
TÉKA
Népművészeti örökségünk
A magyar népművészet első összegzését Malonyay Dezső végezte el még a szá-
zad elején. A mostanában reprint kiadásban újra megjelentetett kötetek a
millenium időszakában még élő, tanulmányozható tárgyi anyagra támaszkodtak,
elsősorban a klasszikus népművészeti területeken. (Kalotaszeg, matyók, Somogy
megye, Balaton környéke.) Az Európa Könyvkiadó 19 megyénket felölelő vállal-
kozása új szempontok szerint kívánja bemutatni a hazánkban élő magyar és
nemzetiségi csoportok, valamint a határainkon túli magyarság tárgyi népművé-
szeti örökségét. Ennek a főként ismeretlen dokumentumokrat új gyűjtött anyag-
ra és frissen feltárt területekre terjedő monográfiasorozatnak az első, megjelent
kötete SZOLNOK MEGYE NÉPMŰVÉSZETE.

A sorozat koncepciója szerint a
szolnoki kötetet szerkesztő dr. Szabó
László olyan területeket is bevont,
amelyek a korábbiak során nem so-
rolódtak a népművészet fogalmához.
Többek között például a külön feje-
zetben feldolgozott gyermekjátékok.

A megyéhez tartozó tájegységekről,
főként a Hortobágy-környéki, Nagy-
kunság körüli pásztorművészet volt
ismert, illetve az ehhez kapcsolódó
mesterségek, például a szűcsmunkák,
szűrhímzés, pásztorfaragások. Vagy
egy-egy településhez kötődő jellegze-
tes népművészeti ág: például a mező-
túri, tiszafüredi kerámia volt ismer-
tebb. A szolnoki népművészeti kötet
és a következő alföldi (Hajdú-Bihar,
Csongrád, Bács-Kiskun) monográfiák
hasonlóan tágabb értelmezésű felfo-
gása következtében így a Malonyay
által összeállított, elsősorban jelleg-
zetesen szép tárgyaikról ismert mű-
vészeti központok mellett az olvasó
egy szélesebb körű, gazdagabb értel-
mű magyar népművészettel ismer-
kedhet meg. Már csak azért is fontos
ez, mert az Alföldön mást jelent ma-
ga a terminus technicus is. Az Alföld
nem bezárt, aprófalvas települések
láncolata, amely bezártságánál fogva

megőrzi archaikus szokásait. Magyar-
ország talán legpolgárosodottabb ré-
sze ez a tájegység, a már megjelent,
illetve a következő kötetek vagy ki-
váltságos területeket (Jászság, Kun-
ságok, Hajdú-Kerület) vagy mezővá-
rosokat dolgoznak fel (Debrecen,
Szeged, Kecskemét). Ami azt jelenti,
hogy elhagyva a klasszikus népmű-
vészeti közösségek korábbi állapotát,
hamar polgárosodtak. Itt nem saját
maguk, hanem tanult iparosok készí-
tik a polgári ízlésnek megfelelő tár-
gyakat nemcsak saját környezetük,
hanem a szabad kereskedelem miatt
távolabbi közösségek számára is. Ez
a folyamat még jóval a jobbágyfel-
szabadítás előtt megindult, lényegé-
ben — Szolnok megyében — az 1745-
ös redempcióval. Olyan következmé-
nyeket hozva, mint például a viselet
megváltozása. Az Alföldön céhek ala-
kultak, komoly iparosságot fogva
össze, akik polgári közönségük ízlé-
sének minden csínját-bínját ismerték
és kielégítették. Ezért tűnt el példá-
ul a szolnoki viseletből már a job-
bágyfelszabadítást jó száz évvel meg-
előzve a gatya, s lett helyette egy
nemesi viseletet utánzó, csizmás-
mentés, színeiben puritán fekete
férfi viselet.
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Mind Malonyay Dezső többkötetes
századeleji feldolgozása, mind Györffy
István A magyarság néprajza fejeze-
tei a két világháború közötti időből
korai múzeumaink gyűjteménygyara-
pítását, illetve a már meglévő anyag
összegzését segítették. Legtöbb me-
gyei múzeumunk akkor még nem
funkcionált, így a most indított so-
rozat, jelesen az első, a szolnoki egy-
ben a magyar múzeumügy felszaba-
dulásunk után felvirágzott periódusá-
nak ékes példája is. A kötet összeál-
lítói valamennyien a Szolnok megyei
múzeumi szervezet munkatársai, a
monográfiában közzétett kutatási
eredmények évek során alakultak, s
készítették elő potenciálisan egy
ilyen természetű munka létrejöttét.
A korábbi két évtized alatt számos
újságcikk, tudományos feldolgozás és
kiállítás mellett olyan alapvető pub-
likációk is megjelentek, mint a Szol-
nok megyei Néprajzi Atlasz (az or-
szágban elsőként), vagy az egyes
tájegységek elmélyült elemzését adó
monográfiák (Szabó László: A jász
ethnikum (vagy egy-egy témát ösz-
szefoglaló gyűjteményes kötet, mint
a Jászdózsa és a palócság, illetve
Csépa).

A kötet újdonsága, hogy elkülöníti
a belső keletkezésű tárgyakat, a ke-
reskedelmi vagy egyéb úton a me-
gyébe kerültektől. Utóbbiakat gazda-
gon mutatja be az életmódot illuszt-
ráló rész, ahol a tárgyi környezet be-
mutatásakor helyet kapnak mind-
azok az emlékek, eszközök, dísztár-
gyak, amelyek ajándék, öröklés, vá-
sárfia stb. módon jutottak a lakótér-
be. A szöveges részek is mutatnak
hasonlóan árnyalt megkülönbözteté-
seket, például öt tájegységet tárgyal
a kötet kölcsönhatásukban, sőt a me-
gyehatárokon túlmutató vonzáskö-
rükben. (Jászság, Nagykunság, Szol-
nok környéke, Tiszazug, Tiszafüred
környéke.) Mindez csak úgy lehetsé-
ges, hogy a szerzők valamennyien ki-

tűnően és nagy alapossággal ismerik
vizsgált anyagukat, s nüanszbeli meg-
figyelésekre is képesek. Rá is kény-
szerülnek az aprólékos vizsgálódá-
sokra, elemzésekre, hiszen, — mint
arra a kötet bevezetője is utal — ez
az 1876-ban mesterségesen létrehozott
megye olyan terület, ahol különféle
kulturális jelenségek még megtalál-
hatók, de tulajdonképpen itt gyen-
gülnek el, itt halnak ki. Északról
még lekerülnek bizonyos tárgyak,
amelyek Szolnok megye területén
fellelhetők, de Szolnok városától dél-
re már csak kivételes esetekben for-
dulnak elő. A kötetben is idézett, a
Szolnoki Művésztelep múltszázadi
festői által oly sokszor megjelenített
híres szolnoki piac mintegy jelképe
is ennek a kötetnek: itt találkozik az
erdélyi a felvidéki, a hortobágyi és
a Duna—Tisza-közi kézművesek va-
lamennyi terméke, de a megyén túl-
ra már ritkán jutnak el a távolabbi
vidékekre Szolnok megye közvetítése
nélkül. Ha tehát valaki e bonyolult
jelenségrendszerben tisztán tud nyi-
latkozni, az hatalmas anyagismeret-
tel kell, hogy rendelkezzék. Márpedig
a kötet valamennyi szerzője megtette
ezeket az aprólékos megjegyzéseket.
Ezért érdemel megkülönböztetett fi-
gyelmet.

A Népművészeti örökségünk cím-
mel 19 megyénk népművészetét tár-
gyaló kötetek első darabja a Szolnok
M(egyei Tanács támogatásával ké-
szült és jelent meg. A több mint fél-
ezer színes és fekete-fehér fotót tar-
talmazó tekintélyes kötet jelentősen
gazdagítja ismereteinket hazánkról,
népünk művészetéről, történelméről,
s mivel eddig népművészeti szem-
pontból jószerrel ismeretlen területet
mutat be, úgy is felfogható, mint a
század elején félbeszakadt Malonyay-
féle sorozat modern szemléletű mél-
tó folytatása.
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