
készült el s ez a modern, nemes anyagokból épített, 
nagyon finom ház egyaránt alkalmas mai ünne-
pélyességre és otthcnias pihenésre. Nincsen benne 
semmi pátosz, semmi pompára való törekvés, de a 
környező hegyekre való kilátása miatt, a körülötte 
elterülő mértani nyugalmú kertektől körülvéve 
s maga is egy magaslatra építve, a palota fejedelmi 
hatású. Legfőbb helye egy márványudvar, mely 
lent egy télikerthez, fent pedig egy képtárhoz csat-
lakozik. Minden szobájában egyszerű, de finom 
anyagok s modern szövetek ízléses mintái jutnak 
érvényre. A palota tervezője Clemens Holzmeister, 
a bécsi képzőművészeti iskola tanára, míg a belső-
építészetet két bécsi iparművész tervezésére bízták. 
Kemal pasa nagy súlyt vetett rá, hogy mindeu bútor 
és lakásberendezési tárgy Bécsből kerüljön az új 
palotába. 

\ SASFIÓK EMLÉKEI. Párizsban most ünneplik 
a reichstadti herceg halálának százéves évfor-

dulóját. Kegyeletes kézzel szedték össze a legapróbb 
emléktárgyakat is, hogy az Orangerie kis palotájá-
ban kiállítsák. Napoleon fiához a meghatódottság 
ezernyi szálával fűződik az érdeklődés. A falakon 
képek, az állványokon tárgyak. Itt a bölcsője, ott 
játéktárgyai, írótolla, kis hadihajó modellje, egy 
üvegtárlóban lúdtolla, mellyel írni tanult és egy-
pár levél; egyikben az apa szárazon tudatja Ferenc 
császárral, hogy fia született, de a sorokból az öröm 
elfojtott hangjai érezhetők. Igen sok iparművészeti 
tárgy került ki Malmaisonból, de a schönbrunni 
kastély termeiből is szép számmal szállítottak a ki-
állításra Párizsba. S velük együtt a szerencsétlen, 
hazátlan és anyátlan kis herceg melankólikus ár-
nyéka is a nagy allék k ö z ü l . . . 

XT ÍREK MINDENFELŐL. M ü n c h e n b e n is-
kolaépületek terveit és felvételeit mutatta be 

az ottani építész-szövetség. Az épületek túlnyomó 
része konstruktív stílusban van tartva, amellyel a 
bajor főváros közönsége csak nehezen tud meg-
barátkozni. H a n n o v e r b e n karikatúra-kiállí-
tás volt a Simplicissimus rajzolóinak műveiből. 
Gulbransson, Heine, Thöny, Arnold a lap főerős-
ségei. A legjobb német vicclapnak 36 éves életfolyása 
a legsikerültebb rajzain volt itt szemlélhető. L e i p-
z i g b a n az ez év őszén tartott vásár bútorered-
ményeivel általánosságban meg vannak elégedve a 
résztvevők. A bútoripar helyzete, bár Németország-
ban sem valami jó, de a tavalyi mélypontot már 
elhagyta és a javulás útján van. A t h é n b a n az 
olasz követség új palotát építtetett s annak freskói 
megfestését egy németországi művészre bízta, 
Georg A. Mathéy-re. Ez a nemzetköziség nem volna 
teljes, ha hozzá nem fűznők, hogy a szóbanforgó 
német művész — erdélyi származású. B e r l i n b e n 
érdekes háziipari kiállítás volt egy műkereskedés-
ben. Tizenhat vidéki városból való mesterember 
egy-egy kis műhelyben mutatta be, miként készül 
még ma is népművészet az ország legelhagyatot-
tabb vidékein. 

XpiJRCSASAGOK. Az általános zűrzavarból, külö-
nös és extravagáns korunkban az építő-, 

díszítő- és iparművészet sem vonhatja ki magát. 

Talán a megrendelők ízlése diktálja, vagy a «művész» 
feltűnési vágya? — nehéz volna megmondani. 
Annyi tény, hogy az újságokat böngészve, igen 
könnyen össze lehet kötni egy csokorra való — 
vadvirágot. íme néhány : az utolsó hetekből. 

Egy német hímzőnő pamutból egy csinos emeletes 
kis villa modelljét «horgolta» ki, ablakokkal, erkély-
lyel, kéményekkel. Most kávémelegítőnek használják. 

Egy berlini farmer rájött, hogy melyik a legol-
csóbb nyaralóház. Megvett egy ócska emeletes 
autóbuszt, eléje ácsolt egy verandát s most egy 
vidám család szokott benne nyaralni. 

Los Angeles közelében az országúton áll egy 
benzinárusító házacska, mely fémből épült s ponto-
san olyan, mint egy óriási kávésfazék. Füle, kiön-
tője, fedele van. Es egy ablaka. 

Sándor, a közkedvelt párizsi hajművész, tartós 
ondoláló és kozmetikus, boltja kirakatában <mi-
niatüröket» is bemutat finom keretekben. Ezek a 
miniatűrök hajtinesekből készültek és sírköveket, 
szomorúfűzfákat s egyéb empirestílű érzelmi kitö-
réseket ábrázolnak. Üveggel lévén fedve, ott is hasz-
nálhatók faldísznek, ahol ebédelni szoktak. 

Egy francia aukción eladásra került egy különös 
asztal. A XV. Lajos stílusában készült asztal két 
részből áll. A felsőrészén egy gramofon tok van 
lemezekkel. Az alsórészén egy 1900 körüli csata-
hajó kicsiny másolata. Ha a felsőrészen valamelyik 
lemezt lejátszották, az alsórészen a hajó elkezdett 
mozogni s ablakai kivilágosodtak. Egy öreg ember 
hét évig dolgozott rajta. Mit gondolnak, mennyiért 
kelt el az árverésen ? Négyszázötven pengőt kapott 
érte nagy keservesen. 

• S Z A K I R O D A L O M * 
Tl/TODERN SÍREMLÉKEK. (Összegyűjtötte R o s-

n e r Ármin. Kiadja a Kő és Műkő 
Budapesten.) A kőfaragómesterek hivatalos lapjá-
nak szerkesztője a magyar sírkőszobrászatnak kül-
földi érvényesülése felé egyengeti az utat ezzel a 
könyvével. Nemcsak a mesterek, de a legjobb 
magyar síremléktervezők is mind itt szerepelnek 
munkáikkal. Építészek, szobrászok, iparművészek. 
Vagy kétszázötven síremlék, amelynek egy új 
temetőkultúra kőbefaragott dokumentációját kell 
szolgálnia. E temetőesztétikának persze csak egyik 
részlete a síremlék. Tudjuk, hogy a parkszerű, 
sőt már-már erdővé fejlesztett és tektonikusán el-
gondolt városi temető egyik legfontosabb prob-
lémájává vált a modern városépítészetnek. De 
benne méltó módon kell szerepelnie a kőfaragónak 
is. Lehetőleg a régi jó műhelyszellem ébrentartásá-
val. Minél több jó, egyméretű s azonos szel-
lemű kővel. Nekik kell az individuális erőfeszí-
tések helyett a halál nagy nyugalmát, a sírkert 
örök ritmusát odavetíteni az élők elé. Rosner 
könyve ettől a törekvéstől áthatva készült. Mivel 
pedig bevezető tanulmánya három idegen nyelven 
is megismétli a külföld számára a temetőesztétika 
alapelveit, azt hisszük, módot fog adni a szé-
pen illusztrált, vonzó külsejű könyv arra, hogy 
sírkőművészetünk híre messze országokba is 
eljusson. 
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