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 I. Miről is szól ez a könyv?

Bevezető  
MI A NÉPMŰVÉSZET? 

Mi is tartozik ebbe a fogalomba: népművészet? Magától 
értetődő lenne, ha a népművészet kategóriájába – mint 
ahogy az a magas művészetben is van – belefoglalnánk 
a népköltészetet, a népzenét és a néptáncot is. A közbe-
szédben azonban a népművészet csak a hagyományos 
paraszti környezetben készült művészi tárgyakat jelenti. 
A néprajzkutatók – akik a népművészettel foglalkoznak – 
olykor használják a népi díszítőművészet vagy a paraszt- 
művészet kifejezést is. De mind közül mégis a legpon-
tosabb a népművészet meghatározás, ezért a további- 
akban ezt használjuk. 

Bármelyik nyaralóhelyen, nagyobb vidéki városban 
vagy Budapesten járva úton-útfélen találkozunk olyan 
üzletekkel, amelyek előtt hangos fi gyelemfelhívásként ott 
állnak a népviseletbe öltöztetett babák vagy a vállfára 
akasztott hímzett blúzok. Nemcsak a magyar népművé-
szetet nem ismerő külföldiek, de még a magyar látogató 
is azt gondolhatja, hogy ez a magyar népművészet. Eb-
ben a könyvben szeretnénk minden érdeklődőnek köz- 
érthetően bemutatni, milyen is az igazi népművészet, és 
hogy az, ami ezekben a boltokban látható, csak igen 
halványan, egy-egy motívumában emlékeztet az egykori 
mintákra. Természetesen nem gondoljuk, hogy ilyen 
mennyiségben lehetne valódi, eredeti népművészeti alko-
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tásokat ajánlani a vásárlóknak, hiszen mindennapi hasz-
nálatra nagyrészük már nem is alkalmas, de eligazodni, 
megismerni, hogy milyen is volt  a magyar népművészet 
– mindenképp nagyon fontos. Nemcsak azért, hogy kü-
lönbséget tudjunk tenni az igazi, értékes népművészet és 
a talmi, olykor a giccs határán levő tárgyak között, vagyis 
nemcsak a vizuális kultúránkat gazdagítjuk ezekkel az 
ismeretekkel, hanem saját múltunkat is mélyebben és pon-
tosabban fogjuk megérteni általuk. Ezeken a tárgyakon 
keresztül megismerhetjük azoknak a névtelen emberek-
nek az életét, akik megalkották őket, sőt talán azokat az 
érzelmeket is, amelyeket egy-egy tárgy őrzött meg szá-
munkra. Ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy a magyar 
népművészet fogalmába nagyon sok minden belefér. Az 
általánosítás sok különbséget, jellegzetes színt elfed, pon-
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tosabban fejezzük ki magunkat, ha nem magyar népviselet-
ről beszélünk, hanem például palóc, matyó, sárközi vagy 
széki, kalotaszegi népviseletről. Ez a pontosítás nem mond 
ellent annak a törekvésünknek, hogy magyar népművé-
szetről is beszéljünk, hiszen az erős táji vagy etnikai 
különbségekből fakadó eltérések ellenére a magyar nép-
művészetnek világos és jól meghatározható jellemzői 
vannak, amelyek megkülönböztetik más népek művésze-
tétől. Minden nép kultúrájáról elmondható, hogy vannak 
elemek, motívumok, formák, amelyek más nép kultúrájá-
ban is megtalálhatóak, de ezek átvétele nem automatiku-
san történt, hanem az illető közösség vagy egyén saját 
ízléséhez hasonítva, hozzá téve a saját ötleteit, a saját kul-
túrájából, saját hagyományából származó elképzeléseit. 
Így alakult ki az a magyar népművészet, amelynek rövid 
történetével megismerkedhet az olvasó e könyv lapjain.

A népi kultúrára gondolva a népdal, a népzene mellett 
a népművészet az, amelyet a legtöbben ismerünk. Egy 
tájnak, egy etnikai csoportnak a tárgyi kultúráját több- 
kevesebb biztonsággal meg tudjuk határozni. Össze-
gyűjthető egy táj népköltészete, kiadható pl. Alföldi nép-
balladák címmel egy gyűjtemény, ahogy azt Kálmány 
Lajos hagyatékából az utódok meg is tették, ez azonban 
nem lesz olyan gyökeresen eltérő egy dunántúli ballada-
gyűjteménytől, mint ha például az alföldi kerámiát 
hasonlítanánk össze az erdélyi vagy a csákvári fazekas 
munkákkal. Kétségtelen, hogy vannak olyan motívu-
mok, amelyeknek több száz, olykor ezeréves múltjuk 
van, mégis, ha népművészetről beszélünk, akkor annak 
története csak körülbelül az elmúlt kétszázötven év 
időszakát jelenti. A magyarázat egyszerű: a hagyomá-
nyos paraszti környezetben élők mindennapi használati 
tárgyai nem, vagy oly kis számban maradtak fenn, hogy 
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sorban azok a tárgyak maradtak fenn, amelyeket megóv-
tak, amelyeket nem használtak mindennap. A megkímélt, 
féltett tárgyak drágábbak is voltak, olyat nem mindenki 
tudott készíteni. Míg egy fakanalat szinte minden férfi  ki 
tudott faragni, addig egy díszített mángorlónak az elké-
szítése már komoly kézügyességet és szakértelmet kívánt. 
A tárgy használója és készítője mégsem különült el olyan 
élesen egymástól, mint a magas művészetben. Bár a nép- 
művészetet egységes egésznek látjuk, mégis meg kell 
különböztetni bizonyos tárgycsoportokat.                

Napjainkban „kortárs parasztok” már nincsenek. Eltűnt 
a hagyományos paraszti gazdálkodás, eltűnt az a hagyo-
mányos paraszti közösség, életforma, amelyben a nép-
művészet, a népi díszítőművészet – vagy nevezhetjük 
parasztművészetnek is – létrejött, élt és virágzott. Az ipa-
ri és technikai forradalom megváltoztatta a közösségek 
életét, kultúráját. Végérvényesen eltűnt valami, ugyan-
úgy, ahogy a magas művészetben sem lehet már úgy 
festeni, szobrot alkotni, mint egy évszázaddal vagy év-
századokkal ezelőtt. A kultúrák természetes rendje a 
folytonos változás. Ugyanakkor ez az időbeli távolság 
lehetőséget ad arra, hogy tárgyilagosan szemléljük, pon-
tosan felmérjük, honnan is származik az a gazdag motí-
vumkészlet, amelyet a népművészetben látunk, hogyan 
alakultak ki, milyen változásokon mentek keresztül, mit 
is jelentenek ezek a csodálatos formák. Mindezt megis-
merve kissé jobban megértjük azokat az embereket, sőt 
azoknak az embereknek az életét, akik ezekkel a tárgyak-
kal együtt éltek, jobban megismerjük azt a társadalmat, 
amely ezt a művészetet létrehozta. Látni fogjuk, hogy 
időben és térben milyen változatos volt az a közösség, 
amely ezt a művészetet megteremtette. Népművészetről, 
parasztművészetről beszélünk a továbbiakban, de ez 
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abból hiteles következtetések levonására nincs lehető-
ség. A kevés adatból csak annyit feltételezhetünk, hogy 
a középkorban még nem vált oly mértékben szét a ne-
mesi és paraszti ízlés, mint ahogyan azt a későbbiekben 
tapasztaljuk. Azt biztosan állíthatjuk, hogy a magasabb 
társadalmi rétegekben használatos tárgyak anyagukat 
tekintve nem voltak azonosak a parasztság által hasz-
náltakkal, de formában, funkcióban nem volt oly mér-
tékű különbség, mint amilyet a későbbi századokban 
tapasztalunk. 

A hagyományos paraszti környezetben élők számára 
a népművészet tárgyai a mindennapi élet részei voltak. 
Ellentétben a nemesi, polgári környezetben élőkkel, ahol 
egy képet, egy tárgyat annak vélt vagy valós művészi ér-
téke miatt helyeztek kitüntetett helyre, a paraszti háztar-
tásokban minden tárgynak funkciója volt, csak olyan 
tárgyak voltak jelen az életükben, amelyeket használni 
lehetett. Ez a magyarázata, hogy a legrégibb tárgyaknak 
végletekig letisztult formájuk van, a díszítés sem öncélú, 
hanem minden a használatnak rendelődik alá. Éppen 
ezért a paraszti használatban levő tárgyak és a népmű-
vészet között nincs olyan éles határ, mint a nemesi vagy 
polgári társadalmakban a művészi és nem-művészi tár-
gyak között. A paraszti élet egészét átszőtte a népművé-
szet valamilyen szinten való megjelenése. A népművé-
szetbe a mindennap használt tárgyak – egy tejesfazék, 
egy csigatészta-csináló – ugyanúgy beletartoznak, mint 
a csak nagy ünnepen felvett díszes viselet. Ugyanakkor 
nemcsak a közvélemény, de a néprajzi kutatás is elsősor-
ban azokat a tárgyakat sorolta a népművészet körébe, 
azokat vizsgálta alaposabban, amelyeknél az esztétikai 
funkció fontosabb volt, mint a használati érték. Ezt azért 
tarthatjuk természetesnek és indokolhatónak, mert első-

Mi a nÉP-
MŰVÉSZET?

Mángorló 
spanyolozott 

díszítése, 1872 

magyar_nepmuveszet_beliv_nyomdai.indd   12 2018. 06. 01.   6:25


