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AnyAg és TecHnIKA
A népművészeTben
A népművészetkutatók konszenzusa szerint szép tárgy az, aminek jó, alkalmas az anyaga,
hozzáillő a technikája, jó a formája és megfelel a funkciónak. Az anyag és készítéstechnika
a tárgy esztétikai minőségének nem döntő, de fontos eleme. A tárgyak paraszti esztétikai értékelésébe erősen belejátszhat az anyag megítélése. A szerves kultúrákat, köztük a
paraszti kultúrát is a gazdaságosság, a kézügybe kerülő anyagok hasznosítása jellemzi. A
tárgy anyaga őszinteségével, keresetlenségével, funkcióhoz illeszkedésével vált ki esztétikai élményt. A funkciónak nem megfelelő, gyenge anyagú (például gyorsan összetörő,
elszakadó) tárgyat nem lehet használni, az ilyent nem minősítik szépnek.

Az anyag mint lehetőség
Az anyagszerű tárgy létrejöttének egyik előfeltétele az anyag hozzáférhetősége. A romániai magyar népművészetkutatás hangsúlyozza a természeti feltételek, az anyaglelőhely
és a terméktípus összefüggéseit. Az adott tájon előforduló anyagok tulajdonságaik révén
befolyásolják a készítmények jellegét, meghatározzák formáját, szerkezetét, méretét is.
például „a fenyőfa övezetben vagy annak közelében a házfal és fedélszék anyagául önként
kínálkozik a könnyen faragható, szállítható és emelhető, egyenes és nyúlánk fenyőszál,
amellyel hosszú és mégis szilárd falak, nagy fesztávolságú, széles és magas fedélszékek
építhetők. Ezért lehetséges egyes hegyvidékeken, pl. csíkban olyan házak építése, melyeknek mélysége (szélessége) eléri akár a 8-10 métert is, egymás mögött több helyiséggel
(a tornác és alkóvszerű kamara között a 6-7 méter szélességű »nagyház«-zal. Ilyen lehetőségek mellett a ház egész hossza alig kell, hogy több legyen 11-12 méternél, vagyis az
épület majdnem négyzet alakú. Ezzel szemben a fenyőfát nélkülöző, az azzal való bánást
is alig ismerő, s ehelyett a környező tölgyesek, berkek és falusi kertek lombhullató fáival,
valamint az agyagos föld kínálta nyersanyaggal dolgozó szilágyságban, az Alföld más
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vidékeinek egykori építkezéséhez hasonlóan, a házat a legutóbbi időkig tölgyfa talpakra
állított, vesszőfonású és sárral tapasztott paticsfallal építették. E gyenge fal szélesebb fedélszéket (még ha e célra külön hozattak volna is megfelelő fenyőfát) nem bírt volna el, s
így a házak szélessége, a hosszabb padlásgerendák alátámasztását segítő mestergerenda
beiktatásával is csak ritkán haladja meg a 4-5 métert. a ház terjeszkedési iránya tehát inkább hosszanti lehetett: a szobát a mestergerenda irányában megnyújtották, a különféle
helyiségeket pedig egymás után, sorban ragasztották” (Kós 1974a: 20–21).

88. ábra. András Pál 1678-ban épült háza (ún. Hamar-ház), Impér (Csík megye): a. fal
és tetőváz a ház bütüje felől (részlet); b. alaprajz; c. a szarufa rögzítése a szélkoszorún;
d. oldalkamara ablaknyílása; e. a parádésház külső falának ajtó felőli végződése; f.
ajtófél és szemöldök, profilozásuk; g. fali borona, gombolyagfa és bevágása a gerezdnél; h. az oldalkamrát elválasztó boronafal belső végződése (külső végződését lásd az
e. ábra jobb felén); i. a parádésház ajtó felőli végződése [vö. az e. ábrával]; j. ereszajtó
fakócsolója, fölötte fordító kankó, alól gilincs ütközője, k. fenyőtörzsből vájt csatorna
fölhelyezése a szarufa végére szerelt fakankóra (hasonlóra fektetik az eresz alatti
rudat is) (Kós 1989: 202)

89. ábra. Régi ház paticsfala; talpas paticsfalu ház szerkezete.
Kraszna és Sámson (Szilágyság) (Kós 1989: 34)
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a más erdélyi tájakat felülmúló szilágysági monumentális építkezés, haranglábaival,
szárazmalmaival, mesteri alkotású borsajtóival (Kós 1974a: 11–12) öreg tölgyerdők egykori jelenlétéről tanúskodik. A művészi fafaragás hazája nem a nagy erdőségek földje,
hanem a fajokban gazdag fás terület: „...azt látjuk, hogy ahol kevesebb, de sokféle van,
ott a fát jobban megbecsülik, s szélesebb ismeretre tesznek szert a fa felhasználási lehetőségeit illetően. Kevés és egyszerű szerszám is elegendő, a fát viszont gondosabban
válogatják ki, és kézbe véve aprólékosan kimunkálják”.

90. ábra. A krasznarécsei harangláb. Építette Pap Tamás és Nagy Mihály
1754-ben (Szilágy megye) (Kós 1979: 30)
A rendelkezésre álló anyag még ömagában nem kötelezi a lakosságot annak feldolgozására, csak abban az esetben, ha annak ott hagyományai vannak. például a szilágyságiak, noha tenyésztettek juhot, a gyapjút nem dolgozták fel, hanem eladták a románoknak.
Eközben, régi szokás szerint, kendert még 1973-ban is termesztettek, fontak és szőttek,
és ekkor még a fonó intézménye is működött (szentimrei 1974: 126–127).
Az anyag a benne rejlő tulajdonságaival mintegy felkínálja magát, sugallva a belőle
kibontható tárgyféleséget. régebben az erdőt járó emberek évekig figyelték egy-egy fa
növekedését, esetleg befolyásolták is annak alakulását, hogy botot, szánállat, kisszéket,
kútgémet, stb. készíthessenek belőle. még a növekedését is próbálták befolyásolni. például, ha a somfacsemetébe szabályos távolságokra egy-egy magot fúrtak be, az bogosra
nőtt. Az ilyenből elsőosztályú göcsörtös botot lehetett készíteni. Az ún. monoxil (egyetlen fából készült) tárgyak a vis inertiae (’tehetetlenségi erő’), a lehető legkisebb beavatkozás elvén alapulnak. Ilyenek a természetes lábú kisszékek, különféle merítőedények,
az ivócsanakok, botok.
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72. kép. Természetes növésű fából kialakított kisszék (Székely Nemzeti Múzeum)

73. kép. Pásztorbot természetes növésű bunkója, ékrovásos díszítéssel
(Csíki Székely Múzeum, Ltsz. 385)

74. kép. Pásztorbot, természetes növésű bunkója véséssel kosfejjé alakítva.
Csíkmenaság (Csíki Székely Múzeum, Ltsz.1718)

75. kép. Pásztorbot, természetes növésű bunkója fémberakással és karcolással díszítve
(Csíki Székely Múzeum, Ltsz. 2533)

91. ábra. A fa természetes adottságait kihasználó botfej. Csíkszentmire, Büdösfürdő
(Csíki Székely Múzeum, 2893)
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92. ábra. Befúrt magokkal még a növekedése idején alakított göcsös pásztorbot.
Csíkszentgyörgy (Csíki Székely Múzeum, 2769)

93. ábra. A fa természetes adottságainak felhasználásával kialakított botfej.
Lázárfalva (Csík megye) (Csíki Székely Múzeum, 2355)
az anyagfélék tulajdonságaiknál fogva csak bizonyos tárgytípusok számára alkalmasak, és minden anyagot csak a hozzá igazodó technikákkal lehet feldolgozni. az
anyag e meghatározó befolyása a tárgyra főleg a technikai fejlettség alacsonyabb fokán
nyilvánult meg. nem igényelt túl sok leleményességet az erdőjáró, gombát- vagy erdei
gyümölcsöt gyűjtögető ember számára, hogy a nyír- vagy cseresznyefa lenyúzott héját
összehajtva vagy hengeressé hajlítva és összetűzve, szükség szerint nagy levelekkel befenekelve, edényt rögtönözzön. Az sem, hogy egyes héjas zöldségek (például a kobaktök)
és csonthéjas gyümölcsök (a dió, a trópusokon a kókuszdió) belének eltávolításával, azok
héját edényként hasznosítsa.

76. kép. Lőportartó nyírfakéregből, áttört díszítéssel. Gyimesközéplok (Csík megye)
(Fél–Hofer 1975: 157. kép)

77. kép. Spiráltechnikájú szalmakosarak hüvelyeseknek. Baglad (Zala megye),
Alsónyék(Tolna megye) és Tarnabod (Heves megye) (Néprajzi Múzeum) (Fél–Hofer
1975: 127. kép)
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ugyanilyen eredményre vezetett a szálasanyag-nyalábok (sás, gyékény) folyamatos öszszeillesztése, átcsavarása, majd az így keletkező hosszú hurkaszerű alapanyag spirális irányú egymásmellé/fölé vezetése, hengeres üreges testté formálása. Be lehetett fonni a közös
tőből sugárszerűen szétálló ágakat is. A neolitikum óta valamennyi felsorolt edénykészítő
technika ismeretes volt. Több energiát kellett befektetni az ellenállóbb fatörzs megmunkálásába, mivel fölösleges részeit halkolással, égetéssel, és/vagy vájással el kellett eltávolítani.

94. ábra. Az anyagban rejlő lehetőségek felismerése: fa szánállnak alkalmas része
(Haáz F. R. 1981: 22)

95. ábra. Bakkszán, szarvasmarha részére: 1. orcok, 2. keresztfa, 3. szánorr,
4. szánáll, 5. talpalás, 6.(a) eplény, 7.(b) eplény, 8. fergettyű, 9. lábak (Haáz F. R. 1981: 22)

96. ábra. Puhaszálú növényi rostok fonástechnikája: csigahurka fonás (Lips 1962: 187)

97. ábra. Kosárfonás láncvetülékes technikával (Kósa 1982: 542)
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a már kialakított technika mintául szolgált anyagok másabb anyagok tárggyá formáláshoz is. a technikaátvitelnek számos példája ismeretes. például a gyékénnyel kikísérletezett spiráltechnikát már a neolitikumkori fazekasok vízzel képlékennyé tett, hurkává
alakítható agyagon is sikerrel művelték. Később a fémedények formája hatott vissza a
kerámiára. ugyanakkor a természeti forma utánzásával, például tökhéjhoz (vagy hasonló formájú kőhöz) agyagot veregetve, szintén összefüggő agyagfalat nyertek, agyagedényt
formáltak.

A sokrétű anyagismeret haszna
A tárgy anyagának a kiválasztásakor egyfelől az igénybevétellel kapcsolatos használati,
másfelől a tetszetősséggel kapcsolatos esztétikai elvárások játszanak szerepet. Az anyag
tárgyformálásra való alkalmasságát a benne rejlő tulajdonságainak köszönheti, melyek
a megmunkálás technikáit is alapvetően befolyásolják.
például a bőrnek mint természetes nyersanyagnak a tulajdonságait az állat fajtája
(ló, szarvasmarha, juh, kecske, stb) neme (hím, nőstény), kora (fiatal, idős), tartásmódja
(rideg, félszilaj vagy istállós tartás), levágásának ideje (tél, nyár), az állat meghatározott
testrészén (hát, has, nyak) elfoglalt helye szerint, míg a bőr mint alapanyag tulajdonságát a nyersbőr kikészítésmódja (cserzésmód, kikészítés, barkázás, appretálás, fényesítés,
festés) szerint nyeri. A bőrtárgyak készítői és használói számára egyáltalán nem közömbös az anyag szakítószilárdsága, nyúlékonysága, vastagsága, ellenállósága, egyenletes
kidolgozottsága, hibátlansága. a hibás anyag foltozással korrigálható. a díszítmény kialakításának egyik primér indítéka az anyaghiba leplezése. A bőrtárgy esztétikai minőségét nem annyira a díszítmény, mint a tárgy anyagszerűsége, azaz az anyag tárgyhoz,
annak funkciójához és stílusához illeszkedése biztosítja (torma 2002).
a fafeldolgozás alapja szintén a fafajták funkcionális tulajdonságainak az ismerete
és kiaknázása. vesszőfonásra a hajlékony fűz- és mogyoróvessző, ritkábban nyírfavessző
alkalmas. A békésiek csak a fonásra alkalmas fűzfának hat fajtáját ismerik: veres fűz,
cinege fúz, sárga fűz, kecske fűz, rekettye fűz, amerikai fűz (végh 1939: 41).
a falusi faiparosok anyagismeretének részleteit k. Csilléry klára szuhahután vizsgálta (csilléry 1981). Alábbi ismereteinket tőle merítjük. jó favillát kellőképpen rugalmas,
hajlékony fából lehet készíteni. a fa rugalmassága, hajlékonysága több tényező függvénye lehet. Elsősorban a fafajé. Ilyen tulajdonsággal rendelkezik a szil, kőris, gyertyán,
nyír. másodsorban ez az életkorától függ: a fiatal fa ugyanis hajlékonyabb az öreg fánál.
A fa részeinek elhelyezkedése is befolyásolja: legjobban a töve, illetve a völgye (közepe)
felé eső része felel meg e szempontból. szívóssága összefügg a fa életkörülményeivel: ez a
tulajdonsága mostoha körülmények közt fejlődik ki jobban.
más mezőgazdasági szerszámok készítésekor a fa keménységére figyelnek. Ez a szálsűrűségétől függ, amit a faj befolyásol. A tölgy sűrűbb szálú, kemény fa, a hárs puha.
A mindenkori eszközvásárlót a fa tartóssága is érdekli. Főleg a fában szegény vidéken
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követelik a tartósat, például a jávorfa kaszanyelet. Erős szálú, tartós fa a kőris-, gyengeszálú a hárs- és a nyárfa. az eladásra dolgozó faiparos azt is tudja, hogy a téli vágású fa
tartósabb, mint a nyári.
a szerszámvásárláskor a fa súlya is nyom a latban, ugyanis a kisebb erőkifejtést követelő
könnyű szerszámot kedvelik. A jávorfa nemcsak tartós, hanem könnyű is. A fa sötét színe a
szívósság jele, de éppen a jávorfa példája mutatja, hogy a fehér fa is lehet szívós. a hasonló
színű, tehát fehér fájú hársról ugyanez nem mondható el. A piros szín is csalóka, ugyanis az
ilyen vadcseresznye meg az égerfa közül csak az előbbiből lesz alkalmas munkaeszköz.
A megmunkálót a fa keménységénél és könnyűségénél jobban érdekli szerkezetének finomsága, amely tulajdonsággal a jávor, hárs és nyár rendelkezik, mert ez a könynyen megmunkálhatóság alapfeltétele. a fa víztartalma sem mellékes: ezt fonnyasztással
mérsékelik.
szuhahután ácsolt bútort is készítenek. Ehhez elsősorban a fa bélsugarak menténi
hasíthatóságára figyelnek, amit leginkább a faj rostjainak ritkasága befolyásol (például
a bükkfa, tölgyfa, jávorfa jól hasad). meg a fa kora és életkörülményei: az öreg, valamint
a jó földben nőtt fa jobban hasad, mint a fiatal, avagy a köves földből kikerülő. ugyanez
mondható el a déli oldalon nőtt fáról, szemben az északos elhelyezkedésűvel. Ez a fa a
fejénél jobban hasítható, mint a tövénél, a kéreg alatt jobban, mint a belsejénél. A víztartalom is javítja a hasíthatóságot, ezért az anyagot nyers állapotban darabolják fel.
végül is a készítendő tárgyhoz az arra legalkalmasabb fát dolgozzák fel. A gyertyán
szerszámfa, a kemény som botnak való. A tölgy jól hasad, de nehéz fa. Ez kapufaragásra
kiváló. A bükk is erős, hasadós fa, az ácsolt bútor kedvelt anyaga, de potenciális rossz
tulajdonsága az, hogy vetemedik. hogy ezt elkerüljék, napon nőtt, idősebb egyedeket választanak. A jól hasadó lúc- és jegenyefenyő zsindelynek, kádnak ideális. Az erdei fenyő
épületfának. A juharfa jól faragható, finom szerkezetű, apró díszes tárgyakhoz, például
sulyokhoz kitűnő. A gyümölcsfa szintén, ráadásul szép is. A hárs, bár könnyen díszíthető,
alapjában véve gyenge fa. A nyárfa kedvelt teknő-anyag. A somfa kemény, bot lesz belőle.
A fát óvni kell a korhadástól: ezért hazahordva meghántják, s a feldolgozás előtt 1-2
évet szárítják.
A fent említett faminőségek közül a puhafát a magyarság vájással, faragás, fűrészeléssel és festéssel munkálta meg. A kemény fatörzs esetében előnyben részesítette az égetést, majd az ácsmunkát.
a kerámiánál a készülendő tárgyra döntő befolyást az agyag tűzállósága gyakorol.
1885-ben mattyasovszky józsef és petrik lajos 265 magyar fazekasközpont agyagmintáit tűzállósági szempontból három nagyobb csoportra és ezen belül nyolc fokozatba osztotta. A legjobb, mészmentes, tűzálló (1550 °c-on fokon még meg nem olvadó) agyagból
mázatlan főzőedény készült. Ennek központjai hegyvidéken, a vértesben, gömör és Bihar megye területén alakultak ki.
A nem tűzálló nagy vastartalmú, kövér agyagból a korsósok fennálló falú, belül mázas tárolóedényt, legfőképp korsót égettek. A leggyengébb, homokos agyag mázas, festett
tálaknak felelt meg.
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Anyagokhoz igazodó technikák és történeti rendjük
Tulajdonságait, közös vonásait illetően, a sokféle anyag néhány nagyobb csoportba osztható, melyekhez néhány jellegzetes feldolgozási technikacsoport rendelhető:
Anyagcsoportok

Altípusok

Feldolgozási technikák

szálas anyagok

egyenlő és egyenetlen
minőségűek

összedolgozás: fonás, szövés,
nemezelés

összefüggő sík
anyagok

elsődlegesek: kéreg, bőr;
másodlagosak: vászon, szövet

minőségjavítás: puhítás vagy tömörítés, kettőzés;
összetett tárggyá alakítás: feldarabolás, összefűzés

kő, fémes ásvány, agyag, fa

feldarabolás, majd összeépítés;
képlékennyé és homogénné tevés (hőhatással, vízzel), formálás,
újraszilárdítás

merev, háromdimenziós anyagok

Az anyagok tárgyformáló technikák a történelem különböző periódusaiban jelentek
meg, és kihatottak használóik gazdasági-társadalmi helyzetére, az alábbiak szerint:
Történeti kor

Gazdálkodási
forma

Anyagok

paleolit

gyűjtögetőzsákmányoló

kő, nyomása, pattintása
kő, faág és héj, ásványi
fa halkolása, ág és kéreg
festékek, bőr
hajlítása

neolit

vegyes, kezdetleges földművelés és
kisállattartás

előbbiek + növényi
rostok, agyag

ekés földművelés,
civilizáció

öntés, préselés,
előbbiek + fém, gyapjú nemezelés, kézi korongolás, ácstechnika

nomád állattartók

főleg bőr + fémek

bőr- és
fémmegmunkáló
technikák

vegyes ekés
gazdálkodás

vas

asztalosság kezdetei, szilárd kötések kialakulása

réz- és bronzkorszak

vaskor

Új technikák

kő csiszolása, kötözés, fonás-szövés kezdetei, hurka- és veregetőtechnikájú
agyagedény-készítés
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Történeti kor

Gazdálkodási
forma

Anyagok

Új technikák

középkor

vegyes ekés
gazdálkodás

vízi energia
hasznosítása:

deszkahasítás
vízifűrésszel,
a fazakaskorong
tökéletesedése:
– lábbal hajtós: 15.
századtól
– orsós: 16. századtól

ipari forradalom

gyáripar kialakulása

gőz,
elektromos energia
hasznosítása

gépi megmunkálás

A magyarság fatechnikáinak történeti alakulása
A fa használati tárgyakká, eszközökké történő feldolgozása a magyarság legrégibb foglalkozásai közé tartozik. A magyar nyelv szókincsének eredet szerinti vizsgálata alapján
nyomon követhető a famegmunkálás történeti alakulása (az alfejezet forrása: csilléry
1981: 69–70). a finnugor eredetű kifejezések arra utalnak, hogy az előmagyarság jórészt
még csak az ágat és kérget dolgozta fel, a maga és családja szükségletére. Ehhez kevés
eszközt használt, amilyen a fejsze, a szalu (hornyolóbalta), a fúró és kés. ha terjedelmesebb anyagra volt szüksége, azt a fatörzsből halkolta, szilánkolta, s a darabokat szállal
kötözte össze, esetleg hornyolva a felületet.
az ugor korra datálható vág és farag igénk arról tanúskodnak, hogy a technológiai
fejlődés következtésben ekkor már egész fatörzseket tudtak kivágni, s azok felületét faragással elegyengetve készítettek tárgyakat. a fejsze mellett e munkához éket és szeget
is használtak.
A honfoglalást megelőző időszakra az ács személyében a fafeldolgozásnak már specialistája is volt. Ez különböző furatok segítségével oldható kötésekkel alakította ki az
akkori, összetett szerkezetű bútorokat, a széket és bölcsőt. E periódusban a korhadó fatörzseket is munkába vették, szaluval kikaparták azok belsejét, míg a kemény részeket
égetéssel távolították el. legalábbis erre utalnak a bolgár-török eredetű szavakkal megnevezett üreges testű tárgyak, amilyen a kölyű, köpű és vályu, koporsó.
A honfoglalás után, a szláv szolgálónépekkel való együttélés az ácsmesterség fejlődéséhez vezetett: a gerenda, borona, szekrény, donga, abroncs, kád szavaink, valamint az
újabb eszközök – bárd, csákány, véső – nevének tanúsága szerint újabb és újabb oldható
kötésű tárgyak, építmények készültek. Az alkotóelemeket kézvonószéken, valamint kézi
meghajtású íjas esztergán dolgozták meg. az azonos mesterségeket gyakorló kádárokat,
illetve esztergárokat fejedelmi szolgálófalvakba telepítették.
a 14–15. század vívmánya a téglalap alakú fűrészelt deszka megjelenése volt. mind
több fűrészmalom állt az új mesterség gyakorlóinak, az asztalosoknak a rendelkezésére, akik a szabályos téglalapokká alakított, gyalupadon gyaluval lesimított, pontosan
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illeszkedő alkotóelemekből szeggel és ragasztóval oldhatatlan kötésű bútorféleségeket
készítettek. Több évszázad után, a 18–19. századtól famegmunkáló gépek tették lehetővé
a fatermékek nagyipari előállítását.
míg a művészi famunkák régebbi ágai: a kéregmunka, a kosárkötés, a barkácsolás (a
fában rejlő adottságokat messzemenően hasznosító eljárás), valamit az ácsmesterség és
fafaragás megmaradt házimunka és/vagy háziipar szintjén, addig a festett bútorkészítő
központok közvetlenebbül értékesítették a történeti stílushatásokat így az előbbi ágak a
hagyományos művészeti kézművességnek mélyebb rétegeit képviselik.

98. ábra. Máktörő famozsár. Üregét égetéssel és kikaparással nyerik.
Lujzikalagor (Bákó megye) (Kós 1979a: 28, 17. ábra)

99. ábra. Kanálvájó. Háromszék (Kós 1979a: 50, 19b. ábra)

100. ábra. Plasztikus formálású vízivó kanál. Apahida (Kolozs megye)
(Kós 1979a: 51. 55c. ábra)

101. ábra. Fatechnikák. Balról jobbra: a deszkák hasításának módja ácsolt ládához; az ácsolt láda metszete; az ácsolt bútorhoz való hasítottdeszka, valamint az
asztalosbútorhoz való fűrészelt deszka kötésének módja (Csilléry 1981: 80)
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102. ábra. Kapufaragáshoz szükséges ácsszerszámok: 1. bot, 2. faragófejsze,
3. hargas fejsze, 4. ródalófejsze, 5. cirkalom, 6–7. kupásvéső (Haáz F. R. 1981: 31)

Anyagminőségek szerint differenciálódó tárgyfunkciók
A tárgyak használói az anyagot, a tárgyhoz illő alkalmassága mellett a minőségéért és
az azzal összefüggő szépségéért értékelték. Ez többmindentől függött, így annak finomságától, hozzáférhetőségétől, színétől. Az értékesebb anyag magasabb minősítését a belőle készült tárgy kiemelt rendeltetése bizonyítja. Ezt a kérdést az ingvászon példáján
szemléltetjük. gyimesben egyaránt szőtték a házilag termesztett kender- és a vásárolt
pamut-, illetve a kettő ötvözetéből készült vegyes- rázott vagy bolondvásznat is, az ing
rendeltetésének, a viselő anyagi helyzetének és életkorának és persze az időperiódusnak
megfelelően. Egy nap alatt, bármilyen gyorsan verték, legfeljebb 5 métert, s egy hét alatt,
ha beléültek, hatvan singet tudtak leszőni. Igyekeztek egyszerre leszőni egy egész vég
vásznat. A saját termesztésű kenderből, annak legvékonyabb, legfinomabb szálából szőtt
virágosvászon a 20. századi női ünneplő viseletben már ritka holló volt, ilyent az 1990es évek végén mindössze két, a század első évtizedében születő asszonynál találtunk.
Ebből Kászonban is csak a 19. század első felében készítettek vőlegényinget, s a második
felében ünneplőt (Kós–szentimrei–nagy 1972: 190, 245). A 20. századi gyimesben már
inkább csak viselőingeket, vagy esetleg ide s tova járókat készítettek belőle, azonnali,
elszaggatásig való használatra. De a viseletet őrzők is, az utóbbi időszakban már hétköznapra is inkább kenderből és pamutból azonos (egy az egyhez) arányban készült kenderes inget hordtak. helyben vásárolt sárga gyapotat vetettek fel, amit nagyon vékonyra
megfont, a szapulástól kifehéredett len- vagy kenderfonallal leőtöttek. Az is előfordult,
hogy a mejjék volt kenderes, s az öltő gyapotas. az ilyen kendervel gyapot vásznat
keresztülvaló vászonnak nevezték. lenbe is ölthettek gyapotot. A vegyesvászonnak „van
egy olyan különös, érdekes színe: a lennek fehérebb, a kendernek sötétebb.” De mert
olyan merő (merev), olyan lábon álló volt, háromszor négyszer megszapulták, hogy puhuljon, s lehetőleg csak a férfiaknak készítettek inget belőle, maguknak csak pendelyt.
női ünneplőnek ekkor már a csak gyapottas, fehérített, fehérbe fehér házigyócs járta.
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Ennek a szépsége abban áll, hogy „van egy rücskölődése.” számít a pamut vastagsága
is: minél vékonyabb, annál szebb. a legvastagabb, tizennyolcas kerekhímes gatyának
való, mert fontos, hogy annak tartása legyen. A kicsit finomabb, húszas gyolcs jó például anyós- és násznagyingnek. a legértékeltebb a legvékonyabb szálú, huszonkettes
gyolcs, ebből készült a menyasszonying, a vőlegénying és a szép ünneplő ing. ha nem
lehetett pamutot kapni, sirített gépcérnából szőttek ingnek valót. Ennek a számozása a
sodratlan gyapotétól különbözött. A vőlegénying különlegesen szép anyaga tizenhatos
cérnából vagy királyné cérnából készült. a 16-os, 18-as, 20-as szám azt jelenti, hogy egy
deka, vagy egy kiló bolti fonal hány méter hosszú: nyilván minél hosszabb, annál vékonyabb. A szép fényes fonalat kedvelték. Az ünneplő ing nemcsak házigyolcsból, hanem
vett gyolcsból is készülhetett. De ezt kevésbé szerették, mert „kényes varrni” rá.
A kalotaszegiek plasztikus fodorvásznának előállítása több munkát követelt: nagyon
vékonyra sodort, vásárolt 6-os, 8-as fodorgyapotból szőtték, majd a kész vásznat egykét óra hosszán át további, helyenként változó módú fodrosító műveleteknek vetették
alá: például meleg sós vízbe áztatták, vagy megforrázták, kőhöz, deszkához csapkodták
vagy megsulykolták. „néha olyan mesterien készítik a vásznat, hogy maguk a hullámok
is mintásan helyezkednek el. így különböztetik meg Inaktelkén többek között a barackmagos vagy a szarufás mintát a fodorvászon felületén” (péntek 1979: 36).
a vászon szépségét fokozta a kalotaszegiek ízlése szerint annak mosás utáni
megkékítése.

A díszítésmódok rendje
Az anyagok, tárgyformáló és díszítőtechnikák függetlenedése
Díszítést tehát nemcsak emberalkotta tárgyak, hanem a természetből használattal kiemelt elemek is hordozhatnak. Az ember által a természetből használatra kiemelt bármilyen anyag hordozhat díszítményt, legyen az a természet része (emberi test, barlang,
szikla, zöld környezet, föld),1 ember által gyűjtögetett primér, avagy termesztéssel előállított másodlagos, ásványi, növényi, vagy állati eredetű anyag.
Az anyag, tulajdonságaival befolyásolhatja a tárgy díszítettségét. A jó minőségű anyag
díszítés nélkül is rendelkezik esztétikai értékkel. A nagy hőfokot megbíró, elsőosztályú
agyagot nem szükséges mázazni, s a vastag tölgyfa-kapubálvány díszítetlenül is impozáns. a rossz anyagot néha éppen a hibáinak elleplezése céljából díszítik. ilyen esetekben
a díszítmény elterelheti a figyelmet az anyag gyengeségéről (például a vékony kapuoszlopokat kifaragják), vagy éppen erősíti, védi azt (például a bőrrátétet a szűcsök a kivékonyodott bőr leplezésére alkalmaznak).

1 például a szertartási tér az ausztráloknál, a barlang fala az őskori népeknél, a nők arca, teste az indiánoknál, a konyha földje hódmezővásárhelyen.
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Az anyag minősége gyakorta egyidőben befolyásolja a tárgyformáló- és díszítőtechnikát. Ez a fonás esetén azért lehetséges, mert a két technika-funkció csak ritkán különül el. az azonos vastagságú rostokat kétféleképpen dolgozhatják fel: a már bemutatott
hurkatechnikával, valamint, a szövéshez hasonló struktúrájú anyagot eredményező
négyzetrendszeres technikával. utóbbi azonban a magyarságnál már csak szalagszerű
fonatok formájában fordul elő, tekintve, hogy a szövés nála jóval produktívabb technikának bizonyult (Csalog 1962).
ha az egymást rögzítő-kötő szálak egyik csoportja merev, ezt – akárcsak a szövéskor
kifeszített láncfonalat – körül lehet fonni a puhább-hajlékonyabb vetülékkel, ami által
háromdimenziós tárgyakat – kosarakat, varsákat – lehet létrehozni. a fonás révén keletkező plasztikus felület, akárcsak az előző technikák esetén, a tárgyforma része, nem
önálló díszítmény. A fenyőágból sugárszerűen szétágazó apróbb ágacskáknak a guzsaly
szár köré fonása azonban már a tárgy funkciója szempontjából nélkülözhető lenne, ezért
ez már díszítőtechnikaként fogható fel. A lehántott kéreg hengeres edénnyé való összefűzésére kialakított fogazás egyszersmind a tárgy díszítményéül is szolgálhat.

103. ábra. Szalmafonatok a–b. kilencágból, c. tizenegyágból. Hencida (Bihar megye)
(Juhász A. 1991: 480. 103. ábra)
A kosárfonást, kéregfeldolgozást, faragást mint egyszerű megmunkáló- és díszítő
technikákat házimunka vagy háziipar keretében gyakorolták.
Több más, a tárgyforma alakításától független technika szintén tartalmazhatott valamilyen funkcionális mozzanatot. például a puha fenyőfa festése egyszersmind tartósítási,
a kevéssé tűzálló anyagú kerámia mázazása vízhatlanító, tehát gyakorlati hasznú eljárás
is volt. De a szándék szerint is díszítő célú technika megválasztására ugyanígy befolyással volt az anyag minősége. például míg a puha juharfába bicskával róttak aprócska ékrovásokat, a keményebb bükkfaládákra vésővel véstek összefüggőbb vonalas díszítményt,
a még erősebb tölgyfa kapukat pedig kalapáccsal ütött vésővel faragták domborúra. A
deszkametszés korai fázisában a puha, szálas fenyőfa faragásával is próbálkoztak, de e
technikával a minta bizonytalanabb alakú lett, mint festéssel.
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A vászon minőségétől szintén nagymértékben függött az alkalmazott díszítőtechnika. például a kender- meg a kenderes, de még a házi gyolcs kétnyüstös vászon szerkezete,
szálvastagsága lehetővé tette a szálszámolásos hímzésféléket. De a vászon finomodása
mind élesebb látást követelt, s ezért nehezebbé vált, és a minta mérete is ennek megfelelően csökkent. A gyári gyolcs struktúrája már alig volt megállapítható, ezért gyimesben
elismerés illette meg az ilyen anyagú ingujj hímzőjét, különös igényességéért. minél apróbb szemű, munkásabb minta díszítette az inget, annál szebbnek látták. valószínűleg a
vászon finomodása járult hozzá a hímzőtechnika megváltozásához is: az 1930-as évektől
a hagyományos apróbb szemű fonáján varrott helyett mindinkább a több szálat átöltő
butukos keresztszem vált divatossá a kalotaszegi fodorvásznat pedig a szálán csak a fodrosítása előtt lehetett varrni, ezért ezt gyakrabban írásos technikával díszítették.
mint láttuk, egyes technikák eredetileg a tárgyforma kialakítását szolgálták. ilyen
volt a fonáson kívül az összevarrás, szegés, átfűzés, ráncolás, vésőnyommal alakítás,
architektonikus elemek alkalmazása (peremek, abroncsok, illesztések), préselés. a
funkcionális technikák díszítőtechnikákká nőhetnek át. A moldvai textíliákon az öltés
alapegysége a szem, hímzésé az ige. Előbbi három szemből áll. Figyelemmel kísérhető a
funkcionális öltések átnövése díszítőöltésekbe. Az ilyen eredetű díszítményeket technikai eredetű díszítményekként tartják számon.
a szándékolatlan díszítmény technikai eredete azonban nemhogy kizárná a szándékolt díszítményt, inkább ötletet ad a lehetőség kiaknázására.
magasabb szinten a díszítő technika önállósul. A kezdetben valamilyen anyagra kidolgozott technika több más anyagra is áttevődhetett, például a csiszolás a kőről az agyagedényre, a fonás a szövésre, a festés vésésre és préselésre, és sokszor már nem is tudjuk,
hogy a többféle anyagra alkalmazott technikát eredetileg melyik anyagra dolgozták ki.

104. ábra. Vésett csempedúc és a mintáját szolgáltató festett saroktéka.
Csíkmadaras és Csíkkarcfalva (Kós 1972b: 152. 21–22. ábra)
Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány gyakori díszítőtechnikát:
• fonás (szőr, bőr)
• csiszolás (kő, agyagedény)
• préselés (agyag, bőr)
• mélyítés:
o karcolás (csont, szaru, kerámia)
o szurkálás (agyag)
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o ékrovás (fa)
o vésés (fa, kerámia)
o mélyfaragás (fa)
o áttörés (fa, kerámia)
rátét (kerámia, kéreg, textil, bőr, nemez)
festés, színezés, ásványi, növényi, állati, majd vegyi festékfélékkel (kerámia,
bútor)
kalapálás (fém)
öntés:
o hideg eljárás
o fémes, olvasztott anyagokkal bevonás
festett és festetlen rétegek kombinálása:
o sgraffito
o batikolás
o viaszbevonás
o lekaparás
intarzia (más jellegű anyaggal berakás)
plasztikus megformálás.

78. kép. Tűzálló agyagból készült nagy lakodalmas fazék és fazék, rátétes, ujjbenyomásos és festett díszítéssel. Rimaszombat vagy környéke (Kresz1991: 101. kép)

79. kép. Csak részben mázazott, fehérfölddel és írókával díszített korsó.
Munkács (Kresz 1991: 230. kép)
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80. kép. Két mázas butykos, írókás díszítéssel. Mezőtúr (Kresz 1991: 141. kép)

81. kép. Tál, összefolyatott mázzal. Valószínűleg Mórágyon készült (Kresz 1991: 73. kép)

82. kép. Ecsetfestéses kettős koronájú fás díszítésű bokály. Erdély,
Szőcsné Gazda Enikő felvétele (Székely Nemzeti Múzeum, ltsz. C.174)

83. kép. Pásztorróvás (Csíki Székely Múzeum, ltsz. 1739)

84. kép. Pásztorbot ékrovásos díszítménye
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85. kép. Pásztorbot, bemélyítéses lapos reliefes szarvassal díszítve.
Csíkszereda (Csíki Székely Múzeum, ltsz. 1730)

105. ábra. Fából faragott, vésett sarok- és lapos csempedúcok, agyagcsempe préseléshez. Csíkmadaras. (Kós 1972: 152. 23–24. ábra)

106. ábra. Csiszolt díszítésű feketeedény. Nádudvar, Lükő Gábor rajza
(Szalay 1989: 238. 365. ábra)

107. ábra. Karcolt és rátétes díszítményű butella. Szentes 1842 (Koszta József Múzeum,
Szentes 54.952.1.), Koncz Nargit rajza (Kresz 1991: 372. 39a. ábra)
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108. ábra. Agyagedény mélyítéses díszítésére szolgáló pecsételőhenger
(Csupor–Csuporné 1998)

109. ábra. Agyagedény mélyítéses díszítésére szolgáló pecsételő (Csupor–Csuporné 1998)

110. ábra. Ácsolt sótartó vésett díszítménnyel. Ikafalva, Haszmann Pál rajza
(Csernátoni Múzeum)

111. ábra. Áttörten faragott padtámlabetét. Nógrád megye (Fél–Hofer 1975: 282. kép)

112. ábra. Öntőkanalak, kerámiaedények festékkel való megöntésére
(Csupor–Csuporné 1998)

113. ábra. Írókák, cserépedények ornamentális díszítésére. A jobboldali szaruból,
a többi cserépből (Csupor–Csuporné 1998)
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114. ábra. Selyemrátét női halálravaló ing kézelőjén. Martos (Komárom megye)
(Fél–Hofer 1975: 555)

115. ábra. Ólom orsókarikák és a készítésükhöz szükséges ékfaragásos bükkfa öntőminta egyik fele. Daróc, Bogártelke és Méra (Kolozs megye) (Kós 1979a: 23. 7. ábra)

116. ábra. Spanyolviasz berakásos tükrös. Vas megye (Fél–Hofer 1975: 328. kép)

117. ábra. Plasztikus faragású fejfa, vésett díszítménnyel. Kalotaszentkirály
(Kalotaszeg), Szabó Tamás felvétele, 1968 (KJNT Fotóarchívuma 10662)
végezetül elmondható, hogy minden technikán belül elérhető a maximum.
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Díszítőtechnikák, mintatípusok, tárgyfunkciók
A moldvai csángó öltések népi terminológiájából szentimrei judit régebbi anyaghasználat (inazás, fogazás) nyomait, továbbá mágikus funkciót vél felsejleni, például:
bubagyüttés, bodzabeles gyüttés, cseresnye vetése, farkasfog, lúdszem, rákszem, békaszem, tyúkszem, békaköröm, tyúkláb, pitánkák, stb. is alig különböztethető meg
egymástól az öltéstechnika és a minta. minden egyes technikához speciális, rendszerint
igen egyszerű minta tartozik, az igen sokféle öltés lényegében kevés, néhány alaptípusra
korlátozódó formát ad ki (szentimrei 1981: 294): egyenes vonal, egyszerű vagy visszatérésekkel megtört hullámvonal (kandargó, setrán), álló négyszög vagy rombusz (szem,
pitán), egyenes vagy dőlt (görög) kereszt, körömszerű képződmények. A technikai gazdagság tehát egyszerűbb, szerényebb formakincset eredményez. Feltételezhető, hogy ez
a jelenség egy régiesebb állapotra utal.

118. ábra. Moldvai csángó szemeshímek: a. szem; b. tyúkszem; c. tyúkszemek vagy
paráma szökdösve; d. paráma; e–f. lúdszem; g. félbékaszem; h–i. békaszem; j. békaszem, rákszem; k–l. tőtött békaszem, rákszem; m. rákszem (Szentimrei 1981: 100. ábra)

119. ábra. Moldvai csángó körmök, körmös hímek jegykendőről: a. horgas-in;
b. békakeröm; c. két keröm esszeforgatva; d. három keröm, a szikrahím fia, pujkuca;
e. szikrahímek (Szentimrei 1981: 327, 107. ábra)
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más tájakon viszont kevesebb technikával, például keresztszemmel sokkal többféle
mintát varrtak. a technika változása a mintakincs változásához vezetett. gyimesben az
egy-három szálat átöltő fonájánvarrással mindig geometrikus, elvont mustrákat, majd a
későbbi, kevésbé aprólékos butukos technikával már biedermeier ízlésű, naturális virágmintákat hímeztek.

120. ábra. Gyimesi fonáján varrott hím férfiing gallérján (Székely Nemzeti Múzeum 5196)

121. ábra. Gyimesi butukos keresztszemes hím női ing könyökén
(Székely Nemzeti Múzeum 5196)
Úgy tűnik, a több/kevesebb díszítőtechnika és a velük létrehozott kevesebb/több
díszítmény értelmezhetőségében is különbségek mutatkoznak. például az egyszerűbb,
archaikusabb technikákhoz elvont díszítmények tartoznak, melyeknek a megnevezése
(például a moldvai fog, köröm, láb, lidércláb, lúdláb, pitán, setrán) mágikus funkciókat
sejtet. A huroköltéses szegések gyakran fogazottak. Ezeket aztán a népi terminológia
farkasfogasként, lúdfogasként, stb. értelmezi. a csángók az összegyütött vászonszéleket
inazzák, fogazzák. gyimesben az ingnyak-kötő madzagot 4-5 szál, fésűfogon áteresztett
színes cérnaszál összesodrásával készítik. A színek különböző sorrendben való alkalmazásával szintén szemes, fogas minták keletkeznek.
A szálszámolásos hímzéstechnikákkal létrehozott régiesebb, zömmel elvont, soros
szerkesztésű, geometrikus díszítmények – négyszögek, csillagok – eredetileg halottas
kellékeket díszítettek. E minták később már lakásdíszítésére szolgáló tárgyakra kerültek, s a technikával mind több stilizált vagy naturális virágmintát varrtak. A vászontól
függetlenedő, szabadrajzú öltéstechnikájú minták már zömmel virágokat, esetleg szarvast, madarat ábrázolnak.
hasonló tendencia a szőttesek díszítésének módosulásaiban is megfigyelhető. például Kászonban az igen régies, kétnyüstös, kézi választású (kilim technikájú) geometrikus
mintakincsű, festékes szőnyegek mintázatában a 20. század folyamán stílusváltás következett be: a rombuszokat, egyszerű sordíszítményeket különböző virágminták váltották
fel (szentimrei 1972: 186–187).
A vászonszőttes-díszítő technikák közül az egyszerű szedések a legrégibbek. Ennek a
középkori takácsoktól átszármaztatott, a magyartakácsok kezén továbbélő technikának
a legegyszerűbb módú alkalmazását minden moldvai magyar nő értette. ha deszkával
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egy igére (3 nyújtószál födésével) választották szét a nyújtószálakat, majd kétvetélősen,
színessel leöltötték, szedték, kiskereszteket nyertek, egy ige után három igét kihagyva,
azaz nagyemeléssel nagykereszteket meg a pitános mintát. a kétkeresztest mindössze
három szál, egy ige eltolódással szőtték. így készítették az egész magyar nyelvterületen
a násznagykendőt, a gyalogasztalra való takargatót, radináskendőt, a csokros, színes
szőrlepedőt.

122. ábra. Kis-, nagy- és kétkeresztes szedés. Moldva (Szentimrei 1981: 244. 46. ábra)
A nagyon egyszerű technikát merészebb módon, több deszkával alkalmazva bonyolultabb minták keletkeztek. Ezek kezdték a fődíszítményt alkotni, míg a korábbi, legegyszerűbb motívumsorok a tárgy peremére kerültek, így Kalotaszegen a kétkeresztes a
vőfélykendő szélét díszítették.2 míg a csángók jórészt csak egy-két deszkával dolgoztak,3
a brassói szász takácsok hatása alatt álló pürkereciek 30-40-nel (szentimrei 1981: 223–
224). utóbbiak technikáját sokdeszkás szedésnek nevezték.

123. ábra. Sokdeszkás szedett hímű hosszúkendő mintája. Egyik szélmintája kiskeresztes. Háromfalu (Brassó megye), 19. század vége (Szentimrei 1978b: 43, 4. ábra)
a hivatásos némettakácsok közvetítette soknyüstös hímes szőttesek a 17–18. században jelentek meg Erdélyben. levéltári adatok kolozsvárról már a 17. századból, a
Kis-Küküllő mentéről a 18. századból jelezték a háromnyüstös borshímes ismeretét, s a
sáhos, meg a táblás cifraszőttes 17–18. századi oklevelekben is szerepel (szentimrei 1978:
2 A régies technika fennmaradása lehetőséget nyújt a régies mintakincs megragadására.
3 Előfordult itt is, hogy az első világháború előtt deszkával és kézzel szedtek rózsásféle székelyes párnamintákat is, például tamáson (szentimrei 1981: 248–249).
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165–166). a kászoni székelyeknél a hímesek az 1920-as években terjedtek el (szentimrei
1972: 177). érdekes megfigyelni, hogy a moldvában csak a 20. század elején elterjedő
háromnyüstös, illetve a század közepén elterjedő ötnyüstös, meg négynyüstös hímes
technikák bizonyos fokig a deszkásat helyettesítik, s hasonló mintákat eredményeznek
(szentimrei 1981: 220). 4 Ez azt jelenti, hogy a technikánál erősebb volt a tradicionális
minta iránti igény.

124. ábra. Háromnyüstös függöny lenfonalból. Kászonaltíz (Csík megye) 1950
(Szentimrei 1972: 196, 44. ábra)

125. ábra. Soknyüstös szőttesek, német takácsmintakönyvből.
Heibronn 1771 – Szentes 1811 (Domonkos 1998: 216–217)
az ornamentális kerámiát írókával vagy ecsettel festették. az ecsetfestés csak a
20. században terjedt el. a désházi írókás díszítményű edények mintáit létrásnak, fenyőágasnak, vizeskorsón csigásnak, kígyósnak, békalábasnak, csirkelábasnak, halpikkelyesnek, nyúlfülesnek nevezték. a bánffyhunyadiakét kis- és nagybabosnak,
csillagosnak, koszorúsnak, csetenyésnek, búzafősnek, szőlőfürtösnek, szarkalábasnak.
Az ecsetfestéses minták egyértelműen virágosak: rózsásak, tulipánosak voltak. hasonló
tematikus megoszlást mutat a vörös-, vagy fehér- versus mázasedények mintái.

4 például háromnyüstössel párnákat, kendezőket, kerpákat szőnek, a mezejükön kandargó, pattanás,
vresztas, bab díszítéssel, négynyüstössel nácionálos, optos, almás, kapcsos ágyterítőket, ötnyüstössel
keresztkupás – például kalagori kupás – rendeket (szentimrei 1981: 222–223).
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126. ábra. Szaruval írott (szaruzott) és ecsettel virágozott gyakoribb mintanevek
désházi edényeken: a. egyenes csapatás; b. ökörhugyas csapatás; c. lapuzás; d. fogas;
e. létra; f. fenyőág; g. csokor; h. lapu; i. vonalak; j. rózsák; k. tulipánok; l. szegfűk;
m. nefelejts; n. alma; o. szívek; p. gyöngyvirág (Kós 1974b: 81, 9. rajz)
a bőrdíszítőtechnikák közül a régebbi rátétminták, megnevezésük szerint saskörmöt,
halfarkat jelölnek, az újabb, szabadrajzú hímzésesek inkább virágokat. moldvában azonban a hímzéssel is archaikus, geometrikus mintát hoznak létre.

127. ábra. Bundarátétminták kisfiúnak, legénynek és öregembernek. Kalotaszeg
(Kresz 1979: 13)

128. ábra. Hímzésminta: jászsági suba vállrózsája (Misi–Szabó 1998: 30)
A fa- és bútordíszítő technikák esetén
a régies fatárgyak legelterjedtebb díszítményei többnyire vésett vagy ékrovásos technikájú, geometrikus díszítmények. az ácsolt bútor bükkfa-alkatrészeire vésett, geometrikus minták fenyőágat, rombuszt, kört, esetleg emberalakot jelenítettek meg, míg a festett
mennyezetek bibliai történeteket és virágokat, míg a profán használatú asztalosbútorok
csak ez utóbbiakat. utóbbiak, székelyföldi és moldvai példa szerint, visszahatnak az
ácsolt ládára.
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Az Ausztria felől a 19. században Dunántúlra átterjedő spanyolozáshoz (ez karcolással és spanyolviasz-berakással díszített), polgárias, mesélő, ábrázoló jellegű minták
tartoztak.
mindebből az a következtetés is levonható, hogy a régiesebb technikához régiesebb
díszítménykincs tartozott.

86. kép. Ácsolt láda. Bodánfalva (Bákó megye) Kós Károly felvétele, 1964
(KJNT Fotóarchívuma 00770)

87. kép. Festett asztalosláda, festett kereteléssel. Székelyszenttamás
(Néprajzi Múzeum, ltsz. 95083) (Kardalus 1995: 96)
Tárgyféleség és díszítmény összefüggése
Azonos anyagtípuson különbözhettek az alkalmazott díszítőtechnikák a tárgy, avagy
valamely alkotóeleme funkciója szerint is. például gyimesben régi stílusú (azaz geometrikus, absztrakt mintájú) női ingeket fonáján varrással, a ráncait szedéssel, a férfiingek gallérját szintén fonáján varrással, de már a kézelőjét szálkiszedéssel, kivágással és
őtögetésnek nevezett laposöltésssel hímezték. Ez utóbbi technikát alkalmasnak találták
az ing aljának, hasítékbetétjének a díszítésére is. az újabb stílusúakat mindkét nemnél
butukos keresztszemmel.

129. ábra. Szedés, női ing csuklóránc-híme kialakítására. Gyimes, Gazda Klára felvétele
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130. ábra. Szálkiszedés, kivágás és őtögetés, férfi ingujj lobogójának hímzéstechnikája. Gyimes, Gazda Klára felvétele
Az egyik műfajban keletkezett tárgyféleségen alkalmazott díszítmény más tárgytípuson is megjelenhetett. például a fazekasságban ismert díszítményt a kemence
babbogatására is használták (Kós 1974a: 34). A szilágysági csempéken a középső rozettát alul-felül közrevevő tulipán motívumon felismerhető a guzsalydíszítés hatása. Kós
szerint „eme szoros kapcsolat alapja a díszítmény kivitelezésének azonos technikája (a
csempe fadúcait is vésték!) és a guzsalyokban már kéznél levő modell” (Kós 1974b: 101).
a kézdivásárhelyi és brassói láda virágos ornamentikája visszahatott a magyarhermányi
ácsolt ládák mintázatára. Ezek homlokzatának korábbi geometrikus mintakincse virágmotívumokkal egészült ki (vö: seres 1978).
Technikától független díszítmények
mégis, a legfontosabb minták technikától függetlenül is előfordulnak. például a hullámvonal (kígyómot) szabadrajzú és geometrikus formában. Textilen. gótikus csempén. Kőfaragáson és falfestményen. stb. padlólocsolásként. Így az látszik, hogy maga a minta a
fontos.
Az s mintának Tötszegi Tekla különböző kalotaszegi alkalmazásait nézte meg, és
13 féle textiltechnikán találta meg. Ez arra utal, hogy maga a minta fontos. hasonlót
rozsgyesztvenszkaja is mond.
A hasonló társadalmi funkció is eredményezhet különböző műfajokban hasonló díszítményeket. „önmagukban vizsgálva e csempéket mégis számos esetben figyelemre
méltó kísérleteivel találkozunk itt a fa, textil, bútorfestés és agyag díszítő formák, valamint az ősi népi és népies reneszánsz virágornamentika egyeztetésének” (Kós 1974b:
101).
Következésképpen meg kell nézni, mely tárgytípusról van szó, mert különböző korokban mást díszítettek. vannak tipológiailag régibb és újabb tárgytípusok és ugyanígy
jellemezhető díszítménytípusok. De ez nem zárja ki azt, hogy az ornamens műfajok feletti legyen. Bizonyos ornamenseknél azt látjuk, hogy függetlenül a műfajtól, technikától,
több tárgyféleségen megfogalmazódnak. rozsgyesztvenszkaja szerint azért, mert ez a
lényeg a népművészetben. ő a struktúra meghatározó elemét az alakszüzsében (a formaközvetítette tartalomban véli felismerni (rozsgyesztvenszkaja 1986: 277)

