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letét hangsúlyozza s bizonyos fokig a mozgalomban rejlő propagatív feladatokra utal. Ismét egy más egyesületi jelszó: „Legyünk szebbek, jobbak,
lobogóbbak." Ez túlságosan formális, hiszen igen sok ellentétes meggyőződés férhet bele a „jobbak" vagy „lobogóbbak" keretjelzőjébe. Többet mond
,<i fentihez csatlakozó: „Egység, hűség, fegyelem, Krisztusért előre!" Itt is
nélkülözzük azonban a nemzeti s a sajátosan női erkölcsi értékeit hangsúlyozását. Legkézzelfoghatóbb a felsorolt célkitűzések közül: „Célunk:
hitükben erős, erkölcsükben tiszta, nemzeti érzésükben öntudatos és gazdaságilag képzett családanyák nevelése." Ennél viszont hiányzik a tömeghatás
szempontjából feltétlenül szükséges fogalmazási technika, a ritmus, a rím,
a szólammá válhatóság föltétele.
A felsorolt mottók, célkitűzések vallási alapon álló alakulatok lelkéből
születtek, valamennyiében benne van a hit jelentőségének kiemelése s az
erkölcsi értékek közül a nemzeti öntudat, fajszeretet, a hivatás megbecsülése, a szociális érzés. Mégis, mégis félve kérdezzük, vájjon elég konkrétek-e, elég arcot rajzolók-e, elég tömeget átitatni tudók-e ezek a mottók,
hitvallások, programmversek? Tudják-e szolgálni a közös magyar női eszménykép kialakítását, amely oly égetően szükséges lenne korunk olyannyira
megzavart, hitéből és eszményeiből kivetkőztetett társadalmának? V,ajjon
él-e mind e mozgalom minden egyes tagjában világosan és tisztán az a magyar női eszménykép, amely a múltban gyökeredzik, a jelenben áll s a
jövőbe néz határozottan, biztosan és öntudatosan, s amelyhez hasonlítani,
amelynek arcát önmagában kialakítani nemzeti feladat és programm.
Ezért vetjük fel éppen e lapnak hasábjain a kérdést — ha csak a felületen érintve is —, mert úgy reméljük és k é p e l j ü k , hogy a megütött hang
a magyar női népművelők körében visszhangrí talál. Kérjük és várjuk hozzászólásaikat: egyetértenek-e velünk fenti megalapításunkban s van-e valami
konkrét elképzelésük, mondanivalójuk? Valóhan hálás feladat lenne: közösen és együttesen kialakítani azt a női eszn inyképet, amelyet mi magyar
népművelők valamennyien elfogadhatunk s amelynek kialakításán amúgyis
egész életünk áldozatával dolgozunk.
Tanay Magda

NEMZETI

VISELET

ÉS

DIVAT

A magyar társadalomnak koronkénti erős nemzeti öntudatra ébredé
sével egyidőben mindig, mint kísérő jelenség, tűnik fel a viseletnek is a
nemzeti jelleghez történő visszafordulása. Igv volt ez már — hogy csak
a legközelebb eső időket említsük — az 1790-es, az 1840-es és a 60-as években is és így tűnt fel ez a mozgalom most is, mintegy hat-nyolc esztendeje.
A magyar nemzet rendi tagoltsága élesen elkülönítette viseletében is
az urat a paraszttól. A nemesi rend viselete keleti jellegének legtöbb jegyét
hamar levetette, jobban alkalmazkodott a mindenkori divathoz, mint a nép.
Ezzel szemben a népi kultúra egyik legszembetűnőbb megnyilvánulása, a
nép viselete több ősi, nemzeti hagyományt őriz. Viseletének fejlődésmenetében koránt sincsenek olyan törések, elhajlások, mint az úri rend viselethagyományainak sorában. A régi, vezető nemesi osztálynak nemzeti jellegű
viselet-mozgalma legtöbbször politikai okokra vezethető vissza, tehát min-
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dig tudatos volt. A nemzet törzsét alkotó parasztság ragaszkodása az ősi
viselethez ezzel szemben tudatalatti volt és kötelező erővel élt mindaddig,
míg a nemzetközi szellem egyformásító ereje be nem hatolt életébe, gondolkozásvilágába és ősi viseletének elhagyására nem kényszerítette. Ez
utóbbi folyamatnak most vagyunk részben néma, közönyös, részben megdöbbent szemlélői.
Az utóbbi években a mindenható francia és angol szellemű viselettel
szemben mindjobban megerősödik az a törekvés, hogy a magyar középosztály igyekezzék ruházkodásában is hangsúlyozni saját nemzeti jellegét.
Az eszményi célt ma a régi, ősi jellegű nemzeti ruházkodás belső
értékeinek,
szellemének
megismerésében
és ennek a szellemnek
a lehető
legtisztább
átvételében, illetve továbbfejlesztésében
jelölhetjük meg. Az ideális cél megközelítése sok nehézségbe ütközik. Nehezen megoldható kérdéseket vet fel,
bizonyos zavart okoz mindenekelőtt a magyar nemzeti viseletnek a fent
már körvonalazott kettőssége. Mivel az elvi kérdések tisztázására mindezideig nem került sor, a mozgalom irányítói a kitűzött célt több irányból és
eltérő eszközökkel próbálták megközelíteni.
Sorra véve a magyaros divattervezésnél eddig felmerült főbb szempontokat, mindjárt rámutatunk azokra a tényezőkre is, amelyek nézetünk és
tapasztalatunk szerint elősegítik, hátráltatják vagy meggátolják a középosztály viseletén a nemzeti jelleg kidomborítását. Az első alapvető kérdés:
honnan merítse formakincsét a magyaros ruhamozgalom, a főúri viselet
gazdag tárházából-e, vagy pedig a különböző vidékek változatos népi viseletéből?
A főúri, nemesi viseletet kialakító gazdasági és lelki tényezők, de különösen az életkörülmények merőben távol esnek a mai középosztály életviszonyaitól. „Műanyagból", „pótlékból" a „díszmagyar"-nak csak korcs
utánzata születhetik; a stílszerűtlen környezet, a helytelenül megválasztott
alkalom pedig pellengérre állíthatja az egész viseletet. A díszmagyarként
ismert gazdag viselet főként a közélet szereplőinek ünnepi ruháiban élhet
szervesen tovább. Ebből a viselettípusból a középosztály nemzeti jelleget
magán hordó ruhája nem indulhat ki.
Marad a középosztály széles rétegének a másik viseletforrás: a nép 1
viselete. A nemzetnek ezzel a rétegével már több lelki, sőt részben származásbeli közössége is van a mai középosztály tagjainak. A nemzeti hagyományok tisztább megőrzése is ehhez a réteghez fűződik, tehát ha megújhodásról van szó, ehhez a tisztább forráshoz kell fordulnunk, jóllehet a városi
és a falusi lakosság életkörülményei között is lényeges az eltérés. A népviselet formavilágából kiinduló divattervezők két nagy csoportba sorolhatók.
A z egyik csoport a falusi nép viseletét szolgai módon utánozza, vagy csupán
több-kevesebb sikerrel alakítja át; a másik csoport sokkal nehezebb, több
megoldásra váró kérdést fölvető útra lépett. Az utóbbiak elsősorban a népi
viselet teljes stilizálására törekednek. Felfogásuk szerint az új magyaros
viseletben a városi élet követelményeihez kell elsősorban alkalmazkodni.
Szükséges volna, hogy a díszruha és a mindennapi viselet élesen elváljék
egymástól. Tárgyilagos bírálattal kell megakadályoznunk, hogy a nemzeti
jelleg űruha jelmezszerűvé ne váljék. Főfeladatunk tehát az, hogy a kor igé1
Népen Györffy István meghatározása nyomán a jobbágy, továbbá a jobbágyságból jogok szerint kiemelkedett, de hasonló színvonalon élt kurta vagy bocskoros nemességet értjük.
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nyeinek megfelelő ruhatípusba oltsuk bele a nemzeti jelleget alkotó szabásban, díszítésben, színharmóniában
megnyilvánuló
jegyeket. A fent yázolt
ideális célt leginkább megközelítő eredmény az, hogy a népi ruha egy-egy
részletét (leggyakrabban hímzésdíszét, esetleg nagy vonalaiban
folthatását)
veszik át helyesen. Ebben az esetben azonban a viselet jellege figyelmen
kívül marad, annak csak egy alkotóját alkalmazzák. Ez a részletmegoldás
is komoly feladatot ró a tervezőre, a különböző díszítési mód jellegének
megértéséhez már átlagon felüli szín- és formaérzék szükséges; alkalmazásánál az anyagszerűség megérzése és a teljes technikai ismeret elengedhetetlen.
A magyaros ruhamozgalomnak csak akkor lehet értékes eredménye, ha
a tervező és a fogyasztóközönség is elsajátítja legalább nagy vonalaiban
a nép ruházkodásával kapcsolatos néprajzi ismereteket. A parasztság ruházata mindig szigorúan alkalmazkodik életviszonyaihoz, foglalkozásához, társadalmi helyzetéhez; szem előtt tartja mindenkor, hogy viselete az alkalomnak, életkornak, évszaknak megfelelő legyen; viseletének egy-egy darabja,
a viselt darabok alkalmazási módja szoros kapcsolatban van lelkivilágával
— így válik jellegzetessé a népnél a babonás hiedelem, életforduló érzékeltetése egy-egy dísz, viseletjárulék alkalmazása útján. A nép asszonya, leánya
nagyrészt maga készíti, illetve készítette ruházata anyagát, tehát annak
minden tulajdonságát igen jól ismerte; ebből következik, hogy a ruha szabásában, megvarrási módjában ehhez mindig alkalmazkodott. A ruha díszítésében anyagszerű maradt. A dísz eredetileg a ruha összeállítását hangsúlyozta és csak jóval később vált öncélúvá. A ruha szabása nem gátolta
a mozgást. Mind a ruha alapszínének megválasztásánál, mind a díszek alkalmazásakor kitűnik a magyar nép színszeretete. A díszítésnél nem szórja
szét a díszeket apró részletekre, hanem nagy, összefüggő foltban díszít.
*

A nemzeti jellegű viselet elterjedésének igen komoly akadálya, hogy
a közép- és középfokú iskolákban kevés az ízlésnek nemzeti irányban fejlesztésére alkalmas rajzórák száma, de még a technikai készség fejlesztésével sem lehet érdeklődést kelteni, mert a kézimunkaórák száma még annál
•is kevesebb; az iskolai kirándulások között pedig alig találunk néprajzi
vonatkozásút. Ennek az eredménye azután az, hogy a nagyvárosi nő kuriózumot lát a nép szokásaiban; a kisvárosi meg abbeli igyekezetében, hogy
utánozza a nagyvárosit, sokszor megtagadja a néppel a legkisebb kapcsolatot is. Első feladat tehát: a középosztály leányainak ízlését a népi elemeken nevelni, őket a népi kultúra értékeivel megismertetni
és azokat velük
megbecsültetni. H a a mai középosztálybeli nő mégis nemzeti jellegű ruhadarabot csináltat, a kellő ismeretek hiányában kénytelen a többé-kevésbbé
művelt iparos ízlésére támaszkodni. Ma azonban a női szabók, sőt még a
legtöbb tervező iparművész sem ismeri a népet és annak művészi alkotásait
közelebbről. Legfeljebb külsőségeiben fogja fel azokat, de a belső, az alkotásokat létrehozó indítékokat már nem ismeri, nem érti és nem is érzi.
Az iparosság zöme műhelyoktatáson át vált önállóvá, itt pedig rendszeres
nemzeti jellegű ízlésnevelésről szó sem lehet. Ha pedig egyeseknek valaha
volt is közük a néphez, állandó felfelé törekvésük közben a népben rejlő
értékeket fel nem ismerve, igyekeztek mennél jobban eltávolodni tőlük.
Innen magyarázható csak az a ma még, sajnos, elég gyakori téves hit, hogy
néhány csillogó „flitterből" kirakott paprikadísz és száraz kocsányra állított
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tulipánfej nemzeti jelleget ad a ruhának. A feladat tehát az, hogy a néprajztudománynak
a viselet terén gyűjtött eredményeivel
a középosztály
széles
rétegét
megismertessük.
Hiányos volna ismertetésünk, ha nem emelnénk ki, hogy a „Muskátli"
kézimunkaújság már hét éve hirdeti a középosztály egy kis lelkes táborának
a magyar nép fonalasművészetének és viseletének kiapadhatatlan gazdagságát és ad gyakorlati útbaigazítást a magyaros ruhaviseletre vonatkozólag.
Szükség volna e mellett olcsó, szakszerűen szerkesztett kézimunkaújsá^ra
és szép köntösben megjelenő magyar szellemű divatlapra
Sokat lendített és a mozgalom népszerűsítését szolgálta a „Magyaros
öltözködési Mozgalom Országos Bizottságainak a nőipariskolákkal 1935-ben
rendezett bemutatója a Városi Színházban és a mult évben Z s i n d e K n é
Tüdős Klára szervezésében tartott operaházi nagy divatbemutató.
Ügy érezzük, nem azért kell küzdenünk, hogy minél többen
vegyenek
fel egy szer-másszor magyaros ruhát, hanem hogy a középosztály
lelki'szükségét érezze nemzeti hagyományaink,
kultúránk megismerésének
és ennek
legyen aztán mintegy kivetítése a viseletben is megnyilatkozó
nemzeti jelleg.
Csak az öltsön magára magyar ruhát, aki azzal lelki közösséget is érez!
Ujváriné

ÜNNEPÉLYEK A NÉPMÜVELÉS

Kerékgyártó

Adrienne

SZOLGÁLATÁBAN

A népművelő egyesületek vezetői általában nem aknázzák ki eléggé az
ünnepélyek rendezését, sőt igen gyakran indokolatlanul aláértékelik az ünnepélyek nevelőértékét. Pedig az ünnepély, mint nevelőeszköz fontos tényezője mind a társadalmi, mind a nemzeti nevelésnek, amellett nagy jelentősége van a kedélyképzésben is. A jól rendezett ünnepély nemes hangulata és
tartalma fölemeli az embert a mindennapi élet gondjai fölé, fogékonnyá
teszi a lelket a nemes érzelmek és eszmények befogadására, felébreszti és
fokozza a családi, mozgalmi vagy nemzeti összetartást, erősíti a faji öntudatot, ápolja a szülők tiszteletét, a nagy szellemek megbecsülését és kifejleszti
a családi élet, a faji kultúra és a nemzeti mult megbecsülése iránti érzéket,
aszerint, hogy milyen céllal rendezték az ünnepélyt.
Az ünnepélyekben rendszerint a népek életereje nyilvánul meg. Bénult
lelkű az a nép, amely nem tud szívből ünnepelni.
Sokan azt állítják, hogy mi magyarok túlsókat ünnepelünk s kitűnően
rendezzük ünnepélyeinket. Ez az állítás nagyon messze jár az igazságtól,
hiszen egy-két nemzeti ünnep kivételével a magyar népnek csak egy igen kis
töredéke — főként az értelmiség s az sem mindenkor és kellő módon —
emlékezik meg személyekről, eseményekről, amelyeket a családi, illetve a
tudatos nemzeti nevelés szempontjából feltétlenül meg kell ünnepelni s a
szeretet, az őszinte megbecsülés, az együvétartozás kifejezésére és ápolására
oly alkalmasak. Ami pedig az ünnepélyek rendezésének módját illeti, akik
ismerik a francia vagy olasz, óriási néptömegeket felölelő és elragadtatásba
ejtő, vagy a németeknek nagyszerűen rendezett ünnepélyeit, egy kis szomorúsággal gondolnak arra, hogy mennyire nem volt meg bennünk, magyarokban a képesség és készség a nagy tömegeket lelkesítő és összetartó^ünnepélvek rendezéséhez.

