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,Mesterségek művészete"
Népművészet Jász-Nagykun-Szolnok megyében - állandó néprajzi kiállítás
a szolnoki Damjanich János Múzeumban

„A régészetet és a néprajzot régóta rokontudományként ismerők..." — kezdi T.
Bereczki Ibolya régészeti állandó kiállításunkról írott tanulmányát. (Jászkunság 1996.
december) Ehhez az ismerős ismerők köréhez tartozónak vallva magam próbálom
néhány gondolatomat megfogalmazni az április 16-án megnyílt népművészeti kiállítás
megtekintése és a szép kiállítású leporellója elolvasása alapján.

Mindenekelőtt a régészeti és népművészeti (később néprajzi) kiállításokat összefogó
gondolatiságot kell megemlítenem. Minden bizonnyal a hosszú évtizedek együttmun-
kálkodása, a sok-sok beszélgetés, a „közös hang" megtalálása eredményeként, a két
önálló, nagy múltú tudományág egy szoros alapgondolat mentén építette fel állandó
kiállításait. S ez talán úgy fogalmazható meg, hogy megpróbáltuk — régészek, nép-
rajzosok — a mindenkori népi valóságot abban a lakókörnyezetben-munka-
környezetben bemutatni, amelyben a kor embere élt, lett légyen az kr. e. a
neolitikumban vagy a bronzkorban, vagy kr. u. a jászok és kunok háza táján, vagy az
Alföld XVII—XX. századi néprajzi kistájain. A bennfentesek tudják, hogy a kiállítás
folytatásaként lakásbelsőkkel, településrészletek makettjeivel fogunk találkozni, s ezek
olyan tárgyakkal lesznek berendezve, amelyek „népművészeti szépsége" semmivel sem
lesz kisebb esztétikai értékű, mint a most átadott kiállítás csodálatos tárgyainak.

A néhány nappal ezelőtt megnyílt kiállítás is sok-sok szállal kötődik ahhoz a nép-
élethez, melyet hosszú évtizedek gyűjtőmunkájával adatoltak, figyeltek meg, s vetették
össze a történeti néprajzi adatokkal a megyében dolgozó néprajzos kollégáink. Ennek
a gyűjtő, majd feldolgozó munkának a legfontosabb és egyben leginkább látványos
eredménye volt a „Szolnok megye népművészete" c. reprezentatív kiadvány. Most
idéznénk a kötet bevezetőjéből néhány rövid mondatot, melyek a népművészeti kiállítás
alapgondolataiként is felfoghatók: „Képben, rajzban, leírásban minél több tárgyi
emléket kívánunk hozzáférhetővé tenni... A tárgyak mellett közreadja — mármint a
kötet — ... a szakkiadványokban rejtőző, részben újonnan összegyűjtött ismereteket."

És itt léptünk most egy nagyon nagyot!
Nem csupán egy gyönyörű — ám a nagyközönség számára nehezen hozzáférhető

— könyv, hanem a mindenki számára látható kiállítás mutatja be megyénk, a Jászság,
a Kunság, a Tiszafüred környéke, Szolnok környezete legszebb népművészeti értékeit.

Hiszen a tárgyak ugyanazok!
S ez az a pont, ahol néhány mondatban magáról a kiállításról is szólanunk illik.

Kiállításunk — mert a szerző úgy gondolja, hogy a régésznek a néprajzi kiállítás, az
újkortörténeti kiállítás, egy képtár ugyanúgy a sajátja, mint kicsiny kutatási területe
(esetleg ezt a szemléletet lehetne muzeológiának hívni) — két nagy egysége a faze-
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kasság és a szűcsmesterség. Mindezt egy mezőtúri fazekas- és egy nagykunsági
szűcsműhely felállításával mutatják be a rendezők. A fazekasműhely maga a csoda.
Mindent megtalálunk benne. Ott a korong, a fazekas legfontosabb munkaeszköze.
Láthatjuk a félkész árut, s az égetésre váró cserepeket a kemencében. Az a kis „ablak",
melyben egy zöld mázas butella áll, maga az intimitás, a műhely kívülállók által soha
nem látható zuga.

S hogy ez népi kerámia miképpen kapcsolódik a régmúlthoz, egy egész vitrin
mutatja be a látogatóknak. Ha valaki veszi a fáradságot, hogy a régészeti kiállítás török
kori és magyar késő középkori vitrinjének anyagát összeveti a népművészeti kiállítás
„történeti vitrinjének" anyagával, valamint néhány kiállított késztermékével, meg fogja
találni a kapcsolatot a késő középkor és az újkori paraszti agyagművészet (mesterség!)
között.

A kerámia közvetlenül kötődik a régészethez.
A „Szűcsmesterség csodái" a régész számára a történeti korokban csupán egy-egy

textil-, bőr-, selyemmaradvány formájában „fogható" meg. Éppen ezért állunk nagy
érdeklődéssel és figyelemmel e gyönyörű munkák előtt. Itt láthatjuk mindazt, ami nem
maradt meg, vagy amelyek motívumait csupán a csontfaragásokon és a fémtárgyakon
keresztül ismerhet meg egy-egy régész. A tárgyak külön-külön darabonként, s látvány-
ként együttesen is önmagukért beszélnek. A berendezés pedig eligazít a mindennapok
nehéz, izzadsággal bőven öntözött munkafolyamataiban.

Külön is meg kell említenünk a kiállítás — szubjektív megítélésünk szerint — leg-
gyönyörűbb darabját, azt a női kisbundát, melyet Mezőtúrról gyűjtöttek, s 1906-ban
készült. Alig hihető, hogy hasonló darab ma magyarországi múzeumban látható.
Kiállításunk egyik büszkesége ez.

Eddig egy szót sem szóltunk még a kiállítótér közepét kitöltő vitrinsorról, melyben
a jász, a kun viselet mellett megtaláljuk a szolnoki paraszt-polgári viselet jellemző
tárgyait bábukon bemutatva.

így lesz teljes a kép.
Híven a paraszt-polgári viselet bábukon történő bemutatásán túl, egy kicsiny ente-

riőr egy korabeli varrodába is elvezet bennünket. Találkozik itt a klasszikus paraszti
ízlés a városi iparossággal, s ez a találkozás alakítja e korszak paraszt-polgári
ízlésvilágát.

Itt abba is kéne hagyni az új kiállítás bemutatását. Természetesen el kellene mon-
dani a rendezők munkájának méltatását, de a szerző azt gondolja, van még további
üzenete is ennek a kiállításnak. Ez az üzenet — maga a szemléletmód, ahogy meg-
alkották a tárlatot — már interdiszciplináris üzenet. Mi régészek gyakran tesszük fel
a kérdést a kultúra fogalmának meghatározásakor: ... „és mi van a népművészettel?"
A válaszok persze különbözőek. Magam az avar kor kapcsán foglalkoztam ezzel a
kérdéssel, meg lehet-e fogalmazni, ki lehet-e mutatni a népművészet meglétét olyan
történeti korokban, melyekben sok-sok minden nem kutatható (népmesék, dalok,
mondák, szőttesek, hímzések stb.). De mindezek valamilyen formában „tárgyiasulnak",
megjelennek. Csontokon bekarcolva, fémeken trébelve vagy öntve, esetleg a temet-
kezési szokásokban. Ráadásul a mindenkori társadalom különböző rétegeire jellemzően,
esetleg elkülönülve. (Végig kellene gondolni, hogy mit is jelent az, ha a művészeti
elemek mondjuk a legfelső társadalmi rétegben nem ugyanazok, mint a falvak népének
kultúrájában.) Ha minden társadalmi rétegben egyformán jelennek meg a motívumok,
akkor nem csupán a teret töltik ki, hanem jelentést is hordoznak, s így egyáltalán nem
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mindegy, mit is karcolnak be, öntenek ki a tárgyakon — ekkor már beszélhetünk egész
társadalmat átfogó népművészetről.

A Damjanich Múzeum népművészeti kiállítása kitűnő példa arra, hogy a
XVII—XIX. században a falu—a város, a paraszt—a polgár „népművészete" miképpen
hatott egymásra, miképp kapcsolódott egymáshoz. Ha mindezt történeti síkon gon-
doljuk végig, kiállításunk rendezői történeti-módszertani tanulságokkal is szolgáló
kiállítást készítettek.

Mindenkinek a lehető legmelegebb szeretettel ajánlom megtekintésre.

Vendégvárás a megnyitón

Dr. Cseri Miklós, a Szabadtéri Múzeum főigazgatója adja át
a szolnoki közönségnek az új néprajzi kiállítást
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Csider István mezőtúri citerazenekara tette még emlékezetesebbé a megnyitót

T. Bereczki Ibolya néprajzkutató, a kiállítás egyik rendezője, Iváncsik Imrét,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnökét kalauzolja
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