
hiány alig vehető észre, a lágy anyagok ös sze -
omlanak gazdag dekoratív ornamentumok ha-
tása alatt. Ama nagy batikszeretetnek halk 
visszhangja kel itt, mely mint egy keleti hul-
lám borította el pár évvel ezelőtt Berlin divat-
művészetét s most lassan minálunk is egyre 
több tisztelőt szerez a jávai technikának. Az 
új textilműhelynek mindenesetre jelentős sze-
repe lesz abban, ha ez a szeretet még álta-
lánosabbá válik nálunk. 

DIVATM ŰVÉSZET 
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A HÍMZETT KALAPDÍSZ. Az iparművé-
szet térfoglalásának még a divat terén 

is annyi akadálya van, hogy mindig örülni 
kell, ha egy-egy újabb hódítását tapasztaljuk. 
Az újabb nőikalapdivaton egyre gyakrabban 
látjuk a hímzéseknek valamely formáját: akár 
a közönséges, akár a gyöngyhímzést. A hím-
zett virágok számra nézve messze túlhaladják 
a többi, mesterséges virágdíszt és hogy a 
kvalitás dolgában mit jelent a nagyrészt gyári-
lag termelt kalapdíszekhez képest, azt igazán 
felesleges bővebben fejtegetni. A kalapdíszül 
szolgáló hímzések stílusban is egyeznek a 
többi fajta hímzésekkel: színeik a pamut-
fonalak mély, telt színeivel ragyognak, a gyön-
gyökből a hosszúfajta üveggyöngyök kedvel-
tek. Az egyik kalapon a szalag, másikon maga 
a kalap, annak a felülete, a karimája vagy a 
szegélye van motívumok füzérével vagy szét-
szórt virágokkal díszítve. Örvendetes jelenség 
ez, mert talán utat fog nyitni az iparmű-
vészet nemesebb értékeinek a nőidivatcikkek 
egész kereskedelmi szellemű világában. 

MAI D I V A T L A P S Z É P S É G E K . Egy 
rendkívül finomízlésű iparművésznőnk, 

Schwemmlené Tobler Gizella, akinek divat-
tervezéseit a Magyar Iparművészetben is bemu-
tattuk, nemrégiben illusztrációi jellemzésére 
egy kis cikket írt a Slickerei- und Spitzen-
Rundschauba. Ebben olyan egyszerű és frappáns 
jellemzését adja a saját s egyben általá-
ban a mai művészkézből származó divat-
szépségeknek, hogy érdemesnek taríjuk itt e 
cikk pár sorát szószerinti fordításban adni. 
„Tudom, hogy rajzaim kissé túlzottak, de 
azért azt akarom, hogy nagyon finomak legye-
nek s mindig az igazi nőiességet, az örök 
tetszenivágyást fejezzék ki. Mindig karöltve 
akarnak járni a divattal, de azért túl is akar-
nak azon nőni s az is fontos, hogy a test 
mindig többet számítson, mint a ruha. Nem 
ruhák kellenek, rajtuk egy-egy fejjel, hanem 
testek, melyeket ruha fog át, vagy amelyek 
körül ruha hullámzik. Bosszankodom, hogyha 
ezeknek a hölgyecskéknek a tekintete csak 

MÚZEUMI SÉTÁK. (írta: Czakó Elemér. 

Különlenyomat a Múzeumi és Könyv-
tári Értesítőből.) Nemcsak tanulságos, de 
rendkívül érdekes olvasmány is ez a füzet, 
mely három nagy német múzeum etnográfiai 
anyagának feldolgozásáról számol be. Egyet-
len szempont vonul végig a három múzeum-
ban tartott szemlén: miként tudja a három 
gyűjtemény a nagyközönség tanítását é s szép-
érzésének nevelését fokozni. A berlini királyi 
népismertető (Volkskunde) múzeumok a kon-
zervatív felfogásnak hódolnak: minden a 
tudományos kutafást szolgálja s alig esik 
valami tekintet a nagyközönségre. A dahlemi 
múzeum már Ázsia kultúrájának tárgyi anya- 9 7 

S c h w e m m l e n é Tobler C l se l a S c h w e m m l e -
Gizella : Dlvatvázlat . T o b l e r : Modeskteze . 

a ruhákon jár. Ilyenkor virágcsokrot vagy 
rózsát adok a kezükbe, hogy ne legyenek 
olyan hiú csacsik. Azért szeretem annyira a 
képszerű rajzokat, azért állítom oda gyakran 
egy-egy terrasz szélére figuráimat, hogy a 
kertbe nézzenek s a hulló lomb után tekint-
senek. Vagy egy kis szellő lengedezését jel-
zem, amely a ruhát oda tapasztja testükhöz 
s arra készteti őket, hogy a kalapjukat meg-
fogják. Máskor táncosnőt rajzolok, amint 
libegő ruhájában rózsafáncot lejt. így szere-
tem csinálni, mert nem is tudom másként, 
mert csak így telik benne igazi gyönyörű-
ségem." 

SZAKIRODALOM 
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gát a Bruno Paul által létesített épületben 
akként rendezte el, hogy a belső (tudósok-
nak) és a kiilső (közönségnek) szánt anyag 
egyként szóhoz jusson. Míg a kölni múzeum-
ban ennek összegyűjtője, tudósa, rendezője, 
tervezője, építésze és vitrinái kigondolója 
Fischer Adolf olyan múzeumot létesített, amely 
— úgy látszik — nemcsak a keletázsiai mú-
zeumoknak, hanem általában a modern oktató-
múzeumoknak is hosszú időre példájául fog 
szolgálni. Páristól Bostonig é s Tokióig járt a 
fáradhatatlan öreg szervező egy-egy állvány-
formát vagy célszerűbb elhelyezést tanulni. 
Ahogyan Czakó dr. elmondja nekünk e mú-
zeum keletkezésének aprólékos és alapos 
munkáját, az egy tudós emberpárnak hős-
költeménye. Közben " azonban egész világot 
nyit meg olvasóinak szeme elölt. Bepillan-
tást enged a keleti gyűjtemények történetébe 
és rávilágít arra az egyoldalúságra, mely egész 
művészi kultúránk megértését az európai mű-
vészetek fejlődésére alapította. Amint a XVII. 
század az anlik világ emlékeit, a drága ötvös-
munkákat és a kiválóbb képeket gyűjtötte, a 
XIX. század Egyiptom, Asszíria és Babilon 
múltjára meg a középkorra fordította figyel-
mét, úgy lesz a huszadik század legfontosabb 
muzeáiis feladata: Ázsia kultúranyagának fel-
dolgozása. Részletes elmélyülése mellett is 
nagyvonalú múzeumpolitika szempontjai lebeg-
nek a szerző előtt. Bode álláspontját fogadja 
el, benne látja a modern múzeumok artisz-
tikusan oktató elvének atyamesterét é s mint 
ez, ő is a kor demokratikus kultúrájának 
szolgálatába akarja állítani a jól vezetett 
múzeumokat. Ezért emeli ki mindenütt a 
múzeumok ily irányú tevékenységét, a berlini 
fiókmúzeumokat, a múzeális előadássoro-
zatokat, a néptanítók részére való szemi-
náriumi gyakorlatokat stb. Pontos és szak-
köröknek is tanulságos szemlék ezek, melyek 
az épület külsejéből a szervező szellem leg-
mélyebb gyökeréig lenyúlnak, a laikus olvasó 
pedig ama gyönyörűséget érezheti a szemlék 
végeztével, melyet csak egy nyílt szemű és 
biztos ítéletű vezető tolmácsolásával érez-
hetünk. 

SZENT ANTAL CSALÁDI OTTHON. (Max 
Ruchty: Das Landhaus „Sanct Antonius". 

Ein Künstiertraum. Koch, Darmstadt, 1918 
kiadása.) Képeskönyv, mely egy szelíd, álmo-
dozó építész szép vízióit adja. Egy házat épít 
magának, valahol a Senki szigetén, egy tün-
dérpalotát, mely magányos vágyainak reali-
tásait tükrözteti. Egy művésznek megálmodott 
családi lakóháza ez, melyben a reggeliző-
szobától a húzós kútig, a kandallótól a vas-
kerítésig minden művészi, kifinomult, egyéni. 

9 8 E csöndes álmodozó valamely középkori temp-

lombarát áhítatát hozta magával a világra s ez 
nemcsak a ház patrónusának — Szent Antal-
nak — megválasztásában jut kifejezésre, hanem 
abban az önmegtagadó rajongásban is, mely-
lyel a szép dolgokon, az egyes szépségjelen-
ségeken csügg, mintha azok valamely elvont 
érzésvilágnak szimbólumai volnának a földön. 
Mindazonáltal csak helyenként van benne 
középkori bútorművességre való emlékezés. 
Egészben a mai ember ornamentális kedvte-
lése vonul végig szobáin, bútorain, épület- és 
kertrészlefein. Erős stílusérzékenységébe a 
délnémet népművészet reminiszcenciái is bele-
játszanak, néhol ez valóban modorosan is hat, 
de egészben szerencséskezű tervező Ruchty. 
Még messze van attól, hogy a legjobb németek 
közt lehessen említeni a nevét, ámde kétség-
telen, hogy van egy olyan tulajdonsága, mely 
sok földijéből hiányzik: színes, lükfető, szív-
dobogtató fantáziája van. Szólni tud olyan 
emberekhez, akik felrezzennek a szép zenére, 
akár hangszerből, akár versből, akár vázlat-
könyvből zeng az. A kort tükrözteti vissza, 
ezt a mi lelkileg megtépett korunkat, mely a 
múlton és a jövőn romantikus ájultsággal 
mereng, színekhez menekül a csukaszürke 
világból és úgy gondol egy-egy márvány-
kandallóra, öreges öblös székre, mint fáradt 
vándor a templompadra. 

LEVELESLÁDA 
EMLÉKSZOBRAINK MEGDICSŐÜLÉSE. 

Kedves Szerkesztő Úr! Németország 
egyik legnagyobb lapjába, a Frankfurter 
Zeitungba, egyik legolvasottabb írójuk, Kalk-
schmidt Jenő arról írt a minap igen komolyan, 
hogy mi volna, ha a hadsereg fémszükség-
leteivel számolva most már ama néhány ke-
véssé sikerült emlékszobrot is elrekvirálná 
a katonaság, melyek egyik-másik város köz-
terén éktelenkednek. Azt gondolom, itt volna 
az ideje, hogy szövetségi hűségünk újabb 
bizonyságául gyorsan és csattanó módon 
eléje vágjunk Németország elhatározásának 
— a magunk rossz szobrai felajánlásával. 
Képzelje el, kérem, mily nemzedékekre szóló 
példája volna ez a műtörféneti hazafias ön-
feláldozásnak, ha a jövő iskolákban tanítani 
lehetne a gyerekeknek: egy szép napon meg-
indultak a szavaló, a hadonászó, az alle-
góriáikat fájlaló é s a karosszékbe süppedt 
bronzalakok, hogy megváltsák önkéntes halá-
lukkal a nemes réztetőket, a becsületes kilin-
cseket, az ártatlan gyertyatartókat é s a szép-
önfésű harangokat. Én láttam őket — mond-
hatná a tanító úr —, amint mentek meghalni 
a cs. és kir. hadianyagszertárba. Láttam, amint 
a tűz sisteregve olvasztotta meg tagjaikat. 
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É s láttam őket harminc é s felesek gyanánt 
gördülni és gyorstüzelve kattogni. É s láttam 
feltámadásukat i s : a háború után újra szobor 
lett belőlük, de nemes, jó é s szép. Nem 
temető volt nekik a nagy tűzvész, hanem 
tisztítótűz. Hősiességükkel tették jóvá azt, 
amit valaha a szobrászmester ellenük vételt. 
Igaz tisztelettel Emődi Sándor dr. 

K R Ó N I K A 
CWSCakSCMD̂  

MAJOVSZKY PÁL DR. miniszteri tanácsos 
nyugalomba vonult és ez alkalomból a 

király kitüntette őt a Lipót-rend lovagkereszt-
jével. Ehhez a május hó 15-én a lapokban 
megjelent rövid hírhez van néhány szavunk. 
Majdnem két évtized óta látjuk őt a kultusz-
minisztérium művészeti osztályában, ahol mint 
volt főnökének, K. Lippich Eleknek legmeg-
bízhatóbb és legértékesebb munkatársa, majd 
annak távozása után az osztály élén bámu-
latos intenzív tevékenységet fejtett ki a magyar 
művészet fejlesztése érdekében. De hatásköre 
egyre bővült s az osztályába tartozó minden 
ügyet egyforma szeretettel és odaadással 
intézte. Kíméletlen volt maga iránt s sajnálta 
magától a nyugalmat. A lázas, idegbontó, 
szakadatlan munka egyre sorvasztotta erejét 
olyannyira, hogy végre orvosainak szigorú 
kívánságára meg kellett válnia annyira szere-
tett ügykörétől, amelyben oly sok áldásosat, 
hasznosat kezdett és maradandóan értékeset 
alkotott. Szívből sajnáljuk az érdemes férfiú 
távozását a minisztériumból, de reméljük, hogy 
a tartósabb pihenés visszaadja egészségét s 
hogy a magyar művészi kultúra terén jövő-
ben is értékesíti tapasztalatait, szakavatoílsá-
gáf és választékos ízlését. Nagy szűkségünk 
van olyan önzetlen, tisztalelkű és nemesen gon-
dolkozó kultúremberekre, mint Majovszky Pál. 

A GELLÉRTFÜRDŐNEK É S SZÁLLÓNAK 
évek hosszú sora óla vajúdó építkezését 

és berendezését nemsokára befejezik s átad-
ják rendeltetésüknek. Ezt következtetjük abból, 
hogy a székesfőváros az Iparművészeti Társulat 
közvetítésével a fürdőt és szállót hirdető művé-
szi plakát tervezésére pályázatot hirdet. A felhí-
vást e számunk hivatalos rovatában közöljük s 
felhívjuk reá grafikus művészeink figyelmét. 

AMAGYAR KERESKEDELMI É S IPAR-
KAMARÁK HÓDOLÓ DÍSZFEL1RATA. 

Zutt A. R. tanár műhelyéből a modern ma-
gyar iparművészeinek újabb remekbe készült 
darabja került ki: paliszanderfából való talap-
zatra erősített lapos szekrényke, amelyben 
olfárképszerűen helyezkedik el a magyar-
országi kereskedelmi és iparkamaráknak a 
királyhoz intézett hódoló felirata. Az ember-

magasságot meghaladó mű tömegében három, 
arányosan kisebbedő részre tagozódik, ame-
lyeknek vonalmenefe összhatásában kecsesen 
fölfelé szökellő. A művészt tervének elgondolá-
sában két alapelv, illetve követelmény vezette: 
egyfelől kerülni akart minden megszokott 
formát, mert hisz ma már sablonszerűén ki-
alakult obiigái formája is van az efajta hódo-
lati díszajándékoknak, melyek művészietlen-
ségükben és egyhangúságukban veszedelme-
sen hasonlítanak a gyárilag készült különböző 
versenydíjakhoz. Másfelől lehetővé kellett ten-
nie, hogy a magyarországi és a horvát kama-
rák két külön felirata együtt, de mégis a köz-
jogi parifásnak megfelelően nyerjen elhelye-
zést. Egy pillantás a műre elegendő annak a 
megállapítására, hogy Zutt a probléma mű-
vészi részét szerencsés ihlettel oldotta meg. 
De nem kevésbbé ötletesen felelt meg a mű-
vész a gyakorlati követelménynek is, amennyi-
ben a szekrényke egyképp nyitható élőiről is, 
hátulról is, kiképzése mindkét oldalán azonos 
s fgy a kétoldalt nyert felületen testvériesen 
osztozkodnak Magyarország és Horvátország. 
A szekrényke alapanyaga masszív bronz, gaz-
dag ezüst díszítéssel. A szárnyas ajtók és a 
bronztalapzat ibolyaszínű bőrrel vannak be-
vonva. A szekrényke négy ezüstből való lába 
inalachitgömböcskéken nyugszik; a lábak dí-
szítésének főmotívuma a kereskedelmet jel-
képező vitorláshajó s a hajót körülnyaldosó, 
egymásra torlódó hullámokat megérzékítő 
részlefdíszíféssel foglalja ös sze a művész a 
különálló egységeket harmonikus egésszé. Leg-
gazdagabb a szekrényke felső oromzatának 
a díszítése. Alapeszméjét a buja pompával 
kivarrott magyar hímzéstői vette a művész, 
de megfelelően átalakítva a tömör fém köve-
telte stílushoz. A középpontból kiinduló, két-
oldalt széf ágazó levél füzérek ovális alakú 
sárga aranytopázt ölelnek körül s a három-
szögbe foglalt kompozíció elefántcsonfgolyó-
ban végződik, amelyen Merkúrnak álló szobra 
szimbolizálja a kereskedelmet és az ipart. 
A szobor kecses mozdulatával, gondos min-
tázásával a mű egyik legsikerültebb részlete. 
A szekrény oromzatán és lábainál azonkívül 
számos kisebb-nagyobb ékkő: lapis lazuli, 
türkiz, gyöngy, smaragd, korall stb. élén-
kíti az ezilst színének egyhangúságát. Kiegé 
szili, egységessé hangolja az egészet a szek-
rényben elhelyezett két. pergamenre festelt 
hódoló felirat. Grafikai szempontból a két 
okirat klasszikus példája, mint lehel a közép-
korban használatos miniatürfestészetet ízlé-
sünknek megfelelően eredeti modern köntösbe 
öltöztetni. Színhatásában mindkét okmány 
rendkívül ízléses. A művésznő, S z ű c s Emmy, 
aki Zutt tanár ulasítása szerint állította ös sze 
a szöveget, a középkor szerzeteseinek áhíta- 9 9 



tos elmélyedésével végezte munkáját. Női 
lélekre valló poétikus érzéssel tarkította a 
szövegrészt rendkívül ötleles képecskékkel, 
amelyek a kereskedelem és ipar különböző 
ágazataiból vett jelenetekkel támasztják alá 
a szövegrészt. A horvát szöveg talán vala-
mivel nyugodtabb é s egységesebb mint a 
magyar, de színhatásában mindkettő egyfor-
mán szerencsésen olvad össze a környező 
díszítéssel. Az egész munka az utolsó simí-
tásig itthon készült, ami újabb tanúbizony-
sága Zutt tanár szervezőképességének, mely 
öt év alatl képes volt a magyar erőknek 
egész gárdáját felnevelni, mely nemcsak ön-
álló munkálkodásra képes, de amelybe egy-
úttal beleoltotla, hogy a vérből való művészi 
iparnak első főfeltétele: a munka becsületes-
sége. Az ezüst díszítés öntéséi, kifűrészelését 
és cizellálását, valamint a többi fémmunkát a 
Magyar Művészeti Műhely végezte kifogásta-
lan precizitással. A címer gipszmintáját Ince 
Sári mintázta, a bőrdíszítés Tull Viktor mun-
kája, a felirat ezüst betűinek fáradságos kifű-
részelését é s felillesztését Frankovszky Béla 
végezte, a fatalapzat pedig Thék Endre gyá-
rát dicséri. Egészben elmondhatjuk, hogy a 
mű mindenben méltó az adományozóhoz, Ma-
gyarország kereskedelme és ipara ö s s z e s s é -
géhez. r. e. 

A HAZAI LAKÁSBERENDEZÉSI IPAR 
VÁLSÁGOS HELYZETÉVEL foglalko-

zott az O. M. Iparművészeti Társulat által 
egybehívott szaktanácskozmány, amelyen Thék 
Endre, Faragó Ödön, Menyhért Miklós, Barta 
Artúr, Baríolfy János, Hosszú István és Mervó 
Márton fejtegették az egyre fenyegetőbbé vált 
helyzetet és rámutattak a bajok orvoslásá-
nak módjára. Az elnöklő Gaul Károly indít-
ványára írásba foglalják panaszaikat és kíván-
ságaikat, hogy a tanácskozáson résztvevő 
tagok áttanulmányozhassák a kérdések egé-
szét. Ezután rövid időn belül megállapítják 
a kormány elé terjesztendő kívánságokat, 
amelyeket feliratba foglalva, küldöttség juttat 
el az illetékes kormányférfiak elé. 

PIPÁK. Régi szép idők eltűnő emlékei a 
magyar kúriák pipatóriumaiból még fel-

felbukkanó pipák. Egy egész világ derűs és 
nyugodalmas filozófiája kapcsolódik hozzá-
juk, a magyar táblabíró világé. Talán semmi 
sem volt annyira jellegzetesen magyar gyűj-
tési tárgy, mint a pipa. S ennek a régi magyar 
érdeklődésnek újra való fellángolásából szüle-
tett meg Bárczy István főpolgármester pipa-
gyűjteménye, melynek néhány válogatott szép 
példányát mutatja most be a Magyar Iparmű-
vészet. A tajtékfaragóipar fénykorából való 
darabok ezek, amelyben a készítő kismester 
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alól, melyek az egész kor formanyelvében ural-
kodtak. A kisplasztikái közlésnek naiv köz-
vetetlensége, az anyagon való uralkodás adja 
meg értéküket. A főpolgármesternek mintegy 
háromszáz darabból álló pipagyüjteménye, 
amelyben igen értékes történeti személyekhez 
fűződő ereklyék is vannak, egy darab igazi 
kulfúrhistória, az elmúlt két évszázad kismes-
tereinek becsületességére vonatkozó adatgyűj-
temény. Ma is vannak nagy számmal nálunk 
pipafaragók. De mesterségük az esztergályos-
ság színvonalára sülyedf le. A „remekbe" ké-
szülő pipák nagy része a figurák tömegével, 
vadászjelenetek, élettelen csoportképek, apró 
állatok egymás hegyén-hátán való felvonul-
tatásával igyekszik csodálatba ejteni a vásár-
lót. Méretek uralják a versenyt, nem a véső-
vel való bánni tudás. Kár, hogy kisplasztiku-
saink a sokféle anyaggal való kísérletezés 
közben rá nem eszmélnek a tajtéknak szép-
ségére, a kiszívott pipa finom tónuskülönbsé-
geinek sajátosságaira és életre nem támasz-
tanak egy hajdan nemes iparművészetet, mely-
nek még ma is bőséggel vannak csodálói, 
amatőréi é s — vásárlói. 

ELŐLÉPTETÉS. A király Szőnyi László 
dr.-t, az Iparművészeti Múzeum főkönyv-

tárosát s az Iparművészeti Iskola tanárát 
múzeumi igazgató-őrré léptelte elő Egy ritka 
szerény, dolgos és értékes munkást ért ezúttal 
a királyi kitüntetés, akinek az iparművészeti 
irodalom nyilvántartása, lajstrombaszedése és 
a fiatal iparművészek nevelése körül közismert 
érdemei vannak. Lapunk olvasóközönsége is 
jól ismeri Szőnyi dr. nevét azokból a tartal-
mas cikkekből, melyekben a múzeum grafikai 
gyűjteményeit és a külföldi szakirodalom újabb 
jelenségeit ismertelte. 

A LIPCSEI VÁSÁR É S AZ IPARMŰVÉ-
SZET. Mint az utóbbi években rendesen, 

úgy az idei tavaszon is megjelentek a lipcsei 
vásáron áruikkal a német iparművészek. Főleg 
a női iparművészek azok, akik a vásárokon 
nagy tömegben jelentkeztek az elárúsíló-
bódékban, hogy ízléses tömegcikkeikkel fel-
vegyék a versenyt a gyáripar többnyire selej-
tes bazári holmijaival. Máris észrevehető, 
hogy az egyes iparművészeti ágak befolyá-
sukkal kényszerítik a gyári termelést is ízlé-
sesebb holmik előállítására és ez sehol sem 
olyan feltűnő, mint a balikban, melyen a nyom-
tatolt batik óriási tömegben vonul fel a kevés 
igazi technikával készült batik mellett. Nem 
kevésbbé elárasztják a piacot az iparművész-
nők vitrinababákkal és porcellánnal, de úgy 
látszik, az az anyag- és technikaismeret, 
amelyre itt szükség van, még nem sajátja a 
művésznők többségének. 


