
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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fotografálják a mezőtúri fazekas udvarán a 
Hungária-filin számára; az udvarhelymegyei 
parasztfazekast meg azon kapjuk rajta, hogy a 
Mauthner virágmag-árjegyzékének színes cím-
lapjáról szedi az ihletet a református eklézsia 
borosedényének oldalára. Formák és díszítmények 
formáinak eredete úgyszólván kifürkészhetetlen. 
Különösen nálunk, ahol történeti sorsunk, sok 
hányattatásunk, pusztulásunk, ide-oda telepedé-
sünk s a közénk időnként nagy tömegben tóduló 
más múltú fajok áramlása, magával hordozott 
hagyománya a keveredés hihetetlen mértékét 
okozta. Ismeretes, hogy a morva-német újkercsz-
tények (habánok) ú t ja Nyitrából a Felvidéken 
keresztül Erdélybe kanyarodik s útjában új techni-
kát és díszítménykincset szór el ; az is valószínű, 
hogy a mőrágyi edények díszítőmódjáról előbb-
utóbb kiderül, hogy a betelepített svábság magával 
hozott tudásának is köszönhet cgyet-inást; Svájc-
ban látunk szembetűnően hasonló ornamentikát. 

Köztudomású, hogy a bádog-, vas-, üveg- és 
porcellánedény ellenállhatatlan hódító útja nyo-
mában hogyan zsugorodott össze régi jeles fazekas-
ságunk, hogyan pusztult el vagy van pusztulóban 
a legtöbb vidéken. De a pusztulás nem egyenlő 
mértékű. Míg régen a jobbmódú vidékeken és a 
városokban virágzott a mesterség, ma ellenkezőleg 
a legelhagyatottabb zugokban él még a mult 
hagyománya. Mint a magyar népi kultúra legtöbb 
mult értéke, a fazekasság is a legelmaradottabb 
nemzetiségi területekre húzódott vissza s a magyar 
fazekas technikai tudásának és díszítménykincsé-
nek ma szegény vidékek tótjai, oláhjai az örökösei, 
továbbfolytatni és termelésének fogyasztói. 

így jutottunk el oda, hogy ma már a magyar 
fazekasság tanulmányozása nem annyira néprajzi, 
mint inkább történeti feladat. Ha múzeumaink 
ezelőtt évtizedekkel, a haldoklás idejében össze 
nein gyűjtötték volna ilyennemű emlékeinket, 

Magyar nép i rá té tes dísz. 
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ugyan hiába járnók a falvakat; s hiába azt a 
néhány műhelyt, ami még tengődik. A fazekas-
ságunkat éppen úgy elpusztította a modern gyár-
ipar, mint szűrszabóságunkat, a magyar szűcs-
mesterséget s számtalan más kisipart. 

Fazekasságunk alkotásainak áttekintését tehát 
csupán múzeumi anyagunk alapján kísérelhetjük 
meg. Minthogy pedig a tárgyak gyűjtésével 
egyidejűleg a hozzájuk tartozó nyelvi, nyelvjárási, 
valamint technológiai adatgyűjtés nem történt 
meg (s ina már aligha végezhető el), a széttekin-
tésben nélkülözni vagyunk kénytelenek magának 
a műhelynek és a nyelvi hagyományoknak vallo-
mását. A területi felosztásban és jellemzésben ez 
mindenesetre nagy hiányunk. Még azt sem tud-
juk, hogy magának a mesterségnek nevei az 
ország mely területein általánosak. Ilyen nevek: 
fazekas, fazakas, gelencsér, gölöncsér, tálas, csup-
ros, korsós stb. Annál kevésbbé ismerjük az egyes 
vidékek használt anyagának kémiai természetét, 
a használt mázak, festékek összetételét, az égetés 
körüli szabályokat, a díszítményeleinek, eszközök 
nevét, az egyes mesterségbeli fogások megneve-
zését s számtalan más, a részletesebb jellemzéshez 
szükséges tudnivalókat. Ami ebből a körből 
ismeretes, annyira szorvánvos, hogy térkép-
szerűen nem rögzíthető s például fazekasságunk 
ornamentikájának nyelvjárási körülhatárolására 
hasznavehetetlen. 

A rendelkezésünkre álló anyag alapján vázlato-
san annyit megállapíthatunk, hogy formában, 
színezésben, díszítményben kétségkívül vannak 
vidékenként megkülönböztethető csoportok. Ezek 
a csoportok területileg általában egyes néprajzi 
területeink határaihoz igazodnak. Annyi dialek-
tust azonban nem tudunk megkülönböztetni, mint 
pl. népnyelvünk területén, már csak azért sem, 
mert — mint fentebb érintettük — az áru nagy 
területeket járhatott be, a közlekedési utak mentén 
igen messzi területre eljuthatott. Kétségtelennek 
látszik például, hogy a Szentendrei-sziget közsé-
geit Pozsony, Nyitra fazekasai látták el edénnyel, 
minthogy e törékeny portéka számára a múltban 
is kitűnő víziút állt rendelkezésre; magán a szige-
ten pedig — erdőtlen homok lévén — fazekasság 
sohasem virágozhatott. Valószínűleg könnyű 
volna kideríteni, hogy hasonlóképpen történt 
délebb is a dunamenti községek java részében. 
Gróh Istvánnak aina föltevését azonban, hogy az 
ú. n. «győri» edényt Győrből víziúton vitték volna 
az erdélyi Alvincre — már sokalljuk, kivált mióta 
tudjuk, hogy Bethlen Gábor éppen Alvincen tele-
pítette meg a vallásuk miatt üldözött nyitrai új-
keresztényeket (habánokat). 

Fazekasmesterségünk nemes hagyományaiból 
legtöbbet őrzött meg az a terület, amelyet a 
zavartalan fejlődésben s a nyugodt dolgozásban a 
török világ Iegkevésbbé zavart, az egykori királyi 
terület és az erdélyi fejedelemség. Pozsony, 



Nyílra megyétől a Felvidéken, a Partiuinon át a 
székelységig, illetőleg Brassóig húzódik ez a sáv, 
amelyen a kiváló fazekas-gócok hosszú sora 
virágzott évszázadokon át s még а XIX. század 
első felében is, a más anyagú (vas stb.) edényfélék 
elterjedése után is kiválót tudott termelni. Színben, 
ornamentikában ez a leggazdagabb terület, amely 
ugyané tekintetben több vidékre osztható. Leg-
nyugatibb részét (Zólyom, Pozsony, Nyitra) a 
technikai kiválóság, gazdag rajz, színszeretet jel-
lemzi. Legtöbbet őrzött meg az újkereszténv 
hagyományokból. Legtovább forgatta az ecsetet, 
azaz legkésőbb tért át a gurgulyára, a festék folya-
tására. Űj keresztény módra legtovább él a 
díszítmények barna kontúrozásával. Ez a vidék 
készítette a legkiválóbb jelvényes céhedényeket 
s ennek voltak legszebb betűtípusai a (rendszerint 
az edény nyakán alkalmazott) feliratok számára. 
Sokáig jelzi edényeit mester jegyekkel. Kedvelt 
színe: fehér alapon kék, zöld, sárga, lilásbarna 
s időnként vagy helyenként egy rózsaszínszerű 
árnyalat. Külön csoport a zólyomi fehér alapon 
dús kék virágú díszítménnycl ékesített, ornamen-
tikailag tagozatlan testű edény; néha igen kevés 
sárga színnel is találkozunk raj ta . 

Л következő területet, mely nagyjában Abaújvár-
megyéig terjed, általában a fentiek jellemzik, de a 
díszítmény gyérebb, kevésbbc zsúfolt, magyarosabb, 
amely a magyar-szűcs és szűrszabó ornamentika 
stilizáló módjára emlékeztet. Színei is enyhülnek, 
(íyakoribb a sárga, kék alap. Kiilön csoportja a 
hontniegyei, karcolt díszítésű s gyakran jelmonda-
tokkal ellátott edény. E területnek kiváló mű-
helyei voltak Gömörben, Rimaszombatban. Bor-
sodban, újabban Sárospatakon. Ileves, Borsod 
déli része, Sárospatak sok közösséget mutat az 
alföldi edényekkel. Gyakori a zöld, barna alapszín, 
gyakoribbak a feliratok, az emberalakú edények. 
Egészen alföldi jellegű a tiszafüredi edény; speciali-
tása a zsinóros dolinányú, kígyóval díszített 
emberalakú edény (pálinkásbutykos), a 111 i s к a. 
Heves—Borsodtól kelet felé egyre gyakoribb a 
geometrikus ornamentum. Külön csoport a 
primitív technikájú, egészen népies, jobbára sötét 
alapú s mértani elemekkel díszített vagy szerény, 
de üde, friss virágozással ékesített szepesi szász 
területről eredő edényféle, főleg kancsó. Ennek 
az egész felvidéki területnek jellemző, gyakran 
ismétlődő díszítő eleme a kecsesen szökellő 
szarvas. 

Az erdélyi cserepet elsősorban színei jellemzik. 
Leggyakoribb a fehér vagy sárgásfehér alapon 
kékellő díszítmény. A székely edények nagy 
tömegét a hasonló alapon rajzolt zöld- barna-
színű díszítmények teszik kiilön csoporttá. A 
Küküllő tájékán született s virágzott két ember-
öltőn át a sötét, kobaltkék alapon sgraffito tech-
nikával készült takarékos, szabatos díszítmény: 
leggyakrabban egy szál virág, szőlő v a g y fürj-

madár. A Felvidék termelésére emlékeztető szép 
és gazdag rajzú s viszonylag színpompás, úgy-
nevezett g y ő r i edénynek legdúsabb lelőhelye 
Kalotaszeg, ez a népművészeti tekintetben annyira 
gazdag falucsoport. Valószínűleg az alvinci új-
keresztények hagyományai élnek az itteni régebbi 
kivételesen szép edénycsoportban. Külön ki kell 
emelnünk az erdélyi kályhacsempék gazdag soro-
zatát, amelyben egyrészt a legrégibb (részben még 
középkori) stílushagyományok, másrészt a leg-
szebb bokrétás elrendezésű népies megoldásokat 
találjuk. Külön csoport a csikmadarasi füstölt 
edény, amellyel nagyobb számban, több műhely-
ből eredőleg (Nádudvar, Mohács, Szentes) az Al-
földön is találkozunk. 

Ahogy a Felvidéket tarkasága, Erdélyt a fehér, 
kék (a székelyt a zöld, barna), úgy jellemzi az 
alföldi termelést a barnássárga, zöld alapon fehér, 
zöld, vörös díszítmény. Említettük a fekete edényt 
is, amelyen fényesítéssel mivel ik a díszítményt. 
Tiszafüred, Debrecen, Hajdúnánás, Nádudvar. 
Mezőtúr, Hódmezővásárhely, Szentes a múltban 
kiváló fazekasgócok, mindenik valami sajátos 
jellel különbözvén a másiktól. Űgylátszik, hogy 
az Alföld formában a leggazdagabb, díszítményben 
a legmagyarabb területünk. Külön gazdag tárgy-
csoportja a sok, elmésen, de néha vastagon verselő 
felírással ékeskedő pálinkatartó butykosféle, a 
percceskulacs s itt készült a legtöbb emberszabású 
edényféle is. A régebbi bütykösök finomrajzú 
karcolt díszítményei vagy néhány foltból mesterien 
odavetett virágozásai a legmagyarabb díszítmények, 
amelyek a szűcs- és szűrszabó díszítményeivel 
mutatnak rokonságot. E területről maradt ránk 
a legtöbb hatalmas méretű primitív díszítésű fazék-
féle s az egészen külön típusú, domború díszítésű 
gyertyamártó edény, jobbára nagy, de formás 
számokból rakott évszámmal. Az alföldi edény 
forma-, szín- és díszítménykészletc kisugárzott 
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egyrészt a dunántúli alföldi jellegű területekre, 
másrészt az Alföldre igyekvő folyók mentén hú-
zódó hegyvidéki völgyekbe, részben nemzetiségű 
területekre is, például a Körösök vidékére (Rév, 
Belényes). Itt a hajdúsági, sárréti, bihari, aradi 
területen találkozunk egy fehér, vörös díszítésű 
mázatlan edénytípussal (korsófélével), a v á s z o n -
e d é n n y e l , amelyen egy nagyon ősinek látszó, 
takarékos, sajátosan magyaros jellegű díszítőmód 
emlékei élnek. 

A Dunántúl nagyobb, különösen északi és nyu-
gati részeit a múltban az eddig ismert jelek szerint 

Pozsony, Győr tájáról látták el olyan edénnyel, 
amely az első csoportban ismertetett edényekkel 
tart rokonságot. A dunántúli műhelyek nagyobb 
része is e terület hatása alatt állott. Csak Tolnában, 
Baranyában találkozunk egy sajátos, vörös-sárga 
vagy fekete alapon vörössel, feketével, zölddel és 
sárgával díszített edényfélével, amelynek főgóca 
Mórágy volt; ez a falu a virágozásban volt nagy 
mester. Külön ki kell emelnünk a dunántúli céh-
edényeket, nevezetesen a céhek nagy boroskan-
csóit, amelyek jobbára egyszínűek (zöldek) s dús 
domború díszítéssel ékesek. 

VISKY KÁROLY 

R Á T É T E S D Í S Z Í T M É N Y E K 
S T I L I Z Á L Ó H A T Á S A A M A G Y A R 

N É P I H Í M Z Ő M Ű V É S Z E T R E 
magyar nép síkdíszítőművé-
szete gazdag, alaki változatos-
ságával, harmonikus színessé-
gével, népies üdeségével és még 
mindig erős fejlődőképességével 
legelevenebb forrása a magyar 
lélekből meríteni vágyó ipar-
művészetünknek. Ennek a 

hatalmas nemzeti erőt kifejező kincsünknek, amit 
főképpen népi hímzéseink tartalmaznak, tág terc 
kínálkozik iparművészetünk minden ágában a fel-
használásra. Leginkább úri hímzőművészetünk 
meríthet belőle. Itt már eddig is eredményesen érez-
hető hatása a ruhadíszítményekben. Nem elég 
azonban csak magukat a formaelemeket ismer-
nünk, sokkal könnyebben tudjuk ezeket értékesí-
teni, ha eredetükkel is tisztában vagyunk. 

Az egyes népi díszítőelemeknek nagy vita-
irodalmuk van. Ilyen volt a szűr- és subahímzé-
seinken gyakori ú. n. pávaszemes motívum vitája, 
melyet Visky Károly egy csapásra eldöntött azzal 
a sorozattal, mely végérvényesen beigazolta a páva-
szemes mintának származását — a rózsából. IIa 
tudják iparművészeink azt az igazságot, hogy 
miképpen fakadtak népünk lelkében a díszítő-
elemek, akkor azok felhasználása is tudatosabb 
és a magyar szellemnek megfelelőbb lesz, mintha 
csak a puszta forma áll előttünk magyarázat 
nélkül. 

A magyar síkdíszítőelemek két irányban fej-
lődtek. Az egyik irány a naturális virágokból foko-
zatosan leegyszerűsített vonalakkal stilizált for-
mákhoz vezetett s ebben csúcsosodott ki leg-
magasabbra népművészetünk. 
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A másik irány a vékony bőranyagból, irhából 
vagy a vékony színes textilanyagból kivágott, 
természeténél fogva lekerekített, egyszerűbb vona-
lakkal előálló formaelemekből keletkezett és 
haladt a részletek aprólékosabb kiképzésével a 
bonyolultabb formák felé. 

Hogy értékelhessük ez utóbbi irány jelentősé-
gét, át kell néznünk kissé az applikációs munkák 
földrajzi és történelmi elterjedését. 

A néprajzi kutatás már tisztázta azt a kérdést, 
hogy a magyar népies díszítőművészet elvont stili-
zált virágformái hogyan keletkeztek az eredetileg 
naturalisztikus elemekből. De éppen ennek a 
díszítőművészetnek egyik igen gazdag forrása 
ellenkező irányból táplálta a nép készségét. Azt 
mondhatnók, a bőrapplikációkból származó hímzés-
elemek dedukció útján keletkeztek. A bőr anyaga 
és a kivágás technikája volt az elvontabb formák 
stílusmeghatározója. A dedukciós úton indultak 
a bőrapplikációkból keletkező hímzéselemek, me-
lyekben a bőr anyaga és a kivágás technikája volt 
az elvontabb formák irányítója, minthogy egyrészt 
az anyag, másrészt a technika szorosabb korláto-
kat szabott. A rátétcs munka technikája termé-
szeténél fogva megszabja annak törvényszerű-
ségét is, aminek első követelménye a legtökélete-
sebb szimmetria és a részletek pontos ismétlődése. 
Nincsenek benne kieső részletek, a legsűrűbb 
mintában is minden vonal szervesen, megszakítás 
nélkül összefügg egymással. Ezzel a tökéletes 
szimmetriával az applikáció teljes ellentétbe kerül 
a virágot ábrázoló hímzésekkel, melyekben éppen 
a részaránytalanság a legjellemzőbb. Annyira, 
hogy a térkitöltésben mutatkozó megegyezések 




