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„Ha most összegezzük ezt a nagy vonalakban felidézett
munkásságot, ha egy kifejezésbe akarnók sűríteni, amit Falus
Elekről, munkáiról, törekvéseiről, művészetéről leírtunk,
mely azonban nem marad mögötte az iparművésznek,
építésznek, festőnek, grafikusnak, dekoratőrnek – mert
amellett, hogy mindezeket magába foglalja –, azok fölött
mint egységes valami lebeg, az az ízlésmester megjelölése.
Ez magában foglalja a tanításokat, hatásokat, a művészi
szép irányába erjesztőt, s magát az embert is, kinek
minden cselekedete, beszéde, lelkesedése és lelkesítése
tulajdonképpen elválaszthatatlan mindattól, amit legtöbbször
teljes sikerrel létrehozott, de természetesen igen sokszor
éppen csak jelzett, indikált vagy tervezett.”
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Bevezető szavak
A huszadik század első éveiben elindult pályáján egy
ígéretes fiatal művész, akit leginkább könyvgrafikusként,
könyvtervezőként tartanak számon. Nevét főképp azok ismerhetik, akik kezében megfordult már egy-egy korabeli
Nyugat-kötet, melynek – akkoriban újszerűnek ható, artisztikus – címlapját ő rajzolta.
A könyvgrafikai és tipográfiai munkák azonban csak
egy szeletét jelentették Falus Elek valódi művészi munkásságának, hiszen pályájának jelentős részét építészeti,
belsőépítészeti, díszlettervezői tevékenysége tette ki, s a
kecskeméti művésztelep létrehozásában is oroszlánszerepet vállalt. (Ez utóbbiban Falus Elek közreműködésének
köszönhetően alakult meg és működött egy – rövid életű,
de igen termékeny – szőnyegszövő műhely, amely Falus
szőnyegterveinek egész sorát készítette el.)
Kétségkívül részben könyvborítóinak népszerűsége
teremtette meg az alapot ahhoz, hogy az iparművészet
más ágaiban is lehetőségekhez jusson és azokban sikerrel
tevékenykedjék:
„A Nyugattal kapcsolatos sikerei után tért át színpadi
tervezésre, vált népszerűvé, mint lakások, interiőrök tervezője, mint egyre univerzálisabb tevékenységű iparművész.”1 – írja Lengyel Géza2 1932-ben a Nyugatban.
Herman Lipót3 – Falus pályatársa és barátja – 1933-ban
így ír: „Az a művészeti terület, melyet Falus Elek közel
30 év alatt bejárt, nagyon nagy. Csupán puszta felsorolása annak, amit ez a nagy tehetségű és rendkívüli ízlésű
művész létrehozott, oldalakat foglalna el. Festés, könyvdísz
és betű, plakát, színpadi dekoráció, szőnyeg, bútortervezés,
lakásberendezés, épülettervezés csak része mindannak,
mit tevékenységével alkotott. De ha folytatnók felsorolását
mindannak, mi művészi tevékenységének körébe tartozik,
koránt sem meríthetnénk ki tárgyunkat, mert Falus Elek
működése a magyar ízlés kifejlesztése körül annyira sok-
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rétű, munkájának jelentősége oly átfogó, hogy nem skatulyázható be iparművész-tanár vagy belső és külső építész
tevékenységi körébe.”4
A Falus Elek halála (1950) óta eltelt több mint fél évszázadban személye sokkal kevésbé maradt a köztudatban,
mint az – a korabeli kritikák lelkesült szavai, a róla született írások alapján – várható lett volna, s ebben nem kis
szerepet játszott a történelem. Az bizonyos, hogy a huszadik század első harmadában-felében, a korban, melyben
Falus Elek aktívan alkotott, megbecsült művészként tartották őt számon, életműve szerves része annak az időszaknak. Mára – néhány még fellelhető könyvborítóján kívül
– munkáinak igen kevés nyoma maradt. Ezért, s művészi
tevékenységének sokszínűsége okán is, Falus Eleket méltán
megilleti, hogy ez az írás – mely megpróbálkozik összegyűjteni és megmutatni mindazt, amit életéről tudni lehet,
s munkáiból még megtalálható – róla megszülessék.
(E munkának külön aktualitását adja a 2008-as Nyugatév, hiszen a legendás Nyugat folyóirat5 kiadója egy bő évtizeden át számos olyan kötettel állt az olvasók elé, amely
Falus Elek keze alól került ki, s fedele Falus keze munkáját
dicsérte.)
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Kezdetek
Falus gyermekkoráról, családjáról szűkös forrásanyag áll
rendelkezésre. Pályája indulásának megismerését leginkább Herman Lipót már idézett írása segítheti. Érdemes
ezt több, hosszabb-rövidebb részletben idézni, mert aprólékos, színes és kronológiailag pontos összefoglalóját adja
Falus Elek életének egészen az 1930-as évek elejéig, s így
vezérfonala lehet ennek az írásnak:
„Falus Elek 1884. dec. 31-én született Orosházán. A környezet teljesen magyar. Német vagy más idegen szó ismeretlen. Kisgyerekkorukban kirohantak az utcára, ha híre
jött, hogy valaki idegen nyelven szól. Édesapja iparos, szobafestő és mázoló. Ennek következtében érdeklődhetett
volna a gyerek a rajzolás és festés iránt. De csak első polgárista korában, mikor a kis kápolnát festik, kelti ez fel igazán
az érdeklődését. Egy kedves, derült szőke templomfestő
jött le segíteni a munkában. Rozsák nevű. »Rettentően« tetszett, mikor az üres, napsütötte kápolnában ott nézhette,
mikor száz különféle zacskóban s vödörben a különböző
színekkel dolgozott a mester. Az italt is szerette. A zacskók
közül néha egy butykost szedett ki – húzott egyet belőle és
danolt. A kis Falus állandóan körülötte lebzselt. Sohasem
tett rá valami olyan nagy hatást, mint mikor az istenszemet
festették, felhőkkel és rózsagirlandokkal. Itt kapta meg az
első impressziót arról, hogy mi is ez a »mesterség«. Maga
sohasem rajzolt addig, míg a 2-ik osztályban ki nem osztottak rajzlapot. Egy bizánci ornamentika-darab volt a feladat,
benne csacsin útra kelő, sötétkékruhás, aureolás Mária. A
másodikosoknak az ötszörösen megnagyított ornamentika volt a feladata – de ő a Madonnát a Gyermekkel rajzolta meg, s mert nem tetszett neki, hogy olyan sötét – hát
rózsaszínnel s arannyal festette ki; a csacsit citromsárgára,
szép piros szemekkel – megelőzvén a kor akkori ízlését. A
rajzbeadás után rajztanárja (Szíjgyártó Albert – áldott jó
ember) behívta a szertárba, rájakiabált, enyhe pofont adott
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neki, hogy mit csinált a szép eredetiből. De ma úgy tűnik,
hogy a pofon simogatás volt, s a szidás – annak részéről, ki
sohasem áll vele szóba – biztatás.
Azután sokáig újra nem törődik a rajzolással, de a mértani rajzokat szabadkézzel húzza, ezért persze megfegyelmezik. Meg azért is, amiért rajzai tisztátalanok voltak. (E
tulajdonságáról azután igazán leszokott. Későbbi rajzai,
könyvfedelei a legpedánsabb munkák.) A negyedikben
(a tanára többet nem volt szigorú, szabadjára engedte) – a
vizsgarajz egy római vezér volt – szintén nem feladat csak
éppen az iskola falán függött az eredetije. Ezért már meg
is dicsérték.
Ezután az otthon történő ipari és művészi dolgokra is
figyelni kezd. Egy díszes táncterem vagy előkelőbb úriház
kifestése már érdekli is. Anélkül, hogy tudatára ébred –
észrevétlenül kap műhelyműveltséget, megismeri az anyagot, a festéket. Megérzi a térbeosztás művészetét. Apja, ki
pedig nem volt közlékeny ember, beszél is neki e dolgokról,
látván felébredt érdeklődését. Környékbeli kastélyokban,
kegyúri templomokban is akad munka, fényezés, mázolás,
különböző fautánzások. Szeret a szünidőben ide kimenni,
s közben nézi a tájat, a búzavetést, a flóráját az Alföldnek.
Falusi gyerek különben is tökéletes botanikus s – bogarász.
(Későbbi motívumai egy dekoráló rajzolónak.)
A negyedik osztály után Pestre kerül. Nagy a sikere a
magyar nyelv tanáránál, amiért nyelvkincse olyan gazdag,
a botanikus tanáránál, amiért oly jól ismeri a virágokat,
növényeket, bogarakat, madártojásokat. 13 éves korában a
Markó-utcai reálba kerül. Itt a botanika tanára vele magyaráztat a többieknek. Borbás Vince,6 a híres botanikus behoz
az iskolába mindenféle gizgazt, amit a városon kívüli séta
közben összeszed a zöldséges kofáktól s kérdezi a tanulóktól: no, mi-e? Falus tud rá válaszolni, s tanára rajzoltatja
vele a furcsa növényeket kiadandó növénytana számára.
(Így gyűjt itt már észrevétlenül motívumokat a későbbi
formakincséhez.)
14 éves korában már tanít, nevelősködik, hogy eltartsa
magát.
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Az ötödik osztály utáni szünidőben megint otthon van.
Ismét dolgozik náluk valami rendkívül ügyes ember. Tánctermet festettek ki. Ő maga is megpróbálkozik a dologgal:
amoretteket fest fejből, de hogy eltakarja a kevésbé sikerült részeket, virágokat, margarétákat fest rájuk. De ezt
megelőzően a kertbe megy jól megnézni őket. Ezeket a
dolgait az új iskolaévben megmutatja tanárjának, az azt
mondja, hogy az amorettek nem érnek semmit, de a természet után festett virágok jók. Azt is mondja a tanár, hogy
Falus már mindent tud, amit az iskolában a kötelező tanterv szerint meg kell tanulni. Ekkor gondol első alkalommal arra, hogy festő vagy ilyesmi legyen. Ezután terhére
kezd lenni az iskola, kínlódó szabadságvágy éled benne,
gyűlöli a fegyelmet, a nevelést s már csak édesanyja kedvéért tanul. Mikor azután a hetediket elvégzi – édesanyja
meghal – s ő már nem érzi magát kötelezve, hogy pénzkereső pályára menjen, – otthagyja az iskolát s a nevelősködést. Az ezután következő egész nyáron azon töpreng,
mi is történjék hát most? Együtt lakott néhány földijével,
kik szeretnék segíteni abban, hogy valamilyen művészi
iskolába iratkozhassék, – ha már kiugrott a nyugodt polgári sínekből. De egyelőre lakáson kívül mást nem tudtak
nyújtani. Kezd próbálgatni, üzleteknek reklámrajzokat csinálni, kirakati táblákat, betűket. Jár-kel a városban, nézegeti a modern kiállításokat (akkoriban kezd Nagybánya7
hatása jelentkezni), rengeteget olvas, kortársain jóval túl
van ilyen tekintetben. Nem szíveli a régies művészetet,
kineveti a Margitay8-szerű képeket. Érzi, hogy e mesterségben csak egész magas fokon érhet el valamit. Az Iparművészeti Iskola esti tanfolyamára jár, de a száraz tanítási
mód nem lelkesíti, hamarosan ott is hagyja.
Egy esztendő múlik el így próbálgatásokkal, a megélhetésért való küzdelemmel. Csak nem vissza a neveléshez,
iskolához, kötött élethez! A barátok hazakészülnek, de ő
tisztában van azzal, hogy a festőiskolába való bejutáshoz
valamelyes előképzettség kell s ezt otthon nem szerezheti meg. Mint szenvedélyes újságolvasót vonzza az, amit
szórványos hírekben Nagybányáról megtud – az olcsó és
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Falus Elek: Nagybányai temető
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nagyszerű álomvilágról. Egészen kevés pénzzel elutazik
hát ide s 30 koronából vagy másfél hónapig él ott. Ott van a
nagyszerű szabadiskola Ferenczy, Thorma, Réti, Grünwald
vezetésével. Végre először rajzolhat modell után. A fiatalok közt főcsillagok Czóbel,9 Czigány.10 Egyszer meglesheti, hogy hogy fest Grünwald Béla. Pontosan megfigyeli,
hogyan rajzolnak szénnel, hogyan készül utána a festmény.
S miután érzésben meglehetősen fölényben érzi magát –
látja, hogy a mesterségi rész tudása egykettőre megszerezhető. Modellt ül Czóbelnek s mikor ő maga fest, a profik
közül Maticska, az asztalos fia segíti ki első zavarában,
mutatván neki, hogyan is kell a dolgot megfogni. Még ott
Nagybányán beszélgettek a fiúk arról, hogy Lyka Károly,11
ki a nagybányaiak nagy propagálója, olyan valakinek, ki
könyvcifraságokat tudna rajzolni, – pénzt is juttatna érte.
Falus Pestre megy s a mintarajziskola12 felvételi vizsgáját
játszva teszi le, Zemplényi13 lesz a tanára. Odahaza esténként buzgón lát hozzá tollal rajzolgatni s a vizsga után pár
héttel már csomó fejléccel s záróvignettel megjelenik a
Singer és Wolfner cégnél, ahol egy 10 koronás aranyat s erős
dicséretet s biztatást kap. Nem is meri megmondani, hogy
csak pár hete foglalkozik ezzel. Nemsokára már könyvfedelek is készülnek s igazán nagyon örül, mikor az egyik,
Lyka: Kis könyv a Művészetről című művének címlapja lesz.
Milyen boldog, mikor beleírhatja a címet! Betűt találomra
írt. Hogy itt nem volt szakképzettsége, – az rávitte, hogy
újat nyújtson.
Karácsonyig (féléven át) szorgalmasan rajzol fejet, aktot.
Ezzel azután ilynemű tanulmányait be is fejezte. Pólya
Tibor14 kollégájával lemennek Szolnokra néhány hétre.
Mikor visszakerül Pestre, már nem mehetett be a mintarajziskolába, mert az iskolai szerény költségekre sem volt
pénze. Az iskolai kiállításokon (1904) még rész vesz – sőt
egész falat kap, dacára annak, hogy csak elsőéves. Ki vannak állítva könyvtáblái, könyvdíszei, plakáttervei, ex-librisei s négy tájképes szőnyegterve (figyelemmel kísérte már
az akkor modern iparművészeti törekvéseket). Sikere volt,
a lapok is felemlítették.

Kezdetek

Szegénységben nem tudott élni már akkor sem s ezért
újra szabaddá tette magát az iskolai kötöttségektől. Pólya
sógora, Hunyor István meghívja Szolnokra, ott is van
iskola, hol tanulhat. A szolnoki telep akkori fiataljaival:
Jávorral,15 Frecskayval,16 Pólyával vidám életet teremtenek.
Kohnernek, a szolnoki telep mentorának tetszik ez s fiatalok számára ösztöndíjat alapít.
1904 végén Pólyával Münchenbe megy. Egy német ismerőse elvitte megmutatni a munkáit s erre hamarosan jó
kiadók számára kezd dolgozni, sok könyvtáblát, plakátot,
ex-librist. Itt lesz először figyelmes az újszerű architektúrára, akkor épül az egyetem új szárnya s Fischer17 építész
népiskolái. A hatalmas Kunstgewerbeausstellungshalle-t
Julius Dietz18 díszíti freskókkal, dolgoznak Bruno Paul,19
Weisgerber,20 Pankok.21 A Behrens könyvbetűírás22 modernizálása tűnik fel neki. A szecesszió (melyet virágzása idején is gyűlölt) kezd múlni s romantikusabb stílus fejlődik,
mely azután klasszicizálásba megy át s a mai értelemben
vett modernség (konstruktivitás!) alapjait kezdi lerakni
(Wiener Werkstätte). Már megépült a Darmsadt, Olbrich23
és Cissarz24 műveit hozzák a kiállítások s reprodukálják
a művészi lapok. Riemerschmied25 interieurjei, Metzner26
monumentális szobrai vonják magukra a fiatal művész
érdeklődését. Bámulatosan gyors felfogóképessége, kitűnő
szeme, artisztikus ösztöne mindenféle jó hatásnak nyitva
áll, rengeteget tanul és tapasztal.
Pár hónapra újra Szolnokra kerül s modernségi lázában Hunyorék empireházát vakmerően átalakítja; kifesti
a csónakházat. Egészen kis pénzzel s nagy bátorsággal
Londonba utazik, hogy tanulmányaira a koronát föltegye.27 Hiszen Anglia tradicionális díszítő művészete a
William Morris,28 Beardsley,29 Walton30 és Walter Crane,31
[a] Mackintosh-házaspár32 úttörő- és építőmunkáiban
ebben az időben kulminál. Kevés angol tudásával, ismeretlenül érkezik a hatalmas városba, Pogány Willy33 honfitársa van segítségére angol nyelvtudásával s csakhamar
a Falus ügyessége révén az Eyre és Spottiswood-nyomda
számára könyvfedeleket és kis plakátokat készítenek.

Oscar Wilde: Tales című
könyvének borítóterve,
kétféle színben
(1906)
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Falus Elek Angliában készített
könyvillusztrációi (1906)
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A Studio34 évkönyvpályázatát megnyeri (megjelent annak
idején a Magyar Iparművészetben). A Studio egyéb munkákat is megvásárol s a főszerkesztő Holme[s] beajánlja
Grant-Richards-hoz35 – egyike a legnagyobb könyvkiadóknak. Pogány Willy-vel közösen plakátokat csinálnak s egy
Turbayne nevű híres betűíróhoz és könyvcsinálóhoz jut.
Gyorsan és sokat dolgozik s a betűírás igazi mesterségét,
a könyvkötést, az aranyverést s mindent, ami a könyvvel
összefügg, ezekben a műhelyekben tanulja meg, természetesen ismét a maga hihetetlen villámszerű felfogóképességével, mely csak félig áll tanulásból, mert nagyobbrészt
bámulatos intuíció és rögtöni eredeti alkotási képességben
nyilvánul. Nightingale-nek iskolájába jár, Fisher Unwin-nek36
könyveket készít, üzleti katalógusokat csinál, s rajzol egy
kiáltványt, mely a spanyol király vőlegénysége alkalmából
készül. Liberty-nek szőnyeg- és szövetmintákat rajzol. Angliai munkáin – bár ott csakis saját tradicionális stílusú dolgokat fogadnak el – mégis érezhetők már hazulról hozott,
magyaros hatások, emlékei az otthoni tapasztalatoknak,
feldolgozásai gyerekkorának. De ezeknek teljes kialakulására még néhány esztendőt még várni kell.”37
Falus Londonban a tanulás és a munka mellett lelkesen
dolgozik azon is, hogy az itthoni közönség és a szakma
minél több ismeretet szerezzen a színes és pezsgő londoni
művészeti élet eseményeiről, 38 a legújabb modern törekvésekről, s intenzív propaganda-tevékenységet fejt ki a
magyar művészek londoni megismertetéséért39 is. Levelezik, tárgyal, megmozgat mindenkit annak érdekében,
hogy a magyar képző- és iparművészet bemutatkozhassék
az akkori egyik legnívósabb angol művészeti magazinban, a The Studióban. A lapnál tett látogatása után, ahol
a „másodkiadóval” tárgyalt, ezt írja Györgyi Kálmánnak40
1906 októberében:
„[...] [A] legnagyobb örömmel lépnek összeköttetésbe
közvetlenül a magyarokkal. Utólag kérem engedelmét, de
[...] Györgyi úr czímét leadtam s elmondtam, hogy Öntől a
teljes iparművészi s esetleg Ön által ajánlott írótól a teljes
művészi felvilágosításaikat s czikkeket kaphatják [...]. Azt
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tudom, hogy rövid családi tanács után Györgyi úrnak s
a teljes folytatás esetleg egy jövő időben megjelentethető
magyar Studio kiadvány csak Önön áll. [...] Elmondtam azt
is nekik, hogy a munkák eredetijét piktoroknak, a tervezők, ha kell a társulatnak átadják [...]. Egyelőre én örülök,
s még jobban[,] ha hallani fogom, hogy a dolog perdül. [...]
Nagyon kíváncsian várom az eredményt, mely szerintem
a legjobb magyar erők felvonultatása lesz. Az én dolgom
természetesen nem szerénytelenked[n]em azok közé, ez
már egy letárgyalt előfutam, mondtam is nekik, ne e szerint gondolják az igazit. Egyáltalán iszonyú lelkesedtem
s e fizetés nélküli lelkesedést az angol nem érti, de mint
exotikumot élvezi.”41
A The Studio épp abban az évben, 1906-ban adott ki egy
az osztrák művészetet reprezentáló albumot (Art Revival
in Austria), 42 amely azonban nem váltotta be a sikeréhez
fűzött reményeket. Falus – e kudarc után – érezte az óvatosságot a körvonalazódó magyar kiadvánnyal kapcsolatban, megpróbálta tehát minden meggyőzőképességét
bevetni, hogy e félelmeket eloszlassa. 1906 novemberében
így ír Koronghy Lippich Eleknek:43
„[...] [T]apasztaltam, hogy nem mernek bízni még a magyar
képzőművészetben, azaz ennek nagyarányú felvonultatásában. Nagy érdeklődéssel várják s határozott benyomásom,
hogy ízig-vérig modern dolgot akarnak. Sokat emlegették
még a nemesebb grafikai részt is, mit úgy látom eredetiben is szeretnének látni. Amennyire tudtam, állapotainkról sokat és lelkesen beszéltem, mert tudom, hogy Méltóságod felülmúlja várakozásukat. [...] [E]rősen hangoztattam,
mi se bizonyítja jobban a jövendő könyv nagyszerűségét,
mint az, hogy ez tisztán a nemzeti reprezentáczióért történik, minden privát érdek kizárásával, s hogy Méltóságodnak áll egyedül otthon módjában méltán igazán az
egész magyar művészetet s jeles szakírókat felvonultatni.
[...] Tudom, hogy a dolog izgatja őket s a kilátásba helyezett anyag gazdagsága. A lap esze, a második rangban, ki
a Studio Lyka Károlya már is nyertnek tekinthető. [...] Ha
Méltóságodnak a további tárgyalásuk folyamán szüksége

Könyvfedélrajz
(1906)
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lesz olyan dolgot megtudni, mit jó minden oldalról tisztán látni, a legnagyobb boldogság részemről, ha ebben egy
kicsit is tehetek. Valamennyire ismerem itt a viszonyokat
és örömmel fordítom az ismeretem a hazai művészetünk
terjesztésére. Egyúttal, ha Méltóságod felbátorít egy pár
fontos új utat tudnék találni a magyar művészet itteni terjesztésére, melynek fellendítése tudom, mennyire szívén
fekszik Méltóságodnak.”44
Herman Lipót így folytatja visszaemlékezését a Falus
hazatérte utáni időszakról: „Londonból hazaérkezve, 1907
elején vidám intermezzo az akácfa-utcai közös műterem
sokadmagával, többek közt e sorok írójával is. Ez év nyarán közreműködik a Feszty Árpád45 rendezte Majális díszítésén a városligeti tavon. Pontonokon reklámépítés.”46
Falus Elek külföldi útjain – az új könyvművészeti törekvések47 megismerése mellett – tudatosan törekszik a könyvkészítés mesterségének alapos elsajátítására. Pontosan látja,
hogy művészként is akkor bizonyíthat, ha a mesterség – az
anyagok, a technikák ismerete – is a birtokában lesz.
„[...] [K]ülönböző technikára gondolt terveket küldtem,
melyek a könyv külsejére vonatkoznak s amelyek ép megvoltak – írja berlini útja előtt, 1907 novemberében ismét
Koronghy Lippich Eleknek, akinek figyelmébe ajánlja terveit, s támogatást kér az utazáshoz. – Ezeket elegendőnek
tartom arra, hogy a könyvkötő mesterségre jó anyagot
lássanak bennem. Egyelőre azt akarom. A dolgok művészi s nemzetiesen eredeti szélesebb skálájú része a technikai rész mozaikjának, ha utolsó köveit illesztem be: akkor
kerül rendre. – Addig, és tudom[,] Méltóságod megért,
helyesebb, ha kitárulkozás helyett és korai „stílus-keresés”
helyett mesterember akarok lenni, de úgy, hogy a mesterember szó tartalmat nyerjen tőlem – kettévágva is. Erős
vágyakozással várom, hogy mehessek.”48
„Ősszel már Berlinben van. Ott hamarosan sok munkája akad, pályázatokat nyer, G. Grote-nak dolgozik. Díszíti
Bode49 könyvét, »Goethes Leben im Garten am Stern«
címűt, megcsinálja a Grosse Kunstausstellung katalógusát –
ezen még érezhető az angol iskola, – de már magyar emlé-

Kezdetek

kekkel. Áruházaknak és lipcsei nyomdáknak dolgozik. Jár
színházakba, Reinhardthoz s barátsága Lengyel Menyhérttel50 és Bíró Lajossal51 érdeklődését a színpadi dekoráció felé
vonja. Ennek akkori modern mesterei Berlinben Walser52 és
Stern,53 Orlik-nál54 jelentkezik tanulni, ki az iparművészet
tanára. Munkái láttán ez kineveti szándékát, hiszen inkább
segédtanárjául venné őt, ha nem volna idegen. A FriedrichMuseum Mantegna-i, Luca Signorelli-jei, az Iparművészeti
Múzeum nagyszerű gobelinjei s száz és száz remekművén
csiszolja, jobban mondva gazdagítja ízlését, lelkesedik a
Marées összegyűjtött művein s most felébred nosztalgiája a
piktúra iránt. 1909 nyarán minden kitűnően kifejlesztett és
felépített munkakörét otthagyja Berlinben s Nagybányára
megy. De volt egy másik ok is, amiért hazavágyódik. Ignotus hívja, hogy vegye át a Nyugat-könyvek művészi díszítését, könyvnyomdai rendezését. Ezekkel már Berlinben
is kezdett foglalkozni (Vészi József55 Jung-Ungarn címlapját ekkor tervezi). A Nyugat könyvek (Móricz: Hét krajcár,
Kemény: Lamentációk, a Nyugat fedele), az Ady könyvek
fedelei, melyeket a költővel való személyes megtárgyalás után csinál, már magyaros motívumokban gazdagok.

Falus Elek Németországban
készült borítói

Kiállítási katalógus
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Amikor ezek a színes, virágos fedelek a pesti könyvkereskedések kirakataiban megjelennek, – ez új hang az addigi
magyar iparművészet s művészi díszítésben. Írott betűt
alig ismertek, ennek a hazaplántálása egyik nagy érdeme.
De nem idegent hozott, mert magyar szellemben alakítja
őket.”56
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Könyvek és grafikák garmadája
1908-ban megjelenik a Nyugat folyóirat első száma. Ekkor Falus Elek még Berlinben tartózkodik, feladatokkal
elhalmozva és inspiráló művészeti hatásokkal körülvéve.
Ignotus – miután kezébe kerül Vészi József Jung Ungarn
című német nyelvű, a magyar kultúrát népszerűsítő folyóiratának vörös-fekete címlapterve, melynek elkészítését Vészi Falus Elekre bízta – felfigyel rá, s hazahívja.
„A Münchenen és Londonon keresztül Berlinbe került
magyar művészt Ignotus igen megtisztelő hangú levélben invitálta a Nyugat gárdájába; így történt, hogy csakhamar Falus választékos ízlése formálta meg a Nyugat
publikációinak tábláit és címlapjait.”57 – írja Lengyel Géza
1932-ben.
A mozgalmas és gazdag művészi tapasztalatokat adó
külföldi időszak után 1909-ben Falus tehát hazatért,
hazahozva fejében és ujjaiban azt a mélyen és pontosan
elraktározott könyvtervezési, könyvkészítési, tipográfiai
ismeretet, amelyből további tevékenysége táplálkozik
majd, s amely komoly mesterségbeli hozzáértését is megalapozta.
A Nyugat Kiadó,58 melynek Falus Elek dolgozni kezd,
elsősorban a Nyugat folyóirat működéséhez szükséges
biztosabb anyagi alap megteremtésének szándékával jött
létre. Összekapcsolódott ezzel az a már korábban megfogalmazott elképzelés, hogy a Nyugat folyóiratban közölt
szerzők – Ady, Móricz, Babits, Gellért Oszkár, Füst Milán
és a többi új gondolatot hirdető író, költő – tetszést aratott szépirodalmi munkáit önálló kötetekben jelentessék
meg; s azzal az igénnyel, hogy ezek megjelenési formája
is megújulhasson.
A különféle arra vonatkozó tervek közül, hogy mely
művek kerüljenek elsőként könyv alakban is az olvasók
kezébe, végül „[...] Gellért Oszkár A deltánál című versvá-
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logatása nyitotta meg a Nyugat-kiadványok sorát”, 59 1909ben. E kötetnek a tervezője már Falus Elek volt. A folyóirat ez év tavaszától már folyamatosan hirdette az újabb és
újabb Nyugat-köteteket.
„Még telve van friss energiával, még buzog benne az
invenció, a fiatalság, még lát, érez, dolgozik, most kell megbecsülni.”60 – írja 1910-ben Bálint Aladár61 Falusról.
Az elkövetkező években számos Falus tervezte – színpompás, növényi motívumokból62 és geometriai formákból felépülő, vagy egyszerűbb, csak a tipográfiát, a rajzolt
betűket díszítőeszközként használó – könyv jelenik meg a
kiadónál.
1910-től Falus keze nyomán a Nyugat folyóirat is új arcot
kap, a középképben megőrizve Beck Ö Fülöp érem-motívumát. E címlapot Falus Elek a következő évben áttervezi,
a dekoratív elemeket azonban az évek során a tartalom és
a hirdetések megjelenítése kiszorítja.
Falus Elek angliai munkáit elsősorban kifinomult,
választékos vonalvezetés jellemezte, ezt váltották fel
Németországban a geometrikus fedéltervek, amelyen vastag kontúrvonalakkal osztotta a felületet. A keretező vonalak általában magyaros, gyakran feltűnő, erős színvilágú,
stilizált virágmintákat fognak közre. Itthon készült könyvfedeleit is elsősorban ilyen dekoráció jellemzi. A magyaros
motívumokat Falus azonban a német nyomdákban szerzett
tapasztalatok alapján formálta át, a felületek felosztásában
a német könyvművészet feszes, konstruktivista megoldásai érezhetőek.
Falus Elek virágdíszes könyvfedelei többféle csoportba
sorolhatók: van köztük olyan, amelyen az írásmezőt – négyzetes vagy kör alakút – virágok burjánzó, tömör füzére
keretezi (Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének [1910]), van,
amelyen e növényi füzért és az írásmezőt vastag, fekete
kontúrvonal veszi körbe (Gyűjtemény Ady Endre verseiből
[1910]), Ady: Vallomások és tanulmányok [1911], Heltai Jenő
versei [1911]), s van olyan is, amelyen a keretező vonalak
az írásmezőn kívül csak kisebb növényi motívumokat zárnak közre (Ady: A minden titkok verseiből [1910], Balázs Béla:

Könyvek és grafikák garmadája

A vándor énekel [1911]). E fő típusokon kívül azonban ezeknek még számtalan variációja kikerült Falus Elek keze alól,
merevebb, lágyabb, színpompásabb vagy visszafogottabb
formában. (Több kötet megjelent kétféle színkombinációban is.)
Könyvfedeleinek egy másik típusán csak a sokféle
módon felrajzolt betű a fő díszítő elem (Ady Endre: Vér és
arany, [második és harmadik kiadás, 1910]), a legtöbbjükön
megjelenik egy-egy apróbb növényi motívum is.
Lengyel Géza írja 1932-ben Falusról, a Nyugat huszonöt
éves jubileumán:
„Egész könyvtárat tesz ki, amit a Nyugat könyveiből
megformált. Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének; Elek
Artúr: Álarcos menet; Bíró Lajos: Családi tűzhely; Ignotus: Kísérletek; Heltai Jenő: Kis mesés könyve és versei –
nagy változatossággal mutatják Falus találékonyságát az
egyszerű s tartózkodó kiállítású s mégis újszerű és artisztikus címlapok megtervezésében. [...] Angliában és még
Németországban is módjában volt a legnemesebb anyag,
a legjobb papír, bőrkötés, aranyozás, válogatott munka tervezését végezni. Nálunk már akkor is szegényesek voltak
a viszonyok s Falus igen finom stílusérzékkel alkalmazkodott hozzájuk; a Nyugat könyvei például szolgálhattak
és szolgáltak is friss, vidám, eleven, de amellett alapjában
igen egyszerű tömegmunkához. Ha valamivel szabadabban dolgozhatott, annál jobb kedvvel mutatta meg, hogy
az invenciónak, az előkelő ízlés eszközeinek milyen gazdag tárházával rendelkezik.”63
Falus Elek növényi ornamenseivel és artisztikusan rajzolt betűivel nagyon is alkalmazkodott a nyomdai lehetőségekhez, „a szedőszekrényben található elemekhez”64.
Betűi a könyvborítón tisztán metszettek, jól olvashatók,
visszaadva ezzel a cím eredeti célját és értelmét: a jó olvashatóságot. Ismét Lengyel Géza írja Falus Elek tipográfiájáról a következőket:
„Aki megfigyelte, hogyan tud fel nem cifrázott nyomdai
betűt egy lendülettel, egy tartózkodó vonással felöltöztetni,

(1910)
Kontúrvonalas, geometrikus
könyvfedelek

(1911)
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kifejezővé tenni, milyen szeretetreméltó ízt önt szimpla
könyvtáblákba: bízik benne, már e Nyugat-könyvekért.”65
1910-től jelenik meg a Nyugat Kiadó kötéstábláin a
Falus Elek által tervezett, a „Nyugat” betűiből összeálló
embléma. A korábbi Nyugat könyvtár66 című sorozat mellett
– amelyet alapvetően a betűk díszítenek, s melynek borítóját Falus többször átrajzolta – 1911-ben a kiadó megjelentetett egy elegáns, exkluzív húsz kötetből álló sorozatot.67 A
Nyugat könyvei címmel megjelenő sorozat erőteljes színvilágú fedelét, dekoratív könyvbélését és címnegyedét Falus
tervei alapján nyomták. Egy évvel korábban, 1910-ben a
Magyar Nyomdászat című folyóirat címlapját tervezte meg
Falus, amely kifejezett hasonlóságot mutat a nem sokkal
későbbi sorozatfedéllel. E lap hasábjain írja Bálint Aladár:
„E számunk címlapja a művészt irányának legutolsó,
legfrissebb stádiumában mutatja. Az ornamentikát népies
érzés hatja át. Nem a motívumok lemásolásával közeledett
a nép művészetéhez, hanem érzésbeli, tartalmi vonatkozásokban. És azért igazabb és becsületesebb ez, mint a
szűrökről, kapufélfákról lemásolt »mű«-népieskedések.
Gazdag fantázia, közvetlen melegség sugara csap ki a színes négyzetekből. Színes és mégsem rikító. Mély tónusba
olvad a fekete, fehér talajra rajzolt kék és piros színek ékítménye, virágnak, gyümölcsnek, madárnak dús szövésű
ornamense. Fölötte komolyan és szilárdan nyugodnak a
címsorok. Az egészet tömör, vastag négyzet foglalja össze.

Könyvek és grafikák garmadája

A címlap elgondolása is mesteri. Logikus, egyszerű és
mégis gazdag. És nagyon távol áll a mindent mértani formákba oldó díszítők munkáitól, az unalmas kockaművészek léniás dolgozataitól és ez a szerkezeti kiindulási pont
túlságos hangsúlyozása, hogy ne mondjam, félreértése idején ugyancsak az ő javára billenti a mérleget. Úgy hat, mint
fülledt éjszakában a friss levegő érintése. Felszabadulás.”68
Joggal merül fel a kérdés, hogy a Nyugat-kötetek vajon
megfeleltek-e azoknak az elvárásoknak, melyeket Falus
Elek angliai és németországi útjain a könyvek előállításával kapcsolatban megtapasztalt. A tartalom és forma összhangjának megítélésében sok a szubjektív elem, a forma
egységességével kapcsolatban azonban sajnos ezek az elvárások bizonyosan nem, vagy csak ritkán valósultak meg.
Ez azonban nem a tervezőn, Falus Eleken, s nem is kiadón
múlott elsősorban – hiszen a Nyugat szerkesztői maguk
is számos könyvművészettel kapcsolatos cikket, kritikát
jelentettek meg a folyóirat hasábjain –, hanem azon, hogy
a magyar nyomdák kellő felkészültség, eszközök és anyagi
forrás híján nem tudtak ezeknek az elvárásoknak maradéktalanul megfelelni, s maga a kiadó is gyakran pénzhiánnyal küzdött.
Falus Elek könyveket nem illusztrált – hiszen a könyvet a tervezés és készítés felől közelítette meg –, egyetlen
illusztrációsorozat azonban maradt tőle: Kiss József Levelek hullása (1908) című kötetének rajzai, amelyeken az angol
hatás érvényesül elsősorban, s amelynek rajzairól a következő szavak jelentek meg az Új Idők című hetilap 1908. február 8-i számában:
„[...] [E]zek a rajzok, Falus rajzai nem illusztrálnak abban
a régi értelemben, amely a szöveget, a verset hűen és pontosan képekre fordítja, hanem csak kísérnek, hogy úgy
mondjam »utána mennek« a szövegnek. Egy piktorfantázia
önálló játékai, s a maguk nyelvén, messziről adják, mes�sziről hangozzák vissza a strófák erős, lágy, buja gazdag
változatú ritmusait.”69
Mindenképp meg kell említeni Az Est70 című napilap
betűfejlécét, „a zseniális öt betűt”, mely Falus tipográ-
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fiai munkáinak igen sikeres
darabja. Falus rajzolta meg Az
Est rovatcímeit is, a nyomdai
hasábokat elválasztó egyedi
vonalakat, s a reklámplakátok
jelentős részét, melyek a lapot
és a hozzá kapcsolódó eseményeket hirdették. Lapdíszekkel és plakátrajzokkal Herman
Lipót, Pólya Tibor és Kandó
László71 szintén hozzájárultak az új stílust hozó napilap
berobbanásához.
„[...] [N]em csavarja ki olcsó hatás kedvéért a betűk
kezét-lábát – írja Bálint Aladár Falus Elek betűiről. – Sohse
erőszakoskodik, sohse pózol az olvashatóság rovására.
[...] A betűk szerelmese ő. Verzálisai gyöngéd odaadással,
szeretettel rajzolt mesterdarabok, ahogy egy sort megold,
az annyira masszív ős kifejező, hogy gyakran másképp el
sem tudjuk képzelni. [...] Sohse hangsúlyoz egy betűt egy
másik betű rovására.”72
„Mérges zöld kígyózsombékba fehér fényben sziporkázó, tündöklő pallos fúródik. A pallos markolatán az
irgalom jegye, a vörös kereszt. E szimbólum – Falus Elek
nagyhatású kitűnő plakátjának formai tartalma egyúttal
– már napok óta a parlament épületébe hívja a főváros
közönségét, ahol szokatlanul nagyarányú kiállítás keretében az emberek elé tárul a hadviselés szolgálatába állított
orvostudomány, egészségügyi technika sokfélesége, csodálatos fejlettsége.”73 – írja Falus plakátjainak egyikéről
ismét Bálint Aladár.
A fejléc- és ex libris-rajz gyors és hasznos jövedelemforrás lehetett a fiatal és ügyes kezű Falus Elek számára. Az
utóbbinak is akad képes és írásos nyoma:

Könyvek és grafikák garmadája

Meghívó dekorációja
1912-ből

Falus Elek ex librisrajza 1904-ből

Az 1915. április–májusi Hadés Népegészségügyi Kiállítás
plakátja

Falus Elek díjnyertes
okmánybélyeg-terve
1913-ból

Lakberendezési kiállítási
plakát 1912-ből

Falus tervezte üdvözlő lap a Nemzeti
Munkáspárttól Khuen-Héderváry
Károly (1849–1918) miniszterelnök
részére
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Falus Elek rajzolta 200 koronás
bankjegy eleje és hátoldala (1918)
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„Falus Elek ötletes ex-librist rajzolt Tóth Béla uramnak.
Végtelen egyszerűséggel megrajzolva a mosolygó holdvilág, szája szegletében egy pöcsétes levéllel (Esti levél.
Pesti Hírlap.) Ugyancsak ő rajzolt sikerült apróságot Lyka
Károlynak, melyen a művészetek címerét átfonja egy
suhogó korbács, melynek minden sallangjának végén apró
szív van. Wiesner számára rajzolt rajza – könyvből kinövő
fa »inter florea fructus« – túlságosan obligált.”74
Falus, a Nyugat-könyvtervekkel párhuzamosan más
kiadóknak is elkészített egy-egy könyvet. A „Nyugat-korszak” az 1910-es évek második felében nagyjából lezárult,
más kiadók azonban a következő évtizedben is, az 1920-as
évek végéig adtak ki könyveket Falus Elek fedélrajzaival.75
A Nyugat-kötetek némelyike pedig később, egyéb kiadók
gondozásában ismét megjelent az eredeti Falus-fedéltervekkel vagy azok egy más színváltozatával.
Falus rajzolta meg 1916-ban IV. Károly koronázási esküokmányát, s grafikai munkáihoz érdekes adalékul szolgál
egy 200 koronás papírbankó, melyet az Osztrák-Magyar
Bank Budapesti Főintézete bocsájtott forgalomba 1918.
november 16-án – összesen egyetlen órára.76
Falus Elek munkásságának műfaji korszakai nem
választhatóak el élesen egymástól, tevékenységei többnyire párhuzamosan futottak az iparművészet különféle
ágaiban. A kecskeméti időszak – a művésztelep, a szőnyegszövő megszervezése és az ottani lelkes munka – még
Falus aktív könyvtervezői időszakában zajlott.
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Kiss József Levelek hullása című
verseskötetének illusztációi
1908-ból (Singer és Wolfner
kiadása)
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(1911)

(1910)

(1911)

Falus Elek könyvfedelei az 1910-es évekből

(1910)
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(1913)

(1910)
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(1916)

(1911)

(1912)

(1911)

(1913)

(1917)
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Könyvek 1912-ből
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(1911)

(1916)

(nincs adat)

(1915)

(1911)

(1911)
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(1910)

(1911)

(1911)

Móricz-könyvek

(1916)
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(1912)

(1910)
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(1911)

(1911)

(1930)

(1911)

(1911)

(1918)
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(1911)

(1910)

(1913)

(1916)

(1910)
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(1911)

(1912)

Könyvek és grafikák garmadája

(1919)

(1912)

(1913)

(1911)

(1913)

(1911)

35

„...arcképvázlat Falus Elekről”

Szomory Dezső A Nagyasszony című
színművének bibliofíl kiadása, I. Ferenc Józsefnek
szóló ajánlással (1910)
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A kecskeméti idea
Az új otthont kereső, Nagybányától elszakadó „neósok”
csoportjának – élükön Iványi-Grünwald Bélával – Kecskeméten kínálkozott lehetőség letelepedésre, 1909-ben. A
város polgármestere, Kada Elek77 késznek mutatkozott a
fiatal művészek befogadására. Iványi-Grünwald – Falus
Elek biztatására – 1909 szeptemberében kész programmal
állt a polgármester elé,78 a „Művészetek s művészi ipar
számára földet, hajlékot s támogatást”79 kérve. Választását
elsősorban a város helyi adottságaival és hagyományaival
indokolta, s azzal, hogy ezúttal „a legtisztább magyar városok valamelyikében” kívánják folytatni a Nagybányán
részben már megkezdett munkát. A Kecskemétre érkező
művészcsoportról ezt írja Iványi a programban: „Az akkori művészi együttérzés kapcsán együvé került emberek a
természetes evolúció folytán most válni készülnek, hogy új
elemekkel gazdagodva, új haladásra tehetséggel telítetten
folytassák a nemzeti művészet fejlesztését.”80
„Nagybányán e nyáron Iványi-Grünwald Bélával s egy
kecskeméti barátjával, Tóth Kálmánnal (ki azután Kada
Elekkel a város kitűnő polgármesterével közvetítette a
gondolatot) – írja Herman Lipót – az alapítandó kecskeméti művésztelep ideája merült fel és ez nemsokára a teljesülés stádiumába lép. Falusban már régen életre keltek
ezek a nagy koncepciók, egy modern magyar Werkstatt
ideája, esetleg művésztelep keretein belül.”81
Iványi-Grünwald Béla a telepen kétféle művészeti részleg működtetését tervezte: egy tisztán képzőművészeti és
egy dekoratív művészeteket művelő részét, a hozzá tartozó iparos iskolával.82 Ehhez – a két rész programjának
meghatározása mellett – pontosan leírta a szükségleteket
is: műteremlakások a vezetők számára, iskolaműtermek,
kisebb lakások, műhelyek, s a vezetők díjazása.
A művésztelep épületegyüttese a közös műterembérházzal és műtermi villákkal – Jánszky Béla83 és Szívessy Tibor84

Falus Elek Kecskeméten készült kézi
csomózású szőnyege
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Iványi-Grünwald Béla munka közben
a kecskeméti művésztelepen
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tervei alapján – az ún. Műkertben 1910 és 1912 között fel is
épült. Kada Elek polgármester személyesen irányította a
művészek kecskeméti letelepítését, ő maga tárgyalt velük,
részt vett a telep létesítésének gondos előkészítő és tervező
munkálataiban. Egyértelmű szándéka volt, hogy a magyar
építőművészet legújabb irányzatai a városképben megjelenjenek.
A magyarországi művésztelepek között a kecskeméti
koncepcióját jellemzi – egyedülálló módon – az a hármas
egység, amelyet az építőművészet, a képzőművészet (festés,
rajzolás, szobrászat) és az iparművészet (kerámia, szőnyegszövés, könyvművészet) hármasa alkotott. A képzőművészek folyamatos jelenléte a város életében és kulturális
intézményrendszerében jelentős változásokat hozott.85
Az Iványit Kecskemétre követő „neósok” a francia
fauve-ok felfokozott színeit, nagyvonalú formakezelését
hozták Kecskemétre, és ez nem volt idegen Falus Elek szecessziós alapállásától. Az iparművészeti részleg egyik nagy
erénye, amely még inkább egyedivé tette a művésztelep
eredményeit az, hogy enteriőrökkel, művészi falkiképzésekkel kapcsolódott be a helyi szecessziós építészet életébe.
Szívessy és Jánszky munkái mellett a kor neves építőművészei (Lechner Ödön, Komor Marcell, Pártos Gyula, Márkus
Géza, Mende Valér, Jakab Dezső) a korábbi évtizedekben
jelentős középületekkel tették le kézjegyüket a városban.86
Jánszky Béla és Szívessy Tibor épületeik díszítőszobrászati
és homlokzati kiképzését és belső megoldásait a művésztelep művészeinek – elsősorban Falus Elek és Herman Lipót
– részvételével tervezték és kivitelezték.
A telephez tartozó iparművészeti szekció vezetésével
Falus Eleket bízták meg, ahogyan az Iványi-Grünwald
programjában szerepelt.87 Az 1909 októberében – a volt
Jausz-féle házban, a Mezei utca 8. szám alatt – megnyílt
szőnyegszövő iskola és műhely irányítását 1910 nyarán
vette át. Ekkortól a szőnyegek az ő tervei szerint készültek. Huszonöt-harminc kecskeméti polgárleány dolgozott
a szövőszékeken, akik számára Fischer Ármin nagyította
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fel Falus terveit, kockás papírra méretarányosan átrajzolva
a motívumokat.
„A csomózott szőnyegek mellett csomózott párnákat,
terítőket és különféle szőtteseket is készítettek. Az elkészült szőnyegek zöme kézicsomózású perzsa volt, de volt
közöttük smirna, sudan, sumák és torontáli is. A kecskeméti szőnyegek vásárlói szinte kivétel nélkül művészek és
művészettörténészek, azaz olyan igényes hozzáértők, akik
választékosan kialakított enteriőrjeikbe helyeztek el egyegy új darabot, Falus-tervet A szőnyegek teljes összhangot
képeznek Falus azidőbeli szecessziós könyvcímlapjaival
(Nyugat könyvek). Stilizált, ornamenssé átírt motívumok
(vagy félbevágottak, azaz félmotívumok, motívum-felek
– Falus szeretett ilyeneket használni) töltik ki a gyakran
dupla vagy tripla bordűrök határolta területet, a szőnyegek belső mezőjét. Stilizált levelek, virágkoszorúk, madaras (gyakran kazettás rendszerű) kompozíciók váltogatták
egymást. Iványi Grünwald s néhány tanítványa stilizálódekoratív törekvései mellett Falus élénk színű vagy szomorú-lila szőnyegeinek van a legközvetlenebb s legtisztább köze Kecskeméten a szecesszióhoz (a Cifrapalotával
együtt).”88
A kecskeméti szőnyegek 1911 márciusában mutatkoztak
be. Lengyel Géza a Nyugat hasábjain így ír: „E szőnyegek
kigondolója Falus Elek. Iparművésznek ismerik, de helyesebb talán anyagművésznek nevezni. Kevés ember foglalkozik fegyelmezettebb gondossággal a különféle technikák
titkaival és kevés tud új matériák szellemébe gyorsabban
beléhatolni. E mellett ötletekben kifogyhatatlan dekorátor,
aki a maga virágait szinte érezhető kedvvel a végtelenségig tudja variálni. A kecskeméti szőnyegek formabeli megoldásának legfőbb előnye, hogy nem vérszegények, nem
sápadtan finomkodóak, hanem erőteljesek, gazdagok, jól
egyensúlyozott ellentétekkel telik. Anélkül, hogy céltalan
– mert kivihetetlen – utánzást kísérelnének meg, egyes példányaik a legszebb keleti szőnyegek színpompáját érik e.
Kitűnően feküsznek a földön és egy kis tapintás meggyőz
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róla, milyen pompás anyagból, milyen becsületes munkával szövöttek.”89
A kecskeméti szőnyegeknek azonban a fővárosi siker
ellenére sem alakult ki szélesebb felvevőköre. Drágák voltak és kevés készült belőlük, mert Falus 1911-től már igen
kevés tervet készített. Ennek oka az volt, hogy bőséggel el
volt látva egyéb munkákkal, budapesti munkái miatt kecskeméti tevékenysége rapszodikussá vált s ekkortájt a külföldet is rövid időre ismét meglátogatta:
„A kereskedelmi miniszter ösztöndíjával az angol és
német luxusszövőgyárakban tanulmányoz s ehhez neki
nem volt hosszú időre szüksége.”90 – írja Herman Lipót.
Gyakori távolléte miatt a városi közgyűlésben már 1911ben kritikus hangok jelentek meg.91 Falus valószínűleg
próbált minden megbízásnak eleget tenni, 1911 nyarán ezt
írja Koronghy Lippich Eleknek:
„Az úti segélyt kissé késve kaptam (természetesen még
mindig nagyon jókor) és a rengeteg kecskeméti tennivaló
ottfogott. Ehhez pedig minden szeretetemmel és energiámmal ragaszkodom.”92 A sok feladat azonban, amelyen
akkoriban párhuzamosan dolgozott, meghaladta lehetőségeit.
A kecskeméti szőnyegszövő 1912. szeptember 30-án
bezárt. Nem sokkal azután, hogy Sztrakoniczky Károly93
lelkes szavakkal írja: „Kecskeméten, magyar földön,
magyar égbolt alatt, a műkert zöldelő fái között új hajléka
van a magyar művészetnek.94 Kedves, intim, takaros hajléka, színestetetejű, barátságos kis házak, külsőleg, belsőleg arra berendezve, hogy az otthon melegségével öleljék
körül a művészet embereit és kedvet, élénkséget, magabízó
erőt szuggeráljanak nekik ahhoz a munkához, amelynek
elősegítése kedvéért a kecskeméti telep létrejött. Nagyon
vidám, nagyon bíztató látvány ez a kis telep most, amikor
még a kezdetén van, mikor még olyan, mint az újszülött
gyermek, akiben eljövendő nagyságok reményei, ígérete
szunnyadoznak. Most megindultan és elszorult szívvel
kell, hogy reá tekintsünk és olyan jövőt jósoljunk neki,
amennyi bizalom fészkel a szívünkben a magyar művészet
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életképességét illetőleg. Ma még csak azt tudjuk, hogy a
magyar művészet új hajlékra akadt, hogy ismét megszilárdult egy pont, amelyen bátran, erõsen megvetheti a lábát.
Maga ez a tény nagyon örvendetes és mindenesetre megérdemli, hogy ünnepi hangulatban beszéljünk róla. Akármi
is történik a gyermekkel, mire férfiúvá serdül, annyi bizonyos, hogy a gyermek napvilágot látott és megszületésével
a magyar művészet a fejlődés, a megizmosodás új lehetőségéhez jutott.”95
A szövőműhely szőnyegeit 1912 karácsonyán szőnyegkiállításon próbálták meg értékesíteni, de a szőnyegek nem
keltek el. Később nyolcvanöt kecskeméti csomózott szőnyeg került kalapács alá az Országos Iparművészeti Társulat szervezte árverésen, az Iparművészeti Múzeumban.
A szőnyegekből később, 1914-ben Kecskeméten még egy
eladásos kiállítást rendeztek.
„Jövendölésekbe bocsátkozni és akárcsak hozzávetőleg
is körülrajzolni a pályát, amelyet a gyermek megfutni fog,
már igen nehéz dolog. Nemcsak azért, mert a jövendölés
általában is nehéz mesterség, hanem különösen, mert az a
világ, amelybe ez a gyermek beleszületett, legkevésbé sem
alkalmas arra, hogy a jövőre nézve bármiféle konzekvenciákat vonjunk le belőle: Ez a világ zavaros, homályos összevisszaság, átmenet, amelynek előzményeit ismerjük, de
fogalmunk sincs arról, hogy az erők, amelyek most részint
egymás ellen törnek, részint a legkülönfélébb irányokba
húzzák a művészet szekerét, milyen rezultánsban fognak
kiegyezni. A művészeti élet ma sem Magyarországon, sem
bárhol másutt nem tömör, nem konszolidált, nem követ
határozott célokat. Szétszórtság és határozatlanság uralkodik a világon.”96 – írja Sztrakoniczky Károly. Abban valóban igaza volt Sztrakoniczkynak, hogy nehéz megjósolni,
milyen jövő vár egy-egy nagyszabású művészeti kezdeményezésre, ha mégoly nemes célokkal és tiszta szándékokkal indult is. Sztrakoniczky Károly – bár úgy találta,
hogy kecskeméti művészek elképzelései már az induláskor, a szándékok ellenére, nem voltak egységesek, az alkotók együttese „egyelõre egy heterogén csoport, amelyet a
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művészet becsületes szeretetén kívül csak az együttlakás
ténye tart össze”97 – reményteljesnek ítélte a művésztelep
jövőjét, hiszen ott iskola is indult, amelynek fiatal növendékei „ahhoz az irányhoz fognak csatlakozni, amely a jövő
felé vezet”,98 közöttük „ki kell hogy fejlõdjék bizonyos lelki
közösség”,99 s „erõre fog kapni egy vezetõ elv, amely sajátos
karaktert ad a kecskeméti művészetnek”.100
Kecskeméten sajnos mégsem tudott csak töredékében kibontakozni mindaz az ígéretes koncepció, amelyet
Iványi-Grünwald Béla megálmodott, de nem elsősorban
a művészeti életben uralkodó zűrzavar miatt. Annak ellenére, hogy Jánszky Béla és Szívessy Tibor műkerti együttese korának legkorszerűbb, funkcionálisan jól használható
művésztelepi infrastruktúrája101 lett, az 1911-es kecskeméti
földrengés, majd a világháború kitörése a kolónia elnéptelenedését hozta.
„A nagyravágyó-megkésett, ugyanakkor mégiscsak
átgondolt s kiérlelt tervekből valójában csak bizonyos
részek, jellemző fragmentumok valósulhattak meg. A
művésztelepi program-megfogalmazás (1909 nyara) és a
munka céljaira megépülő hat művészvilla, egy szobrásziskolai műterem s a nagy közös műterembérház csak 1912
őszére lett kész. Így a tervek nagy része a több éves várakozásban elsikkadt. Lendületüket-érdeklődésüket vesztették
az egyébként eredetileg Kecskemétre tendáló művészek, az
ígéreteket nem lehetett valóra váltani. Az építészeti együttműködés mellett csupán a Kecskeméti Szőnyegszövő létrejötte s rövid működése jelent említésre méltó erőfeszítést.
Az építészeti rész csupán terv maradt a kerámia műhellyel
és a művészi tipográfiával egyetemben.”102
„Örök kár, hogy a viszonyok nem engedték meg, hogy
e szövőműhely úgy alakuljon ki, mint ahogy tervezve
volt.”103 – írja Herman Lipót.
Annak ellenére, hogy a kecskeméti szőnyegeket nem sok
sikerrel értékesítették a szőnyegszövő bezárását követően,
az 1930-as évekre már alig maradt belőlük:
„Az 1930-as évek elején a volt városi szövöde termékei
közül a legszebb és egyetlen fennmaradt alkotásként szá-
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mon tartott Falus-szőnyeget Szilády Károly igazgató őrizte
a könyvtárban. Feljegyzései szerint 1931. április 27-én a
polgármesteri hivatal küldönce el akarta vinni a szőnyeget a városi bérház vendégszobájába »sezlonytakarónak«,
mivel új takaró vásárlására nem volt pénzük. Szilády azonnal levelet írt a polgármesternek a szőnyeg iparművészeti
értékeiről, de hogy a műtárgyrongálás elleni tiltakozást
tartalmazó levél a polgármester kezébe került-e vagy sem,
nem tudjuk. Annyi bizonyos: április 29-én délelőtt Kulman
hivatalszolga elvitte a szőnyeget. Ugyanaznap dr. Nyúl
Tóth Pál tanácsnok írta alá az elismervényt: »Átvettem a
városi könyvtárból a város volt szőnyegszövőjében Falus
Elek iparművész terve után készült kb. 1,9 × 3 m csomózott fali szőnyeget a városi bérház vendégszobájába chaise
longue takaróul való használatra.« Az ügyben született
még néhány hivatalos levél, de arról már nem szólnak az
írások, mi lett a szecessziós műalkotás további sorsa...”104
– írja Székelyné Kőrösi Ilona, kecskeméti helytörténész.
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Falus Elek tervei alapján készült
kecskeméti szőnyegek
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Falus Elek díszletterve Lengyel Menyhért Taifun című darabjához
(1910)
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„Még mielőtt a művésztelep felépült, már lenn dolgoznak
a művészek – írja Herman Lipót –, egyelőre a városban.
Falus intézi az akkoriban meginduló Az Est művészeti
formáját, tipográfiáját. Ebben az időben (1910) tervezi meg
Lengyel Menyhért Taifun-jának színpadát, s ezzel a nagysikerű alkotással rést vág az addigi magyar színpaddíszítés
módszerein.”105
„A szerző rendelkezett: »A szoba berendezése egészen
európai, azonban van benne egy halvány árnyalata az idegenszerűségnek és bizarrságnak«. – olvasható Füst Milán
írása a Nyugatban a Taifun színpadi díszleteiről – És Falus
Elek egy csodálatosan meleg, elegáns kis fészekbe vitt el,
melyben nem veszed észre, mért, egy idegen zamat finom
pikantériája nagyon, nagyon jólesőn felizgat. A színpadot
két váza fogja át, a fehér tapétájú szobát sarkaiban sötét
csík, mint valamely versszerkezet egységbe szorítja... mindenütt a legfinomabb színösszetétel: színekben van előtted
az európai japán, sehol el nem lankadó, legédesebb színekben, világításban, levegőben... itt forma és szín szépségei
megoldott szünbiózisban együtt élnek, nem festménybe,
sem szoborba rejtve, de a függöny, a bútor, a vánkos egymás mellé állítása folytán: szóval művészi munka ez.”106
A Taifun-színpad sikere után sorra következtek a vígszínházi munkák. 1910-ben került színpadra Falus díszleteivel Molnár Ferenc Testőrje, amely talán még nagyobb
sikert hozott. E darabban a jelmezek és a teljes technikai
beállítás is Falus Elek tervei alapján készült. Ignotus a
Nyugatban igen elismerő szavakkal méltatja a vérbeli színpadi szerző darabját, a színészek játékát, Falus díszleteiről
pedig a következőket írja:
„De legkitűnőbben játszott, ha lehet ezt így mondani,
maga a színpad: az együttes, mely teljesen kiváltotta a
darabot, s a díszletezés, mellyel Falus Elek a konstruktív
dekorálásnak egy egészen új és menten teljes művészetével
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építi bele a darab testébe, mintegy szerves alapszövet gyanánt, a színteret. Annyi ízlés és lelemény van benne, úgy
tudja, mit akar s úgy meg tudja csinálni, amit akar, hogy
ezzel az egy estével avulttá tette azt a színpadot, amilyet
eddig megszoktunk.”107
Lengyel Géza írja Falus színpadáról: „A Testőr főpróbáján [...] megtapsolták a második felvonás díszletét, az operai
páholyt [...]. Ez a taps Falus Eleknek szólt, aki a színt megtervezte, megcsináltatta, kifestette, s a publikum egészen
jó nyomon volt, amikor úgy vélte, hogy nem a szokványos
színpadi festõk szokványos erőlködésének eredményével
áll szemben, [...] hanem egy művész most magyarázza meg
neki, hogyan kell elrendezni, beállítani, kifesteni, hamisítani a színpad holt tárgyait, hogy összevágjanak az élőszóval való komédiázással. [...] A közönség elragadtatása
a második színnél tör ki[,] [...] e színnél csak annyi történt, hogy Falus alaposan és becsületesen megkonstruálta
azt, amit színpadi festőműhelyekben szemmérték szerint,
slendrián módon szoktak megcsinálni. Papiroson, léniával,
körzővel, ceruzával bizonyára napokig vonalazott, szerkesztett, számolt, míg megállapította, hogy a megszűkített
[...] színpadon milyen nagyra szabja az egyes részleteket.
[...] [E]gy kifogástalan perspektíva a legnagyobb színpadon is meglepetést jelent. [...] Falus természetesen fokozta,
túlozta a rikító színeket és az ízléshiányból pompás színharmóniát komponált. [...] [A] bútordarabok helye, száma,
túlzsúfoltsága is szigorúan megszabott – színét, hangulatát
változtatva, minden, pontosan kiszámított világítási effektus után. [...] Nem a színpadi festő dolgozott itt, hanem az
iparművész, aki valahányszor új feladatot kap, megismerkedik az új célokkal, az új anyagokkal, az új műhely titkaival és színpadot nem fest, hanem csinál. [...] Új fajtája
az ábrázolásnak: becsületesen, híven, őszintén a színpadi
célok szerint igazodik.”108
1911-ben Falus elkészíti Csokonai Karnyónéjának díszlettervét. Lengyel Menyhért korabeli kritikája szerint a színészek igen sikeresen vették át a darab naivitását, nem tették
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játékukkal bohózattá, s Falus díszlete is ehhez alkalmazkodott:
„Ugyancsak ilyen kitűnő érzéke volt a dologhoz Falus
Eleknek, aki szintén nem mókázta el a dolgát, hanem díszletben és jelmezben valami olyat csinált, ami félig realisztikus, félig fantasztikus és egészben véve magyar volt.”109
Falus Elek még ebben az évben megtervezi Lengyel
Menyhért Prófétájának díszleteit is – amely azután nem e
tervek alapján valósul meg –, s egy Lehár-operettét, amelyet külföldre is megvettek, csak úgy, mint a Taifun díszleteit.
„Falus színpadjainak egészen sajátos stílusa van. Amellett, hogy naturalisztikusabb hatásúak, mint az addigi
ilyen dolgok – írja Herman Lipót –, erőteljes színességükkel, a dekoratív elemeknek kidomborításával, az arányok
színpadszerű mérlegeltségével rendkívül hatást keltők s
művésziek – nem is sorolhatók be a stilizált vagy naturalista csoportba, – egyéni elképzelések eredményei, melyeket rendkívül[i] színpadi érzék erősít; az igazi talentumoknak megnevezhetetlen s szavakkal kielemezhetetlen bája
és varázsa van bennük.”110
Reinitz Béla111 dalszerző, zeneszerző életrajzában – melyben Nagy Endre112 emlékezik egy helyütt – akad nyoma
annak, hogy a Fővárosi Cabaret Bonbonniere-ben, azokat
a Reinitz által megzenésített Ady-verseket vagy a sanzonokat, melyeket Ady kifejezetten a kabaré számára írt, Falus
színpadi díszletei között adták elő (1910 körül):
„A színpadot Falus Elek keretezte körül magyaros ékítménnyel, ebben állottak a szereplő művészek, akik színpadiasság nélkül hangversenyszerűen adták elő a rájuk bízott
dalokat. A zongoránál a zeneszerző, Reinitz Béla ült.”113
1911-ben, amikor sorra születnek a könyvtervek, a színpadi díszletek, a szőnyegek: Falus Elek e termékeny időszakában épül meg – a műkerti villákkal egy időben – a
Kecskeméti Városi Kaszinó is. A két tervező, Jánszky Béla
és Szívessy Tibor a műteremvillák stílusát a nagyvárosi
beépítéshez alkalmazta a Cifrapalota szomszédságában
megépült új épületen. A homlokzaton megjelenő geo-
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A Szívessy – Jánszky
tervezte
Városi Kaszinó
homlokzati és
hosszmetszetterve
Kecskeméten
(1911)

A Kaszinó épülete Kecskeméten,
a Rákóczi u. 3. szám alatt

A kecskeméti
Városi Kaszinó
nagytermének
részlete
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metrikus díszek és növényi ornamensek a népi építészet
szerkezeti örökségét közvetítették. Az épület dekorációs
részei a művésztelep alkotóinak munkái.114 A külső és
belső „magyaros” díszítőfestéseket Falus Elek és Herman
Lipót készítette, s a díszterem is Falus tervezte berendezést
kapott.115
„Dekoratív festésdíszítő munkáinak értékes eredményei voltak a kecskeméti kaszinó dísztermének kifestése
a leggazdagabb magyar motívumokkal [...]. – írja Herman
Lipót – Falus Elek magyar díszítési módját, ebben a szellemben álló művészetét Lechner Ödön a magyar építőművészi törekvések legzseniálisabb képviselője is nagyra
becsülte és szerette. Mikor Kecskemétre látogatott [...], szeretettel szemlélte azt a magyaros művészi kultúrmunkát,
mely ott indult, s melynek első alapjait másfél évtizeddel
előbb a remek városháza építésével éppen ő rakta le. [...] A
színpad és a belső festés logikusan magával hozta azt is,
hogy a belső berendezés, a bútortervezés és építés terére is
kiterjessze az érdeklődését.”116
A következő évben, „1912-ben készült Ernst Lajos117
múzeuma és kiállítási helysége a Nagymező utcában. – írja
Herman Lipót – Ennek az intézménynek a modern magyar
művészet szempontjából való fontosságát nem lehet eléggé
hangsúlyozni.118 Egészen stílszerű, hogy belső kiképzése
és díszítése, a kiállítások plakátjai, meghívói Falus magyar
stílű tervezése nyomain készültek, ezzel indultak.”119
A Fodor Gyula építész tervei alapján megépült Ernst
Múzeum építészeti és belsőépítészeti részleteinek kimunkálói jeles építészek és képzőművészek voltak: a lépcsőház
fekete márvány üléseit Lechner Ödön, a lépcsőforduló színes üvegablakait Rippl-Rónai József készítette, az eredetileg színesre festett falak mintázatát pedig Falus Elek tervezte. A könyvtári színes ablakok is Falus munkái.
„A múzeum és a kapcsolatos kiállítási helyiségek installációját Falus Elek pompásan végezte. – írja Bálint Aladár
a Nyugatban – Nem is múzeumi termekben, hanem meleg
színes otthon-hangulatú szobákban időzik a látogató.”120
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„A magyar kultúrának új hajléka épült a Nagymezőutcában. Ez már magában véve is örvendetes esemény –
írja Sztrakoniczky Károly –, amelynek éppen a ritkasága
miatt őszinte szívvel örvendezhet mindenki, aki a magyar
kultúra ügyét a szívén viseli. A nemzeti múlt, amely majdnem az egyetlen és mindenesetre a legfőbb kincsünk ezen
a világon, új megbecsüléshez, új emlékezéshez jutott [...]
Azonban nemcsak a történelmi múltnak, hanem a legmodernebb magyar művészetnek is örvendetes eseménye az
Ernst-múzeum megnyitása. Ezt pedig Falus Elek finom
ízlésének köszönhetjük. [...] Amit Falus Elek a múzeumban
csinált, az igen figyelemreméltó berendezőművészet, előkelő „Raumkunst”, amely a maga eredetiségében nemcsak
Magyarországon, hanem az egész világon a legelsőrendű
hasontörekvések között foglalhat helyet. [...] [A]z ornamentikában igen merészen szárnyalt Falus Elek fantáziája, éles,
harsogó színfoltjai sokszor szinte vakmerőek, de kitűnő
érzéke mindenkor harmonikus egységbe tudta összehangolni a falfelületeket, amelyek sohasem lépnek a kiállított
képek rovására előtérbe. A bordűrök, valamint az ajtók és
ajtóközök dekoratív kiképzése nagyon finom munka s mi
a legfőbb, nem rokon semmiféle külföldi dekoratív stílussal.”121
1911–1913 között épült, Komor Marcell (1868-1944) és
Jakab Dezső (1864-1932) tervei alapján a marosvásárhelyi
Kultúrpalota, a lechneri iskola szellemében, szecessziós stílusban.122 Az előcsarnok, az előterek, a lépcsőház, az emeleti folyosó, a Tükörterem és a hangversenyterem díszítőfestését Falus Elek és Péter János készítette. A Tükörterem
zöldes színekben pompázó falburkolatai és bútorai is Falus
keze munkáját dicsérték.
1913-ban A Lakás című folyóirat a kor jeles ipar- és képzőművészeihez intézett körkérdést Régi bútor vagy új bútor?
címmel. E kérdés Falushoz is szólt, válaszából beleláthatunk azokba az elvekbe, gondolatokba, melyek egy-egy
díszlet- vagy belsőépítészeti terv létrehozásakor vezették:
„Ahhoz, hogy valaki az öreg bútorral bánni tudjon, stílusműveltség, jóízlés, és az európai szükségletek iránti tel-

A marosvásárhelyi Kultúrpalota (1911–1913)
egykor...

...és ma

A marosvásárhelyi Kultúrpalota
Tükörtermének részlete
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jes érzék szükséges. Az öreg bútorral játszani kell. Nem
dogmák szerint, hanem azokból a szín- és folt-impressziókból, melyek a művészben a régi korokba való elmélyedések nyomán ébredtek, kell rekonstruálni a berendezést. Itt
ugyanis az történt, hogy minden, ami mozgó, megmaradt,
és minden, ami nem mozgó, megváltozott. Megmaradt a
bútor, de nem maradtak meg a régi falformák és lakáskonstrukciók. És nincs régi világítótest, régi brokát: szóval a garnírung, amelynek az eredeti régi dolgokkal való
összehangolása önálló művészetet követel és amely sosem
szerepel önállóan... Egészen a virtuozitásig lehet fejleszteni. Nem utánozni kell a régi berendezéseket, – utánozni
hittel nem lehet – hanem a régi korok hangulatát kell kifejezésre segíteni az egésszel. Archaizálni kell tulajdonképen.
Nekem személy szerint sosem volt életcél a régi bútorral
való berendezés, csak művészi játék. Az egyes korokba való
elmélyedés kisülései... A új iparművészetből azért ábrándult ki a publikum, mert az anyagszerűség sokat hangoztatott elvének félreértéséből életbeli kényelmetlenségek
következtek. A németek aztán a biedermeierhez nyúltak
vissza, [...] [s ez] olcsó szentimentalizmusba fulladt. Amíg
régente, a biedermeierben, konstruáltak, addig ők csak
díszítettek. [...] A japánok a leganyagszerűtlenebbek, mégis
kitűnően praktikus és artisztikus dolgokat csinálnak. [...]
Ma már végre jó bútorok is készülnek a külföldön: szépek
és kielégítőképesek. [...] Új készítmények archaikus ízzel és
modern dekorálással. [...] Aki a kényelmes és egyben reprezentatív új bútort megcsinálja: az csinálja meg a jövő stílusát.”123
A következő évben, 1914-ben Falus fontos döntést hozott,
terveit azonban a történelem felülírta:
„1913 őszén tanulmányútra indul Olaszországba – emlékezik Herman Lipót – s a Riviérán ismét összekerül a
Pesten is vendégszerepelt nagyhírű orosz balett művészi
vezetőségével, Bolm124 és Fokin125 látták terveit és skicceit s
tárgyalások folynak 1914-ben egy magyar balett megalkotása ügyében, érintkezésbe kerül Paul Follot-val,126 a nagyhírű francia iparművésszel, ott nagy lakásberendezési ter-
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vezési áramlatba való bekapcsolódásról esik szó, – hazajön
likvidálni, hogy külföldön telepedjék le – de e tervében
megakadályozza háború.”127
Falus Elek Kern Aurélhoz128 – az Operaház egykori igazgatójához – 1915-ben írott rövid gratuláló levele tanúskodik arról, hogy Falust a háború alatt valószínűleg behívták,
majd hamarosan kórházba került, hiszen a boríték pecsétje
alapján a levelet kórházi betegosztályról129 írta:
„Kedves Barátom,
sikeredért szívből ölellek – a híre csak most jutott hozzám, mint büdös baka nem igen élek az intellektuellekkel –
nagyon lemaradtam. Félóráig jól éreztem magam: hát mégis
lehet sikere, az úri tisztességű kitartásnak is? – vagy ehhez
is világháború kellett? Még egyszer köszöntelek és sok-sok
sikert, kitartást kívánok. Még meg is kérnélek valamire:
kérlek alássan ne hagyd magad! – tarts ki a tűzvonalban –
nem is hiszed mennyi a hívőd, ki aggódva figyel rád!!
Baráti hívőd
Falus baka”130
1915-ben Falust ismét munkában találjuk. Az új feladat:
a Koronaherceg (ma Petőfi Sándor) utca 6. szám alatti épület színházzá alakítása. Bárdos Artúr Modern Színpada
sikerei csúcsán tágasabb teret keresett magának, ezt a
továbbfejlődéshez alkalmas nagyobb teret a Falus Elek és
Herquet Rezső131 tervei alapján megépült Belvárosi Színház biztosította.132 A Modern Színpad 1916 novemberében költözött át a pesti belvárosba, s egy ideig továbbra is
kabarékat játszottak. 1918-tól válhatott „igazi színházzá”, s
működhetett tovább immár Belvárosi Színház néven.
„A Belvárosi Színház fekvésével és küllemével is forradalmat hozott. Eretnek gondolatnak számított színházat
nyitni a belvárosban, az üzletzárás után elnéptelenedett ez
a terület, még a kávéházba sem jártak esténként az emberek. Mindenki biztosra vette a vállalkozás gyors bukását.
Ám nem így történt. S ebben nagy része volt Falus Elek és
Herquet Rezső bérpalotába épített lenyűgöző színházának,
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amely körülölelte az embereket. Ez volt a budapesti színházak között a legpompásabb, legfinomabb, legkecsesebb
helyiség. Az erős lejtésű nézőtér három oldalát páholyok
szegélyezték. A legutolsó sorból is kitűnően lehetett látni.
A hely meghittségét csak fokozta a meleg, bordó színű függöny.”133
Bárdos Artúr körhorizontú színpadot építtetett, amely
akkor páratlan volt az egész monarchiában. A Nemzeti
Színház is csak 1927-től alkalmazott hasonlót.
„Az a közönség, amely a novembervégi, havas megnyitó
éjszakán elhelyezkedett a tágas és hosszúkás nézőtéren,
örömmel és meglepetéssel állapította meg, hogy a belváros
új színháza művészi eseményszámba megy régóta pangó
színházi életünkben.”134 – írja Szini Gyula.135
„A Koronaherceg-utca 6. számú bérpalotába épült az új
színház. A első benyomás, amit ez a páratlanul finom és
mesteri módon művészi helyiség ad, hogy egy ódon, gazdag királyi kastély elfogadó termében van az ember. Ennél
előkelőbb hatású terem nem sok akad egész Európában.
– üdvözli a színházat a korabeli Színházi Élet – Két fiatal
művész mestermunkája ez: Falus Eleké és Herquet Rezsőé.
Falus a magyar iparművészetnek ma az egyik legkitűnőbb
büszkesége. Nemes ízlése, elképesztő tudása és műveltsége,
teremtő erejének megragadó, meleg lírája legelsőrangú
művészemberré avatják. Ő most Budapest legkeresettebb
tervezője. Grófi szalonok berendezésére kérik őt fel, Odry
Árpád kérésére ő rajzolja De Ryons márki frakkját, Molnár
Ferenc kérésére ő tervezi a Farsang díszleteit. Pompásan egészíti ki őt társa, Herquet Rezső, exakt művészi ereje, monumentális látása és számos más – szakkörökben rendkívül
sokra tartott – jó tulajdonsága. A tervezők olyan finoman
és keresetlenül dolgoztak, hogy senki sem veszi észre, hol
is van ez a színház: egy bérpalota földszintjének udvarán,
boltok között, üvegtető alatt. Ez már a bejáratnál, láthatatlan dolog, az ember rögtön színházban érzi magát. A bejárat négy méteres szélessége már megkapó a maga arányos
beosztásában. Legelőször is egy kis szélfogó előhelyiségbe
jut az ember. Innen kezdődik a színház tulajdonképpeni
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művészi kiképzése. Frappánsan hatnak a földig üvegezett fehér ajtószárnyak. Egy lépés – és elragadóan szép kis
foyerban vagyunk. Zöld márványból a fala, lágy hajlású
vonalak, stílusos stukkó. Utána még mindig nem a nézőtér
következik, hanem a hall, amely voltaképpen elmés megoldása annak az elhajlásnak, amelyet a színház területi
alaprajza itt mutat. Még a hallon túl is van egy kellemes kis
közvetítő, zajt elfogó csarnokocska; ezt gazdag függönyök,
hatos rendben sorakozó ajtószárnyak zárják.
A nézőtér – hogy pontosak legyünk – huszonhárom
méter hosszú és tizenhárom méter széles. Három oldalát
páholyok szegélyezik. ülései a földszinten egy blokkba
sorakoznak, de a járások kényelmesek: a földszinti helyek
és a páholyok között kétméternyi járást hagytak a tervezők,
akik általában nem spóroltak semmivel. Emelet, vagy karzat sincsen, ez zavarta volna a szép kompozíciót. Ellenben
van egy erős lejtése a parterrenek, úgy hogy a legutolsó
sorból is kitűnően látni.
Gyönyörű hajlású az a dongaboltozat, amely a két
oldalpáholysort összeköti. Ami aztán itt a stukkóban történt, az egyenesen szenzációs. Kézzel felrakott stukkók
ezek, kézzel vannak színezve, színük leheletszerűen gyengéd: az ezüstszürke, zöld, és kevés citromsárga páratlan
harmóniája a violavörös függönyökkel, – ennél szebbet
keveset lehet látni. [...] Az öltözők kétségkívül a legmodernebb pesti öltözők. Hidegvíz, melegvíz, központi fűtés, új
rendszerű szellőztetés, gazdagság, minden. Még zongoraszoba is van beépítve az öltözők közé. A buffet is megérdemli, hogy külön legyen szó róla. Valósággal kis tündérhelyiség ez a buffet a maga zöld falaival, ragyogó piros
bőrbútoraival, amelyeknek a léce élénken fehérlik.
Grandiózus karosgyertyatartók, kacér színes lámpaernyők, dús színes függönyök, kényelmes gazdag zsöllyék,
kecses virágstukkók, elragadó girlandok, – ez a legszebb
színház Budapesten.”136
Még akkor is, ha egy színházi belső természeténél fogva
hivalkodóbb lehet egy lakásbelsőnél, a leírt színösszeállítások kissé harsánynak és merésznek tűnhetnek, Falus
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könyvborítóira gondolva azonban, ő valószínűleg finommá
és harmonikussá tette ezeket a színösszetételeket a megfelelő színárnyalatok kiválasztásával. Szini Gyula visszafogottabbnak és diszkrétebbnek írja le Falusék enteriőrjét:
„[...] A modern színházépítés azonkívül, hogy a gyakorlati célt is közelebb éri technikai újításaival, a modern
művészet egyik legfontosabb elvét is igyekezett alkalmazni,
hogy minél kevesebb eszközzel minél mélyebb és művészibb hatást érjen el. Minderrõl nekünk pestieknek, ha csak
Berlinbe nem vetett a sorsunk, alig volt valami fogalmunk.
Ezért meglepetés és öröm, hogy annyi idő után végre mi is
megkapjuk legalább az ízét annak a forradalomnak, amely
a színházépítés és díszítés terén az újabb évtizedben végbement. Falus Elek és Herquet Rezső, az új színház építői
nem forradalmárok, de rendkívül találékony és előkelő
ízlésű alkalmazói az új stílnek. Különösen sikerült nekik
az a törekvésük, hogy az új színház belseje hangulatos,
finom varázsú kerete legyen egy intim színpadnak. A régihez szokott szem nélkülözni fogja a dús aranyozást és a
sablonná vált építészeti motívumokat. A modernebb szem
ellenben örülni fog a nagy, porcelánszínű síkoknak, amiket csak okkal-móddal díszít a modern rajzú, takarékosan
alkalmazott stukkó és a nagy közökben elhelyezett színes
lünett-festmény. Csillár sincs a régi értelemben, a páholyok
szabása is más. A legérdekesebb újítás a színpadi nyílás
kerete, amely mint valami nagyszabású, sima, modern
képráma övezi a függönyt, vagy a színpadon levő díszletképet. A sima, alig díszített, világos proszcéniumnak ez a
színpadkeret a maga lendületes ívével ad életet és tartalmat. Ebben a keretben a függöny borvörös, meleg selyemtónusai nagyon érvényesülnek, mert nincs semmi, ami a
függönyredők reflexjátékát túlkonkurálná. Épp ilyen hatásosak azok a bőven ráncolt függönyök – háromféle színben
–, amelyek a magánszámok hátteréül szolgálnak. Ilyenkor
a szereplő alaknak elhelyezkedése a térben igen szerencsés
és egészen új színpadi képhatások keletkeznek. A díszletek
is hangulatosabbak az új keretben. Nagyon szép a nézőtér
akkor is, amikor a villanygyertyák legerősebb fényükkel
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gyulladnak ki, de valami egészen különös, ünnepies és
mégis intim hangulat árad szét a helyiségben, amikor az
egyes számok közt rózsaszínű félvilágítást szórnak szét a
gyertyák izzó fémszálai.”137
„A háború [értsd: első világháború] alatt s utána idehaza rengeteg munka készül. A Belvárosi Színház (1915)
belső munkája, a Latzkó-lakás, a Tárnok utcai Hatvanypalota restaurálása s toldalék építése (1917-18), Miklós Andor
tahitótfalusi népies, romantikus építkezése, Bun-nyaraló,
Wolfner-villa, a Papagáj mulató (az Erzsébet körúton) különös vidám magyaros rokokó stílusban, a Gschwindt-kastély
(magyar Velence) berendezése, Popper-, Ágoston-, Lengyel-,
Hertz-, Rapoch-lakások berendezései csupán egész hiányos
felsorolásai annak a rengeteg munkának, mely az utolsó
esztendőkben készült. Sok a háztervezés is. Mindezek nem
tárgyalhatók itt részleteikben – írja visszaemlékezésében
Herman Lipót 1933-ban –, elég, ha megemlítjük, hogy bár e
bútorok, interieurök, nem egy stílusban repraesentálódtak,
mindegyik magán viseli a Falus ízlésének és egyéni stílusának szellemét, mely az összhatásban, a minden egyes
darab arányainak, formájának együttes harmóniáját tükrözi. Nincsen stílus a klasszikustól az újtárgyiasságig,
mely ezen az egyéni temperamentumon átszűrődve ne
adná vissza a mai ember szépség és harmónia ideálját.”138
Falus Elek a második világháborúig a tehetősebb rétegek igen keresett és népszerű lakberendezője volt, számtalan kisebb épületet-átalakítása, magánvillái, középület- és
lakásbelsői mára azonban szinte nyomtalanul eltűntek.
Falus egy – a Tanácsköztársaság rövid időszakában végzett – nagyszabású dekorációs munkájához – melyet Pór
Bertalan egy későbbi visszaemlékezésében139 Bíró Mihálynak tulajdonított – szolgátat adalékot a Nagyvilág című
folyóirat 1969/2. számában megjelent rövid cikke:
„A Tanácsköztársaság május 1-jei városdekorálásának
szervezését nem Bíró Mihály140 végezte. Szamuely engem
hivatott, nekem adta fel a kérdést, még április legelején:
hogyan lehetne a várost nagy arányokban dekorálni? –
hogy »Újpesttől Promontorig minden vörösben ússzon« –

Kemény Simon számára épített lakóház
(1933)

Kemény Simon házának
bejárati homlokzata

Miklós Andor
részére
épített nyaraló
Tahitótfaluban
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Enteriőr két irányból
(Popper-villa)

Nagypolgári lakásbelső az Olasz Hajózási Társaság
épületében Budapesten, a belvárosi Vörösmarty téren
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Dolgozószoba-belső
(Budapest, Nap u.)

A Papagáj mulató bejárata és belső
falrészlete (Budapest, Erzsébet körút)

Enteriőr (Gschwind-kastély, Velence)
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így mondotta. Válaszom: »Idő nincs már, ha lenne, nincs
anyag, de ha ez is lenne – ehhez nem egy és nem három,
de száz jól organizált művész kell!!« Leírni!! – megtörtént!
A várost felosztottam, a legjobb építészek, negyvenhatan
párosával vagy hármasával nekifogtak – mindenki szerzett a saját területére festőt, szobrászt, segéderőket, stb.
Itt kapcsolódott bele Bíró és a többiek, egy már teljesen
elgondolt, egységes városdekorálásba. Én Pogánnyal és
Herquettel az Andrássy utat a Millenáris emlékkel – terveztem, Bíró Péter a várat. Én rendeltettem a katonáéktól
maradt papírvásznat – ez mentett meg bennünket –, ebből
volt nagyon sok. Születtek remekművek: a Nyugatinál
Málnai remek kördíszítése, Jánszkyé a Népszínháznál, stb.
Zala személyesen kérte tőlem, hogy ő akar az általunk lefödött Árpád fölé »valamit« csinálni. Éjjel-nappal csinálták is
vagy tízen Marxot a két fiatal munkással – ő meg kijárt
ellenőrizni; jobb lett az Árpádnál. Így volt. A pénzügyeket főleg Bíró csoportja intézte, és az ellenőrzést is, ebben
semmi részem.”141
Akadnak olyan épületek Budapesten, melyeknek bizonyos részleteiről feltételezik, hogy esetleg Falus tervei
alapján is készülhettek. Ilyen például a terézvárosi Szegfű
utcában konferenciaházzá és kulturális intézménnyé alakított épület, melyen az 1920-as években végrehajtott neobarokk átalakítás és a belsőépítészeti részletek Falus Eleket
is a lehetséges tervezők közé sorolják. Falus mellett Vágó
László,142 Szende Andor,143 Kozma Lajos,144 és Herquet Rezső
terveztek abban az időben hasonló, kései neobarokk, szecesszióba hajló biedermeier stílusban.
Falus Elek munkáira természetesen hatottak kora stílusirányzatai, számára az igazodás azonban nem volt szempont. Belsőépítészeti terveiben a szépet, a harmonikust, a
kellemest, valamely atmoszférát próbált megfogalmazni,
nem figyelmen kívül hagyva a jól használhatóságot. Ezért
is volt számára kiváló terület a színpadi díszlet, az enteriőr-tervezés, mert itt szabadabban játszhatott a különböző
stílusok adta formákkal, lehetőségekkel, még akkor is, ha
ezekkel gyakran csak kompromisszumok árán élhetett.145
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1929-ben Az Est Hármaskönyvében jelent meg egy írás
Falus Elektől A modern otthon címmel, melyben a korszerű
lakással kapcsolatos nézeteit tette közzé:
„A tökéletes lakás ott kezdődik, ahol a mellékhelyiség
is tökéletes – írja. [...] Általában a mellékhelyiségeknél, de
a lakás egész berendezésénél is első helyet kell biztosítani
a higiénikus »sanitaire« szempontoknak. Ezekkel jár az is,
hogy a lehetőséghez képest kevés anyaggal és egyszerű
formákkal dolgozzunk.
Mielőtt még a lakást berendeznők, arra kell ügyelnünk,
hogy a falak, a padló és a mennyezet tökéletesek legyenek.
[...]
Nem kívánatos dolog a meszelt fal vagy tapéta sem, a
legjobb a festett fal olajcsiszolással.
Ami az előszobát illeti, [...] ne legyen benne fogas [...]. Ezt
a kérdést lehetőleg falba mélyített szekrényekkel oldjuk
meg. A kis előszobában [...] inkább oldalvilágítást használjunk, [...] berendezését legalább is olyan gonddal végezzük,
mint a szalonét. [...]
A hall a családi élet műhelye. Berendezése, stílusa nem
kötött, inkább az kell, hogy kifejezze a család egyéniségét.
Itt lehet elhelyezni a család különböző tagjainak kedves
képeit, szobrait. [...] A szalonra a kisebb lakásban nincsen
szükség. A szalon a legkonzervatívabb szellemű szoba.
Nagyon elegánsnak kell lennie és mindig van benne egy
parányi kis ridegség. A szalonban lehet a legkevésbé megoldani a lakásberendezés modern problémáit, egyáltalán
nem praktikus helyiség, mint például a háló és az ebédlő.
A szalon berendezésénél érvényesíteni lehet a stílus dolgában a nemes konzervativizmust. [...] Itt kell megjegyeznem,
hogy maga az idő nem ad művészi értéket a tárgynak. Ha
esztétikailag nem értékes valami, akkor hiába régi; kön�nyebben lehet ízléstelen az újnál. A legmodernebb lakásberendezési elveket az ebédlőnél lehet érvényesíteni. [...] A
modern lakásberendezés ezer trükköt tud arra, hogy kicsi
helyen mennél ökonomikusabban rendezze el a különböző
szükséges tárgyakat és bútorokat. [...]
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Az ebédlőnél kell kitérnem a modern szobavilágítás kérdésére is. [...] [A]z álgyertyavilágítás nagyon szép
dolog, – csak épen rettenetesen kirívó, amikor a szobában
modern bútorok vannak. [...] [A] villanyvilágítást valósággal forradalmasították a legutóbbi remek találmányok.
Ezek [...] megvalósították azt az elvet, hogy a világító test
maga is ornamentum, szobadísz legyen. [...] Nem szabad
az ebédlőben centralizálni a világítást [...]. Mennyivel
szebb hatása van annak, ha a szoba különböző pontjain
helyezünk el szép ornamentikus elegáns világítótesteket,
finom, nem hivalkodó fénnyel. Különösen az, aki modern
képeket helyez el az ebédlőjében, aki megérzi Cézannenak,
Picassónak és a többi moderneknek struktúrai finomságát,
az nem is fog centralizált álgyertyavilágítást bevezetni a
szobájába. Ami az ebédlő bútorzatát illeti, [...] konzervatív
stílus szép, de akkor legyen ez igazi, nemes [...]. Ha ezt nem
tudjuk megvalósítani, akkor inkább a szép, modern stílushoz forduljunk.
Az összes helyiségek közül a hálószoba van a legjobban a divatnak alávetve. [...] [H]iszen ez az asszony igazi
terrénuma. [...] [S]okan azt akarják, hogy [...] olyan legyen,
mintha egyszerre a mesebeli Seherezádénak és egy párizsi
grande cocotte-nak a hálószobája volna. Ehelyett inkább
az élet praktikus követelményeit kellene figyelembe venni,
mert bizony nagyon fontos, hogy a hálószoba egészséges és higiénikus legyen. Nem kell[enek] [...] a különböző
parfőmös szekrénykék, a hármastükör [...]. Derűs, kön�nyű, színes kelmékből készüljenek a hálószoba függönyei,
[...] ajánlom a szobába a több helyen szétszórt vidámszínű
ernyős lámpákat. Az ágy legyen széles és amellett jó, ha
van egy díván is a szobában. [...]
Ami az úriszobát illeti, [...] hadat kell üzenni az úriszobában büszkén terpeszkedő hatalmas íróasztalnak.
Komoly problémát okoz mindig a szőnyegkérdés is. [...]
Érthetetlenül nagy nálunk a keleti szőnyegek kultusza,
holott a keleti szőnyeg a modern bútorokkal egyáltalán
nem harmonizál. Sőt a keleti szőnyeg soha semmiféle európai bútorral nem állott összhangban. Az egyetlen kivétel
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csupán a renesszanszstíl volt. Ha a bútorok [...] modernek,
[...] modern rajzú szőnyegek illenek hozzájuk [...].
A külföldön gyakran helyettesítik már a keleti szőnyegeket modern, nem drága padlóbehuzatokkal. Ezek [...]
szépek, [...] praktikusak és higiénikusak.
Ami a képek rámázását illeti, [...] nem fejlődött együtt
a festészettel. [...] [N]incs csúnyább, mint amikor a ráma
tolakszik a kép rovására.
Újabban kezdenek népszerűvé válni a rézkarcok és
egyéb metszetek. Ez nagyon helyes dolog. [...] [A] metszetnél és rézkarcnál mindig megvan a szerencsés átmenet a
szobában levő modern bútorhoz.
A fűtésnél [...] igen praktikus az úgynevezett etázsfűtés, amikor egyetlen centrális fűtőtest látja el meleggel az
egész lakást.
Végül még a fürdőszobáról kell szólni. Itt [...] a legfontosabb szempont, hogy [...] berendezése mennél higiénikusabb legyen. A fürdőszobaberendezéseknél, sajnos, gyakran megint jelentkezik az a bizonyos Seherezáde-párizsi
kokott-stílus. A fürdőszoba praktikus intézmény, sok technikai felszereléssel [...].
Mindent összevetve [...] az esztétikai szempontoknak feltétlenül harmonizálniok kell a gyakorlati higiénikus követelményekkel. A jelszó: tisztaság, higiénia, semmi fölösleges tárgy, ízléses, stílusos, nem hivalkodó berendezés, – a
modern eredmények száz százalékos igénybevétele.”146
Érdekes, néha megmosolyogtató olvasni Falus Elek
a nem is olyan távoli múlt modern otthonával szemben
támasztott – sok szempontból azonban ma is helytálló –
követelményeit.
Az első világháború után, az 1920-as években fellendülő
építőtevékenységnek az évtized végén kibontakozott gazdasági világválság hamar véget vetett. A források elapadtak s a társadalom rosszabb lelkiállapota is a nagyobb ívű
építészeti feladatok csökkenését eredményezte. Ugyanez
volt a helyzet a kisebb és magánjellegű építések esetében is. Míg az 1920-as éveket a konzervativizmus és a
neostílusok jellemezték, addig az 1930-as évekre megje-
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A Corso mozi alaprajza és metszete
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lenő modern irányzatok közül Magyarországon leginkább
a funkcionalista szemléletet képviselő Bauhaus – művészet
és technika egységét hirdető, használat- és takarékosságelvű alkotásokat létrehozó – hatása vált érzékelhetővé. Ez
a változás Falus Elek munkáiban is megjelent.
„A magyarországi Bauhaus kialakulásakor vállalkozó
kedvű vezető tőkések, értelmiségiek, politikusok, arisztokraták – sokszor saját ízlésüket, építészeti tradícióikat
meghaladva – léptek fel megrendelőként. Saját lakásuk,
nyaralójuk építésekor, de befektetőként sem riadtak vissza
az akkor radikálisan új stílus támogatásától. [...] Így épült a
Goldberger-gyár kiállítási pavilonja 1935-ben Falus Elek és
Staudhammer Károly147 tervei alapján.”148
Falus következő, jelentősebb építészeti és belsőépítészeti munkája 1936-ban Budapesten, a belvárosi Váci utca
9. szám alatti a Corso mozi (ma Pesti Színház) újjáépítése,
Wellisch Andor149 és Staudhammer Károly társtervezőkkel
közösen – modern stílusban. Az klasszicista épület, amelyben Falusék az új mozit kialakították, 1840-ben épült Hild
József tervei alapján. Egy ideig vendégfogadóként működött, majd átépítve üzleteknek, műhelyeknek, bérlakásoknak adott otthont. Az épület udvarába az 1910-es években
250 fős mozit építettek. Ide kellett Faluséknak egy immár
750 fő befogadására alkalmas, új, kétszintes mozgóképszínházat építeni.150
A köralakú bejárati csarnok sokféle falnyílását lekerekített sarkú fülkékkel foglalták egységbe, a falnyílások peremére gipszprofilokat tettek, a kupola alatt neoncső futott
körbe. A födémen a vetítővászon keretébe íves párhuzamos
bordák csatlakoztak be. A rózsaszínűre festett falakat aranyozott keretbe foglalták, melyet mahagóni funéros táblákkal tagoltak. A nézőtéren nádazott háttámlájú üléssorokat
helyeztek el. (A falburkolatok és a berendezés pénzhiány
miatt az eredeti terveknél egyszerűbb kivitelben készült
el.) A keskeny Váci utcai bejárat pilléreit és előtetőjét fekete
üveglapokkal burkolták. Az üveglapok közé és elé neoncsöveket helyeztek, az előtetőre neoncsöves fémbetűkkel
„írták”: „Corso kino”.
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Nézőtér és karzat

A mozi nézőtere
A Corso mozi belső terei

A mozi bejárata

A mozi építésének évében, 1936-ban jelent meg Az Est
hármaskönyvében Falus Elek egy írása Milyen legyen a lakásunk? címmel, melyben a különböző lakástípusokról alkotott véleményét, a lakásbérlés szempontjaihoz és a „kényelmes és célszerű” módon kialakított lakás berendezéséhez
adott tanácsait tárja az olvasók elé:
„Én, ha szabad ezt a kifejezést használni, ami talán csak
politikusokat illet meg, haladó konzervatív vagyok – írja
Falus –, de a legnagyobb szeretettel nézem mindazt, amit
a modernitás okos és művészi módon megad. Én magam
is sietve alkalmazom ezeket a dolgokat, mert nekem is ép
olyan vágyam a világos, napos, minden praktikummal felszerelt lakás, mint a napfényt és a praktikusságot kisajátító
prófétáknak, akik ezeket egy [...] modern művészet számára kisajátították. [...]

Az előcsarnokból
a karzatra vezető
lépcső

A mozi
előcsarnoka
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Falus Elek és Staudhammer Károly terve:
a Goldberger textilgyár kiállítási pavilonja (1935)

A pavilon kiállító terme

Üzletportál: Falus Elek és
Staudhammer Károly terve
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Falus – Staudhammer: a Goldberger textilgyár
1937-es kiállítási pavilonja

A textilgyár 1937-es kiállító terme
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Rendkívül nehéz egységes képet formálni arról, hogy
milyen a jó lakás [...].
A kétszobás kategóriában más a jó lakás egy kishivatalnoknak és más egy ugyanolyan pénzzel rendelkező, de
mégis társadalmi életet élő kereskedőnek. Az elsőnél az a
fontos, hogy a lakás nagyobb része, a nap és a levegő a gyerekeknek jusson, a második típusnál nagyobb súlyt kell az
úgynevezett reprezentatív szobára fektetni. Tehát itt nem
lehet például külön hálószoba, hanem hálóvá alakítható
nappali.
A következő fokozat [az] általánosságban háromszobás,
vagy háromszoba hallosnak nevezett társadalmi osztály.
Egy intellektuális életet élő orvos vagy ügyvéd lakásának
egy része munkaterület is, műhely is. Tehát a nappali szoba
egyúttal az ügyvéd, orvos fogadószobája, és itt igazán előtérbe nyomul a modern megoldások szükségessége, mert
valósággal rossz rágondolni, hogy a régimódi rojtos, bojtos bútorokra letelepednek a várakozó betegek, kliensek.
Itt aztán minden modern találékonyságra szükség van.
»Fregoli«-megoldások kellenek. A hálószobának természetesen fogadószobának kell lenni igen sok esetben [...]. Sokat
lehetne mesélni az anyák és a háziasszonyok zsenialitásáról, akikre mindig irigyen néztem fel, annyi berendezési
trükköt, okosságot tudnak az élettől kikényszerített helyzetben kifejteni.
Nehéz az élet sok modern pesti ház modern lakásaiban. Ezek a lakások csak szemet örvendeztetőek, de bennük lakni, élni, gyereket nevelni, szekrényt falba rejteni,
díványt falból kihúzni, guggolva fehérneműt kiszedni,
fűtőtestek mögött virágokat nevelni, apró konyhában két
négyszögméter szabadon maradt területen tizenkét vendég számára főzni, szervírozni – gyötrelem. [...]
Kerülendő az olyan lakás, ahol túlságosan sok ablak van
[...]. Az ember szeme, szervezete megkívánja a fény-árnyék
játékát, nem kellemes, főleg a városi embernek a fárasztó
munka után kínzó fényben üldögélni. Fontos ellenben,
hogy az ablak minden részében sűrű időközökben tisztítható legyen. [...]
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Vigyázzon továbbá a bérelni akaró a falak elégséget
területére, hogy bútorhely is legyen, és vastagságára is. Ne
üljön fel az úgynevezett hangszigetelő anyagoknak, mert
ha ezek igazán szigetelik a hangot, akkor oly sok pénzbe
kerülnek, amit egyszerű bérelt lakásban megfizetni nem
lehet. Vigyázni kell arra is, hogyan van a fürdőszoba és a
mellékhelyiség csőrendszere elhelyezve. Tessék csak nyugodtan minden csapot megnyitni, minden meghúzhatót
meghúzni, hogy kiderüljön, mitől ébred a családfő már
korán reggel [...].
A lakások stílusára vonatkozólag nem akarom negédesen azt mondani, hogy válassza mindenki azt, ami a szíve
vágya, pedig tulajdonképpen ezt szeretném mondani,
mert ez a helyes. Ezt is kell tenni, de mindent módjával és
ízléssel [...] A régies stílusoknál [...] akadnak olyan emberek, akiknek nem hivatása a berendezés, s mégis értenek
valamit legalább a részletekhez. A modern lakásnál [...]
a berendezés egységes kultúrát [...], tiszta formai látást
kíván, amelyhez igazán csak szakember érthet. Itt [...] komponálni kell tudni. Itt dühöngenek igazán a dilettánsok.
Ezek gyűlöltetik meg azután a modern berendezést, mert
divat lévén, könnyű minden Katót táncra vinni, akinek
nincs meg a kellőképp kulturált, hozzáértő szeme. [...] A
kevesebb pénzzel rendelkező ember ne rendezkedjék be
régiesen, legfeljebb egy-egy kedves, régi tárgyat komponáljon vagy komponáltasson bele egyszerű, modern, hasznos bútorai közé lakásába, mert a két stílus keverése nem
lehetetlen. [...] Viszont aki teheti [...], rendezze be lakását
[...] régies rajzú, de mindig tiszta vonalú holmikkal. [...] [A]
modernitás [...] elérte, hogy a régieses berendezők sokkal
egyszerűbb formákkal, színekkel, együttesekkel, kompozíciókkal dolgoznak, mint azelőtt. A modern törekvéseknek másik eredménye az, hogy a régies berendezkedések
elrendezési módjában is bizonyos modernitás vált divattá
anélkül, hogy a részletek modernek lennének. [...] Mentől
nagyobb területen tud valaki berendezkedni, annál fontosabb annak a megállapítása, hogy éppen úgy lehet régi
stílusban berendezkedni, mint modern módon.”151

Falus Elek (balra) munka közben
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A leányfalusi Sorg-villa helyszínrajza
és alaprajzai (1943)

A Sorg-villa kocsifelhajtója
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Falus Elek tanácsait közel hét évtized távlatában, ma is
elfogadhatónak és helytállónak lehet tekinteni.
A második világháború alatt, 1943-ban egy mór stílusú
pazar magánvilla épült Falus Elek tervei alapján Leányfalun. Az épületet Sorg Antal nagyvállalkozó rendelte meg,
s ez a villa – külső megjelenésében legalábbis – közel eredeti formájában áll ma is.152
A Magyar Építőművészet 1943. augusztusi száma, számos fénykép kíséretében mutatja be ezt az épületet kívül
és belül. Ez a cikk azért is figyelemre méltó, mert talán az
egyetlen, amelynek segítségével teljes részletességgel betekinthetünk Falus Elek magánmegrendelőknek készített
belsőépítészeti munkáiba:
„A ház építtetője évekig élt Amerikában, hosszabb időt
töltött Cordovában, ahol a legtisztább koloniál stílus fejlődött ki. Ez az egyszerű, de finom kultúrát igénylő eszközökkel dolgozó architektúra mindenkiben, aki arra járt
[...], eltörölhetetlen nyomot hagy [...]. Nyilvánvaló, hogy a
közölt művek tervezője kedveli az új kor e nemes építészeti kultúráját, mely néha csupa játékos őszinteségből,
igen mélyre hatolva, felidézője lehet érdekes művészi próbálkozásoknak. [...] Az udvar három oldalról épületekkel, negyedik oldalról erdővel, patakmederrel határolt. A
fedett kis verandán és a kolostori egyszerűségű boltozatos
előtéren át jutnak az ú.n. »Sala« (hall)-ba. Idecsatlakoznak
a különböző »társadalmi« helyiségek, míg az emeleten a
hálószobák, fürdőszobák stb. nyertek elhelyezést. Az egész
épület mint külső kiképzésben, mint belső berendezésben
a szigorú spanyol koloniális reneszánszra és korai barokk
stílusra emlékeztet, minden építészi egyéniségen túl. Az
összes ipari munkák, de különösen a vasmunkák a régi
korok iparosbecsületét és szeretetét idézik elő a szemlélődőben. [...]
A berendezés teljes harmóniában van az épület külső
megjelenésével. Az országúti bejárón át közeledő autó
a festői kapukiképzésen át jut az udvarba s onnan a kis
fedett verandán át a kőburkolatos, rusztikus előtérbe, majd
a nagy központi hallba, az ú. n. »Sala«-ba. Ennek a terem-
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A Sorg-villa
részletei
(1943)

Kerti ház

nek a légtere a felső, emeleti részt is magába foglalja, ahol
árkádos nyílások kapcsolják össze az emeleti terekkel és
helyiségekkel. Ez a kapcsolat összehangolja, barátságossá
és otthonossá teszi az egész lakást. A bútorok, képek,
fayence-ok, kőkandalló, régi faszobrászati darabok, a korlátra dobott nehéz hímzések, régi csempekályhák, kitűnő
ízléssel csoportosított virágok – mind egy különösen jellegzetes, de finom egyéni ízlésnek jelenlétét éreztetik.
Az épület térkapcsolása a spanyol jellegnek megfelelően, mindenütt levegős. A sok ajtó helyett, különösen a
földszinten, fa- és vasrácsokat találunk, pl. a hall és az
ebédlő között széles nyílás van, remekbe kovácsolt, alacsony, négyszárnyú, könnyű ráccsal, szinte csak jelképes
elválasztás. Az ebédlő szigorú elrendezése, bár ellentétes
a hall festői szabadságával, mégis meglepő[en] barátságos,
fehér, sötétbarna és sárga színakkordjával, a csillogó vereses kőpadlón. A hall másik oldalán a szalon berendezése
ízlésben teljesen összekapcsolt a földszint többi helyiségeivel. Ebben a helyiségben régi kék-fehér erélyi cserépkályha
áll, a körülötte futtatott bőrpárnás padot pedig spanyol
modorban tartott vaskovácsolás tartja. A távoli népek és
tájak stílusának ez a tudatos keverése egyáltalában nem
bántó, mert mindkettőt összefűzi a népi ruszticizmus világot átszövő formája.
Az emeleti hálóhelyiségek berendezése egészen különleges hangulatú, de valamennyi koloniális a spanyol [...]

Északi homlokzat, reggeliző terasz

Déli, bejárati homlokzat

Nyugati, udvari homlokzat
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Cselédszárny és vendégház

A Sorg-villa
részletei
egykor és ma

Bejárat a gazdasági épületekhez

A keleti főhomlokzat
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Udvarbelső

A keleti főhomlokzat részlete

A Sorg-villa
napjainkban

Az udvarbelső más irányból

Felső főlépcső

Hátsó bejáratok

Hátsó udvar

Az épület a park felől

73

„...arcképvázlat Falus Elekről”

kedves és játékos stílusával tart rokonságot. Ez is kihangsúlyozza azt, hogy a ház építtetője nem szolgai összemásolásra törekedett, hanem szeretettel őrzött emlékein át
egyénire, sőt újra serkentette az őt nemcsak megértő, de
valóban megérző tervezőt.”153
Szalon
A Sorg-villa
eredeti
belsőépítészeti
részletei
Sarokrészlet
Ebédlő

Bejárati előtér

Enteriőrök
1943-ban...
Fülke a hallban

...és
napjainkban

Az emeleti karzat
ma
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Ajtórács a hall
és az ebédlő közt
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A második világháború után Falus Elek még egy
komolyabb megbízást kapott: 1946-ban a pesti Józsefváros úgynevezett mágnásnegyedében fekvő egykori Esterházy-palota belsőépítészeti terveit kellett elkészítenie. A
klasszicista stílusú épületbelső Tildy Zoltán154 köztársasági
elnök számára készült, aki ezt az épületet választotta ki
elnöki rezidenciájául.155

Falus Elek
belsőépítészeti tervei
a köztársasági elnöki
palotához (1946)

Külső emeleti hall

Női dolgozó,
balra a télikert

Belső emeleti hall

Előtér

Ebédlő

Könyvtár
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Falus Elek munka közben
(Pólya Tibor akvarell festménye)
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Derűs évek, barátok, társaságok
Falus Elek kiterjedt ismeretségi körrel rendelkezett. Munkái során az irodalom, a képző- és színházművészet számos jeles képviselőjével került – a szakmai ismeretségen
túl – baráti kapcsolatba.
Már fiatalon, az elmúlt század első éveiben, Pestre
kerülése után, közös műteremlakásban lakott több ifjú –
később híressé lett – képzőművésszel. Falus Elek is rendszeres látogatója volt a huszadik század első éveiben oly
népszerű kávéházi művészasztaloknak. Herman Lipót írt
ezekről az időkről egy anekdota-gyűjteménynek is tekinthető kis kötetet,156 amelyben számos rajzzal, karikatúrával
illusztrálja a fiatal művészpalánták meglehetősen bohém
életének történeteit.
„Egy Akácfa utcai lakásban laktam – írja Herman Lipót
– Falus Elekkel, Pólya Tiborral, Illés Istvánnal, Lippai
Gyulával, Mester Jenővel és még néhány fiatal barátunkkal. Nappali tartózkodási helyünk a New York kávéház
művészasztala volt, ahol művelődtünk, szórakoztunk, sőt
dolgoztunk is. [...] A New York művészasztala [...] nem is
második, hanem első otthonunk volt. Az írók, színészek s
egyéb válogatott cigánylegények asztalai mellett [...] a fiatal
festők, szobrászok, s kezdő irodalmárok asztala is szépen
meghúzódott. Már itt is érvényesült az az elv, hogy kön�nyebb szerény polgárembernek a Dzsentri vagy Nemzeti
Kaszinóba bejutni, mint a kávéházban a fiókasztaltól a »fejesekéhez«, ahova Ambrus Zoltán, Kiss József, Bródy Sándor, Gárdonyi Géza járt. [...] Az Abbázia Kávéházban levő
művészasztal fennhéjázó nevet viselt: Új Magyar Pantheon.
De most, hogy az idők távlatából nézem ezt a nevet, nem
is látom olyan fennhéjázónak. Hiszen az Abbázia művészasztalánál ebben az időben – ezerkilencszázhétben – nem
kisebb művészek ültek, mint az öreg Szinyei Merse Pál,
Fényes Adolf, Kernstock Károly, Ferenczy Károly, Csók
István és Lechner Ödön. Ezen kívül az »apró csillagok
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tömege«, amelyben nagyon sok, már akkor is nagyon sok
komoly művésznek számító egyéniség ragyogott. [...] Az
Abbázia művészasztalát főleg azért említettem meg, mert
ebből származott a későbbi legjelentősebb művészasztal.
[...] Falus barátom, aki akkor Berlinben dolgozott, hívott
magához munkatársnak. [...] Jól éltünk Berlinben, sokat
jártunk múzeumba, fejlesztettük az ízlésünket és – lényeges dolog! – megismerkedtem a berlini Luitpold kávéház
magyar művészasztalával. Itt Vészi József elnökölt, rendes tagok voltak: Bíró Lajos, Lengyel Menyhért (aki akkoriban írta vázlatait a »Taifun«-hoz), Hatvany Lajos, Moly
Tamás, Karczag László vegyész és orvos, egy Dietrich
nevű garázda, rossz festő [...]. [...] Eljárogattunk vacsorákra
bálokra, estélyekre, közben rajzoltunk, festettünk, írtunk
[...], de a Liutpold művészasztalánál egyben mindenki megegyezett: tökélyre vitte a naplopást. Volt persze, aki okosan
lopta a napot. Például Falus. Aki, hogy meghökkentően
műveltnek tessék, egy éjszaka alatt elolvasta Nietzsche
»Also sprach Zaratusthra« című művét. Ennek a valóban
bravúros szorgalmának meg is lett a jutalma: ő tervezte a
»Taifun« díszleteit és később a »Nyugat« borítólapját.”157

Falus Elek (balról a harmadik)
Rajnay Gábor, Gombaszögi Frida
és Bródy Sándor társaságában
az 1910-es években
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1910 körül Falus már Kecskeméten lakik, valójában
azonban folyamatosan ingázik Pest és Kecskemét között. A
korabeli kávéházakban (Kammon, Nikoletti, [régi] Royal,
Abbázia, Műcsarnok, Palermo) – a művészélet nagyjainak árnyékában – hosszabb-rövidebb időre tanyát vert
ifjú művészek élete a Japán kávéházban,158 az Andrássy út
egyik saroképületében „teljesedett ki”: itt kerülhettek át a
„nagyok” asztalához.159
„Falus és Pólya barátaink – írja Herman Lipót – a nagybányai és szolnoki telepen viselt »méltóságuk« révén már
régen sütkérezhettek a »nagyok és beérkezettek« fényében,
de mi csak a szomszéd kisasztalkák mellett ülve vágyakozhattunk oda.
Mi volt a nagy művészasztal fővarázsa? A nagyképűség
teljes hiánya! Hogy Szinyeit még a fiatalok is Pali bácsinak
szólították, s hogy Lechnernek Papszi volt a megszólítása,
ahogyan a mestert korán elhalt fia, Lechner Dönci festőművész szólította.”160
Lechner Ödön 1914-ben, 1920-ban pedig Szinyei Merse
Pál is eltávozott az élők sorából. A két nagy mester halálával a fiatalok elveszítették „gyermeki státuszukat”, s egy
lépéssel előbbre kerültek a „nagyok és beérkezettek” világa
felé. Alig egy hónappal Szinyei halála után a Japán művészasztalához szorosabban-lazábban kötődő, de Szinyeihez
közel álló művészek létrehozták a Szinyei Merse Pál Társaságot,161 amely a művész emlékének ápolását és a fiatal
tehetségek segítését tűzte ki céljául.
”[N]em afféle művészi szekta – írja Szép Ernő –, ez a
Szinyei-Társaság, nem dirigálja ezeket a komponistákat valamely abszolutisztikus művészi irány, nem; közös
ifjúság, közös küzdelem, rajongás, munka Münchenben,
Párizsban, Nagybányán, Szolnokon, Kecskeméten; emlék,
összeszokás, harmónia, szeretet. Igen, a szeretet az egyetlen társulati dogma itt, úgy látom. A szeretet tehetség, az
igaz művészek, az igaz emberek tehetsége.”162
A társaságnak rendes, tiszteletbeli és meghívott tagjai
lehettek, Falus Elek a rendes tagok közt szerepelt. A rend-
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szeres Szinyei-vacsorákon résztvevőket számba véve és
bemutatva Falusról a következőket írja Szép Ernő:
“Falus Elek úr, Donatello egy firenzei bronz-portraitjára
s nem tudom minő föl nem fedezett misztikus vad fajra
gondoltat. Olyan valaki, embernek, művésznek, métiernek,
akiből csak egy van Pesten. Érdekes.”163
A kávéházi asztalok körül összegyűlt fiatal művészek
számos portét készítettek egymásról, rajzos életképekben
örökítették meg a társaság életét. Pólya Tibor ötletes karikatúra-sorozatot készített a művészasztalok társaságában
résztvevőkről.
Pólya Tibor rajzai

(1910)
Karikatúrák Falus Elekről

A művészasztal orosz balettja
(1912)
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Falus Elek Szép Ernővel fennálló baráti kapcsolatának
írásos nyoma három képeslap,164 melyet az Országos Széchényi Könyvtár kézirattára őriz, Kemény Simon pedig a
Magyar Iparművészetben emlékezik meg barátságukról Lírai
arcképvázlat Falus Elekről című írásában:
„Már a külseje is elárulja, hogy nem mindennapi ember.
Nem azért, mert nagyon magas, majdnem két méter, hanem
azért inkább, mert rendkívüli magassága fel nem tűnik,
nem válik nyomasztóvá, beteges rendellenességgé és komikussá. Modorának nyájassága és előzékeny kedvessége
eltűnteti a távolságot az én alacsonyságom és az ő magassága között, s megszabadít attól a rossz érzéstől, hogy most
humoros pár vagyunk a nézők számára. [...] Nincs szüksége erőszakos mozdulatra, hogy súlya legyen annak, amit
mond és hatást keltsen beszéde. [...] Ha érdem, hogy valaki
jól tud felöltözni (s az ő foglalkozásánál ez kétségtelenül
fontos szempont), akkor azt sem szabad elhallgatni, ha
Falus Elekről beszélünk, hogy milyen férfias egyszerűséggel, milyen véletlennek ható választékossággal öltözködik.
soha nem divatos ruhájának sem színe, sem anyaga, sem
szabása. Mennyire más ez, mint a drága eleganciájukkal
feltűnni vágyó különcöknek kínosan kiagyalt és mindig
nevetségesen ízléstelen „egyéni” öltözködése.
Végigéltem vele félévig egy házépítés hadjáratát és kálváriáját. Olyan viszonyba kerültem legjobb barátommal,
amely engem szigorú megrendelővé változtatott, akinek
ridegen kell ragaszkodnia határnapokhoz, minőséghez,
gyakorlati szempontokhoz és követelni a tervező részéről olyan nagymértékű takarékosságot, amely arányban
legyen az én tőkém csekélységével. Szép feladat volt Falusnak, hogy egy ház építését bíztam rá, de milyen pech,
hogy szegény embertől kis épületre kapta a megbízást. És
itt mutatta meg aztán, hogy mire képes az, aki igazán érti a
mesterségét és szereti azt a tárgyat, amelyet alkot! Hogyan
tudta ő az egyszerű földszintes budai házat folyton díszíteni és szépíteni anélkül, hogy díszítéseket rakott volna rá!
A vonalak és az arányok kémiájával, a színek harmonizálásával, a ház belsejének olyan berendezésével, hogy abban a

Herman Lipót rajza Falus Elekről (1925)
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kényelem és a lakályosság legyen a fő, hogy minden vonal,
minden sarok logikus, művészi és célszerű legyen. Láttam barátomat valósággal elmerülni ennek a munkának
a művészi és kőművesi problémáiba. Az az ember, akinek
pontosságáról nem egy ízetlen viccet hallottam, az építkezés ideje alatt egyetlen terminust el nem mulasztott, egyetlen fillér túlkiadást nem okozott és a munkát, nem napra,
hanem órára pontosan befejezte. Minthogy ezek a sorok
egészen líraiak, ide lehet írnom, hogy Falussal való hosszú
barátságomnak ez volt a legnagyobb öröme, mert igazolta
beléje helyezett korlátlan bizalmamnak teljes jogosságát.

A Japán művészasztala 1912-ben
(Pólya Tibor rajza)

Ezekben a kis jegyzetekben nem vagyok vele elfogulatlan, de minden igyekezetem az, hogy igazságos legyek.
Az elfogultság szépítő túlzásaira ezeknek a jegyzeteknek
a hőse nem szorul rá. Baráti viszonyunk egyáltalán nem
befolyásol véleményem kifejezésében. Nem azért dicsérem, mert barátom, hanem azért barátkozom vele, mert
nagyrabecsülöm. Szeretem hallgatni pontosan mért szóbőséggel arányosan adagolt beszédét. A lényegre tapintó
véleményét. Rokonszenvesek a túlzásai és elfogultságai.
És igazságtalanságai is, amelyek mellett szenvedélyesen
kitart. Az igazság mellett azonban olyan szerető hűséggel
áll őrt, mint egy apostol. Az a gyengédség és hódolat, ahogy
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Lechner Ödönről tud beszélni, az a hang és az az érzés
mélyebbről jön minden fiúi szeretetnél. Általában hogy
tud élvezni, becsülni és dicsérni embereket meg műveket.
Óriási élvezőképesség él benne és ez a tulajdonsága megszámlálhatatlanul sokoldalú. A legkisebb virágtól a leghatalmasabb természeti jelenségig, valami apró de tökéletes
asztalosmunkától, vagy művészi kovácsolástól, jó ételtől,
finom gyümölcstől a legnagyobb festői, szobrászi építészi
remekműig minden szenvedélyesen érdekli, mindennek
szépségét érti, mindazt mérni és magyarázni tudja. Ezer
és ezer adattal van tele a feje. Korokra, stílusokra, művészekre, egzotikumokra, művészetekre és műtárgyakra
vonatkozó adatokat őrizett meg csodálatos emlékezőtehetsége. De ez nem az a lexikális, fitoktató, adathadaró műveltség, amellyel oly gyakran találkozunk, és amit oly jogosan
utálunk. Falus vérének, agyának, lelkének része lett az,
amit tapasztalat útján tanult meg. Mert ennyire és így sem
a könyv, sem az iskola nem tud megtanítani. Csodálatos
tudást tapasztalt össze. Épületekről úgy tud beszélni, hogy
azoknak legkisebb részleteit is felsorolja, s az építész zsenialitását olyan adatokkal bizonyítja, amelyeket más észre
sem vesz és méltányolni képtelen, de azonnal világos lesz
előttünk minden, ha Falus beszél róla. Hihetetlen, milyen
nagyszerű tanítómester!
Szeretek avval mérni művészt, hogy mennyire tud
örülni pályatársa munkájának. Falus ebben is rendkívüli.
Boldog, ha szép új házat, vagy egy új házon egy szép részletet talál. Hányszor telefonált rám, hogy el akar vinni egy
új villához, mert meg akarja mutatni, hogy milyen szép
teteje vagy udvara van, milyen kedvességek vannak rajta.
[...]
Ha azt nézem, hogy mit csinál s ha ezt ahhoz mérem,
mi telt volna tőle, fájdalmasan passzív mérleget kapok. [...]
Nem lehet megelégedve ilyen sorssal az, aki még gyermekkorában nevet csinált magának Londonban, akit, mint fiatalembert csábítottak Párisba s akit megbecsültek Németországban. De a művész nemigen lehet megelégedett. Vagy
a viszonyokkal, vagy önmagával kell elégedetlenkednie.
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Vagy mind a kettővel. Tudom, hogy Falus az utóbbi fajtához tartozik és nem az öngratulálók táborához. És ha már
így kezdte és máig így folytatta, maradjon meg végig ilyennek. Szenvedés nélkül nincs igazi művész és mindenki ott
aratja le a szenvedést, ahová neki a sorsa elvetette. Ő így
és itt szenved meg azért, mert tud és mer és akar művész
maradni.”165

Balról-jobbra:
Iványi-Grünvwald Béla,
Pólya Tibor,
Kemény Simon,
Fényes Adolf
és Falus Elek
(Herman Lipót rajza, 1927)

A Fészek-tagság (balróljobbra): Csók István, Glatz
Oszkár, Fényes Adolf, Falus
Elek, Zádor István, Kisfaludi
Stróbl Zsigmond, Pólya Tibor,
Iványi-Grünwald Béla
(Pólya Tibor olajfestménye)
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(Az ülő sorban
jobbról a negyedik)
Falus Elek társaságban
(1920-as évek)

(Alulról a második asztalsor
szemben ülő sorában: jobbról a
harmadik)
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Falus Elek második világháború alatti éveiről – a Sorg-villa
építésén túl – nem sok tudható, az azonban bizonyos, hogy
a háború végét rossz körülmények közt élte meg. Elveszítette a lakását, beteg lett, s következő években már munkákkal sem halmozták el. „Én már nem is létezem, barátom, csak még ebédelni járok egy ideig a menzára.”– idézi
Füst Milán Falus szavait 1945-ben írott egyik levelében.166
A háború utáni években – amennyire megroppant egészsége engedte – gyakran eljárt a Fészekbe,167 a művészvilág
kedvelt találkozóhelyére, amelynek épületét a háború alatt
bombatalálat érte, a művészek azonban saját pénzükön
újjáépíttették.
1947-ben Falus Elek hosszabb időt a Rókus kórházban
töltött,168 többször megműtötték. Innen írt néhány levelet
az akkor már Amerikában tartózkodó Molnár Ferencnek:
„[I]degileg, hangulatilag – lent, nagyon lent vagyok. Ne
csudáld, – írja egyikben – 64 éves vagyok, öreg, beteg, [...] a
tetejébe még koldus is, mert leégtem, kiégtem, kiraboltak,
stb., stb., ahogy ez már lenni szok vagy szok lenni másokkal is. [...] Kicsoszogok a Rókus szép, fás, virágos udvarára,
leteszem a lyukas gumipárnám egy padra és nézem a lángoló vörös salviaágyást – középen kis csobogó szökőkút,
finom kis ködös napsugár vágja a vöröset –, itt voltam, amikor a palántákat berakták (hat hónapja múlt!) és elkezdek
gondolkozni – most kezdem látni a vörös salviát a szürke
köddel –, Ferenczyvel és Monet-val és Riplivel bajlódok,
rettentő tudom most élvezni a színeket, a csoszogók foltját, rajzát, úgy érzem, hogy reszketek belé, de nagyon élvezem, hogy kezdek érteni a dolgokhoz, csak még élni kéne
valamicskét – főleg dolgozni tudni. Itt a baj! Járok ugyan a
Fészekbe, már megint összeraktak, háromszor sújtott rám,
azaz operált a prof., de két héten belül – állítólag – hazamehetek. Most már lesz lakásom is, eddig egy egyszobás
minden komfort nélküli segglyukba[n] laktam – ahová a
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felszabadulás után jutottam –, szörnyű állapotban. Minden
jó lett volna, csak ez a betegség, ez a hat, sőt hét hónap,
ebből életre kelni – nagy és tán felesleges erőlködés – egy
kis reszliért? [...] Árnyékvilág ez, [...] csúnya, semmi derű
többé, csak a fiataloknak, a vad egészségűeknek, a bádogkönyökűeknek s talán még Szép Ernőnek, aki itt is kicsicsergi az összes nővéreknek és fivéreknek valót – mint egy
rossz álom –, nékem aztán béborult. Mikor az amerikások,
a derültek, erősek, metropolitánusok berobbannak a Fészek
udvarára, hát az szép, igazán szép, azt irigylem –; jönnek
ám a kék kabáthoz sárga nadrágba[n], kockás zöldhöz lilafehér blúzba[n], széles vállal, nagy mellel – Székely Miskásan –, csuda dolog, ahogy lobog rajtuk egy selyem virágágyás, mint nyakkendő (ezt az egyet nem tudom irigyelni)
– szép lila-vörös alapon kék hullámok és azon elszórt mezei
virágok (Roboz), ez nagyon meglepő volt, de a nagy bariton (Eruster) citromsymphoniája tán még döbbenetesebb
volt – napnyugta kis kabátkával, zöld sállal – fekete félholdakkal –, az se volt kutya. És én itthon senyvedek – mert
ahol olyan virágok teremnek, ott lehet a boldog, derűs élet.
A napokba[n] is kezembe került egy amerikai szép színes
folyóirat és abban egy konyha-nappali!!! – hát igazán nem
szabadna, csak élni-élni és oda kijutni! Te nem is tudhatod,
de én már a harmincas években és a háborúig igazán szép
dolgokat építettem, már úgyis mindegy, kimondom: volt
több olyan, hogy azzal kimehettem volna, de hát ezeknek
a dögöknek háború kellett [...]. [...] [A] mai fiatalok [...] még
gyanakszanak, hogy dolgozni is akarok, hát inkább gyűlölnek, nem mennek bele, hogy tökéletesen elkészültem anyagilag, hogy nem lévén pártban (nagy hiba!!) nem is juthatok komoly feladathoz, hogy öreg, rozoga vagyok, ez sem
elég, – meghalni, ez az, amit elvárnának egy vén bűnöstől, aki régebben a gazdagok otthonát dekorálta és nem a
Valéria-telepet. A múlt évben az elnöki palota körül nagy
bajok voltak, há’ előkaparták az öreg Falust (mert stílus
kellett, az az átkozott Louis XIV. és renaiss. és empire!), és
hát meg is csináltam – sohase bocsájtják meg.”169 Falus Elek
1948 augusztusában Molnár Ferencnek írott újabb levelé-
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ből kiderül, hogy a korábbi műtét után némileg helyrejött,
dolgozni is tudott, a betegség azonban hamar újra elhatalmasodott rajta. További operációk várták, s igen sok fizikai
szenvedésen ment keresztül. Minden maradék vagyonát
orvosi kezelésének költségei emésztették fel. További leveleiben Molnár Ferenctől többször – szégyenkezve, s egyre
megtörtebben – kért antibiotikumot az újabb, soron következő operációhoz, leveskonzervet, szappant, csokoládét.
Igen megalázónak érezte e kéréseket, helyzete miatt mégis
rákényszerült, hogy ezt tegye.
„[D]olgoztam, sőt szépen kerestem is – még egy rendes
kis lakást is szereztem sok pénzért, meg néhány bútort –
már majdnem emberhez méltó életet kezdtem élni –, és
megint berántottak a felcserek. Ferikém, ezt ember, acélidegű hívő ember sem bírhatja ki – én álltam, fizikailag,
anyagilag igazán jó ideig. Már vége mindennek – vagy bár
lenne vége már mindennek, de hamar! Néhány hete a II.
sz. klinikáról hoztak haza, két igen súlyos operáció után.
Nem írom le, Ferikém, hogy mi a bajom, de nem gyógyítható,
és azért gondolom, sőt tudom – ez a levelem lehet –, búcsúlevél.”170
Falus Elek utolsó, valódi búcsúzó levelét 1950 áprilisában, egy hónappal a halála előtt írta Molnár Ferencnek,
reszkető kézzel, a sok fizikai fájdalomtól igen-igen elgyötörten:
„Kedves Ferikém, még a Fészek idején171 – ez az én időszámításom kiindulója –, akartam írni. Én akartam, ez egy
– és 1000 ok, ami miatt nem lehetett. Kettő: erőtlen vagyok
legtöbbször még egy rövid levélhez is, megeshetik, hogy
érteni sem lehetne – talán. Félek, hogy nyomorúságom a
szavakból nagyon is kijön, de nemcsak az anyagi nyomorúság! Most kell írnom, mert egy olyan értelmes barátném írt
levelet az amerikai világról s benne jelentősen a Te könyvedről. Fájdalom, nem olvashatom – bárhogyan szeretném
is –, nagyon fáj, hogy ezt sem adja a sors nékem – nékem
csak a tömérdek fizikai fájdalmat, azt aztán bőven. [...]
[M]ár hat hónapja „matracsírban”, – igen rossz matracból – nem vagyok valami rugalmas és informált, ellenke-
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zőleg, szabályszerűen zavart, önkínzó – a fene érti minek
és kinek hurcolom [...].
Ferikém bölcs és hozzád illő mosolygós öregséget kívánok és úgy érzem, meg is van nálad – legyen is! [...]
Ölellek és még mindig szeretettel gondolok rád – igazival, pedig nagyon dúlt vagyok és minden sorok végén
reszketve rakom a betűt.
Elek
1950. ápr. 19-én
VI. Dózsa Gy. út 94. fsz. 1.”
A Magyar Nemzet 1950. május 20-i számában rövid
gyászhír adja tudtul:
„Barátai és hűséges ápolónője fájdalommal telt szívvel
jelentik, hogy Falus Elek elköltözött az élők sorából.
A nagy magyar alkotóművész, a legnemesebb Mester
emléke örökké élni fog a szívünkben.
Drága halottunkat f. hó 22-én kísérjük utolsó útjára.”
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Záró szavak
Falus Elek meggyötörten és nehéz történelmi időben hagyta el a földi árnyékvilágot. Örök talány marad, milyen szerepet osztott volna rá a sors a Rákosi-éra időszakában, ha
ez megadatik számára.
Befejezésül álljon itt két idézet:
„Ha most összegezzük ezt a nagy vonalakban felidézett munkásságot, ha egy kifejezésbe akarnók sűríteni,
amit Falus Elekről, munkáiról, törekvéseiről, művészetéről leírtunk, mely azonban nem marad mögötte az iparművésznek, építésznek, festőnek, grafikusnak, dekoratőrnek – mert amellett, hogy mindezeket magába foglalja –,
azok fölött mint egységes valami lebeg, az az ízlésmester
megjelölése. Ez magában foglalja a tanításokat, hatásokat,
a művészi szép irányába erjesztőt, s magát az embert is,
kinek minden cselekedete, beszéde, lelkesedése és lelkesítése tulajdonképpen elválaszthatatlan mindattól, amit legtöbbször teljes sikerrel létrehozott, de természetesen igen
sokszor éppen csak jelzett, indikált vagy tervezett.”172
„Mert ő már azok közül való, akik tudják, nincsen műfaj
és nincsenek különbségek, nincsenek éles választóvonalak, hanem az egész művészet, amely az emberi élet megszépítésére törekszik, egyetlen egy. Nemcsak értékben és
elvben, hanem a valóságban is. A modern felfogás szemében az egyes művészi területek kontúrjai összefolynak, s
a művészet épp olyan változó és sokoldalú, mint maga az
élet, amelyhez hozzátapad. Az iparművészetnek csak egy
definitív elve van: szebbé tenni az életet, művészi örömökkel venni körül a létezést minden módon és minden eszközzel.
A művésznek pedig, aki az élet formáinak ilyetén szépítésével foglalkozik, minden eszköz a rendelkezésére kell
hogy álljon, legyen az könyv, ház, avagy üvegpohár. Úgy
hisszük, ezek az elvek teljesen Falus Elek lelkéből valók és
[...] nem lehet róla úgy beszélni, mint grafikusról, vagy mint
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textilművészről. Mindezek csak részletek, amelyek egyetlen célnak: az élet artisztikus alakításának szolgálnak. C.
R. Ashbee és Baillie-Scott álmai lebegnek az ő szeme előtt
is, a korlátok közé nem szorított, szabad művészi alkotás,
amely az élet szélességében munkálkodik a maga nagy feladatán.”173
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Lengyel Géza, Falus Elek és a Nyugat = Nyugat, 1932/7., 418.
Lengyel Géza (1881–1967): író, újságíró, kritikus, a Nyugat folyóirat indulásától annak főmunkatársa.
Herman Lipót (1884–1972): festőművész, grafikus, a Vasárnapi
Újság és a Pesti Napló rajzolója, rajzos riportok és cikkek szerzője. Gazdag írásos hagyaték maradt utána.
Herman Lipót, Falus Elek = Magyar Művészet, 1933/9., 225.
A Nyugat folyóirat 1908–1941 között jelent meg, a 20. századi
magyar irodalom meghatározó, korszakot jelentő folyóirata
volt. Címe világirodalmi irányultságát jelezte. Alapító szerkesztői Ignotus (főszerkesztő), Fenyő Miksa és Osvát Ernő. A
Nyugat t ávolabbi előzményének a Hét (1890–1924), közvetlennek
három lapkísérlet: a Magyar Géniusz (1902–1903), a rövid életű
Figyelő (1905) és a hét számot megért Szerda (1906) tekinthető. A
lapot hosszabb-rövidebb ideig szerkesztette Ady Endre, Babits
Mihály, Móricz Zsigmond, Schöpflin Aladár és Illyés Gyula.
A Nyugat folyóirat az éppen aktuális kortárs magyar irodalmi
élet jeles szerzőit szerepeltette szépirodalmi munkákkal, kritikákkal, tanulmányokkal, de minden nívós írás megjelentetésére nyitott volt. A lap 1941-ben, Babits halálával szűnt meg.
Örökségének rövid életű folytatója az Illyés szerkesztette Magyar Csillag (1941-1944) volt.
Borbás Vince (1844–1905): botanikus, egyetemi tanár, növénytani tudományos munkák szerzője.
1896-ban Hollósy Simon (1857–1918) vezetésével a müncheni szabadiskolában tanuló és a mester baráti köréhez tartozó
művészek csoportjának közreműködésével indul meg a nagybányai szabadiskola. A művésztelep alkotói között található:
Ferenczy Károly (1862–1917), Koszta József (1861–1949), Réti
István (1872–1945), Iványi-Grünwald Béla (1867–1940), Fényes
Adolf (1867–1945) , Rippl-Rónai József (1861–1927), Thorma János
(1870–1937). Nagybánya az impresszionizmus magyar iskolája,
a polgári művészet térhódításának első sikeres megvalósítója.
A századforduló környékén a naturalizmus és az impresszio-
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nizmus mellett a szecesszió hatásai is jelentkeznek a művészek
munkáin. 1902-ben Iványi-Grünwald vezetésével kiválik az a
csoport, amely a szecesszió irányába indul: ők a „neósok”, s
nemsokára ők lesznek a kecskeméti művésztelep alapítói.
Margitay Tihamér (1858–1922): festőművész.
Czóbel Béla (1883–1976): festőművész, Iványi-Grünwald Béla
tanítványa Nagybányán, a Nyolcak csoport alapítója.
Czigány Dezső (1883–1937): festőművész, Nagybányán tanult, a
kecskeméti művésztelepen is alkotott, a Nyolcak alapító tagja.
Lyka Károly (1869–1965): művészettörténész, kritikus, festő, a
Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskola (ma Magyar Képzőművészeti Egyetem) igazgatója, a Pesti Napló, a Budapesti Napló
művészeti kritikusa, művészetszociológiai írásások szerzője.
A művészetet népszerűsítő munkáival, művészettörténészként
és kritikusként nemzedékeket nevelt a művészet szeretetére,
egyéni látásmódra. 1902-ben megalapította és 1918- ig szerkesztette a Művészet című folyóiratot.
Az egykori Országos Magyar Királyi Mintarajziskola és Rajztanárképző (ma Magyar Képzőművészeti Egyetem) 1903–1904
között jegyzi tanítványai között Falus Eleket.
Zemplényi Tivadar (1864–1917): festőművész, az Országos Magyar Királyi Mintarajziskola és Rajztanárképző és a szolnoki
szabadiskola tanára.
Pólya Tibor (1886–1937): festő, grafikus, a kecskeméti művésztelep alapító tagja, Krúdy, Karinthy műveinek illusztrátora.
Jávor Pál (1880–1923): festőművész.
Frecskay Endre (1875–1919): festőművész.
Theodor Fischer (1862–1938): német építész, tanár.
Julis Dietz (1870–1957): német festő, grafikus, illusztrátor.
Bruno Paul (1874–1968): német építész, belsőépítész, bútortervező.
Albert Weisgerber (1878–1915): német festőművész és grafikus.
Bernhard Pankok (1872–1943): német festő, grafikus, építész,
bútortervező.
Peter Behrens (1868–1940) német építész és tervező nádtollírásos
eredetű szecessziós antikva nyomdabetűje.
Joseph Maria Olbrich (1867–1908): német építész, a bécsi szecesszió elindítója.
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Johannes Joseph Vincenz Cissarz (1873–1942):
������������������������������
német festő, grafikus, belsőépítész, plakát- és könyvművész.
Richard Riemerschmied (1868–?): német építész, belsőépítész.
Franz Metzner (1970–1919): német szobrász.
„A könyvművészet szempontjából különösen termékeny volt
számára londoni tartózkodása, az angol levegő, amely egyszerre kedvez konzervativizmusnak és megokolt újnak; amelyben
a nemes tradíció soha nem szűnt meg, de nem is volt ellensége
logikus újításnak. Ez a légkör, az anyag megbecsülése, tárgyilagosság választékos előadásban: kétségen kívül ez felelt meg
legjobban Falus egyéniségének.” – írja Falus Angliában töltött
időszakáról Lengyel Géza a Nyugatban, 1932-ben. (Lengyel
Géza, Falus Elek és a Nyugat = Nyugat, 1932/7., 418.)
William Morris (1834–1896): angol művész, író, szocialista aktivista. Nevét az általa képviselt stílussal azonosítják. A középkori kézművesség eszményített formában történő újraélesztésére
törekedett. Az általa készített tárgyak kivitelezése és a tervezés
magas színvonala munkáit kora kézműves termékei fölé emelte.
Felismerte, hogy csak a művészi igényű kézműipar maradhat
versenyképes. Így született meg az Arts and Crafts-mozgalom.
Elgondolásainak valósítása során a minták mestere lett mind az
ólomüvegezés mind a csempefestés, a tapéták, a szövés, a kárpitkészítés, a finomnyomás, de a könyvkötés területén is. Díszítőművészetében újraélesztette a növényi festés hagyományát.
Verseket és novellákat írt, lefordított északi családregényeket,
tervezésből végezte felsőbb tanulmányait, a középkori templomok karakterének megőrzéséért kampányolt, a társadalom
problémáinak megoldására törekedett. A szecesszió úttörője.
Aubrey Vincent Beardsley (1872–1898): angol grafikus, illusztrátor, a szecessziós grafika mestere.
George Walton (1867–1933): angol építész és bútortervező.
Walter Crane (1845–1915): angol grafikus, könyvillusztrátor.
Charles Rennie Mackintosh (1868-1928): angol (skót) építész,
bútortervező. Feleségével, Margaret MacDonalddel sok közös
alkotást hoztak létre, iskolát teremtettek. Mackintosh fő műve
a Glasgow-i Művészeti Iskola szecessziós épülete.
Pogány Willy (1882–1955): festő és grafikus, Párizsban és Londonban finom, művészies mese-illusztrációival tette magát

95

„...arcképvázlat Falus Elekről”

34

35
36
37
38

96

ismertté. Az I. világháború kitörésekor New Yorkba települt,
színházi dekorációkat és freskómunkákat készített.
A The Studio 1893–1965 között megjelent szép- és alkalmazott
művészeteket bemutató, gazdagon illusztrált angol művészeti
magazin volt.
Franklin Thomas Grant Richards (1872–1948): angol író és
könyvkiadó.
Thomas Fisher Unwin (1848–1935): angol könyvkiadó.
Herman Lipót, Falus Elek = Magyar Művészet, 1933/9., 225-234.
„Tizenkét hercegnő, tizenkét lady és egy asszony. Csak
illő helyre sok-sok pontot kell pötyögtetni, s úgy hangzik, mint egy ultramodern poéma, pedig csak egy hirdetés elejét írtam le, mely a »The Society of Artist at Work«
kiállításról még többet is beszél. Dolgos művészleányokról,
művészasszonyokról, kik közül hiányzik az elismert művészek eleje. Rendezte és igazgatta pedig Muller asszony, ki
maga is az email-munkák lelkes, de nem elsőrangú munkása.
Ezt meg kell nézni, gondoltam, mert régi dolog, hogy sehol nem lehet olyan jól mulatni, mint a »nőnemű« kiállításokon, így tartják ezt mindenfelé, mindannyian, kik az
ecsetet, a vésőt s ekörül az életen át terveiket forgatják.
Meg is néztem egyszer, kétszer, háromszor s nem állt nevetésre
ábrázatom, végig bennem maradt jónak gondolt mulatságom.
Csupa lány és asszony; egyik sem nagynevű, nem is szép, nem
is gazdag, hiszen az egész kiállítás az önsegélyezést célozza s
mindegyik maga áll ott munkájával megrakott fülkéjében. Ha
ép’ kedve van hozzá s legtöbbnek volt, folytatja ott, hol elhagyta otthon: hímzést, bőrverést, szőnyegcsinálást, email öntését,
arany verését s egyéb csecsebecsék formálgatását. Nincs itt az
egész kiállításon valami egekbe törő szépség, de szürkeség
sem. Ezek a csinálmányok mind józanul érett közepesség, a jól
megcsináltság munkái, ízléssel, értelemmel, nem pezsdülő vérrel, csak úgy, ahogy a tanítómester elmagyarázta, megtanította.
Az elárusító művészlányok, asszonyok maguk sem zavarják
ezt a nyugalmat. Csendes egyszerűségük inkább zárdába illőbb. Egyik asztalnál egy lány aranyat ver bőrre. Kedves cirádákba szedi az ismerős motívumokat. Két-három suhogós
nagyúri hölgy megáll. Megnézi az egyszerű kontyot, frizurát,
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azután viselőjét s a nagy kötőt. Nagyon érdekel a munka, én
is odaállok. Pereg, pattog a kis ütő, s nyomán ered a kis girland. Kérdez az egyik hölgy valamit a lánytól, ez mosolyogva felel, kérdez amaz is, a lány föláll s buborék üres kérdések
nyomán egyszerű természetes válasz következik, egyszerű,
okos. Több lesz a kérdés, közvetlenebb, már nem vegyül sajnálkozó árnyalat belé. Hallgatják a lányt és én érzem, de nekik is érezniök kellett: a leány felülkerekedik s az asszonyok
összenéznek, mosolyogva köszöntik a lányt s elhaladnak. A
lány leül, tovább kopogtatja munkáját. Eltűnődtem. Ez a lány
most tanított s a többi 20 vagy hány is azt teszi. Ez a rövid
látogatás itt is, ott is a hallgató szakértelmét s így érdeklődését megnyitotta, valakiknek, sokaknak adnak valamit: megnyitják a műhelyt a közönségnek, titokzatost, tehát érdekest.
Hogyan készül a szőnyeg, a csipke, az email és száz fajtája a
szépnek, amivel lakásunkat otthonná tesszük, ezt tárja fel a közönségnek, mint izgatót, s fokozza ezt a művésznők személyes
elárusítása. Az, hogy mi minden van itt, igazán mellékes. [...]
*
Hova is lett a gyönyörűen virágozni kezdett s a messze jövőbe utat sejtető Aubrey Beardsley és párja, a nem piktor, de
legpiktorabbja mégis korának, Wilde?! [...] Felkaparták ezt is,
azt is, nem lelki szükségből, dehogyis: »business«-ből. Régen
meghaltak, elfeledték, hajrá!, szabad a lopás s mi azok életében
együtt lombos faként kinek se kellett, most áganként tőkének
elég. [...] [N]em érzésben, gondolatban szegődtek tanítványul a követők, hanem másolnak arról a sok egyszerű rajzról, melyben a
lelket meglátni nekik nem adatott. Így születtek s még mindig
születnek az igazán torz Beardsley-rajzok. [...] Amerre csak szerte
jártam, az öreg nagyok, a tényleg nagyok túlhajtott, üres utánzatát, mások által fel- és kiélt művészetét láttam. Meghalt velük
csírájában az új, tüzes vágyakozás, a hit a művészet mindenhatóságában s minden díszítő művészetnél, úgyszólván, a rettenetesen kutatott, fejlesztett technika lett önálló úrrá és céllá. [...]
*
A nemrég megnyílt s milliókat érő Waring & Gillow új iparművészeti áruházában a napokban. A lelket, magasabb igényeket is felfrissítő munkát nem kerestem, de valamit mégis
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vártam. Nem jött. A sorvasztó, egyforma nagyszerűsége a stílusoknak, bútoroknak, szőnyegeknek, mindennek, megszalajtott. Valóságos nyugodalmat csak a kis »Country Cottage«-ben
leltem, annak is olcsó, de bájos ebédlőjében. Csupa harmónia
s finomság minden, olcsósága dacára. Hasonló ez az eset ahhoz, mikor a »giccs«-piktor, az arcképek híres kinyalója, embereket rajzol, pingál fiacskájának, azaz nem »végzi« be s így
frissességében, egyszerűségében jobbnak, művészibbnek marad a kinyalt »Exellenciás X. portraitja, fogadószobástul«-nál.
Meleg, puha, művészi környezetet, levegőt keresek, őszintét,
mai embernek valót, ki nem hátra, hanem előre néz s minden jelent átmeneti állapotnak tart. Itt mindehhez az előfeltételeket meg tudom látni: a teljes tömörségtől duzzadó,
magasra felemelt közízlésben, mely magasabb, mint bárhol,
minden maradisága mellett is; a szinte csudálatos készséggel
rendelkező dilettáns hadban, mint terjesztő táborban, a technikai ismeretek végtelen fejlettségében s túltengésében. [...]
*
A legutóbbi sokat hánytorgatott »Earls Court«-i osztrák kiállításon egy pár, gyönyörű ipari erényekkel s erős skót rokonsággal dicsekedő szobát láttam a bécsiektől. Minden
melléktekintet nélkül kell konstatálnom, hogy szépek és technikailag tökéletesek voltak, de úgy hatottak rám, mint mikor
egy Bécset járt pesti zengerájos lány jön, mondjuk, Orosházára, az alföld közepére népdalt énekelni. Ez a pár skót-bécsi szoba minden erényekkel ékes, de hogy minek jött ép ide
»népdalt énekelni«: nem értem, pedig »sikkes«. Messze esett
ettől a skót poézis, a gyöngéd bensőség, a természetesség!
Ha George Walton vagy Mackintosh szobát épít, nemcsak bölcs
mérlegelője saját maga, az anyaga s közönsége kvalitásainak,
de ezeken a részben tanulható dolgokon fölül naív természetességgel művész is hittel, lélekkel s átengedi magát hangulatának, mely folyton himbálózva, sohase hoz vissza egy elnyűtt
melódiát s játékká válik kezében az anyag s abban jelentkezik formává testesült hangulata. [...] Bécs érthetőbben beszél
Mackintoshnál a népnek, a Beardsley-követők is így teszik.”
(Falus Elek, Londoni levél. Női iparművészeti kiállítás – Beardsley
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utánzói – Waring & Gillow áruháza – Mackintosh és a bécsiek = Magyar Iparművészet, 1906, 9/6., 279-282.)
Falus Elek más művészek megismertetését, pályájuk egyengetését önzetlenül segítő tulajdonsága később is megmaradt.
Herman Lipót így ír erről: „Ösztöne, mely arra hajtotta, hogy
a tehetséget minden időben pártolja, – igen sok jeles fiatal, de
nálánál idősebb művésznek is szolgálatába állott, hogy azok
érvényesülési útját egyengesse. Eszessége, hozzártése s szinte
szuggesztív ereje kitűnő eredményeket hozott.” (Herman Lipót:
Falus Elek = Magyar Művészet, 1933/9., 239.)
Györgyi Kálmán (1860–1930): művészeti író, a Fővárosi Iparrajziskola tanára, az Országos Iparművészeti Társulat titkára,
később igazgatója. A társulat folyóiratának, a Magyar Iparművészetnek indulásától (1897) főmunkatársa, szerkesztőhelyettese,
majd 1907-től haláláig felelős szerkesztője. A művészeti neveléssel és az iparművészettel foglalkozó írásai a hazai s a külföldi szaksajtóban egyaránt helyet kaptak, a világ számos pontján
kiállításokon mutatta be a magyar iparművészet remekeit.
Falus Elek levele Györgyi Kálmánnak, a feladási postabélyegzőn: 1906. október 19. (OSZK, Kézirattár, Levelestár).
The Art-Revival in Austria: Special Summer Number, szerk. Charles
Holmes, The Studio, London, 1906.
Koronghy Lippich Elek (1862–1924): költő, művészeti író. A
közoktatási minisztérium művészeti osztályának tanácsosa,
a századforduló művészeinek jelentős „szponzora”. Művészeti tárgyú cikkei fővárosi lapokban jelentek meg. Írói nevei:
Kadocsa Elek, Koronghy Lippich Elek, Koronghy L. Elek.
Falus Elek levele Kadocsa [Koronghy] Lippich Eleknek, a feladási postabélyegzőn: 1906. november 8. (OSZK, Kézirattár, Levelestár).
Feszty Árpád (1856–1914): festőművész, népszerűségét elsősorban a Magyarok bejövetele (1896) című körképének köszönhette.
Herman Lipót, Falus Elek = Magyar Művészet, 1933/9., 234.
Az angol és német könyvművészeti megújulás élén költők és
festők állottak, mint ahogyan a követőékén is, Európa többi
nemzeténél. A századforduló környéki angol könyvkészítők a
tartalom és forma teljes, harmonikus egységére törekedve, szel-
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lemet és szemet gyönyörködtető könyvek sokaságát állították
elő. Azt vallották, hogy a könyv egyszerre legyen a gondolat és
az esztétikum közvetítője. E törekvés egyik legfontosabb képviselője William Morris (1834-1896). Az angol könyvművészet a
művészeti ágak közt autonóm területet jelentett, ahol az anyagból és a technikából kiindulva igyekeztek a rendeltetésnek
megfelelő formákat létrehozni. A könyv, mint önálló esztétikai
egység, kötésével, borítójával, fejléceivel, ex libriseivel, illusztrációival és tipográfiájával is közvetíteni és alátámasztani szándékozta a benne rejlő gondolatot. Az egyedi megformálás által
a betű is – tartalmat közvetítő eszközszerepe mellett – önálló
esztétikai értéket képviselő jellé lett, s ezzel a változással visszatértek a gyökerekhez: az írott betű hagyományához. A szabad
tipográfiai megformálás a könyv formájának, a szöveg lineáris
rendjének megváltozását is magával hozta, könnyedebb, elegánsabb formákat keresett, megőrizve az anyagszerűség elvét.
A német könyvművészetben a könyvet – a „Gesamtkunstwerk”
jegyében – olyan műtárgynak tekintették, amelyben a művészeti ágak szintézise valósulhat meg, s általa juthat el a szép
és igényes művészet a hétköznapi emberhez. A német szeces�sziós könyvművészeti törekvések fő érdeme azonban elsősorban új betűtípusok kidolgozása volt. Itt Otto Eckmann és Peter
Behrens nevét kell megemlíteni, utóbbi különösen nagy hatást
gyakorolt Falus Elekre lipcsei tartózkodása idején; ekkor szerzett tapasztalatai későbbi könyvtábláin erőteljesen megmutatkoztak.
Falus Elek levele Koronghy Lippich Eleknek, a feladási postabélyegzőn: 1907. november 15. (OSZK, Kézirattár, Levelestár).
Wilhelm F. Bode (1862–1922): német író. Főleg Goethéről szóló
tanulmányai tették ismertté.
Lengyel Menyhért (1880–1974): színmű- és forgatókönyvíró.
Bíró Lajos (1880–1948): író, publicista, filmproducer.
Karl Walser (1877–1943): svájci festő, díszlettervező és illusztrátor.
Ernst Stern (1876–1954): német grafikus és díszlettervező.
Emil Orlik [Orlìk] (1870–1932): cseh festő, grafikus, fotográfus,
iparművész.
Vészi József (1858–1940): író, újságíró, szerkesztő.
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Herman Lipót, Falus Elek = Magyar Művészet, 1933/9., 234.
Lengyel Géza, Falus Elek és a Nyugat = Nyugat, 1932/7., 417.
Az 1909-ben életre hívott Nyugat Kiadó a biztosabb talpon maradás érdekében már a következő évben részvénytársasággá
alakul, melynek többségi tulajdonosa Hatvany Lajos lesz. Később ez a társasági forma megszűnik és a kiadót kft.-vé szervezik. Számos Ady-, Móricz-, Babits-, Gellért Oszkár-, Szomory-,
később Kaffka Margit-, Illyés-, Kosztolányi-kötetet jelentet meg
a könyvpiacon – több esetben bibliofil példányokat is –, az
anyagi nehézségek azonban folyamatosan jelen vannak a kiadó
életében. 1929-től – Móricz főszerkesztősége idején – néhány
évre fellendül az üzletmenet. 1940-től a kft. megszűnik, 1944ig azonban még adnak ki köteteket, majd hatósági kényszerre
megszüntetik a kiadót. 1945 után, rövid ideig, a Révai Testvérek
még kiadják a Nyugat könyveit, a fordulat éveiben az állam
azonban őket is „bekebelezi”.
Buda Attila, A Nyugat Kiadó vázlatos története (1909-1910) =
http://www.btk.elte.hu/celia/ja/kiad_1.htm.
Bálint Aladár, Falus Elek = Magyar Nyomdászat, 1910/12., 388.
Bálint Aladár (1881–1924): író, újságíró, kritikus.
A magyar könyvművészek inspirációs forrása – botanikai
megfigyeléseik mellett – elsősorban a magyar néprajz volt. A
népművészeti ornamensek – amelyek szintén természeti motívumokon alapulnak – a magyar szecessziós ornamentika megteremtésének lehetőségét adták. Az rózsa-, a tulipán-, a páva-,
az életfa-motívumok a magyar népművészetben alapvetően
szimmetrikusan jelennek meg. A szecessziós könyvművészek
azonban rajzaikon ezt a kötöttséget feloldva – teret engedve a
vonalak szabad futásának –, e motívumokat szabadon és egyénien alkalmazták.
Lengyel Géza, Falus Elek és a Nyugat = Nyugat, 1932/7., 417–418.
Uo., 418.
Lengyel Géza, Kecskemét = Nyugat, 1909/20., 220.
A Nyugat Könyvtárban megjelennek a magyar és a világirodalom remekei, beemelve a nagyközönség által kevésbé ismert,
de színvonalas szerzők műveit is. A szép- és tudományos irodalom mellett művészeti kritikák és filozófiai munkák is helyet
kapnak a sorozat kötetei közt, mely a folyóirat művészi prog-

101

„...arcképvázlat Falus Elekről”

67

68
69
70

71
72
73
74
75

76

102

ramját: az európai színvonalú magyar irodalom közvetítését és
az esztétikai kultúra fejlesztését vallja magáénak.
A sorozat létrehozásának célja a kiadói üzletmenet fellendítése
volt. Benne a kiadónál már korábban megjelent, illetve a Révai
Testvérektől krúdában megvásárolt kötetek jelentek meg, minőségi és szórakoztató irodalmat egyaránt felvonultatva. Erre
azért kerülhetett sor, mert a Nyugat Kiadó részvénytársasággá
alakulásakor az a Magyar Mór került az igazgatói székbe, aki
korábban a Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt.-t vezette, s aki
a Nyugat Kiadóért vált meg ettől az állásától.
Bálint Aladár, Falus Elek = Magyar Nyomdászat, 1910/12., 389.
[szerző nélkül], A könyv szépsége = Új Idők, 1908. február 8., 184.
Az Est 1910–1939 között megjelenő napilap volt, főszerkesztője
Miklós Andor (1880–1933). A lap megjelenését intenzív reklámhadjárat előzte meg, külső megjelenését neves művészek formálták, a szerkesztőség technikai felszereltsége, fiatal tudósítói
hálózata, megbízható hírszolgálata gyors sikert hozott.
Kandó László (1886–1950): festőművész, tanár.
Bálint Aladár, Falus Elek = Magyar Nyomdászat, 1910/12., 389.
Bálint Aladár, Hadegészségügyi kiállítás, Nyugat, 1915/ 8., 460.
Rozsnyai V. H. Kálmán, Újabb magyar ex-librisek = Magyar Iparművészet, 1904/ 5., 233.
A Pallas (Ady: Új versek [1910]; Kaffka Margit: Csendes Válságok [1920]), a Singer és Wolfner (Farkas Imre: Lys [1910]; Mariay
Ödön: Kelet fia [1910]; Ady: Az Illés szekerén [1911]), az Atheneum
Kiadó (Móricz: Arany szoknyák [n. a.]; Móricz: Mesék a zöld füvön
[1915]; Szomory Dezső: A pékné [1916]), a Franklin Társulat (Molnár Ferenc: Az óriás [1917]), a Légrády Testvérek (Molnár Ferenc: A farkas [1912]; Móricz: A tűznek nem szabad kialudni [1916])
és Dick Manó kiadója (Salgó Ernő: Írók és színdarabok [1916])
számára készültek ezek a könyvek. 1930-ban Falus címlapjával
jelent meg – az Atheneum gondozásában – a 80 éves Pesti Napló
bibliofíl kiadású, jubileumi verses antológiája, Halhatatlan szerelem címmel – az előfizetőknek szánt ajándékul.
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után, 1918. november 1-jén véget ért az első világháború. „[...] [H]irtelen pénzt
kellett nyomni, vagyis kellett volna. Az Atheneumnál el is készült rengeteg [...], de hogy-hogy nem, ezeket megsemmisítet-
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ték. Sokáig őriztem néhány mélynyomásos ívet – ma rettentő
érdekes lenne –, felégették a lakásommal együtt. A pénzt én
rajzoltam.”– írja levélben Falus Elek Pór Bertalannak, valószínűsíthetően 1949-ben. (Az idézet forrása: [szerző nélkül],
Falus Elek jegyzetei Pór Bertalan cikkéhez = Nagyvilág, 1969/2.,
273.) Magyarországnak saját pénzt kellett készítenie, gazdasági helyzete azonban igen rossz volt, ez lehetett az oka annak, hogy 1919-ben még nem nyomtak saját nemzeti valutát. A
Monarchia utódállamai az egységesen használt bankjegyeket
felülbélyegzéssel különböztették meg. Ezekben az országokban csak azok a bankjegyek maradtak érvényben, amelyek az
ország, esetenként az adott város, vagy bizonyos katonai csapatok bélyegzőjével voltak ellátva. Cseréjüket egy éven belül
kellett végrehajtani. Az Osztrák-Magyar Bank felszámolása
után 1921-ben megalakult a Magyar Királyi Állami Jegyintézet, amely a papírpénzek forgalomba hozatalát, majd később
gyártását is átvette. A Magyar Nemzeti Bank 1924-ben alakult
meg, hamarosan önálló jegybankként, saját pénzjegynyomdával kezdte gyártani az önálló magyar pénzeket.
Kada Elek (1852–1913): Kecskemét város polgármestere 1887–
1913 között.
1909. szeptember 26-án Iványi-Grünwald Béla a Kecskeméti Újságban jelenteti meg A kecskeméti művésztelep című július 17-i
tervjavaslatát művészi szabadiskola létrehozására, melyet a városi közgyűlés 330. számú határozatában elfogad.
A kecskeméti művésztelep. Iványi-Grünwald Béla művésztelepprogramja = http://szabadbolcseszet.elte.hu/index.php?option=com_
tanelem&id_tanelem=720&tip=0).
Uo.
Herman Lipót, Falus Elek = Magyar Művészet, 1933/9., 234.
A képzőművészeti rész koncepciójáról a következőket írja IványiGrünwald a programban: „ [...] Iványi-Grünwald Béla festőművész,
ki jelenleg Thorma János- és Réti Istvánnal együtt a nagybányai
festőiskola tanára, onnan az iskola jelentős részével kiválik, s ehhez csatlakozni fog még egy-két szintén országos hírű művész is.
Kecskeméten művészi szabadiskolát nyit. Ezen iskola a külföldi s
eddig fennállott nagybányai szabadiskola szerint szerveztetnék.
Az iskolát kezdő s haladottabb művészek látogatják, s ott az isko-
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la nevéhez híven teljes egyéni és művészi szabadságot élveznek.
Az iskola tagja férfi és nő lehet. Tanév nincs, sem tandíj. A
tagok közösen fedezik az iskola modell-kiadásait és egyéb
szükségleteit. Bárkinek szabadságában áll bármikor menni és jönni. Az iskola internacionális. A vezető már első évben 25-30 növendéket hoz magával, kikhez sorakoznának a
már haladottabb s később esetleg letelepülő fiatalok, többnyire olyan művészek, kik már eddig is már Párizsban,
vagy jobb budapesti kiállításokon többször kiállítottak.
Ezzel a rendszerrel sikerült minden állami támogatástól menten Nagybányát külföldön is nevessé tenni, s elérni azt, hogy tavaly 85 növendék volt itt különböző nemzetbeli. Egy város által
méltánylandó eredmény az is, hogy az eddig teljesen ismeretlen Nagybánya a széjjelhordott hír révén népes nyaralóhely lett.
Az iskolát Iványi-Grünwald Béla vezetné. Hozzá csatlakoznának az idők folytán az üggyel együttérző művészek, úgy
az idősebb, mint a fiatalabb gárdából. Hangsúlyoznunk kell
már itt, hogy ez az egyetlen helyes, egészséges fejlődési forma, s csakis így érhetünk el eredményeket, mint az Nagybányán is történt, míg egy másik, ezelőtt 6-7 évvel Alföldön
alapított kolónia minden állami támogatás dacára sem tudott
ehhez hasonló művészi eredményt elérni, mert egyszerre ös�szekerült 10 idősebb művész külön felfogással, csak a lakhely
kötötte őket össze. Mi pedig egy művészi ideát tűzünk ki, s
lelkes, fejlődésképes gárdánk, egy közös érzéssel, s mint az
megtörtént Nagybányán is, úgy hisszük itt még jelentékenyebb művészi eredményt érünk el. Szóval, ne a közös megélhetés, de a közös művészi vágy kell, hogy összetartsa az
embereket, s a csapat magától növekedik eredményekben is.”
A dekoratív művészetek részlegének programja: „Ennek vezetője Falus Elek lenne, ki több éven át külföldön élt, s tapasztalatait most itthon akarja értékesíteni.
Ez a rész 3 szakot ölelne fel: a művész textilt; különösen szőnyeg,
gobelin s díszgyapjú szövés, a keramikát s grafikai műhelyt,
melyben esetleg a művészi könyvkötés is benne foglaltatnék.
A textilműhely magába foglalná a gyapjúból előállítható szőnyeg, gobelin és szövés teljes művészi s mégis kereskedelembe
hozható produktumait. Mindég szem előtt tartva az abszolút
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érett technika, a művésziesség s a magyarosság, s így erős kereskedelmi sikerre is számíthatunk. Felhozhatjuk itt a gödöllői Kriesch Aladár műhelyét, mely sok nagy sikert aratott úgy
anyagi, mint művészi tekintetben. Ezenkívül kultúrmissziót
teljesítene ezen művészi iparág népszerűvé tételével.
A szőnyegszövőhöz. Legjobbkor jönne a város által segített tanárnő, kinek műhelye úgyis csak helyes művészi tervekkel s
vezetéssel lehet internacionális értelemben is számba vehető.
A keramika: A cél itt régen virágzó s messze földön híres magyar fazekasipart annak művészi rangján s karakterén feltámasztani, arra kitűnő iparosokat nevelni, s ennek az iparágnak
piacot teremteni. Hogy micsoda erre Kecskemét környéke őserőtől duzzadó fúrni-faragni tudó népe, azt fölösleges tán fejtegetni is, csak rá akartunk mutatni a népben nem elveszett,
csak szunnyadó tehetségre. Mindeme műhelyek a művész közvetlen vezetése alatt állnának, a többi művészek munkásságának bevonásával. A telep látja el a műhelyeket tervekkel is.
A kerámiai rész technikai vezetéséhez kell egy külföldön erősen képzett művésziparos, kinek tudása a nép természetes tehetségével nagyra lenne képes. Ezen két főszakhoz tartoznék
a grafikai műhely, mely egy már esetleg meglévő nyomda és
könyvkötő olyan kifejlesztését tűzné ki célul, hogy az művészi,
mint anyagi tekintetben a fővárossal lépést tartani tudjon. Ezen
a téren különben Falus több világhírű cégnél jelentős sikerrel
működött Londonban s Berlinben. Nagy és komoly célunk
továbbá, hogy a helyi kultúra szolgálatába bármilyen iparágat tanácsunkkal, ízlésünkkel segítsünk, s azt minden rangú
munkák, értve művészies munkákat, elvégzésére kineveljük.
Itt egy módot felemlítünk, mellyel megmagyarázzuk, miként
próbálunk közvetlenül hatni olyan iparágra, melyet nem a telep keretén belül művelnénk. Mikor az alapítási tervet több
magyar fővárosi író között ismertettük, általános lelkesedést
keltve, egyik legelső irodalmi lap felajánlotta, ha Kecskemétre
megyünk, úgy a lapot s annak most mindig szaporodó kiadványit ott nyomtatja, de, s itt a mi feladatunk jön: fejlesszünk egy
helybeli nyomdát arra a magaslatra, hogy erre képes legyen.
Itt kapcsolódnánk mi a helyi ipar s a főváros közé, s így teljesíthetünk ott a telepen kívül kultúrmissziót a magyar
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iparosképzéssel is. Ilyen lenne körülbelül a telep munkásága,
melynek évi ünnepe s betetőzése volna egy-egy évente rendezendő kiállítás testületileg: először ott, azután Budapesten s
külföldön.”
Jánszky Béla (1884–1945): építész, a kecskeméti művésztelep
alapítója, 1911 után a földrengés sújtotta Kecskemét újjáépítésének irányítója, ekkor tervezte a Kaszinó épületét alkotótársával, Szívessy Tibor, akivel számos munkát készített együtt.
Jelentős szakíró.
Szívessy Tibor (1884–1963): építész, Jánszky Béla alkotótársa.
Nemes Marcell (1866–1930): műgyűjtő 1911-ben hozta létre
nyolcvan művet tartalmazó képadományával a Kecskeméti
Képtárat. Ennek az adománylevélben kikötött egyik alapfunkciója: a művésztelepen készült művek legjavának gyűjtése (a
művésztelep munkáiból a képtár évente köteles volt vásárolni)
és őrzése.
Lechner Ödön (1845–1914): Kecskeméti Takarékpénztár, Kecskeméti Városháza; Komor Marcell (1868–1944): Kecskeméti
Iparos Otthon; Pártos Gyula (1845–1916): Kecskeméti lovassági
laktanya (Lechner Ödönnel); Márkus Géza (1872–1912): Kecskeméti Városi Bérpalota és Úri Kaszinó, ma: Cifraház, Mende Valér (1886–1918): Luther-palota, Református Újkollégium, polgári
villák; Jakab Dezső (1864–1932): Kecskeméti Iparos Otthon.
Kada Elek polgármester a telepre iparművészeti vezetőnek eredetileg M. Bodon Pál (1884–1953), zeneiskolai igazgató bátyját
kívánta megnyerni, akinek németországi iparművészeti ténykedése akkor már sikeres volt és igen jól jövedelmezett. Biztos
helyzetét Bodon azonban nem volt hajlandó feladni. Így kerülhetett iparművészként a művésztelepre Falus Elek.
Sümegi György, Festőnők a kecskeméti művésztelepen: Vujovich Irma
emlékére = http://www.forrasfolyoirat.hu/9909/sumegi.html.
Lengyel Géza, Kecskeméti szőnyegek = Nyugat, 1911/8., 807.
Herman Lipót, Falus Elek = Magyar Művészet, 1933/9., 234.
„Az 1911. febr. 23-i közgyűlésen az hangzott el, hogy Falus »évi
3000 korona összeget kap a szőnyegszövő vezetéséért [...] s dacára ezen szép tiszteletdíjnak, működése mégsem kielégítő. [...]
az iskolát elegendő mennyiségű mintával nem látja el s [...] az
intézet iránt nem viseltetik kellő érdeklődéssel. [...] Falus több
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mint három hónap óta távol van, s az intézet a művészi vezetést nélkülözi.«” (Sümegi György, A kecskeméti szőnyegszövő = Új
Művészet, 1999/2., 71.)
Falus Elek levele Koronghy Lippich Eleknek, a feladási postabélyegzőn: 1911. július 3. (OSZK, Kézirattár, Levelestár)
Sztrakoniczky Károly (1889–1915): kritikus és művészeti író.
Képzőművészeti tárgyú cikkeivel, tanulmányaival, komoly
szempontú színházi bírálataival tűnt fel. A gorlicei harcokban
esett el, 1915-ben.
Olykor írók is szívesen dolgoztak a telepen, Szép Ernő így emlékezik: „Két hónapig bolyongtam a Kecskemét alatt zöldellő
»Műkert« sétányai, virágágyai, friss, vidám villái között, most
jöttem meg s hogy le akarom rajzolni, valami messzi-messzi
valószínűtlen tisztás képe andalítja emlékezetemet, a vidámságnak, békének, ifjúságnak, az élet jóságának és szerelmének
népmeséből való egyszerű tisztása, [...] melyben a kedves emberek éldegélnek, akik szeretik egymást. Milyen jó volt egy kicsit
köztük, velük élni, milyen rossz volt eljönni s milyen hamisság
most felzavarni magamban az elszenderült idyllt s szétmázolni
a kedves emlékképet. Mit meséljek róluk, a barátaimról, ezekről az aranyos jó fiúkról, az előkelő Iványi-Grünwald Béláról, s
Olgyay Ferencről, a telep két főúráról, az elegáns és nagyszerű
Falus Elekrõl, a jó Ferkai Jenőről, a kánaáni izű vad Herman
Lipótról, a víg, groteszk Faragó Gézáról, a zabolátlan ifjú Pólya
Tiborról meg Ivánról, és a festőfeleségekről, kik mint a szép és
jó tündérek sétáltak a nagy kertben a virágok között [...] Meg a
sok nem híres, fiatal s tehetséges akadémiai növendékről, kik a
nyarat diákosan, igénytelen és boldog közösségben dolgozzák
és hancúrozzák át Kecskemét gyepén és nagy fehér műterembérházának derült konviktusában. [...] [C]sendesen álldogáltam
a szabadban, s üldögéltem a kávéház-ablakú műtermekben a
dolgozó festők mögött, s elunhatatlan szeretettel és gyönyörűséggel nézegettem, ahogy a hosszú, finom pemzli a palettán
ide-oda kapkod a színek közt, szedegeti mint a fecske az ennivalóját [...] a festő a legszebb játékban tölti az életét s annál
boldogabb lehet, mennél többet ül a vászon elõtt, elfoglalva
egyik kezét az ecsettel, a másikat a palettával, szemét a színek
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örök problémáin és gyönyörűségében úsztatva [...].” (Szép Ernő,
A kecskeméti festők = Nyugat, 1912/18., 464–465.)
Sztrakoniczky Károly, Kecskemét = Művészet, 1912/10., 395.
Uo., 395.
Uo., 396.
Uo., 396.
Uo., 396.
Uo., 397.
„[...] 6 különálló művészvilla, 10 műtermet magában foglaló műterem-bérház, valamint szabadiskolai és egyéb művészetoktatási célokra létesített festőiskola. [...] Az 1912-ben
átadott kecskeméti művészvillák méretes, nagy ablakain
természetes világítást alkalmazó műtermeikkel és konyhaétkező- olvasó- és hálószobákkal egyszerre szolgálták az alkotómunkát és a többtagú művészcsalád kényelmét. (Ezek az
1970-es évtized óta újra műtermekként felújított és visszafoglalt villák, máig korszerű művészeti munkahelyek és meleg
családi otthonok!) Az iskolaműtermek nagybányai és kecskeméti fölépítése azt is lehetővé tette, hogy a szabadiskola télen
is működhessen, folyamatosan fogadhassanak tanítványokat.” (Sümegi György előadása: Művésztelepek (Nagybánya,
Kecskemét stb.) fönntartása és finanszírozása (1896-1945) az
Országos Symposion Találkozón, Pécs, 2002. november 15-17.
(http://www.symposion.hu/cms/index.php?option=com_cont
ent&task=view&id=25&Itemid=41)
Sümegi György, Festőnők a kecskeméti művésztelepen: Vujovich Irma
emlékére, http://www.forrasfolyoirat.hu/9909/sumegi.html.
Herman Lipót, Falus Elek = Magyar Művészet, 1933/9., 234.
Székelyné Kőrösi Ilona, Falus Elek „sezlonytakarója” = Metro,
Kecskeméti melléklet, 2008. február 7., 5.
Herman Lipót, Falus Elek = Magyar Művészet, 1933/9., 234.
Füst Milán, A „Taifun” rendezéséről = Nyugat, 1909/22., 574.
Ignotus, Két színdarab: II. A testőr. Írta Molnár Ferenc. Vígszínház
= Nyugat, 1910/23., 1725.
Lengyel Géza, Új művészet a színpadon = Nyugat, 1911/2., 219–
220.
Lengyel Menyhért, Karnyóné. Nyugat matiné a Vígszínházban =
Nyugat, 1911/3., 305.

Jegyzetek

110 Herman Lipót, Falus Elek = Magyar Művészet, 1933/9., 234–239.
111 Reinitz Béla (1878–1943): dalszerző, zeneszerző.
112 Nagy Endre (1877–1938): nagyváradi újságíró-íróból lett kabaréigazgató, konferanszié, a magyar kabaré atyja.
113 Nagy Endre (1877–1938) visszaemlékezése a Reinitz Béla
dalszerző-zeneszerzőről írott életrajzban. (http://www.
szineszkonyvtar.hu/contents/p-z/reinitzelet.htm)
114 A nagyterem nagyméretű Uzsonna című posztimpresszionista pannóját, valamint az üvegablakokat lezáró oromzat Allegóriák című falképeit (Erő, testedzés; Tánc és zene; Tudomány,
irodalom és művészet) Iványi-Grünwald Béla, a homlokzati
épületplasztikát Kisfaludy Stróbl Zsigmond készítette. Művészettörténeti érdekesség a nagyterem és könyvtárszobák utcai
falán – a mára már erősen sérült – összesen több mint 50 m 2
felületű ólomüvegablak.
115 „A külföldet járó Ségner kárpitos is azt mondotta, hogy gondolta, hogy Falustól művészeti dolgokat fognak tanulni, de azt,
hogy ő, aki egész Európát bejárta, mesterségének technikája
tekintetében is újat tanuljon, mint ahogy tanult − nem gondolta volna....” (Részletek Sándor István [1870–1943] − Kecskemét
későbbi polgármestere − visszaemlékezéseiből, mely a Katona
József Múzeum Történeti Gyűjteményében található, http://
kecskemet.hu/doc/sandoristvan0_0.doc.)
116 Herman Lipót, Falus Elek = Magyar Művészet, 1933/9., 239.
117 Ernst Lajos (1872–1937): műgyűjtő, mecénás, múzeum-alapító,
1925-től kormányfőtanácsos.
118 Ernst Lajos múzeumát azzal a céllal alapította, hogy művészeti és történelmi gyűjteményét a köz számára is hozzáférhetővé
tegye. Ez az intézmény Budapest egyetlen huszadik századi,
múzeumi célra tervezett épületében működik, ma már nincs
állandó gyűjteménye, azonban a 20. századi magyar művészet
egyik legjelentősebb kiállítóhelyévé fejlődött.
119 Herman Lipót, Falus Elek = Magyar Művészet, 1933/9., 239.
120 Bálint Aladár, Ernst Múzeum = Nyugat, 1912/11., 981.
121 Sztrakoniczky Károly, Ernst-Múzeum = Magyar Iparűvészet,
1912/5., 161–162.
122 Neves festő- és iparművészek működtek közre az épület külső és belső díszítésében. Körösfői-Kriesch Aladár (1863–1920)
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tervezte az épület homlokzati mozaikját, fémborításait és az
előcsarnokot, a székely népballadák történeteit megelevenítő freskókkal. A Koronázási relief Sidló Ferenc (1882–1954),
Hibján Samu (1864–1919) és Wandrák László (?–?) munkája. A
színesüveg festményeket Róth Miksa (1865–1944) és Nagy Sándor (1868–1950) készítette, a tetőzet majolika cserepei pedig a
Zsolnay-gyárban készültek.
Régi bútor vagy új bútor?: „A Lakás” ankétje = A Lakás, 1913/12.,
189-190.
Adolph Rudolphovich Bolm (1884–1951): orosz balettáncoskoreográfus.
Mihail Fokin (1880–1942): orosz koreográfus és táncművész.
Paul Follot (1877–1941): francia iparművész, bútorokat, világítótesteket, szőnyegeket, órákat, ékszereket tervezett.
Herman Lipót, Falus Elek = Magyar Művészet, 1933/9., 239.
Kern Aurél (1870–1928): újságíró, zenekritikus, zeneszerző,
1915-1917 között az Operaház igazgatója.
K. und k. Garnisonsspital No. 16 in Budapest, II. Krankenabteilung.
Falus Elek levele Kern Aurélnak, feladási postabélyegzőn: 1915.
február 6. (OSZK, Kézirattár, Levelestár, Fond/XII/291)
Herquet Rezső (1884–1948): építész, belsőépítész.
„[...] A helyiséget eredetileg mozinak szánták, de a volt tulajdonosok nem kaptak rá engedélyt, így eladták az épületrészt. A
főváros eleinte nem engedélyezte színház céljaira sem a helyiséget a bérház-környezet miatt. Hosszas viaskodás, egyezkedés,
háziúrral való közelharc minden négyzetméterért – közben
még a Kígyó utcai bérház falát is átütötték –, hogy újabb helyiségekkel tudják kiegészíteni a szűkös kiszolgáló helyiségeket,
és újszerű vasfüggönyt is szereltek föl, mire 1916. november
19-én megkezdődhetett az új színház működése.” (Belvárosi
Színház.„Színházi szinház”. Bárdos Artúr és a Belvárosi Színház =
http://www.szinhaz.hu/index.php?id=1572&cid=23126.)
Gajdó Tamás, Az új színpad művésze – Bárdos Artúr = http://
www.btk.elte.hu/ohit/szinhaz/GTBardosvegleges.htm.
Szini Gyula, A modern színpad új otthonában = Nyugat, 1916/23.
szám, 796.
Szini Gyula (1876–1932): író

Jegyzetek

136 [szerző nélkül], Modern Színpad. Bárdos Arthur színháza a Belvárosban = Színházi Élet, 1916/41., 4–6.
137 Szini Gyula, A modern színpad új otthonában = Nyugat, 1916/23.,
796–797.
138 Herman Lipót, Falus Elek = Magyar Művészet, 1933/9., 239.
139 Pór Bertalan, Emlékezés 1919-re = Nagyvilág, 1969/2., 272-273.
(Az eredeti cikk a Szabad Művészet c. folyóirat 1949. februármárciusi számában jelent meg.)
140 Bíró Mihály (1886–1948): festő, grafikus és szobrász.
141 [szerző nélkül], Falus Elek jegyzetei Pór Bertalan cikkéhez = Nagyvilág, 1969/2., 273.
142 Vágó László (1875–1933): építész.
143 Szende Andor (?–?): építész.
144 Kozma Lajos (1884 –1948): építész, iparművész és grafikus.
145 „Falusnak is kicsinyes és műveletlen szeszélyekkel kell harcolnia s küzdeni, hogy az, aki pénzének gőgös magasságából
rosszat és rosszul rendel, valami keveset abból is kapjon, amit
Falus jónak és szépnek tart. Végre is abból él, hogy meggazdagodott és többször csúnya kispolgároknak szép lakásokat
rendez be. Ritka alkalom, amikor egyformán örülhet a megrendelőnek és a megrendelésnek.” (K emény Simon, Lírai arcképvázlat Falus Elekről = Magyar Művészet, 1933/9., 242.)
146 Falus Elek, A modern otthon = Az Est hármaskönyve: Divat és kultúra, 1929/II., 305-308.
147 Staudhammer Károly (?–?): építész.
148 Nagy Bálint, Fontos épületek egy különös helyen: Cságoly Ferenc
és Keller Ferenc művei az aquincumi gázgyári parkban = Beszélő,
2000/11., 113.
149 Wellisch [Vágvecsei Vecsey] Andor (1887–1956): építész, belsőépítész, építési vállalkozó.
150 A mozi szerkezeti kialakításakor nagy nehézségeket okozott
a nézőtér feletti (lakott) épületrész kiváltása. Az új mozi bejáratát elválasztották az épület eredeti bejáratától, keskeny, kirakatszekrényekkel szegélyezett folyosót vezettek a középső
udvar beépítésével nyert, üvegtetős kör alakú térbe. Itt kapott
helyet a pénztár, a büfé, a ruhatárak, a nézőtéri bejáró és az
erkélyszintre vezető lépcső. A foajét az Aranykéz utcai kijárati
csarnokkal is összekapcsolták. Az erkélyen kisebb csarnokot
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alakítottak ki, toalettel, ruhatárral és a közönséget közvetlenül
az utcai kijárathoz vezető lépcsővel, s innen nyílt a gépház és
a tekercselő is. Az 500 fős nézőtér padozatának erős lejtést adtak, s a vetítővászon felé pedig ellenlejtés biztosította az első
sorokban ülő nézők kényelmes fejtartását. A körülbelül 250 fős
karzat szintén erős lejtést kapott, s az első széksorban 4–4 fős
páholyokat alakítottak ki.
Falus Elek, Milyen legyen a lakásunk? = Az Est hármaskönyve: A
világ amelyben élünk, 1936, 281-283.
A Sorg-villa a Pilis hegység keleti oldalában fekvő több mint
7 hektár nagyságú területen, ősfás, parkosított környezetben
helyezkedik el. Korábban is állt már itt „egy bajor hegyháztípussal rokonféle építmény” 1902-ből, ennek romjait vásárolta
meg Sorg Antal 1939-ben és építtette át Falus Elekkel. Az államosítás után az MSZMP Központi Bizottságának üdülője lett.
A rendszerváltás után étteremként működött, ma üresen áll. A
leányfalusi önkormányzat 2008. júniusában írt ki pályázatot a
Sorg-villa értékesítésére.
[szerző nélkül], Leányfalusi villa = Magyar Építőművészet, 1943/8.,
178–191.
Tildy Zoltán (1889–1961): református lelkész, politikus, miniszterelnök, majd 1946–1948 között köztársasági elnök.
Az egykori Esterházy-palota 1946–1949 között szolgált Tildy
Zoltán köztársasági elnök lakóhelyéül. Az épület a Nemzeti Múzeum mögött, az Ybl Miklós tervezte Festetics-palota szomszédságában áll, a Pollack Mihály tér 8. szám alatt.
Az Ötpacsirta utcában (ma már csupán az utca Pollack Mihály térbe torkolló rövidke szakasza hallgat erre a névre)
álló Esterházy-palotát Baumgarten Lajos tervezte. Az épület ma a Magyar Rádió használatában áll, s itt található a
kulturális rendezvényeknek helyszínt adó Márványterem.
Az 19. század második felében az ország legtehetősebb arisztokratái és mágnásai választották lakóhelyül a Nemzeti Múzeumon túli kellemes, kertes városrészt. Szebbnél szebb paloták
és bérházak épültek a Baross utca, Múzeum körút, Rákóczi út,
Szentkirályi utca határolta területen. Nem véletlenül költöztek ide főrendiház jeles képviselői, hiszen a kiegyezés után itt
épült fel a Magyar Országgyűlés ideiglenes képviselőháza a
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156
157
158
159

mai Olasz Kultúrintézet helyén, a Bródy Sándor utca 8. alatt.
„Nem kétséges, hogy mint Elnöki Palota csupán átmeneti megoldás. Szegények vagyunk, szerénynek kell lennünk. A Magyar
Köztársaság elnöke példát mutatott, amikor otthonául ezt az
épületet választotta. Az épület viszont ezzel a kiválasztással
beköltözött a történelembe. Egykor majd emléktábla hirdeti a
falán: »Itt székelt Tildy Zoltán a harmadik Magyar Köztársaság
elnöke.«”. (Lestyán Sándor, Az elnöki palota = Budapest, 1946/8.,
281.)
Herman Lipót, A művészasztal, Képzőművészeti Alap, Bp., 1958.
Uo., 21–31.
A Japán kávéház helyén az 1950-es évek közepétől az Írók Boltja működik.
„Szép Ernő 1931-ben ezt olvasta fel a Japán művészasztaláról egy
Szinyei emlékülésen az Akadémián. Költő írása ez sok szeretettel, sok nosztalgiával és – hogy képzőművészeti kifejezéssel éljek – sok tájfestéssel: »Volt egy kávéházunk az Andrássy úton,
abban a kedvesebbik időben: a Japán kávéház; fehér majolika
falai telipingálva bambusszal, krizantémmal, vázákkal, álmodott madarakkal. [...] Akik odajártunk a Japánba, talán messzibb
mentünk, mintha Japánba mentünk volna; távolibb exotikum
volt ez a kávéház, mint a fehér lótusz, a zöld thea, s az arany
Buddha világa: mert a Japán kávéház az ifjúság tündér-hazája
volt. Oda mentem délután, elhanyagolva regényolvasást, lóversenyt, meg szerelmet is néha; a barátkozás szent idejében olyan
szent szükséglete ez az életnek. – A Japán asztalnál ültek azok
a művészek és műértő jóbarátok, akikből a mai Szinyei Társaság kerekedett.. [...] Oh, az az ozsonnaidei nagy Japán asztal az
Andrássy útra néző nagy tükörablak előtt, amelyről a Pólya Tiborunk pingálta derült csoportképet már őrizetbe vette az Ernst
Múzeum; mennyi tréfa esett ott minden istenadta nap, mennyi
napsütötte históriát meséltek ott a párizsi, müncheni meg nagybányai piktorság életéből; a viták perdültek és szenvedély kürtölt... vallomások lelkendeztek, mikor a byroni szavakkal élve:
a mennybe látni sok vidám és tiszta gondolaton át.«” (Herman
Lipót, A művészasztal, Képzőművészeti Alap, Bp., 1958., 49–50.)
Szép Ernő egy másik emlékezése: „Az illetlen esztendők előtt
sokat jártam a Japánba feketézni, ebéd után meg vacsora után
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egy nagy asztalhoz, a körül a nagy asztal körül (az Andrássy úti
ablaknál) piktorok, szobrászok ültek, azok közt mint két meggyújtott templomi gyertyaszál, igen, mint két napsütött svájci
csúcs olyan volt az a két rózsaszín fehér öreg: Szinyei-Merse Pál
meg Lechner Ödön. Ez a két remek öreg együtt járt mindig, mint
egy valakinek a két lába s úgy együtt éreztek, mint két összenőtt iker, akiknek csak egy szívök van. Gondoltuk ott sokszor,
mi lesz ezen a földön az egyikkel, ha a másik meghal? Szegény
Papszi halt meg elsõnek és ez volt az elsõ s egyetlen gyöngédtelenség amit Ő tett. Pali bácsi a Papszi halála után megszomorodott, azután meghalt. Együtt sejtem most is Őket, Papszi
mint mosolyos angyalfelhő, Pali bácsi, mint dús oroszlánfejforma felleg vonulnak egymás mellett az alkonyat csodái közt.
Se Pali bácsi, se Papszi nem tartottak tekintélyt ott abban a
pazar művészkompániában. Hanem én világéletemben sehol se láttam, hogy fiatalok ősz hajat, tanítványok mestert,
férfiak érdemet, emberek embert úgy tiszteljenek, oly közelről, oly igazán és olyan ünneplő tekintettel, mint ez a szabad
művésznép tisztelte Szinyei-Merse Pált és Lechner Ödönt.
Ezek az antik világ intelligens pogányai voltak, ezek a kávéházba sereglett művészek, ők magok közé invitálták kedves
isteneiket. De ezek előtt a kellemes égiek előtt a halandóknak a leghuncutabb órákon se kellett feszélyezni magokat.
Eszembe jut felhozni, hogy elnézegettem, hogy Papszi, akit
teintje, beszédje, nézése, mosolya miatt mindig csak szűzlányhoz tudtam hasonlítani, hogy Ő cigarettás volt, de néha
trabuccot fogott a balkezében, míg jobb kezével, plajbászával
örök megmaradásra méltó templomait, magyar mauzóleumait
rajzolta az asztal márványlapjára. Pali bácsi pedig, az a dupla
nagy férfiú, ő cigarettás volt, az a saját kezűleg sodort cigarette
a borostyánszopókában szinte elenyészett sárgálló fehér szakálla előtt s a szakáll meg a cigarette füstje, meg az a teljes
hatalmas fejér hajzat, az mind egy sűrűséges cumulus volt,
melyből e nyavalyás földre oly edzőleg és gyógyítólag hangzott a tréfa perceiben a Pali bácsi olympusi hahotája! Soha, soha
többé nem jelentkezik ez a két kegyelmesnél is méltóságosabb
úr ezen a földön.” (Szép Ernő, A szinyeisták = Nyugat, 1922/24.,
1464–1468.)
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160 Herman Lipót = A művészasztal, Képzőművészeti Alap, Bp.,
1958., 54.
161 Az 1920. március 12-én létrehozott Szinyei Merse Pál Társaság
a képzőművész tagok munkáiból kiállításokat rendezett, az író
tagok közreműködésével felolvasásokat tartott, s az ígéretes tehetségek számára ösztöndíjakat adományozott. Az elnök Csók
István, a társelnökök Lyka Károly és Petrovics Elek, a főtitkár
Jeszenszky Sándor, majd Sidló Ferenc, a titkár Pátzay Pál volt.
A társaság hamar népszerű lett, tagjainak száma és társadalmi
bázisa egyaránt növekedett, 1923-ra a fővárosi egyesület országossá nőtt. Ezzel párhuzamosan alapítványok és adományok
segítségével jelentős vagyonra tett szert. A társaság művészetpolitikája díjazási rendszerében érvényesült legeredményesebben. A díjak a díjazottak számára erkölcsi értéket, megbecsülést
jelentettek, hiszen művészek ítélték oda művészeknek. A társaság afféle elit szervezetté vált, tagságát a korábbi évben díjat
kapott művészekből gyarapította. A társaság elnöksége 20 év
alatt nem változott, ez a körülmény igen stabillá tette működését. 1925-ben megalakították támogató egyesületüket, a Szinyei
Merse Pál Társaság Barátainak Körét. Ez a tehetős társadalmi bázis tette lehetővé, hogy ugyanebben az évben megindulhatott a
Magyar Művészet című folyóirat. Állami támogatással a magyar
művészet megismertetésére külföldi kiállításokat is szerveztek.
Ebben a korszakban a Szinyei Társaság a művészeti élet félhivatalos irányítójává vált, Réti István és Lyka Károly személyén
keresztül a művészifjúság eszmei irányítását is gyakorolták. A
társaság működése 1949-ben szűnt meg, politikai nyomásra.
(Falus Elek egyéb, korábbi pozíciói: munkatársa volt 1909-ben
megalakult Szent-György-Czéh (mint a Magyar Amatőrök és
Gyűjtők Egyesülete) által kiadott Gyűjtő (Le Collectionneur) című
gazdagon illusztrált, igényes tipográfiájú művészeti folyóiratnak; valamint alelnöki posztot foglalt el az 1911-ben létrejött
Magyar Iparművészek Testületében.)
162 Szép Ernő, A szinyeisták = Nyugat, 1922/24., 1465.
163 Uo., 1468.
164 Egyik e képeslapok közül: „Kedves KisSzép – jól esnék marhaságomnak itt látni téged – pedig milyen gonoszat mondtál
nekem. – Ha nem lenne tündéri minden s ha nem fájna túlon
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túl úgy is ezer más – ezért külön kérdeznélek: miért bántasz?
– [?] – ölellek Elek”. (Falus Elek képeslapja Szép Ernőnek, 1914.,
Nice [OSZK, Kézirattár, Levelestár, Fond 81/780])
K emény Simon, Lírai arcképvázlat Falus Elekről = Magyar Iparművészet, 1933/9., 241–242.
Füst Milán levele Stefan Kleinnek (PIM, Kézirattár, V.3343/4)
A budapesti Kertész utca és a Dob utca sarkán álló épületben
működő Fészek 1901-től a budapesti művészek találkozóhelye.
Neve – Zilahy Gyula ötlete nyomán – a Festők, Építészek, Szobrászok, Zenészek, Énekesek, Komédiások kezdőbetűiből alkotott mozaikszó.
Leveleiből nem derül ki pontosan, milyen betegség kerítette
hatalmába, a Molnár Ferencnek írottakból azonban az valószínűsíthető, hogy rákos daganat miatt esett át számos, sok fizikai
szenvedést okozó operáción.
Falus Elek levele Molnár Ferencnek, a feladási postabélyegzőn:
1947. szeptember 9. (PIM, Kézirattár, V.4326/23)
A levél folytatása: „Most még van erőm leülni – józanul átgondolni sorsomat – ki tudja, meddig? Most, mint professoraim
hada gügyögte: »Tessék jól enni, erősödni, kedves művész úr!«
– minden jó lesz. Ami azt jelenti, hogy annyira kell megerősödnöm, hogy elbírhassam a két-három hónap múlva végrehajtandó utolsó (ez az egy azt hiszem, igaz lesz) műtétet. Addig
nyitott hassal »erősődöm«. Mostani munkaképességem nulla,
de nem is lehetek, még csoda, ha történne – akkor sem – igazán
munkaképessé, és itt a legnagyobb baj! Ha a felsőbbség törődne velem, de itt bizony a sok bádogkönyökű fiatal alig várja,
hogy elpatkoljak, amit kerestem – pedig szépen kerestem –
mind doktorra, kórházra, patikára ment el. Most fogyasztom
el néhány maradék szép szőnyegem, bútorom, amikor semmit
sem lehet eladni harmadáron sem. Eddig van. Azt hiszem,
durva tapintatlanság, hogy ilyenekről írok – nem úgy hat minden sor, mint a fenyegető előkészület a sorok végén következő
nagy kérésre? Ezt nem akarnám, mert nem szeretnék a végén
a dolgoknak afféle cél-levelezést folytatni. Bajban vagyok, fáj
sok minden, kitódult belőlem – barátaim körös-körül eltűnnek,
elmentek – nem illek sehová sem, meg annyi a vigasztaló kedves ember – irtózom tőlük, csupa derék hülyétől – inkább egye-
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dül ülök, lesem a sorsom! Írnék jobb kedvűt, most rémlik, hogy
Lili írt annóban egy kedves levelet és dicsérte az én levelemet.
Sokáig tűnődtem, vajon mi lehetett abba[n] a levélbe[n] – nem
tudom – rég volt. Ahogy itt élek meghalva és amióta ilyen úri
proli lettem, írnék én néha, ha úgy erőre kapok, de nem úgy
járhattam-e, mint Mikszáth szemreparáló kovácsa azzal az egy
levéllel, és Lili volt a leleplező – hogyan merhetnék én neki
ezek után levelet írni. És most már csak nyüglődni tudok, remegni a piszkos szegénységtől, a munkátlanságtól – a szörnyű
egyedülléttől –, kit érdekelhet ez? És barátaimat kínozzam?
Néhányan nagyon örültünk – már igen régen volt – a hírnek,
hogy hazanézel – én ugyan nem gondoltam, komolyan egy
percig sem –, pedig sokat és szépen írtak a lapok. Igazán nagyon ünnepeltek volna – akkor! Vártak a hivatalosak is őszinte,
nagyrabecsülő előnyilatkozatokkal, de van itt jó néhány önmagát szentté avató öreg-ifjú esztétikus újságíró, aki már előre sütötte a brátniját (ez a te látogatásod) és köszörülte írhatnékját.
Emlékszem, mit mondottál te a Greguss-díj alkalmából, mikor
kommentálták, bírálták, felboncolták azt, aki nem is pályázott –
ez régen volt –, már akkoriban te csináltad a világsikereket, ők
díjazták Pekárt, legfeljebb Csathót – és mellékesen odasóztak
a Molnárnak, a Móricznak. Még ha csak a Doktor urat adják
is, ők hosszú vipera-esszéket írnak a heti-havi lapokban, csupa
rettenetesen művelt tanárjelölt-írnok, akik, mert valamikor sokat kínlódtak rossz hónapos szobákban, most megadják a Plaza
hotelnek! – Fáj nekik a dollár, még ha francia frs. is, sőt a jó
kis forint sem megvetendő. Nem bírják el az olyan fotót, mint
a Life-ban volt – próbáltalak elképzelni: fehér-ezüst, kis mosolygós melankólia egy árnya – finom öltöny, szép környezetben, isteni dollárszag –, elég eleven képet képzeltem, de most,
hogy írok, e pillanatban az Elisée előtt ülő Ferit látom, erőlködés nélkül és tisztán hallom – én már ennél maradok. Szóval
nem jössz át, nem látlak – belátom, nagyon széles az az Atlantiegyezmény, átkelni az olyan csuda könnyen mozgó metropolisi
énekeseknek való, azok úgy röpdösnek a Fészek és New York
között, mindegyik tíz helyett vigyorog, ragyogó, színpompás
burokban, de jól esik látni őket. Irigy és öreg vagyok – de a
Vadnai Lacinak őszintén örültem, úgy szórta szét a jókedvet
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– rólad, mint igaz, jó embered beszélt, szívvel illustrálta egy
egész napodat – én faggattam –, elmondotta a sétákat, a »zsidót« – Istenem, ha én még átkocoghatnék nassolni –, kár értem, a fene egye meg, nem így kellett volna leélnem a reszlit!
Lengyel Menyusné most röppent el városunkból, meglátogatott – fiatalabb, mint tíz évvel ezelőtt, mikor itt járt. Menyus
készül Olaszországból haza, de nem vagyok benne egész biztos, hogy jól fogadják (Ninocska!), az az érzésem, hogy egy
kis előkészítés kellene, pedig ő volt az elsők egyike, aki szinte politikai okból emigrált, mint jó baloldali, de ennek már 40
éve. Akkor írta az akkoriban szélsőségesnek tartott igazán
tisztességes riportjait. Br. Hatvani (nem y-nal) Laci-Lajos segítsége kellene, egyet. tan. Petőfiből, akit még, úgy látom, Adynál is sikeresebben managel. Letelepedett Oxford után itthon,
de nem tud semerre igazán népszerű lenni – nyomja Lukács
György nagysága!! Én így ítélem meg! Ötven éves vetélkedés.
El nem képzeled, Ferikém, hogy itt milyen erős és mindenfajta
foglalkozásra kiható munka folyik – sok meglepő, nagyarányú
eredménnyel – ez az igazi igazság.– Istenem, ha én még egyszer egészséges lennék, csak, hogy dolgozni tudhassak idehaza
– csak annyira –, még a munkát is kiverekedném magamnak.
A világon mindent kapni, csak pénz kéne hozzá, lehetne jól
élni – megélni. Én már csak »fejmunkát«, irányítást vállalhatnék, de nem vagyok párttag s így megfelelő figyelemben, hiába 45 éves munkás múltam – nem részesülhetek. Az én időm,
úgy látom, betelt, és erőszakoskodás részemről, hogy én még
doktort, ápolást, sőt még munkát is vindikálok magamnak.
Nehezen megyek el – bevallom – még ha meg is győznek feleslegességemről, mert nem látom a tehetségesebb
utánpótlást – sőt –, sok beszéd, sovány fantázia, anyagias
produkció, nincs, csak csupa legfeljebb igen közepes ember
(művész – á!!!). Szóval, így volnék – most már búcsúzom, ha
sokat és értelmetlenül össze-vissza fecsegtem, ne vedd zokon,
nekem jól esett –, és most még volt erőm leülni ilyen hos�szút írni – valóságos bizonyíték a doktoraimnak életképességemről –, lehet, hogy még egyszer nem tudom megismételni.
És végül, Ferikém, kérnélek arra, hogy küldj nekem, vagy küldess nekem a szeptember- vagy októberben történő nagy operá-
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cióhoz penicillint és streptomycint. Legutóbbi operációmhoz a
Fészek szerezte be az Amerikai Követségtől, de azt többé nem
lehet. Megvenni nem tudhattam volna, most pláne nem tudnám. Mondják, hogy ott vannak intézmények, amelyek, ha valaki kéri, küld[enek] szeretetcsomagként ilyesmit. [...] [E]szem az
utolsó szőnyegem és műtárgyam, amit a sors még meghagyott
– nem tagadom –, pedig nehezemre esik vallani, mikor már
feldolgoztam magam végső erőfeszítéssel. Hiába volt! Ölellek
szeretettel, félek, hogy hibát csináltam! Elek” (Falus Elek levele
Molnár Ferencnek, a feladási postabélyegzőn: 1948. augusztus
17. [PIM, Kézirattár, V.4326/23])
171 A Fészek művészklubot 1949-ben államosították.
172 Herman Lipót, Falus Elek = Magyar Művészet, 1933/9., 239.
173 Sztrakoniczky Károly, Falus Elek = Magyar Iparművészet, 1911/8.,
296.
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