
A M A G Y A R N É P M Ű V É S Z E T 
F Ö L D R A J Z A 

mi páratlanul álló népművé-
szetünkből nem szabad ideig-
óráig tartó divatkultuszt űz-
nünk , amit csak a puszta lelke-
sedés méltányol addig, míg a 
szalmaláng el nem lobban. 
Népünk művészete sokkal mé-
lyebbreható megbecsülést, a 

benne lévő lelki erőknek sokkal nagyobb érvé-
nyesítését, felhasználását érdemeli. 

Ilogy pedig igazságos bírái legyünk magunknak, 
de meg tudjuk azt is muta tn i , miben különbözünk 
másoktól, ahhoz tárgyilagosan egybe kell vet-
nünk a mi népművészetünket szomszédaink 
hasonló alkotásaival. Ha ezt megtesszük, akkor 
még jobban megerősödik magunkba vetett bizal-
m u n k és az a meggyőződésünk, hogy magyar 
népünkben is nagy lelki emelkedettség, szellemi 
kifinomodás, sajátos kul túra a melegágya minden 
művészi alkotásnak. Nem a puszta játékösztönből 
fakadó szórakozás, hanem tudatos lelki munka 
és szellemi képesség nyilatkozik meg népünk 
művészkedésének minden terén. Ez a művészi 
készség azonban nem mondható általánosnak, sőt 
nagyon is megszorított és egyes vidékekre kon-
centrálódik, bizonyos területi jellegzetességet, loká-
lis stílusszerűséget teremtve népművészetünkben, 
amit csak akkor í télhetünk meg, ha az országszerte 
összegyűjtött anyagot mind magában, mind pedig 
a környező népek művészetével összehasonlítjuk. 
Elsősorban azzal kell tisztába lennünk, hogy 
népünknek nem minden tagja képes művészi 
alkotásokra. Közöttük is a kiválóbbak, invenció-
juk, találékonyságuk, kézügyességük által hiva-
tot tak módjára előljárnak. Eszmét adnak a 
többségnek és módot nyúj tanak a többieknek néha 
a nyilt tanulásra, máskor az ellesett, rejtett 
u tánzásra . 

így nagyon nehéz és kockázatos általános jel-
lemzést adnunk népművészetünkre. Könnyen 
tévedéseket, hamis képet adna minden meghatá-
rozás népi kul túránknak erről a legszembetűnőbb 
bizonyítékáról. Annál inkább meg kell ismer-
nünk az egyes helyi különlegességeket, ami csak-
nem pontoson körülhatárolható területeket, nép-
művészeti gócokat teremtett hazánkban. így 
beszélhetünk sajátságos székely népművészetről, 
kalotaszegi, torockói, csángó, palóc népművészetről, 
egységesen jellemezhető gyűjteményekbe szed-
he t jük össze szilágysági, rábaközi, sárközi, so-
mogyi, matyó, kunsági, jászsági hímzéseinket, 

ami csak a magas fejlődésre jutot t népi kul túránk 
differenciáltságának tanúbizonysága. 

Ebben a nagy differenciáltságban felette külön-
bözik úgy nyugati , mint keleti szomszédainktól, 
akik egymás között két ellentétes jellemvonásban 
teljes divergenciát muta tnak. Míg ugyanis keleti 
szomszédaink népművészete csaknem egységesen 
jellemezhető primitívségben élte ki magát , nyu-
gati szomszédaink népművészete magasabb kul-
tú ra hatása alat t nemcsak eredetiségében szen-
vedett, de a tanultság következtében elvesztett 
minden sajá t belső invenciót, magasabb művé-
szeti formák utánzásával minden önálló fejlődési 
képességet és minden spontán őszinteséget. 

A magyar népművészetben is érezhető volt — 
inkább az ország nyugati része felé — a magasabb 
művészetnek hatása . A renaissancenak, barokk-
nak , rokokónak erős nyoma kimuta tható leg-
főképpen fafaragó - művészetünkben. Minél job-
ban átmentek ezek a formák népünk kezére, 
annál jobban elmosódtak az idegen kultúrhatások 
a magyar lélek eredetiségre, önálló megnyilatko-
zásra, egyéniségre törekvő sajátossága folytán. 

A magyar lélek eredeti alkotásra törekvő ter-
mészete legjobban megnyilatkozik a magyar népi 
ruháknak , akár a szűrnek, akár a subának díszí-
téseiben. Általános a lakjuk, szabásuk mellett 
hímzéseik különlegességében helyi jellegzetességet 
nyertek, mert a r a j tuk lévő min táka t nem sab-
lonos utánzással előírás szerint ra jzol ták és varrták 
ki a szűcsök és szűrszabók, hanem önálló terve-
zéssel teremtettek ú j mintákat vagy alakították át 
a régit. Ezért tud juk a közös stílus és általános 
forma dacára egyéni díszítő sajátságai által meg-
különböztetni a kecskeméti bundát a sárközitől, 
a mezőkövesdi matyóködmönt a tardi dakutól 
vagy a tiszapolgáritól, a békésit a biharitól, a 
torockói inejjre valót a kalotaszegitől, sőt a csököli 
katolikus ködmönt a reformátustól és így tovább. 
A differenciálódás még feltűnőbben fokozódik 
szorosabban a nép kezén keletkező hímzésekben, 
melyeknek mintás variálásában a legmesszebbmenő 
verseny fejlődik ki úgyannyira, hogy minden 
egyes népi hímzést úgy kell tekintenünk, mint 
egyéni alkotást. 

Mint ahogy minden magyar embernek van 
külön politikai ideálja, amitől a szebb jövőt re-
méli, mint ahogy gazdaságában is szereti a maga 
önálló gondolatát érvényesíteni, úgy ruházkodá-
sában is, de népművészetében is az általános for-
mán belül szereti kifejezni a maga egyéniségét, 
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Önálló meggyőződését, amit a másikénál különb-
nek tart és törekszik is tökéletesebben megcsi-
nálni. Elismeri a legkiválóbbat s azt, aki nálánál 
jobbat, szebbet tud. A pásztorok is megmondják, 
hogy ki közöttük a legjobb faragó. Egy-egy öreg 
faragó pásztornak még hótta után is sokáig meg-
marad a híre. Lehet a faluban több író asszony is, 
aki a hímzések alá ír ja a hímes virágokat, de köz-
elismerésben csak a legjobban tudó részesül 
s ha ismerjük népművészetünk születését, lelki 
háttereit, akkor nem is tarthatjuk azt általánosan 
a primitívség megnyilatkozásának, hanem inkább 
egy népcsoport, mondjuk egy vagy több falu ver-
senyéből kialakuló fokozott lelki működésnek, 
ami a nagyobb földrajzi egység népének, az ú. n. 
etnográfiai terület magyarjainak legkiválóbbjait 
reprezentálja. Némely jó faragó népművésznek 
vagy kiváló íróasszonynak Kalotaszegen, a Palóc-
ságban, Sárközön több falu határába elmegy a 
híre és messzebb vidékekről is eljárnak hozzájuk, 
velük Íratják vásznaikat, ellesik munkájukat. 

így akár térképre vethetjük népművészetünk 
helyi jellegzetességeinek földrajzát, területi elha-
tárolását, melyen belül a viselet, a házbeli bútor-
zat, az építkezés, alkalmi ruhák, lakodalmi ken-

dők, keresztelői ruhadarabok, halottas lepedők 
díszítéseiben helyi stílus alakult is, a mustrák csak 
azon belül variálódtak az egyéni ízlés szerint. 

Ez a területi elhatároltság a népművészetben, 
különösen hímzőművészetünkben annyira ment, 
hogy némely vidéken még a technika is külön-
leges lett. Pl. a kalotaszegi írásos vagy a mezőségi 
fonatöltés, a buzsáki különleges öltés, a dunántúli 
faragó pásztorművészet spanyolozási technikája stb. 

Még az olyan egynemű technikában is, amilyen 
a keresztszemes hímzőöltés, különleges területi 
sajátosságok fejlődtek részben a minták által, 
részben más öltésekkel való kontúrozás folytán. 

Hasonlítsuk össze a székely, szilágysági, rába-
közi, palóo keresztszemes hímzéseket s akkor 
mindegyikre mondhatunk valami különösen jel-
lemzőt. A székely hímzés a szálánvarrott technika 
gyors ütemét használta ki és egyszerű, ritka virágú 
mintáiban a gránátalmát, fenyőágat, tulipánt, 
csermakkot, rózsát, lóherelevelet ismerhetjük fel. 
Legjellemzőbb vonása a könnyedség és a fonalak 
finomsága. 

A szilágysági keresztszemes és szálán varrott 
technikával vékony fonalból szőtt vászonra ké-
szült. Sok rokonságot mutat a székellyel. Attól 

В = B a k o n y (Fa la ragás , pász to r -
művészet) 

Во = B o d r o g k ö z (Szövés) 
K a = Kalotaszeg (Hímzés , 

la la ragás) 
К = K ú n s á g 

M = Matyók (Hímzés) 
Ny = Nyltra 
О — Ormányság (Pász to rművésze t , 

szövés) 
p = Pa lócság (Hímzés , l a la ragás) 
P o = Pozsony 

R = R á b a k ö z (Hímzés) 
S = S á r k ö z (Hlmzöművészet ) 
So = S o m o g y (Pász torművésze t ) 
Szk = Székely (Hímzés , l a la ragás) 
Sz = Szi lágyság (Hímzés) 
T = T o r o e k ó (Kerámia ) 

M a g y a r népművészet i g ó c o k t é r k é p e , 
m u t a t j a a zoka t a t e rü le t eke t , melyeken m é g m a ls élő és egységesen je l lemezhető m a g y a r népművészete t l á tha tunk . 
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leginkább a díszítőelemek aprólékossága és lekere-
kítettsége különbözteti meg, ami mellett jellemző' 
sajátsága, hogy tűzőöltésekkel vagy száröltéscs 
vonalakkal körülhatárolják. 

A keresztöltéses hímzésekben leginkább érvé-
nyesült a nyugati hatás a Dunántúlon, ahol főként 
Sopron, Győr vidékének népe használta fel a nyu-
gatról kapott mintákat kevés átalakítással any-
nyira, hogy némely rábaközi hímzésünkön talált 
pávás madaras mustrát megtalálhatjuk Ausztriá-
ban is a régi úri hímzések között. (Pl. a gráei 
Landesmuseum egyik ágyában levő párna dísze.) 
Valószínűleg osztrák mintakönyvek is jutottak a 
nép kezére, elterjesztve a nyugati mintákat. 

Annál inkább megbecsüljük a palócság és a inatyó-
ság keresztszemes hímzéseit, meg a székely és szi-
lágysági hímzéseket, melyeknek eredetisége így 
még nyilvánvalóbban kiemelkedik. 

Ezeket a jellegzetes különbségeket szemmel 
tartva, készítettem el a népi hímzéseink elterje-
dését feltüntető térképet, melyen nagy betűkkel 
jelöltem meg az egységesen jellemezhető nép-
művészeti gócokat. 

Egészen éles határokat ma még az anyag hiá-
nyossága miatt nem lehet megállapítani. A nagy-
jából tájékoztató négyszögű megjelölések mégis 
megadják egy-egy vidék népművészeti, főként 
hímzőművészeti helyzetét. 

EBNER SÄNDOR DR. 

N É P I E S K E R Á M I Á N K 
azekasságunk évszázadok óta a 

céhes mesterségek közé tarto-
zik ; mai szóval a képesítéshez 
kötött iparágak egyike. Termé-
sét tehát nem sorozhatjuk min-
den feltétel nélkül a népművé-
szet alkotásai közé, a faragott 
guzsalyok, jármok, párnavég-

hímzések, spanyolozott tükrösök, pásztorerszények 
csoportjába. Cserepeink abba a sorba tartoznak, 
ahova népművészetünk más, többé-kevésbbé céh-
ben, célibeli mesterek kezén fejlett népies iparunk: 
a papucs, csizma, szűrszűcsmunka, bútor, mézes-
kalács, kékfestő s egyebek mestersége. A fazekas-
ság, mint a többi céhes mesterség is, nem a paraszt-
ház vagy egyetlen falu ellátása érdekében dolgo-
zott, hanem nagyobb környezet számára. Számba 
vette ugyan az egyes területek, sőt községek ízlé-
sét, kívánalmait is, de elsősorban a célibeli szabá-
lyok kötötték s nem egyszer a városi hatóságok 
szabályai, ármaximálása vagy más megkötése. 
Ez iparágakat számtalan gyakorlati érdek a for-
mák, színek, díszítmények unos-untalan ismét-
lésére szorítja. így alakulnak ki egyes vidékek, 
egy-egy ipari gócpont környékének mesterségbeli 
jellemzői, amikről alkotásait felismerjük s többé-
kevésbbé helyhez rögzíthetjük. 

De az is kétségtelen, hogy különösen elmara-
dottabb vidékeinken számtalan céhkötelékbe nem 
tartozó kontár is dolgozott, akiket, ha érdekkörü-
kön kívül maradtak, a céhbeliek sem bántottak, 
de viszont nem is oktattak, vezettek s akik előtt 
technikai újságaikat mindenkor szorgalmasan 
eltitkolták. Formát és díszítinényt ugyan a látott 
darabokból így is tanulhattak, de igazában mindig 
magukra hagyott számkivetettek, akiknek a maguk 

emberségéből kellett alkotniuk és megélniük. Ők 
képviselik a népművészet színvonalát. 

Fentebb már említettük, hogy a fazekasmester 
is, mint pl. a szűcs vagy szűrszabó is, számba 
vette vásárló közönségének ízlését, foima- és 
díszítményigényét, bizonyos hagyományokat, amik-
hez az egyes vevőterületek ragaszkodtak. E ha-
gyományok között bizonyára voltak igen régiek is, 
mint ahogy a mesterek által konzervált mesterség-
beli hagyományok között is találunk ősieket, 
például az egész európai, sőt inás világrészbeli for-
mákkal és díszítményekkel azonosokat is, amiket 
csak a hagyomány konzerválhatott. Ilyen díszít-
mény például az ujjal nyomkodott zsinórszerű 
(líszítmény egyes edények (pl. az igen ősi szabású 
gyertyamártó edények) oldalán, aminek nemcsak 
díszítménybcli, hanem technikai szerepe is van, 
nevezetesen mint abroncs fogja körül az edényt 
s ezzel ellenállóbbá, erősebbé teszi. 

Az ősi formák és díszítmények konzerválása és 
a céhek technikai újításai és díszítményekben való 
divatkövetése adják azt az együttest, amiből egy-
egy vidék többé-kevésbbé sajátos termelésének képe 
kialakul. Az üveggyártás technikájából magyará-
zódó formákat éppen úgy megtaláljuk egyes faze-
kasok próbálkozásaiban, mint a késői renaissance 
majolika olasz, tiroli, morva, német közvetítésű 
díszítményeit, v a g y a bécsi porcellán s a hazai 
manufaktúrák díszítménykészletének változatait. 
Mindezek a hatások azonban nem mindenütt egy-
formák, sőt nem is jutnak cl mindenhová. Itt-ott 
hosszabb-rövidebb életű egyéni kezdemények is 
vannak. A tordai fazekas egyszerre csak (a kilenc-
venes évek elején) a görög antik vázák és közép-
tengeri fémedények formáit kezdi díszedényekként 
mívelni s negyven év múlva ugyanezt tömegben 
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