
Wl!/
MŰVÉSZET

KAPOSVÁRI GYÖNGYI

A népművészeti kiállításról

Április 19-én új népművészeti állandó kiállítás nyílt Szolnokon a Damjanich János
Múzeumban Mesterségek művészete címmel. A megyénk néprajza, népművészete iránt
érdeklődők több, mint két évtizedig csak időszaki kiállításokon láthatták alkalmanként
a múzeum gazdag gyűjteményének egyes részeit. Most a felújított, átépített múzeum-
épületben — amely az ország egyik legszebb múzeuma —, végre kellő tér és méltó
környezet áll rendelkezésre ahhoz, hogy a muzeológusok több évtizedes munkájával a
nagyközönség kiállítások formájában is megismerkedhessen. Egészen kivételes hely-
zetben vannak most a múzeumi szakemberek, hiszen nagyon ritkán adódik lehetőség
arra, hogy valamely megyei múzeum az állandó kiállításait nem hosszú évekre elhúzó-
dóan egymás után, hanem rövid időn belül — esetünkben egy év alatt — nyithassa
meg. Ez vezette a kiállítások „ötletgazdáit" arra a megfontolásra, hogy — bár más-más
szakterületekről van szó: régészet, néprajz, történettudomány — mégis az egész tükröz-
zön egy egységes koncepciót, a különböző kiállítások kapcsolódjanak egymáshoz. Az
alapgondolat a mindenkori lakáskultúra és életmód bemutatása. A decemberben
megnyílt régészeti állandó kiállítás (Vendégségben őseink háza táján) már ennek az
elképzelésnek a jegyében készült, a házrekonstrukciók és a tágabb környezetet bemu-
tató makettek szemléletesen idézik fel a megyénk területén valaha élt emberek életét.
A most megnyílt népművészeti állandó kiállítás is ebbe a gondolatmenetbe illeszkedik.

A megyénket kutató néprajzosok több évtizedes munkáját olyan határkövek is jelzik,
mint a Szolnok megye néprajzi atlasza, amely szisztematikusan, településtől településre
haladva térképezi fel az egyes jelenségeket, vagy a Szolnok megye népművészete című
gyönyörű könyv, amely 1987-ben jelent meg az Európa Könyvkiadónál, a Népmű-
vészeti örökségünk sorozat első köteteként. E munka előkészítése több éven át folyt.
A megye múzeumainak és kisebb gyűjteményeinek népművészeti szempontból fontos
tárgyi anyagát teljes egészében figyelembe vették a feldolgozás során. Áttekintették e
gyűjtemények adattári, fotó- és rajzanyagát is, a megyén kívüli múzeumokban is ku-
tattak Jász-Nagykun-Szolnokra vonatkozó anyagot, és magángyűjtők anyagát is meg-
tekintették. Semmi sem kerülte el figyelmüket, ami e terület népművészetéről pillanat-
nyilag fellelhető. E hatalmas tudás birtokában íródott a könyv. Emellett számtalan
egyéb tanulmány, s a raktárak polcaira azóta bekerült tárgy alapozta meg ezt a kiállí-
tást, amelynek törzsanyagát tavaly már bemutatták Gyulán, valamint Finnországban
Riihimákiben és Uusikaupunkiban, a korábbi években pedig Európa több országában:
Tallinnban, Párizsban a Magyar Intézetben, Berlinben és Magyarország más városaiban
is: Vácott, Budapesten és Kecskeméten. Ezek a kiállítások mintegy előtanulmányai
voltak ennek az állandó. Mindenütt nagy tetszéssel fogadták a bemutatkozást.
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Azt mondhatjuk tehát, hogy igen szerencsés időben nyílik ez a kiállítás. Az 50-es

években elkezdődött nagyarányú tárgygyűjtés, az életforniaváltással eltűnő értékek
megmentésének sürgető feladata után a 60-as, 70-es években a gyűjtemény gyarapo-
dása, sok-sok terepmunka, a résztanulmányok egyre inkább alapot adtak arra, hogy
összefoglaló mű készülhessen. Ez az óriási munka, amelyről csak a legnagyobb elis-
meréssel szólhatunk, vezetett a népművészeti kötet megjelenéséhez, melyet megyénk
néprajzosai írtak. Megszületett tehát az összegzés, az elméleti tudás tárháza. Szolnokon
nem volt módjuk arra, hogy kiállításon is a látogatók elé tárhassák a legszebb
darabokat, de más városokban megtették ezt, s így a gyakorlatban is megtapasztalták,
mely darabok állíthatók ki, és főként hogy mennyi. A teljes anyag ismerete ebből a
szempontból bizonyára nem könnyítette meg a dolgukat. Hiszen szinte számtalan
szebbnél szebb darabot őriznek a múzeumok, és ezeknek csak a töredéke mutatható
be, különben a kiállítás túlzsúfolt raktár érzetét kelti a gyanútlan szemlélődőben.

A fenti „előtanulmányok" után most végre Szolnokon is találkozhat a nagyközönség
megyénk múzeumainak legszebb darabjaival. Az előtérben színpompás festmények szé-
pen komponált egysége fogadja a látogatókat. Itteni bemutatásukat több ok is magya-
rázza. Egyrészt a múlt századba Szolnokra látogató festők fedezték fel valójában a
népéletet a művészet számára. Másrészt erős dokumentatív értéket képviselnek, a
népművészetileg is hiteles képeken éppúgy fellelhetők a viselet jellegzetes darabjai és
viselési módjuk (Deák-Ébner Lajos: Öreg férfi szűrben és Menyecske korsóval), mint
a mindennapi élet jellegzetes tárgyai, például Deák-Ébner: Szolnoki piac című
festményén az alkudozó asszonyok mellett a korsók sora, vagy Kléh János alkotásán
a fahajó. A ,,hajdan-volt képíró mesterek" megörökítették a ház előtt sámlin, mezítláb
ülő asszonyokat (Pólya Iván: Tabán), a jéghordást, de a körmenetet is a Vártemplomnál
(Zombory Lajos). Nem utolsó sorban a kiváló alkotók népéletbeli témájú munkái
hangulatilag is megalapozzák a kiállítást.

A festményekkel szemközti falon — mintegy ellenpontként — a megye néprajzának
megismeréséhez szükséges ismeretek rövid áttekintését kapjuk: a Közép-Tisza vidé-
kének népéletéről olvashatunk rövid összefoglalót, megemlítve az öt nagyobb néprajzi
egységet (Jászság, Nagykunság, Tiszazug, Tiszafüred környéke, Szolnok környéke). A
népesség vallási megoszlását három térkép szemlélteti kördiagramokkal, amelyek az
1827-es, az 1880-as, valamint az 194l-es állapotokat mutatják. Újabb két térkép a
megye 66 települését és a néprajzi csoportokat tünteti föl.

A kiállítóterembe vezető ajtófélfákat két 1737-ből való fafaragás díszíti, az egyik a
Fájdalmas Máriát, a másik a Szenvedő Krisztust ábrázolja. A szolnoki Ady Endre út
30. számú lakóház tisztaszobájában találták, ahol a mestergerenda tartóoszlopai voltak,
innen kerültek a múzeumba.

Nem volt könnyű dolguk a kiállításrendezőknek, amikor a megye múzeumainak
gazdag anyagából válogattak. Ez kényszerű lemondásokkal járt, ugyanakkor arra is
ügyelniük kellett, hogy a legszebb tárgyak kellő súllyal legyenek jelen. Az volt a
szándékuk, hogy Jász-Nagykun-Szolnok népművészetét a mesterségek oldaláról mutas-
sák be. Teljességre természetesen nem törekedhettek, ezért kiemelték a két legjelleg-
zetesebb népművészeti ágat, a fazekasságot és a szűcsmesterséget, ezeknek szentelték
a legnagyobb helyet.

A bevezetőben már szóltunk arról, hogy a múzeum állandó kiállításai egy vezér-
gondolat alapján szerveződnek, és az egyik szinte „átvisz" a másikba. Ezt a kapcsoló-
dási pontot — a már taglalt festményeken kívül — a népi kerámia előzményeként
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számon tartott edénytöredékek képviselik. A halványzöld vitrinalap szépen kiemeli a
tárgyak formáját.

Á terem egyik végfalát egy századforduló körüli hagyományos mezőtúri fazekas-
műhely foglalja el. A legjellemzőbb munkafolyamatok: az agyag előkészítése a
korongozáshoz, a korongozás, a szárítás, a díszítés és végül az égetés legfontosabb
munkaeszközei láthatók itt. Mindent nem mutathattak be a rendezők, de volt gondjuk
olyan életszerű részletekre, mint a sarokban a hátulról megvilágított ablak.

A kiállítás létrehozói — amint ez rögtön szembetűnik —, azt vallják, hogy a kiállí-
tás elsősorban látvány. Nem hosszas leírásokkal, tudományos értekezésszerű szövegek-
kel kívánnak hatást elérni, hanem jól megválasztott tárgyak célszerű elrendezésével.
Természetesen nem hiányoznak a feliratok, ez különösen a vitrinek esetében igaz, itt
minden tárgyról megtudható, mi az, honnan származik, és mikor készült. Különösen
annak tudatában üdvözlendő ez a törekvés, hogy a népművészet folytatásaként termek
hosszú során át következik majd a néprajzi, történeti kiállítás, és kiállításlátogató
legyen a talpán, aki mindezeket győzné idővel és kíváncsisággal végignézni-olvasni.
A jól kiválasztott tárgyaknak köszönhetően részletes magyarázatok nélkül is nyilván-
való, hogy milyen stílusjegyek jellemzik például a tiszafüredi mázas kerámiát, hogy a
fekete kerámiából készült gyertyamártókon a rátét korsóból, virágcserépből kinövő,
hármas elosztású virág, és szinte mindegyiken vésett vagy rátétes évszám is olvasható,
hogy a mezőtúri kerámiák kezdetben zöld mázzal, fekete mintázással készültek,
később, a zsemlyesárga „dudi" alapszínen húsos szirmú virágok, és vékonyán írókázott
fekete körvonallal kiemelt ornamentika jellemzi ezeket. A kiállítás technikai megol-
dásában is vannak dicsérendő részletek. A fazekasságot bemutató vitrinek tetejét
például elöl az ábrázolt korszak jellegzetes, kinagyított motívumai díszítik. Mennyivel
szebb így ez a látvány, mintha pusztán a vitrin óhatatlanul nehézkes felső része zárná
le az összképet!

A terem másik végfalánál a másik hagyományos kismesterség, a szűcsipar emlék-
anyaga látható. Itt is kiviláglik, hogy a kiállítás létrehozói nem idealizált képet szeret-
nének a látogatók elé tárni, hanem az elődök, az előttünk járó nemzedékek valóságos
tárgyi világát. Ezért tehát nemcsak a szorosan vett népművészeti alkotásokat tárták a
szemünk elé, hanem a díszítetlen, egyszerű, csak a célszerűséget hangsúlyozó minden-
napi használati tárgyakat és munkaeszközöket is. Egyúttal azt is megfigyelhetjük,
milyen gondot fordítottak eleink arra, hogy eszközeik praktikus rendben legyenek, a
szűcsműhely szerszámai „kézhez álljanak".

A terem közepén viseletbe öltöztetett, életnagyságú babák álldogálnak, mintha
maguk is az elmúlt korok világán merengenének. A parasztpolgári ízlésvilág felidézését
egy berendezett szolnoki varróműhely is segíti. Az ifjabb szemlélődök körében kétség-
kívül tetszést aratnak majd az 1930-as évek végén készült, szolnoki népviseletbe
öltöztetett babák. Itt kell megemlíteni a Damjanich Múzeum restaurátorainak kiváló
munkáját, amellyel a sokszor már foszladozó anyagokat az utókornak megmentették.
A rendezők a miliő megteremtéséhez nemcsak a varróműhelyhez szorosan hozzátartozó
tárgyakat válogatták ki, hanem a falra felkerült a kor szokása szerint az esküvői fény-
kép a menyaszonyi koszorúval övezve, díszes üvegdobozban.

A kiállításon találkozhatunk a bőrművesség emlékeivel, szarumunkákkal, faragások-
kal és hímzésekkel is.

A bemutatóhoz jó hátteret ad az elkészült leporelló, amely röviden áttekinti a leg-
fontosabb ismereteket. Érdemes lenne kicsit részletesebb szórólapokat készíteni az
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egyes tárgyegyüttesekhez, bőségesebb információval, ajánló bibliográfiával a témával
mélyebben megismerkedni szándékozók számára.

Ez a most megnyílt népművészeti kiállítás csak az első része a múzeum néprajzi
kiállításának. A további részek mutatják majd be — csatlakozva a régészeti kiállítással
elkezdett folyamathoz — a parasztházat és házbelsőt reprezentáló emlékanyagot. Le-
nyűgöző, szemet gyönyörködtető látnivaló fogadja a múzeumba betérőket. Idősebbnek
és fiatalabbnak egyaránt érdekes, annak is, akinek személyes emlékei vannak néhány
évtizeddel ezelőttről, és annak is, aki csak könyvekből, elbeszélésekből szerezhetett
tudomást erről a világról. A vitrinekben szebbnél szebb darabokat csodálhatunk meg,
a berendezett sarkok révén pedig szinte magunk is részévé válunk a múltnak.
Rendkívül színvonalas, példamutató munkát végeztek a kiállítás alkotói. Érdeklődéssel
várjuk a folytatást.

A kiállítás műhelysarkait szakemberek segítették megformálni és berendezni
fent: a fazekasműhely és a varrósarok, lent: a szűcsműhely
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Égetni való edényekkel rakott kemence. — A kiégetett kerámiák ,,elővarázslása'

Csibi Ferenc és felesége a kemencéből kirakott edényekkel

Kerámiák a kiállításból: gyertyamártó és szűrőtál
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Áttört szélű dísztányér — A mezőtúri női ködmön részlete

A csodaszép mezőtúri női ködmön

A cifraszűr, ahogy Pocsaji Károly viselte (Fotók: Szabó László, Kozma Károly)
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