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most hozzuk, egy részét pedig már a stockholmi kiállítás 
ismertetése kapcsán a f. évi VI—VII. füzetünkben 
közöltük. 

A Z IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM SVÉD KIÁLLÍ-
• * * T Á S A ÉS AZ ISKOLÁK. Gróf Festetics Géza 
tanácsnok, a sz. főv. közoktatási ügyosztály vezetője, amint 
értesült a svéd iparművészeti kiállítás magas színvonalá-
ról, rögtön elrendelte, hogy a kézimunkatanítónők a leány-
iskolák növendékeit a kiállítás megtekintésére elvezessék 
s nekik az ott látható kézimunkákat meg ís magyarázzák. 
Azóta délelőttönkint üdearcú leánykák raja lepi el az 
iparművészeti múzeum csarnokát s figyelemmel néze-
geti a messze északról hozzánk került gyönyörű hímzé-
seket és szőtteseket. 

IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS KASSÁN I9J0. 
Az Orsz. M. Iparművészeti Társulat a jövő évi 

munfcaprogrammjába belevette egy Kassán, 1910. év 
nyarán megnyitandó kiállításnak rendezését. A kiállítást a 
Társulat a kassai kereskedelmi és iparkamarával együt-
tesen rendezi s belefoglalja a kamara területéhez tartozó 
vármegyék iparművészetét és háziíparát. E kiállításon a 
Társulat a tátravídéki fürdők részére készült művészi 
apróbb, olcsó emléktárgyak sorozatát ís be akarja mutatni s 
ezzel módját ejteni a túlnyomó részben külföldről impor-
tált ilyen selejtes áruknak a kiszorítására. 

npAVASZI IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS. Az Orsz. 
M. Iparművészeti Társulat tavasszal ismét lakás-

berendezési kiállítást akar rendezni, ha megkapja a kor-
mánytól a kiállítás rendezésével kapcsolatos installációs 
munkák költségeire szükséges segélyt. Egyúttal tervbe 
vették Maróti Gézának a mexikói operaház részére terve-
zett óriási üvegmennyezetének, s egyéb idevonatkozó mun-
kának, valamint a Ráth György síremléknek bemutatását is. 
Minthogy a Társulatnak a kormánysegélyre vonatkozó 
kérelmét még nem teljesítették, 
a kiállítás előkészítését még nem 
kezdhette meg. 
• • 

Azt hiszem, bármely di-
szítménnyel szemben az az 
igazi kérdés : örömmel dolgo-
zott-e rajta a munkás, gyönyö-
rűségét lelte-e benne ? — Mert 
örömmel kellett dolgoznia 
rajta, különben nem lehetne 
benne élet. RUSKIN. 

Minden művészetnek — 
úgy hiszem — az a célja, hogy 
egyedülvaló embereket meg-
győzzenek arról, hogy nincse-
nek egyedül. c. BTJLCKE. 

A „szép" egy histöriailag 
fejlődő fogalom, F. FELDEGG. 
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•DRANTING ÁGNES ELŐADÁSAI. Az Orsz. Magy. 
Iparművészeti Múzeumban B r a n t i n g Á g n e s 

úrhölgy, a stockholmi „Textílatelíer Licium" igazgatója, 
f. é. november hó 24-én „A s v é d n é p m ű v é s z e t 
m ú l t j á r ó l " és november 25-én „A s v é d h á z i -
i p a r m a i t ö r e k v é s e i r ő l " tartott nagyérdekű 
előadást. 

Előadásainak részletes ismertetését az alábbiakban 
adjuk s 

Különböző nemzetek keresték fel a nyáron Svéd-
országot, ahol Stockholmban egy szép kiállítás keretében 
a népművészet és a modern iparművészet termékeit 
mutattuk be az idegeneknek. Több oldalról érte elismerés 
e kiállítást, de különösen Magyarország ismerte fel annak 
igazi jelentőségét. 

A svéd textilművészet történetét még ezideig nem 
írták meg, annyi azonban bizonyos, hogy az iparművészet 
ez ága nemcsak a mult századokig, hanem a történelem 
előtti időkig nyúlik vissza. A svéd nép háromezer évvel 
Kr. e. foglalta el mai otthonát. Archeológiai gyűjtemé-
nyeink különösen fémtárgyakban rendkívül gazdagok, 
Szövet kevés maradt, de azok más tárgyakkal együtt 
igazolják, hogy a svéd nő korán értett a szövés és fonás 
mesterségéhez. A vikingek és a kereskedelmi hajózás 

révén bizánci és ázsiai befolyá-
sok érvényesültek. Útjaik Orosz-, 
néha Magyarországon át vezet-
tek Bizancba. Több magyar 
pénz van ez időből gyűjtemé-
nyeinkben és 20.000-nél több 
keleti pénz. Ezek mind svéd 
területen kerültek napfényre. 

A XI. században veszik 
fel a svédek a kereszténységet. 
Ez csakhamar érezteti hatását. 
Az egyház ugyanis új felada-
tokkal szolgál. Igen értékes 
darabokat őriz ez időből a 
Nordiska Museet. Huszonnégy 
régi, körös, hímzett médaillon 
ismeretes a román korszakból. 
Technika tekintetében hasonlók 
az akkori, más országi mun-
kákhoz. Az upszalaí dóm 
pluvialéja a XIII. század végé-387. NÉPVÁNDORLÁS KORABELI BOGLÁR 

SVÉDORSZÁGBÓL. 
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ről származik. Hasonló darab van Anagniban. Ez 
VIII. Bonifácius pápa (1294—1303.) ajándéka. A lyoni 
szövetmúzeumban is őriznek hasonló darabot. 

A XIV. és XV. században honi művészet alakul 
ki, sajátos díszítő elemekkel. A kézimunkával, a hím-
zéssel és szövéssel leginkább kolostorokban foglalkoznak. 
Az 1373-ban elhunyt szent Bírgíta alapította a vadstenai 
kolostort. Régi leírásokból tudjuk, hogy itt az ú. n. 
spranging-ot, arany- és ezüsthímzést, gyöngyhímzést, 
szalag-, fríz- és vászonszövést és az opus plumariumnak 
nevezett hímzést művelték. Egy 1485-iki egyházi ünnepély 
leírásából tudjuk, hogy mily nagy szerepe volt a hímzett 
és szövött munkáknak a templomban. 

Vasa Gusztáv idejében, 1523-ban elterjed a refor-
máció, A középkori művészet azért tovább uralkodik a 
XVI. század végéig, csakis az épületeken honosul meg a 
renaissance stílus, melyet Svédországban ez időből Vasa-
stílusnak neveznek. Az ez időből származó falkárpitok leg-
kiválóbb darabja az ú. n. svéd kárpit, melyet Domenicus ver 
Wilt tervezett, aki 1556-ban jött Flandriából Svédországba. 
A legkiválóbb svéd szőnyegszövő Nils Eskilson műve ez 
(156Í—69.), aki mellett flandriai takácsok is dolgoztak.1 

A gobelin-szövés ezután hanyatlásnak indul. 
A XVII—XVIII. században a címerhímzés divatozik. 

Ezeket a templomokban alkalmazták. A legrégibb ilyen 
munka a bjalbő-l templomból való Falkunga-címer a 
XIII. századból. A stockholmi múzeum a XVI—XVII. 
századi dicsőséges hadjáratokból négyezer darab külföldi 
zászlót őriz, de magyar egy sincs közte. 

A viseletekről szólván, felemlítí, hogy a legrégibb 
ilynemű munkák az upszalai dómban őriztetnek. Igen 
értékes Margit királyné (1353—1412.) ruhája. Margit a 
roskildi dómban van eltemetve. Ruháját 1658-ig itt tar-
tották. Ekkor azonban X. Gusztáv Károly Svédországba 
vitette más műkincsekkel együtt és az upszalai dómban 
helyezték el. Szövete selyem- és aranyszövésű, ibolyás 
bíborszínű alapon gránátalma minta. Ez a szövet külföldi 
eredetű. 

Hogy a svéd nemzeti textilművészetet megismerhessük, 
tekintsünk be a svéd otthonba. Olaus Magnus püspök 
1555-ben megjelent könyvében részletesen ismerteti mind-
azokat a munkákat, amelyeket a svéd nő otthonában 
készít. A nép mai napig foglalkozik szövéssel és fonással 
és a modern törekvések e foglalkozást helyes mederbe 
terelték. Az új irány ébresztője Artúr Hazelius volt 
(f 1901.) aki az északi múzeumnak 1872-ben vetette 
meg alapját. Fáradhatatlan tevékenységének legszebb 
gyümölcse a Skansen, az első szabadban felállított 
múzeum, melyben a természet keretében megtaláljuk a 
moraí, a blekíngi, az oktopi parasztházat és a lapp 
kunyhót is. A Nordíska Museet nagyszabású új épületét 
1907-ben nyitották meg. Ezt dr. Bernhard Salin rendezte 
be, aki Hazelius örökébe lépett. 

Branting kisasszony ezután ismerteti a külö'nböző 
vidékek szövött termékeinek jellemző sajátosságait. Huszon-
négy ilyen csoportot különböztetünk meg. A nép csodás 

' D r . J o h n Bött íger ír t jeles m u n k á t a svéd fa lkárpi tokról . 

élénkségű színeket alkalmaz. Északon a színek sötétek : 
a barna, kék, sötétvörös, a szürke és a fehér használa-
tosak. Lejebb, pl. Helsinglandban a színek elevenebbek : 
fekete, vörös, zöld és kék ; de a sárga teljesen hiányzik. 
Ez még hegyvidék. Dalarne-ban a zöld, kék és a vörös 
megmarad és hozzájuk csatlakozik a sárga. A színek itt 
már lágyabbak. Silján vidékén elhagyjuk az erdőket, a 
színek itt világosabbak, a sárgának még nagyobb szerepe 
jut. Morá-ban, mely a Silján-tóban fekszik, a színek 
szinte a napfény izzó hatását keltik. Leksandrában jellemző 
a fehér, sárga, fekete és rózsaszín. Dalakarlíenben is 
élénk színek uralkodnak. Nyugati Svédországban olyan 
színek uralkodnak, amelyek a norvég hatásról tanúskod-
nak. Blekinge, Skane legdélibb része az országnak, ahol 
ismét más jellegű munkákkal találkozunk. 
• • 

Branting Ágnes második előadásában kiegészítette 
első előadását, amennyiben megismertetett bennünket azzal 
a jól szervezett munkával, mellyel a régi alapokon 
új mederbe terelték a nép ősrégi textil munkálkodását. 
Elsősorban megemlékszik azokról, akik ez irányban úttörők 
voltak. 

Soffi Adlersparre bárónő, Hanna Wínge asszony és 
Molly Rottlieb kisasszony 1874-ben megalapítják a „Hand-
arbetets Vänner" egyesületet. Sikerült nekik a női kézi-
munkát új életre kelteni. E törekvéseket új tervekkel 
istápolták, kiállítási és eladási helyiséget létesítettek. Eljá-
rásuk mintául szolgált a többi egyesületnek. 1887-ben 
Anna Wallenberg asszony lépett az egyesület élére, aki 
új munkanemeket honosított meg s így pl. felkarolták a 
haute-lisse szövést. Skanei szövőnőket alkalmaztak és a 
régi falkárpítok helyreállítására műtermet létesítettek. 
Különös figyelmet fordítottak az egyházi művészetre. 
A művészeti vezetők és tervezők Carín Wástberg és Maria 
Sjöström. 

A szövés, csipkeverés és hímzés már tíz évvel ezelőtt 
ís meglehetősen el volt terjedve. De rendszer nélkül dol-
goztak. Zickermann kisasszony felismerte az abban rejlő 
veszedelmet és annak elhárítására 1899-ben megalapította 
a Hemslöjd egyesületet, melynek védőségét Eugen 
királyi herceg vállalta magára. Eladási helyiséget nyitot-
tak Stockholmban, ahol az egyesület munkáit árusították. 
Új, művészi mintákat készítettek és a megrendeléseket 
közvetítették. Azonkívül támogatják a vidéki gazdasági 
egyesületeket, hogy ilynemű kiállításokat rendezhessenek. 
A drágaság és a nagy házbér arra fcényszerítelte a közép-
osztályt, hogy a külvárosokba húzódjék. Ott egyszerű 
lakóházakat emeltek és e lakásokat a Hemslöjd ízléses 
és olcsó termékeivel díszítették. Évente két kiállítást ren-
deznek és ezeken teljesen berendezett polgári lakásokat ís 
bemutatnak. Az egyesület forgalma az alapítás évében 
35,000, tavaly 261,000 korona volt. 

Skaneban van nagy hemslöjd középpont. Itt több 
intézmény áll annak szolgálatában. A legrégibb Tora 
Kulle asszony szövőiskolája Lundban, 1879-ben alakult. 
Ma 90-en dolgoznak benne, ruhaszöveteket állítanak elő. 
Cíloff Ollton alfastorpi gazdag parasztasszony házában 
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szövőísfcolát alapított. Parasztleányokat tanít a szövés-
mesterségre. Skane gazdag vidék, úgy hogy lakói csak 
saját szükségletükre szó'nek, eladásra nem dolgoznak. 

1882-ben Lundban művelődéstörténeti egyesület alakult. 
Ez a Skansenhez hasonló múzeumot létesített. Vezetője 
és alapítója Karlín úr. Itt is van szövőiskola. 1905-ben 
Malmöben nagy szövőtelepet alapítottak. A Husläns hem-
slöjd-förening ez. Az egyesület részt vesz a múzeum kiál-
lításán. Maria Fjätterström az elnöknő és egyszersmind a 
tervező. A skanei szövetek a legművészíebbek az országban. 
Kara Nilson Svédország legügyesebb kárpítszövője is 
Skanebőí származik. Kilencéves fia az egyedüli hivatásos 
férfi kárpítszövője Svédországnak. Kara Nilson munkája 
a Zorn által tervezett, háromtagú ellenző és a Lícium 
kiállításában látható vörös antependium. 

Még Blekinge-, Smaland-, Hailand, Bohnslän- és 
Westergötlandban készítenek hemslöjdöt. 

Blekingeben a kosárfonás és a finom függönyszövés 
otthonos, Smalandban a fafaragással foglalkoznak elő-
szeretettel. Hallandraban jellemző a gyapjuhímzés. 

A Nordiska múzeum több régi csomózott, ú. n. 
Rya-szőnyeget állított ki, különböző vidékekről. Ezek 
jellegzetes munkák. Ágytakarónak és szőnyegnek haszná-
latosak. Eredetük a középkorba nyúlik vissza. A Bohuslän 
vidéki szőnyegek jellemző díszítő eleme a tengeri rák. 
Ez a vidék nyugati Svédországban, a tenger partján fek-
szik és lakói a tengerirák-halászatot űzik. Innen ered az 
említett motívum használata. 

Westergötlandban nagy szövőgyárak dolgoznak. 
Dalarneban Mora a középpont. Ide való Anders 

Zorn, a világhírű festő és rézkarcoló, aki itt művészi 
otthont épített magának. Itt készülnek a legjobb hemslöjd 
munkák. A Dalarne Mora Farger egyesületnek kiváló 
vezetője van, Beda Jarsson kisasszony személyében, aki a 
növényi festést meghonosította Svédországban. A növényi 
festékekkel való színezést négyhetes tanfolyamokban tanítja 
a különböző helyeken. Az egyesületnek szövőískolája is 
van és a hímzést ís tanítják. A népiskolákban is tanítják 
a háziípart. A morai népiskolában Zorn tanítja a rajzot, 
hogy ez mily jelentőségű, azt könnyű elképzelni. 

A közelben van Leksand. A háziipari törekvések 
itt harmincévesek. Gustav Ankarcrona vezeti itt és 
Rättvikben a hemslöjd munkákat. Különösen szép hím-
zéseket és szalagokat készítenek. Jeles vasmunkákat ís 
állítanak elő. 

Flodában igen élénk színeket használnak. A dalakar-
lieni nők színes ruháikat maguk hímezik, A díszt szabad 
kézzel, olyanformán készítik, mint a magyar írásos 
varrottast. 

Dalarne mellett Helsínglandban is alakult Hemslöjd 
egyesület, melynek dr. Bodlustan a vezetője. A színek itt 
is élénkek, de azért hidegebbek mint a dalarneíek. 

Jämtland- és Härjeadalenra jellemző a kétrétegű 
szövés. Ez is régi technika és a hemslöjd útján újból 
felelevenítették. Legtöbbször négy színben szövik, de gyak-
ran készülnek két színben ís. 

A csipkeverést a Handarbetets Vänner karolta fel. 
Stark kisasszony a leglelkesebb apostol, aki a varrott 

csipkét ís meghonosította. A tosteropi kastély úrnője 
Ehrenvard grófnő vezeti Skaneban a csípkeískolát. Jellemző 
e vidékre a zsubrikolás alkalmazása. Vadstenában régeb-
ben a csípkekészítés virágzott, ma nincs különösebb jellege 
az itteni munkáknak. Ezenkívül Mockfjärd, Gagnef, Djure, 
Orsda, Leksand, Rättvik, Ore és Helsíngland a csípke-
készítés főhelyei. Valamennyi képviselve van a kiállításon. 

Ezután áttér az iparművészeti egyesületek ismerteté-
sére. Ilyenek a már említett Handarbetets Vänneren kívül 
az Aktie Bolaget svensk Konstlöjd és a Nordiska kom-
pagnie. A Bikupan (méhkas) harmincéves múlttal dicsek-
szik. Hímzett párnákkal szerepel a kiállításon. 

A Licíumot 1904-ben alapította Mímmi Borjeson 
asszony és az előadó. Különlegessége az egyházi és a 
heraldikai hímzés. Ennek köszönhető, hogy ma van Svéd-
országban modern egyházi textilművészet. Sofie Gisberg 
kisasszony a tervező művész. A kiállított aranyhímzésű, 
fehér selyem antípendíum ís az ő alkotása. Ősszel szövő-
iskolát létesítettek, a jövő tavasszal pedig csípkeískolát 
is nyitnak. 

A „Píetas" egyesület a régi műtárgyak megmentését 
tűzte ki célul. 

Végül a technikai iskoláról emlékezik meg. Ennek 
az iparművészeti iskolának a vezetője Adler. 1844-ben 
létesült. Mai szervezetét 1878—79-ben nyerte. A női 
szakosztály nagyon jó. Itt tanít Gisberg kisasszony ís. 
Az egyes iparművészek közül felemlíti Petrus Forberget, 
aki a fémdomborításban és Éva Sparre grófnőt, aki a 
könyvkötésben jeleskedik. 

Branting kisasszony Zorn nagyjelentőségű szavaival 
fejezte be érdekes előadását : „Valamely vidék művészi 
képességeit szentnek kell tartanunk, avatatlan kéz ne nyúl-
jon hozzá és csak olyan egyén vezesse, aki a nép jellemét, 
munkáinak szellemét ismeri. Akik a viszonyokat nem 
ismerik, ártanak beavatkozásukkal." Ezt tartsuk szem 
előtt a háziipari munkák felkarolásakor. 

Mindkét előadást, melyet számos, jól sikerült vetített 
kép kísért, nagyszámú, előkelő közönség nagy figyelem-
mel hallgatta meg és élénk tetszéssel fogadta. 

CsÁNYI K. 

• • 
Próbálkozni, ez minden, amit tehetünk. S egy 

ember sem tesz mást, mint próbálkozik. 
(WM. H. H U S Z T . ) 

Tévedés azt gondolni, hogy valamely műnek a 
szépsége összefügg tartalmával. (TÖPFER.) 

A szem megunja a szép tárgyat, mely erőszakkal 
tolakodik napi gondjaink közé : üdeségét és tisztaságát 
elveszti. Ebből ered a józan ész egyszerű törvénye, 
mely így szól : munkás-szerszámodat ne díszítsd, ahol 
megpihenhetsz, oda alkalmazz díszt, ahol nem pihen-
hetsz, ott a szépség fölösleges. (RUSKIN.) 

Minden művészetnek megvannak a saját sza-
bályai. (CORNELIUS.) 


