
«Nem mulaszthatom el előadásom befejezése 
előtt azt, hogy hálás kegyeletem adóját le ne r ó j a m 
felejthetetlen jó barátom, az előadásom alatt t öbb ' 
ször említett Györgyi Kálmán emléke előtt, k inek 
munkássága, ernyedetlen buzgalma és lángoló ügy-
szeretete e gyűjteményt az idők folyamán Társu-
la tunknak megszerezte s a világháború alatt i és 
háború utáni viharok között is megőrizte». 

«Hálámat azzal az ígéretemmel igyekszem leróni, 
hogy mindaddig, míg mint Ügyvezető elnök én állok 
a Társulat élén, nem engedem széthordani, eladatni, 
megsemmisíteni a tőle átvett ezt a drága örökséget, 
hanem azt hűségesen meg fogom őrizni, amint -
hogy bizton hiszem, hogy utódaim is ezt fog ják 
cselekedni.» 

\ z ÁLLAMI NŐIPARISKOLA évzáró kiáiií-
tásán bemutat ta a növendékeinek egy évi 

eredményét. A legkülönbözőbb textiliák, fényűzően 
díszített, kivarrott fehérnemüek, babaruhák, lakás-
díszek, terítők, függönyök, párnák beláthatatlan 
sokasága a népművészet nemes hagyományain, 
régi úri varrottasok gazdagságának szellemében 
készültek. A kiállítás eredménye, a rendezésben 
megnyilvánuló jóízlés, lelkesség méltó ennek a 
kiváló intézetnek jó hírnevéhez. 

A kiállítással kapcsolatos divatbemutató a növen-
dékek által tervezett és elkészített felsőruhák szám-
ban és értékben egyaránt meglepő mennyiségét 
vonultatta fel. Különösen szépek és érdekesek vol-
tak az osztály-egyenruhák és néhány igen szép 
utcai ruha . (*) 

• K Ö N Y V I S M E R T E T É S * 

A LONDONI PERZSA KIÄLLITÄS EMLÉK-
KÖNYVE. (An illustrated Souvenir of the 

Exhibition of Persian Art . Hudson et Kearns Ltd. 
5 Shillings.) A mi folyóiratunk is megemlékezett 
már a londoni perzsa kiállításról, erről a művészeti 
világeseményről. Mint az utóbbi három esztendőben 
minden tavasznak, úgy az idén is megvan London-
nak az ő művészi szenzációja. A f lamand, a német-
alföldi s az olasz festészet után ez évben a perzsa 
régiségek bemutatása folyik a Burlington-House-
ban. A rendezőbizottság a világ minden tájáról 
összeszedte a mérhetetlen értékű perzsa kincseket. 
Nagy európai s kis északi államok, Amerika, India, 
Tunisz, a régi monarchia utódállamai csaknem 
valamennyien elküldték a maguk múzeumainak 
kincseit. Végre teljes történeti folyamatosságában 
ott állt a világ szeme előtt a sejtelmes nagy biro-
dalom művészetének tükre . Valaha Kisázsia, Irak, 
Egyiptom, Palesztina, Szíria, a Kaukázus, Török-
ország, Afganisztán és Észak-India alkotta a perzsa 
királyok világuralmának határai t . Görögországon 
és Byzancon keresztül valaha egész Európa törté-
nelmébe belejátszott ez a hatalmas birodalom s 
alig van a nyugati művészetnek olyan égtája, 
melyen e művészet sajátos színeit, formáit , emlé-
keit fel ne lehetne fedezni. Aki ezt az aránylag 
olcsó emlékkönyvet átlapozza, egy gazdag kép-
gyűjteményen át kap ki tűnő bepillantást a nagy 
perzsa birodalom művészetének minden korszakába. 

Megjelennek előtte a Kr. előtt 3500 évre vissza-
nyúló archaikus korszak emlékei bronzaikkal és 
kőrcliefjeikkel. Utána a Cyrusszal meginduló Acha-
menlda-korszak az ő csodálatosan stilizált állat-
fejeivel, bronzkccskéivel. A görög kölcsönvételek 
a Nagy Sándor-féle hódító hadjáratokkal kezdőd-
nek s kivált szép ezüstékszereken mutatkoznak 
meg. A szasszanidák nemzeti uralma idején az 
ázsiai népek hatása ellenére is erősen nemzeti 
s emberi (nem vallásos eszményektől sugallt) mű-
vészet fejlődött ki. Az ezt követő muzulmán kor-
szakból való a perzsák legtöbb meglevő művészeti 
kincse. Arab éjszakáknak, perzsa udvarok kincs-
szeretetének, Abbas sah csodás kerti ünnepeinek 
fénye tükröződik vissza a szőnyegeken (a híres 
vadászszőnyegek!), a kerámiai tárgyakon, az 
aranyberakású bronztálakon, a fegyverzeten, lakk-
munkákon és az Ezeregyéjszaka költészetét lehető 
esodás miniatűrökön. Lusztcres tálak, jade-éksze-
rek, gyönyörű selyemkárpitok mosolyognak felénk 
az emlékkönyv lapjairól. Becses emlék mindenki-
nek, aki látta és — nem látta a kiállítást. 

A R T H U R KORN, GLAS, i m B a u u n d a l s 
G e b r a u c h s g e g e n s t a n d E. P о 1-

l a k V e r l a g , B e r l i n . 
Az üveg csinálta talán a legérdekesebb karriert 

az utóbbi években. Századokon át szerényen, mint 
szükséges rossz bu j t meg az ablak az architektúrát 
reprezentáló, terhethordó izoláló falon. Ma már — 
és ez egyike a gyökeresen ú j dolgoknak a mai építé-
szetben — a terheket nem a ha tár fa l hordja, az 
ablak elnyelte a fa la t és az ü v e g a pillérek közül 
elvétve beszűrődő színes fénypászmákból vezér-
motívummá, építészeti hitvallássá lett. Példája leg-
jobban mutat ja , hogy mennyire a szükségszerűség 
irányította a mai építészet kifejlődését, ötven év 
előtt a vas és a vasbeton lehetőségei nélkül lehetet-
len volt az üveg előretörése. Viszont a vasbeton 
lehetőségeinek kiaknázása is lehetetlen volna a 
modern üvegtechnika nélkül. Ma m á r világos, hogy 
az egész fejlődés elindítója és így közvetve az ú j 
építészet szülőanyja is a statikai tudományok inult 
századvégi előretörése volt. A számoló ceruza, a 
laboratórium napfényre hozta az anyagokban szuny-
nyadó erőket és az impresszionisztikus, naiv, tékozló 
el járás helyébe exaktabb anyagfelhasználást lépte-
tet t . Az anyagokban még ma ls sok rejtett lehető-
ség van. Ki tudja pl. hogy az üveg nyomásra csak-
nem 14 ezer kilót bír el ? Mennyire nem használtuk 
ki még ma ezt a lehetőséget! Mindenesetre az 
üveg azzal, hogy Izolál a hő és egyéb hatások ellen, 
de nem képez akadályt a szem számára, sejteti a 
belső teret és mégis egy reflektáló, fénytvisszaverő, 
csillogó membrát alkot : egyike a leghálásabb anya-
goknak. Érzéki és exakt, transcendentális és 
indusztriálisan tökéletes. Házhomlokzat és kristály-
pohár, asztallap és padlóburkolat egyaránt készít-
hető belőle és mindenhol ú j szépségeket, sohasem 
sejtett hatásokat ad. Az üveg felhasználásának 
máris hatalmas területéről szed össze Korn könyve 
mintaszerűen szép képeket, brilliáns fotográfiákat 
és ad hozzá rövidrefogott, tömör, intelligens tech-
nológiát. Minden tervezőnek végig kell lapoznia ezt 
а könyvet. Kósa Zoltán 
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^TÁROSOKON KERESZTÜL. (Vágó József 
" könyve.) Mintaszerű útikönyv. Igazi példája 

lehetne annak, miként kell jönni-menni, látni és — 
meggyűzni. Vágó József с könyvében a kor két 
reprezentáns egyéniségét egyesíti : az építőt és az 
utazót. Mind a kettő a háború utáni időszakban 
vált aktuálissá. Előbb jöttek az építők, akik hatal-
mas fényképezőgépekkel felszerelve nézték s mu-
tatták be a betontechnika csodáit. Azután jöttek 
a regényírók, akik az ú j világrészek s az ú j álla-
mok keresztmetszetét tálalták fel. Vágó József 
egyiknek a hibáiba sein esik bele. Nem fényképez 
és nem fedez fel. A könyvében levő százhárom 
kép és kétszerannyi szöveg mégis csupa elevenség, 
pillanatkép és végeredményben : művészfilm. Mert 
bármely nagyvárosban jár is, a mai életet keresi 
annak örökkévalóságba nyúló értelmével. Prága, 
Berlin, Stockholm, Amsterdam, Bécs, Róma, Párizs, 
London, New-York — miudez neki csak színtér. 
Házaik s embereik, levegőjük s mulatságaik, böl-
cselőik és if júságuk, kertjeik és iparművészetük, — 
mindaz érdekli őt, ami a művelt embert megkapja. 
És nagyszerűen í r ja le mindezt. Igaz : a beállítás 
mindig az építészé, de aközben, hogy olvassuk, 
csak az embert lá t juk magunk előtt, aki szívét és 
lelkét viszi bele minden felvételbe. Szubjektív va-
gyok, mert kritikus vagyok, mondja magáról 
Vágó. És ezért néha talán túloz, vág, karrikiroz, 
igazságtalan is olykor. De mindig érdekes. Meste-
rien sző bele minden fejezetbe egy-egy kis kalan-
dot, képzelt dialógusokat, vitákat, amelyek soha-
sem zajlottak le és mint minden jó útleíró, ő is 
mesél, ahelyett, hogy oktatna. De ezenközben 
mégis ezernyi városépítészeti tanulság szűrődik le, 
megismerkedünk a modern urbanizmus minden 
esztétikai elvével, utcák, terek, hidak, egykori s 
mai építészek gondolatvilága, minden kor és min-
den nemzet architektónikus közérzülete megeleve-
nedik szemünk előtt. IIa ellenvetéseink vannak 
is, el kell ismerni, hogy Vágó kitűnő megfigyelő 
s igen józan értékelője mindannak, ami a múlt-
ban s jelenben nagy esztétikai nyeresége az emberi-
ségnek. Nem pártoskodó, nincsenek előítéletei, 
csak egyéni nézetei és mélyenjáró igazságai. Stílusa 
van, bátorsága van és előkelő. A legtöbb, amit 
művészről és íróról el lehet mondani. (N. P.) 

\ GÉP ELLEN. A világháború előtti időknek 
nagyon népszerű művésze volt Paul Iribe, 

aki a Modern divatlapfiguráknak megteremtője volt. 
Azóta csak keveset hallatta szavát. Nemrég azon-
ban cikket írt egy francianyelvű folyóiratban a 
masinizmus ellen. A gép vak győzelme — mondja 
— a világ lehanyatlását készíti elő. Amerika autó-
ipara évi 8 millió gépkocsi előállítására van beren-
dezve. Ezzel szemben az 1929. évben az egész világ 
felvevőképessége csak 7 és x/4 millió gép volt. Mi 
történjen a felesleggel ? Irib szerint a mostani 
18—30 éves emberekkel meg kell értetni, hogy a gép 
birodalmának rohamos kiterjesztése éhínségre vagy 
világválságokra vezet. A kéz becsületét kell vissza-
szerezni s meg kell tanulni a kalapács, a véső s 
egyéb kéziszerszámok szeretetét. Az út, mely előt-
tünk áll, csak egyféle lehet : vagy standardizálás, 
vagy egyéniség. 

11TEKLER ANTAL: «Antik Művészet) címen 
összefoglaló kis munkát írt az ókori népek 

művészetéről. A tömören és csak a lényegre 
szorítkozó könyv a műtörténelemnek erről az át 
meg átvilágított koráról nem mond újat . Nem is 
azzal a célzattal íródott. Tanítani, nagy áttekin-
tést adni : ez lehetett a könyv megírásánál a tudós 
szerző célja. Ehhez a célhoz fűződik az egész 
könyv anyagának elrendezése, összeállítása. A 122 
kísérő kép aláírásával tömör kivonatokban olyan 
fonalat ad, mely a nagyközönség érdeklődését tel-
jesen kielégíti. Igen kellemes, ízléses a könyv 
nyomdai előállítása, mely a Magyar Könyvbarátok 
Szövetsége és az Egyetemi nyomda áldozatkészsé-
gét és hozzáértését dicséri. (*) 

• K R Ó N I K A * 
TDEGENFORGALMI IRODÄK. Aki mostaná-

ban Párizsban sétált, annak aligha kerülte el 
a figyelmét egy nemrég megnyílt idegenforgalmi 
iroda. Ez a legelegánsabb városrészben, közvetlen 
az Opera mellett van és Németország felé Igyek-
szik terelni az utazóközönséget. Párizsban csak-
nem minden államnak megvan a maga hivatalos 
menetjegyirodája. Szép portálokkal és szokványos 
kirakatokkal. De a németek említett hivatala 
mégis feltűnik, mert elüt a többitől. Németország 
ugyanis nem érte be azzal, hogy egy csomó pros-
pektust és fényképet rakott ki az ablakba. Nem, 
Németország hivatkozik arra , hogy az utasok ott 
sok szép — népművészetet is láthatnak. Ezt nyom-
ban be is bizonyítják, amennyiben a kirakatba egy 
faragott gyermekkocsit, egy gyári áron kapható 
levelesládát és egy kakastollal és cipőfűzővel éke-
sített fekete csipkefőkötőt is tettek ki, mondván, 
hogy : ime, itt van egy kis kóstoló a germán nép-
művészetből. Az olyan ember, aki eddig csak 
lexikonokból hallott valamit harangozni a nép-
művészetről, bizonyosan csettint is egyet-kettőt a 
nyelvével, mondván, hogy ez igazi curiosity, amit 
látni s megvenni okvetlenül érdemes volna. De 
mit szólnának ezek a derék világjárók, ha az 
Avenue de l'Operán véletlenül egy magyar iroda 
kínálná a hazánk felé terelődő idegeneknek a 
jegyeket s ha ott r aknának ki egy kis népművé-
szeti kóstolót ? Abból az alkalomból mondjuk el 
ezt, hogy most Bécsben megnyílt egy hasonló célú 
magyar iroda. Tudniillik azon pár tízezer külföldi 
részére, akikből akad esetleg néhány száz magyar 
kiránduló is. S nem azon pár tízmillió idegen ré-
szére, akik évente Párizsba jönnek s akiknek mégis 
csak nagyobb percentjét lehetne így hozzánk terelni, 
mint a bécsi szűrőn át . 

TOVASSZOBROK, LÓSZOBBOK. Három ország 
művészi közvéleményét foglalkoztatják e 

percben a ló-figurák. Három ország közönsége 
érzi, milyen nehéz dolog egy jó — lószobrot min-
tázni. Franciaország elhatározta, hogy lófigurát 
emel a — harctéren elesett paripák emlékezetérc. 
A németek már előbb megcsinálták. Egy Lim-
burg nevű szobrász m á r elkészítette a hősi emlék-
művet. De a németek maguk sincsenek tőle el-
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