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kon egy sombokor lángoló pírja adja meg a 
hátteret, valóban megragadón szép lehet, de 
nem mi tettük azzá, hanem a véletlen, amely 
ezeket az elemeket történetesen így össze-
hordta. Szinte azért szépek, mert nem avat-
koztunk bele harmonikus összecsendülésükbe. 
A nagyvárosi temetőt azonban nem bízhat-
juk így a jó sorsra s nem is volna rá ok, 

miután módunkban van igénybe vennünk az 
emberi szellem legszebb instrumentumát, amely-
lyel fenségessé, széppé lehet tenni a világot : 
a művészetet. 

Csak az kár, hogy oly ritkán vesszük 
igénybe s csak későn, utólag jut eszünkbe, 
hogy ezt bezzeg másként is csinálhattuk 
volna. 

ELEK ARTÚR: HIKISCH REZSŐ 
MŰVÉSZETE 

Kossuth-mauzoleum pá-
lyázatán, melyen legjava 
építő- és szobrászművé-
szeink vetekedtek a dí-
jakért és a megbízásért, 
a harmadik díjat egy telje-
sen ismeretlen nevű építő-
művész nyerte el: Hikisch 
Rezső. Senkisem tudott 

róla addig, nem is tudhatott, mert a fiatal 
művésznek Magyarországon az volt az első 
szereplése. Miután az építés elemi ösmereteit 
itthon megszerezte, külföldre ment művésze-
tet tanulni. Három esztendeig volt a drezdai 
művészeti akadémián a parlamentépífő Wallot 
mester megbecsült, ki is tüntetett tanítványa, 
és társa a tanulásban annak a nagytehet-
ségű építésznemzedéknek, melyre a jövő Né-
metországának építői feladatai várnak most. 

Drezda után Münchenbe ment és ott egy 
másik kiváló mester, Fischer Theodor köré-
ben dolgozott. Majd elindult világot és idegen 
művészetet látni. Megjárta Párist, de csaló-
dottan fért vissza belőle, mert a modern 
francia építőművészet törekvéseiben és ered-
ményeiben érzéketlenséget látott az építő-
művészet igazi feladatai iránt. Lelke mélyéig 
értékes benyomásokkal megrakodtan került 
haza azonban Olaszországból. 

Most már itthon is maradt és munkához 
látott. S jellemző reá, hogy mindjárt az első 
feladat, amelynek nekivágott, nagyszabású 
probléma volt, Kossuth Lajos mauzóleuma. 
Azon a pályázaton érdekes jelenség volt a 
fiatalok vetélkedése az öregekkel. Sok tehet-
séges fiatalunk mutatta meg rajta oroszlán-
körmeit, de egészben véve szertelenség jel-
lemezte törekvéseiket, az a vágy, hogy min-
den hagyomány nyűgétől szabadulva érvé-
nyesítsék akár a művészetük természetéből 
következő törvények ellenére is a maguk 
sajátos egyéniségét. Láttunk ott olyan építé-
szeti terveket, amelyek visszafejlődést mutat-
tak az építés ősállapota felé, mikor az épí-
tők még nem ismerték a tömegek megosz-

tásának feladatait, Voltak ott építészeti ter-
vek, melyek szobrászi észjárással kíséreltek 
meg épületet szerkeszteni és olyan szobor-
tervek, melyek a festő sajátos gondolatme-
netét követték. 

Mindezek közt a fiatalok között korra két-
ségtelenül Hikisch volt a legfiatalabb, alig 
huszonöt éves. Komolyságra, érettségre, meg-
állapodottságra mégis ő képviselte soraikban 
a meglett kort. Már első pályaterve rávallott 
arra az egyéniségre, akivé később fejlődött : 
a monumentális tervezőre, a tömegeknek biz-
tos arányérzékű elrendezőjére. Nyilván ezek 
a tulajdonságai is szerezték meg számára a 
díjat, amilyen ismeretlen és egészen fiatal 
művészeknek a mi pályázatainkon nem igen 
szokott kijutni. Ugyanakkor azonban a bíráló-
bizottságban és még inkább a fiatalabb épí-
tészek körében sokat példálództak Hikisch 
mauzoleumtervének „németes" jellemével. Ez 
pedig súlyos vád volt abban az időben, mi-
kor a fiatalok még nagy hittel bíztak abban, 
hogy Lechner Ödön egyéni stílusát egyete-
mes magyar építőstílussá tudják majd fej-
leszteni s mikoriban az építőművészek egyé-
nisége féktelen ambícióval kívánt mindenféle 
történeti stílustól függetlenül érvényesülni. 
Hogy ez a Vád, mely sokáig üldözte Hikischt, 
mennyire üres jelszó volt, máig már a vád 
megkovácsolói is bizonyára belátták. Még 
előbb mulatságosan rácáfolt annak a kiállí-
tásnak juryje, melyet Wallot tanítványai ren-
deztek munkáikból néhány évvel ezelőtt, azóta 
elhalt agg mesterük tiszteletére Drezdában. 
Ott Hikisch mauzoleumterve ellen az volt a 
főkifogás, hogy túlzott módon magyaros ízű. 

A németesség szemrehányásától, melyből 
az egyénietlenség vádját érezte ki, úgy igye-
kezett szabadulni a fiatal művész, hogy népi 
művészetünk formai kincsei között keresett 
építészeti törekvései számára fölhasználható 
elemeket. Egy időre maga is a magyar építő-
stílus keresői közé állott be. Ilyenféle törek-
vésre vall az a terve, mellyel a szegedi 
fogadalmi templom pályázatán vett részt. 
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íí Tettre váltan őrzi e keresgélő korszakának 
» emlékét a halasi városházának hatalmas 
• épületkomplexuma, amely festői elrendezésé-
• vei és lendületes vonalú részleteivel a vidéki 
íí magyar városok egyik legszebb városház-
y megoldása. 
« Kortársainál jóval hamarabb látta be azon-
• ban Hikisch, hogy az az út, amelyen kora a 
í! sajátos magyar építészeti stílust keresi, nem 
$ vihet célra. Az, amit Lechner a magyar népi 
« művészet motívumainak fölhasználásával 
• alkotott, nem annyira építészet volt, mini inkább 
í! felületdíszítés. S követői és utánzói — még 
$ a tehetségesebbjeik is — azzal, hogy tovább 
• mentek mesterök útján, csak annál inkább 
• eltávolodtak az építőművészet tulajdonképpeni 
u feladataitól. Budapest utcái és a vidék városai, 
y sajnos, sokáig fogják még annak a szeren-
<í csétlen korszaknak torz alkotásait látni. 
• Hikischt ízlésének józansága, nevelése és 
íí konzervativus egyénisége megőrizte korának 
y túlzásaitól. Pillanatnyi ingadozás után vissza-
« tért képzeletével abba a formavilágba, amely 
fi mindig is Iegmegtermékenyííőbben hatott reá : 
íí a klasszikai formák közé. Ha immár teljesen 
y egyéni stílusának elemeit vizsgáljuk, magunk-
• nak is az oszloprendekkel és koronázó pár-
• kányokkal, a szervesen fölépített és harmó-
íí niássá kiegyensúlyozott tömegekkel gondol-
ja kozó korok formavilágába kell visszamennünk. 
• Amellett kevésbbé szigorú stílusú korok is 
• hatottak reá, leginkább a bárok, amelynek 
íí különösen díszítő motívumaihoz fordul szí-
y vesen. 
• Nem szükséges bizonygatni, hogy meglevő 
• elemeknek ilyen fölhasználása nemcsak joga 
íí a művésznek, hanem hogy, kivált az építő-

művész, el sem lehet nélkülök. Valahová 
• visszanézünk, minden igazi művész alkotásai-
ig ban ráakadunk olyan elemekre, melyeket 
íí régebbi koroktól kapott örökbe. Minden azon 
V fordul meg, hogy mennyire egyéniség az, ki 
• hozzájuk nyúl. Ezért lehetséges az, hogy 
• dolgozhatik az olyan művész mint Hikisch 
£ görög oszlopfőkkel és architrávokkal, fel-
y használhatja tervein a Pantheon vagy a Palazzo 
• Farnese michelangelói párkánymegoldását, — 
H gondolkodása módjánál, annál fogva, ahogyan 
M az elemeket egésszé rakja össze, ahogy a 
JJ részeket tömegekké foglalja a maguk sajátos 
• rendeltetésének megfelelően, alkotása egyéni 
íí és egyben modern : lényegénél fogva külön-
£ böző mindattól, amit a mult alkotott. 
X Fokról fokra alakult ki Hikisch egyénisége. 
• Szerencséje volt — amit sokáig balsorsának 
íí hitt —, hogy megbízások híján pályázato-
» kon kellett erejét kifejtenie. Mindig a lég-
ii nagyobb feladatokat választotta ezután is, 
• azokat az alkalmakat, melyek monumentális 

megoldást kívántak. Az Erzsébet-szobor íí 
problémájával, melynél nagyobb és bonyolul- » 
tabb talán sohasem merült még föl művésze- V 
tünkben, háromszor is megpróbálkozott. A • 
második szoborpályázaton a négy első díj í 
egyikét nyerte el, vagyis tervét a pályázó y 
legjobbakéval egyenlőrangúnak minősítette a V 
pályabíróság. Hikisch volt ott az egyetlen • 
pályázó, ki fölismerte, hogy azon a helyen, í 
ahova a szoboremléket tervezni kellett, a y 
problémát csak építészetileg volt lehetséges « 
megoldani. Komoly, csaknem szigorú, klasszikai • 
ihletű művét különösen a berlini Schmitz íí 
Bruno, a jury külföldi szakértő-tagja méltá- y 
nyolta. Nagy egyszerűségével, tömegeinek • 
hatalmas erejével ez a pályaterv lényegesen • 
elütött a többi pályázó kevésbbé szerves és n 
többnyire ötletek keresésében kimerülő törek- y 
véseitől. • 

Az Erzsébet-szoboremlék problémája az- • 
után is szakadatlanul foglalkoztatta Hikischt. » 
Tervei pályázatról pályázatra érettebbek lettek, y 
Egyik ábránk azt a megoldását mutatja, melyet • 
az Erzsébet-emlék új helye számára gondolt • 
ki a Várhegy oldalára. A pályázaton nem íí 
az ő megoldása győzött, de része jutott abban y 
az elégtételben, hogy az utolsó Erzsébet- • 
pályázat juryje elméletben az ő megoldásához • 
tért vissza. Az Erzsébet-emléknek ezen a sor- » 
rend szerint utolsó pályázatán (1913) mutatta y 
meg Hikisch képességeinek teljes erejét. • 
A félkörű oszlopsor, melyet a királyné szobor- J| 
alakja köré tervezett, felfogásának hatalmas- » 
ságával messzire kiemelkedett a többi pályázó y 
munka fölé. Az a pályázat mindenkit meg- « 
győzhetett róla, hogy nincsen még egy olyan í 
művészünk, ki a tömegekkel úgy tudna n 
bánni és kinek oly fejlett arányérzéke volna y 
mint Hikischnek. • 

Az Erzsébet-emlék történetének mentén J[ 
követtük Hikisch Rezső fejlődésének útját. í 
De épp olyan fontos szakaszai annak Hikisch y 
egyéb pályázásai ; azok a tervei, melyekkel a • 
Szabadságharc-szobor és a kassai Rákóczi- f! 
emlék két pályázatán, a Kossuth-szobor első » 
pályázatán és egyéb vetélkedési alkalmakon V 
vett részt. Mindenütt a legelsők közé osz- • 
tályozták, amíg a tervek művészeti értékét í| 
vizsgálták meg; de következetesen eltekin- » 
tettek fölötte, valahányszor a megbízás oda- y 
ítélésére került a sor. Az a nagy munka, az • 
a sok esztendő, amit pályázataira fordított ft 
Hikisch, még sem volt kárbaveszett áldozat, y 
Azonközben tanulta meg tiszta művészeti V 
feladatokon a nagyszabású koncipiálást, a • 
gyakorlati érdekektől, a megbízók hétköznapi í 
szükségleteitől nem feszélyezett monumentális £ 
gondolkodást. Alakuló tehetsége számára V 
kitűnő iskola volt az a sok pályázat, amin • 
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megalkuvás, a pályabíróságok személyi ösz-
szetételére való tekintet nélkül foglalkoztat-
hatta tervező képzeletét. Azokon érett meg 
kész egyéniséggé, másrészt pedig fokról 
fokra ott lett neve ismertté, tehetsége el is-
mertté, ott nyilt meg számára az érvénye-
sülés útja is. 

Profán építészeti feladatokhoz mindezek 
miatt aránylag sokára juthatott Hikisch. A ha-
lasi városháza érdekes épület-csoportjáról már 
megemlékeztünk. Itt a fővárosban az óbudai 
községi iskola volt egyik első meg is valósult 
alkotása. Bár a telek szerencsétlen alakja 
akadályozta a koncipiálásban, ennek az épü-
letnek tömegét is kiválóan sikerült megol-
dania. Ábráink között csak egyik kapujának 
megoldását mutathatjuk be; de az is fogal-
mat ád Hikisch szerves tervezési módjáról 
és nagyfejlettségü arányérzékéről. 

A művész legújabb alkotásai közül való 
az Astoria-szálló kettős épületének a Kossuth 
Lajos- és a Magyar-utca sarkán összesző-
gellő része. Ez az épület és az a másik bér-
ház, melyet Hikisch az Astoria-szállón túl a 
Múzeum-körúton épített, mint specifikus „vá-
rosépífő"-f mutatja be a művészt, mint olyan 
tervezőt, ki épületének egyéniségét alárendeli 
az utcakép jellemének és arra törekszik, hogy 
környezetével harmóniába jusson. A város-
építés e nemes, az egészhez alkalmazkodó 
módjának Budapesten hagyománya van, csak-
hogy rég elvesztette erejét. Az Andrássy-
útnak majdnem zavartalan harmóniája (ami 
zavaró benne, az már az újabb korszakok 
munkája) a tanúsága annak, hogy mit jelent 
a városokra nézve egy-egy olyan korszak, 
melynek építői egymáshoz simulva és az 
egészben fölolvadva igyekeznek a maguk 
egyéniségét érvényesíteni. Amióta a nagy-
körúton egymáshoz alkalmazkodás helyett 
viaskodásra keltek egymással az építők, azóta 
utcáink képét széjjelrongyolták az individua-
lista törekvések, az egymással tülekedő ku-
polák és oromzatok sziluettjei. Az újjá-
épülni készülő Múzeum-körútnak hihetőleg nem 
ez lesz a sorsa. Hikisch alkotásai megadták 
már építészeti karakterét, magassági, tér-
beosztási arányait s abban a keretben min-
den még oly egyéni törekvés is jól elfér. Ma-
gukról az épületekről, szemléltető képek 
híján, ezúttal nem akarunk beszélni, csak a 
szálló halijára, nemes térhatására hívjuk föl 
a figyelmet. 

Ugyanaz a nagyszabásúra törekvés, mint 
monumentális alkotásait, jellemzi Hikisch 
kisebb munkáit is, elsősorban síremlékeit, 
melyek immár szép számmal vannak a 
főváros temetőiben. — Az egyik képün-
kön bemutatott síremlék, sajnos, nem ke-
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rült kivitelre. Formabeli gazdagság és a 
részletek szépsége tekintetében talán első 
helyen áll ez a munka Hikisch síremlékei 
között. 

A művész legutolsó alkotása néhai Rosen-
berg Gyula mauzóleuma. Igazi monumentum 
kisméretűségében is, egyszerű formái tele 
vannak erővel és méltósággal. A finom-
ságokat, a felületet tagozó ékítményeket, 
belsejébe rejtette a művész. Ott fedezhetjük 
föl Hikisch ornamentumait, melyeken klasszikus 
korok ihlete érzik s mégis minden ízük 
egyéni zamattal teli. Kevés és egyszerű 
motívumból szervesen szövöttek. Az olyan 
nagy tömegek közt élő képzeletnek mint 
Hikisché, az ornamentum nagyon másodrendű 
anyagszámba mehet. De ha hozzányúl, azt 
is teljes elmélyedéssel teszi, mint ahogy 
Hikisch azok közé az építőművészek közé 
tartozik, kik terveiket végig maguk dolgozzák 
ki s még legapróbb részleteiken is rajta 
tartják szemüket. Hogy sok kortársához ké-
pest aránylag olyan kevéssé termékeny ez a 
művész, abban nagy a része elmélyedő ter-
mészetének és annak, hogy munkáinak még 
részleteit sem szereti másra bízni. 

Ezekben a nehéz időkben az a gondolat 
tartja a lelket az emberiségben, hogy a nagy 
háború után nagy békesség, a dúlás és pusz-
títás után nagy alkotás, nagy építés követ-
kezik majd. Az az új korszak hihetőleg meg-
termi majd ennek a művészünknek a tehet-
ségéhez méltó feladatokat. 
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