
„Hétnek keblén ezüst csat van..."
Az észt néprajzi kiállítás kapcsán

A. tartui Néprajzi Múzeumból páratlan szépségű, válogatott népművészeti al-
kotásokat tartalmazó kiállítás érkezett a szolnoki Damjanich János Múzeumba
viszonzásul a „Szolnok megye népművészete" című kiállításra, melyet az el-
múlt évben Észtország több városában (Tallinn. Tartu, Parnu) mutattunk be.
Az észtek népművészete meglepően gazdag és sokszínű. Ez a gazdag népművé-
szet a táj növényföldrajzi tényezőinek, az észt nép történelmi múltjának, sa-
játos életkörülményeinek és alávetett helyzetének függvényeként fő vonalaiban
már a XIII—XIV. században kialakult, és több évszázadon át a XIX. század
végéig változatlanul fennmaradt. Az észtek története a magyarokéhoz hason-
lóan rendkívül viszontagságos, szakadatlan harc a leigázó hatalmakkal.

Történelmi feljegyzések tanúsítják, hogy a jobbágysorba taszított, alávetett
helyzetű észt nép hihetetlenül nagy szegénységben élt. Saját uraik, a balti
nemesség is az idegen uralkodók mellett állt. A svéd uralom alatt XIV. Erik
király keserű gúnnyal illeti a nemességet, hogy oly kíméletlenül bánik a nép-
pel. Amikor Livland Lengyelországhoz tartozott, Báthory István lengyel király
1586-ban a nemesség szemére vetette, hogy még a barbárok se oly kegyetlenek
a nép iránt, mint ők. A nép így minden tekintetben önellátására kényszerült.
Ruházati, háztartási szükségleteit maga állította elő. Sorsa, társadalmi helyzete
kedvezett a régi hagyományok (népviselet, használati eszközök) fennmaradásá-
nak. Az állandó idegen uralom is a nemzeti értékek, a nemzeti kultúra foko-
zott megőrzésére, ápolására ösztönözte őket. Ez indította el a múlt század ele-
jén a népköltészeti gyűjtéseket, és ugyancsak már a XIX. században elkezdődött
a népművészet értékeinek tudatos, rendszeres egybegyűjtése is Észtországban.
Irányítója a tartui Néprajzi Múzeum volt, mely főleg skanzenek létrehozására
törekedett. Hihetetlenül gazdag, kitűnően rendszerezett néprajzi és folklóranyag
gyűlt össze, melynek jelentős része sajnos a háború alatt elpusztult.

Az észt népművészet egyik sajátossága másokéval pl. a magyarokéval szem-
ben, hogy évszázadokon át változatlan, egységes és archaikus maradhatott. Ezt
az észtek fentebb vázolt történelmi helyzete, társadalmi elmaradottságuk, új
hatásoktól és a fejlődéstől való elszigeteltségük eredményezte. Ennélfogva nép-
művészetükben igen sok középkori illetve régészeti analógiát lehet kimutatni,
melyre a cikk végén még külön kitérek.

Ismerkedjünk meg előbb az észt népművészet különböző ágaival, sajátos,
csak rájuk jellemző alkotásaival, melyet a kiállítás kitűnő válogatásban szem-
léltet. Népművészetükben a növényföldrajzi tényezők, a rendelkezésre álló
nyersanyag következtében kiemelkedő helyet foglalnak el a fafaragások. Bú-
torokat, díszes fadobozokat, söröskupákat, faragott lóigákat készítettek fából.
Az észt parasztság boronafalú házakban lakott. Ruhaneműit és a gabonafélé-
ket nagyméretű ládákban tartotta. A parasztládák természetes színű fából
készültek, melyet faragás vagy a náluk annyira népszerű égetett minta díszí-
tett. A fatárgyakon ritka a színes festés. Dél-Észtországban, Parnu környékén
az égetett díszítési mód terjedt el. A lakóházak berendezési tárgyai közül
megemlítjük még a faragott támlájú, nyirfaháncs ülőlapú puritán szépségű
székeket és a fából (esetenként vas) faragott, fokiának (fáklya) nevezett vilá-



eítóeszközt. melyet tetszés szerint a lakás különböző részein akaszthattak fel.
Az észt mosósulykok, mángorlók keskenyebbek, karcsúbbak, mint a magyar-
országiak, formájuk viszont hasonló. Felső részüket gazdagon faragott orna-
mentika borítja. Az észt parasztság jellegzetes és népszerű használati eszköze
volt a hársfa- vagy nyíriakéregből hajlított díszes kerek fadoboz, menyasz-
szonyi doboz, melyből 8—10 különböző, kisebb-nagyobb méretű darabot tar-
tottak otthon. A kicsiben ékszereket, a nagyobbakban kendőt, főkötőt, kesz-
tyűt, zoknit tároltak. A legnagyobb részük azonban menyasszonyi doboz volt,
melynek a lakodalmi szokásokban is fontos szerep jutott. A menyasszony az
esküvő előtt mintás kesztyűket, zoknikat, díszes övszalagokat készített nagy
mennyiségben, melyeket ebből a díszes dobozból osztogatott a lakodalmi ven-
dégeknek. A menyasszonyi dobozokon, mint általában az észt fatárgyakon,
faragott vagy égetett díszítmény volt. Eltérő vonalvezetése miatt a kétféle
technika más jellegű mintát eredményezett. Az égetett díszítmény inkább
kicsi, apró körökből, vonalakból állt össze. Ez a díszítési mód Észtország szá-
razföldi részein általános, a szigeteken (Hiiumaa, Saaremaa) a faragott díszí-
tés terjedt el. Az észt parasztság használati eszközeinek nagy részét maga
állította elő, de néhány terméket mesteremberektől vett meg. Niilo Valonen
finn néprajzkutató írja, hogy Észtországban az észt jobbágyság mellett
élt egy kézművesréteg, mely szabad polgárokból, finnekből, svédekből és néme-
tekből állt. Az általuk készített termékeket a paraszti gazdaságokban használ-
ták fel. Az észt paraszti háztartásban oly népszerű fadongás, faabroncsos
söröskupákat is többnyire mesterek készítették. Észtországban olyan XIX.
századi söröskancsókészítők voltak, akik Tallinn környékén és a Viljandi tar-
tomány északi részén dolgoztak.

Népviseletük rendkívül sokféle, gazdag és változatos. A XI—XIII. századtól
lehet nyomon követni alakulását. Észtország egyes vidékeinek népviselete eltér
egymástól. Lényeges különbség van az északi és a déli észtek ruházkodásában.
A déli, partvidéki részeken hagyományőrzőbb a viselet, míg északon a svédek
hatására a XVIII. században sok vonatkozásban megújult. Hímezték a női ing-
vállat, kendőt, kötényt és a főkötőt. A hímzésmotívumokban éles különbség
van az északi és a déli területek között. Északon sokszínű, növényi ornamen-
tika dominált, délen viszont szigorúan mértani szerkezetű a díszítmény, melyet
gyönggyel, flitterrel is ékesítenek. A fonást, szövést, hímzést az asszonyok,
lányok végezték.

A balti népek, így az észtek népviseletében is általánosan elterjedt a pár
centiméter szélességű, színes, mintás szalag, övszalag, melyet erre a célra ké-
szült szalagszövő bordán szőttek. Sokféle célra használták: övnek, hajba való
pántlikának, pólyakötözőnek stb. Népviseletük nélkülözhetetlen tartozéka volt,
melyből többet felkötöttek egyszerre a hajukba, ruhájukra.

A gazdag népviseletet napjainkban az ötévenként megrendezett dalfesztivá-
lokon láthatjuk élőben. Erre az alkalomra még azok is felőlük lakóhelyük
hagyományos viseletét, akik már régen áttértek a városi öltözködésre. A leg-
archaikusabb népviseletet a görögkeleti vallású szetu népcsoport őrizte meg,
akik egyébként a szokásokban és a szóhagyományban is sok régiséget fenn-
tartottak.

Az egész Baltikumban az éghajlati viszonyok miatt nagy jelentősége volt
a gyapjúból kötött mintás kesztyűknek, zokniknak, melyekhez feltűnően sok
népszokás és hiedelem fűződik. Az egyujjas kesztyűknek mágikus erőt tulaj-
donítottak. Azt tartották, hogy megvédi viselőjét a gonosz ellenségtől. Ezért
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életük minden nagyobb eseményénél kesztyűt hordtak. A női viselethez is
hozzátartozott, nyáron az övük mögé dugták. A lakodalmi szertartásnál is fon-
tos szerepe volt, a menyasszony kesztyűt adott a vőlegénynek jegy ajándékba,
valamint a kérőknek, a vőlegény rokonainak, hozzátartozóinak. Az új házban
a fiatalasszony kesztyűket tett a hombárba, az istállóba és a kenyérre, hogy
szerencséjük legyen, ne érje őket baj. A kesztyűk az embert nemcsak az éle-
tében kísérték el, hanem a „túlvilágon" is. A XIX. században Észtországban
még élt az a szokás, hogy az elhunytnak kesztyűt húztak a kezére, a sírásók-
nak pedig az elhunyt hagyatékából adtak egy párat.

Végezetül ismerkedjünk meg az észt népi ötvösmunkákkal, a fémcsatokkal,
fibulákkal, melyeknek a bronzkorig visszanyúló hagyományai vannak. A ruha
megerősítésére, a gallér összefogására szolgáltak, valamint melltűk, melldí-
szek is. (Erre utal a címben szereplő, Kalevipoegből vett idézet is)

Az észt parasztékszerek anyaga általában ezüst. Mellette előfordul számos
olcsóbb fém, így mindenekelőtt a réz és ötvözetei. Az ékszereket városi mes-
terek készítették. Az inggallér lezárására a nők és férfiak hétköznapokon „pat-
kóalakú" ruhacsatot, később kerek ,,abroncs"-alakú ruhacsatot vagy egysze-
rűbb fibulát használtak. Az asszonyok naponta viselték az üveggyöngyöt a
nyakukban, különösen azért, mert óvó, bajelhárító jelentőséget tulajdonítottak
neki. Általánosságban azonban ezek az ékszerek a női ünnepi viselet tartozékai
voltak. Ünnepi alkalmakon a mellük közepére egy nagy kúpalakú melldíszt
tettek, melyre színes gyöngyökből, fémpénzekből álló díszes többsoros nyak-
láncot akasztottak.

Az észtek népművészetének bemutatásakor önkéntelenül felmerül az a kér-
dés, hogy rokon népek lévén van-e közös elem, közös vonás népművészetünk-
ben? Niilo Valonen: A finnugor népek művészete c. könyv bevezetésében a
következőket írja erről: „Ha tehát arra gondolunk, hogy a fémkortól napja-
inkig a finnugorságnak immár vagy 150 nemzedéke élt ezeken a területeken
különböző természeti és kulturális környezetben, akkor azon sem csodálkoz-
hatunk, hogy ennek az ősi rokonságnak a jegyei alig lelhetők fel a tárgyi nép-
rajzban és a népművészetben." Az észtek és a magyarok ősei a finnugor alap-
nyelv időszakában, i. e. III. évezred végéig éltek együtt. Ekkor vált szét az
alapnyelv ugor- és finn-permi ágra, s ezzel eltávolodott egymástól a két nép
is. Ezekután nincs jogunk közvetlen összefüggést keresni a két nép népművé-
szetében, nem beszélve az új környezethez való alkalmazkodásról, mely gyen-
gíti a korábbi közös hagyományokat. Népművészetünk összetételében, jellegé-
ben teljesen más. Nálunk pl. a pásztorművészet a legősibb, míg ott ennek nincs
jelentősége. Ennek ellenére a népművészeti tárgyak díszítésében felfedezhető
némi hasonlóság, néhány olyan forma vagy motívum, ami a régészeti korokra
megy vissza s mely ennélfogva a közös múlt emlékének tekinthető. A XIX.
században még élő népművészeti hagyományok közül a legrégebbiek a vas-
korból származnak. így pl. némelyik díszítő minta és a hozzá kapcsolódó tech-
nika a lapp és a balti-finn övszalagokon. Egyes tárgyak feltűnő hasonlósága
utalhat az ősi rokonságra, de a kultúra jelenségeinek gyors terjedése is elő-
idézheti ugyanezt az egymástól távol élő népek hagyományaiban. így pl. a
votják, észt és a magyar vendégujjas kabát, valamint a szalmából, faháncsból
font nagyméretű kasok formai hasonlósága. Ösi vonás lehet az is, hogy a hím-
zésekhez (főkötő, ingváll) eredetileg nem pamutot, hanem festett gyapjúfonalat
használtak, mint nálunk a kun hímzéseknél, melyről tudjuk, hogy korábban
szélesebb körben ismerte a magyarság. Főkötő és ing hímzéseik szimmetrikus

88



raintaelrendezése, motívumai is sok rokonságot mutatnak a kun hímzésekkel.
Esetleg egy korábbi közös hímzés-mintakincs maradványai ezek!

A XIX. században használt fémcsatok, melldíszek szoros kapcsolatban állnak
a régészeti anyaggal, ahol hasonló formájú és rendeltetésű darabok találhatók.
A rendkívül népszerű hímzett aljú észt női ingváll a magyar parasztviselet
egyik archaikus ruhadarabját, a borjúszájú, rövidderekú férfiinget juttatja
eszünkbe.

Ilyen és ehhez hasonló közös vonásokat még az érdeklődő szemlélő is felfe-
dezhet az észt néprajzi kiállításon, mely jelenleg Karcagon, a Győrffy István
Nagykun Múzeumban látható. A szolnoki közönség 1980. április 4-től láthatja
ezt az igen gazdag, szemet gyönyörködtető kiállítást a Damjanich János Mú-
zeum földszinti kiállítótermében.

GULYÁS ÉVA

A paraszti munkaeszközök
esztétikája
Másfél évtizede néprajzi gyűjtőutakon hamar megtölthettünk volna egy kocsi-
derekat kisebb-nagyobb ajándék tárgyakkal. A nehéz múltjukat feledni akaró
parasztcsaládok szívesen adtak egy-egy kéziszerszámot, használati tárgyat aján-
dékba, s csupán néhány díszesebb edényért, festett tékáért kértek pénzt. Azóta
bizony leltárkönyveinkben elkopott ez a szó: ajándék. Helyette egy-egy kisebb
tárgy mögött is a forint és összeg, illetve a vétel szó éktelenkedik. Tűzkő László,
Legény László s más árokszállási ajándékozók nevét nem örökíti már meg az
utókor számára szeretettel a leltárkönyv. A muzeológusban a kemény alku em-
léke csikorog, a kofamódra kitartott árak futnak szeme elé, ha kézbe veszi kiál-
lítás rendezésekor a paraszti élet régi emlékeit.

Hiába, divat lett a népművészet, kultusza van a régi tárgyaknak. Ma a tele-
víziót néző falusiak együtt nőttek e divattal, mégcsak nem is mosolyogják meg
a városiakat vagy városra szakadt rokonaikat, mert kiteszik az egykor istálló-
ban tartott tárgyakat modern lakásuk ebédlőjében. De elképzelem, aki nem a
televízió emlőjén nevelkedett, milyen nagy szemeket meresztene, ha meglátná
darunyaknák nevezett ganévágóját egy modern lakás falán, s furcsán pillogatna
a taligdkerékből csillárrá avanzsált szobadíszre, amelyről néhány cső kukorica
lóg háncsánál fogva alá. Micsoda karrier!

Ám karriert nem tud mindenki csinálni. Szükségesek hozzá rendkívüli adott-
ságok, s igazi vagy vélt értékek, amelyek áttörik a közöny falát, magasba repítik
a karrier csinálót vagy karrieristtát. S e tárgyakban is van valami, ami hirte-
len és tömegesen kelendővé tette őket, kiemelve az eredeti környezetből, széppé
fokozta, s a lakásdiszként egyenrangú társává tette a szobafalon ékeskedő grafiká-
nak, festménynek, könyves polcon álló szobornak, iparművészeti tárgynak.
Mert bár panasszal kezdtem, s mint muzeológus fájlalom a divat nyomán fel-
ébredő anyagiasságot, a tárgy magántulajdonba kerülését, szépérzékem mégsem
tiltakozik e furcsa eredetű tárgyegyüttes ellen, ha az ízléssel van összeállítva.
Sőt arra ösztönöz, hogy nyomába szegődjem a titoknak, hogy a tudomány de-

89


