
iimi ii ii qai'ii m ni k n • n • ! 'm m n i 

kétfejű sassal találkozunk lépten-nyomon szö-
vésben, ékszerben és főleg fa- meg óntányé-
rokon, melyeket a szobák falán dísztárgyul 
alkalmaznak. A bolgár népművészet főleg az 
asszony hiúságának legyezgetését szolgálta. 
Erre való mindenekelőtt a régi ötvösművé-
szet, mely hihetetlen gazdagságát teremtette 
meg a tarkagyöngyös, érmekkel, ezüstlapok-
kal stb. teleaggatolt láncoknak, nyakdíszeknek, 
homlokszalagoknak, továbbá az ékkövekkel 
kirakott fülbevalóknak, melyek legtöbbnyire 
nehéz cizellált arany- és ezüstgyűrűk. A kar-
pereceknek ezerféle változata van és az ötvös-
ségnek másik területe a ruhaöv is a kalapált, 
finoman cizellált arany- meg ezüstcsatok 
jellegzetes keleti meg délszláv formáit tün-
teti fel. Ezen övcsatok közt nagy számmai 
vannak a valódi gyöngyházból valók, be-
vésett bibliai jelenetekkel. A bolgár nő így 
felöltözve a hatalmas és gazdag múltnak 
megelevenedett darabja, akinek ízlése mégis 
a textildarabok megválasztásában jut leg-
inkább szóhoz. A régi népművészet hamisít-
tatlan emlékei közt főleg az arany- és ezüst-
fonállal, továbbá a finom selyemre áttöréssel 
készült hímzések a legszebbek. Naturalisz-
tikus díszítőelemeik az eleven természet-
szemlélet szülöttei és sok rokonságot mutat-
nak általában a délszláv népek motívum-
kincseivel. Rózsák, akácvirágkoszorűk, virág-
cserepek, melyekből kis fácskák nőnek ki 
csodálatos könnyedségű harmóniában válta-
koznak. Néha oly sűrű a vörös (Szófia 
környékén) vagy a sötétkék és sötétbarna 
(Küstendil környékén) a vásznon, hogy az 
egész valami dús szövethez hasonlít. A bolgár 
népművészetnek is megvan persze a maga 
ellensége: az európai kullúra s evvel együtt 
a gyáripar beözönlése a sokáig elzárt bolgár 
falvakba. De lelkes műbarátok igyekszenek 
régi hajtásait megőrizni és az iparművészeti 
iskola oktatásában is megvan az a törekvés, 
hogy a népművészet vonalait, nyelvét a városi 
ízlés számára készült tárgyakon tradicionális 
kegyelettel újra szóhoz juttassák. 

hazudik, bizonyára épp oly kevéssé válik 
e tantétel díszére, mint a pappendekliből 
készült vasoszlop, vagy a malterból való 
márvány. Vagyis előrelátható annak az idő-
nek elkövetkezése, mikor a szurrogátumok 
nagyipara annyira rá fog nehezedni a világra, 
hogy a vászonabroszról, mint valami kivétel-
ről, külön jótálló írást kell majd kérni a 
kereskedőtől é s az, aki igazi kecskebőrrel fogja 
behúzni a széket, bele fogja abba vésni a 
maga mesterjegyét. Ily körülmények közt mi 
lesz avval a kvalitás-fogalommal, mellyel 
oly nagyra volt az iparművészet a világ-
háborút megelőző évtizedben ? A legtöbb 
fogyasztó, tömegcikkek vásárlója előtt az 
érveknek egész ütegét kellet elsütni, hogy 
meggyőzhessük róla: a becsületes anyagú 
holmi semmivel sem drágább, mert gazda-
ságosabb, mint a szemétárú. Nos, a háború 
után hiába fogjuk ezt az elvet például a 
munkásosztálynak hirdetni: a becsületes anyag 
szeretete nem esztétikai igények kérdése lesz, 
hanem fényűző kedvtelés. A kisember szá-
mára elérhetetlen ábránd és az iparművészet 
kénytelen lesz minden eddiginél szégyenlete-
sebb módon külön termelni valamiféle szurro-
gátum-ipart a nagytömegek részére és egy 
becsületes anyagtisztaságú ipart a gazdagok 
részére. A százmilliós tömegek az iparművé-
szetben is falevelet fognak szívni cigaretta-
dohány helyett, a két-háromszázezer ki-
választott pedig igazi havanna illatán fog 
merengeni igazi szövettel kárpitozott fotel-
jében. 

BOLGÁR IPARMŰVÉSZET. Abból az alka-
lomból, hogy az Iparművészeli Társulat 

mostanában kiállítást rendez Szófiában, falán 
nem lesz érdektelen egyet és mást elmondani 
a bolgárok mai és hajdani iparművészetéről, 
melynek szépségei először a balkán háború-
ban tárultak fel a nagyvilág előtt, de főkép-
pen a bolgároknak nemrég Berlinben többfelé 
is bemufatott gyűjteményei kapcsán ragad-
tatták el a hozzáértőket. Míg a szófiai ipar-
művészeti iskola növendékmunkái inkább a 
meginduló jövő iparművészetbe engedtek be-
pillantást, addig az ottani néprajzi múzeum 
gyűjteményei a régi egyházi és népművészet 
gazdag szépségeit tárták fel. Ferdinánd király 
udvari festőjének, Michailow tanárnak külö-
nösen pompás gyűjteménye van ily régi dara-
bokból. Az egyházi művészet fénykora a 
bizánci stílus virágzása idejére esik, amelybe 
a török és délszláv hatások is belejátszanak. 
Ennek a stílusnak ragyogása, arany, ezüst és 
színes ékkövek iránt való vonzalma jut kifeje-
zésre a népművészetben is. Sok régi egyházi 
motívumra bukkannunk az iparművészetben, 
kivált pedig az ortodox egyházat jelképező 
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SZÓFIÁBAN. Június hó folyamán a 
szófiai tiszti kaszinó dísztermében osztrák és 
magyar iparművészeti kiállítás nyílik meg 
azzal a célzattal, hogy megerősítse a mo-
narchiának Bulgáriával való gazdasági kap-
csolatát. A rendelkezésre álló terem két tel-
jesen különválasztott részében lesz az osztrák, 
illetve magyar csoport, közös előcsarnokból 
nyíló külön bejárókkal. A magyar csoport 
anyagát a kormány megbízásából az O. M. Ipar- 9 5 



művészeti Társulat gyűjti egybe, a helyszínén 
való elrendezést Maróti Géza tanár, a cs. és 
kir. sajtóhadiszállás művészeti csoportjának 
tagja végzi. A kiállítás minden látogatója 
bolgár-, magyar- és németnyelvű tájékoztató 
füzetet kap, melyben Györgyi Kálmán, a Tár-
sulat igazgatója összefoglaló képét adja a 
magyar iparművészetnek és iparművészeti 
oktatásnak. Ismert iparművészeinken kívül az 
O. M. Iparművészeti Múzeum, a M. kir. Ipar-
művészeti Iskola, a Székesfővárosi iparrajz-
iskola és a M. kir. áll. nőipariskola vesznek 
részt a kiállításban. 

A HŐSÖK EMLÉKÉT MEGÖRÖKÍTŐ OR-
S Z Á G O S BIZOTTSÁG ősszel feltét-

lenül megtartja a már régebben lervezett 
kiállítását, amelyen az eddig beszerzett ter-
vek nyomán elkészült hadiemlékeket, emlék-
táblákat és katonasírokat, továbbá az ide 
vonatkozó terveket és plasztikus modelleket 
ki fogja állítani a Nemzeti Múzeum helyi-
ségeiben és kertjében. A bizottság elnöksége 
most felhívja művészeinket, hogy a kiállítás-
hoz fűződő hazafias célra és művészi érdekekre 
való tekintettel támogassák a bizottság mun-

káját megfelelő tervek készítésével, mert 
nagyon kívánatos, hogy a magyar művészek 
ne csak a művészi színvonal tekintetében, 
hanem az anyag bősége szempontjából is mél-
tón képviseljék a hazai művészetet. A kiállí-
tásra szánt műveket a bizottság irodájába 
(IV., Hajó-u. 16. sz. a.) kell beküldeni, ahol kívá-
natra részletes felvilágosítással is szolgálnak. 

GRÓF JÓZSEF. Alig pár éve végezte Gróf 

József az Iparművészeti Iskolát, melynek 
lakásberendező osztályán tűntek fel első 
növendékmunkái. A háború az ő kezéből is 
kiütötte a szerszámokat, de mint katona is 
talált időt és alkalmat, hogy dekoratív gon-
dolatait anyagokban valósítsa meg. Néhány 
grafikai, kerámiai é s fába faragott munkáját 
mutatta be nemrég a Textilműhely első ki-
állításával kapcsolatban. Grafikai tervezésein 
gyengéd, szinte szordinált lírai érzések keres-
nek vonalkifejezést; keramikája nem jelen-
tő s ; de mikor fában szólal meg, a magyar 
dekoratív formáknak késői reneszánszkori 
hajtásai nyílnak ki újra. Kazettákat, óraházat 
s egyéb ily apró tárgyakat láttunk tőle fara-
gásokkal és színezéssel, mindben a felső-
magyarországi Rákóczi-kastélyok ornamen-
tális gondolkozásának kél visszhangja. Gróf 
József ahhoz a fiatal iparművészgárdához 
tartozik, mely a magyaros díszítő-stílus fej-
lődését készíti elő, mely átérzi egy-egy régi 
vitézkötésnek, széktámla vonalvezetésének 
gyönyörű lengését. Mindezek élményekként 
szűrődnek át lelkén és dacolva az anyagok 
és munkaalkalmak hiányával, kikívánkoznak 
a faragókés pengéje alá. Egy késlekedő magyar 
interieur-művészet halk rezzenései ezek dobo-
zok és falapok felületére vetítve. 

EGY ÚJ TEXTILMŰHELY KIÁLLÍTÁSA. 

Néhány hónappal ezelőtt az Iparművé-
szeti Iskola textilosztályának négy végzett 
növendéke Duschnitz Piroska, Pauspertl Teréz, 
Mándoky Rózsi és Schneider Klári közös mű-
helyt teremtett magának, hogy serény munká-
jukkal, finom ízlésükkel és életrevalóságukkal 
bebizonyítsák, mennyire komoly kenyérkereső 
pálya az iparművészet a nők részére is. Néhány 
hónap után már egy választékos kis műterem-
kiállítással lepték meg a modern hímzések, 
batikmunkák és divattervezések barátait. Mű-
termükbe bemosolyog a Gellérthegy zöldje, 
a nagy víztükör csillogása, ez a smaragd és 
topáz színeiben égő, ragyogó horizont adja 
meg artisztikus kedvüknek a sugallatot. 
Kivált batikmunkáikban látni meleg és üde 
színszeretetet. Sálok, belépők, párnák, zon-
goraterítők, lámpaernyők, teamelegítők szi-
várványos sokasága árulja itt el a műhely 
munkásainak tevékenységét. A háborús anyag-



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." 
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