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HA AZ EMBER a stockholmi Nordíska 
Museet hatalmas és pompásan ren-
dezett termein keresztültörtet, ott, ahol 

a régi svéd szövőipar van elrendezve, feltar-
tóztat bennünket egy óriási, nyersmunkájú 
szövőszék, ami a falhoz egyenesre fel van 
támasztva. A XIII. századból való ez. Rámái 
közé egy „rödlakansväf" vörösvonalú szőttes 
van feszítve, ami sokkal későbbi időből való, 
csak azért, hogy a szövés mikéntjét bemutassa. 
Ott áll azonban az öreg szövőszék imponáló 
egyszerűségében, megfogható tanújaként annak, 
hogy hazánkban már a XIII. században létezett 
a házi slöjd. S hogy nagyméretű volt, azt bizo-
nyítja a szövőszék szélessége, ami egy méteren 
felül áll, bizonyára olyan szőnyegek előállítá-
sára, amik az otthon szükségleteit és szépí-
tését szolgálták. 

Régi költemények zengik, hogy milyen 
büszkeséggel szőtte a szűz aranyban és selyem-
ben a lovagja képét s a híres történetíró, 
Olaus Magnus (1490—Í557) meséli, amikor 
az északi asszonyokról ir, hogy ezek ősidők 
óta az otthon falait a tetőig szőnyegekkel 
fedték s hogy ebben a művészetben ők minden 
asszonyok felett álltak. 

Ezek alatt a szőnyegek alatt lenszövést 
kell érteni, amit úgynevezett »Sprangade gjer-
níng« cifrázott s amit Olaus Magnus: candí-
díssímo íllo opere retíarío néven nevez, vagyis 
finom, fehéren gyöngyöző recemunkát, amit 
szálhúzással állítottak elő s ebbe fűzték bele 
a mintát, nagyon hasonlóan a régi olasz retí-
cella kézimunkához. 

Csak kevés, de nagyon tanulságos darab-
jaink vannak ebből az időből : egy-egy durván 
mintázott vászon, néhány kehelykendő (kehely-
borító) a sprangade hímzéssel díszítve és néhány 
bordűr, rojt stb. 

De már ezek a fragmentumok ís szorosan 
bebizonyítják, hogy a házi slöjd Svédországban 
a legmesszebbmenő időkben megvolt, sőt tör-
ténetünk napfelkeltéig visszavezethető. 

Stockholm, 1909 július havában. 

A XIV. század kezdetétől már van pár 
különösen szép és karakterizáló kísérletünk a 
svéd textílmunkából. Minden ezen munkák 
felett áll egy ú. n. halottaskendő, amit egy 
Holmger nevű nemes ifjúnak hímeztek. II. Knut 
király fia volt. Ellene szegült Erik királynak, 
ezért í228-ban lefejezték, eltemették pedig 
Skokloster templomában. Sírjából később cso-
dák keltek s azért mint szentet emlegették. 

A halottaskendője, ami halála után egy 
század múlva előkerült s az utolsó években 
a történeti múzeumba helyeztetett, a régi 
textílmunkák olyan gyönyörű példája, amilyet 
egy múzeum se tud felmutatni. 

Holmgers képe fél életnagyságban van 
rajta gyönyörű gazdag ruházatban, kardot 
tartva a kezében, nem oldalt, mint egy har-
coshoz illő, hanem mint egy szent a pálmáját. 
Az arc selyemmel van hímezve, sajátságosan 
kifejező és finom. A ruházat minden részle-
tében művészi átmenetekkel és ügyességgel 
megdöbbentő szépen van kidolgozva. 

A zöldeskék selyemszövet pompás háttér 
hozzá, körülötte pedig szines betűkkel írott 
felírás fut. 

Mint a kincs, úgy hat, mert valóban az ís. 
Ezen a gyönyörű példányon kívül van 

ugyanebből az időből a múzeumban sokféle 
bordűr, címerekkel díszes, allegorikus képek 
és rojtos munkák oltárdíszül alkalmazottak ; 
egy igen érdekes antependium durva vászonra 
víaszfestékkel nyomott figurákkal; kendőkön 
applikált allegorikus állatok stb. 

Valószínű, hogy mindezek a munkák 
zárdában készültek. De a nép közé is elszár-
mazott a háziipar a szövéssel együtt, miután 
a művelt nők már akkor nagyban űzték s 
mind nagyobb kifejlődés felé tört. Amint meg-
indult a vászon- és gyapjúszövés a nép között, 
megjelentek a minták ís és felváltva, először 
"deg, geometrikus formák, később stilizált 
növény- és állat- és embermotívumokkal tar-
kázták, ez utóbbiak kivétel nélkül bibliai tör-

Masryar Iparművészet. 
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téncteket ábrázoltak. Legtöbbjét ornamentiká-
val vették körül, amik ragyognak erősen 
intenziv színösszetételektől, vagy lágyabb, gyen-
gédebb tónusuak, aszerint hogy melyik vidé-
ken készültek, mindenkor azonban szorosan 
arra való tekintettel, hogy milyen környezet-
ben készültek. 

És éppen ez az, ami mindenen átvonul 
valamennyi olyan szép és különösen karak-
terisztikus ínteriörön, amik a Nordíska Múzeum 
parasztszobáíban elénk állnak, hogy egy naívul 
finom művészi érzék válogatja össze a színeket, 
amely intuitiv céltudattal éri el az egyöntetű, 
harmonikus eredményt. 

A dískrét tengerkék alapszín, amivel gyak-
ran szekrényeket, ajtókat, székeket befestenek, 
lágyszínű vírágmotívumokkal kícífráznak, ez 
a szobának valami tekintélyes és egyöntetű 
képet ad. 

E mellett a tónus mellett a falra akasztott 
szőnyegek, a faragott padra szórt párnák, a 
virággal szőtt terítők, a falba épült ágyak hívo-
gató barátságosan hatnak és nemes nyugalmát 
és hangulatát öntudatlan művészetnek s egy 
sajátosan egyéni vonását adják a nemzetinek, 
amint ezt a Nordíska Múzeumban láthatjuk. 
És így volt ez azelőtt az egész országban. 

Ezekben az ínteríörökben a női kézimunka 
játsza a főszerepet, szőttesekben, szőnyegekben, 
takarók és párnák készítésében. A női kézi-
munka az, ami a szobák karakterét kitölti. 
Az ő munkájuk, ami a kényelemmel, szín-
örömmel betölti, ami harmonikussá teszi a 
szemnek és érzelemnek, szóval ami otthonná 
varázsolja. 

Azért volt a legrégibb idők óta a rokka 
és a szövőszék a legfőbb tényezője egy régi 
parasztotthonnak. 

Arra helyezték a legnagyobb súlyt úgy 
a ház asszonya, ennek leányai, mint a szolgáló 
leányok is, hogy a ház minden szükségességét 
szövésekkel meggazdagítsák, valamint meleggé, 
kényelmessé és szebbé varázsolják. 

Kezdetben vagy a falú művészétől vették 
a mintát a fantasztikus motívumokhoz, amikor 
ís naiv látású növény- és állatvilág töltötte be 
a kompozíciókat ; vagy ha nem ott, hát, mint 
sokszor történt, messze országokból hozták 

hosszú utazásaikból, ami már a svédek vérében 
volt akkor ís s ezek az utak új és örökhaszná-
latú motívumokat ajándékoztak. így teszem a 
smalandí régi női kézimunka tele van szépen 
stilizált lotusvirággal, szárnyas sárkánnyal, 
oroszlán és orrszarvúval. Teljesen keleti karak-
terűek a XIV. és XV. századbeli régi appli-
kációs hímzések. Mária üdvözlete is gyakran 
előfordul a legrégibb Skane-ből való szövött 
párnákon, ahol a test rajza, valamint a redők 
kezelése tiszta ó-góthíkus. 

És végre sokkal később jelenik meg a 
tulipán- és szegfü-motívum a végtelenségig ki-
használva, úgy a hímzéseken, mint szövéseken 
és festéseken kétségkívül, mint öntudatlan 
járuléka a keletíndíai kompániának, valamint 
a németalföldiekkel való összeköttetés révén, 
ahol azok virágkulturjával megismerkedtünk. 

Az otthon kényelmessé varázsolása mellett 
éppen olyan fontos volt az otthon készült 
ruhaszövet a férfiaknak és nőknek. Szép, soká 
tartó és karakterisztikus volt ez a szövet, amit 
aszerint díszítettek fantasztikusan és gazda-
gon, ahogy az ünnepélyekhez viselték. 

E parasztöltönyök díszítéséül hordták a 
sokszínűen hímzett kabátot, sipkákat, ujjatlan 
keztyüket és mínt teljesen új öltönydarab, az 
idő járulékául diszítésül megjelent a csipke ís 
hozzájuk. 

A csipkeverés, csípkehorgolás, valamint 
az ú. n. ősrégi „Sprangning" lett aztán nem-
sokára a női házimunkának lényeges része. 

A kolostorok virágzó idejéből mesélnek 
nővérekről, akik a „Sprangade gjerníng"-et 
űzik s mikor a csipkeverés a XV. században 
elkerült Svédországba, a kolostorokban talált 
a legélénkebb felkarolásra. 

Középsvédországban felfelé Schonen a 
határpont, ameddig a csipkeverés elterjedt s 
elszéledt Ostergotland-tól föl Dalarne-íg, mint 
három főpont, ahol a legéleterősebbnek található. 

Mikor a kolostort Vadstenában redukálták 
(527-ben, akkorára már ideje volt a nép közé 
is terjedni s ezzel exístencíája biztosítva lett. 
A parasztok vásznaikat és festői, színgazdag 
ruházatukat csipkékkel díszítették és ú. n. 
spísser-rel (vagyis finom ourlets à jour), vala-
mint áttört sprangade-himzéssel és rojttal. 
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A nép belső lakása így meggazdagult 
ezzel az új textíljárulékkal anélkül, hogy átlépte 
volna azokat a méreteket, amiket az egész-
séges ideál felállított. 

Az erős nemzeti karaktere ezen otthon-
nak évszázadokon át érintetlenül megmaradt, 
mint egy szabad népnek előkelő és fantázia-
gazda g exponense, ahol minden egyes tárgyra 
különös gondot fordítottak, ahol minden lisztes-
kanál, minden verődeszka (amihez a nedves 
ruhát hozzáverik) művészien cifrázott volt, 
ahol minden házi szerszám otthon készült, 
mindnek megvolt a maga helye, a maga 
alkalmazása s a saját művészi jele. 

Hanem aztán jött a dekadencia ! Feltalál-
ták a gépeket, a közlekedés megkönnyebbült, 
az idő pénzzé lett s a kézi munkának helyet 
kellett adni szorgosabb teendőknek ; az új 
nemzedék elhagyta a falusi otthont, elment 
városokba, az olcsó és nyomorúságos szatócs-
holmit meg hozta haza a boltokból, ami meg-
csúfította a régi otthon-ízlést s megkeverte az 
interiörök hangulatát. Meghozta a visszavonást, 
a lassú, fáradságos kézimunkától való húzódást. 

És sok helyen azzal végződött, hogy a 
szép, régi parasztbútorok a csűrbe jutottak, kí 
a melléképületekbe s ott megvetve kí elégett, 
kit elpotyáztak és nagy tríumfussal foglalták 
el helyüket a vásári bútorok, vásári szövetek, 
nyomtatott asztalkendők és gépszülte székek 
a régi, szép parasztotthonban. 

A régi kulturát mintha a föld nyelte volna 
el. Ha utána keresett az ember, kí kellett a 
csűrbe menni s mindenféle sötét sarokban, 
félszerben lelt reá. A szobába már nem illett 
bele, „uraságot" akartunk játszani s olyanokká 
lenni, mint a városi feleink. Sok gyönyörű kézi-
munka veszett ezen dekadens időben, mint 
tüzelőfa a füstbe, férgek és molyok martaléka 
s a feledésbe vesztek. 

A rokkát és szövőszéket kitették, hogy 
elcsendesedtek, a tűzhely körüli vidám házi 
munka nemsokára mesévé lett. 

Csakhogy amikor a legsötétebb helyzetbe 
került, akkor jött a megmentő. 

Egy egyetlen ember formájában jött. S mint 
minden egyedülálló, egy ideától átvilágított 
embert, akit mások nem értenek meg, ha nem 

is nevették ki, de legalább ís nagyon közönyösen 
vették. A neve: Hazelíus Artúr. í833-ban szüle-
tett. A nyelvekkel foglalkozott s időben hozzá-
látott Svédország régi kultúrájával foglalkozni. 

Hogy a letört darabokat, vagyis jobban 
a kincseket összegyűjtse, ami még gyűjthető, 
ez a gondolat egyre nőtt benne, míg aztán 
rendkívüli energiával és szeretettel életfeladattá 
tette, hogy a svéd népkulturát megmentse. 

í873-ban nyitotta meg Etnográfiái múzeum 
címén az ő első kis gyűjteményét, amit össze-
koldulgatott és saját pénzén alapított. 

Hazelíus mestere volt a pénzösszekoldu-
lásnak erre a nemzeti ideára és sok haragot 
és csodálkozást hívott kí e miatt. Ma már 
csak a csodálkozás maradt meg, ha az ember 
tisztelettel és köszönettel látja azt a nagy mun-
kát, amit létesített: az ős- és nemzeti kultú-
ráját hazánknak a megromlástól és elmúlástól 
ő mentette meg. 

A hatalmas Nordíska Museet, ha a kül-
seje felől eltérők ís a vélemények, mégis csak 
a hüvelye egy nemzet kultúrtörténetének, 
aminek hallatlan értéke van 1 és Skansen, a 
nagyszerű, szabad, nyitott múzeum, aminek 
teremtője és gondozója egyedül Hazelíus s hol 
a nép életét gunyhókban a svéd flora és fauna 
keretében láthatjuk, mint egy egyedül álló 
szobor bizonyítja a határtalan energiáját egy 
egyedülálló embernek, az ő égő szeretetét népe 
és hazája iránt. 

Ugyanakkor, amikor Hazelíus Artúr min-
den elfelejtett házi szerszámot és szövést a 
világosságra hordott, voltak egyesek, akik 
nagy érdeklődéssel szemlélték a nép textilipari 
munkálkodását, amely igy világosságra került. 

Ezek jutottak arra az ideára, hogy néme-
lyeket ezekből lekopírozzanak s így meg-
kísértsék átadni a kereskedelemnek. Hogy ami 
ily kézenfekvő volt, miért ne használják fel? 

Hiszen már jó ideje megelégelték a női 
kézimunkában, ami a dekadencia teljes magas-
latán állt, a sok francia és német minta után 
készült gyöngyhímzéseket és falszőnyeghimzé-
seket utánozni. 

1 Egy alárendelt részét e múzeumnak a norvég, 
dán, finn és írlandí népművészet fogja kitölteni. 

t* 
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Egy kis egyesületet alapított pár érdek-
lődő asszony, akik élén többek közt Wallen-
berg Anna asszony ís ott állt, aki arról az ő 
élő nagy készségéről ismeretes, amivel a női 
kézimunka ügyének előmozdításáért síkra száll. 

Az egyesület magát „Handarbetets Vän-
ner"-nek 1 nevezte s neki állt annak a nagy 
munkának, hogy a megromlott ízlést kioperálja, 
amely egy időn át a művészi látást a női 
Handslöjd-ben megrontotta. S hogy a svéd 
házimunkának a házi szövés és hímzés, vala-
mint a csipkeverés bázisán új utat építsenek. 
Erőteljes és belátásos emberektől vezetve a 
Handarbetets Vanner, mint úttörő ezen a téren 
nagyszerű munkát alkotott, méltóan ahhoz a 
csodálathoz és köszönethez, amivel minden 
svéd asszony adózik, aki a nevezett úton halad 
és dolgozik szabadon és vidáman azzal az 
öntudattal, hogy megértik őket és megbecsü-
lik őket. 

De még ott nem álltak meg, hogy a váro-
sokban készítsenek olcsóbb vagy drágább textil-
munkákat, amik bár a nép motívumain éltek, 
mégse voltak egyenes kontaktusban velük. 

Ha maradandóbb munkát akartak végezni, 
akkor azon kellett kezdeni, hogy adják vissza 
a népnek a régi kultura házi slöjdje iránt való 
becsülését, megtanítani újra, hogy felfogja 
annak értékes járulékát s hogy ők maguk ís 
a munkához fogjanak. Itt azonban még több 
kellett. 

És a nép segítségére megint csak a nők 
jöttek, sok önfeláldozó, a dolog érdekében 
szorgoskodó, akik magukra vállalták, már 
amennyire az lehetséges volt, hogy az otthon-
szövést, csipkeverést, hímzést, növényfestést a 
külömböző provinciákba ismét elvigyék. 

Hazelíus neve mellett azért, ha a svéd 
háziipar és textílmunkákra gondolunk, meg 
kell a svéd asszonyokról is emlékeznünk. 

Nagy befektetés volt az, amivel ehhez a 
munkához járultak s bebizonyították, hogy 
milyen jól organizáltak, milyen óriási hord-
erővel teremtőképesek és ha a nép az ő médíum-
juk vala, ők akkor bizonyára az éltető szellem 
és vezető kéz voltak, 

' A kézimunka barátai. 

Azok közül az egyesületek közül, amelyek 
az utolsó tíz évben oly célzattal keletkeztek, 
hogy a nép érdeklődését és az őskulturálís 
házislöjdhöz való rátermettségüket ismét fel-
élesztik, első sorban a Föreníngen för Svensk 
Hemslöjd-öt kéli megemlítenünk. Zíckermann 
kisasszony kezdeményezésére egyesült, aki mai 
nap ís mint igazgatónője vezeti. Ennek a síke-
res munkálkodása és az a rendkívüli eredmény, 
amely annyi esetben célhoz ért, a legfényesebb 
példa arra, hogy mire képes az energia és 
érdeklődés, különösen a szövőipar terén. Svensk 
Hemslöjd valami hét-nyolc éve működik s a 
vidéken foglalkoztat már ezeren felül munká-
sokat, kisiparosokat, asztalosokat, szövőnőket, 
kovácsokat, gelencséreket, akik munkáikat 
aztán Stockholmba küldik. A mintákat részint 
maguk tervezik, részint a régi példákat utá-
nozzák, vagy művészek rajzai és vezetése 
mellett dolgoznak. 

Iskolája a szó ilyen értelmében Svensk 
Hemslöjd-nek nincs. Ámbátor rövidebb időre 
küld kí tanítókat külömböző vidékekre, akik 
például kurzust tartanak a bútorkészítésről, de 
aztán magukra hagyják a kisiparosokat, hogy 
ebben a szellemben tovább működjenek. S ezek 
azért megmaradnak a stockholmi Hemslöjddel 
folytonos érintkezésben. A parasztok ís foglal-
koznak olyan időben a Hemslöjddel, amikor 
nincsenek a mezei munkával elfoglalva. így 
van ez a szövőnőkkel ís általában, akiknek 
Hemslöjd megküldi a mintát és anyagot. 

Minden törekvés pedig oda irányul, hogy 
a nép kulturális érdeklődését ismét felkeltsék, 
felbíztassák a teremtőképességüket s hogy az 
ő egészséges forma- és színlátásukat erősitsék 
s a költészet lehelletét megérezzék munka-
közben, amitől a míndennapíságból a legközön-
ségesebb eszközeik ís kiemelkedjenek, hogy 
eredményül egy maradandóbb, índívídualísabb 
értékhez jussanak. 

Arra törekszünk, hogy a képzett és elfíno-
modott, komplikáltán érző városi művészek s 
a népből kelt művészek erejét az együttműkö-
désben erősítsük, hogy összeolvadva bár külöm-
böző, de mégis nemzeti elemeket teremtsenek. 
Az igazat megvallva, ez eddig nagyszerűen 
sikerült is. Zíckerman kisasszony energikus és 
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intelligens asszonyok egész tisztikarával műkö-
dik, minden egyes az ő speciális munkaköré-
ben. És neves művészek örömmel adják raj-
zaikat bútorok, kovácsolt és egyéb munkák-
hoz a Hemslöjdnek. 

Svensk Hemslöjd az államtól mintegy 
húszezer svéd korona évi subvencíót élvez, ő 
fensége Jenő trónörökös pedig mint az egye-
sület elnöke működik. 

Svensk Hemslöjd körül, amely Stockholm-
ban, mint centrumban működik, a vidéken 
több kisebb, önállóan működő házíslöjd-egye-
sület is keletkezett, gyámolítva a kerületi 
háztartási egyesületek által, valamint privát és 
társaságok pénzbeli segítségével. 

így Dalarne-ban van : Leksands és Rätt-
viks Hemslöjd, Mora, Hemslöjdens Venner, 
ahol nagyon érdekes, különösen a szövés terén 
gyönyörű munkák készülnek. 

Minden szövés a régi növényfestéssel elő-
állított anyaggal készül. Egyedül a virág, levél 
és fakéreg levének a használatával érjük el a 
legfinomabb és intenzivebb színeket, szebbeket 
és tartósabbakat, mint akármilyen vásárolt 
holmival. 

Ez a nagyszerű eljárás, amely hosszú 
időkön át csaknem teljesen a feledésbe merült, 
ismét lábra kapott s a közhasználatra Dalar-
neban mintegy öt éve ismét elővették. 

Némely öreg asszonyok segítségével, akik 
bizony nem egészen emlékeztek már, Larsson 
Beda kisasszony methódusát tanították be, aki 
hosszú tanulmányok, kísérletek után nagy 
ismeretekre és ügyességre tett szert ezen a téren. 

Most növényfestő-kurzusokon működik az 
éjszaki házi slöjd-egyesületekben s nagy be-
látással és meleg érdeklődéssel vezeti, egye-
temben Zorn-néval, a Mora Hemslöjdöt, vala-
mint a Mora Folkhögskola-t. 

Jámtslöjd működik Östersund-ban s ezt, 
valamint Dalaslöjdent is a Háztartási társaság 
segíti. Ezeket is három képzett és érdeklődő 
hölgy vezeti, akik között Wrangel Mária 
grófnő, maga is jó művészi erő, úgy rajzokkal, 
mint tanáccsal látja el. 

Leksandban, Rättvikben (Dalarne) is virág-
zik a házi slöjd Anckarcrona Gustaf és Adel-
borg kisasszony vezetése alatt, akik mind a 

ketten művészek, akik minden erejüket és 
érdeklődésüket erre adták. Adelborg Ottilia 
k. a. emellett egy csípkeverő-ískolát is vezet, 
ahol a régi Dalcsípkéket is újra készítik. 
De erről majd később. 

Wästmanland-ban ís, Gestríklandban ís 
űzik a házi slöjdöt, de már csak szórványosan, 
bár az érdeklődés iránta éber. Mert Wästman-
landban hallottam egy parasztasszonyról, aki 
konyháját csak otthon készült, szőtt és hímzett 
holmival díszítette s végre maga ís neki állt 
tervezni és fantáziáját nekieresztette az erős 
színeknek és mozgalmas formáknak. Nagyon 
tetszett neki a bibliai eredendő bűnt ábrázolni 
s szőni. Megszőtte szőnyegre, párnára, minde-
nüvé. De hogy a témát lehetőleg variálja, meg-
szőtte Évát úgy, hogy t á n y é r o n nyújtja 
Ádámnak az almát ! Gondolta, így sokkal 
rendesebb a dolog! Úgy van: »tous les genres 
sont bons, excepté le genre ennuyeux«. 

Skane-ban »BaraHärad« gyönyörű példája 
a szép és íntenzív házi slöjdnek. Itt sincs iskola, 
hanem parasztgunyhókban készülnek a munkák 
és Malmő-be küldik a kész holmit, ahol a 
Hemslöjdöt Fjetterström k. a. vezeti, aki maga 
ís ügyes művészi tervező. 

Kalmar-ban (Smálund) most legújabban 
létesült egy házi slöjd-egyesület Berg asszony 
vezetése és rendezése mellett, míg Karlskroná-
ban (Blekínge) rég van ehhez hasonló. 

Mindenütt, ahol csak nyomaira leltek a 
tradicionális népíparnak, energikusan, de egy-
úttal vigyázattal felélesztették a hamvadó 
parazsat, és erős egyéni élettel és fáradhatatlan 
odaadással a nép hajnalodó kultúréletének új 
exísztencíaformát adtak s új utakra terelték. 

És mind ezek mögött, amint már emlí-
tettük, mindenütt ott az asszony ! 

Mint régen, ahogy az ős-parasztkunyhóban 
az asszony tette a lakást lakhatóvá, földerítette 
színvídám, meleg szövésekkel, szóval otthonná 
tette, úgy most ís ismét az asszony az ; csak-
hogy ez esetben egy lépcsőzetével a társaság-
nak föllebb, aki az újraébresztett öntudattal, 
aszerint, amint a felelősséget magában érzi, 
hogy a nép és országa kulturája érdekében 
mit tehet, az asszony az, aki művészi isme-
reteit, gyakorlati tapasztalatait, organízáló te-
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hetségét fölújítja, hogy kéz a kézben az egész-
séges útra visszavezessék, ahonnét egy időre 
letévedt az ízlés. 

És a társadalmí-eszthétíkaí fölfogás bázisán 
épül tovább a közös munka, amint látszik, egy 
sokat ígérő jövő felé. 

Már a stockholmi í897-íkí internacionális 
kiállításon örömmel lehetett megállapítani, 
hogy mennyire megindult a svéd házi slöjd- és 
textilipar. 

S míg a haladó évekkel a külömböző 
egyesületek szaporodtak s gyarapodtak egyesült 
erőben, felmerült a kérdés, vájjon nem volna-e 
jó ismét egy versenyípart teremteni a külöm-
böző házi slöjd- és textil-egyesületek között, 
hogy meglehessen ítélni, Í897 óta vájjon válto-
zott az idővel, jobb lett-e? 

Svensk Slöjdföreníng élére állt tehát egy 
kiállításnak, aminek 1909. nyarán meg kellene 
nyilnía. 

Ennek magában kellene foglalni: „Svéd 
kiállítások kiváló alkotásait és minden olyan 
kézi munkát, ami a Slöjd vagy kereskedelem 
bíztatására a mindennapi szükségletekhez 
készült, de aminek alapjában egy művészi gon-
dolat fészkel." 

Az előkelő és fantázíagazdag kíállításí 
komplexum, ami Böberg kiváló építésznek 
köszöni létesültét, mindazt, amit hazánk 
művészi iparban teremtett, magában foglalja. 
A női házi slöjd itt nagy helyet foglal el. 

Gazdag sokoldalúsággal találkozunk itt, 
de közelebbről nézve mégis valamennyi egy 
egyöntetű bélyeget visel, ami teljes bepillantást 
enged és intenzív benyomását nyújtja a svéd 
művészi slöjd mai állapotának. Itt találunk a mi 
házi slöjdünk és textiliparunkból kiállítókat a 
legegyszerűbb gyapjúszövéstől a legraffínáltabb 
luxustárgyakíg mindent, amiket híres művészek 
rajzoltak s olyan kivitelre jutottak, amik 
minden technikai nehézséget könnyű szerrel 
legyűrni látszanak. 

A külömböző házi slöjdegyesületek közt, 
ahol persze a Stockholmban koncentrált egye-
sület, a Svensk Hemslöjd, mint úttörő ezen a 
téren a legnagyobb helyet foglalja el, ott van-
nak még a textílegyesületek ís, mindegyik a 
maga külön kezeírásával, A Svensk Hemslöjd 

legszebb házi slöjd - készítményei szövések. 
Végtelen sora a legvaríánsabb színes, szép 
szöveteknek, szőtteseknek bútorokra, függö-
nyöknek és ruháknak szántak. E szöveteket, 
bár originálisak egyszerűségükben, mégis a 
színek összeválogatásának intenzív kolorísztíkus 
telje és finomsága önti el. 

A függönyök simák, kockázottak, vagy 
vonalasak, vidám csínnal ragyogók és poetí-
kusan hatnak az ő majd hűvös, vagy meleg 
nüanszaikkal és nagyon változatosak. 

Svensk Slöjd ezenkívül különböző búto-
rokat, kovácsolt holmit, fazekasságot, csipkéket 
ís állít kí, a legtöbbje művészi tartású és 
egyéni karakterű. A Dalarne-í házi slöjdöt 
„Mora", „Leksand" és „Ráttvík" képviselik. 

A »Mora«-szövéseket a meleg sárga tónus 
jellemzi, amibe narancssárga és vörös játszik 
bele, s az apró mintájú szőnyegeknek origi-
nális és egészen különös tűzsárga ragyogást ad. 

„Leksand" és „Rättvik" pamut- és lenszö-
véseívei tűnik ki, amibe szép geometrikus 
mintákat, ragyogó „dráll"-t szőttek és nagyon 
egyénien hatnak. Finoman cifrázott kötőik 
is különös specialitás a fehéren fekete min-
táikkal. 

Jämtlands Hemslöjd egészen sajátos forma-
és színösszeállítású. Sokkal sötétebb és nehéz 
hangulat vonúl a jämtlandi szövéseken, karak-
terisztikusak a maguk nemében, de teljesen 
különböző a dalarneitől. 

A színértékelésök szigorú, szótlan, a búto-
rok a Jämtslöjd szobájában egyszerű voltukkal 
tűnnek kí. Az aranysárgára fényezett nyírfa 
művészi módon, nagyszerűen, megértéssel van 
felhasználva. 

A Jämtslöjd mellett tündöklik a malmö-
husí házi slöjd, színeiben erőteljes, vidám 
szövéseível. Itt megint más a lényegük a 
szőnyegeknek, mint az éjszaksvédeké. Nagyol-
tabb az ornamentika, kifejezettebb a színvá-
lasztás és nem ritka a figurális motívumok 
felhasználása se. 

Különösen kitűnik Basa Hárad gazdag 
és változatos gyűjteménye a házi slöjd-készít-
ményekből, amikről hatalmasan gyarapodó 
virágzó korszaka az újra feltámadt régi motí-
vumoknak ragyog le. 
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A házíslöjd egy hajtása, ahol iskolára 
volt szükség, hogy a régi tradíciókat ismét 
felszedjék, a csipkeverés. 

Ezért Vadstenaban Petrellí J. asszony 
szakértő vezetése alatt, aki mintatervező igaz-
gatónő, több kisebb iskolát rendeztek be, ahol 
részben a régi mintákat verik, részint a régi 
tradíciókon tervezett minták után dolgoznak. 

A Vadstena-csípkéket, jóllehet több szá-
zada müvelik Svédországban, még sem lehet 
nemzeti csípketípusnak venni, mert a techni-
kájukban úgy a flándriaí, mint a francia 
„Malínes-csípkékre" vannak alapítva, csak-
hogy éjszakibb földbe ültetve, hogy úgy mond-
jam, egy szárazabb nyelvre lefordítva ; ez-
által sajátossá lettek és a hasonló strukturájú 
csipkékhez nem hasonlítanak. 

A legnemesebb és öregebb minták egy 
ideig a művészi iparban a feledésbe mentek 
hazánkban, vagy megromlott formába mentek 
át, s rossz anyagban dolgozták fel őket. 

A házíslöjd szorgalmazására, ez esetben 
Petrellí J. asszony által képviselve, aki okosan 
és tudatosan ismét felélesztette az elhanyagolt 
Vadstena - csipkekultuszt, úgy hogy el lehet 
mondani: a jövőnek meg van mentve, s egy 
uj éra elé törtet, habár nem ís olyan nagy-
szabásúan, mint annakelőtte tehette. 

A sok naturalísztíkusan rajzolt motívumok 
szigorúbb, történetibb formáknak engedtek 
helyet, s ha egyszer az igazi ügyességre szert 
tesznek, akkor a Vadstena-csípkék bizonyára 
ismét olyan értékes kinccsé válnak, mint 
aminők voltak régen és pedig joggal. 

A skoní csipkéket nagyrészt horgolják 
vagy verik Tosterups vidékén. Ez egy öreg 
kastély Skonen közelében. 

Ehrensvärd A. grófkísasszonynak köszöni 
megmaradását, s előtte anyjának és öreg-
anyjának. 

Személyes nagy önfeláldozással, szeretettel 
és energiával vezeti Ehrensvärd kisasszony a 
kunyhókban és az apai birtokon. Közvetíti 
az eladást, keres megrendeléseket és rendez 
kiállításokat. 

A skoní csipke egészen más tipus mint 
a Vadstena-csípke. Szigorúan geometrikus, 
kis mintájú, sűrű, egyenes külső széllel. Ámbá-

tor párnán készül, mégis, elég csodálatos, 
letűzött minta nélkül. Tradicíó és megszokás 
vezeti a kezet, különös finomság és befejezett-
ség jellemzi őket. 

A XIX. század elején hírtelen idegen elem 
keveredett a skoní csipkébe. Az egyenes for-
mákból engednek, cikkcakkos csipke, vagy 
lyukak, körülvéve durvább kontúrvonallal, jő 
a helyükbe. Ez a kis változás egy cseh taní-
tótól származik, aki Napoleon mellől Skonen-be 
szökött, ott letelepedett, s a karlsbadí csipke-
horgolást tanította, ahol ez a leírt formarészlet 
szintén meglelhető. 

A skoní asszonyok talán öntudatlanul 
vették fel csipkéikbe ezt a mintát, s mai nap 
ís tanítócíkkcakknak hívják. 

A skoní csipkéket joggal tartják eredeti 
és tartós, valamint előkelő ékességnek az ő 
egyszerűségükben. Ehrensvärd k. a. úgy gon-
doskodik a skoní csipkékről, mint akármelyik 
textil-egyesület, mintha a Svensk Hemslöjd 
maga volna. 

Egy harmadik csípkecsoport, aminek 
megint más karaktere van mint a két előbb 
említett, a Dal - csipke. Ez is geometrikus 
mintájú, de nagyobb, kifejezettebb, mindig 
lyukas recealapra, a főmotivumot csaknem 
kivétel nélkül durvább vonal veszi körül, ami 
a mintába egy nehéz accentust ad. 

A dal-csipke készítésére ís iskolákat ren-
deztek be Adelberg Ottilia k. a. kezdemé-
nyezésére, aki Gagnäf-ben az iskolát maga ís 
vezeti, néha új mintákat ís tervez. A kerületi 
háztartási egyesület felel arról, hogy kifejlőd-
hessék. A dal-csipkék csoportja az iparművé-
szeti kiállításon nagyon érdekes és szép. Több 
iskola is van Dalarneban : a leglényegesebbek 
Mockfjörd-ben és Gagnäf-ben vannak. 

A Mórából való Bériek nem mutat fel 
csipkéket. Leginkább a bogozás egy nemével 
tűnik kí, amit szintén geometrikus formában 
űznek s kétségkívül egy válfaja az ősrégi 
„sprangade"-kötésnek. 

Végül legújabban Starck Hilda k. a. ís 
alapított csípkeverő iskolákat ; egyet Häganäs-
ben (Skane), hogy újra módiba hozzák az 
u. n. Gustaf-Adolf-csípkéket, amiket II. Gustaf 
Adolf ingén és gallérján találtak, egy finoman 
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horgolt renaíssance-csipkét, ami valószínűleg 
Olaszországból ered. Ezenkívül egy iskolát 
Lidíngön-ben (Stockholm szomszédságában), 
hogy ott meg aranycsípkéket készítsenek. Starck 
kisasszonynak, aki maga is rajzol, tervez, 
hímez, Stockholmban ís van egy csípkeísko-
lája, ahol varrott csipkét készítenek arra az 
öreg olasz technikára, amit punto ad ago és 
retícella néven neveznek, s ezeket külömböző 
házi slöjdök számára csinálják. 

Ahhoz a kevés időhöz képest, amióta az 
iskola működik, szinte csodálatos előmenetelt 
tett az ő különösen intelligens és ismeretekben 
gazdag igazgatónője alatt. 

Generációk kellenek ahhoz, hogy a szoros 
és mégis könnyed ügyességét a déli népeknek 
elsajátítsák a csipkevarrásnak ebben a speciális 
művészetében. 

A legrégibb textílegyesületí Handarbetets 
Vanner mellett, amelyek egy egész sorát a 
gazdag egyházi és profán textilmunkáknak 
állították kí, meg kell még az ú. n. „Lícium" 
textil-műtermet ís említeni. 

A Líciumot Brantíng Ágnes k. a. alapította 
és vezeti. Az ő munkássága valóban imponáló, 
s nagyon rövid idő alatt küzdötte fel magát 
a textilipar első sorába. Munkáit erőteljes és 
művészi egyöntetűségéről lehet felismerni. 

A Lícíum a templomdíszítő és heraldikai 
textilművészetre adta magát és munkálkodó 
erői ezt a nehéz és nagy feladatot kiválóan 
oldják meg. Rövid idejű működése alatt min-
dig fényesebb példáit mutatta művészi érzé-
kének és majdnem minden, ami a Lícium-
ból kikerül, legnagyobbrészt nők munkája. 
Az ösztön és mély megértés, amely a Lícíumot 
vezeti, teszi hogy minden darab, ami műtermé-
ből kikerül, a teljesértékünek bélyegét viseli, 
s nem hagy kívánni valót se a rajzban, se az 
anyagban, se a kidolgozásban, Brantíng k. a. 
mellé egy nagyon sokoldalú művészi egyéni-
ség, Börjeson M. asszony is, mint segítő és 
művészi tehetség, sorakozik, s mint együtt-
működő és művészi tervező Gísberg Zsófia k. a., 
aztán Wesslau-Hjort asszony és Fríkholm k. a. 
és még többen. 

Különös jelenség, hogy a vallási ernyedt-
ség e korszakában hazánkban annyi pénzt 

gyűjtenek folytonosan, hogy drága egyházi 
szereket készítsenek csodálatos szép kivitelben. 

Licíum folytonosan el van látva megren-
delésekkel: majd antependíumok, majd oltár-
terítők, míseruhák, kendők, stb. Önkéntelenül 
kíérzí ebből az ember, hogy egy újraébredt 
és áhítattal teljes érzet az egyházat nemcsak 
fentartaní, hanem ennek külső megjelenését 
ís megszépíteni és jobbá tenni vágyik, hogy 
talán evvel a községet vonzóbbá tegyék, s 
erőteljesen bebizonyítsák, hogy az érdeklődés 
az egyház iránt nemcsak hogy él, de gyara-
podik ís. 

Bárhogy legyen ís, az egyházi kincsek 
száma egyre gyarapodik évről-évre és minden 
kiállítás örömmel tölt el bennünket, ahova a 
„Licíum" új gyönyörű példáit hozza eme 
nehéz és előkelő művészetnek. 

Anélkül hogy a régi tradíciókban oly 
magasan álló egyházi díszeket kísebbítenők, a 
„Lícíum" rajzolónőí nagyon értenek hozzá, 
s köztük első sorban Gísberg k. a., hogy ter-
veiknek vérbeli modernséget, egyéniséget s a 
színválasztásban originális csengést adjanak. 

Az az antependíum, amit a gostafsbergí 
templomnak készítettek, egyike a legszebb 
bizonyítékoknak ezen művészetről. Haute-lisse 
selyemből való borvörös tónusban. Az apostolok 
képei és emblemáí ornamentálísan vannak bele-
tervezve violettes diszkrét tónussal, teljes és 
nemes együtthatásban. A szövet pálmatörzzsel 
van átszőve, amiben ismét szürkésviola nüánszok 
játszanak bele, s ezek fölfelé smaragdzöld tónusú 
pálma-levelekké lesznek, aranyalapon szélmeg-
oldást képezve. A közepét sugarakkal körülvett 
kereszt képezi. Szigorúan ornamentálís, szigo-
rúan egyházi a tervezetben ez az oltárdísz, 
valami ritka színszépséggel. 

Egy más, egészen új antependíum a lofö-í 
templomnak készült, smaragdzöld brokátból, 
az ornamentika rajt arany és kevés lila. Ez ís 
egyike a legharmonikusabb és stílszerűbb hol-
miknak, amit a kiállítás fel tud mutatni. 

A Lícíum egyik másnemű foglalkozása a 
heraldikai zászlók és lovaglobogók. Meglepően 
sok a megrendelés az utolsó években ebből a 
nemből, kétségkívül az újraébredt nemzeti érzü-
let játszik bele, hogy zászlót és lobogót óhaj-
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tanak, egy emblemát, ami köré gyűljenek, 
hogy győzhessenek, hogy magukat egy rajongó 
tömeg élére emelhessék. 

De a Licium nemcsak egyházi és heral-
dikai dolgokat produkál. Egy profán óriási 
feladatot is megoldott a múlt esztendőkben, 
értem a kir. drámai színház függönyét. 

Vesslau-Hjort asszony tervezte. Lágy ten-
gerzöld selyemből készítették, széles, szűrkés-
sárga szegéllyel, applikációkkal, hímes száz-
szorszéppel behintett. Szélessége Í5, magassága 
Í4 méter (a közepén nyílík). Rendkívül elegáns 
és harmonikus, úgy tervezetben, mint színben 
pompásan hat a maga helyén. 

Zorn festett vázlata után készített a Licíum 
haute lisse selyemből három elosztással egy 
ellenzőt. Dalarne-í jeleneteket ábrázol: az egyik 
részen téli táj a Mora-í templommal a háttér-
ben, s templomjárók végig a hosszú fehér 
úton; a másik részén menyegzőkisérők, akik 
éppen a templomból jönnek ki. A középrészen 
ezerével vannak parasztok, nyári tájjal a 
háttérben. Mint tekníka óriási nehézséget adott, 
mert a képek nem haute lisse gondolattal készül-
tek. Mégis, azt hiszem, hogy ez a lapos, egy-
szerű tekníka az elementáris karakterét ezen 
vázlatoknak jól visszaadta, különösen a hát-
térben levő tájképeken az intonációk közvet-
lenségét. Persze még ügyesebben szőtték volna 
a Lícíum szövőnői, ha már a terv ís a haute 
lisse gondolatával készült volna. 

Az otthon díszítésére való művészi textil-
tárgyai ís vannak a Lícíumnak, egy egész 
gyűjtemény. Pár szék vörös aranyban híme-
zett háttal, párnák delikát kék színnel, lilá-
val hímesek. (A székeket Ostberg építész, a 
hímet Janke - Björek asszony tervezte.) Egy 
csomózott szőnyeg, kék és szürkéssárga ; egy 
igen eredeti függöny sárgászöld selyemből kék 
és zöld motívumokkal (terv. Fríkholm k. a.). 
Egy egész tömeg gyönyörű, de eleganciájával 
nem megfélemlitő tárgy gyönyörködteti a sze-
met szimpatikus együttesben, s megerősítí 
bennünk azt a véleményt, hogy tudás, stílérzék 
és művészi céltudatosság vezette mindezeket. 

A Líceum mellett Grafström Tyra asszony 
műterme úgy hat, mint egy érzékeny boudoir. 
(Textil-atelíerja egyesült a Nordíska kom-

paníet részvénytársasággal.) Majdnem minden 
fehér ebben a raffínált kis szalonban, ami 
annál inkább hat, mert a falak világos-zöld, 
durva szálas vászonból vannak, amit stilizált 
szegély vesz körül, a középrészben pedig fehér 
lenfonalú. (Tervező: Chrístíernson k. a.) 

Starck Hilda k. a. a legerősebb művészi 
erő azok között, akik ezen textílműteremnek 
terveznek. Különösen erős oldala Starck k. a.-nak 
a csípkekultusz, a fehérhímzés, a csípkehímzés 
és horgolás. Mint már említettük, Starck k. a. 
vezetője egy varróískolának ís, amit a házi 
slöjd tart fenn. 

A legkiválóbb tárgy, ami a figyelmet 
ebben az ínteríör-ben felhívja, egy hímzett 
csípke-antependíum (punto ad ago), ami a 
szoba sarkában arannyal leterített oltáron van. 

Gazdag és teljes a terve (kész. Starck k. a.), 
teljesen dekoratív a tartása. A felső szegély 
stilizált világos rózsamotívumaí a kis mintájú 
csípkedíszhez, ami a tulajdonképení oltárterítőt 
konstruálja, szerencsésen simul és eredeti, vilá-
gosan csillogó, ünnepélyes és légies hatású. 
A nyomatékos pontokra négy hímzett arany-
lemez került az apostolok emblemáíval s négy 
üres tér van a csipkébe hozzá tervezve. De, 
kérdi az ember, ugyan melyik kopasz és rideg 
templomunkba illenék egy ilyen érzékeny, 
finom munka, anélkül hogy a környezet ne 
hangolná le? 

Jobban illenék ez a drága és raffínált 
csípkehímző-múvészet valami gazdag, nagyon 
gazdag otthonba ; egy olyan otthonba, ahol 
soha durva shevíottkabáttal nem jön érint-
kezésbe, ahol fekete cipők soha arra nem 
gondolnak, hogy olyan fehér selyem-párnákra 
lépjenek amik hallatlan pompában dagadozva 
jobbra-balra széjjelszórva henteregnek a föl-
dön. Ilyen ínteríör-höz selyemcípők, gummí-
sarkok valók, de az uraknak ís ám ! 

Grafström Tyra textíl-atelíerjában van 
azonban számtalan nemfehér ís. 

Sárga selyemmel hímzett áthuzatű maha-
goníbutora elegáns és stílusos hatású ; egy 
sárga függöny (tervező : Vesslau-Hjort asszony) 
kevés eszközzel nagy hatású, s egy hautelísse-
szövés (tervező : Fríkholm k. a.) bagolymotí-
vumokkal és stilizált madarakkal kifejezője a 
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modern szövőművészetnek úgy tekníkaílag, 
mint a tervezésben. A világos tárgyak között 
mindenfelé csillognak a szobában tűzsárga lán-
gok, egy sarkantyúvírágos párna, amit nehéz 
más tárgyakkal összeboronálni, de önmagában 
szép és vonzó. 

Aktíebolaget Svensk Konstslöjd, Wollan-
den Alffal, mint együttműködővel és tanács-
adóval, szintén betölt néhány szobát textil-
tárgyakkal, amihez bútorok és szobák (terv. 
Wollanden Alf) sorakoznak és nagyobb teret 
töltenek be. Tiszta munkájuk által tűnnek kí 
ezek, de mint tervek rettentő nehézkesek, 
egyik-másik ok nélkül nehéz és olyan monu-
mentálisán és masszívan hatnak, mintha moz-
díthatatlanságot affektálnának. Az interior 
maga a diszkrét bútorszövettel és szőnyegekkel 
csendes, nyugodt hatást tesz. 

Még arról a pompás tapétáról ís kell még 
megemlékeznem, ami a Nordíska kompaníet 
egyik szobáját díszíti a kiállításon. 

„Temetés Leksandban", tervezte Böberg 
Anna asszony és a Nordíska kompaníet textil-
csoportja készítette. 

Ami színjátékát és ügyes szövőművészetét 
illeti, valószínű, hogy ennél napjainkban a haute 
lísse-művészetben nem lehet elérni nagyobbat. 
Mint eddig fölül nem mult művészi és textil-
kísérlet áll ez, amit eddig nálunk asszonyok 
ebben a nemben elértek. 

A Svensk konstslöjd részvénytársaságot 
alapította, azután hosszabb ideig vezette is 
Gíöbel Selma k. a., de hogy ő elhagyta, egy 
egyesület vezeti, amely művészekkel tanácsol-
tat s a vezető erők fennállása és fejlődése felől 
szorgoskodnak. Gíöbel k. a., aki visszavonult 
a régi Vadstenahoz, ott ís önállóan munkál-
kodik, mintákat rajzol különböző textíltárgyak-
hoz, amiket a környéken élő és művészi slöjd 
iránt érdeklődő hölgyek készítenek el. 

A stockholmi kiállításon Giöbl k. a.-nak 
számtalan munkája van, amik között egy 
csomózott szőnyeg, egy haute lisse, „Vadstenai 
kolostorkert" a legnevezetesebb. Mellette sok 
érdekes fehér hímzést és csipkét látunk, 
részint régi technikával, régi minták után, 
részint új rajzokkal, amiket szintén Gíöbel k. a. 
készített. 

Azonban mégis érzik mindenütt ugyanaz 
a lehelet. 

Az elementárisabb formájú, kevésbbé 
fárasztó, nem olyan kézzelfogható növény-
világ legyőzte az egyídőben uralkodó natura-
lisztikus motívumokat, általános előnyére a 
művészetnek. 

A növényvilággal mindig találkozunk 
ugyan a textilművészetben, de valahogy ki-
simulva, eldugva, elrendezve, mint egy része 
a főornamentumnak, s nem pályázik a figye-
lemre, hogy íme leveleimen minden eret lát-
hattok, minden porzómat megolvashatjátok, 
hogy a rajzoló szinte kihívta a botanikust. 

És mindenben érzik, mint egy áramlat, a régi 
parasztművészet. Felüti fejét a színösszerende-
zésben, a motívumokban, formában és techniká-
ban. Érezzük, hogy él, hogy talán most erősebb 
mint valaha. A megfínomodott textilművészettel 
kéz a kézben működik, úgy hogy sokszor 
ennek segítségére jön gondolattal, ideával, hogy 
ő a kíppattanása a textilművészetnek ez idő 
szerint, rajta nőtt fel, ő az alap, amihez nem 
véletlenül került, hanem mint egy természetesen 
kifejlődött és megnemesedett növény, amelyet 
egészséges nemzeti gyökér éltet. 

Még egy legújabban alapított s már e 
rövid létezése alatt ís jelentős munkákat ter-
melő egyesületről kell megemlékeznünk : a 
„Pietas-ról". 

A Lícíum igazgatónője, Branting Ágnes 
k. a., szolgáltatta létesítéséhez az índító-okot, 
akiben mindig erősebbé vált az a szükségesség, 
hogy necsak a parasztotthont megőrző slöjdöt 
kultiválják, hanem hogy az éppen olyan értékes 
textilművészetet, amely a városi és vidéki 
templomokban elrejtve, nagyrészt elfelejtve és 
elszórva van, megmentsék. 

Mielőtt az egyesületet alapították volna, 
felkérték Brantíng kisasszonyt, hogy az upsalai 
dom ruhatárában őrzött óriási tömegű drága 
templomi holmikat vegye át kijavításra, amikor 
a templom éppen javítás alatt volt. 

Ezek közt a holmik közt akadtak reá 
arra a sokat megénekelt csodálatos aranyszok-
nyára, ami Margit királynéé volt (XIV. század). 
Nagy píetással és élénk érdeklődéssel e feladat 
iránt, vette át Brantíng k. a. ezt a munkát. 
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„Segített rajt" és „alátámasztotta" a beteg 
részt, anélkül hogy egy parányában ís meg-
változtatta volna az ő régies lényegüket. Ki-
javította a gyönyörű miseruhákat s megérte 
végén azt az örömet, hogy a szépen és prakti-
kusan berendezett upsalaí dom ruhatárában az 
ő felügyelete alatt a mult karácsonykor a 
közönségnek ís bemutathatta. Ez után a nagy 
feladat után, amely olyan kíelégítő eredményre 
jutott, mint a titkok, bújtak elő hasonló dolgok 
a Línköpíng dómból és több vidéki templomból. 
Majd végre belátták a szükségét, hogy ezt a 
régi kulturát ís meg kell menteni és a Líceum 
igazgatónőjét minden oldalról zaklatták kérdé-
sekkel és megrendelésekkel. 

A restaurálásra, jobban mondva kijavításra 
összegyűlt holmikat addig való megőrzésre, míg 
sorjában az ügyes hímzőnők kezébe kerülhet-
nek, egy múzeumban helyezték el. 

És míg munkában voltak, erre külön ki-
bérelt szobákban raktározták őket, mert a 
Lícíum helyiségei nem voltak elégségesek. 

És hogy annál biztosabban és áhítatosab-
ban végezhessék ezt a munkát, némely okos 
és érdeklődő egyének a fönt nevezett egyesü-
letet alapították. Ennek az élén a Nordíska 
Museet igazgatója, dr. Salin B. áll, oldalán 
működik Janse dr. (Vítterhets och Antíkítets 
Akademien), "Wallenberg A. asszony, aki nem-
csak tanáccsal, hanem anyagilag ís segíti. 

Nagyon ideje volt már, hogy ez az egye-
sület alakult. Kint a vidéken kis és nagy 

templomokban nedves kamrákban és sekres-
tyékben a leggyönyörűbb holmit begyúrták, 
száműzték az utolsó században. 

Hallatlan értékű textílmunkákat, amik 
pedig, mikor világosságra kerültek, bizonyságot 
tettek arról, hogy milyen magas nivóra jutott 
évszázadokkal ezelőtt a mi textilművészetünk. 

Az egyesületet „Píetas"-nak nevezték el, 
jogosan, mert ez a kiindulási pontja és célja 
működésének. 

így kell felfogni, ha be akarják vésni azt 
az értelmezést, amit, fájdalom, sokszor elfelej-
tenek, hogy mekkorák a kötelességeink a 
tradícíók és a régi kultura iránt; nemcsak az 
alsó néposztály, nemcsak a község, hanem 
éppen annyi, sőt nagyobb kötelezettséggel tar-
tozik a papság ís, meg a nagyurak, „akiké 
a hatalom". 

Píetas ! nem ez-e a szó, amely a mí első 
kulturamentő nagy emberünk munkásságát 
födi, nem ezt kellene-e Hazelíus Artúr szobrára 
vésni? Onnét jött ő, ott járt, oda törekedett. 

Píetas a nép iránt, a hazával szemben, a 
kultura iránt, a történelemmel az idők nap-
felkeltétől a végig. Ne barbárkodjunk, ne tör-
jünk-zúzzunk, ne rontsunk meg semmit. Meg-
értő érzéssel legyünk a tradícíók iránt, a teljes 
és lüktető élet iránt, minden időknek gyengéd 
és erős kezek és folytonosan égő szeretet kelle-
nek ahhoz, hogy az elfelejtettet a feledésből 
felhozzuk. 

Ez a píetás. 
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