
MŰVÉSZET

Elő népművészet,
virágzó hagyományok
Kiállítás a Szolnoki Galériában

A XIX. század végén kibontakozó néprajzi érdeklődés elsősorban az ország
szélső területeire, a peremvidékek még élő. gazdag népművészetére figyelt, s
elhanyagolta az ország középső részét, az Alföldet. Jellemző, hogy Malonyay
Dezső A magyar nép művészete című, századunk elején megjelent ötkötetes
monumentális munkájából éppen az Alföldet tárgyaló rész kiadása maradt el.
Ebben az időben általános volt az a szemlélet, hogy az Alföldnek nincs nép-
művészete, kiemelkedő néprajzi értéke. Ezt a téves felfogást a karcagi születésű
Győrffy István néprajztudósunk oszlatta el. Az 1910-es években, mint a Nemzeti
Múzeum ifjú néprajzosa, nagykunsági gyűjtőútra indult: tanulmányozta a nagy-
kun városokat, a nagykunsági pásztoréletet, pásztorművészetet és mellesleg
felfigyelt a ma már európai hírű mezőtúri fazekasságra. Az ő érdeme, hogy
a múlt század végén kihalóban lévő tiszafüredi kerámia Kántor Sándor karcagi
fazekas műhelyében századunk harmincas éveitől újra kivirágozhatott. Szolnok
megye népművészetéről szólva elsősorban őt kell idéznünk: elindította megyénk-
ben a népművészeti kutatásokat, s kijelölte, meghatározta népművészetünk sajá-
tosságait, fontosabb kutatási területeit. Győrffy István örökébe lépett tanítvá-
nya, Szűcs Sándor, akit munkássága szintén megyénkhez, a Nagykunsághoz és
a Sárréthez köt. írásaiban lebilincselő erővel örökítette meg a nagykunsági
puszták mocsaras tájain kóborló szegénylegények életét. „Pusztai krónika",
„Pusztai Szabadok" című fontosabb munkái az Alföld régi életéről nyújtanak
képet. Foglalkoztatta a pásztorművészet, főleg a szarutárgyak (sótartó, ivótülök
stb.) karcolt ornamentikája, mely véleménye szerint a pásztor sok ősiségét őrző
világképét tükrözi. A Jászság neves, kevésbé méltatott néprajzkutatója volt
századunkban a jászkiséri Csete Balázs, akinek gazdag néprajzi és népművészeti
hagyatéka a Damjanich Múzeumba került. Rajzai, színes leírásai, népnyelvi
kutatásai a jászsági népélet hiteles dokumentumai. Ideje volna már hagyaté-
kának kiadását megvalósítani, nagy tartozásunk ez vele szemben. Meg kell
még emlékeznünk Betkowski Jenőről, a Verseghy Gimnázium volt tanáráról is,
aki a tiszai fahajózásról, a hajóséletről írt gazdag monográfiát. Néprajzi mun-
kássága ebben a témában teljesedett ki, de a fafaragás és faipar kapcsán nép-
művészeti megfigyeléseket (pl. szolnoki parasztházak faragott oromzatdíszei) is
köszönhetünk neki.

Szolnok megye több kisebb, eltérő arculatú földrajzi-etnikai tájegységet
foglal magába: Jászság, Nagykunság, Tiszazug, Kis-Hortobágy, Tisza mente,
Szolnok és körzete. Népművészetét földrajzi-természeti adottságai, a rendelke-
kezésre álló nyersanyagok és gazdasági körülményei alapvetően meghatározták.
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A folyószabályozások előtt vizes, lapos, erekkel, kisebb vízállásokkal borított
terület volt, mely egyetlen gazdálkodási ágat tett lehetővé, a pásztorkodást. A
Nagykunság és a Jászság kiterjedt legelőin évszázadokon keresztül szilaj pász-
torkodás folyt. Ez szolgáltatta gazdag és virágzó pásztorművészetünk, a szűcs-
és szűrszabó mesterség és a Karcagon honos kunhímzés alapanyagát. A pász-
torok a rendelkezésükre álló állati nyersanyagból — csont, szaru, bőr — maguk
készítették el használati tárgyaik egy részét vagy ügyesebb társaiknál megren-
delték. A tiszántúli pásztor egyik ősi eszközegyüttese volt a pásztorkészség, mely
a fontosabb használati eszközöket foglalta magába: bőrből készült bicskatartó,
fából faragott tükrös, tűzcsiholáshoz szükséges kova és taplótartó erszény és acél.
Mindezeket fém- és csontgyürűkkel. sallangokkal díszített szíjakra fűzték fel
és egy rézkarikával a pásztor az övéhez erősítette őket. A pásztorok megkülön-
böztető jelvénye, mintegy mesterségük címere volt az eltérő formájú pásztorbot:
a juhászok fából faragott vagy sárgarézből öntött kampója, a gulyások görcsös
pásztorbotja és a csikós díszes nyelű karikásostora. A falutól távol élő pásztor
sok más tárgyat elkészített a maga számára: ökörszarvból sótartót, rühzsírtar-
tót. ivótülköt, fából borotvatokot, melyeknek karcolt vagy vésett díszítésein
a pásztorélet tárgyai és jelenetei tükröződnek. A szarutárgyak egyik sajátos cso-
portját alkotják a lőporszaruk, melyeknek formája, díszítőmotívumai a nép-
vándorláskorig nyúlnak vissza. A pusztai pásztorélet tartozéka volt a faragott
díszü fanyereg, melyet a tiszafüredi nyergesmesterek készítettek évszázadokon
keresztül.

Megyénk kiemelkedő népművészeti iparága a szűcs- és szűrszabó mesterség,
s az általuk kialakított gazdag ornamentikájú szűcs- és szűrhímzés. A Jászság-
ban és a Nagykunságban százával dolgoztak még a múlt században a szűcsök.
Táji. lokális stílust alakítottak ki, a jászsági zöld selyemhímzésű suba és női
ködmön. a kunsági fekete illetve barna hímzésű kisbunda, a szűcshímzések re-
mekbe szabott példányai.
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Kunmadarason színes hímzésű cifraszűr készült, Karcagon pedig a szőr-
hímzésnek (rackajuh szőrével hímzett) egy sajátos formája alakult ki, melyet
kunhímzésnek is nevezünk. Leginkább párnahajakat hímeztek vele, korai pél-
dányai a XVIII. századból származnak. Láthatjuk tehát, hogy a pásztorkodás
döntő mértékben befolyásolta népművészetünk műfajainak kialakulását, fej-
lődésének kereteit, lehetőségeit.

Szolnok megyében az agyaggal dolgozó fazekasság teremtett még önálló
stílust, s kialakította az alföldi mázas kerámia több neves, nagy múltú központ-
ját megyénkben. A középtiszai stíluscsoporthoz (Debrecen, Mezőcsát) tartozik
Tiszafüred, ahol a XIX. század második felében a mezőcsáti (Borsod megye)
kerámiával rokon agyagedények — miskakancsók, figurális butellák, tálak, tá-
nyérok — készültek. Ez a stílus, mint említettem, a karcagi Kántor Sándor
fazekas műhelyében folytatódott századunkban. Hódmezővásárhely mellett az
Alföld talán legjelentősebb fazekasközpontja volt Mezőtúron. Korsók, kanták,
plasztikus díszű, mázas bödönök, orros kancsók kerültek ki a mezőtúri fazekasok
műhelyeiből a XIX. század második felében. A klasszikus formájú mezőtúri
kerámiát ugyanebben az időben Badar Balázs szecessziós stílusú, polgári ízlésű
kerámiái gazdagították. Badar Balázs parasztpolgári környezetben kivirágzott
formabontó stílusára Móricz Zsigmond hívta fel a figyelmet, egy riportban em-
lékezik meg a nála tett látogatásáról. Említésre méltó fazekasság volt Tószegen
is, ahol Mezőtúrról elszármazott mesterek, hazulról hozott stílusban dolgoztak,
főleg Szolnokot látva el termékeikkel.

Megyénk hagyományos népművészetének főbb vonulatai mellett több ki-
sebb jelentőségű népművészeti iparág, háziiparszerű foglalkozás is kialakult:
a vessző- és gyékényfonás, a vászonszövés a Tisza menti településeken volt je-
lentős. A fafaragás már inkább az újabb időkben, az erdőtelepítések után hódí-
tott tért, előtte a felvidéki tótok házaltak a különböző, sokszor népművészeti
értékű faárukkal a fában szegény alföldi településeken. így került megyénkbe
s szerte az Alföldre a geometrikus, vésett díszítésű ácsolt láda, a szekrény, a
csörgős guzsaly, a festett rokka, a fadongás. faabroncsos edények jórésze. Ez
természetesen nem zárta ki annak lehetőségét, hogy Karcagon és Tiszafüreden
az asztalosok import faanyagból helyi stílusú festett bútorokat készítsenek. A
tiszai faúsztatás következtében a XVIII. századtól Szolnokon is számottevő volt
a faipar. A régi szolnoki házak fűrészfogas díszű faragott házoromzatai, kapu-
fái, fatornácai — melyekből már csak hírmondónak maradt néhány — tanús-
kodnak erről.

Az Alföld nagyhatárú, paraszti lakosságú mezővárosaiban a XIX. század
utolsó harmadában sajátos parasztpolgári fejlődés indult meg, mely a paraszti
ízlésvilág bizonyos fokú átformálódását is eredményezte. Nagyon jól szemlélteti
ezt a szolnoki parasztviselet és lakáskultúra átalakulása.

A népművészet alkotói gyakorlati célból használati tárgyakat készítettek.
A felületen jelentkező díszítés esztétikussá, ünnepivé teheti a tárgyat, de nem
akadályozza a rendeltetésszerű használatot. Előfordul azonban, hogy a díszítés
annyira elburjánzik a tárgyon, hogy használni már nem lehet, csak díszítésre
alkalmas. A paraszti jellegű, népművészeti tárgyak egyik jellegzetessége — s ez
közelíti az iparművészethez —, hogy mindig valamilyen konkrét tárgy formá-
jában jelentkeznek (pl. tál, tányér, kulcsa stb.). A paraszti társadalomban is
születhetnek azonban önmagáért való művészi alkotások. Különösen a népi fa-
faragás és a népi szobrászat az, mely sok őstehetséget teremtett. Megyénkben
élt és alkotott a kiváló tehetségű jánoshidai Homa János, a hunyadfalvi Pala-
tínus Ferenc és a még ma is alkotó tiszaderzsi Péntek Lajos. Témájukat a kör-
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nyezetükből merítették, a paraszti életet faragták fába. Nagy kedvvel jelenítet-
ték meg a munkát, pl. legeltető pásztor, ökrösfogat, aratás, de hasonlóképpen
kedvelték a biblia világát, abból is előszeretettel örökítettek meg egy-egy szá-
mukra erős élményt jelentő részletet. Népművészetünk egyik gazdag, ma is nagy
közkedveltségnek örvendő mellékhajtása ez.

A megyék népművészetéről alkotott kép hiányos lenne, ha legalább jelzés-
szerűen nem utalnánk arra, hogy hagyományos népművészetünk az utóbbi idő-
ben hová fejlődött. A felszabadulás után az ipari, gyári termékek gyors terje-
dése kiszorította a paraszti háztartásból a házi készítésű, sokszor művészi értékű
használati eszközöket. Népművészetünk egyre közelebb kerül az iparművészet-
hez, alkotóit, termékeik jellegét tekintve egyaránt, ezért helyes, ha a hagyomá-
nyos népművészettől való megkülönböztetésül népi iparművészetnek nevezzük.
Napjaink népművészei megváltozott körülmények között háziipari szövetke-
tekben vagy saját műhelyeikben dolgoznak. Népművészeti hagyományainkra
támaszkodnak, kedvelt műfajuk a fazekasság, valamint a szűcs- és szűrhímzés.
Oj formákkal, változatos díszítőmotívumokkal kísérleteznek, de közben meg-
őrzik népművészeti hagyományainkat is.

Említésre méltó a ma is élő, sokszínű karcagi kerámia: Kántor Sándor a
környező, középtiszai fazekasstílus sajátosságait ötvözi munkáiban, s előszere-
tettel kísérletezik a figurális kerámia különböző formáival. Ifj. Szabó Mihály
historizáló törekvéseivel emelkedik ki, törökkori mázas edények alapján készült
munkái sajátos színt képviselnek. Kántor Sándornál tanult a Tiszafüreden dol-
gozó Szűcs Imre. ifjú fazekas, aki a füredi hagyományok tehetséges folytatója.
Külön kell szólnunk a mezőtúri Fazekasipari Szövetkezetről, mely sok ügyes
kezű, tehetséges fazekast foglalkoztat: közülük Kosa Klára, Gonda István, Busi
Lajos nevét említeném meg. Hímzéshagyományainkat, különösen a szűcs- és
szűrhímzéseket, a kunhímzést a karcagi Háziipari Szövetkezetben ápolják. Fi-
gyelemre méltóak a mezőtúri Háziipari Szövetkezet díszes faliszőnyegei is. Kü-
lön csoportot alkot a fafaragók igen népes tábora. Érdekes módon ez a nálunk
kevésbé jelentős népművészeti ág az utóbbi időben elég nagy népszerűségre
tett szert. Mezőtúron Kupái Sándor, Törökszentmiklóson Borbély Sándor, Cser-
keszőlőn Kovács Imre, Karcagon őrsi Imre művelik ezt a műfajt magas szín-
vonalon. Korunk népi iparművészei értékes dísztárgyakkal, használati eszkö-
zeikkel mindennapi környezetünket teszik szebbé, esztétikusabbá.
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