
A BATTHYÁNY-ÖRÖKMÉCS 
ÍRTA 

m v H H p l o k s z o r megállapított városeszté-
t y ^ j ' % . TO tikai igazság, hogy Budapest a 
í#/2 nagyszerű terek, a gyönyörű 
Iwtw 'ermészeti elrendezés és a rossz 
p K t t S t o ^ ^ TŰ szobrok városa. A városfejlődés 
I ^ C j w S f f i ^ J J) egyes szakaszait patétikus, vagy 
m am> rosszabb: j e l e n t é k t e l e n 
KÂ ^̂ m̂ ĈhHJ szobrok zárják le. A feudális 

időkben keletkezett nagyvárosok finom figyelmesség-
gel helyeztek el minden parkot, templomot, kulat. 
A polgári eredetű nagyvárosok közösség-eszményeiből 
hiányzik a művészet az utcán. Dőreség volna a 
kisvagyonú, kenyérgondoktól őrölt polgári lelkü-
lettől nagy lovasszobrok és a márványbafaragott 
emlékjelek gesztusait várni. Hiszen éppen az ilye-
neket adták legszívesebben a kiegyezés utáni idők 
Budapestjének politikusai. Allegóriák, felkiáltójelek, 
kőbevésett indulatszók gyakran kerültek egy-egy 
építészeti mondat végére. Sokkal inkább hiányzik 
azonban a budapesti architektúra folyamatos beszé-
déből az egyszerű pont. A nyugvójel. A csöndes kis 
térség, az ő halk szökőkútjával. A városkép részletét 
lezáró árkád, vagy a park kiszögellésébe állított 
gloriett. Azok a finom, csöndesszavú építőalkotások, 
melyek mellett történelmi hangulat száll a lélekre. 

Minden olyan emlékjel, mely ezt ajándékozza a 
magyar fővárosnak, nemcsak esztétikai, de etikai 
értelemben is jelentős cselekedet. A Batthyány-örök-
mécs ott fogamzott meg a húsz év előtti Budapest 
izzó kegyeletvágyában. A főváros közgyűlésén fel-
állott egy bizottsági tag, lapkiadó, Surányi József és 
azt indítványozta, hogy a nagy vértanú-miniszterelnök 
emlékét hirdesse majdan az ő kivégeztetése helyén 
egy csöndes, örökké égő s örök gyászunkat hirdető 
mécses. Fenkölt és elégikus gondolat. Egy elfojtott 
fájdalomnak s egy alig leplezett bosszúérzésnek 
utolsó, függetlenségi fellobbanása. Quand mérne, 
„csak azért is" formába is törtetett volna a buzgó 
hazafias érzés. S akkor lett volna egy új patétikus, 
szavaló és széles méreteivel imponáló szobor-
csoport belőle. De a közhelyektől irtózó jóízlés 
ennél sokkal kevesebbet mondatott Surányi Józseffel. 
Körülbelül csak annyit kívánt, amennyivel egy 
helyet meghatottá, egy jelenetet emberivé, egy teret 
a fenséges csendesség terévé lehet tenni. Az első 
hódolat tehát a gondolat szülőjét illeti meg. 

A második pedig a művészi megfogalmazójának 
szól. Az a Pogány Móric, aki az ő örökmécs-
emlékével az akkori Ybl-díjat s az akkori Mérnök- és 
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Építészegylet zsűrijének tetszését nyerte meg, persze 
mássá lett e két évtized alatt. Mint ahogy mindnyájan 
másokká lettünk. Az akkori terv még közel járt 
azon idők fürge, szilaj és fiatalos formaérzéséhez. 
Obeliszkszerű architektúráját s elnyújtott, néhol fel-
lángoló körvonalait ma már idejétmúlt dolog lett 
volna eredeti formájában felépíteni. A nemzet nem 
érzi többé az égbekiáltás kényszerűségét s az, amit 
szecessziónak s függetlenségnek nézett az akkori 
architektúra, ma mór helyet adott a stílustörténeti 
folyamatosság belátásának. Megváltozott tehát a 
Batthyány-örökmécs formája, felépítése és jó, hogy 
megváltozott. 

Pogány talán úgy gondolkozott, hogy ha már a 
mostani, zűrzavaros, ellentmondásos idők korhan-
gulatát vonalakban kifejezni nem is lehet, legyen 
meg benne reflexe a kegyelettel nézett történeti távol-
ságnak. A Batthyány-féle vértanúság az idők rezig-
nációján átszűrődve félig vallásos szférába, félig a 
történelem vonalába tartozik. A talapzat, a kőből 
faragott bárok a kereszténység piedesztálja akar lenni 
a vértanúhalál tényéhez. A mécsest tartó bronz-
szekrény klasszicisztikus fogalmazása pedig az ünne-
pélyes hatáskeltés eszköze. Nagy megilletődöttséggel 
veszi át Pogány a készenkapott gondolatot és mint 
egy szent ereklyét helyezi oda a kis térség közepére. 
A kétféle anyagnak, a kőnek és a vörösréznek kemény 
s hideg anyagét könnyedebbé teszi a felület orna-
mentális kezelésével, helyenként csaknem lobogó, 
misztikus érzéseket sugalló díszeivel. A kő és a 
csillogó rézbódog felületének ma még ellentétes hatását 
majd enyhíti az idők patinája. A mag pedig, a 
mécses lángja csaknem elbúvik a vörösrubin üveg-
serleg köpenyében, az ereklyetartó házikó mélyében. 
Mint húnyó szem, vagy sötétből kicsillanó ragyogás 
vigyáz az éjszakában. 

Egy műemlék annyit ér—mondja Riegl —, amennyit 
az utána következő nemzedékeknek szépség-értékben 
nyújtani képes. A Batthyány-örökmécs értékelése 
az etikai és a nevelő mozzanatain kívül város-
esztétikailag is mindig becses lesz. Szólni, hatni, 
megfogni, legendás halélt hirdetni képes. A nagyot-
akarás szobrai között ez a szobor, vagy emlékjel 
nem akar többet, mint a gyász egy érzelemfoszlányát 
meglebbenteni. Összhangban a házakkal, melyek 
közt áll és az utcákkal, melyek szemhatárát lezárja. 
Legfőképpen pedig az emberekkel, akiké furcsa nagy-
városban nem riadoznak és nem szavalnak, csak 
megilletődnek egy percre — és tovább sietnek. 
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K R Ó N I K A 

A SZÁLLODÁSOK ÉS VENDÉGLŐSÖK BUDA-
™ PESTI NEMZETKÖZI KONGRESSZUSÁNAK 
minden tekintetben sikerült és nagyszabású rendezése 
és ez alkalomból megtartott ünnepi összejövetelek 
és előadások fénye és zavartalan lefolyása általános 
örömöt keltett, mert mindenki tisztában volt az ehhez 
a kongresszushoz fűződő fontos nemzeti érdekekhez. 
Jól értesült forrásból tudjuk, hogy a fogadás és a 
vendéglátás pompája és melegsége, Budapest városá-
nak, a kongresszus tagjainak várakozásait messze 
túlhaladó csodás szépsége mellett nagy meglepetést 
és osztatlan elismerést váltott ki vendégeink sorából 
az a vaskos mappa, melyet megérkezéskor a kon-
gresszus minden tagja szobája asztalán talált és 
amely magában foglalta a kongresszus és a vele 
kapcsolatos kirándulások, ünnepélyek, díszlakomák 
részletes programmját, Budapest látképeit, helyszíni 
rajzát és a legszebb városrészeket ábrázoló 20 drb 
művészi képes levelezőlapot. A kongresszus rendező-
sége, a székesfőváros Idegenforgalmi Hivatala és — last 
not least — a székesfőváros házinyomdája komoly 
kultúrmunkát végeztek azzal, hogy nemes ízléssel, 
messzemenő áldozatkészséggel és a legtökéletesb 
reprodukáló technikák helyes alkalmazásával minden 
tekintetben kifogástalan nyomtatványokkal kedves-
kedtek szívesen látott vendégeinknek, kik haza-
térve, bizonyára lelkes hirdetői lesznek a Buda-
pesten tapasztalt fejlett magyar műveltségnek. 
Az e nyomtatványokon szerepelt rajzokat ifi. Richter 
Aladár és Rónay Kázmér, a cinkografiai munkákat 
pedig id. Weinwurm Antal műintézetében készítették. 
A kongresszusi tagoknak budapesti emlékei közt méltó 
helyet foglalnak el a nagy szeretettel és művészi érzékkel 
egybeállított kongresszusi nyomtatványok, örülünk, 
hogy ezekből néhány szemelvényt e füzetünkben 
bemutathatunk olvasóinknak. 

KERAMOS címmel a dunamenti Nógrádverőcén 
4—5 évvel ezelőtt szerény agyagipari műhely 

létesült. Kezdetben jórészben köcsögök, fazekak, 
lábosok készültek a kezdetleges műhelyben s csak 
mellékesen próbálkozott Gorka Géza, a kis ipar-
telep alapítója, művészi edényfélék készítésével. Idő-
közben az arány a közönséges használati edények 
és az iparművészet körébe tartozó dísztárgyak közt 
mindinkább megváltozott. A ma már modern gépekkel 
és segédeszközökkel és nagyszámú képzett munkás-
személyzettel rendelkező gyár újabban úgyszólván 
kizáróan művészi és technikai szempontból egy-
aránt igen sikerült díszedények készítésére rendez-
kedett be, melyek mindenütt, ahol eddig szerepeltek, 
általános és méltán megérdemelt tetszést arattak. 
A részben régi magyar népies edények szellemében 
készült, részben pedig a jelenkori művészeti törek-
vések formanyelvét feltüntető edényeket tüzes fényű 
máz borítja és az eltérő színű mázaknak az égetés 

közben egymással való elegyedése révén származó 
művészi folthatások sokszor egyedüli díszei a mindig 
választékos ízlésű edényformáknak. Ott pedig, ahol 
festett, vésett vagy karcolt díszítményeket alkal-
maznak, felénk cseng a sajátos magyar ritmus és 
érvényesül a jó példák beható tanulmányozásából 
leszűrődő fegyelmezett művészi érzék. Örülünk, hogy 
az érdemes gyár a kedvezőtlen közgazdasági viszo-
nyaink ellenére is megtudott erősödni, úgy hogy 
vezetői és artisztikus készítményeiknek sok barátja 
bizalommal nézhetnek a jövő elé. A Keramos-gyár 
készítményei az 0 . M. Iparművészeti Társulat ki-
állításán állandóan láthatók és meg is vásárolhatók. 
Melegen ajánljuk őket a nemes ízlésű és a magyar 
kezek munkáját szerető közönség figyelmébe. 

AKRISZTINAKÖRÚTI POSTA VEZÉRIGAZGATÓ-
SÁGI ÚJ ÉPÜLET sarkéba illesztett angyalos 

szoborművet, melyet e füzetünkben mutatunk be, 
Bory Jenő, a Képzőművészeti Főiskola jeles tanára 
tervezte. A szoborművet a tanár vezetésével két 
növendéke, Kovács Ernő és Vargha Ferenc faragták 
kőbe a szokásos 1/3 nagyságú gipszminta nyomán. 
A nagyítást az eddig általánosan használt körzővel 
való háromszögelés helyett újrendszerű eljárással 
végezték, melyet Bory útmutatása szerint most alkal-
maztak először. Ez igen egyszerű és szerkezete négy 
beosztott lécből áll (2 tengely, ordinata és abscissa), 
melyekről leolvassák a meghatározandó pontoknak 
tengelyektől való távolságét. Ez az eljárás teljesen 
bevált és ezzel jövőben fölöslegessé válik a körzővel 
való hosszadalmasabb nagyított átvitel. 





Pogány M ó r i c : A vértanú Bat thyány La^os gróf emlékére készült örökmécses. A fémmunka az Első M a g y a r Fém- és Lámpaárúgyárban, 
a kőfaragómunka a Seenger Béla r . - t . gyárában készül t . • Ewiges Lich t . Denkmal für den M á r t y r e r Grafen Ludwig Bat thyány . • 

M o n u m e n t en mémoire du mar ty re Comte Louis Ba t thyány . 



Pogány M ó r i c . A B a t t h y á n y - ö r ö k m é c s e s emlékmű dombor í t o t t rézlámpája . Készült az Első M a g y a r Fém- és Lámpaárúgyárban . 
Lampe für das ewige Licht des Ba t thyány-Denkmals . • Lampe ; monument du mar ty re Comte Louis Ba t thyány . 
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Szemelvények a nógrádverőcei Keramos majolikagyár ú j a b b munkáiból . • Ziergefásse der keramischen Fabr ik »Keramos« in Nógrádveró'ce 
(Ungarn) . • P rodu i t s récents de la f abr ique »Keramos« & Nógrádveró'ce (Hongrie) . 



Szemelvények a nógrádverőcei Keramos majolikagyár ú j abb munkáiból . • Erzeugnisse de r keramischen Fabr ik »Keramos« in Nógrádverőce 
(Ungarn) . • P rodu i t s de la f abr ique »Keramos« á Nógrádverőpe (Hongrie) . 

Lonkay A n t a l : Ter rako t ta . • Te r re cui te . 



F á b r y P á l : Ebéd lő üvegszekrénye és szék ; d iófa . Készítet te Krikava Zo l t án . • Spe isez immer-Glasschrank und S t uh l . Nussholz . 
Vi t r iné p o u r une salle á manger et chaise en noyer . 



F á b r y P á l : Ebéd lőberendezés d ió fábó l . Készítet te F rauendor fe r és Kiss. • Speisezimmer. Nussholz . • Salle á manger en noyer . 183 



F á b r y P á l : Fehér csiszoltlakkos, üvegezett szekrény. Készítet te Krikava Zo l tán . • Verglaster Schrank (Schleiflack). • Vitr iné vernie et pol ie . 



VÁGÓ LÁSZLÓ építész a tervei nyomán még a 
háború előtt épült Attila-körúti hatemeletes bér-

házában egyéni és hivatásbeli szükségleteinek tel-
jesen megfelelő otthont és irodát rendezett be 
magának. Minthogy hivatása a nyári hónapokban 
is a fővároshoz köti, úgy oldotta meg házának leg-
magasabban fekvő emeletét, hogy ott tágas terrasza 
legyen, melyre közvetlenül léphet dolgozószobájából, 
illetve irodájából, amely dús növényzetével, pormentes 
levegőjével, nagy fürdőmedencéjével és messze-
nyíló szép kilátásával teljesen pótolja a kertet. Meg-
szívlelni való példaként mutatjuk be a háztető egy 
részének ilyetén való megoldását, mely nemcsak 
egészségi szempontból figyelemreméltó, hanem esz-
tétikai élvezetet is nyújt. Egyúttal egy érdekes és 
művészies hálószobarészietet mutatunk be, melyet 
Vágó László tervezett. Eredeti ötlet benne a két 
fekvőhelynek olyan módon való összefoglalása, hogy 
a rajta nyugvók nem — mint általában szokásos — 
egymásmelleit, hanem egymással szembenfeküsznek. 

"TÓTH GÉZA, Newyorkban élő hazánkfiát az a 
A megtiszteltetés érte, hogy meghívták a newyorki 

városi egyetem ékszeripari tanfolyamához előadóul. 
Tóth már 18 év óta tartózkodik Newyorkban, ahol 
kezdetben mint egy nagy platinaékszergyár tervezője 
dolgozott, majd önálló tervező-műtermet nyitott, 
amely immár rendszeresen több ékszergyárat lát el 
művészi tervekkel. 

FÁBRY PÁLNAK, a belső építészettel foglalkozó 

ifjabb tervezőnemzedék e tehetséges tagjának 
két ebédlőszobarészletét és egy üvegesszekrényét 
mutatjuk be e füzetünkben. Az ábrázolt bútorok 
tervezőjüknek a célszerűségi követelmények, a helyes 
szerkezet és arányok, valamint a művészi formák 
iránt való jó érzékéről tesznek tanúságot. 

HA N G U L A T A L A K Á S B A N , KÍ gondolt már 

arra, hogy a nőnek ezernyi élethivatása, foglalko-
zása, egyéni és társasági ambíciója micsoda értékektől 
fosztja mega — lakást.Alakást,mely azemberi létnek 
nemcsakszíntere és kerete, de egyben leggyöngédebb 
hangulat-rezervoárja is. Érti-e, tudja-e még a mai 
nő, annyiféle romantikus varázs bűbájainak értője, 
hogy a lakás számára ő, az „asszony", a mindennapi 
életünnepek főrendezője? Nem szikkad-e ki komor 
kölelességteljesítése közben a berendező-fantáziája? 
A férfi csak a logikáját, célját, rendeltetéseit s egyéb 
józan kellékeit tudja a lakásnak. A nő —a mozgalmas 
élet egész drámáját is, melynek mozdulataihoz a 
staffázst és a kulisszákata lakás szolgáltatja. A bárok 
s rokokó életörömeihez a finom női sejtelem szolgál-
tatja a nagyszerű bútorok kísérőzenéjét. A mai lakás-
hoz is a nő láthatatlan irányító kezére van szükség. 
S ha már megvan a bútor, nem akkor következik-e 
a legfontosabb: a hangulat ? Kézimunkák, régi 
hímzések, csipkék tudatos, tréfás és merész játékai. 
Párnák, melyek marasztalnak, foltot, színt, formát 
adnak a bútornak. Nagybojtú hengerpárnák Char-
meuse-selyemmel borítva,ultramarinkéken égve, vagy 
hortenziaszínben ragyogva a budoárban és a méreg-
zöld,citromsárga,türkisz és skarlát színeiben pompázva 
afonottslakkozottveranda-bútorokon. S hát a virágok, 
az élővirágok okos elrendezése, nem az ő tapintatos 
kezére vár-e ? A férfi ehhez nem ért, csak általá-
nosságokat adhat, de a nő finoman mérlegelő ösztöne 
tudja, hogy egy-egy üres helyet milyen színfolt tölthet 
ki legalkalmasabban s egy-egy függöny mellé milyen 
formájú virágot helyeztet a jelen féktelenség veszélye 

nélkül. A férfi a „mindent áthidaló", a „semleges" 
színek unalmas egyhangúságát ritkán meri átlépni, 
a nőnek van bátorsága és temperamentuma a „friss" 
színörömökhez. A lakás-hangulat legszebb, leg-
intimebb helyzeteinek varázskulcsa nála van. ő azok-
nak a felejthetetlen ünnepeknek a rendezője, melyek-
ben csak ketten ülnek együtt, de a nap süt, a virágok 
nyílnak, a reggelizőasztalon kedves és finom harapni-
valók vannak s a meghitt, ünnepi reggeli résztvevői 
olyan toalettben s olyan diskurzusban ülnek egy-
mással szemben, mintha egy egész társaság kedvé-
ért tennének így, pedig csak ők ketten élvezik a 
lakásnak s az egyedüllétnek e harmóniáját. 

C Í R K O S Z O R Ú K ezreit láttuk Mindszentek és 
Halottak napján a virágkereskedések kirakataiban, 

a nyilt piacokon és a temetőkben. Kevés volt köztük 
a nemesebb ízlésnek és a koszorúk nemes céljának 
megfelelő. Még most is súlyos vasdrót-szerkezetre 
szokták ..felszerelni" a koszorúk lombozatát és 
virágait. És sokszor bizony akad papírból, szövetből 
vagy viaszkszerű szurrogátumból készült, nagy-
méretű, hivalkodó művirág a lombozat között. De 
még a lombozat sem mindig becsületes. Fürge 
kezek belakkozzák, hogy fényesebb legyen, vagy 
szürke patinával kendőzik, hogy „antik"-szerűen 
hasson. Egyes gazdagok pedig kedvező vagyoni 
helyzetüket a koszorúk túlzott méreteivel akarják 
érzékeltetni és 1—2 méteres átmérőjű és megfelelő 
erős vasszerkezeten megépített mázsás mammuth-
koszorúkat helyeztettek el markos emberekkel elhalt 
kedveseik sírjára. Holott 1—2 arasznyi koszorúba 
font, vagy csokorba kötött friss virág és levél sokkal 
bensőbben és stílusosabban fejezi ki a kegyeletes meg-
emlékezés nemes érzését, mint a koszorú eredeti 
formájának torzalakjává fajult és a temető meg-
szentelt földjére sehogy sem illő sok ízléstelen, hamis 
vagy hivalkodó tákolmány. 

I EHET-E ÚJ STÍLUST TEREMTENI ? Ez a kérdés 
vetődik fel minduntalan korunkban, mely téve-

tegül jár régi hagyományok útvesztőiben s új rob-
banások kráterei közt. Kétségkívül minden tervező, 
sőt minden iparos érzi egy közös művészi forma 
hiányát és szükségét. Az optimista vélekedők bizo-
nyosra veszik egy új stílus kialakulását. Egyszerűen 
a napóleoni háborúkat követő időkre hivatkoznak, 
amikor szintén nagy szegénység uralkodott Európa-
szerte s mégis kialakult a biedermeier nemes ipar-
művészete. Csakhogy ez a feltevés hamis előz-
ményekre épít. Mert a napóleoni háborúk után 
valóban volt felfordulás, szegénység, de akkor volt 
egy jól szervezett, öntudatos és kitűnő kézműves-
hagyományokkal bíró ipar is, ami ma bizony nincs. 
Abban az időben a meginduló tengeri kereskedelem 
új anyagokkal, nemes fákkal látta el az iparosokat 
és új kereskedelmi ágakat adott a vállalkozásnak. 
A világháború utáni Európa középosztálya romokban 
hever, ipara pedig évek óta úgyszólván teljesen fel-
adta önállóságát s tradícióinak legértékesebb, etikai 
elemét elvesztette. Mindezeken kétségbe kellene 
esni a jövőt illetőleg, hogyha nem volnának előttünk 
biztató mozzanatok is. Ilyen mindenekfölött a nagy-
iparnak gondos szervezettsége, mely a rendelkezésére 
álló eszközökkel (tervezők, kiállítások, vásárok) nem-
csak jobb árúkat igyekszik termelni s a fogyasztókra 
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kényszeríteni, hanem határozottan egy új forma-
akarásnak kifejező módjait is keresi. Ha tehát egy 
új stílus kitenyésztésétől még messze vagyunk is, 
bizonyos közösségérzés és formaakarás máris észre-
vehető a nagyipar legkultúráltabb üzemeiben. 

A REKLÁMTORONY. Ott áll büszkén, ég felé 
meredve a Berlini-téren, a villamossínek fölött 

hirdetve a reklám egyedül üdvözítő voltét. Úgy volt az, 
hogy valamikor szükséges intézmény állt ott ama 
helyen, szépen, csöndben, sőt diszkréten, éppen csak 
egy pattanó csöngetéssel jelezve azt, hogy egy úr vagy 
hölgy lépett a szürke omnibusz falai közé, hogy onnan 
nemsokára megkönnyebbülve vígan távozzék. De jött 
ez a reklámtorony és kitúrta szegényt. Kézzel, lábbal, 
könyökkel, ahogy a mai közgazdasági világban egy 
csöndes kis vidéki székhelyet kitúr egy fővárosi 
torony. Egyszóval lebontották, helyesebben elküldték 
levegőváltozásra a Berlini-tér egy másik zugába az 
illatozó omnibuszt. És erre elkezdett felfelé törni 
a reklámtorony, Előbb csak néhány vászontábla 
hirdette, hogy idejön a „torony". Azután elkezdett 
jönni ő maga. Jöttek a nagy vasbeton lábai, jöttek 
a pohosabb részei, mintegy másfél évig csak nőtt, 
nőtt szegény. Végre körülbelül elérte azt a tizenkét-
méter ötvenet, amit egy pesti reklámtorony számára 
engedélyez a közrend. És ekkor elkezdték díszíteni. 
Raktak rá mindenféle műkőrózsákat, habarcs-régi-
ségeket, rokokó-pajzsokat cementből és lekváros-
rétest gipszből. Mikor ez már mind meg volt, akkor 
— képzeljük csak — raktak bele banánt és fa-
pipákat. Azt gondolták, itt mindenki meg fog 
állni, csodákat fog álméjkodni s úgy vásárolja majd 
a banánt és a fapipát. És természetesen esti szóra-
kozása is van a toronynak: a felső ablaknyílásain 
mindenféle laterna-magica képek kezdenek el pis-
logni olykor. Igazi amerikai pofája van a dolognak. 
Lent a banán, a fapipa, fönt a pislogás s az egész 
együtt reklámtorony. Az ember csak azt nem érti, 
hogy városesztétikai szempontból miért nem hagyták 
meg inkább az egyre csobogó intézményt s miért 
nem rakták inkább a tornyot egy félreeső helyre ? 

-TAKARÉKOSSÁG ÉS FÉNYŰZÉS. Nem a mi 
* dolgunk, hogy nemzetgazdasági fejtegetésekbe 

bocsátkozzunk. De újabban ismét túlsókat emlegetik 
a takarékosság szükségét azokban a bizonyos szigorú 
pénzügyi körökben.Valóságos kirohanásokat intéznek 
a túlbuzgó politikusok a fényűzés ellen, ama fényűzés 
ellen is, amely tulajdonkép kultúrális és esztétikai 
kielégülésre szolgál és a művelt embernek éppoly 
követelménye, mint a tiszta víz és a rendes ruha. 
Hogy a fényűzés hol kezdődik s hol végződik az, ami 
takarékosság, amúgy is nehéz volna megmondani. 
Fényűzés mindig volt, már amióta az embernek 
a munkáján felül pihenésre, szórakozásra s az élet 
örömeire is szüksége van. És a fényűzés nem is 
olyan erkölcstelen, mint sokan hiszik. Hiszen ez 
teremti meg az anyagi léten felül a szellem javait: a szép 
könyvet, a jó színházat, az ízléses lakást is. Ideig-
óráig hitbuzgó prédikátorok és inkvizíciós adóvégre-
hajtók el is nyomhatják, de utána annál nagyobb 
erővel fog újból kitörni a fényűzési vágya. De nem is 
okvetlenül igaz az sem, hogy a fényűzés gazdaságilag 
ártalmas. Azok a bizonyos fényűző hajlamok foglal-
koztatnak egy csomó iparágat, kenyeret adnak a mun-

kásoknak, még adót is produkálnak a fináncminiszter-
nek, azonfelül hogy igazi értékeket, anyagi javakat, 
sőt elrakható kincseket is eredményeznek. Tehát 
belenyugodhatnak a nemzetgazdaságtan klasszikusai 
épúgy, mint reálpolitikusai, hogy fényűzés volt, van 
és lesz a mérsékelt égövek kultúrái alatt s legfeljebb 
az eszkimók és pápuák világában nincs. 

s z a k i r o d a l o m 
DIVALD KORNÉL: A magyar művészet törté-

nete. A Szent István könyvek most megjelent 
47-ik számú műve örvendetes meglepetést jelent a 
művészeti irodalom kedvelőinek. Divald Kornél, a 
nagytudású, hangyaszorgalmú, jeles író és műtörté-
nelmi kutató művében rövidre fogott, de alapos 
és magvasan megírt összefoglaló történetét adja 
hazánk művészetének. Magyarország művészetének 
első egyetemes története az ősidőktől kezdve, nap-
jainkig. Alig tudunk írót, aki nála hivatottabb volna 
erre a feladatra, mert hiszen immár három évtizede 
annak, hogy Divald megkezdte az e téren való 
kutatásait, melyeket azóta megszakítás nélkül 
folytatott és folytat ma is. Az idevonatkozó önálló és 
külön művekben (Szepes vármegye művészeti emlékei 
I—111., Magyarország csúcsíveskori szárnyas oltárai 
I—II. és felvidéki séták) közzéadott kutatásai mellett 
elmélyedően tanulmányozta a hazai művészi alko-
tásokra vonatkozó egész irodalmat, amelynek alig 
van nála alapos ismerője. De ő nem fogadja el 
mindig megingathatlan igazságnak egyik-másik írónak 
megállapításait, hanem kritikus szemmel vizsgálja 
felül a nem mindig helytálló adatokat és vélemé-
nyeket s ezért válik megbízhatóvá az, amit ír. 
A Szent István Könyvtár kiadványainak kicsinyre 
szabott alakja és olcsósága miatt nem kísérhette a 
szöveget oly arányú és oly tökéletes illusztrációkkal, 
mint aminőt ae megérdemelne. De így is örülnünk 
kell, hogy a jórészben ismert művekből összegyűjtött 
képekkel szemlélhetővé tehette a főbb korszakok 
építészeti, szobrászati és festészeti alkotásait. Melegen 
ajánljuk t. olvasóink figyelmébe az érdemes írónak 
úttörő, legújabb művét. 

LIGETI PÁL : Üj Pantheon felé. Az Athenaeum ki-
J adása. Még emlékezünk boldogult Bodnár Zsig-

mond professzor tanítására, ki a művelődés fejlődésé-
ben hullámvonalat állapított meg: a reálizmus és az 
ideálizmus váltakozását. A hullámvonal mélyebb-
fekvő pontjai a reálizmust jelentették s ezekből 
lendült a vonal a legmagasabban fekvő pontok, az 
ideálizmus felé, ahonnan ismét hanyatlott, míg 
visszasüllyedt a reálizmus völgyébe. Bodnár szerint 
e vonal mozgásában nincs megállás, a reálizmus és az 
ideálizmus korszakai folyton váltakoznak. A leg-
magasabban és a legmélyebben fekvő pontok közé 
esnek az átmeneti idők, amelyekben a szélsőséges 
irányzatok diminuendója és crescendója is válta-
kozik. Hullámvonal-elméletét vonatkoztatta a műve-
lődési és a társadalmi jelenségek összes megnyilvá-
nulásaira s így a művészetre is. Bodnár tudós 
professzor megállapítását évtizedeken át hirdette 
az egyetem előadásain s számos cikkben megírta 
és sok hívet szerzett tanának. Egy másik tudós 
műtörténész, a hírneves Kari Scheffler „Der Geist 


