
lepő dolgok tárulnak elénk: a jelzett irányok 
harcosai egymásután otthagyják a jelzett 
irányokat s újabb műveikben egymásután 
az új k l a s s z i c i z m u s felé kormányozzák 
sajkájukat. Tehát oly művészeti alakítás és 
előadás felé, amely újra a szemlélet körébe 
eső elemekből formálja műveit. Kisült, hogy 
túlnagyot ugrottak a trambolinról. 

A magyar grafika i d e h a z a nem tette 
meg ezt a bonyolult utat, hanem a maga 
biztos alapján ment egyenest előre. Idehaza 
grafikánkban ösmeretlen volt az igazi kubiz-
mus, az igazi konstruktivizmus, az igazi 
„abszolút művészet". A magyar grafikának 
idehaza nem kellett egy zsákutcából vissza-
kanyarodnia a szemlélet világába, mert ezt 
a világot egy percre sem hagyta el. Ebben 
a tényállásban magyar vonást látunk: a 
magyar művészet komolysága és őszinte-

sége mindig kerülte az elvont spekulációk 
területét. A magyar grafika minden ideg-
szálával az élő élethez kapcsolódott, az 
érzelmek mély világát emberül tolmácsolta 
és távolmaradt a mechanizálástól. Fiatal 
grafikánk egészen a mi világunké, amely-
ben élünk, szenvedünk, örülünk; röghöz 
van kötve, mint legjobb lírikusaink köl-
tészete. A közvetlenség, amely annyira 
átemberiesíti alkotásainkat, egyik legérté-
kesebb eleme. 

Mondottuk már, hogy ez az új grafika 
nem egy kaptafán készül: nagyon külön-
böző vérmérsékű, érzésű és sorsú emberek 
vallomása minden lap. A most jelzett álta-
lános vonáson túl tehát igen sok érdekes 
egyéni vonás tolmácsolója is grafikánk. 
Ennek részletezése azonban már túllépné 
feladatunkat. 

A MAGYAR HÍMZÖ-HÁZIIPARRÓL 
ÍRTA GYÖRGYI KÁLMÁN 

z első háziipari kiállítást, 
amelyre emlékszem, 1881-
ben rendezték. A fővárosi 
Vigadó nagyterme foglalta 
magába az ország min-
den részéből egybegyűjtött 
textiliákat, ú. m. szőttese-

íet, az egyházi és profán hímzések sok-
éleségét és csipkéket, a közönség pedig 

ámulva és lelkesedéssel gyönyörködött az 
eléje tárt remek munkákban. A kiállítás 
anyagáról gazdag tartalmú emlékmappa 
jelent meg, mely jó reprodukciókban mutatta 
be a kiállítás legérdekesebb darabjait. Ez 
a kiállítás akkoriban szélesb körök érdeklő-
dését keltette föl a magyar nők kézimunkái 
iránt és nemsokára akadtak önzetlen ügy-
szeretettől vezetett, lelkes úrinők, valamint 
üzleti érdektől sarkalt kereskedők, kik a 
nők háziipari tevékenységének fokozását 
tűzték ki célul maguk elé. 

Hazánk egyes vidékeinek asszonynépe 
évszázadok óta foglalkozik a textilművé-
szet különböző fajtáival. Kalotaszeg írásos 
v a r r o t t a s a i n a k és v a g d a l á s o s a i n a k a 
világon párja nincs, Torockó erőteljes, relief-
szerű hímzéssel díszített párnahajainak ar-
tisztikuma muzeális értékűvé avatja ennek 
a színmagyarrá vált szász telep szorgalmas 
asszonyainak kézimunkáit, a csíkmegyei és 

a csángó falvak finom keresztszemes rúdra-
valói, a felvidék recemunkái és vert csip-
kékkel szegélyezett azsúros csodás halottas 
lepedői és paramentumai, Mezőkövesd szín-
pompás kötényei és lepedőszélei, Sárköz 
csipkeszerűen hímzett színes főkötői és a 
Dunántúl és az Alföld sok vidékének sajátos 
öltésű ingvállai, bíborvégei stb. stb. mind-
mind ékes bizonyítékai a magyar faj ösz-
tönös jóízlésének, művészi érzékének és 
ügyességének. 

E munkák évszázadokon át nem készültek 
háziiparszerűen eladásra, hanem csinálták 
a falvak asszonyai a maguk gyönyörű-
ségére, a maguk vagy hozzátartozóik hasz-
nálatára vagy vallási buzgóságból templomi 
célokra. Nem sajnálták az időt, a fárad-
ságot, a legjobb, legtartósabb anyagot és 
el is érték, hogy évtizedeken, sőt nehéz 
századokon át megtartották épségüket és 
frisseségüket s késő utódok is gyönyörköd-
hetnek bennük. 

Ezek a magyar népművészet hamisítat-
lan, legnemesebb alkotásai. Addig volt ez 
így, míg az „urak" bele nem avatkoztak 
a nép művészkedő tevékenységébe és a 
közlekedési lehetőségek fejlődése, valamint 
a gyáriipar térfoglalása miatt a népi művé-
szet fokról-fokra el nem sorvadt. A házi-
ipari mozgalom — mint már említettem — 
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a mult század nyolcvanas éveiben vált 
nagyobb arányúvá. Kezdetben m a g á n -
v á l l a l k o z á s o k keresték fel az egyes 
vidékek ügyes fehémépét és összevásárol-
ták vagy csere-berével magukhoz váltották 
a ládákban őrzött vagy használatban levő 
régibb népművészeti himzésmunkákat és 
eladták ezeket lakások díszéül vagy gyűj-
tőknek. Mert akadtak ilyenek is. Előkelő 
úriasszonyok, mint pl. Gyarmathy Zsigáné 
Bánffy-Hunyadon kezdték rendszeresen fog-
lalkoztatni az ügyes falusi asszonyokat, buz-
gólkodtak az értékesítések körül és gyűj-
tötték részükre a megrendeléseket. Majd 
jöttek a kereskedők, sőt idegen ügynökök, 
kik, hogy olcsóbban juthassanak a munkák-
hoz, nagyoltabb rajzú hímzésekkel is beérték 
és a sűrű öltéseket ritkábbakkal pótoltatták, 
szóval fölhigítva rendelték meg az árúvá 
vált népi munkát. A nekik durvának tetsző, 
érdes, de tartós és kellemes barnás színű 
házilag készült fodorvászon helyett gyári 
vásznat adtak az asszonyoknak; otthon 
főzött növényi festékkel színesített fonál 
helyett pedig s e l y e m m e l , később mű-
selyemmel látták el őket, hogy finomabban 
hasson a gyorsított munka és drágábban 
adhassák el. 

Sokat, sokat vétkeztek e téren. S a leg-
szomorúbb a dologban pedig az, hogy ott, 
ahol a lezüllés folyamata megvetette lábát, 
ott nincs mód többé a régi, becsületes mun-
kára való visszatérésre. Erre a kirívó példát 
Kalotaszeg és Mezőkövesd népművészeté-
nek megdöbbentő elkorcsosodása adja. Aki 
valaha látott 25—30 év előtt készült kalota-
szegi írásos párnahajat vagy lepedőszélt 
és aki gyönyörködhetett a még e század 
első éveiben az iparosítástól érintetlenül 
virágzó mezőkövesdi népművészet szín-
pompás és gondosan, kifogástalanul meg-
hímzett kötényeiben, ágyterítőiben, annak 
bizony elszorul a szíve, ha látja a szörnyű 
pusztítást, amit a tudatlanság és a lelki-
ismeretlen kapzsiság e téren elkövetett. 

És követ el még ma is. Mert a népművé-
szet védelmére nincs paragrafus a törvény-
könyveinkben s a háziiparikereskedelem — 
tisztelet a nagyon szórványos kivételnek — 
büntetlenül folytathatja káros munkáját. 
Az illetékes minisztériumokban ugyan is-
merik a bajt, sőt 1922-ben két napig tartó 
minisztériumközi ankétezés is volt e kérdés 
fölött, de — minden maradt a régiben. Pedig, 
hogy mily áldásos eredményt érhet el egy 
célttudó, kellő szakértéssel és következetes 

kitartással vezetett és megfelelő rendelkezési 
joggal felruházott regeneráló akció, azt a 
mult század végén szintén lejtőre jutott, de 
lelkes nők által szeretettel felkarolt, feltá-
masztott, megmentett és megnemesített svéd 
háziipar megszívlelni való példája mutatja.* 

Szerencsére a k a d t a k h a z á n k b a n is 
egyesek és társadalmi szervezetek, kik, 
illetve melyek szemben a züllesztő befolyá-
sokkal, kellő szakértelemmel és művészi 
érzékkel alkalmazták a népi művészetünk 
gyönyörű formakincsét a megrendelésükre 
készült háziipari hímzéseken és fürge keres-
kedelmi szervezetet létesítettek az ilyképpen 
készült munkáknak hazánkban és külföldön 
való terjesztése érdekében. 

A legrégibb ilyen igazi nemes altruiz-
mustól ösztökélt szervezet az Izabella kir. 
hercegné vezetése alatt álló volt pozsonyi, 
a háború után pedig Budapesten újra szervez-
kedett Izabella Háziipari Egyesület. Ezzel 
p á r h u z a m o s a n működött az időközben 
elhalt Zichy Sarolta grófnő által a pozsony-
megyei Zifferen alapított háziipari telep. 1909-
ben alakult Budapesten a gyorsan lángra-
kapott, de hamar elhamvadt tulipán-moz-
galom évében Batthány Lajosné, Andrássy 
Ilona grófné elnöklésével és Szterényi József 
báró ügyvezetőségével működő Országos 
Háziipari Szövetség. A háború után gomba-
módra szaporodtak — rendszerint hazafias 
jelszavak hangoztatásával a háziipar fel-
karolását célul kitűzött egyesületek és szövet-
kezetek, de ezek egy-két évi kísérletezés 
után rendszerint meg is szűntek. A Magyar 
Asszonyok Nemzeti Szövetségén kívül — 
melynek sima házivászonkészítő akciója 
teljes elismerést érdemel — az Our Shop 
cég alatt szervezkedett és lelkes úrinők által 
vezetett háziipari vállalat, a gróf Jankovich 
Besán Endréné géczhathalmi (Veszprém-m.) 
gyapjúfonó- és szövő-, valamint Buzsák-
vidéki (Somogy) h í m z ő m ű h e l y e i , Móga 
Endrénének karcagi, kúnhegyi, abádszalóki, 
kenderesi, edelényi, valamint a balaton-
vidéki ref. tiszteletes vezetése alatt működő 
vetélt csipkeakciói maradtak meg és működ-
nek biztató eredménnyel ma is. Ezeknek a 
háziipari vállalatoknak vezetői magasabb 
szempontból foglalkoznak ilyen munkával, 
melyből — ha fáradságos is — azt a felemelő 
érzést merítik, hogy amellett, hogy közre-
működnek hazánk gazdagodásában s ennél-
fogva elősegítik talpraállását, — biztosítják 

* L á s d : Györgyi Kálmán : A svéd kiállítás tanulsága i . Magyar 
Iparművészet 1910 I. I. 



sok szegény magyar nőnek megélhetését s 
ezzel nemcsak gazdasági- és szociális-, 
hanem erkölcsi szempontból is mentő mun-
kát végeznek. 

Ami a foglalkoztatott munkások számát 
és az évi forgalom nagyságát illeti, vala-
mennyi közt első helyen az Országos Házi-
ipari Szövetség áll. Jól megszervezett kül-
földi összeköttetései, egészséges üzleti szel-
lemű vezetése, valamint budapesti és vidéki 
munkatermeiben készült nemes ízlésű varrott 
és hímzett munkáinak kifogástalan volta oly 
jóhírűvé avatták ezt az intézményünket, hogy 
méltón büszke lehet rája minden magyar 
ember. Epp ilyen elismerésreméltó a messze 
külföldön is jólismert Izabella Háziipari 
Egyesület működése, mely, ha a trianoni 
békediktátum el is szakította eredeti talajá-

tól, új környezetében is eresztett már mély 
gyökereket. Figyelemreméltó, hogy a házi-
ipari munkások javarésze — a háború óta — 
nem a földmívelő osztályok, hanem az ú. n. 
középosztály elszegényedett asszonyaiból, 
özvegyeiből és árvaleányaiból kerül ki. Szór-
ványosan akadnak (hadirokkant) férfiak is. 

Kívánatos, hogy nemcsak a kormány-
körök, hanem a társadalom szélesb rétegei 
is meleg szeretettel karolják fel a nemes 
célokat szolgáló és nemes hagyományokat 
követő becsületes hazai háziipart és ne 
tévesszék azt össze a háziipar cégére alatt 
itthon és — sajnos—külföldön is terpeszkedő 
álháziiparral, amely jobbára csak a dolgozó 
szegény nők kizsákmányolására és a vevők 
m e g t é v e s z t é s é r e alapított kapzsi üzleti 
vállalkozás. w 

Haranghy Jenő : Ex libris. 


