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A MAGYAR NÉP MŰVÉSZETE. * 
IRTA: MARGITAY ERNŐ. 

AMIKOR az angol művészeknek díszítő 
motívum kellett, a természethez, meg az 

L angol gyarmatok primitív művészeté
hez fordultak. A németek összegyűjtötték Uj-
Guínea ornamentikáját. Mi meg magyarok, a 
mások gyűjtésének átformált eredményén 
rágódtunk. Forgattuk, ameddig lehetett a rene
szánsz dekoratív elemeit, ellátogattunk hulla
dékért gazdag nemzetek művészeihez s támadt 
a szerzés módjának hasonmása: silányság, gyen
geség, idegenség, mint dudva hetes eső után. 

Most azután megjelenik egy könyv. Hogy 
mi a tartalma? Minden, mert maga az élet. 
Az az élet, amelyet Ruskín álmodott végig 
a pízaí temető árkádjai alatt sétálva, amelyért 
a fanatikus Morris élete végéig küzdött. Az 
az élet, amely ideálja a kultúra minden 
harcosának. Csupa szín, vonalak finom játéka, 
harmónia és lélek. Csodálatos mesevilág, amely 
eldugott völgyhajlásokban, csörgedező patakok, 
kicsiny folyók partján, emberi hajlékokban 
oltárát emeli a nemzeti szépnek . . . kincset 
érő föld Kalotaszeg. Évszázadokon keresztül 
organikusan fejlődő művészet fészke, nekem 
olyasmi, mint a magyar nép lelkiismerete. 
Váddal teli lelkiismeret, amely arról beszél, 
hogy hosszú időn által alig akadt magyar 
ember, aki megértette, aki megérezte. . . 
Tapogatózva, dadogva gyötrődtünk s lábunk 
alatt aranyból volt a föveny. Emlékezem arra, 
hogy Walter Crane ujjongva élt ezen a vidé
ken néhány boldog órát. Az angol volt. 
A mi fiatal óriásainknak azonban más a 
törekvése, mert kérném szeretettel: a Studío, 
Deutsche Kunst und Dekoratíon járványa 
ragadós. 

A kultuszkormány támogatásával adódott 
ki az öt kötetből álló munka legelseje, A meg-
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írója Malonyay Dezső, aki kiváló művészek 
és szakemberek segítségével az egész mű 
szerkesztésére vállalkozott. Ahogy olvasgatom 
a kalotaszegi nép művészetének dicséretét, 
sorban megelevenednek előttem Korpos György 
Pál uram kőrösfőí háza, dombtetőn épült 
templomok cifra tornya, templomozók színes, 
hímes, festői tömege, írott varrottasok időtől 
fakult tökéletessége s a naiv fantázia tenger
sok megnyilvánulása, amely arról beszél, hogy 
szép itt az élet, művészettel átitatott a gyalui 
havasok, Vlegyásza meg a Meszes környékén. 
Temetők süppedt talajában, ázsiai puszták 
levegőjében született vírágbokrétás fejfák álla
nak. Megdűlt már némelyik. Korhadt a rovás 
is rajta: Itt nyugszik egy szép virágszál, 
Márton J u d i t . . . Mi, modern européer gentle
manek, csak márványobeliszk alatt fogunk pi
henni, amelyhez nincs a poézísnek semmi köze. 

Ha megkérdeznék tőlem, hogy miből 
ítélem meg valamelyik nemzet kultúrfokát, 
azt mondanám, hogy a nemzeti talaj szeretete, 
a faji sajátságok féltékeny megőrzése, a 
régiekről való szeretetteljes emlékezés s a nép
művészet ápolása, továbbfejlesztése a bizonyíték. 
S ha arról kérdeznének, hogy van-e Magyar
országnak ily szempontokból kultúrája, a 
magam fajtájának nem felelnék, idegennek 
becsületből hazudni volnék kénytelen. S hogy 
ez a megszégyenítő állapot szűnőfélben van, 
adassék hála érte az annak idején töretlen 
úton járó Huszka Józsefnek, aki gárdáját 
nevelte a magyarul érzőknek, meg a kormány-
segítségnek, amely íme lehetővé teszi nép
művészetünk emlékeinek összegyűjtését. Emlé
kek? Igen, nagyrészt azok. Pártolás híján 
veszendőbe megy minden. A virágból kóró 
lesz, ha nem öntözik. Es bizony, mondom, 
éppen ez a nép, amelyről a Malonyay meg
vesztegető pennája beszél, kízsarolódott ezer
felé. Úrféle, házaló csőcselék jó ideig belőle 
élt s mert arrafelé a népesség becsülettel, 
bizalommal kerül a világra, az „ügyes élei-
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messég", amely újfajta találmány, zsákmá
nyolta őket. Meg változott is az i d ő . . . A gyor
san élés öldösi apránként a kézimunkát, a 
szépséget, a vasút ontja magából a tucatárút, 
megdrágult minden. Ma verekedni kell a 
száraz kenyérért s a szükség letörli mindennek 
a hamvát. Éppen ideje volt a gyűjtésnek. 

Ennek a könyvnek, mint minden kérdés
nek, mindenesetre vannak hiányai. Ilyenekül 
ítélem az illusztrációk nagyrészének lekicsinyí
tett reprodukcióját, amely megnehezíti felhasz
nálásukat. Ferde hatásában az akvarellek 
egyrészének feketében való leadása, ahol a 
színek vizenyős szürke foltok tömegévé válnak. 
Valamivel több költséggel kikerülhető lett 
volna az illusztratív rész gyengesége. Ám 
kárpótlásul a színes műlapok egész tömege 
díszíti a kötetet s az írástudásnak olyan 
meleg közvetlensége ad hangulatot, amelynek 
ereje, magyarsága elfeledteti az olvasóval a 
gyengeségeket. A magam részéről a tárgynak 
szeretete engesztel ki ezekért. Látszik, hogy 
művészemberek rajongása hordta össze az 
anyagot, nagyképűség, fontoskodás, tudákos-
ság nélkül. S ez különösen nálunk fontos, 
ahol minden művészeti, művelődési mozzanat 
egyebütt elnyűtt kaptafára megy. Ahol a 
kagylósrákok magánrajza egész emberi életet 
lefoglal s ahol megmosolyogják azt az álmodó 
bolondot, aki hirdeti a magyarságnak minde
nekre kiterjeszkedő jogát. Mondom, ennek a 
munkának összehordásához rajongás kellett s 
az akadémiai tagok teljes abszencíája. Ez a 
rajongás nem kereste az ó-frank házrendszer 
jellegzetességét, az oláh díszítő elemek keve
redését, még arra se volt kíváncsi, hogy mit 

szól mindezekhez a tudomány. Jól tette. Mert 
én úgy tudom, hogy tudományos tételek meg
dőlnek, igazságok hazugsággá válnak, egy 
azonban örök: a művészet, amely virágos 
szőnyeggel borítja be az élet, a rideg tudás 
szürkeségét. Nekünk melegre, napfényre van 
szükségünk és ezt illúziók adják, álmok, a 
képzelet játéka és szeretet. A szeretetnek az a 
mértéke, amelylyel Kalotaszeg ragaszkodik 
eleinek művészeti hagyományaihoz. 

Mi pedig, az élet szépségeível foglalkozók, 
tanulhatunk belőle. Elsősorban azt, hogy a 
magunk talajában csak a magunk növénye 
élhet. Másodsorban azt, hogy évszázados 
művészet is fejlődésképes, ha rendületlen 
hittel dolgozunk a továbbépítésén. És semmi-
képen se szükséges a nyugati nagyok epigon
jainak lenni. Nem. Ennek a földnek a románcát 
Napkelet adta s annak a kései ragyogása 
ihlette meg a Magyar Nép Művészete gárdáját. 
Az a kelet, amely bearanyozta a velencések 
kupoláit s amely opálos tengeren úszó genovai 
bárkákkal belopózott messzire, nagyon mesz-
szíre. Amelynek művészetét Taríst arabs 
vitézei damaszkuszi pengével vitték Ibéria 
hegyei 'közi, hogy legyen Granadában Al-
hambra, Szevíllában Alkazár, 

Csak gyenge népnek vakítja meg szemét 
kelő nap fénye. Forduljunk felé. Nagyon 
egyedül állunk, erősítsük meg hát a pozíciót. 
Dolgozzon, gyűjtsön mindenki tehetsége szerint, 
hogy mire eltűnik a népnek primitívségében 
nagy művészete, álljon a helyébe nem egy 
könyv, de a drágaságok egész tára, az újjá
született magyar művészet monumentuma. 
Az első lépés — hál ' Isten — megtörtént. 


