^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 hatalmas fényképezőgépekkel felszerelve nézték s m u tatták be a betontechnika csodáit. Azután jöttek
a regényírók, akik az ú j világrészek s az ú j államok 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, bölcselőik és ifjúságuk, kertjeik és iparművészetük, —
mindaz érdekli őt, ami a művelt embert megkapja.
És nagyszerűen í r j a le mindezt. Igaz : a beállítás
mindig az építészé, de aközben, hogy olvassuk,
csak az embert látjuk magunk előtt, aki szívét és
lelkét viszi bele minden felvételbe. Szubjektív vagyok, mert kritikus vagyok, mondja magáról
Vágó. És ezért néha talán túloz, vág, karrikiroz,
igazságtalan is olykor. De mindig érdekes. Mesterien sző bele minden fejezetbe egy-egy kis kalandot, képzelt dialógusokat, vitákat, amelyek sohasem 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 minden nemzet architektónikus közérzülete megelevenedik szemünk előtt. IIa ellenvetéseink vannak
is, el kell ismerni, hogy Vágó kitűnő megfigyelő
s igen józan értékelője mindannak, ami a múltban s jelenben nagy esztétikai nyeresége az emberiségnek. 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.)
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GÉP ELLEN. A világháború előtti időknek
nagyon népszerű művésze volt Paul Iribe,
aki a Modern divatlapfiguráknak megteremtője volt.
Azóta csak keveset hallatta szavát. Nemrég azonban cikket írt egy francianyelvű folyóiratban a
masinizmus ellen. A gép vak győzelme — mondja
— a világ lehanyatlását készíti elő. Amerika autóipara évi 8 millió gépkocsi előállítására van berendezve. 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 visszaszerezni s meg kell tanulni a kalapács, a véső s
egyéb kéziszerszámok szeretetét. Az út, mely előttünk áll, csak egyféle lehet : vagy standardizálás,
vagy egyéniség.

1 1 T E K L E R ANTAL: «Antik Művészet) címen
összefoglaló kis m u n k á t írt az ókori népek
művészetéről. A tömören és csak a lényegre
szorítkozó könyv a műtörténelemnek erről az át
meg átvilágított koráról n e m mond újat. Nem is
azzal a célzattal íródott. Tanítani, nagy áttekintést 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 teljesen kielégíti. Igen kellemes, ízléses a könyv
nyomdai előállítása, mely a Magyar Könyvbarátok
Szövetsége és az Egyetemi nyomda áldozatkészségét és hozzáértését dicséri.
(*)
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K R Ó N I K A *

TDEGENFORGALMI IRODÄK. Aki mostanában 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 Igyekszik terelni az utazóközönséget. Párizsban csaknem 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 n e m érte be azzal, hogy egy csomó prospektust és fényképet rakott ki az ablakba. Nem,
Németország hivatkozik arra, hogy az utasok ott
sok szép — népművészetet is láthatnak. Ezt nyomban be is bizonyítják, amennyiben a kirakatba egy
faragott gyermekkocsit, egy gyári áron kapható
levelesládát és egy kakastollal és cipőfűzővel ékesített fekete csipkefőkötőt is tettek ki, mondván,
hogy : ime, itt van egy kis kóstoló a germán népművészetből. Az olyan ember, aki eddig csak
lexikonokból hallott valamit harangozni a népművészetről, 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 a k n á n a k ki egy kis népművészeti 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 részére, akik évente Párizsba jönnek s akiknek mégis
csak nagyobb percentjét lehetne így hozzánk terelni,
mint a bécsi szűrőn át.
TOVASSZOBROK, LÓSZOBBOK. H á r o m ország
művészi közvéleményét foglalkoztatják e
percben a ló-figurák. Három ország közönsége
érzi, milyen nehéz dolog egy jó — lószobrot mintázni. Franciaország elhatározta, hogy lófigurát
emel a — harctéren elesett paripák emlékezetérc.
A németek már előbb megcsinálták. Egy Limburg nevű szobrász m á r elkészítette a hősi emlékművet. De a németek maguk sincsenek tőle el-
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ragadtatva. Azt mondják : elnyűtt és nem f i a t a l
l ó ; kakasülőn ágaskodik, nem baretéren; s végűi
nem Is ló, hanem szamár. A tervezője egy banális
kút fölé akarja állítani, — hol itt az emlékszerűség ? De mindez csak kismiska ahhoz képest, a m i
Londonban történik. Itt valóságos művészi botrány kerekedett, mely egy év óta nem akar elülni.
Igaz, hogy itt egy egész lovasszoborról van szó.
Haig tábornokot, a világháború angol főparancsnokát kell ércbe önteni. Mr. Hardlmann m á r egy
tervet csinált róla, amellyel egész Angliát megbotránkoztatta. Mert a tábornokra csak rá lehetett valahogy ismerni, de a lovára sehogyan sem,
Hiába mondta a szobrász : én nem hasonlóságra
dolgozom. Ладу távolság, szabad ég, történelmi
jelkép — ez az én elgondolásom. (Azt mondják :
a tábornok özvegye idegsokkot kapott ettől az elgondolástól.) Nosza meg kellett csinálnia másodszor is ezt a tervet. A második tervtől még jobban
megijedtek a szakértők. Főleg a lószakértők.
(Pedig ebből több van Angliában, mint a m ű értőkből.) Micsoda ló, micsoda ló — mondták
ijedten. Hisz ez n e m egy telivér, ez — borzasztó
még kimondani is — ez egy félvér. Ez egy tábornok lova ? (Újabb idegsokkok.)
És London,
ahol a legrosszabb szobrok ée a legszebb lovak
vannak, most egy ú j Haig-szobor után kiáltoz s
egy országot adna egy l ó é r t !
TPARMŰVÉSZEK AZ ÁRUMINTA VÁSÁRON.
Mint az elmúlt évben, az idén is az iparművészek tekintélyes csoportja vonult ki kisebbnagyobb gyűjteménnyel az Árumlntavásárra. A csoport elhelyezésének, szervezésének m u n k á j á t Gorka
Géza, a Móga és a Mindszenti-Ferdel házaspár
végezte el nagy áldozatkészséggel. A vásár eredménye, ha nem is jelent teljességet, mindenesetre
igazolja azokat az iparművészeket« akiknek volt
bátorságuk erre a vállalkozásra és igazolja azt az
álláspontot, hogy a tavaszi vásár és az iparművészet mint árucikk a mai ember szemében nem
összeegyeztethetetlenek.
(*)
Д

MONZA-ISKOLA IPARMŰVÉSZETE. A fejlődőolasz nagyiparnak egyik erőssége az a modern
szellemű iparművészeti iskola, mely nyolc év óta
működik Milano szomszédságában. Ugyanaz a
királyi palota látja vendégül az iskolát, amelyben a
nemzetközi iparművészet kétévenkénti szemléit rendezik. Az iskola igazgatását Guido Balsamo Stella
és felesége Anna Balsamo Stella nagy szakértelemmel vezetik. Alig van olyan osztálya az iskolának,
melyben a növendékek ne produkálnának finom,
szép tárgyakat. A falfestés, a szövetfestés, a szövés,
a fa- és kőfaragás, a kerámia, a vasművesség és az
ötvösosztály csupa friss, színes, ötletes formát kultivál. A naiv népiességtől a raffinált ornamentális
kifejezésig mindenféle nyelven beszélnek ezek a tárgyak. Egy kellemes, nagyvilagi tónus uralkodik az
iskola szellemében. Talán van benne a sokféle
hatás közt erős magyaros akcentus is — ne nehezteljünk érte. Higyjék el, hogy a fiatalok jóbarátságban akarnak lenni a mi iparművészetünkkel, azért
szólítják meg Kozmát, Kaeszt, Tóth Gyulát a saját
anyanyelvünkön.

124

\

KÉZMŰIPAR ÉRDEKÉBEN.
Tudvalevő,
hogy a kézműipar világszerte igen nehéz
helyzetbe jutott a gyáriparral szemben. Az immár
másfél évtized óta aktuális gazdasági bajok mellett
a kézművesség még a technikailag erősebb indusztrializmus nyomását is érzi. Mindenütt szavalnak,
szónokolnak az érdekében. De tenni csak igen
keveset tesznek. Franciaország most jó példát
mutat a kézműipar felkarolására. Párizs környékén kis kézműves-városnegyedeket a k a r n a k létesíteni. Az első ilyen kézműipari központ a jövő
év kezdetére már készen is lesz. Hetven lakást és
330 műhelyt építenek fel benne, de azonkívül lesz
közös kiállító helyiség, kereskedelmi és hitelintézeti
iroda s mindenféle modern üzem is az épületekben. A kisiparos itt huszonöt évre bérelhet egy
helyiséget olcsó áron. Ehhez hasonló műhelyházkomplexumok a város m á s pontjain is lesznek s
az a terv, hogy némelyiket egész kis műhely-várossá
fogják kifejleszteni. A háború előtt minálunk Is
megvolt a m a g a helye a műhelyház-építésnek a kislakásos városfejlesztő programmban. De hol van
már ez az idő ?
| ^ G Y TÁNCOSNŐ HALÁLÁRA. A t á n c is
'' művészet, egy neme a plasztikának s Anna
Pavlova, aki feledhetetlen örökségül hagyta egy
haldokló hattyú gyönyörű táncfiguráját maga után,
bizony szebben bánt a s a j á t testével, mint sok
szobrász az agyaggal. 1907-ben tűnt fel Londonban s azóta világhírűvé lett. Maguk a díszítőművészek pedig annyi inspirációt köszönhetnek
neki, mint a n n a k idején Lo'íe Fullernck, a híres
«tűztáncos»-nak. Ez a szecessziós vonalvezetés
merész kitöréseire bátorította a dekoratív művészeteket, Pavlova pedig a muzikális vonalak nyugodt egyszerűségére. Egynéhány nagy művészi
élmény emléke marad utána.
XTILÁGITÓ VÁROSKÉPEK. A májusban meg* nyíló nagy berlini városépítészeti kiállítás
nemcsak méreteivel, hanem ötleteinek sokaságával
is merőben elüt minden eddigi hasonló kiállítástól.
Párizs városa is külön csoportban mutatja be ú j
utcáinak, tereinek, kertjeinek, szociális intézményeinek és kislakásos bérházainak fejlődését. Mintegy
negyedmillió pengőt fordítanak erre a párizsi csoportra, amely a legérdekesebb újításokat eredeti módon
viszi a nézők szemei elé. Világító tervrajzok, sőt
mozifelvételek is készültek a városról.
Egyes
városrészek párpercnyi filmfelvételen tudják bemutatni növekedésüknek több évtizedes történetét.
"EpLORIDIANA. Nápoly egyik napsugaras pontján egy gyönyörű villa neve ez a szép olasz
szó. Valamikor Antonio Niccolini építette egy szép
királyi metresznek, a híres Vomero-nak. Most
pedig gyönyörű múzeum lett belőle, mely alkalmas
lesz arra, hogy még több idegent vonzzon a szicíliai
napsütésbe. A hivatalos megnyitása már három
évvel ezelőtt volt, de csak most adták át a nyilvánosságnak. Mindenféle régi iparművészeti ágazat
képviselve van gyűjteményében : kerámia, porcellán, elefántcsont, bronzok, cmail-munkák. De
a leggazdagabb a porcellánanyag, mert ebből magá-

hói mintegy ötezer tárgy van a Florldianában.
Teásedények, órák, szelencék, keretek, kések,
fuvolák, szobrocskák, festett tálak, — minden.
A világ minden valamirevaló gyári m á r k á j a . Feltűnően szép egy scvrcsi kávéskészlet, mely valamikor Mária Antoinette birtokában volt. A drága
s becses gyűjteményt egy hajdani mecénás, Placido
di Sangro teremtette meg, akitől nemrégiben öngyilkossá lett u n o k á j a örökölte. Özvegye pedig odaajándékozta az államnak.
"|V|" ODERN BUTORHUZATOK. A modern lakásberendezésben m á r nincs akkora szerepe a
bútorszövetnek, mint régebben volt. A purizmus egyszerű, nyugodt síkokat követel s száműzi a felesleges díszt. Annál fontosabb tehát, hogy az a kevés
selyem, vagy szövet, mely mint függöny vagy takaró
a szobába kerül, ne zavarja a stílust. Természetes
tehát, hogy az állat- vagy növényvilág sem rcláis,
sem stilizált formákban ezeken a szöveteken helyet
nem kap. Kockák, körök, csíkok, hcngeralakok,
ombréminták, egymással párhuzamosan futó spirálisok, textil-mustra szalad végig ezeken a bútorszöveteken. A tcxtilgyárak persze csak nehezen
szánják rá magukat, hogy a soká annyira kedvelt
madaras, lepkés, kalitkás, pagodás szövetek helyett
ilyen egyszerű motívumokra térjenek rá. De van
ennek a húzódozásnak más oka is. A szövetgyárak
és selyemgyárak szeretik a «szakmabeli» rajzolókat.
Ebben nekik igazuk is van. Az a festő, vagy iparművész, aki velük csak «inspirált» terveit közli,
nekik alig mond valamit. A motívumokat az
«anyagban» kell elgondolni, ahhoz szövőszéki gyakorlat is kell. Az is bizonyos azonban, hogy akik
a munkapad mellett dolgoznak valamelyik gyárban, rendszerint nehezen hajlanak az ú j ízlésvonalak felé. Innen van, hogy alig 3—4 név szokott
megismétlődni külföldön is a sikerült bútorszövetminták mellett. A németeknél ma körülbelül László
Pál, a magyar származású iparművész n y ú j t j a a
legérdekesebb szín- és formaváltozatokat. A franciáknál, akiknek hatalmas régi cégeik vannak
bútorszövetek gyártására, — Tassinari, Rodler stb.
— különös módon három nő vetélkedhet az elsőségért. Delaunay Sonie, Henry Ilelén és DjoBourgeois Elive egyformán értékesek ezen a téren.
Valamennyien nemcsak tervezik, de csinálják is
saját műhelyükben a szövött holmikat. Különösen
érdekesek a három közül az utolsónak a függönyei
s bútorszövetei, melyek mindenütt szerepelnek,
ahol férjének, a modern építésznek lakásberendezéseivel találkozunk.
П Г É R K É P MINT FALIDISZ. Angolok, németek,
franciák egyformán szeretik. A minap egy
német iparművészeti folyóiratban mutatták be :
egy bécsi gyár tisztviselőinek üdülőházában a nagyterem falára festett óriási térképet Strauss-Likars
Mária, a tehetséges osztrák iparművész. Persze
nem modern térképről van szó, hanem afféle régi,
kalandos képzelettel megrajzolt térképről, aminőkkel
rézmetszetű mappákban lehet találkozni. Hegyek,
vizek váltakoznak benne hajókkal és tornyokkal.
Kitűnő dekoratív felület egy nagy falsíknak elevenné tételére.
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HAMISÍTVÁNYOK MÚZEUMA. Londonban
egészen komolyan beszélnek arról, hogy a
közeljövőben ott egy múzeumot létesítenek a világ
leghíresebb hamisított műkincseiből. Minthogy az
oda került tárgyak csakis «előkelő» hamisítványok
lehetnek (melyekkel egykor tudósokat, múzeumi
szakértőket sikerült becsapni), a legjelentékenyebb
hely e múzeumban az amerikaiaknak fog jutni.
Mert magának a ncwyorki híres Mctropolitanm ú z e u m n a k mintegy hárommillió pengő értékű
hamis régisége van. Köztük olyan világhírű darabok, mint a Barnum-cirkusz által mutogatott «tenger asszonya», mely mint világcsoda szerepelt a
m ú m i á k között, míg r á nem jöttek, hogy egy fiatal
m a j o m felső testét és egy hal alsó részét varrták
össze ügyes hamisítók. Természetesen ide kell
kerülnie a híres glozeli kőnek, melynek újkőkori
írásáról évekig vitatkoztak a szakértők, míg végre
— ujjlenyomatokból állapították meg, hogy hamisítvány. A franciák is bizonyosan elő fogják
szedni a Louvre valamelyik szekrénye fenekéről a
jól elrejtett Saitaphernes-tiarát, melyért 200.000
f r a n k o t fizettek ki a múzeum igazgatói, míg nem
tudták, hogy egy ügyes ékszerész svindlimunkája.
De ugyancsak itt fognak helyet k a p n i az olasz
műhamisító Donatelli késő középkori fafaragásai
is, melyekkel igen szép vagyont szerzett a pár évi
börtönbüntetés ellenében a mester, míg most odakerülnek az alkotások, ahová valók — az elrettentő
példák múzeumába.
FILM MINT KÚTFŐ. Edinburgh városa érdekes határozatot hozott. Minden öt évben
filmfelvételt készítenek a város életéről. Nem
mulattatásul, nem színészekkel. Csak azért, hogy
a jövendő történetírók lássák : mily en volt a város
élete hajdanában. I I a a többi angol városok, melyeket hasonló cselekvésre buzdítanak, szintén felkarolják az eszmét : a jövő történetírójának nagyon
könnyű lesz beleképzelnie magát az angol közösségek mai életébe. S ki fognak alakulni a film-múzeum o k . A gondolatnak nagy fontossága van. Képzeljük csak el, h á n y műemlék, mennyi népművészet, micsoda gazdag művészi élet enyészik el
szinte percről-percre nyomtalanul a világban. Kivált a történeti élet művészi részének megörökítésére alkalmas konzerváló-eszköz a film.
Д

Gyermekkori emlékcink szép
AKAKUKÓRÁK.
kakukórája jubilál. Kétszázadik évfordulóját
komoly ünnepségekkel ülték meg.
Felidézték
Anton Kerrer emlékezetét, akinek pontosan kétszáz évvel ezelőtt jutott eszébe, hogy a súlyokkal
s ingával megrakott órát két sippal is fel lehet szerelni s egy vidám kis kakuk m a d a r a t is rá lehet az
óra tetejére illeszteni. így született meg a kakukosóra. De így fejlődött ki egy virágzó háziipar is
Németországban, a Schwarzwald vidékein, ahonnan
a kedvesen cifrázott parasztórák, a gyermekszobák
s konyhák ékességei még ma is milliószámra kerülnek kivitelre. Persze a k a k u k m a d á r is megszaporodott azóta : nemcsak kis f i ó k á k kerültek oda
segédénekeseknek az óra tetejére, de vadász is,
éjjeli őr is, meg m á s egyéb baritonisták. Örömére az
érzékeny lelkeknek s fájdalmára a jóízlés barátainak.
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T T OVÄCSOLT VASKAPUK. A n n a k , hogy m a
az új fémkorszak küszöbén állunk, egyelőre
semmi nyoma sincs a kovácsolt vas iparművészetében. Nálunk már inkább csak m ú z e u m i tárgy a jó
vaskapu,a szép vaslámpa s legfeljebb ha a temetőben találkozunk még egynémely elkésett kalapált
vastárggyal. Pedig ebben a tekintetben a nyugati
államok iparművészete valóságos renaissancc-át
éli. Éppen az ú j építészet k a r o l t a fel a rácsos
k a p u k a t , a boltportálok s kirakatok előtt alkalmazott vasajtókat. Éppúgy, mint ahogy a kilincsek, rézfogautyúk s egyéb fémműves munkák terén
a jó lakatosmunkának is ú j f o r m á i t teremtette
meg. A franciák, akiknél a hagyományos régi
vasművesség fonala egyáltalában n e m szakadt meg,
ma is nagyon megbecsülik a jó vasmunkát. Még a
legdivatosabb p a r f ü m é r i á k és a legkccscsebb cukrászdák is szeretik a kalapált vasnak díszes, figurális formáit. S az az érdekes, hogy a legjobb francia vasművesek között — magyar nevekkel találk o z u n k . Kiss Pál m á r évtizedek óta vezető név
ebben az iparművészeti ágban. U j a b b a n Szabó és
Fehér neve is sűrűu szerepel. Talán n e m is egészen
véletlen, hogy a vasnak, a tűznek és a kalapácsnak
e nemes iparában magyarok is jól megállják a
helyüket. Mily gazdag, szép múltja van nálunk a
lakatosságnak, a kovácsmesterség minden ágának
s mennyi jó példát, sőt jó mestert találhat még ma
is faluhelyen az, aki а pörölyt a k a r j a forgatni,
íme : egy hanyatlásnak indult művészi iparág,
melyre elsősorban építészeinknek kellene felfigyelni.
TPARMÜVÉSZET LONDONBAN. Ugyanakkor,
mikor a régi művészet barátai a perzsa kiállítás
összehalmozott gazdag anyagában gyönyörködtek,
a modern iparművészet barátai számára is gondoskodtak látnivalókról. Előbb egy «modern otthon»
című kiállításon m u t a t t á k be a villamosított háztartásösszes kellékeit és a modern otthon másik
fontos kellékét, a kertet. Csaknem egyidejűleg
ezzel a kiállítással egy n a g y szalonban a svéd iparművészet újabb alkotásait mutatták be. A nagysikerű stockholmi kiállításnak legszebb tárgyait
szállították el Londonba, ezüstből, fából, kerámiából, de főleg a remek üvegből készült alkotásokat.
A svéd iparművészet nyugodt s mégis modern formanyelve, a vésett üvegek technikai tökéletessége
igen nagy hatással volt az angol közönségre. Hiszen
a két északi nép érzületben s ízlésben a m ú g y is sok
közösséget mutat.
A Z ÜJ OSZTRÁK VAS Ü T I KOCSIK. A Deutsche
K u n s t und Dekoration
egyik legutóbbi
számában bemutatja az osztrák államvasútak ú j
luxuskocsijait. Csupa kényelem, elegancia és tisztaság ezeknek a kocsiknak minden szakasza, folyosója. Örömei olvastuk azt is, hogy a bemutatott
fülkék belső berendezésének terveit — H o f f m a n n
József, a kiváló építész-tanár készítette. Meglátszik első pillanatra. Ml itt a Magyar Iparművészet
hasábjain m á r vagy két évtizede írjuk következetesen a megjegyzéseket arról, hogy mennyire fontos a közlekedő-eszközök belsejének Iparművészeti
kiképzése.
Ezenközben várótermek készülnek
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inult századi ízléssel és hajószalónok a francia
királyok stílusában. Tessék csak megnézni ezeket
a bécsi vonatfttlkéket, amelyekben fém, nikkel,
tükör, rúgózás, gumipadló, kilátásos ablak, rézkilincs, poggyásztartó, minden a legmagasabbrendű célszerűség szerint k é s z ü l ! Tessék megnézni őket s azután elgondolkozni, mi a jobb üzlet.
(Igenis, üzlet, mert a vasút is üzlet, kivált ma :
az autók s távautóbuszok versenye idején !) Azután
tessék elgondolni, hogy a gépészmérnök hivatása-e
a magyar vonatokon utazók kényelméről, hálófülkéjéről, ülőhelyeiről gondoskodni, vagy a tapasztalt lakásberendezőké ? És végül tessék levonni a
tanulságot : n e m a művészeket kell pártolniok
vasúti s hajóvállalatainknak, h a n e m a saját üzletüket.
T p O I B E T T , A Z IRÓ. A divat párizsi fejedelme
felcsapott írónak. Kiapadt presztízzsel évek
óta keresi az érvényesülés ú j módjait, hogy a rekl á m szárnyain megaranyozhassa kissé fakultas cégtábláját. Poiret, aki már régóta nem szaktekintély
a divat terén, pár év előtt még a nagy ragyogó
ünnepségek, karneválok és yacht-mulatságok rendezésében élte ki lappangó esztétikai erőfölöslegcit.
M a j d a komolyabb idők elkövetkeztével festésre
adta magát anélkül, hogy a szép atelier-mulatságokon kívül egyéb erkölcsi sikereket ért volna
el. Most azután könyvet írt Poiret. Afféle memoire-okat, amikben kissé szűken méri barátainak
a dicséretet, de a n n á l kevésbbé fukarkodik az öndicséretekkel. Egyszerű fapipával a szájában, mint
elkésett dandyt m u t a t j a be magát szóval és képen.
Már a könyve eímc is bizonyos fenhéjazást árul el,
m e r t nem kevesebbet mond, minthogy «A korszak,
melyet én ruháztam». S aki a könyvet végigolvassa,
könnyen el is hiheti, hogy Poiret két világrész
veszendő ízlésének volt a mentőangyala : Európáé
és Ázsiáé. De abban a világban, melyben egy
párizsi parfőmgyáros külpolitikát ír és sajtóvállalatokat irányít, Poiret joggal tekintheti magát az
ízlés fejedelmének. Az egész könyvből különben
csak egyetlen mondatot érdemes feljegyezni, mert
ez nemcsak szellemes, de igaz is. «A villásreggeli
— m o n d j a egy helyen — angolos volt. Tudniillik
rossz volt és előkelő».
"]%/•" ODERN VARRŐASZTAL. Mi a jámbor
- L " - konzervatív s házias felfogás szemében a
varróasztal ? Valami biedermeier ereklye. Nemes
emléktárgy nagyanyáink idejéből, mikor érmelegítőket kötöttek mellette. És milyen a modern
varróasztal ? Csak nemrég mutatták be Kölnben.
Olyanforma puhafa fiókos-szekrény, amilyen például egy gramofon-szekrény. Alul nagy fiókja van
az anyagok tartására. Fent a fedele felpattan és
gombnyomásra kibújik egy varrógép. Természetesen, mint egy modern varrógéphez illik s villanyá r a m h a j t j a . És külön kis villanylámpa van hozzákapcsolva, hogy világítson. Állva, vagy ülve egyaránt lehet mellette varrni. S az, aki dolgozik,
játszva nyúlhat minden szükséges szövetdarab
után. Végül pedig másodpercek alatt becsukódik
az egész varróasztal s lesz belőle egy kis falhoz
lapuló szekrényke. Mely egymagában egyesíti a
varrógépet s az anyagraktárt.

f i O M O I SELYEM. A Studio egyik nemrég megjelent
számában Ilavasi Guidonak comoi selyemgyárából való brokátokat mutat be. Ezek a csodás
bíborban és viruló zöldben bemutatott selymek
megerősítik azt a véleményt, hogy a finom textiliák
barátainak már ezen a területen sem kell okvetlenül
a régiségek felé fordulniok. A ducenek készült
zöld selyem az empire selymek legfényüzőbb fajtáival is vetélkedik. Egy skarlátvörös selyem,
amelybe a Pax szó van megismétlődő mustraként
beszőve, a pápa tiarája és pluviáléja részére készült.
Egy rendkívül szívós és dolgos vándorélet nemzetközi tanulságai után fejlesztette kicsiből naggyá
ipari üzemeit a comoi selyemgyáros.

• TÁRSULATUNK •
• KÖZLEMÉNYEI •
A Z О. M. IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 1931.
évi rendes közgyűlését július 6-án d. u.
5 órakor tartotta az Iparművészeti Múzeum könyvtártermében. Elnökölt Szablya-Frischauf Ferenc alelnök. Jelen voltak : Seenger Béla alelnök, Agotai
Lajos, Dálnoki Kovács Jenő, Gádor István, Gorka
Géza, Hausvvirth Ödön, Hosszú István, Kórody
György, F. Kovács Erzsébet, Kölber Dezső, Ligeti
Miklós, Majoros Károly, dr. Pacher Béla, Pctrovics
Elek, Szablya János, Szabó Rezső, Tóth Gyula stb.
választmányi tagok, Aporné Irma, Abrahámné
Rucsinszky Anna, Báthory Júlia, Bodrog Erzsébet,
M. F. Deli Anna, Dallos Hanna, Duha Melani,
Endrő Margit, M. Kiss Erzsi, Kandó Magda, Kovács
Margit, Kisné Kende Judit, Szabadiné Strasser
Lídia, Tóth Rózsi, Török Ilona, Zadubánszky Irén,
Zllzer Hajnalka, Baja Sándor, Blau E. Sándor,
Bodonyi Jenő, Cser Károly, Czigler Béla, Dénes
Miksa, Diener Márton, Fischer Zsigmond, Fónagy
Béla, Gróf József, Ilirmann Ferenc, Horváth Jenő,
Hoffmann Ferenc, Jauernik Nándor, vitéz Katona,
Kaesz Gyula, Klein Béla, Klein M., Kossuth János,
Kunvvald Cézár, Marcinka Rezső, Mezcy Ödön,
Misák László, Móga Endre, Molnár Kálmán, Naményi Ernő dr., Németh Imre, Neuhauser János,
Petry Béla, Révész Ernő, Sípos Lajos, Staudhammer Károly, Salamonek F., Saefer Ferenc, Simay
Lajos, Szentgyörgyvári Gyenes Lajos, Tompa
Kálmán dr., Valnicsek Béla, Végh Gusztáv, Yladár
Sándor és még sokan mások.
Elnök miután megállapította, hogy a közgyűlést
minden törvényes és alapszabályszerlnti formák
betartásával meg lehet tartani a következő szavakkal nyitotta meg a gyűlést :
Mélyen tisztelt Közgyűlés ! Az évzáró közgyűlés — ez a mi mai összejövetelünk — az elmúlt év
minden munkájának záróköve. Még állanak az
állványok, melyek a gonddal faragott köveket tartják a felhajló-ív két oldalán. Ezeket a súlyos köveket az elmúlt évben fáradságos munkával emeltük helyükre. Itt vagyunk csaknem mindnyájan,
akik az elmúlt év munkájában és a munka felelősségében részt vettünk. Megjelentünk a zárókő ünnepélyes behelyezésére, hogy azután lehordjuk az állványokat és az elmúlt év munkája, eredményei
teljességükben megmutatkozzanak.

Ebben az ünnepélyes pillanatban emlékezzünk
meg Györgyi Kálmánról, akinek halála óta egy
nélküle átdolgozott év telt el. Az ő szellemét kell
idéznünk, mikor az ő hagyatékával, az utána
maradt szellemi vagyonnal folytatott sáfárkodásunkrói számot adunk. Egy esztendőt dolgoztunk
át az ő eleven irányító értelme, előbbrevivő akarata
nélkül. Nehéz és válságos esztendő múlt el azóta,
hogy Györgyi Kálmán közülünk eltávozott és mi,
akik az ő örökét átvettük, akik az ő m u n k á j á t
vállainkra vettük, most az év eredményének lemérésénél súlyos vallomással tartozunk. Be kell vallanunk, hogy míg közöttünk élt és dolgozott a baráti
közelségben ismerősünk volt. Ismertük a szokásait, tetteinek legbelsőbb rúgóit, láttuk erőfeszítéseit, a külső s belső harcait, melyek emberi szeretetreméltóságán át is drámaian kiütköztek. Ugy
láttuk, azt hittük, ismerjük őt, ahogy ember ismerheti barátját és munkatársát. Most bevallhatjuk,
hogy csak az elmúlt év munkájában, mikor az ő
munkájának körén belül éltünk, mikor az ő nagy
egyéniségének dimenzióiban mozogtunk — akkor
láttuk meg igazán, hogy ki volt Györgyi Kálmán.
Mindig idéznünk kellett az ő gazdag emlékét,
hívnunk kellett az ő erejét, és szólítanunk kellett az
ő hitét. Az ő lelkessége, nagy lobogása volt a mi
megsokszorozó erőnk, az ő bennünk élő emléke volt
munkánk zsinórmértéke. Az ő szellemében igyekeztünk továbbvinni azt a kullúrmunkát, ami reánk
maradt — és ha van valami érdemünk ennek a
munkának elvégzésében, úgy azt Györgyi Kálmán
közöttünk élő szellemének köszönhetjük.
Azóta, hogy Györgyi Kálmánt elszólította közülünk a halál, kaszája suhanását többször hallottuk
közvetlen közelünkben. Lengésére kidőltek sorainkból olyan értékek, kiknek elvesztése munkánknak,
céljainknak igen súlyos vesztesége volt. Elhúnyt
D i v a l d K o r n é l , а kitűnő tudós, а fáradhatatlan kutató, akinek munkája egészen egyedülálló a
magyar iparművészet múltjában. Ü j utakon haladt,
ú j területeket fedezett fel а magyar Iparművészet
elfeledett korszakaiból. Feldolgozta, rendszerezte
a felkutatott kincseket és ezzel olyan művelődési
szolgálatokat végzett a magyarságnak, melyeket
egész terjedelmükben ma még sem belátni, sem
kellően értékelni nem tudunk. Munkájának eddig
gazdagon érett eredménye az az öntudat, melyből büszkén nézünk a multunkra vissza és bizalommal várjuk a jövőnket.
Meghalt gróf Hadik-Barkóczy Endre, ki Társulatunknak hosszabb időn át elnöke volt és feledhetetlenné tette emlékét az ő áldozatkész munkájával
és szívélyességével.
Még friss a hant Glück Frigyes választmányi tagunk sírján. Olyan műbarátot veszítettünk el
őbenne, aki éleslátásával, gyakorlati érzékével igen
értékes munkatársunkká szegődött és évtizedeken
át lelkesen, buzgón és eredményesen támogatta
céljainkat.
Az év munkája fölött ezek voltak a komoran borús fellegek. Nehéz időket éltünk át. Csak néha
csillant ki a kékség derűje. A nehéz gazdasági viszonyok között csak a legnagyobb erőfeszítéssel
tudtunk megfelelni feladatainknak. Önök — mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim — mindnyájan
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