
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 



szimmetriás hatást keltenek ugyan bennünk, de, 
ha közelről vizsgáljuk a részleteket, azokban még-
csak véletlenül sem fedezhetjük fel a két oldal 
teljes megegyezését. 

Az applikációs mintákból keletkezett népi hím-
zéseket tehát elsősorban a tökéletes szimmetria 
árul ja el. Fokozatosan visszavezethetjük vala-
mennyit az ősi bőrkivágásokra, melyeket eleinte 
a szegélyükön hímeztek vagy a középső részükön 
öltöttek le néhány színes szállal vagy zsinórral, 
hogy változatosabbá tegyék a bőrapplikáeiós 
minta egyszínű folt ját . Később mind sűrűbb lett 
a hímzés az egyszínű irha-rátéteken és közben az 
üres tereket is annyira kitöltötték, hogy végül is 
a hímzés egészen elnyomta a kivágott irha-
must rákat és elhódította a kivágásos technika által 
szabadon hagyott legapróbb térséget is. A hím-
zésnek az applikáció rovására történő fokozatos 
térhódítását leginkább női és férfi ködmönökön, 
mejjrevalókon lá that juk, csaknem minden ország-
részünk síkdíszítőművészetében. 

Az ősi applikációs bőrvirágoknak a népi sík-
díszítőművészetünkben való nagy szerepét már 
F á b i á n Gyula éreztette velünk a palócság 
ködmöndíszítéseiről vett minták elemzésével. 
Mint ő mond ja «bőrt bőrrel díszíteni, ez oly naiv 
gondolat, mely az ősi magyar szűcsök lelkében 
támadhatott .» Ábráinkból világosan ki tűnik, hogy 
miként lopózkodott be a hímzés először a bőr-
applikációk mellé olyan virágalakokban, melyek-
nek kihímzésc nem jár t semmi nehézséggel. 

Az ősi kivágott mintákban még alig van hím-
zésnek nyoma. Későbbi hímzéseken már gyakran 

megtörténik, hogy tisztán felismerhetjük a régi 
bőrvirágokat, mint alapmotívumokat, de a hímzés 
m á r csaknem teljesen befedte az ősi bőrfoltokat. 

Ez utóbbi díszítményekben a formák annyira 
megállapodtak, hogy a merevebb vonalú bőr-
applikáeiós minta a szűcs fejében teljesen meg-
rögződött és már nem volt szükség a r ra sem, hogy 
kivágja a hímzés alá az irhát, h a n e m egyenesen 
a bőrre írta a körvonalakat , melyeket most már 
teljesen kihímzett. 

Ugyanezt a fejlődésmenetet l á tha t juk a dunán-
túli , sárközi és békési ködmönvirágokon. 

Ezek a példák azonban nemcsak a mi nép-
művészetünkben ál lanak előttünk. Ugyanezt csak-
nem törvényszerű általánosságban találjuk más 
népeknél is, ak iknek díszítőművészeti alapjait az 
ősi applikációs min ták adták. Ennek példázására 
áll jon előttünk az ázsiai goldok és kirgizek népi 
hímzőművészete. 

Régebben a goldoknak és kirgizeknek egyedüli 
díszítőmódja a rátétes munka volt, mert a szárí-
tott és megpuhított halbőrből készült ruhájukra , 
ami t a rénszarvas aortájából készített húrszerű 
cérnával varrtak össze, márcsak más anyag 
hiányában sem tehettek egyéb díszítményt, mint 
a megfestett halbőrből kivágott mintákat . Az 
állandóan halászatból, vadászatból élő népnek 
csak módosabbjai jutottak hozzá később színes 
selyemfonalhoz, amivel a rátéteket sűrű hímzé-
sekkel konturozták, majd annyira kitöltötték 
azok felületét, hogy az ősi applikációt teljesen 
elnyomta a hímzés. Az ősi rátétes mintá t azonban 
még akkor is megtartot ták, mikor tisztán selyem-

M a g y a r népi r á t é t e s dísz. 
(Györlly Is tván d r . Cl l raszúr c. könyvéből .) 
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bői varrott előkelőbb goldruhákat készítettek, 
ívesen gördülő geometrikus alakok között, kacska-
ringók, sorban ismétlődő csíkok, szalagos kompo-
zíciókba rejtőző emberfejalakok, hal, szarvas és 
más állatfejek ismétlődnek. A gold ruhadíszítmé-
nyekre nagy hatással voltak a nyírfakéregből 
készült edények és kalapok rátétes ékítményei. 

Eredeti rátétes minták a kirgiz jurtáknak és 
ruházatoknak, szőnyegeknek, nyeregtakaróknak 
díszítinényei is, amelyek posztóból kivágva, a vas-
tag nemezen tovább fenntartották magukat s nem 
is nyomta el annyira a hímzés, mint a goldok hal-
bőrdíszít menyeit. Itt csupán az applikációs minta 
ment át a hímzéssel könnyebben díszíthető ing-
vászon anyagra, melyről meggyőzően tanúskodnak 
a hímzett tadsik ingmcllck. 

Az applikációnak a díszítőművészet történetében 
mindig feltűnő volt az alkalmazása. Már az V. 

és VII. évszázadhói ismerünk bőrből való rátétes 
munkákat a kopt sírokból. Legmagasabb fejlő-
dését érte el a rátétes díszítőtechnika Olaszország-
ban és Spanyolországban a templomfalak és 
templomi ruhák díszítésében a renaissancc-bau. 
I t t az interziás és faragó művészet is párhuza-
mosan fejlődött az applikációs ruha ékítmények-
kel, annyira, hogy mindkettőben egyaránt értéke-
sítették nemcsak a pozitív mintát, de a kivágott 
negatívot is, melyekből keskeny szegélycsíkokban 
körülfutó arabeszkszélek, palmetták keletkeztek. 

Ez a magasabb művészettel egybevetett pár-
huzam egyben eszmét is ad arra, hogy iparművé-
szeink milyen területeken érvényesíthetik a ma-
gyar néplélek rátétes díszítményeit s az ezekből 
alakult hímzésmintákat, amiknek tanulmányo-
zása mindenkor csak megtermékenyítheti, de le 
nem ronthatja magasabb iparművészelünket. 

ÉBNER SÁNDOR DR. 

A M Á S I K A R C 
nnak a titokzatos lelki megnyilat-

kozásnak, melyet a mindennapi 
szóhasználat «művészetnek» ne-
vez, talán a legtitokzatosabb, 
legmélyebb és legfélelmetesebb 
alkotásai a «maszkok», vagy «ál-
arcok». Idézőjelek közé kell ten-
nünk ezeket az elnevezéseket, 

mert a legtávolabbról sem közelítik meg annak 
a fogalomnak a lényegét, melyet megjelölni 
hivatva volnának. A «maszk» szó — akár 
a középkori mascával (boszorkány), akár az 
algériai Mascarával hozzuk kapcsolatba, — csak 
úgy külsőleges vonatkozású, mint a magyar «ál-
arc» elnevezés, melynek egyetlen, de komoly 
hibája, hogy az «ál» meghatározást a magyar nyelv 
általában valami nem igazira, valami hamisra, 
utánzatra, vagy értéktelenebb dologra érti. Az 
«álarc» ugyanis ennek éppen az ellenkezője. Nem 
hazug látszatra és nein csaló illúzió felkeltésére 
törekvő bohókás játékszer, hanem egy tragikusan 
komoly emberi szimbólum, mely tudatalatti életünk 
mélységeiből életvágyainknak, élethitünknek, vagy 
magasabb fokon: életvallomásunknak egy-egy 
drámai feszültségű átélését vetíti fizikai valósággá. 
Realizálni igyekszik láthatatlan, de örökké tevé-
keny énünk igazi, m á s i k arcát. 

Óriási terület a «másik arc» kultuszának mű-
fajterülete. Az őskultuszok ezerféle álarctípusain 
kezdve, a velük lényegben rokon, bűvölő moz-
dulatokat és mágikus jeleket megrögzítő primitív 
tetoválás rengeteg válfaján keresztül, a mult szá-

zad báljainak játékos fekcteálarc-divatjáig és a ma 
elterjedt kozmetikai arcfestésig mind ugyanannak 
a műfajnak más-más változatát képviselik. 
Amennyire az emberi élet fejlődésvonalát vissza-
menőleg a történelem őskoráig követni tudjuk, 
nem találunk népet és kultúrát, mely ne őrizné e 
csodálatos műfaj gazdagabb vagy szerényebb 
nyomait. A magasfoku őskultűrák : India, Kína, 
Egyiptom és Assziria csak úgy, mint az ősviszo-
nyok között élő polynésiai, délamerikai, afrikai 
vagy északázsiai népek, az előbbiekből táplálkozó 
európai művészet csakúgy, mint a modern Amerika. 
Amazok egy misztikus életizgalom feszültségéből 
táplálkozó mély vallásos hittel, emezek a keresett 
groteszkség pózában és több-kevesebb játékos 
célzattal, de mind, kivétel nélkül ápolják azt a 
rejtelmes és parancsoló emberi ösztönt, mely a 
rejtve élő lelki arcnak mimikájából egy vagy több 
vonást az érzéki világba kivetíteni igyekszik. 

Az álarc-kérdés metapszihikai lényegét nem 
érinti az a tény, hogy az ősi álarckultusz és 
a modern álarchasználat szokása éppen úgy 
telítve van esztétikai és szexuális elemekkel, mint 
m i n d e n emberi teljesítmény, mely a fantázia 
kohójában szerzi érzéki létének formai külalakját. 
Az, hogy a formaalkotó fantáziát közvetlenül 
esztétikai vagy szexuális ösztönök ingerlik-e tevé-
kenységre vagy sem, teljesen közömbös a kérdés 
lényegére nézve, mely a legegyszerűbb fogalma-
zásban mégis csak úgy hangzik, hogy: mi az 
álarc ? Ügy írtuk körül a feleletet, hogy az álarc 
másodénünk vetülete az érzéki világ létsíkján. 
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