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Magyar Iparművészet régi, 
eredményes gyakorlatát 
követjük, mikor ez alka-
lommal megint bemuta-
tunk egy sort népművé-
szetünk java termékéből, 
jóllehet aligha van olyan 

magyar iparművész vagy iparművészetünk 
kérdéseivel foglalkozó szakember, aki a 
címbeli gazdag gyűjteményt ne ismerné és 
iparművészetünk lehetőségei szempontjá-
ból is ne értékelné nagy jelentőségét. Fia-
talabb iparművészeink között pedig bizo-
nyára senki sincs, akinek tanulókora s a 
lázas keresés idejének emlékei közül hiá-
nyoznék a Csillag-utcában, majd a Város-
ligetben kibontakozó Néprajzi Osztály dús 
magyar kincseskamrája s ne gondolna 
szívesen a benne töltött munkásórák, napok 
gazdag aratására. Mert a mai iparművész-
nemzedék irányítói s alakításával, nevelé-
sével foglalkozó elhivatott mesterei régen 
felismerték a magyar nép ősi gyökerű 
hagyatékában élő sajátos, minket minden 
más nemzettől megkülönböztető művészi 
kifejezések fontosságát s az emberiség 
nagy közös kincsesládájából mutogatott 
művészeti értékek determináló sorába iktat-
ták a magyar megnyilatkozások magyar 
művészeti nyelvét, alaktanát, stilisztikáját is. 
Hiszen a t a n í t ó n e v e l é s , amelynek vég-
célja az egyéniség szabad kibontakozta-
tása, nem korlátozhatja a növendéket egy-
oldalúan, de föltár, megvilágít minden 
ismert jelentős értéket. A kifejező eszközök, 
módok közül pedig nyilván a legközelebbi-
vei, az ismert hazaival kezdi, mint ahogy a 
nyelvi kategóriák szövevényében való első 
bukdácsolásunk, t á j é k o z ó d á s u n k , majd 
kifejező s végül tudatos alkotópróbáink is 
anyanyelvünkön történnek. Ezt legfennebb 
a mindenek anyjának, a természetnek meg-
nyilatkozásai előzhetik meg. 

Ilyen szerencsésen fejlődött viszonyaink 
között tehát felesleges e folyóirat hasábjain 
népművészetünket újra felfedeznünk, vagy 
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ébreszteni figyelmet. Ehelyett legyen szabad 
ma népművészetünk sorsának egy-két kér-
dését érinteni az etnológia megvilágítá-
sában, mikor sorsunk, jövendőnk hivatott 
útegyengetői egyebek közt haldokló nép 
művészetünk megtartásának módjait is 
gondjaik közé iktatták. 

Iménti párhuzamunk két tagja — a ma-
gyar nyelv és a magyar művészet — között 
egyebeken kívül az a lényeges különb-
ség is megvan, hogy ősi nyelvünk egy nagy 
nemzedék önfeláldozó munkájából eleve-
nen, töretlenül, a népben gyökerezve él, 
ha a mindenkori műveltséghatárok bőven 
ömlöttek is belé, ősi művészetünk azon-
ban, e másik nagyértékű kifejező eszkö-
zünk — népművészetté zsugorodott. — Az 
etnológia tanítása szerint egy nép sincs 
művészet nélkül, mint ahogy nincs nyelv 
vagy vallás nélkül, mert a művészet nél-
külözhetetlen kifejező. A nyugalmas min-
dennapi 'élet képzetsorait a nyelv pergeti 
le, a rendkívüli érzelmi, hangulati állapot 
kifejezésére azonban már nem mindig alkal-
mas ; ily feladat előtt könnyen válik arti-
kulátlan kitöréssé, zokogássá, búgássá vagy 
kacagássá, vagy nyugtalan és formátlan 
mozdulatban, gesztusban, pózban, cselek-
vésben keres ily állapotkifejezést, míg a 
megfelelő nemesebb kifejezőmódot, esz-
közt megtalálja az énekben, költészetben, 
zenében, táncban, színjátékban, festés-
ben vagy faragásban, az állapot minősége 
szerint. A primitív népek művészete nem 
kenyérkereset, foglalkozás, sőt nem is hiva-
tás, hanem belső szükségből eredő alka-
lom szerinti oly spontán megnyilatkozás, 
melyben az egész felnőtt csoport ünnepé-
lyesen s aktíve is résztvesz. A primitívek 
világában következőleg nincsenek egyénisé-
gek sem, ilyeneket társadalmuk nem tűr. 
Minél fejlettebb, rendekre, osztályokra osztot-
tabb valamely társadalom, annál nagyobb 
munkamegoszlása s annál inkább válik 
benne a művészkedés is foglalkozássá vagy 
hivatássá. Ahol ez megtörtént, ott differen-
ciálódik a művészeti alkotás s a művészet 
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élvezete is; kialakul a kasztok, rendek, 
osztályok külön művészetigénylése s külön : 
művészkedő osztálya. Itt jelentkeznek az 
egyéniségek, az örökletes kasztbeliség nem-
zedékeken át begyakorolt s kifinomult ideg-
pályáinak bámulatos készségével, szóval 
az átlagot messze túlhaladó tehetséggel. 

európai ezer év valóban mélyreható, 
mert a legalsóbb rétegekig eljutó idegen 
műveltség hatásait is, ezek között pl. a 
történeti művészeti stílusos csökevé-
nyek megnyilatkozásait. Csökevények, 
meg nem értések, elrajzolások ezek az 
akadémikus művészettörténész szemé-
ben, de a magyar művelődéstörténész, 
etnológus, pszichológus szemében 
tudományos kincsek, föl sem becsül-
hető bizonyságok arra, hogy népünk 
miképpen reagált a nagy robajjal s 
a legfelső réteg példaadásával rájuk 
hulló európai nagy kultúrhatásokra. 
A néprajzi múzeumoknak e nagy-
multú és változatos sorsú népi rnűvelt-

ségvagyon összegyűjtése és konzerválása 
a célja, még pedig elsősorban az etno-
lógia tudománya számára, hogy egyéb 
feladatai között rekonstruálhassa valamely 
adott nép, nemzet életének az idők nagy 
tengerében elmerült műveltségképét. Mert 
e hagyatékban az emberi művelődésnek 
még prehisztorikus szakaszaiból is bőven Ez azonban még nem jelenti az ősi, egyetlen, 

egységes művészet halálát, csupán sorvadá- van többé-kevésbé ép, vagy csökevényes 
sát mindaddig, mig él olyan erősebb réteg, maradvány; a leányrablás, a vérbosszú, a 
mely összes anyagi és szellemi viszonyaira 
nézve többé-kevésbé érintetlenül konzer-
válja s értékként, bár jobbára tudattalanul 
örökli és hagyományozza az ősi hagyatékot. 
Esztétikai és néprajzi fogalomkörben csupán 
e réteget értjük a nép szónse nép művészetét 
nevezzük népművészetnek. Aprimitívnépek-
nek nincs népművészetük, csak művészetük, 
az európai művelt népeknek van, mert 
ezeknek más művészetük is van. Minél 
hatalmasabbra fejlődik a magyar művészet 
az egyéni tehetségek útján s minél inkább 
hódoltatja az ingadozó rétegeket, annál 
inkább húzódik össze, zsugorodik népmű-
vészetünk. (De az igazi nagy támadás, a 
döntő csapás mégsem innen ered, 
hanem az olcsó gyári termelésből, mely 
nem az ősi művészet átformálását, 
hanem a nagy tömegek falanszteri 
művészetnélküliségét teremti meg, azaz 
hogy már régen megteremtette.) A na-
gyobb közösség, a nemzet múltbeli 
tárgyi és szellemi műveltségkincsének 
s ebben művészetének letéteményese 
nálunk is a legbolygatatlanabb réteg, 
nevezetesen pásztorságunk, földmíves-
ségünk s a falusi kontár mesteremberek 
csoportja. Az ő kezükben vannak az 
ezerévesnél is régibb művelődéstörté-
neti adalékok, de egyben ők őrzik az 

sámánizmus, a természetkultusz, az ember-
áldozat s száz más prehisztorikus művelt-
ségtünet formáinak meghalványult emlékei 
ma is élnek a legműveltebb európai társa-
dalmak népe világában is. Természetesen 
az európai művelődéskör műveltségesz-
ményei, ez eszmények szolgálatába állított 
társadalmi berendezkedések egyre szűkebb 
körre szorongatják, kergetik, sőt a törvény 
szigorával irtják az ősi hagyományokat, 
melyek nem esnek a fenti eszmények felé 
haladás irányvonalába. Eközben a nép 
konzerváló ereje is egyre gyengül, bátor-
talanodik, hiszen sohasem tudhatja, hogy 
a magasabbszintű s hatalmasabb társa-
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dalmi osztályok értékelése szerint mit 
szabad megtartania s mit kell elvetnie. 
Kerekre zárt kultúrájának erkölcstana és 
hite például a hazajáró lélek távoltartásának 
számtalan módját engedi meg; ezek között 
a sírbeli halott kiásása s szívének átszúrása 
is szerepel, mely azonban súlyosan bün-
tetendő cselekedet, holott a törvény nem 
tiltja, hogy a halottat ne az ajtón, hanem 
az ablakon át vigyék ki házából, hogy 

tékának pusztulása jelentős részben az j 
üldözésekkel magyarázható, amikkel együtt- | 
járt a felsőbb rétegek kultúrformáinak I 
oktrojálása. Eletbentartásuk haladó tár- ; 
sadalomban lehetetlen; még akkor is I 
lehetetlen volna, ha tételről-tételre tudomá- • 
sára juttatnák hordozójának, hogy mit j 
szabad, mit nem szabad megtartania, j 
Minden népműveltség kerek egészbe fonódó f 
fizikai, tárgyi s erre épült szellemi világ, j 
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ruháját elégessék, kedves tárgyait vele-
temessék, hogy sírjára ennivalót tegyenek 
s más hasonló, azonos célú műveleteket. 
Hogy közelebbről szóljunk, számtalan régi 
magyar rendelet tiltja a fokos, a széles-
karimájú kalap, a darutoll, a csizma, 
posztóruha, cifraszűr és ködmön, a csipke 
és sok más holmi viselését, készítését, 
árusítását. Ez életszabályozó törvénytövises 
akolból nem hiába vágyott és vágyik ki 
számtalan népbeli ember vagy ember-
csoport s tűzi ki célul, ha nem is világos 
tudattal, a magasabb szintű osztályok élet-
formáinak elsajátítását, vagy tűzte ki régen 
kiérdemlését. A nép szellemi hagyomá-
nyainak s műveltségbeli tárgyi hagya-

melyből a népi ember kerekded világképe 
is kialakul; elég néhány helyen megbon-
tani, hogy lassanként r o m m á váljék. 
Az európai népek körében és természe-
tesen a magyarságban is, ez a világ már 
romokban van. 

Sehol sem jelentősebb a néprajzi múzeu-
mok feladata, mint ily romvidéken. Az etno-
lógiai és néprajzi múzeumok fentebb érintett 
feladatának ismeretében nyilvánvaló, hogy 
a népművészet tárgyi megnyilatkozásainak 
gyűjteménye, mely elsősorban az ipar-
művészek érdeklődésére számíthat, csak 
csekély hányada lehet bármely komoly 
néprajzi gyűjteménynek. A néptudományt 
a „legszebb" zenei megnyilatkozás s a hang-
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talan jelbeszéd vagy értelmevesztett varázs-
ige, a bájos csipke és főkötő vagy az 
ormótlan falapát,formátlan famozsáregyként 
érdekli. Mindazáltal a néprajzi múzeumok 
tudományos feladataik mellett nem feled-
keznek meg népszerű oktató, főleg pedig 

Petőfi a nép nyelvéből, szemléleteiből, 
előadó módjából alkotta halhatatlan művé-
szete köntösét; Arany tudatosan készült 
és vált a népin keresztül nemzetivé; Jókai, 
Mikszáth a magyar népmesét vallotta tanító-
mesteréül ; Bartók és Kodály lankadatlan 
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nevelő hatásukról sem s ez utóbbi nevelő-
munka érdekében gyűjteményük szemléltető 
részében nemkevésbé szólnak a szívhez, 
mint az értelemhez. Nemzeti Múzeumunk 
gyűjteményében is mindannak a legjavát 
látjuk, ami szépet a magyar föld népe 
művészkedett, különösen h a n g s ú l y o z v a 
a magyarság változatosan gazdag munkáit. 
E nagy közgyűjtemény páratlan iskolája 
marad azoknak, akik — Kós Károly szavai-
val élve — „a szépet is magyarul szeretik." 

fanatizmussal s bámulatosan gazdag ered-
ménnyel kutatta a magyar föld zen 
megszólalását s alkotott ihletéséből sajá-
tosan magyar, modern, világszerte elismert 
muzsikát; a magyar iparművészet körében 
is vannak ilyen szellemű, tiszteletreméltó 
törekvések és alkotások, melyekből a nem-
zetközi kiállítások műértői nem egyszer 
érezték ki egy sajátosan tehetséges nép 
ősi hagyományainak megdobbanását. Ma 
a féktelen individualizmus, a nyaklótlan 



művészi szabadság korszakában, akár 
f a faji, akár a népies irány kizárólagos-
j ságát hirdetni: oktalanság. A becsületes 
1 művészember csak Madáchcsal szólhat: 
I „Nem adhatok mást, mint mi lényegem". 
> De mindenkinek joga van akár meggyőző-

I désből, akár a „disznófejű nagyúr" kívá-
z nalma szerint a maorik nyelvén is beszélni. 
J Petőfi nem ment ilyen messzire, kéznél 

Í
volt neki a magyar paraszt formakincse; 
ezzel dolgozott s művészete fénye, melegítő 
ereje térben egyre terjed az idők halad-
tával. A kifejező formakincs az ember 
szerves része, az ember pedig élete földje, 
fizikai környezete függvénye. A biblia dús-
színű palesztinai képeivel hiába kísérle-

| tezünk a sarki népek körében, a hegyi 
! beszéd gyönyörű példái értelmetlenségek 
| elméjük számára. Még a biblia kánoni 
! ereje, tengernyi vérrel való védelme sem 
I tudta a föld változatosan tarka ember-
t foltjait megakadályozni abban, hogy a 
I keresztyénséget végtelenül gazdag válto-
• zatokba ne öntse. A történeti stílusok 
I minden telephelyen más-más színt öltöttek. 
| A kifejezés, a vonal, a forma, a mozdulat, 
I a dallam ott terem, ahol az ember s annyi-
I féle, ahányfélekép az embert formálja vala-
f mely földdarab. A magyar glóbusz sajátos 
I világának kifejezésére s a rajta élő ember 
t megnyilatkozására magyar földön termettek 
í a legarravalóbb eszközök s a magyarság 
$ fölmutatására a művészet egyetemesebben 
I érthető nyelvén a magyar formakincs a 

5 
legalkalmasabb. Nekünk legérthetőbb, az j 
idegennek legtanulságosabb. Minden jó, f 
magyarul beszélő iparművészeti alkotás j 
tiszta művészi értékén túl egyben bizony- * 
ságlevél a magyar föld külön színéről s I 
a magyarság egyéniségéről. A nemzetek • 
komoly értékelésében az a főkérdés, ki-ki j 
mit hoz az emberiség közös kincseskama- 1 
rájára, gyarapítja-e az egyetemest oly ] 
sajátos értékkel, melynek hiánya, pusztu- j 
lása csorbulást okozna a nagy emberi ! 
közösség közös kárára. 

Szilveszter János már a XVI. században t 
újjongva kiáltja: „bámulhatja minden níp j 
az magyar níp elmíjínek íles voltát az • 
lelísben". S „talál az, aki keres", mondja I 
Arany János, aki számára nem volt semmi, z 
magyar eszközzel tökéletesen ki nem fejez- | 
hető, pedig nem is ment túl — legalább népies j 
hangú munkáiban — Nagyszalonta határain. ! 

A magyar nép leleményét annyi gazdag j 
közlemény után itt látható újabb sorozatunk I 
is igazolja. Sajnos, a nép közt a lelőhely í 
egyre ritkul, mert a nép is ma már másra | 
fordítja „íles elmíjít" s elmúlt gazdag lele- j 
ménye bizonyságait múzeumok őrzik. Itt j 
várják azokat, akik művészetük köntösét | 
nem egyiptomi sírkamrákban, nehéz levegőjű j 
buddhista kolostorokban vagy a kaleidosz- I 
kópban keresik, hanem szülőföldükön vár- j 
ják anélkül, hogy túlságosan követelődzve x 
azon nyersen, zsírosan, ahogy a szűrön vagy I 
subán találtatnak, épülethomlokzatra vagy •* 
verseskönyv táblájára vágynának. 
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