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A TURINI VILÁGKIÁLLÍTÁS MAGYAR HÁZA* 
magyar 

A turíní világkiállítás épületeinek nagy nemzetközi versenyében a magyar ház meg- háza 
alkotásánál olyan formákat kellett keresni, amelyeket nemcsak a kiállítás céljainak lehessen 
alárendelni, hanem amelyek egyszersmind a nagyratörő magyar nemzet művészi törek-
véseivel is összhangban állanak és az elmúlt régi századok hagyományait is építészeti 
keretbe foglalni képesek. Ez a törekvés azért volt nehéz, mert ilyen irányú hagyományok 
csak részleteikben maradtak fenn. A középkor művészi maradványai a sok külellenség, 
nevezetesen a tatár és török dúlásai folytán, csaknem mind elvesztek és ilyenformán a 
házi bútorzat, edények, ékszerek, megmaradt ruhanemű, egyes fafaragások, sírleletek, 
lószerszámok, s elvétve egy-egy régi könyvben feltalálható kézi rajzdíszítés volt mindaz, amit 
a nemzeti művészet architektúrái formában való felhasználásánál figyelembe lehetett venni. 

Külföldön pedig, jól tudjuk az előző évek nemzetközi kiállításaiból, a nagyközön-
séget rendszerint és főleg csak azon alkotások tudták megkapni és lebilincselni, amelyek 
a nemzeti művészet érveréséből származtak, a nemzetközi közönség szívéhez akartak 
férkőzni ; misem természetesebb tehát, mint az, hogy a turiní kiállítás nemzetközi társa-
ságában ismét a nemzeti hangok húrjait kellett megpengetni, akkor, midőn az osztrák-
magyar monarchiát tisztán a magyar nemzet volt hívatva képviselni. Megjelent ugyanis 
az érdekes nagy kiállításon nemcsak kontinensünk minden nemzete, hanem megjelent a 
tengerentúli földrészeknek minden országa, kivételével azon néhány kis köztársaságnak, 
amely nem tartotta szükségesnek kivitelét Amerikából Turin felé irányítani. 

A turíní magyar házat szépen kellett megcsinálni ; a magyar nemzet azonban 
nemcsak szépet, hanem eredetit is akarván nyújtani, országos pályázatot hirdetett ki, 
amelyen meg is jelent a magyar műépítészek színe-java. 

A bíráló-bizottság a beérkezett pályaművek közül T ö t y Emil műegyetemi nyílv. 
rk. tanár, P o g á n y Móric és G y ö r g y í Dénes műépítészek együttesen készített pálya-
tervének ítélte oda az első díjat. A kivitellel való megbízás kiadásának ideje közben 
Györgyi Dénes súlyos betegsége miatt a további közreműködéstől kénytelen volt 
visszalépni ; a kivitellel egybekötött összes részletes tervek elkészítése és helyszíni művezetés 
eszerint teljesen T ö r y Emil és P o g á n y Móric műépítészek vállaira nehezedett reá. 

A magyar ház alapgondolatában is nemzeti, amennyiben a hármas halmot óhajtja 
építészeti formába hozni; azt a hármas halmot, amely a magyar címerben a honfoglaló 
ősmagyarok által először látott honi bércek jelképezi. E három halom erősen kiemelkedő 
motívuma uralkodik az épületek teljes kiterjedésében. Nem a középkor templomaínak 
gótikusán merész toronyképzése, sem a reneszánsz lágyan hajlott kupola vonala, hanem 
a honfoglaló magyar nomád nép sátrainak kontúrvonala lehetett csupán az a kiindulás, 
amelyből e hármas halom építészeti megoldása kiindulhatott. A homlokzati kiképzésnél 
az ablakkeretezések, a tető szarufaképzések, a színezés mindmegannyi törekvés arra nézve, 
hogy a régen elfeledett formák, szerkezetek és elsárgult színemlékek egy helyen össze-
rakva a harmonikus cél felé jussanak. Az ablakok közötti falmezők a magyar monda-
világnak nyújtottak helyet, azon jelenetek felfrissítésére, melyek benépesítve a falmezőket 
freskószerű felrakásban vonultatják el a dicsőséges őskor hagyományát. 

A magyar ház két pavíllonból áll. Az ipari pavillon főbejárata csupán eredeti 
anyagból készült; formai megoldása is magára vonja a figyelmet, amennyiben nagy 
harci sisakhoz hasonló, kupolával fedett tágas vestíbulumot mutat, amelynek jobb- és 
baloldalán kétszeres embernagyságot is meghaladó marcona hadúralakok állnak őrt. 
A kupola szimbolikus domborművei patinás vert rézből, a hadúralakok grés-anyagból, 
a főbejáró lábazata és a vestibulum belsőleg eosín-lemezekből van megalkotva. A vesti-
bulum felső frízét Attila násza és Szent István koronázásának domborművei borítják be, 
antikizáló naívsággal megalkotva. A bejárók nemes anyaga, zöldes és kékes tónusaival 
sejtelmes, komoly hangulatot ébreszt a látogatóban. Bizonyos nyomott arányok azok, 
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amelyek a vestibulumban feltűnnek, célzatosságuk azonban nyilvánvaló lesz akkor, ha a 
főbejárón belépve a nagy kupola csarnokába jutunk. E csarnok nemcsak impozáns méretei 
szerint, hanem a benne összehalmozódó színek nyugodt összhatása miatt méltán mondható 
megkapónak. A kupola belső megoldása a négyszögű alépítmény sarkaiból feltörekvő 
gerendaszerkezetekből indul ki és a vízszintes irányban mindjobban kiugró gömbfák által 
meg-megszakítva fokozatosan jut fel a tambourt képező belső faerkély pereméig. A mellvéd 
alatti kupolarészt hatalmas színes ablakok alkotják ; az oldalak festményei áttetsző koszorú-
ján át a mondavilágból merített figurális alakok színes csoportozataín keresztül szivárvány-
színek hatolnak be, ragyogva ömlik alá a napsugár. A kupola sipkája maga mindmegannyi 
színes ablak, telve stilizált felfelé röpködő galambokkal, melyek a kék égbolt hátterével 
pompás színfoltokat adnak. A fogadó csarnok falait alúl eozin-lemezek burkolják, a sarkok 
pedig monumentális magyaros ízű bútoroknak adnak helyet. A bejárattal szemben lévő 
fal alján a kiállítási fővédnökök az olasz és a magyar király mellszobrai emelkednek, 
melyek felett az emberi művészetet szimbolizáló nagy mozaíkkép tetszetősen osztja meg 
a faldíszítést. 

Az ország szívét, Budapestet, Marót i Géza tervezése szerint készült, három terem kép-
viseli, melyek Budapest látóképeít, a közhasznú intézmények felvételeit és a főv. íparrajzískola 
iparművészeti munkáit foglalják magukban. A középső felülről világított nagy terem rézveretes 
lábazattal, ugyanabból az anyagból készült virágtartókkal és magyaros ízű bútorzattal. 
A nagy kupolaterem és a székesfővárosi nagyterem között terül el az ipari csarnok ama 
vonzó része, mely két szímetríkusan elrendezett vízudvart és azok között egy folyosót foglal 
magában. E két vízudvarban a tervező műépítészek összegezték mindazt a formai és szín-
gazdagságot, amely az egész magyar házban elszórva ís oly üdítőleg hat. Az udvarok tetejét 
a középen kupolaszerű rézmenyezet borítja, melynek kerek nyitott közepén a peremen 
köralakban víz csobog alá. Eozínnal kirakott, diszkrét színekben tartott vízmedence 
fogja fel a kellemes vízfolyást, amely a teremben való tartózkodást nagyon kellemessé 
teszi. A falakat nagy nyílások törik át, melyek bájos perspektívát nyújtanak a kiállítás 
többi termei felé. A vízmedence fölött kereken régi magyar lószerszámok motívumaiból 
alkotott díszek függnek alá. A környező falakon konzolszerű kiképzéssel Zsolnay-edényeket 
és szobrokat helyeztek el. A folyosó közepét Ráth György síremlékének mása tölti ki, 
amelynek simulékony és bájos nőalakjai megragadják a szemlélők figyelmét. 

A nagy kupola jobb- és baloldalán a kis kupola termei helyezkednek el; méretben 
szerényebbek ugyan, de erőteljes és mégis kecses faszerkezetük olasz égboltot feltüntető 
középrészükkel és virágdíszükkel üdítő változatosságot hoz a menyezetszerkezetek egy-
másutánjában. E kis kupolatermekhez csatlakozik a kíállítás épületeinek két szárnya, 
melyet bazílikaszerüleg képeztek ki azon okból, hogy a világosság lehetőleg intenzív 
lehessen. A bazilika-rendszer középső magasabb hajója gömbfákból ácsoltatott kí a menye-
zeten, amelyek diszkrét színes ornamensekkel láttatván el, igen kellemes hatással csatla-
koznak az oldalok falaihoz. A hajót elválasztó négyszögletes pilléreket az ország 
megyéinek címerei díszítik. Az ipari pavillonokból kivezető kapuzatok alkotása, valamint 
azok vasalása ís egészen eredeti; a kosszarvakra emlékeztető kilincsek szemtől-szembe 
fordultokban egymással viaskodni látszanak. 

Kis terasz választja el az ipari pavíllont a mezőgazdaságitól ; pompás kilátás nyílik 
innen a tova hömpölygő Pó folyóra, amelynek partján a magyar ház fekszik. E kis 
terasz felé az ipari pavillon és a mezőgazdasági kíállítás háza hasonló kiképzést nyertek ; 
egy-egy faszerkezetű erkély ugrik kí féloldalával az épületek eme oromzatos homlokzatá-
ból, helyet adván azon magas kapuzatoknak, amelyek magyaros színezésű kerettel a 
terasz felé nyílnak. 

Az épületek ereszalja, csatornája, vasalása, zászlótartója mindmegannyi tanulmány 
eredménye; összhangzó formaalakításuk eredeti voltukkal válik ki. 

A mezőgazdasági pavillon maga jóval kisebb terjedelmű, de emeletes épület, menye-
zetszerkezete, emeleti erkélyei és falburkolatai mind fából készültek, melyek formai meg-



oldása és alkalmazott színárnyalatai tarkaságuk ellenére ís nyugodt és monumentális 
belsőt alkotnak. 

A magyar ház ellenőrzését T ö r ö k Gyula kír. főmérnök teljesítette; a különböző 
munkanemek nagy tömegét a B o r í n í testvérek és F o r n a r o l í olasz építőmesterek 
gondos közremunkálkodása mellett, az avatott művészi honi erők juttatták kellő időben 
a befejezéshez. 

A főbejáró hadúr alakjait és a vestibulum reliefjeit L i g e t i Miklós szobrászművész 
mintázta ; a vízudvarok medencéinek közepén alkalmazott szoborcsoportok ís az ő kezéből 
kerültek kí. 

A pavíllonok ablakai közt lévő pillérek freskódíszítései G a 1 b a v y Testvérek 
képességét dicsérik; a domborműves vas- és rézmunkák G a l a m b o s Jenő műhelyéből 
kerültek ki. Az ízléses asztalosmunkákat a pavillonok négyszegletes kapuzataival együtt 
íf j. D v o r a c s e k József végezte ; a vízudvarok jól működő berendezését S c h i n d l e r 
Ignác rendezte be. A nagy kupolacsarnok mozaik képét kőrösfőí K r í e s c h Aladár tervei 
szerint M a j o r o s és B á t k y mozaíkkészítők helyezték el ; ugyanott a bejáróval szem-
ben felállított és eosín-postamenseken álló magyar és olasz királyok mellszobrai T e l e s 
Ede szobrászművészetét dicsérik. A Budapest székesfőváros három kiállítási nagy termé-
nek ízléses szobrászmunkája M a r ó t í Géza tanár műterméből kerültek kí ; a nagy 
kupolacsarnok monumentális bútorai S z é k e l y Ödön bútorgyáros műhelyében, a nagy 
és kis kupola színes üvegmunkáí G r e f f Lajos és B á n s z k y Sándor iparművészek közre-
működésével R ó t h Miksa cs. és kir. üvegfestő műtermében készültek. Végül külön kell 
megemlítenünk, hogy a magyar ház két pavíllonjában alkalmazott edényeket és dísz-
tárgyakat, valamint az épület grès- és eozín-lemezeí a pécsi Z s o l n a y-féle kerámíkaí gyár 
szállította. E kiváló erőknek összhangzatos és buzgó együttműködése tette lehetővé, hogy 
a pavillon idejére elkészült és összhatásában olyan jól sikerült. 

Merésznek látszott talán az a törekvés, mely a magyar házat nemzeti karakterrel 
akarta ellátni és az architektúrában olyan mesgyéken kívánt haladni, melyek kellő 
hagyományok hiján bizonytalan végcél felé vezetnek. Az eredmény azonban, amelynek 
létrejöttét hosszú olasz sztrájkvíszonyok ís hátráltatták, elvítázhatlanul megérdemli az elis-
merést, amelyet a becsületes munka megérdemel. 

Az olasz és német újságok jóformán valamennyien hosszasan és igen szimpatikusán foglalkoztak a kíállítás 
magyar részével ; mi itt egyes lapvéleményeknek azokat a részeit közöljük, amelyek magára a kiállítási pavíllonra 
vonatkozó kritikát tartalmazzák : 

„ F r a n k f u r t e r Ode r-Z e i t u n g" (1911 június 17.). „Magyarország eredeti és felette művészi nagy 
pavlllonban igen értékes kiállítását mutatja be a modern bútoroknak ; elragadó kerámiai és műipari termékeinek 
magyar nemzeti stílusban." 

„ S t a m p a" (1911 április 22.). „A magyar pavillon. A kíállítás területén tovább haladva, egy fantasz-
tikus vízió vonja magára figyelmünket ; a Póban visszatükröződő fák sötét tömegei között sajátszerű obeliszkek 
húzódnak el sárga, zöld és vörös színekben ragyogva és szigorú mértani látomány gyanánt tűnik fel egy épület 
nagy, sima és meztelen felületeivel, élénksárga színeiben, négyszögletes csúcsban végződő piramisaival. Egy 
más időkből való barbár és erőteljes látomány ; megélénkítve primitív népek erőszakos és összhangzatos poli-
kromíája által. Ez a magyar pavillon. A sziámi pavillonon kívül az egyetlen színezett épület, mely a kiállítás 
épületeinek egyformaságában, az egyetlen nagyon jóleső esztétikai akcentus ; könnyű megjósolni, hogy éppen 
ezért legjobban fogják élvezni. A bámulat őszinte lesz, mert a magyar pavillon, amelyet Tőry és Pogány 
építészek terveztek, a kiállításnak nemcsak egyik legkarakterísztikusabb épülete, hanem a legösszhangzatosabb 
és legtökéletesebb ís, amelyet a legfinomabb művészi ízléssel terveztek és alkottak meg a legkisebb részletekig. 
Magyarországnak már most ezen a téren legszebb emlékei lehetnek : Torinóban, Milánóban, Velencében, 
Rómában. A magyar kiállítások kiváltak egészük összhangjával, az ízléssel és az anyagnak pompájával. Az 
épület fából való alkotmány, amely nem rejti el szervi karakterét, sőt ellenkezőleg kiemeli azt és belőle veszi 
dekoratív részleteit. A csúcsos piramisok szerkezetükben és oldalnézetükben, emlékeztetnek a jurtok négyszögletű 
sátraira, a régi keleti táborokra ; a rendkívül élénk sokszínűség, eredeti vidámsággal ruház fel minden egyes 
építészeti tagozatot, megmutatván ellentétképpen, hogy milyen szegény a modern faldiszítés. Két épülete van a 
magyar kiállításnak ; a nagyobbik az iparnak van szentelve, a kisebbik a mezőgazdaságnak van fentartva ; 
az épületek maguk világkiállításra méltók és a Pó partján a legérdekesebbek." 

„ C o r r i e r e d e l l a Ser a". Luigí B a r z í n í . (1911 május 2.) Magyarország pavillon ja. „A fenséges 
pavillon készen állolt már a legapróbb részletekig. Ebben az épületben a berendezés munkája nem kevésbbé 
csudálatos, mint maga az épület ; nincsen egy sarok, nincsen egy részlet, amely nem volna művészileg átgon-
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A turini dolva ; az egész végtelen szeretettel volt áttanulmányozva avégből, hogy annál meglepőbb és összhangzatosabb 
világ- hatás érethessék el. A stílus tisztán magyar } a díszítés a legrégibb magyar elemekből vett és mégis annyira új. 
Kiállítás Tizenöt vagy húsz évvel ezelőtt, Magyarország követte még a mí formáinkat és a mí ízlésünket, nem birt 
magyar még semmi eredetiséggel, sem az építészetben, sem a díszítésben. Gazdag segédeszközeinek felhasználásával és 
háza azok óriási fejlesztésével azóta azonban valóságos reneszánsz virágzott fel. A magyar művészek ihletet merítettek a 

magyar formák legtávolabbi megnyilvánulásaiból is ; visszatértek műveltségük eredetéhez ; tanulmányozták a 
virágzó Árpád-dinasztia hátrahagyott maradványait, a műveletlen nép által megörökített hagyományos formákat : 
nyakékeiben, kunyhóiban, hímzéseiben, házi tárgyaiban, amelyek változatlanul maradtak meg kilenc évszázadon 
keresztül. Ezen forrásokból merítették az új stíl eszméjét, ízlését, vonalait ; fel tudták emelni a kezdetleges 
művészetnek ezen egyszerű nyers kifejezéseit alacsonyságukból a fenséges nagyságra. Olyanok voltak, mint a régi 
szántóföld, amelyet modern szántóvető-eszközök munkálnak meg. A magyar pavillon egyszerű és merész. 
Eredeti egészen a bízarrságíg és mégis összhangzatos ; van benne szenvedélyesség és ünnepélyesség. Nagy hatások 
érettek el nyers, majdnem vad motívumok kifejlesztésével. Belsejében a kupolák és mennyezetek, amelyek 
hatalmasan emelkednek fel, fatörzsekből készültek. Ha Szent István korában kellett volna egy nagy templomot 
emelni, akkor azt így kellett volna felépítení. Vannak benne szláv és vannak benne keleti elemek is. Magyar-
ország régi dekoratív motívumai, amelyek így hangsúlyozva formát öltöttek, sajátszerűen ázsiai jellegű remi-
niszcenciákat keltenek fel és amellett a faj eredetét is hirdetik. Ez a jelenlegi bámulatos magyar művészi reneszánsz 
azonban a hódítás korszakát ís dicsőíti ; megeleveníti a modern technikával mindazokat az elhanyagolt elemeket, 
amelyek a magyar nemzetnek karaktert és különös fiziognómíát adnak. Keresvén azt, ami e nemzeti művé-
szetben tisztán és jellegzetesen maradt meg, megtaláltuk a kissé barbár, de fenséges és édes pogányságot, mely 
a pusztai dalban csendül meg . . . " 

„ P e s t e r L 1 o y d". T h í e b e n Emil. „Hat héttel ezelőtt volt alkalmam a magyar kiállítási pavíl-
lonokat a Valentíno-parkban először meglátogatni, hogy a lap olvasóínak a fantasztikus tündérpalotáról teljes képet 
adjak, melyet két nagytehetségű magyar építőművész találékonysága hozott létre ; Tőry műegyetemi nyílv. 
rk. tanár és Pogány műépítész tervezték és alkották azt meg, hogy az ipari munka eredményei és az ipar-
művészet, mezőgazdaság, állattenyésztés és erdészet számára a Szent István koronája alatt egyesített orszá-
goknak méltó otthont teremtsenek. Akkor természetesen a belső architektúrának eme csodálatos részleteit még 
nem lehetett megfigyelni, melyeket a szorgos kezek azon idő óta befejeztek és amelyek a magyar pavíllonokat 
a kiállítás valóságos ékítő darabjává avatták. Ami a legszimpatikusabb azonban, az a művészi érzék eredetisége, 
az a nemzeti karakter, mely az egész alkotásból és annak minden részletéből elősugárzík. Úgy éreztem, 
mintha a konvencionális művészi világba, mely a közeli és távolabbi múltból veszi* művészi motívumait, egy 
életerős, egészséges légáramlat vonulna keresztül, amely a földszag fűszeres illatát, a bácskai megszántott 
földrögnek és a Kárpátok erdejének illatát a píemontí vidékek közé hozza be. Köröskörül ugyanis a XVII. 
század olasz barokk-stílusa uralkodik a maga kupoláival és tornyocskáival, telve csígaalakú görbe vonalaival, 
megszámlálhatatlan alakú architektúráival és ornamenseível, oszlop- és píllérsoraíval, szóval mind ama építé-
szeti formákkal, melyek egy rég elmúlt időnek tartozékai. Ezzel ellentétben e pavillonoknál egy hosszúra nyúlt 
építkezéssel állunk szemben, melynek meleg, intenzív sárga tónusa kellemesen válik el a kiállítási épületek 
általános fehér színétől. Különleges piramisok, számszerínt három, merészen nyúlnak a légbe a Pó felőli 
aranyozott obelíszkek mellett, mely utóbblak a magyar címer jelvényeit hordozzák. A magyar címer a maga 
hármas halmával adhatta a művészeknek kompozíciójuk alapgondolatát, amely az eddig szokásos stílusok 
egyikéhez sem sorolható és amely még sem olyan bizarr, mint a bécsi szecesszió kinövései ; szép vonalai és 
különösen színpompája által, mely benne él és fejlődik, megragad bennünket és érdekel is egyszersmind. 
Milyen szépen van például eme píramisalakú tetőzet tagozva 1 Monumentális üvegablakok törik át a falfelü-
leteket. Színesen mázolt kőgerendák a magyar parasztházból, közötte motívumokkal díszített ornamensekkel 
körítik eme üvegablakokat. Ezek mellett ismét a falsíkoknak ís jut kellő érvényesülés ; felettük a zöldesszínű 
és kiugrásokkal, valamint gombokkal ékesített szaruzatok érvényesülnek tetszetősen. Az egész tetőzet olyan, 
mintha a hún-nomád sátrak formáját utánozná. Meglepő azonban az a benyomás, amely a látogatót fogadja 
akkor, amidőn a főbejáraton át az ünnepi csarnokba lép, amely felett a három piramis legmagasabbíka 
emelkedik. Azt hihetném, hogy valósággal egyszerre a fantasztikus regék országába hatoltam, hogy ama 
tündérvílágot fedeztem fel, amely a színpompa otthona, azé a színpompáé, mely a piramis legmagasabb 
csúcsáig felnyúló üvegablakokon, a színes faszaruzatokon az eozín-burkolású falakon és a főbejáróval szemben 
levő mozaíkfestményen végig egyforma összhangban érvényesül. Magyarország ezen eredeti pavillonjaínak 
létesítésével, melyeket a külföldi szaktekintélyek ís a turíni világkiállítás „clou"-jának ismertek el, világos 
bizonyítékát adta művészi előrehaladásának ; nem elégedett meg azzal, hogy a pavillonjaínak pompás köntöst 
adjon, hanem megfelelő belsőségeket óhajtott bennük teremteni, melyek az erőteljesen előretörő ipar és mező-
gazdaság termékeit ízléses és tanulságos módon foglalhassák magukba, azon célból, hogy bennük a nemzet-
közi látogató közönség Magyarországot — mint a kontinens par excellence földmívelő államát — meg nem 
vetendő iparával együtt szemlélhesse." 

„ K l e i n e P r e s s e , F r s n f c l u r t a. M." (1911 június 7.): „Az idejére elkészült pavíllonokhoz 
csatlakozik elsősorban Magyarországé, mely eredetiségével és az országban található termékekkel és pedig : 
az állattenyésztés, mezőgazdaság, vadászat, bányászat, lakberendezések stb. által a leghatásosabban és a műízlés 
fokozott igényeivel pompás kiállítást tudott létrehozni. A két kiállítási pavillon színezésével és távolról ragyogó 
aranyozott píramísformájú tornyaival és pilonjaival valóban megkapó hatást gyakorol, mely a Pó folyó 



oldalán még csak fokozva tükröződik vissza. Aki csarnokaiban a számtalan művészi és természeti kincseket 
tanulmányozta, olyan benyomással távozik, mintha a magyar fővárosban való élvezetes tartózkodás után, 
magát az országot tanulmányozta volna. Magyarország mintaszerű gyűjteményét mutatja be mindannak, 
amit a nemzet egyáltalán nyújtani képes." 

„ N e u e B a d i s c h e Z e i t u n g , M a n n h e i m " (1911 július 13.). „A kiállítás díszét elsősorban a 
teljesen készen álló magyarországi pavillonok képezik, amelyek már külső architektónikus keretüket illetőleg, 
egészen eredeti és kiválóan festői módon mutatkoztak be ; nem csoda, mivelhogy a magyar építészek között egy 
országos tervpályázat útján jöttek létre. Merészen különböznek a rendes sablontól a csaknem bizarr módon 
megrajzolt ornamentikájuk által, mely a nemzeti tradíciókat követi és ennélfogva különösen figyelmet érdemel. 

„ T ä g l i c h e R u n d s c h a u " . Berlin. (191Í július 7.). „A magyar pavillonok az egész kíállítás leg-
eredetibb alkotásai. Magyarország az egész kiállításon a vezetőszerepet vette át és Tőry és Pogány műépítészek 
oly épületet emeltek, mely a csarnokok architektúrája közepette méltán feltűnik. Mint ahogyan a magyar 
címerben a három halom van feltüntetve, a monda szerint ama három legmagasabb hegynek szimbólumaként, 
melyeket a magyarok honfoglaló bevonulásuk alkalmával az új hazában találtak, úgy emelkedik kí a sárga 
magyar pavillonok eme három piramisa zöld zsíndelyfedlével, mely egyszersmind formája által a nomád 
sátrakra emlékeztet. A középső magasabb^ piramis, mely circa 60 méter magasságban, a kiállítás minden 
kupoláját és tornyát túlszárnyalva emelkedik fel, belsejében a magasbatörő fakonstrukciót áttörő színes üveg-
festményei által bűvös világításban részesül. Az ó-magyar műemlékek a pavillonok díszítéseiben méltón ünnep-
lik feltámadásukat. Mintaképpen a síremlékek ornamenseí, az ország némely részében kiásott régi fegyverek 
díszítései, lószerszámok, bútorok és házi eszközök, épp úgy, mint a ruhanemüek, szőnyeg- és kincsmaradvá-
nyok szolgáltak, anélkül azonban, hogy az élénk színgazdagság az egész alkotásnak nyugodtságát és művészies-
ségét megzavarná ; az a cél, hogy a keleti hangulat eléressék, legteljesebb mértékben sikerült is." 

„ M ü n c h e n e r N e u e s t e N a c h r i c h t e n " (1911 július 14.). „Magyarország ezúttal ís valami 
egészen eredetit alkotott. Amíg Ausztria talán kissé meggondolatlan takarékosságból meg sem jelent, Magyar-
ország egyike volt a legelsőknek, akik pavíllonjaikkal elkészültek. A magyaroknak nemzeti történetükre való 
büszkesége és önállósági törekvése, építészeiknek szinte előírták a Turinban követendő stílust. Megvetették 
ennélfogva a többi nemzet által nagyobbrészt követett architektónikus kiállítási vezető motívumokat és a keleti 
és szláv irányzatoknak merész keverékével, történelmi szímbolisztikus felfogással olyan épületet emeltek, mely-
nek bizarr, de egyszersmind esztétikai eredetiségét letagadni nem lehet. A hazai ipar, lakberendezések, fa-, bőr-, 
fém- és kerámiái ipar sok látnivalóval kedveskednek," 

„ B o l e t t i n o u f f i c i a l e de l l ' e s p o z i o n e i n t e r n a t i o n a l e di T o r í n o". „így képzeltük 
Magyarországot, a tiszta Magyarországot nagyszerű stíljével, élénk színeivel ; motívumaiban a hímzésekkel 
teljes arany-medaíllonok között, amelyek kosztümjeít tükröztetik vissza, azzal a tisztán nemzeti tónussal, amely 
álomba ringat és elfelejteti velünk azonnal, hogy éppen most hagytuk el a valentínói fasorokat. Nem tudjuk, 
mit képzeljünk a melegen sárga épületekről. Három egekbe nyúló piramisa, négyszögű és nyugodt síkokból 
alkotott talapzatai, kissé mauzoleumszerüek, mintha a nagy emléket egy harcos nép építette volna egyik hősének 
emlékezetére. Egy nemzet ébredt fel ősi álmaiból, hogy bemutatkozzék ősi formáiban az ipar minden terén. 
Akik nem technikusok és nem is tudósok, meghatva állanak meg ezen egészséges és antik ízű művészet előtt 
és a kissé el ís ábrándozó természet, amikor a nap sugara reá esik az elhalványodó, aranyos folyóra, az immár 
sötétszínű fákra és utolsó sugarait gyújtja fel a csúcsokon, szeretné, ha ráborulna az este ezen fantasztikus 
épület árnyékában, hogy meghallgathassa egy rapszódíának énekét, egy leányajak epekedő akkordjait." 

„ B e r l i n e r B ö r s e n-C o u t i e r " (május első felében). „A magyar pavillonok a kíállítás valóságos 
„clou"-ja, melyek architektúráját a kiállítási modern építészet és díszítés műremekének kell mondanunk. Az 
irigységnek el kell némulnia a magyarokkal szemben, mert fején találták a szöget ! A két pavilion, mint 
minden magyar művészet, erősen keleties ízű s emlékeztet Magyarország némely régi műemlékére. A stílus 
teljesen egységes és még a virágcserepek facövekeiben is megnyilatkozik. Ritkán láttam még a legkisebb részletéig 
is ennyire átgondolt és a legrejtettebb szögletben ís megnyilatkozó szép építkezést. Akinek pedig öröme telik a 
színekben, az a magyar csoportból teljes kielégüléssel távozhatik. Két hipermodern és mégis ősklasszikus jellegű 
vízmedencéi körül fennakad a közönség zöme ; egyöntetű az a meggyőződés, hogy e medencék a látnivalók 
legérdekesebbjei közé fognak tartozni. A többi nemzet e „c!ou"-t aligha fogja felülmúlhatni. A német vízme-
dencét ís láttam már Turinban ; ez az alkotás szintén igen monumentális. Szépnek azonban, szemet és szivet 
elragadónak csak a magyar művészi medencék mondhatók. Nincs bennük semmi ami merev, ami kihívó volna ; 
harmonikusan illenek a kutak üdítő vízcsobogásukkal a magyar épülethez. Magyarország büszke lehet e kiváló 
turíní alkotásra, amely mellett a többi nemzet palotái valóban csak sablonos hatást keltenek." 
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