
A lap 48. oldalán mostantól könyvészeti tarta-
lommal új rovat megindítására teszünk kísér-
letet. A MediArt eddigi 8 számában mindig az
ellenoldalon (tehát
borító 3-on) közölt
fényképfelvétel szerző-
je vallhatott itt fotózá-
sának történetéről –, de
ez a rovat megtette a
maga kötelességét, s
nem folytatjuk.

Az alábbi példa talán
jól fogja illusztrálni,
hogy nem Corvinák
közlésére gondolok,
hanem a Gutenberg-
galaxis kezünkben
lévő, érdekes darabjai-
nak megszólaltatására.

A bemutatott könyv
igazán nem számít
komoly antikvitásnak,
bizonyára vannak e
sorok olvasói között is,
akik sebtében ellen-
őrizhetik, hogy ez a
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i
könyv megtalálható a
k ö n y v e s p o l c u k o n .
Lyka Károly a magyar
művészettörténet-írás óriása. Pesten született
1869. január 4-én, és matuzsálemi kort megér-
ve Budapesten hunyt el 1965. április 30-án.
Nyitrán élt és érettségizett, de már 18 éves
korában festőnek tanult Hollósynál és mások-
nál Münchenben. Nem sokáig
foglalkozott festéssel, illusztrá-
lással. Olaszországban folyta-
tott művészettörténeti tanul-
mányokat, és közben tudósító
újságíró volt. Mint ilyen időz-
hetett Torinóban a haldokló
Kossuth Lajos szobájában.
Naponta küldte haza távirat-
tudósításait, majd rajzokat
készített a 94 éves korában meghalt államférfi-
ről. Végezetül ő is a Kossuth hamvait haza-
szállító vonattal tért vissza Magyarországra.
1896-tól itthon a Budapesti Napló vezércikkíró-
ja, képzőművészeti rovatának szerkesztője.
1914-től 1936-ig a Képzőművészeti Főiskola
tanára, közben rektor. A Művészet folyóirat ala-

pító szerkesztőjeként (1902–1918) is meghatá-
rozó fontosságú a tevékenysége. A felsőház
tagja 1927–1932 között. Két ízben kapott

Kossuth-díjat.
A szóban forgó kötet

tehát a Rákosi-rendszer
idején jelenhetett meg,
az akkor 84 éves szerző
tollából. Mondani sem
kell, hogy nagyon fon-
tos időszakot dolgoz
fel 120 oldalon át,
egyértelműen a nagy-
közönségnek írt érthe-
tő stílusban, csupán 16
(fekete-fehér) képmel-
léklettel. Számomra
jelentősek a szerző
olyan szép, tömör leírá-
sai, mint „Kiadós oltár-
képfestő volt Aggházy
Gyula” vagy „aszkéta
módjára élve mániákus
hevületben barangolta
be azt a nagydarab föl-
det, mely Párizs és
Libanon között terül
el” (Csontváry) vagy
„napi élete netovábbja
az igénytelenségnek”

(Károlyi Lajos). A visszafogott, archaizáló cím-
lapot a később nagy hírnévre szert tevő Szántó
Tibor tervezte.

A könyv ára a mélynyomott jelzés alapján
eredetileg 35 Ft. volt. Magam antikváriumban

vettem jó három évtizede „emelt”
áron, 25 Ft-ért, mert dedikált
kötetről van szó. Szóval akkortájt
még, ami régi könyv volt, annak
kevesebb volt az ára, mint az újé.
A dedikációt is közzé tesszük: „Dr.
Martiny Jánosnak szíves emlékül
Lyka Károly”. Nincs adat arra
vonatkozólag, hogy ki a megtisz-
telt személy. És még! Beragasztva

a könyvbe Lyka postai feladói szelvénye. A
kézbesítés 1953. december 5-én 1 Ft-ba került.
A nagy művészeti író lakcíme: Bp. XII. Béla
király út 17. volt.

Azt hiszem érdekeseket mesélt ez a szerény
könyv.

DR. GÖMÖR BÉLA
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A kép Anton Bum Lexikon der physikalischen Therapie (Urban
und Schwarzenberg, Berlin–Wien, 1904) 1242. oldalán látható. A
különféle gerincbántalmak gyógyítására, enyhítésére használt
Sprimon–Worotinsky-féle készüléket ábrázolja, amely a
Scheiber-féle módszeren alapul. Lényege az, hogy a húzóerőt
nem a szabályozhatatlan testsúly és a gravitáció, hanem a készü-
lékre aggatott szabályozható súly gyakorolja. A készülék egy
erős, ülőkével ellátott állványból és egy fahengerből áll, az utób-
bin átvetve függ a súly. A kötél másik végén ún. Glisson-féle
heveder, könyökpánt és álladzó tartja a beteget, akit a székéhez
szíjak rögzítenek. A súly a csigolyanyomás kellő erejű csökken-
tésével gondoskodik a csigolyák között rések tágításáról.
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