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RÉGI HÍMZÉSEINK ÉS A NÉPMŰVÉSZET. " Ä 
művészet 

ÍRTA: DIVALD KORNÉL. 

Népies művészetünk textíltechníkáí iránt újabban egyre szélesebb körökben nyil-
vánul érdeklődés. Ennek megfelelően a falusi csipkét, szövést és hímzést is mindinkább 
megbecsülik nálunk. Müveit köreink lakásában a varrottas ma előkelő disz s nemsokára 
talán ki fogja szoritaní azokat a kézímukákat, amelyeket a kereskedelem tűfestés 
és műhimzés néven bocsájt forgalomba. Az ízlés túlfínomodása vagy elfajulása nyomában 
a jobb érzésűek ellenállhatatlanul keresik az egyszerűt, a természetest s bármily primi-
tívek is, az anyag természetének megfelelően fölhasznált formákat. S ezeket ott, ahol a nép 
naiv ízlését hívatlan beavatkozás nem rontotta meg, falusi textílmunkákon mindig meg 
is találjuk. 

Rövidebben: az igazi népművészet mindig stílszerű, mert mívelőí mindenkor tisztában 
vannak az anyag természetével s a céllal, amelynek kedvéért ezt feldolgozzák. Sohasem 
erőszakolnak olyan hatásokat, amelyek az anyag természetének vagy a kézimunka 
rendeltetésének nem felelnek meg. Ha egyik-másik népies szőttes vagy hímzés lakásaink 
belsejében mégis ízléstelenül fest, ennek ismét nem a falusi kézimunka az oka, hanem 
az, hogy olyan helyre erőszakoltuk, ahová készítője álmában sem szánta. 

A mezőkövesdi hímzések, amelyekkel űri lakásokban már szintén nem egy helyen 
találkozunk, ezek tompított világában vajmi ríkítóan festenek. Mily más hatású a matyók 
asszonyaínak, leányaínak viseletén, ahogy templomozás közben a szabad ég alatt pom-
páznak ebben. A pleínaír-vílágításban a ríkító színorgiák valóságos színszímfoníákká hango-
lódnak. Ez a példa ís azt bízonyítja, hogy amikor a falusi viszonyoktól elütő környeze-
tünket díszítjük a népművészet alkotásaival, ugyancsak nem árt az óvatosság. Még 
inkább azonban akkor, amidőn a népművészet életrevaló technikáiból kiindulva a 
modern női kézimunkák nemesítésére törekszünk. Ezen a téren két szempontnak nagy 
a fontossága. 

Az első magának a technikának, a másik a motívumoknak a fínomítása. Az 
előbbi szempontból azok, akik nálunk a női kézimunka felfrissítése végett a népies 
technikákból indulnak ki, sok szép eredményt tudnak felmutatni. A motívumok után-
zása már kevesebb sikerrel jár. Ennek oka nagyrészt a népművészet lényegének félre-
értésében rejlik. 

Tagadhatatlan, hogy a falusi nép életmódjával a legközelebb áll a primitív ősi 
állapothoz. Művészkedése azonban nem mindig ősi s különösen a textílművessége és 
ennek díszítő motívumai nem ott sarjadzottak a falusi nép körében, tehát ezek tulajdon-
képpen nem primitívek, hanem inkább degeneráltak. Nincs tehát értelme, hogy ezekhez 
szolgaílag ragaszkodjunk, amint hogy minden más eleve csakis bizonyos motívumok 
felkarolására korlátozott művészet szintén modorossághoz vezet. 

Nem kell éppen azok közé tartoznunk, akik, mint újabban némely német művészeti 
írók, azt hangoztatják, hogy a falusi nép természeténél fogva tunya s a művészet iránt 
érzéketlen, és így voltaképpen népművészet nincs is; amit ennek nevezünk, ezt odatele-
pedett városi mesteremberek honosították meg egyes falvakban, vagy pedig a földesúr és 
háza népe szorította felkarolására ezek népét. A textilművészet terén azonban alig vitáz-
ható el, hogy itt a falusi nép egykori földesuraitól, illetve ezek kastélyaínak, udvar-
házaínak asszonynépétől tanulta a legtöbbet. A patríárkálís idők, amikor a földesúr 
asszonya és leányai és a jobbágyok asszonynépe vagy a városi patrícius asszonyok és 
ezek cselédei egymással versenyt fontak, szőttek, varrtak a hosszú téli estéken, már 
régen elmultak. A technikák közül azonban, amelyeket a falusi nép így elsajátított, 
különösen azok, amelyeket viselete díszítésére a leginkább alkalmasaknak talált, az 
ország különböző részeiben még ma ís élnek s motívumaikban és csoportosításukban 

Magyar Iparművészet* 1 



122 
Régi 
hímzéseinK 
és a nép-
művészet 

bármily elkorcsosultak ís ezek, íparművészetünk különböző korszakainak az ízlése ís fel-
ismerhető. Bár régi textílemlékeínk felkutatásával még távolról sem végeztünk, már 
ís nyilvánvaló, hogy íparmüvészetünk nem egy, szintén csak újabban figyelemre mélta-
tott más ágához hasonlóan, telvék a magyarság ízlésére nézve jellemző, sajátos nemzeti 
vonásokkal. Ez a nemzeti ízlés különböző korokban különböző mértékben érvényesül, 
de fő sajátossága sohasem abban rejlett, hogy a külföldön felkarolt technikáktól ridegen 
elzárkózott volna. Sőt alig volt a külföldön felkarolt új technika, amelynek nálunk nem 
egyszer korábban, mint bárhol egyebütt, csakhamar nem akadtak volna hívatott művelői. 
A fény és pompa, amelyet a magyarság öltözködésében s a textiltechnika körébe vágó 
közhasználat! tárgyaiban mindenkor kifejtett, ezen a téren minden új vívmány meg-
honosításának ugyancsak gyorsan nyitott utat. S a technika elnevezésével együtt csak-
hamar megmagyarosodott s a nép körében hellyel-közzel még ma ís él. 

így lett az olasz boccasíno szövetekből a magyar bakacsín, így él a punto taglíato 
Kalotaszeg és más vidékek vagdalásos munkáiban ma is s a punto tírato : a szálvonással 
varrott munka, vagyis zsubríkolás, szintén már a XVI. században virágzott nálunk. 
A csípkeverésről, amelynek rohamos elterjedését bányavárosainkban már a XVI. század 
derekán rendeletekkel akarják korlátozni, nem ís szólva, korán terjedtek el Magyar-
országon az olaszok úgynevezett vörös hímzései is, amelyek vörös selyemmel hímzett 
alappal a fehér vásznon kispórolva mutatják a mintákat. Ez utóbbiak nálunk külö-
nösen hímzett récékén is elterjedtek. Hogy a vörös hímzések technikája maga ís meg-
honosodott Magyarországon, ennek bizonyságaival Hont megyében találkoztam. Hont-
németíben a nép íngbetétnek és kézelőnek ma ís visel hasonló stílű vörös hímzéseket, 
amelyek alapja azonban fehér s a minta vörös pamuttal s keresztöltésekkel hímzett, de 
motívumaí és kompozíciója degenerált alakjában ís igen elevenen emlékeztet a föntmon-
dott olasz hímzésekre. 

Hontnémetí népe ma tót, a község neve alapján ítélve azonban valamikor német 
lehetett. Bármint volt ís, a textilmunkák, amelyeket itt s a vármegye számos más köz-
ségében még ma ís mívelnek, épp úgy a régi magyar kultura többé-kevésbé elkorcso-
sodásnak indult hajtásai, mint a nemzetiségi vidékeinken egyebütt élő technikák legtöbbje. 

Bármily más ís ma az állapot ezen a téren, hajdanában a falusi nép életét és mű-
ködését papjain kívül kizárólag földesurai irányították, s ezek mindenfelé magyarok 
voltak. A városok idegen ajkú lakossága a magyarsággal szintén szoros és benső kultu-
rális közösségben élt, sőt mint a Felvidéken a XVI. és XVII. században, amikor ipar-
művészetünkben szintén a legtöbb a nemzeti vonás, nyelvében ís magyar. A XVI. és 
XVII. századra esik az ország leginkább magyar vidékein a török hódoltság kora. Az 
intelligencia s a városi elem innen akkor teljesen kiszorult s a Dunántúl, Erdélyben, de 
kivált Felsőmagyarországon vált új s különösen nemzeti vonásokban gazdag kulturális 
fellendülés előmozdítójává. A földhöz ragadt falusi nép a Duna-Tisza közén elvesztette 
kulturális téren való természetes vezetőit s ezektől a török hódoltság nyomában kiala-
kult nagybirtokok korában sem tanulhatott többé. Innen van, hogy népies textílműves-
ségünk tekintetében aránylag a nagy Alföld nyújt nálunk a legkevesebbet. Ahol hímeznek, 
az asszonyok mintáikat többnyire templomi bútorokról, szószékek, karzatok újabb tuli-
pános festéséről „nézik le". S ahol, mint egyik-másik alföldi városunk múzeumában, 
találkozunk régi XVI—XVII. századbeli hímzéseken előforduló motívumokra, ezek 
alföldi hímzéseken nagyobbára azoknak a mintáknak a révén terjedtek itt el, amelyeket 
a Felsőmagyarországról idetelepített tótság hozott le magával. Hogy, bár a tót nép 
keze alól még ma ís sokfelé és sok szép hímzés kerül ki, ezeket bízvást a magyar textíl-
művesség alkotásainak körébe sorozhatjuk, ennek semmi sem élénkebb bizonysága, mint 
az, hogy a cseh és morva múzeumok szláv hímzéseík és rokon munkáik javarészét 
Magyarországon gyűjtötték, továbbá hogy felvidéki hímzéseink és zsubríkolásaínk, vala-
mint a hasonló erdélyi, sőt dunántúli magyar munkák között ís ugyancsak benső a 
rokonság. 



Ez utóbbit aligha magyarázhatjuk egyébbel, mint azzal, hogy bármennyire húzott 
széjjel s szakadt darabokra Magyarország, műveltebb elemeinek ízlése történelmünk leg-
viharosabb korszakaiban ís egy és ugyanaz volt. S ha a pozsonyi tótság és az ország 
ellenkező sarkában az oláh nép szinte egyazon technikával díszíti arannyal kivarrt íng-
vállaít, ez a körülmény ís alighanem annak a bizonysága, hogy a viseletnek ez a 
módja valamikor magyar divat volt. 

Régi viseletünk történetének nem egy fejezetére, sajnos, még sokkal áthatlanabb 
homály esik, semmint hogy ezt határozottan állíthatnók. S textílemlékeink gyűjtése 
terén ís sok még a teendő, hogy a régi hímzéseink és ma ís élő népművészetünk hasonló 
technikái között a fentebbiekben vázolt kapcsolatot kétséget kizáró módon kimutathassuk. 

Hogy régi textílművességünknek mily sok kincse lappang még ösmeretlenül, ennek 
semmi sem élénkebb bizonysága, mint az a sok hímzés, amelyet nemrégiben Zólyom 
megyében fölkutatnom s nagyrészét a besztercebányai múzeum számára megszereznem 
is sikerült. A garamszegí evangélikus templomban volt egy XVI. századbeli abroszból 
átalakított gyolcs oltárterítő, amelynek képe mellékelten látható. Ennek a sárga és 
lazacszínű selyemmel hímzett frízalakú díszítése az olasz reneszánsz hatására valló, de 
rendkívül eredeti felfogással fölhasznált groteszk elemekből áll: reneszánsz stílű szökő-
kutak, az úgynevezett ístenfára emlékeztető fantasztikus növényi elemek között. Ez utóbbiak 
mezőiben a szökőkutakkal figurális elemek ís váltakoznak, a melyek majmokon és fan-
tasztikus madarakon kívül ritmikusan ismétlődve Szent György legendáját ábrázolják. 
Mindez a sík díszítésű szigor stílusában készült és erősen stilizált formáiban ís tele van 
frísseséggel. 

A besztercebányai evangélikusok templomában egy vasládában elzárva huszon-
három darab XVII—XVIII. századbeli úrvacsorakendőt s hat hímzett terítőt találtam. 
Ezek egy része képeinken szintén látható. A legrégíebbek és legszebbek igazán bríllíáns 
technikával készültek. A pontosabb rajzú két sarokkítöltés színén és fonákján egyazon 
gonddal hímzett s az első a kendő sarkaiban fölváltva vörös és zöld hímzett selyem-
alapon arany és ezüstfonállal s zöld, illetve az alappal ellentétben vörös selyemmel 
hímzett virágokat mutat igen festői s modern ízlésünknek ugyancsak megfelelő, szinte 
japán stílünek mondható kompozíciójában. A másik tulipánt ábrázol s pazar díszítő 
hatását változatosan letűzött aranyfonalas részeinek köszönheti elsősorban, amelyekkel 
az élénk színű selyemmel hímzett részletek pompás harmóniába olvadnak. 

Mind a négy úrvacsorakendő, valamint a másik képünkön ábrázolt és zöld selyemmel 
s aranyfonállal hímzett oroszlános kendő a XVII. századból való. A föntebb ismertetett két 
klasszikus hímzett motívum azonban legalább ís két nemzedékkel régibb, mint a másik táblán 
levők, amelyek egyike deformált állapotban az előző táblán levőhöz hasonló vírágbokrot, 
a másik szintén tulipánt ábrázol. Már eddig ismert emlékeinkből ís egész sorozatokat 
lehetne összeállítani, amelyek régi magyaros és klasszikus motívumainknak fokozatos 
elfajulását mutatják és ennek különböző fokaiban ma ís élő népies textíltechníkáínk 
kompozícióiban szintén föltalálhatók. Vannak motívumaink, amelyek a különben ís vajmi 
konzervatív természetű régi női kézimunkáinkban csodás szívóssággal élnek tovább, mint 
ez a véges-végig párhuzamosan letűzött aranyszálakkal és színes selyemmel hímzett 
XVIII. századbeli besztercebányai kendőn ís látszik, amelynek barokk índadíszében a 
tulipán és a gránátalma az uralkodó, amely népies hímzéseinken az ország különböző 
részeiben még ma ís gyakori, de többnyíre elkorcsosult alakban fordul elő. 

Osmerve a kapcsolatot, amely régi hímzéseínk s hasonló népies technikáink között 
elvítázhatatlan, csak helyesnek találhatjuk a törekvést, amely női kézimunkáink nemzeti 
irányú regenerálása végett egész figyelemmel fordul a népművészet felé. Ez utóbbinak 
még ma ís élő technikái, különösen az egyszerűbbek ugyancsak alkalmasak arra, hogy 
kiszorítsák azt a sok hitvány kézimunkát, amelyet tűfestés és egyéb címen a külföldi 
divatlapok szabadítottak ránk s amely iskoláinkban egész nemzedékek jó ízlését nyomo-
rította meg. A népies s ezzel a régi magyar technikák tanításával és felelevenítésével 
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Kalmár kapcsolatban azonban ne utánozzuk föltétlenül ezek motívumait, de másoltassuk inkább 
E , z a hímző művészetünk régi magyaros klasszikus emlékeit. Ezeket sem azért, hogy különösen 

azok, a kik nálunk a technika irányítására s hímzésekhez való minták tervezésére híva-
tottak, merőben utánzókká váljanak. De hogy a régi klasszikus minták tüzetesebb tanul-
mányozása közben ízlésük, stilizáló érzékük finomodjék s régi hímzéseink vonalaínak 
magyaros lendületével és színhangulatával megbarátkozva textilművészetünknek ezt a 
fényes múltú szép ágát modern szellemben fejlesszék tovább. 
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KALMÁR ELZA. 
ÍRTA: LENGYEL GÉZA. 

Hosszú szünet után az idén ismét szerepelt a nyilvánosság előtt a legfigyelemre-
méltóbb magyar szobrászok egyike, köveshází Kalmár Elza. Néhány majolíkából, mázas, 
színes cserépből készült aprósága volt kiállítva a Kéve tárlatain. Apróság: így mondjuk 
mi ís és érezzük a konvencionális mellékértelmet, amely hozzátapad, amely arra figyel-
meztet, hogy nem kell ám egészen komolyan venni az ilyen kisméretű plasztikus tárgyat, 
mert igaz, szobrász csinálja ezt ís, de hát az igazi szobrászművészet az mégis más, az 
a másfél életnagyságnál, a duzzadó izmoknál, a szabályszerűen előrevetett jobb lábnál, 
a kézben tartott buzogánynál és az őv köré csavart fügefalevél-pótléknál kezdődik. Her-
kules, Neptun, Merkur és női társaik, a mitológia megszabta minden ismertetőjel ükkel, 
százezredszer megmintázva, hideg, fehér, közömbös, anyagtalan, a kéz nyomait eltüntető 
gipszből, mindenesetre általánosabb méltánylásban részesülnek, mint egy tenyéren elférő, 
szimpla, tárgyát tekintve esetleg jelentéktelen kis hüllőt ábrázoló majolíkafígura. A tájé-
kozatlan, új ötletekkel nehezen megközelíthető közönségnek szoktunk szemrehányást tenni, 
amiért téma és méretek szerint szereti osztályozni a művészetet, holott a publikum csak 
követi a rossz példát, amelyet olyan emberek nyújtanak, akikről bizonyos joggal tételez-
hetné fel, hogy ismerik a művészi teremtés titkait. Ugyanazon a kiállításon, amelyen 
Kalmár Elza mutatta be jelentős szobrászpályája virágai gyanánt finom, gourmandok 
számára készült szobrocskáit, ugyanott voltak hasonló anyagból, majolíkából készült igazi 
apróságok, apróságok a szó minden kisebbítő értelmében, kezdetleges próbálkozásai a 
maga mesterségében talán tiszteletreméltó festőnek. Ezek a próbálkozások azt magyarázták 
meg nekünk, hogy íme, festő, művészember ís azon a helytelen csapáson halad — és 
tisztán ezért tartjuk szükségesnek ezt az egyébként mellékes körülményt megemlíteni — mint 
az avatatlan szemlélő : úgy véli, hogy amikor a sík lapot megúnta és elfogja a változa-
tosság után való nagyon érthető és nagyon termékeny vágyakozás, nem az új métier 
teljes megbecsülésével, nem a műhelyí diszciplínán kezdi, hanem ama csupán a felületes 
szemlélő előtt oly kezdetleges, oly egyszerű, oly „könnyű" tárgyakon, amelyek a való-
ságban nem kiindulások, hanem végső eredmények, teljes átgondolás, tökéletes készültség 
leszűrt produktumai. 

Amikor magyarázat és elmélkedés nélkül átengedjük magunkat ama kicsiny figu-
rák hatásának, amelyeket Kalmár Elza oly csodálatos közvetlenséggel állít elénk, öntu-
datlanul ís nem a primitív beállítást, a végtelen egyszerűséget bámuljuk, hanem azt az 
erőteljes plasztikus kultúrát, amely szerényen, de jogos önérzettel húzódik meg e látszó-
lag oly szimpla tárgyak mögött. Kevés szobrász oeuvreje hirdeti annyira mindenki szá-
mára érthetően, hogy ha az egyszerűség a legfőbb cél, egyúttal a legnehezebb ís. Ked-
véért le kell mondani a könnyű hatásokról, a gyors érvényesülésről. El kell mélyedni a 
plasztikai stílus és az anyag parancsolta változások nehezen kitapasztalható titkaiba. Leg-
helyesebb elvonulni a világtól is, amely nem mindig artísztikus követelményeivel a vizs-
gálódást megzavarja. Nem véletlen talán, hogy Kalmár Elza hosszú ideig épp úgy visz-


