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Az O. M. Kir. Iparművészeti Iskola Évkönyvéből. 

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ 
EMLÉKSZOBRÁ 

IRTA ÉBER LÁSZLÓ 

z Erzsébet királyné emlé-
kének tervezésére immár 
hatodízben hirdetett pá-
lyázat egyik szellemes és 
tudós bírálója érdekesen 
fejtegette azokat az ellenté-
teket (antinómiákat), ame-
lyek a pályázat körülmé-
nyeiben rejlettek és a ter-

vező művészeket, műveiket erősen befolyá-
solták. A világháború tragikus, a művészi tevé-
kenységet bénító kora szerinte kétségessé teszi, 
vájjon méltó módon ölthet-e testet a nemzet 
élő kegyeletéből és hálájából fakadó várakozás. 
A pályázati feltételek értelmében a művészek 
tetszésük szerint akár a budai várhegyen levő, 
már az utolsó pályázatok alkalmából a had-
testparancsnokság épülete és a Vörös kereszt 
palotája között kijelölt helyet, akár az azzal 
mindenféle szempontból ellentétes városligeti 
köröndöt választhatták az emlékmű elhelye-
zésére. Mily nehéz lehetett a művészeknek 
az elhatározás, mily nehéz a két különböző 
helyre tervezett pályaművek igazságos, mél-
tányos elbírálása! Mily ellentét rejlik végül 
az emlékmű céljára rendelkezésre álló milliók 
tudatában, holott Erzsébet királyné egyénisége, 
történeti szerepe, egész lénye össze nem 
egyeztethető a nagy tömegek halmozásával, 
külső nagyszerűség, hivalkodó pompa kifej-
tésével. 

Nemcsak az emlék ügyét intéző bizottságok-
nak, hanem a művészek nagy részének, a művé-
szek érdekeit képviselő illetékes testületnek 
is óhaja volt, hogy a pályázat ne halasz-
tassék el. Annak eredménye, mely napjaink 
izgalmainak közepette is oly élénken foglal-
koztatja a közvéleményt, arról tesz tanúságot, 
hogy az emlék méltó megoldásának kísér-
letére művészeink legjobbjai erejük teljes meg-
feszítésével vállalkoztak. A kijelölt két hely jel-
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lege nagyon erősen eltér egymástól, egészen 
különböző művészeti megoldást követel. A 
várhegy maga történeti és reprezentatív je-
lentőségével, hangulatával, építészeti emlékei-
vel, az Erzsébet-emlék szűkebb helyéül ki-
tűzött tér architektónikus környezetével, mint-
egy megkötöttségével egészen más művészeti 
követelményeket állít fel, mint a városligeti 
kerek tér. Itt a művészeknek nem kellett 
semmiféle épületre sem tekintettel lenniök, 
csak a térnek, illetőleg kertnek a városliget 
egészébe szervesen beilleszkedő szerepe, 
annak idoma, az itt igen élénk közleke-
dés igényei és főleg a növényi környezet 
azok a szempontok, amelyek a művészi meg-
oldás módját befolyásolták. Az eddigi pályá-
zatok, kísérletek alapján általános az a nézet, 
hogy fönn a várban, a szomszédos nagy épü-
letek között csak az építészeti kiképzés minél 
erősebb eszközei révén érvényesülhet az egész 
emlék, ha a művész egyáltalán versenyre 
akar kelni a környezettel. Másrészt a királyné 
szobrának a közelről való nézésre számított, 
intim hatásúnak kell lennie. A városligetben 
az emléknek csak a kerti növényzet szolgál 
keretül és egyszersmind pompás alkalmul arra, 
hogy a művész alkotását mintegy korlátlan 
szabadsággal helyezhesse el, sőt maga teremt-
hessen oly környezetet, amely műve hatásának 
a legjobban megfelel. Míg a várban az em-
lékmű tervezésével a fölvezető utak, lépcsők 
rendezésének feladata áll szerves kapcsolatban, 
a városligetben a kertművészet szegődik tár-
sul az építészethez és szobrászathoz. Más 
művészeti föltételek érvényesülnek itt és 
amott. Ideális szempontból mindkét helynek 
megvan a maga sajátos előnye a másik fö-
lött : érett mű és igazságos megítélés csakis 
a királyné lényének s az erről való képze-
tünknek megfelelő alakításból és a genius 
loci helyes fölismeréséből fakadhat. 
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A pályázók túlnyomó része a városligeti 
körteret választotta és mellőzte azt a várbeli 
helyet, amely a korábbi pályázatok, kísér-
letek eredményeképpen pontosan meg volt 
szabva. Most már nem foglalkozhatunk azzal 
a kérdéssel, helyes volt-e a várhegyen, a 
sikló és a Vörös kereszt palotája közt kínál-
kozó és ajánlott helyek közül éppen a katonai 

ERZSÉBET építészeti igazgatóság és a hadfestparancs-
KIRÁLYNÉ noksági épület négyszögéből kiugró szárny, 

EMLÉK- valamint a gróf Lónyay-villa által elfoglalt 
SZOBRA í e r e * kiválasztani, holott az — nézetünk sze-

rint — más helyeknél kevésbbé alkalmas és 
elhelyezésénél, a látási körülményeknél fogva 
a kielégítő megoldás éppen nem lehetetlen 
ugyan, de nehéz és — éppen a mostani pá-
lyázat tanúsága szerint — az emlékmű egy-
ségességére káros befolyást gyakorol. 

Tudomásunk szerint éppen a művészek 
köréből, egyesületéből hangoztatott óhajoknak 
engedett az emlékbizottság, midőn a több ol-
dalról rossznak, sőt éppenséggel megoldhatat-
lannak mondott várbeli hely mellett a város-
ligeti körteret is kijelölte. A pályázati hirdet-
mény azt is hangsúlyozta, hogy „a kitűzött 
feladat megoldásának nem feltétele, hogy a 
rendelkezésre álló egész összeg felhasználtas-
sák Ez főleg a városligeti hely megoldására 
vonatkozhatott, ahol a helyzet következtében 
sem oly jelentékeny tereprendezési munkák 
és alépítmények, sem oly nagyszabású archi-
tektónikus kiképzések nem szükségesek mint 
a várban. 

Sok félreértésre adott és ad alkalmat a 
pályázati hirdetménynek az a természetes ki-
kötése, hogy „a királyné szobra az időjárás 
viszontagságai ellen megóvandó", annak a 
lehetőségnek említésével, hogy a szobor csar-
nokba állítható. Tekintve azt az állapotot, 
amelyre az újabb időben felállított emlék-
szobraink némelyike jutott, ez az intés nem 
volt fölösleges, tényleg azonban az egymáshoz 
lényegileg hasonló pályaművek egész soroza-
tát idézte elő, ama tervekét, amelyek a királyné 
szobrát védő telő alá, illetőleg köröskörül 
nyílt, de fedett épületbe állítják. 

Az ilyen szerkezetű pályaművek típusaképpen 
Róna Józsefét vizsgálhatjuk elsősorban, ami 
már azért is megokolt, mert az első díjak 
egyikében részesült. A művész a 200 méter 
átmérőjű körtér közepén korláttal 100 méter 
átmérőjű kerek területet rekeszt el. Ennek 
közepén 18 méter átmérőjű, oszlopos kerek 
csarnok emelkedik 28 méter átmérőjű lépcső-
zetes alépítményen. A korlát és lépcsőzet kö-
zött levő területet utak és vízmedencék sza-
kítják meg. A kupolás csarnok oszlopainak 
magassága 11 méter. Az épület belsejében 
középen, domborműves talapzaton emelkedik 

2 1 8 a királyné egyenesen álló, nyugodt alakja. 

Róna tervében tehát a körtér mértani ido-
mával összefüggő központi elrendezés teljes 
szigorúsággal, csak a szobor talapzatának 
ovális alaprajzával enyhítve, uralkodik. Rota 
in medio rotae. A köralak többszörös ismétlése 
mellett, annak betetőzéseképpen a nagy kiter-
jedésű kompozíció közepén a kupolás épü-
let a központi függélyes tengely hangsúlyo-
zása. 

A terv keletkezését nyilván erősen befolyá-
solta a trianoni Temple de l'Amour. A nagyobb 
méreteken kívül Róna művének az a leglénye-
gesebb, egyébiránt az épület és kivált a benne 
álló szobor hatására nem kedvező változ-
tatása, hogy egyes oszlopok helyett páro-
sakat tervezett. 

Sajátságos, mennyire lenyűgözte a körtér 
idoma, a középpont kiemelése, a szobor vé-
delme a művészek fantáziáját. Róna pálya-
művén kívül még több, ugyancsak klasszici-
záló, oszlopos kerek csarnokkal találkozunk. 
Az építészeti elrendezés többé-kevésbbé ter-
jedelmes, az oszloprendek, részletek külön-
bözők, a szobrászati dísz többé-kevésbbé 
gazdag, de a műveknek szelleme, célzata kö-
zös. Nem is egy, hanem két ilyen pályaműve 
van Maróti Gézának: egy téma finom vál-
tozatai igen fejlett ízléssel fölépítve, deko-
rálva. Lajta Béla és Beck ö . Fülöp pálya-
művének építészeti részében egyes túlzások, 
egyes építészeti tagok és díszítő motívumok 
arányainak szokatlan megállapítása mellett 
vonzó egyéni vonások csillannak föl: az ő 
oszlopos csarnokuk a legérdekesebb vala-
mennyi között. Menyhért Miklós és Moiret 
Ödön is kupolás kerek csarnokot helyeznek 
a körtér közepére, illetőleg mintegy udvarba, 
amelyet három oldalról háromszoros oszlop-
csarnok vesz körül. A legerősebben, legszi-
gorúbban antikizálnak valamennyi közül, össz -
hangban a szobrászati elemek archaizáló stí-
lusával. Nem más e központi épületek jellege, 
szerepe akkor sem, ha a klasszikus építészet 
helyett középkori formákkal próbálkoznak 
meg a művészek, így Gersfer Kálmán és 
Stróbl Alajos, akiknek kerek csarnoka bölcs 
mérsékletről tanúskodik, Körmendi Frimm 
Jenő és Kapitány József, akik nagy tudással, 
sőt figyelemreméltó fantáziával fejlesztik ki 
gazdag, romanizáló kompozíciójukat, Vass 
Viktor és Wachtel Elemér, akik ugyan mái-
túlságos sokat adnak a jóból. 

Mielőtt reátérnénk a pályázó művészek és 
a bírálóbizottság által előnyben részesített 
ezen elrendezés értékének vizsgálatára, azt a 
pályaművet emeljük ki, amelyet a zsűri a leg-
első helyre tett : Teles Ede, Györgyi Géza 
és gróf Bánffy Miklós városligeti tervét, 
amely egyébiránt ama kupolás körcsarno-
kokkal belső összefüggésben áll. Itt is a 
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kcrck tér közepének kiemelése a főcél: a 
középpontban a királyné ülő alakja, amelyet 
óriási, 34 méter átmérőjű körben harminckét, 
igen karcsú, egyenes architrávval összekötött 
oszlop vesz körül. Tehát már nem a gyakor-
lati cél, a királyné szobrának az időjárás 
ellen való megvédése vezetett erre a kom-
pozícióra, hanem a tér mértani idomával 
összefüggő optikai szándék. A nagy építészeti 
apparátus csak ennek szolgálatában áll. 

A tervező művészek nyilván ki akarták 
küszöbölni azt a hátrányt, amely a pályáza-
ton szereplő, szükségképpen kisebb átmérőjű 
körcsarnokoknál szembetűnő, hogy t. i. a szem-
lélő nem kap jó szempontot és túlságosan 
közelről kénytelen a szobrot nézni. Ezért állít-
ják a szobrot tágas tér közepébe, úgy hogy 
a nagy oszlopok nem jutnak a szoborhoz oly 
közelségbe, mely annak hatását zavarná. 
Végül a világítási viszonyok is hasonlíthatat-
lanul kedvezőbbek itt, mint a fedett körcsarno-
kok esetében. Mihelyt az emlék felé közeledő 
átlépte az oszlopok bűvös körét, kétségkívül 
megkapó, sőt monumentális hatású kép tá-
rulna eléje. 

Attól félünk azonban, hogy ez a centrális el-
rendezés, amelynek annyi híve van és amely 
az alaprajzokban oly meggyőzőnek, a kis 
mintákban oly finomnak látszik, a valóságban 
elhibázott lenne. A rotunda a kerti építészet-
nek kedvelt formája és kivált a klasszicizmus 
bőven élt vele. A trianoni íemplomocskát már 
említettük. Magában Versaillesban Mansarf 
szép, födetlen kolonnádja a leghíresebb pél-
dák egyike. De úgy ezeknek, mint általában 
az ily épületeknek nincsenek nagy méreteik, 
nincs centrális elhelyezésük, jelentőségük. 
Hatásuk a gazdag, sötét növényi környezet 
közelségén, a szigorú építészeti és változatos 
növényi formák egybeszövődésén alapul. A 
mi művészeink túlságos nagyra tervezik ezeket 
az építészeti műveket, monumentálissá akarják 
azokat fokozni, odaállítják a körtér közepére 
és ahelyett, hogy ennek kerti jellegét művészi 
eszközökkel fejlesztenék, kőíömegekkel, kö-
vezetekkel, fölösleges és városligeti tapasz-
talataink szerint kellemetlen vízmedencékkel 
sivárrá teszik azt. Épületeiknek pedig még 
nagyobb méreteik ellenére sem lenne monu-
mentális hatása: a nagy téren jelentéktelen, 
unalmas pavillonná törpülnének. Az intim hatás 
pedig, amely az emlékbizoífság szeme előtt 
lebeghetett, midőn a városligetben keresett 
helyet Erzsébet királyné emléke számára, az 
a motívum, mely már a korábbi pályázatok 
alkalmából gyakran szóba került, teljesen ve-
szendőbe megy. Arra utalunk végre, hogy 
— mint az említett két francia példa is mu-
tatja — a régiek az ily kimért, szigorú sza-
bályossággal szerkesztett rotundák közepébe 

mozgalmas körvonalú, minden oldalról érdekes 
szobrokat, csoportokat szoktak volt bölcs 
számítással állítani. Már a pályaművek el-
árulják, hogy Erzsébet királyné nyugodtan álló 
vagy ülő alakja e centrális elrendezés közép-
pontján szinte tűrhetetlen hatású lenne. 

Korántsem állítjuk azonban, hogy ily osz-
lopsorok, körcsarnokok alkalmazása a kitűzött 
helyen lehetetlen, de méreteiket erősen le kell ERZSÉBET 
szállítani és feltétlenül el kell őket mozdítani KIRÁLYNÉ 
a középpontból, ahol a szökőkút magasba EMLÉK-
törő vízsugara továbbra is kellőképpen kife- SZOBRA 
jezheti az egész elrendezés fő tengelyét. 

Pszichológiai és optikai tényezőkön alapuló 
okokból az emlék — akár körcsarnok, akár 
más elrendezés keretében — nemcsak fokozott 
intimitást, hanem nagyobb jelentőséget is 
nyer, ha nem a tér közepén áll, hanem a kör 
perifériájára kerül. A Városligeti fasor és 
Stefánia-út közötti fő közlekedési vonal meg-
tartásával, a körtérnek akár északi, akár déli 
felében, a kertművészet pompás eszközeinek 
kihasználásával, a szobrászat és építészet 
eszközeinek lehetőleg tartózkodó alkalmazá-
sával intim bájú, amellett komoly, megkapó, 
a királyné emlékéhez méltó művet lehet lét-
rehozni, valóságos Erzsébet-ligetet, ahol sze-
rény méretek mellett is hasonlíthatatlanul job-
ban érvényesülne királynénk emlékszobra, 
mint ama kőtömegek közepette, ahova mű-
vészeink be akarnák börtönözni. 

A pályázó művészek közül többen csakugyan 
eltértek a szigorúan központi elrendezéstől, 
de azért mégis inkább a körtér középső ré-
széhez ragaszkodnak, ahelyett hogy az ex-
centrikus elrendezés teljes előnyét kihasz-
nálnák. Többé-kevésbbé gazdag építészeti 
kiképzésben a félkörös kompozíció igen kü-
lönféle fajtáival találkozunk, így igen finoman 
átgondolt építészeti formákkal Hikisch Rezső 
és Szentgyörgyi István tervében. Általában 
azonban az építészeti rész túlságosan, meg-
okolatlanul nagyterjedelmű és a királyné 
szobra szinte elvész, jelentéktelenné válik, 
míg másrészt a kerti jelleg is többnyire el-
enyészik. Éppen e kerti jelleg figyelembe-
vétele szempontjából érdemel méltánylást Foerk 
Ernő és Tóth István terve, ha az architek-
tónikus formák és kivált a királyné szobrának 
elhelyezése nem is szerencsések. 

Málnai Béla és Gárdos Aladár eredetiségre 
törekedve, de szinte erőszakosan hosszú 
négyszögű alaprajzban rendezik el a tulaj-
donképpeni emléket is magában rejtő nagy 
kompozíciót. Míg a körtér idomához való 
szolgai alkalmazkodás sem vezethet teljesen 
kielégítő eredményre, itt a helyzetnek, a köz-
lekedés igényeinek, a környezet befolyásának 
elhanyagolása egyes érdekes, ízléses rész-
letek ellenére is nagyon érezhető. Különös 2 1 9 
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gondolat volt a királyné szobrát magában 
foglaló négyoszlopos házikót a Lysikratés-
emlék nyomán szerkesztett, de közel 25 méter 
magas építmény elé állítani. A királyné szob-
rának intim hatása nem érhető el azáltal, hogy 
azt óriási méretű, de céltalan architektúrák 
árnyékába állítják, — nemcsak Málnaiék, 
hanem mások is. Csodálkozással, idegenke-

ERZSÉBET déssel látjuk Lechner Jenő és Füredi Richárd 
KIRÁLYNÉ több mint 12 méter magas oszlopsorait, 

EMLÉK- amelyek mit sem hordanak, mit sem válasz-
SZOBRA tanak el, mit sem jelentenek. Szamosi S o ó s 

Vilmos figyelemreméltó tudással és ötletes-
séggel, sőt építészeti érzéssel igen nagy mé-
retekben, nagy tömegekkel dolgozik. Érdekes 
műve más helyen tekintetbe is jöhetne, — 
itt a városligetben épp oly lehetetlenség, mint 
Kolozsvári Szeszák Ferenc nagy kompozí-
ciója, mely mintegy az építészeti klassziciz-
mus és romantika egyesítését kísérti meg. 

A városligeti körtérre tervezett pályaművek 
számával és aránylag változatos elrendezé-
sével szemben a budai várhegyen megjelölt 
helyre készült tervek részben a korábbi pá-
lyázatokra nyúlnak vissza. Most is, mint már 
előzőleg, oly sajátosság tűnik fel, amely nagy-
részt magának a hely megválasztásának tu-
lajdonítható. A tervek többnyire két külön 
részre tagolódnak, a hely által megkívánt 
nagy architektónikus fölépítést tartalmazó 
külső részre és a belső, többnyire udvarszerű 
térre, melyen a királyné szobra van fölállítva. 
A két rész kapcsolata néhol nagyon is laza, 
úgy hogy a nézőt meglepetés fogja el, ha a 
följárat lépcsőin már fölhaladt és mintegy az 
emlék magvához jut el. Ez a meglepetés 
azonban bizonyos tekintetben csalódásnak is 
nevezhető, amennyiben a nagyszerű előké-
szítésnek nem felel meg a beteljesedés és 
utólag azt érezzük, hogy a Iegmonumentálisabb 
építészeti formák inkább csak külső okokból, 
a környezet hatásának leküzdése céljából 
választattak. Mintegy két cél követése dom-
borodik ki : a várhegy oldalának architektó-
nikus kiképzése és a királyné emlékének lé-
tesítése, amelyek közt nincs meg a szerves 
kapcsolat. 

Különösen feltűnő ez az álláspont Greff 
Lajosnak egyébiránt érdekes művén, amely a 
pályázat figyelemreméltó jelenségei közé tar-
tozik. A művész igazán nagy erővel, lendü-
lettel, monumentális érzéssel oldotta meg az 
emlékmű külső felépítésének nehéz föladatát. 
A pályázati feltételek közül különösen a "vár-
szerűség megtartása" kötötte le figyelmét. A 
följárafok bizony meredekek, kényelmetlenek, 
ahogy várhoz illik, amelynek ormain fenyegető 
lovasok vágtatnak ágaskodó paripákon. De 
végre fölérve a lépcsőkon, a néző egészen 

2 2 0 mást talál, mint amire előkészült, nem harcias 

fejedelem, hódító uralkodó, hanem Erzsé-
bet királyné emlékével találja magát szem-
közt. 

Györgyi Dénes és Pongrácz Siegfried 
érdeme, hogy noha ezt az ellentétet nem szűn-
tették meg teljesen, tudatos művészi eszkö-
zökkel enyhítették azt, elfogadható pszicho-
lógiai átmenetet nyújtottak. Általában mű-
vüknek mind építészeti, mind szobrászati 
része igazi elmélyedés, finom ízlés ered-
ménye. A hatalmas alépítményen emelkedő 
dór oszlopcsarnok, amelyhez aránylag igen 
kényelmes lépcsőkön lehet följutni, ügyesen 
megoldott, valóban intim hangulatú ud-
vart rejt magában. Hikisch Rezső várbeli 
tervét lényegében már az utolsó Erzsébet-
emlékpályázatokból ismerjük. Érett, komoly 
művészet terméke, ugyan kevésbbé célszerű 
lépcsőmegoldással, de igen hatásos, előkelő 
építészeti kiképzéssel. A királyné szobrát 
magában foglaló kompozíció azonban kissé 
nyugtalan, elszórt hatású és az építészet 
nagy formái szinte elnyomják a szobrászat 
tompított kifejezését. Még Györgyi Géza és 
gróf Bánffy Miklós építészeknek sem sikerült 
a föladatot minden tekintetben kielégítően 
megoldaniok. A királyné szobrát magában 
foglaló fülke voltaképpen kettészelt kupolás 
épület fele és sima ívezetével szinte csonka, 
befejezetlen hatású. Méltánylást érdemel Lech-
ner Jenő terve. Ugyan itt sem mondott le a 
túlságos nagy, megokolatlan oszlopokról, de 
művének megvan az a tagadhatatlan előnye, 
hogy az építészet eszközeit takarékosan 
alkalmazza. 

Az az érzésünk, hogy — a mostani pályá-
zat főeredményeképpen — a helyzet teljesen 
kialakult, világosan előttünk áll az az út, 
amelyet a művészeknek az emlék meg-
valósításakor követniök kell. Akár a város-
ligetbe kerül Erzsébet királyné emlék-
szobra, akár a várba, nem a nagy tömegek, 
a monumentális hatás erőszakolása utján 
lehet a célt elérni, hanem bölcs mérséklet, 
finoman megválogatott, szerény eszközök 
alkalmazásával. Nagyon helyes, hogy a 
pályázati hirdetmény „a várhegy oldala kerti 
jellegének" megtartására különös súlyt helye-
zett. Kérdés azonban, nem volna-e ez a 
kerti jelleg itt a várban magára a tulajdon-
képpeni emlékmű területére is kiterjeszthető ? 
Az eddigi kísérletek után jogos a kérdés, 
sikerre vezetne-e az, ha a művész a közvetlen 
közelben és a háttérben emelkedő épületekkel 
akarna versenyezni ? Különös figyelmet érde-
mel, hogy ebben az esetben nemcsak a leg-
közelebbi környezetre, hanem az egész vár-
hegy együttes képére is tekintettel kellene 
lennie. Tehát mintegy a várhegy architek-
tónikus képének fejlesztéséről volna szó. 



Tagadhatatlanul kiváló művészi föladat. Az 
eddigi tapasztalat szerint azonban ennek 
keretében maga a királynénak emléke* csak 
alárendelt helyet foglalna el, szinte csak az 
ürügyet szolgáltatná ahhoz. 

A várban kijelölt terület igen alkalmas arra, 
hogy ott is, kapcsolatban a hegy oldalával, 
kert létesüljön, amelyben ne az építészet, 
hanem a kertművészet elvei és eszközei jus-
sanak szóhoz. Hagyjuk meg az építészeti 
környezetet olyannak, amilyen most. így — 
mutatis mutandis — helyreáll az egyensúly, az 
összehasonlíthatóság a két hely között. Ter-
mészetes, hogy fönn a várban más elrendezésű, 
díszű, hangulatú kert szolgálna az emlékszo-
bor elhelyezésére mint a városligeti körtéren. 
De semmi szükség sincs hivalkodó nagy 
épületekre, csarnokokra, oszlopsorokra. A 
lehető legszerényebb építészeti keretben ellen-
állhatatlan erővel fog érvényesülni az emlék 
leglényegesebb része: Erzsébet királyné szobra. 
Az építész munkája csak arra szorítkozzék, 
hogy a szobrot élvezhetővé tegye akkor is, 
mikor a természetes környezet, a kert díszei 
lehullottak. 

A mostani pályázat egyik nagy eredménye 
az is, hogy a mellékalakok, domborművek 
nagy tömege, mely az előző Erzsébet-szobor-
pályázatokon oly nagy szerepet játszott, 
olykor éppenséggel bántó módon érvényesült, 
most — kevés kivétellel — elmaradt. A 
szobrászoknak fő, majdnem egyedüli gondja 
volt magának Erzsébet királyné alakjának 
plasztikai megalkotása. A hosszú sorozat igen 
figyelemreméltó, tanulságos változatokat, foko-
zatokat mutat. Vannak szobrok, amelyeken 
csak a külsőségek, a ruházat, a királynői dísz 
vallanak Erzsébetre. Olyanok is, amelyeknél a 
formák problémája kötötte le a művész egész 
figyelmét. A képmásszerűség megvetői azon-
ban ne feledjék, hogy a nemzet az ő bájos 
és jóságos Erzsébet királynéjának emlék-
szobrát várja, nem valami elvont plasztikai 
ideált, ha még oly monumentális is az, ha 
még oly érdekesen old is meg különleges 
szobrászati feladatokat. Nemcsak a művészet 
dolgaiban járatlan nép vetné el például Beck 
Ö. Fülöp Erzsébetjét, amely a mi nézetünk 
szerint is a föladat teljes félreértését árulja 
el. A ruházat kérdése nem fontos, de pél-
dául Moiret Ödön ülő szobra, mely külön-
ben érdekes munka, éppen a görögös ruha 
archaizáló képzésében merül ki. Nagy tudás-
sal, finom szobrászati érzéssel alkotta meg 
Teles Ede a maga két szobrát. Erzsébet 
királyné álló szobra, melyet lényegében egy 
korábbi pályázatról már ismerünk és amely 
céltudatos fejlődésről tesz tanúságot, meg-
kapó kedvességű mozdulatával, genreszerű 
bájával, megjelenésének gazdagságával a 

legjobbak közé tartozik, de a minta három-
szoros nagyságában alighanem jelentéktelenné 
válnék. Az ülő szobor viszont motívumának 
kimértségével, plasztikájának gáncstalan sza-
batosságával, stílusának szigorúságával válik 
ki. Jeles szobor, de az ábrázolt nő inkább 
ridegen, mint uralkodói méltósággal ül trón-
ján, inkább római császárnő, mint a mi 
Erzsébetünk. Mintegy Canova stílusának ERZSÉBET 
modern eszközökkel áthatott felélesztését KIRÁLYNÉ 
látjuk benne. — Kallós Edének ülő szobra, EMLÉK-
mely a második díjak egyikében részesült, SZOBRA 
nem érdektelen ugyan, de sem plasztikai 
tartalma, sem egyéni kifejezése nem kielé-
gítő. Tóth István lovon ülő Erzsébetje jól 
átgondolt, szépen mintázott, sőt költői han-
gulatú mű, mely megérdemelné, hogy ha nem 
is a királyné budapesti emlékének keretében, 
de másutt megfelelő környezetben, életnagy-
ságban felállítsák. Körmendi Frimm Jenő 
leányos alakja kedves, vonzó, igénytelen 
tanulmány. Ugyanilyen beszámítás alá esik 
Rubleczky Géza és Horváth Béla ülő király-
néja is. Marófi Géza érdekesen, sok festői 
finomsággal mintázta meg a talapzatáról 
leszállni készülő, lebegő királyné alakját, 
amely azonban a választott motívum miatt 
alig lehetne az emlék méltó főalakja. Kiemelendő 
Stróbl Alajos ülő királynéja is. A szobor, 
amely csak kis léptékben igen vázlatosan van 
mintázva, tartásának, kifejezésének méltósá-
gával, elrendezésének gazdagságával a bíráló-
bizottság méltányosabb megítélését érdemelte 
volna meg. Szép és komoly, noha némileg 
színpadias megjelenésű Margó Ede szobra, 
mely azonban a Nóvák András által tervezett 
furcsa, egyiptomias építészet keretébe sehogy-
sem illik bele. 

Az egy vagy más szempontból figyelemre-
méltó művek sorozatának végére érve, azt a 
három Erzsébet-szobrot emeljük ki, amelyek 
mindegyike megérdemelné a megvalósítást. 
Mindhárom ülő helyzetben ábrázolja a király-
nét. Szentgyörgyi István rendkívüli, szinte 
áhítatos elmélyedéssel alkotta meg alakját, 
amelyet megnyerő fiatalos báj mellett a tisz-
taság megható kifejezése jellemez. Ilyennek 
szeretjük elképzelni a fiatal Erzsébetet. Plasz-
tikai motívuma igen világos. A vázlat kellő 
fejlesztése, a lábszárak némileg kellemetlen 
elhelyezésének módosítása mellett kitűnő 
szobor válnék belőle. Mély és maradandó 
benyomást kelt Pongrácz Siegfried szobra, 
mely jó példája annak, mint lehet a némileg 
antikizáló, de úgyszólván semleges ruházatot 
a plasztikai motívum érdekében értékesíteni. 
De nemcsak a szobrászi tudás, a mintázás 
céltudatossága, föltétlen biztonsága tünteti ki 
Pongrácz művét. Talán valamennyi között 
ez az egyedüli, mely enyhe, de mélyen gyö- 2 2 1 



kerező mclanchóliájával megpendíti bennünk 
annak a tragikumnak érzését, amely Erzsé-
betet leginkább nemzetünkhöz fűzi. Zala 
György szobra méltón csatlakozik azokhoz 
a vázlatokhoz, amelyeket a művésztől az 
előző pályázatokon láttunk, sőt véleményünk 
szerint mostani alkotása haladást jelent a 
korábbiakhoz képest. Mindenesetre mélyebb, 

ERZSÉBET kifejezőbb amazoknál. Feje a legszerencsésebb 
KIRÁLYNÉ inspiráció eredménye : ez Erzsébet a maga 

EMLÉK- szépségében, szomorúságában. Jobb keze, 
SZOBRA melynek mozdulata némileg Michelangelo 

Pietájára emlékeztet, egyénivé, beszédessé 
teszi a királynői alakot. Bizton remélhet-
jük, hogy az a lendület, a formáknak 
az a dekoratív szélessége, mely kerti 
környezetben pompásan érvényesülne, nem 
veszne el akkor sem, ha a művész a kivitel 
esetén szigorúbban, szervesebben mintázná 

meg a vázlalban 
mákat. 

némileg fogyatékos for-

Az Erzsébet-emlék országos bizottságának 
döntése már nem várat sokáig magára. Nem 
valószínű, hogy újabb pályázatra fog kerülni 
a sor. Erre nincs is szükség. A szobrászat 
szempontjából az utolsó pályázat eredménye 
teljesen kielégítő, sikerrel biztató, az emlék-
szobor elhelyezése, környezetének kiképzése 
tekintetében is kimerítő, noha leginkább nega-
tív felvilágosításokat nyertünk. Oszoljanak 
el a tornyosuló építészeti tömegek légvárai 
és Erzsébet királynénk felejthetetlen alakját 
állítsuk az őt megillető környezetbe. Akár a 
várra, akár a városligetre esik a választás, 
ne adjunk arra alkalmat, hogy a holt anyag 
mennyisége fejezze ki kegyeletünk mértékét. 

Budapest, 1916 julius hó 13-án. 

Az O. M. Kir. Iparművészeti Sidwers Emma rajza. 
Iskola Évkönyvéből. 
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