
SZTRAKONICZKY KÁROLY f 
élységes megrendüléssel tudatjuk az olvasóval, 

hogy lapunknak három éven át volt főmunka-
társa, nekünk kedves barátunk, a magyar művé-
szeti irodalomnak nagyrahivatott művelője : 
fiatalsága teljében, május hó 29-én elesett a 
galíciai harctéren. Már útra készen állott ez a 
füzetünk, mikor az ő elmúlása [fájdalmas jelen-
tését bele kellett illesztenünk. Valahol a rova-

tok mezejében, fekete barázdák közül még felénk int a neve, a 
lövészárokból való üdvözlete, az ő mosolygó, szőke, göndör feje. 
És most tépő fájdalommal borul a halál szárnya egy finom és 
nemes élet tragédiájára. Érdeklődésének és szeretetének melege 
nem tudott kihűlni még bezáródó szemeivel sem ; huszonnégy 
órával halála híre után még megjött tőle az utolsó üdvözlet szer-
kesztőnkhöz gyöngéd rózsaszínű i kártyán, forró puskatűzből, 
négy nappal halála előttről keltezve, az utolsó hősi kézszorítás. 
És most nem lesz többé folytatása: írás, hír, szeretet, mosoly-
gás örökre elmarad tőle. Finom elméssége, a nemes ízlésért 
való hevülete, bátorsága, szókimondása, Lancelot-hűsége utolsó 
sóhajával örökre elröppent tőlünk. Fájó szívünk komorságával 
nézünk u t á n a . . . 

Budapest, 1915 június 7. 

A MAGYAR IPARMŰVÉSZET 
SZERKESZTŐSÉGE. 
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GELLÉRI MÓR 
fájdalmas megindulással búcsúzunk ezen a helyen 

a magyar ipar leglelkesebb, fáradhatatlan, ér-
demes és úttörő munkásától, a magyar szak-
irodalom vezérétől, Gelléri Mórtól. 

Majdnem négy évtizedes, ernyedetlen mun-
9 K g ß i f j ^ S J J kássága mély nyomokat hagy a magyar köz-
y V Áy/í A A\ gazdaság és kultúra történetében. Érdemei 

annyira közismertek, hogy áldásos tevékeny-
sége külön méltatásra nem is szorul. Hisz ott volt ő mindig és 
mindenütt, ahol komoly munkás, alapos szakbeli tudás kellett. 
Legendás munkabírása pedig páratlan és ebben közéletünk egyet-
len szereplője sem vetekedhet vele. 

Munkájában része volt folyóiratunknak és az O. M. Iparművé-
szeti Társulatnak is, melynek alapításában részt vett, majd választ-
mányának és végrehajtóbizottságának is tagja volt és e tisztségeiben 
mindig buzgón támogatta a Társulat törekvéseit. A választmány 
tanácskozásain nagy súlya volt mindig megértő, okos, tárgyilagos 
és nagy tapasztalatokra támaszkodó felszólalásainak, amelyekkel 
rendesen a vitát el is döntötte. 

A súlyos csapás váratlanul érte Gelléri barátait és tisztelőit. 
Nyári fürdőzése után megerősödve, friss munkakedvvel érkezett 
haza, hogy folytassa áldásos tevékenységét s a könyörtelen halál 
néhány pillanat alatt örökre beszüntette a legmozgékonyabb elme 
funkcióját. Legutóbb megjeleni igen értékes könyveit épp ebben 
a füzetünkben méltatjuk még és most mély fájdalommal kell 
lemondanunk arról, hogy szakirodalmunkat ő újabb kincsekkel 
gyarapítsa és halljuk a minden jó ügyért oly meggyőzően fel-
hangzó szavát. Gelléri ajkai örökre elnémultak, kezéből kihullott 
a toll. A sohasem pihenő jó ember nyugodjék békében ! Emlékét 
kegyelettel őrizzük szívünkben. 

Budapest, 1915 szeptember hó 2-án. 

À MAGYAR IPARMŰVÉSZET 
SZERKESZTŐSÉGE. 

Melléklel a Magyar Iparművészet 1919. VII-VIII. füzetéhez. 




