahogyan tudta : iromba, vastag, durva vonalakkal, szinte 
véste, mint ahogyan egy-egy régi parajdi kapuzábén látta 
az írást. Rótta, rajzolta, magyar szívvel, magyar lélek-
kel. Ahogyan ezt a vílágtragédíát csak magyar ember 
álmodhatta meg. 

A Magyar Iparművészet olvasóínak akart kedves-
kedni a szerkesztőség, amikor elkérte közlésre Kós Károly-
tól művészi ihlettel megrajzolt képeit, a hozzátartozó 
szöveggel együtt. 

TC 7TÛVÉSZI BÁBUK. Ezen a nyáron Zürich utcáin 
•*•"•"• csatangolva, egy játékbolt kirakatában különösen 
szép bábukat láttam. Székekben, párnákon ültek, esetlenül 
szétterülő pamutszoknyákban s nagy, ostoba gyerekszem-
mel bámultak vissza a reájuk bámulóra. Meg volt bennük 
a gyerek minden esetlen bája, s hiányzott belőlük a sablonos 
bábuk valahogyan franciának nevezett „chic"-je. Érdek-
lődtem e bábúk eredete után, s hallottam, hogy az Mün-
chenben keresendő. Mivel utam amúgy ís arra vitt, kimen-
tem Schwabíngba, a „Hinter dem Siegestor" atelierdús 
művész- s díáknegyedébe. A cseppet sem poétikus Ungerer-

strasse egyik IV. emeletén találtam meg azt a helyet, 
ahonnan ezek a bábúk örömöt hozó útjukra indulnak. 
Műhellyé átalakított atelíerben fogadott egy nagy kötős, 
szőke kisasszony, ennek a sok szőke, barna, vöröshajú 
gyereknek mamája. A kisasszonyt Kaulitz Marionnak 
hívják, amit voltaképen Maríon-nek kellene írnom, mert 
a kisasszony anyai ágon angol származású, amire alkal-
masint büszke, mert nevét angolosan ejti. A kisasszony 
festőnek készült, arcképfestőnek, de hogyan, hogyan nem, 
az atelierből műhelyt csinált, s portrék helyett bábufejeket 
kezdett festeni s báburuhákat tervezni. Művészetét eleinte 
a müncheni Tietz cég szolgálatába állította, mely cég a 
kisasszony kezébe adta a bábuosztály művészi vezetését. 
A művésznő maga köré gyűjtötte München legnevesebb 
iparművészeit, kik vezetése alatt, a Tietz cég financírozá-
sával vitték keresztül a játékbábúk terén azt a reformot, 
melyre a gyermekjáték oly régen vár s melyre oly igen 
rá van szorulva. 

A régi, örökké mosolygó, örökké ugyanegy bamba, 
kifejezés nélküli tekintettel maga elé bámuló, örökké rózsa-
színű, selyemruhás divatbáb nem felelt meg rendeltetése 
céljának. Annyira k é s z volt, hogy a gyermek fantáziá-
jának semmi munkát sem hagyott. Valamennyien, akik-
nek valaha gyermekkel dolgunk volt, tudjuk, mennyire 
örül a gyermek minden játékszernek, ami szellemét fog-
lalkoztatja : katonának, építőkőnek, rakó kockának, vagy 
akár egy darab fának, amit fölöltöztet, aminek tetszése 
szerint nevet ád, ami az ő kreatúrája s amin kedve szerint 
játszathatja utánzó ösztönét. Gyerekkoromban egy új, nagy, 
selyemruhás, kalapos bábút a kertben elástam, mert a ruha 
rá volt varrva, nem lehetett másikba öltöztetni s mert így 
untam nézni. A régi, semmitmondó bábu helyett olyat 
kellett tehát a leánygyermek kezébe adni, mely fantáziáját 
primitívségével, változatosságával foglalkoztatja, ízlését 
művészi kivitelével s formájával, színeivel szolgálja s a 
játszókedvet sem csökkenti azzal, hogy minduntalan eltörik. 

Azért a reformbábút művésznek kellett terveznie, a 
fejet művésznek modelliroznía s festeni, a ruhát művész 
tervei után kellett készíteni. Minderre München legnevesebb 
iparművészei vállalkoztak, mint Joseph Wackerle, a nym-
phenburgi kir. porcellán-manufaktura tervező művésze, 
Paul Vogelsanger, Marie Marc-Schnür, Alice Hegemann 
és Frobeníus. Együttesen oldották meg a kérdést i hogy 
hogyan, az az 1908-ikí müncheni kiállításon látható volt. 

Képeink közül az elsőn egy Wackerle-modell lát-
ható, kék ruhás lányka. A másodikon Vogelsangernek 
egy kék-fehér ruhás, bájos gyermeke, a harmadikon 
Marc-Schnürnek egy kiválóan sikerült »Gänse-Siesel«-je. 
Nem tudom, lehetne-e francia bábuval egyhamar olyan 
örömöt szerezni a gyermekszobában, mint ezzel a kis 
kancsal parasztlánnyal. 

Sajnálom, hogy nem mutathatom be egy igen ere-
deti bábutervező művésznőnek, Wanda von Cranachnak 
egy modelljét sem. A Cranach-bábúk viaszkból készülnek, 
a fej modellirozása rendkívül finom, az arc színei szinte 
lehelletszerűek, a haj csak oda van festve, a kosztüm 
válogatott ízléssel s nagy fantáziával kigondolva, — csak 
egy a hibájuk: oly finomult ízlésre tartanak igényt, 
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amilyennel a gyermek nem rendelkezik s attól tartok, 
hngy ezek a bábák inkább felnőttnek okoznak élvezetet, 
mint gyermekeknek. 

Ez általában olyan veszedelem, melynek a művészi 
bábu könnyen ki van téve s ez a veszedelem nagyon 
sok esetben nem is volt elkerülhető. A Tietz cég raktárán 
láttam olyan bábukat, melyek kosztümjeik korhű s nép-
raj zilag pontos összeállításával inkább szolgálják a 
művészettörténetet s az etnográfiát, mint a gyermekszobát. 

Egy másik veszedelem is fenyegetett : az t. í., hogy 
egy nagy árúház kezelésében a művészi bábúk előállítása 
gyárszerű iparrá fog lenni, ami bizonyos mértékben be 
is következett. 

Ez a kettős ok késztette Kaulitz k. a.-t arra, hogy 
a cég munkatársai közül kilépvén, a tradíciót megőrizze 
s gondoskodjék arról, hogy a művészi bábu rendeltetése 
céljához hű maradjon. Eleinte Vogelsanger tanárral, aki 
a fejeket modellírozta, később egyedül, mert a modellí-
rozást is maga végzi. A modell után gyárban készítteti 
a fejet és tagokat, kréta- és papirlemez-anyagnak szinte 
törhetetlen keverékéből. A törhetetlenség fokára jellemző, 
hogy Kaulitz k. a. tréfa közben kétszer földhöz vágott 
egy bábufejet s annak semmi baja sem esett. — Egy 
modell után hat fej készül. A kész fejet és tagokat ügyes 
kis leányok fűzik egybe, a fejet a kisasszony maga festi. 
A szem is festve van, nem üvegszem. A kész bábu 
parókát kap, szép, fésülhető mohair-hajat ; valódi haj 
alkalmazását a stilizált bábún a k. a. művészietlennek 
tartja. A kedves, bolondos gyermekfrízurával ellátott bábu 
ruhát is kap, s e ruhák tervezésében nagy ízlést s fantá-
ziát fejt ki a művésznő. Elve, hogy a ruha egyszerű 
legyen. Leginkább a kis német városkák félig paraszt 
gyermekeinek megfelelően stilizált ruháit kedveli. Ezeket 
a lehető legegyszerűbb, legkevésbbé összetett vagy raffínált 
színekben tartja : sárga, kék, vörös, lila, zöld, fekete. 
Ilyen választásával kettős célt óhajt szolgálni ; mindenek-
előtt művészi célt, másodsorban pedagógiait : hogy a 
gyermeket egyszerűséggel örvendeztesse s színfelfogó 
képességét korának megfelelően foglalkoztassa, egyben 
ízlését ís helyes irányba terelve. 

A ruhák varrását a művésznő felügyelete alatt hat 
varrólány végzi, a lehető legnagyobb gonddal s pontos-
sággal : a szoknyák, kis öltönyök durva és parasztos, de 
művészi szempontból kifogástalan szövetből készülnek, 
egytől-egyíg dúsan bélelve, a gombok és gomblyukak 
tisztán s pontosan fel- és kivarrva, a harisnya, sipka 
kézi kötés, a cipő cipész munkája, vagy ugyancsak kézzel 
kötött pamutbocskor. Hogy ez így történik, az is az elébb 
említett kettős célt szolgálja : a bőven varrt s bélelt ruha, 
a pamutbocskor adja az utánozhatatlanul kedves, o! ómba 
bájt a Kaulitz-bábu szétterülő szoknyáinak, ostoba kis 
lábainak, a fülre húzott kötött sapka a gamínszerű ked-
vességet. A pontos és tiszta varrás pedig ismét pedagógiai 
célt szolgál! fontos, hogy a leánygyermek sehol, még 
játékbábuján se lásson „slampet"-séget. 

Kaulitz k. a. bábui a megérdemelt elismerésben ís 
részesülnek. Az elberfeldí kiállításon díjat nyert velük, 
a negyedik számú képünkön látható bábúk közül pedig 

egyet a német császárné vett meg kis unokája számára, 
egy másikat meg a badeni nagyhercegné. Sokat szállít 
a művésznő Amerikába. Sőt Budapesten ís van belőlük, 
dicsekedett a kisasszony, s egy ismert építőművészünk 
nevét említette, aki vásárolt nála. 

A képünkön látható gyermekcsoportok Kaulitz k. a. 
műhelyéből valók. Szolgáljanak az elmondottak igazo-
lására. D R . B Á L I N T A R A N K A . 
• • 

Az e cikkben ismertetett bábukon kívül néhány 
érdekes mexikói bábút ábrázoló képet ís mutathatunk be, 
amelyet Komlóssy Miklós úr, a debreceni iparkamara 
fogalmazója, bocsátott rendelkezésünkre. Komlóssy úr ez 
alkalommal azt a helyes eszmét veti fel, hogy jó volna, 
ha egyes magyar vidékeken igyekeznének a bemutatott 
mexikói bábúk módjára, ruhahulladékokból jellemző 
magyar népies alakokat feltüntető bábukat készíteni s ezzel 
a nép bizonyos rétegeinek jövedelmező keresetet nyújtani. 

A GÖDÖLLŐIEK KIÁLLÍTÁSA. Körösfői Aladár és 
Nagy Sándor köré csoportosuló művészek együttesen 

állítottak ki a Nemzeti Szalonban. Alkotásaiknak jelentős 
része iparművészeti vonatkozású. Azoknak a szőnyegek-
nek, amelyek a gödöllői szövőískolában készülnek, meg-
van a maguk határozott művészi jellegük. Sokkal inkább 
egységes törekvéseknek kifejezői, mint akár a norvég 
tanítónők révén mesterségesen betelepített scherrebeckí 
szőttesek, akár bármilyen más modern szőnyegszövő-telep 
munkái. A gödöllőiek főereje a színben rejtőzik. A színük 
époly becsületes, mint az anyaguk és a technikájuk. Ezek 
a ható tényezők mérhetetlenül megbővítík a művészi 
finomságoknak örvendező lélek számára a szőnyeg szép-
ségét. A közönség ís kezdi méltányolni újabban, úgy hogy 
mind több és több vásárló kopogtat be a gödöllői telepre. 
Rendkívüli érdeklődésre találtak Körösfőí mozaik-karton-
jai, Nagy Sándor grafikus munkái, Nagy Sándorné mese-
illusztrációi és Raab Ervin, Zichy István gróf, Undí 
Karla, Sídlo Ferenc és Juhász Árpád kiállított dolgai ís. 

jyrŰVÉSZTELEP KECSKEMÉTEN. AkikKecskemét-
•*-VJL nek, a magyar Alföld „hírős" városának fejlődését 
figyelemmel kísérik, megállapíthatják, hogy az utolsó 
három lustrum alatt nemcsak gazdagsága mutat számot-
tevő emelkedést, hanem a közmívelődés terén ís első sorba 
került a magyar vidéki városok között. Hogy ezt az 
örvendetes fejlődést állandósítsa s a művészet és ipar terére 
ís átvigye, a város közönsége, lelkes polgármesterének 
Kada Eleknek, előterjesztésére elhatározta, hogy művész-
kolóniát alapít s nemcsak állandó otthont ajánl föl néhány 
hívatott magyar művésznek, hanem bizonyos tekintetben 
megélhetésöket ís bíztosítja azzal,hogy őket munkával, meg-
bízásokkal ellátja és őket mint művészeti és ipari oktatókat 
foglalkoztatja. Egyelőre egy festő, egy szobrász, egy iparmű-
vész és két építésznek Kecskeméten való megtelepedéséről 
van szó, akik a jövő nyár folyamán már elfoglalhatják a 
részökre épülő művész-hajlékokat és műtermeket. Melegen 
üdvözöljük Kecskemét városát e határozata alkalmából, 
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amellyel megszívlelni való példát adott a többi vidéki 
városoknak s kívánjuk, hogy a tervezett művész-kolónia 
a magyar művészeti kultúra erős bástyája legyen. 

í yrÉG EGYSZER A DREZDAI FÉNYKÉPÉSZETI 
J V A KIÁLLÍTÁS. A Magyar Iparművészet folyó évi 
VI—VII. számában megírtuk, hogy a kiállításon vala-
mennyi kultúrnemzet vett részt, csak a magyar nem. 
Ezzel szemben a Photo-Club elnöksége arra figyelmeztet 
bennünket, hogy 19 magyar amateur fotográfus összesen 
35 fényképpel szerepelt a kiállításon. Szívesen elismerjük 
a közölt adat helyességét. De ezzel egyúttal megerősítve 
látjuk közleményünket. Mert a Photo-Club csak töredékét 
képviselte a magyar amateur fotográfusoknak, hisz maga 
írja levelében, hogy bár mindent elkövetett a magyar kol-
lekció teljessége érdekében, egyes társegyesületek nem hono-
rálták e törekvését. Úgyszintén elismeri azt is a Photo-Club, 
hogy a magyar tudományos és egyéb közintézelek alig szere-
peltek a kiállításon, a szakbeli fényképészek és a magyar 
sokszorosító intézetek pedig egészen távolmaradtak. Ennél-
fogva most is csak ismételhetjük abbeli meggyőződésünket, 
hogy Magyarország a drezdai kiállításon való szereplé-
sének előkészítése körül súlyos hibák történtek és teljesen 
egyetértünk a Photo-Club ama kijelentésével, mely szerint 
nálunk — fájdalom — személyi tekintetek dominálnak még 
oly esetekben is, amidőn nagy célok várnak megvaló-
sításra és ebben vállvetett együttműködésre volna szükség. 

•pAJZTANITÓNŐJELÖLTEK AZ ÁLL. NŐIPAR-
ISKOLÁBAN. A folyó tanévtől kezdve az orsz. 

képzőművészeti főiskola igazgatósága nagyon üdvösnek 
ígérkező intézkedést léptetett életbe. Módját ejtette ugyanis 
annak, hogy a rajztanítónőjelöltek a képzőművészeti főis-
kolai tanulmányaik mellett az áll. nőiparískolákban a kézi-
munka-kurzust is végezhessék s azáltal a rajztanítónői képe-
sítéssel egyídőben a kézimunka tanítására való jogosítást is 
megszerezhessék. Ezzel a célszerű intézkedéssel — remél-
jük — nagyot lendül majd a leányiskolák kézímunkataní-
tása s megszűnnek azok a visszásságok, amelyeket ma még 
— amikor a kézímunkatanításnál az esztétikai szempontok 
kellő figyelemben nem részesülnek — sokfelé láthatunk. 

T P A R M Ű V É S Z E T Ü N K TUNISZBAN. A tuniszi 
piaccal való kereskedelmi összeköttetéseink fejlesztése 

végett a kereskedelemügyi miniszter hivatalos jellegű 
magyar mintatárnak Tuniszban való felállítása iránt intéz-
kedett s egyben felhívta az Orsz. M. Iparművészeti Tár-
sulatot, hogy Tunisz nagy idegenforgalmára való tekin-
tettel kisebb tétfogatú és tömegesebben előállítható olcsóbb 
iparművészeti tárgyakból gyűjteményt állítson egybe és azt 
a mintatárnak engedje át. A társulat ezért felhívja mind-
azokat a művészi iparosokat, akik kivitelre alkalmas ipar-
művészeti tárgyakat készítenek, hogy azokat megfelelő jegy-
zékkel együtt november hó 20-ig a Társulathoz beküldjék. 
• • 

Amit adsz, a maga nemében a legjobb legyen. 
(RUSKJN.) 

A RÁKÓCZI-EM LÉK PÁLYÁZAT. Igen proble-
matíkus és nehéz dolog volt ez a pályázat. Már a 

feladat maga, minden pályázótól és minden beérkezett 
pályaműtől eltekintve, eleve majdnem megoldhatatlan 
nehézségeket prezentált. Az emlékműnek a pályázatban 
meghatározott helye volt az első nehézség. 

Ajtó fölé síremléket állítani igen nehéz feladat. Nem 
éppen azért, mintha az, hogy a síremléken keresztüljárnak, 
zavaró hatással lenne a síremlék hangulatára nézve, hanem 
mert az építész, akinek olyan építményt kell építenie, 
amelyen keresztüljárnak, igen nagy kísértésbe jut és, anélkül 
hogy tudna róla, ösztönszerűen kaput épít. És ez már hiba. 

Különben is az a passzus, mely a pályázatból az 
akkori körülményeknél fogva kitörülhető nem igen volt, 
hogy a pályamű „Rákóczi idejének szellemében készül-
jön", mely tulajdonképpen semmi pozitivet nem mond 
és mégis a pályázók nagy részét a barokk stílus felé 
terelte, volt a második nehézség. 

Nem akarom itt bőven fejtegetni minden „törté-
neti" stílusnak a művészietlenségét akkor, ha szellem és 
meggyőződés nélküli utánzás csupán, mert annak az idő-
nek, amelyben készült, saját művészete van. A kor művé-
szetének — bárminő legyen is az — van annyi létjogo-
sultsága, hogy mindenre kiterjeszkedjék és a kor egész 
életét általhassa. A lelkünket is. És a síremléket nem a 
XVIII. század állította Rákóczinak, de mi állítjuk és ha 
nekünk van saját művészeti hitvallásunk, miért fordul-
junk egy régi nyelvhez, ha saját nyelvünkön esetleg 
jobban tudjuk magunkat megértetni. 

A harmadik nehézség, amit a hely és a hely építé-
szeti konstruáltságánál fogva kikerülhetetlenül megadott 
méretek támogatnak, az, hogy a megoldásnál felmerülő 
két elem : építészet és szobrászat nehezen egyeztethető 
össze olyképpen, hogy az összhang a kettő közt teljes 
legyen s az egyik magához ne ragadja a hegemóniát. 
Az"-építészet a méreteknél és a megadott körülményeknél 
fogv előnyben látszik lenni, mert a kettős ajtó, mely 
elé a síremlék jön, megkövetel egy kapukíépítést s ez 
mint eléggé nagyarányú archítektóníkus alap a felső rész 
nagyarányúságát önként magával hozza, mert dominálnia 
nem szabad. Ez a nagyarányúság kedvez a monumentális 
építészetnek, de nem a szobrászatnak. Mert az építészet 
az emberi alaktól méretekben teljesen különvált. A szob-
rászat ezt nem teheti, mert nemcsak hogy az emberi test 
visszaadása, de a szobrok valóságos emberi lények, emberi 

4» 
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arányokban s így az emberi méreteket végletekig fokoz-
niok nem lehet. A nagyméretű architektúra tehát vagy 
túlnagy méretű szobrokat kíván, vagy több csoportban 
elosztott sok alakot ; s ez az egyszerűség és nyugalom 
rovására megy s a síremlék-hangulatnak nem kedvez. 

A síremlék-szobrászatnak ugyanis múltja van. S ez 
a mult nem küszöbölhető ki teljesen, mert valahogyan 
a lelkünkbe vésett követelményeket, amelyekről lemon-
dani nem tudunk. Talán a kereszténység halál-felfogása, 
vagy talán egyszerűen maga a halál-érzés volt az oka 
annak, hogy a síremlék-szobrászatban oly erős a hangulati 
elem. Volt benne mindig valami megrendítően komoly, 
mozdulatlan állapotszerű. Valami befejezett ünnepélyes, 
semmi folyamatban levő, semmi cselekvés. Mert a cselek-
vés már mozgás, már élet és a haláltól minden élet idegen. 
És ezért hangulatzavaró némely pályaműn a cselekmény-
ábrázolás még akkor is, ha siratás vagy temetés a 
tárgya. Mert annak a változatlan, örök nyugalmú tény-
nek, aminek a halált kell hogy érezzem, ellene dolgozik. 
Valami genreszerüséget, pillanatnyit, jelentéktelent hoz 
bele az érzésünkbe ; mert tudjuk, hogy mindez elmúlik, 
hogy csak átmenet és egy rövid pillanat a nagy idők-
höz képest. 

És még egyet. Mivelhogy a síremlék-épületnek az épü-
letben a legszigorúbb mértéktartásra van szüksége, hogy 
túl ne tengjen, hogy ne ugorjék el túlságosan a faltól, 
ne legyen építészetileg tömeges, mert akkor előtérbe vonul 
a tér gondolata s akkor a kapu egy veszedelmes útmu-
tatás befelé s nem tudjuk a szemet elszoktatní attól, 
hogy rajta túl belső tért ne keressen s a síremlékben nem 
a szobrászat kedveért, de a téralkotás kedveért készült 
épületet lásson. 

Ez volt a feladat. Lássuk a megoldásokat. Úgy 
hiszem, a jury döntése mindezeket a szempontokat tudo-
másul vette, midőn határozott. 

Első helyre került a Holló Barnabás és Györgyi 
Géza pályaterve. Egységesség és emlékszerűség szempont-
jából az első valamennyi között. Architektúrája nyugodt, 
nagyvonalú, impozáns s amellett a dóm építészetével 
szemben sem hivalkodó. Nagy síkokban, nagy felüle-
tekkel dolgozik, felfelé enyhén egybehajló kontúrja van 
és szigorúan szimmetrikus. A kapu teljesen párkánytalan, 
hangsúlytalan és mégis a sarkok tompítottsága legömbölyí-
tettsége erősen érezteti a befeléfordulást. A szoborcsoportok a 
felfelé építés három szakaszát éreztetik s az építészet nyugal-
mát nem zavarják. Első a kapu, tőle jobbról, balról alakok. 
Nem tudom az építészeti nagy nyugalom érdekében nem 
lehetnének-e kevesebben. A középső részben sima nagy felü-
let előtt van a főcsoport. Rákóczi lovas alakja stilizálva, 
egyszerűsítve, mozdulatlanul. Komoly, ünnepélyes alak, 
minden esetlegesség nélkül. A mellette két oldalt elhelyezett 
ember-csoport kevésbé nyugodt ; az a merev stílízáltság, 
mely Rákóczi alakjában jut kifejezésre, megkívánná, hogy 
ezek az alakok ís tartózkodóbbak, mozdulatlanabbak legye-
nek. Talán el is maradhatnának, mert ahhoz, amit a fő-
alak kifejez, úgysem adnak hozzá semmit. A felső szobor-
csoport már majdnem teljesen arhitekturává merevedik. 
Középütt mozdulatlan szimmetrikus Madonna s kétoldalt 

két támasztó kerub, nyugodtan, archítektoníkusan ; semmi 
sem zavarja sem a sík, sem a profil nyugodtságát. 

Körösfői - Füredi - Lechner pályaműve nyerte a 
második díjat. Az építészet talán egyszerűbb lehetne. Szép 
a magasba helyezett architektúrába olvasztott bekoronázó 
Sarkophag. A nagy gúlaoldal nyugodt síkja előtt vannak 
a szobordíszek, amelyeken kevés alak, három csoportban 
elhelyezve. Kríesch festménye talán nincsen a kompozitió-
val egységbe olvasztva, de nagyon hangulatos, nemesen 
egyszerű és igen stilizált. Lovasok szomorú, csendes bujdo-
sása s a hazátlanság, elhagyatottság van az alakokban 
kifejezően éreztetve. 

Körösfőí Aladár második pályaműve, melyet Füredi 
Ríkárddal együtt készített, s melyet a bízottság megvételre 
ajánlott, egységesebb hatásúnak mutatkozik mint az első. 
Szobrász-, festő- és építészmunka közvetlen kapcsolatba 
lép rajta s így a tervezet legnehezebb részét, az egységesség 
kezdetét oldja meg. Van benne valami a nápolyi és 
salernói királysírok hangulatából. Lehet, hogy a részletek 
nem nyugtatnak meg, de a tiszta stílusra való törekvés 
érdekessé teszi a művet. 

Vaunak még többé-kevésbbé szép és többé-kevésbbé 
érdekes részletek, de már csak részletek. 

Tóth Zoltánnál jó a sirató csoport és a két monumen-
tálisán nyugodt kuruc vitéz-Kotál, Révész ésTóthnál az épí-
tészet érdekes zömök, egyíptomias oszlopokkal. Nagyon szép 
részletei vannak Beck 0 . Fülöp és Híkísch Rezső pályamű-
vének. Érdekes próbálkozás Juhász Gyula és Sárkány tervei. 

Mindent összevéve, a pályázat nem mondható siker-
telennek. Mert, ha talán közvetlen kivitelre alkalmas 
pályamű nem is érkezett be, mindenesetre vannak komoly, 
számbavehető megoldások, melyek bizonyos módosítással 
a kivitelt részben eszméikkel, részben formáikkal szol-
gálják. Dr . E. O. 

TEJÁRÓ PÁLYÁZAT. Folyó évi december hó 7-én, 
déli 12 órakor jár le a munkáslakások berendezéseire 

kiírt két pályázat, december hó 9-én, déli J2 órakor pedig 
a kézimunkák tervrajzaira hirdetett pályázat. Az ide-
vonatkozó pályázati felhívásokat lapunk folyó évi VIII. 
számában közöltük. 

p Á L Y Á Z A T I KÜLÖNÖS EREDMÉNYEK. Hogy 
pályázatok néha milyen váratlan eredményfíek s a 

művészi viszonyok jellemzésére is szolgálnak, azt legutóbbi 
néhány német példa mutatja. Az ismert festékgyár 
— G. Wagner, Hannover és Bécs — az ő színes tusait 
hirdető plakátja rajzára kiírt pályázatra nem kevesebb 
mint 2535 pályamunka érkezett be ; és ezek között egy 
tervezet sem akadt, amelyet az I-ső díjjal való kitün-
tetésre érdemesnek tartottak volna ! — Egy másik hasonló 
plakátpályázatra (Ötker sütőpor-ra vonatkozó) pedig 656 
pályamunkát küldöttek be. E néma számok sokatmondók. 
Ugyanis t Németországban vagy nagyon sok a művész-
tervező, vagy a művészi tervezésről egészen félszeg fel-
fogás van elterjedve. Az ilyen és hasonló pályázatok 
pályadíjaí meglehetősen nagyok szoktak lenni s lehetséges, 
hogy ez szintén buzdítólag hat a versenyre. A többi közül 
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felemlítjük, hogy p. a Waldof-Astoria Company cigaretta-
gyár pályázatán három Í800 koronás, egy 1200 koronás 
és egy 600 koronás pályadíj került kiosztásra. És meg 
kell jegyezni, hogy e nyilvános nagyobb pályázatok 
pályabírói az ország első művészeinek köréből kerültek kí ; 
tehát a pályázatok komoly jellegűek. S mégis a tolongás 
a pályázat körül túlságosan nagy. Nem-e rossz jel ez ? 

MA... i:\i:\ r m m 

SZAKIRODALOM. 

TYKA KÁROLY KÖNYVE A MŰVÉSZETRŐL. 
Ha minálunk nem is, külföldön a műtörténetírás 

egyre szédítőbb arányokban fejlődik s hódít a művészetek-
nek közönséget. A régibb mesterek között a legígénytele-
nebbnek is akad monografusa. Összefoglaló nagy munkák 
is sűrűn jelennek meg, amelyek mesteri ügyességgel dol-
gozzák föl a részletkutatók által föltárt s napról-napra 
óriási mértékben növekedő anyagot. 

A műtörténelem első mestereinek krónikás módszere 
helyébe a művészet egyes korszakainak, kiválóbb kép-
viselőinek ösmertetésénél magasabb szempontok érvénye-
sülnek. Kí széles kultúrhístóríai háttér festésével, kí az 
egyes korszakokat és mestereket mozgató lelki rugók föl-
tárásával igyekszik a művészet fejlődésének rajzában 
elevenségre és nagyobb összefoglalásra. A száraz leltározás, 
a mesterek rubrikákba való sorozása, egyes korok és kép-
viselőiknek mások rovására való túl- vagy lebecsülése idejét 
multa. Nem omlunk többé föltétlenül porba az antik 
művészet ránk maradt emlékei előtt. Nem zárjuk le többé 
a festészet aranykorát Ráfaellel, Bramantét sem tartjuk 
többé az építészet utolsó nagy mesterének. Amint hogy 
a barokk művészet ünnepélyes exkommunikácíója szintén 
idejét multa. A művészet történetében, mint egységes 
egészben, elsősorban maga a fejlődés, ennek útja és módja 
s az a körülmény érdekel, hogy miként juttatják ebben 
kifejezésre egyes korok, népek és mesterek szívük érzéseit 
s az eszméket, amelyek cselekedeteiket irányították. Ilyen 
minden ízében modern és sok tekintetben eredeti művészet-
történelmi könyv Lyka Károly műve : „A Művészet 
Könyve", az Athenaeum kiadásában megjelenő s a Művelt-
ség Könyvtára című vállalat legújabb kötete. Külföldön 
sem igen találunk munkát, amely a műtörténetírás 
modern elveinek szuverén érvényesítésével kapcsolatban 
a nagyközönség igényeinek ís oly pompásan felelne meg, 
mint Lyka legújabb nagyszabású munkája. Jól tudom, 
hogy a közönség számára írott könyvek tudományos 
értékét nálunk bizonyos körökben a priori kétségbe szokták 

vonni. Ám úgy írták bár össze száz könyvből is, nincs 
a nálunk közkeletű értelemben úgynevezett tudományos 
könyv, melynek írója több tudással, nagyobb biztonsággal 
uralkodnék anyagán, mint legújabb könyvében Lyka 
Károly. Elsősorban az látszik meg könyvén, hogy író-
jának hivatása talán már több mint két évtizede szinte 
kizárólag a művészet kultuszában merül kí. Ebben és 
ennek él. Elsősorban mint a modern művészet szószólóját 
ösmertük. Ám jól tudtuk, hogy sohasem szegődött szol-
gaílag egyes műhelyek fölfogása szócsövének, mint a 
divatos áramlatokkal úszó kritikusok közül sokan. Ez a 
körülmény emelte ki már régen az utóbbiak sorából. S hogy 
esztendőkig külföldön eltöltött ídőzése közben nemcsak 
a modern művészet törekvéseit figyelte meg, ezt legújabb 
könyve ís bizonyítja. A régi mesterek szeretettel való 
tanulmányozása, melyet nem egy modern műkrítíkus 
merő haszontalanságnak tart, csak elősegítette a modern 
művészet törekvéseinek megértésében. Az a körülmény, 
hogy a művészet régi emlékeinek javát nemcsak nézte, 
de tiszta látásával lényegükbe ís behatolt, tette képessé 
a művészettörténelemnek szinte egész körét felölelő művé-
ben, hogy anyagán korlátlanul uralkodjék s hogy ezt, 
könyve sajátos céljának megfelelően, minden ízében 
eredeti módon csoportosítsa. Aszerint, amint egyes kor-
szakainak fejlődésében különböző tényezők voltak döntő 
befolyással, Lyka Károly művészettörténetét a következő 
fejezetekre osztja i a szükség, amelyben az őskori művé-
szetről esik szó, az anyag, amely az ókor keleti népei-
nek irányát szabta meg, a stílus, a mely az antik világ 
művészetét jellemzi, a mecenás, a középkori művészet 
irányítója, a művész, az egyéniségnek a renaíssance-szal 
kezdődő felszabadulásának tényezője s végül a művészet, 
amely fejezetben a modern mesterek napjainkig találnak 
beható méltatásra. Az esztétika és művészettörténelem 
szinte meglepően szerves módon s elragadó harmóniában 
olvad össze Lyka könyvében. Sok név, még több évszám 
maradt ki innen, amely sablonos műtörténelmi munkák-
ban ezek főrészét teszi. De nincs a művészettörténelem-
ben jelentősebb, a művészet fejlődésének irányításában 
fontos mozzanat, amely itt beható méltatásra ne találna. 
S ennek a méltatásnak a módja szinte elragadó. Kevés szép-
írónk van, akinek stílusa szerzőnkével frísseség, színess ég, 
elevenség és fordulatosság tekintetében vetekednék. Kerüli 
a nagyhangú frázisokat s az útszéli kifejezéseket, amelyek-
nek ma impresszionista nyelvű íróink stíljében oly nagy 
a keletük. Egyszerűen, természetesen beszél, mindent 
megmagyaráz s oly érthető módon, hogy a legelemibb 
műveltséggel rendelkező ember ís megérti minden sorát, 

A Művészet Könyvét 55í szövegkép és l í színes 
műmelléklet díszíti, amely gondos megválogatásával igen 
szerencsésen magyarázza a szerző fejtegetéseit s kitűnő 
reprodukciójánál fogva külső kiállításával ís mintaszerűvé 
teszi Lyka remekbe írt művét. A nagy nyolcadrét alakú 
könyv, amelynek függeléke Kacsóh Pongrác értekezése 
a zene fejlődéstörténetéről, 688 oldalra terjed s tartalmas-
ságánál, szerencsés hangjánál s fölösleges pazarlás híján 
is pompás kiállításánál fogva irodalmunkban vajmi ritka 
örvendetes jelenség. —X. 


