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Kisfaludi-Strobl Zsigmond néhány 
kiváló szobra képviselte csak a plasz-
t ikát . A «Vizi liliom» poétikus, nagyon 
finom elgondolású kis márványakt , 
melyre sokan fognak teljes elismerés-
sel visszaemlékezni. Tisza István és 
Apponyi Albert mellszobrai a maguk 
jellegzetességében, markáns erővel örö-
kítik meg ezt a két érdekes magyar 

Egy régi könyvkereskedés új otthona. 
Február elején kedves változás kötötte 
le a Kossuth Lajos-utca sétáló közön-
ségének figyelmét. Abban a félszázéves 
palotában, melyben a Széchenyi István-
tól életre hívott Nemzeti Kaszinó szé-
kel, az étteremnek, majd utóbb bank-
háznak szállást adó földszinti sarok-
helyiséget a lélek táplálószereinek s a 
szellem értékpapirosainak szállása: tá-
gas és előkelő könyvkereskedés fog-
lalta el. 

A cég, mely most i t t ú j hajlékot 
talált , egyike a főváros legnagyobb s 
legérdemesebb multú könyvesboltjai-
nak. Pfeifer Ferdinánd nemzeti könyv-
kereskedése 1841-ben nyilt meg a 
Szerviták terén. Első tulajdonosa a 
magyar könyvkereskedelem és könyv-
kiadás egyik úttörője, Emich Gusztáv 
volt. «Hazai és külföldi könyvek boltja» 
felírással nyi tot ta meg üzletét, majd 
néhány év mulva «nemzeti könyv-
kereskedés»-nek keresztelte el. Ez a 
név abban a korban célkitűzést és 
munkatervet jelentett. S ezzel a káté-
val indult el a német eredetű Emich, 
ki — mellesleg említve — tagja volt 
annak a nemzeti szellemű társadalmi 
egyesülésnek is, melynek házában most 
cégutódjának üzlete helyet t a l á l t : a 
Nemzeti Kaszinónak. A negyvenes 
évek Pestjének ő volt egyik legbuz-
góbb könyvárusa és k iadó ja ; ő volt 
Petőfi kiadója is. 

Az önkényuralom derekán, 1856-ban, 
gazdát cserélt a már népszerű és élénk-
forgalmú üz le t ; vezetését az i f jú Pfeifer 

fejet. E két mű a művész legjava ter-
méséből való. Csók István képmásával 
is kifejező, lelket lehelő szobrot alko-
to t t Strobl Zsigmond. A soproni nép-
szavazás emlékének mintájára s egy 
kuruc lovascsoporttal komponáló ere-
jéről adott ú jabb bizonyságot ez a 
jeles szobrászművészünk. 

Marlay Ödön. 

Ferdinánd vette át s azután ő irányí-
to t t a egynegyedszázadon át. A leg-
nehezebb években is becsülettel állta 
elődjének programmját s azt — a 
haladó időknek megfelelően — sokban 
ki is bővítette. Halála u tán testvére, 
István, lépett örökébe s ez néhány év 
mulva átköltöztette az üzlethelyiseget 
a Kossuth Lajos- (akkor még Hatvani-) 
utcába. A mai nemzedék már i t t is-
merte és kedvelte meg a modern szel-
lemben, de hagyományos szolid alapon 
vezetett könyvkereskedést, mely 1910 
óta áll jelenlegi tulajdonosának, Zeidler 
Imrének, gondozásában. 

Kerek négy évtizedig működött a 
cég ebben a második ot thonában. Kes-
keny, de mindig hozzáértéssel és sze-
retettel gondozott, takaros kirakatá-
ban évtizedek világ-könyvtermése mu-
tatkozott be a könyvek barátainak, de a 
szűk helyen sem szorult i t t soha szűk 
térre a «magunk jószága»: a hazai könyv. 

Most megtörtént, hogy a régi bolt 
kinőtte második helyiségét is. Tovább 
állt egy házzal s oly kényelmes, eszté-
tikai tekintetben is oly megkapó el-
helyezkedést talál t , minővel e szak-
mában fővárosunkban másik cég aligha 
dicsekedhetik. E szép palotában az új 
üzlet is nyomban valami pat inát nyert, 
részben a környezettől, részben a cég 
tisztes mult já tól is, melyhez i t t is hű 
kíván maradni. 

Folyóiratunk — melynek ez érdemes 
cég kezdettől fogva bizományosa — 
örömmel köszönti ú j otthonában a 
Nemzeti Könyvkereskedést. 


