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Az Iparművészeti Múzeum üvegcsarnokában a magyar nép művészetének sok első-
rangú termését, veszendőbe menő emlékeinek temérdek megörökítését, feljegyzését találja 
a közönség. A gazdag, megvesztegetően szép anyag az Iparművészeti Társulat tulajdona, 
gyűjtésének eredménye. Boszorkányos gyorsasággal rendeződött és nyílt meg ez a kiállítás, 
amely egyrészt faji művészetünk erejének, másrészt a Társulat életrevalóságának újabb 
bizonyítéka. Mert nem ismerek különb munkát annál, amely a kultura nemzetközi vonat-
kozásait úgy szolgálja, hogy saját nemzetének művelődésbelí kincseit szedi össze. Nálunk 
ez ugyanaz, mint a boldogabb országok életmentésí akciója, avval a különbséggel, hogy 
elhalt emberek helyébe újak jönnek, de a nép művészei magukkal viszik a poézíst virágos 
fejfáik alá. 

Örül a lelkem, ahogy böngészem a rajzok, festmények seregét, s ez az örömöm 
sokkalta bensőbbé válik, amikor azt látom, hogy a gyűjtésben a rajztanároké és az ipar-
művészeti iskola növendékeié az oroszlánrész. Itt valóban a helyükön vannak és értékes 
munkát végeznek. A z úgynevezett grand art esztelen erőszakolása nem lehet a fejlődés útja, 
nekünk az a l k a l m a z o t t művészet katonáira van szükségünk, olyanokra, akik megértik, 
megérzik a magyarságnak művészetbelí szivedobbanását, és mert ismerik, tudják alkalmazni 
e művészet minden báját, finomságát, gyönyörűségét. 

A kiállítás anyagában természetesen Kalotaszeg vezet. Ritkaságszámba megy az 
„írások"-nak hosszú sora, amelyek nyomán a varrottasok legfinomabb példányai készültek 
valaha . . . Könyvet lehetne arról írni, hogy miért indul veszendőbe textilművészetünk 
eme legelső ága. És evvel kapcsolatban beszélhetnénk országszerte ismert mecénások 
pusztító működéséről, a haszonlesésről, a nép kizsákmányolásáról, a mindenáron való 
üzletről, amely nemcsak azért volt lelketlen, mert potom áron külföldre csempészte a 
kitűnő árút, de azért ís, mert silány minták után tömegtermelésre szorította Kőrösfőt, 
Bánffy-Hunyadot, meg a többieket. 

Ugyanerről a vidékről rajzolódott meg a deckás ablakok szépsége, és ugyancsak 
innen való a fejfák legszebb sora, a kész termés szemetkápráztató drágaságai. 

Utánuk nem lehet sorrendet megállapítanom. Torockó emlékei, Baranya, Bács 
művészete, Pest és Szolnok vármegyék földnépének, a Dunántúlnak, Nógrádnak, Veszprém-
nek, Tolnának, Gömörnek, Somogynak, Mezőkövesdnek élete szintén tele van szép-
séggel, igazsággal, a sárköziekről nem ís szólván. És még van valami, amit feltétlenül 
észre kell vennünk. Ez az iparművészeti érzéknek olyan mértéke, amelyet hiába keresünk 
művészeinknél. A z egyszerű, iskolában nem tanított, csupán lelkére utalt magyarság 
modernebb mint hívatásos társai. Mert a nép tudja, hogy és hol, mikor alkalmazza a 
díszítést. A díszítésnek ez a módja az, amelyben Európa minden népénél kiválóbb. 
A művészet emez egyszerű napszámosai tudják a szerkezet hangsúlyozásának mikéntjét, 
az ornamentika egyedül helyes alkalmazási módját. És lámpással keresgélvén alkotásaik 
között, nem akad egy sem, amelyen a kápráztató díszítőgazdagság a tudás koldusszegény-
ségét takarná . . . N a g y o n sokat tanulhatunk tőlük . . . 

A kiállítás láttára önkénytelenül két kérdés vetődik fel előttünk, két olyan fontos 
kérdés, amelytől művészetűnk jövendője függ. A z első az, hogy e népművészet fejlődés-
képes-e, és az ínteríőrművészetben micsoda szerepe lehet, a másik — amely az elsővel 
kapcsolatos — mai hanyatlásában megállítható és új ösvényekre terelhető-e? Mind a 
két kérdésre határozottan igennel kell felelnem. 

H o g y vájjon fejlődésképes-e a népművészet és szerepet van-e hívatva játszani ipar-
művészetünkben, — ugyebár : ez a kérdés ? Igen. Minden művészet — bárhonnan induljon 
is ki — mindaddig fejlődésképes marad, amíg a ma életével szoros kapcsolatban van. 
Amíg egy iránynak ugyanazok az életnedvek a táplálói, amikre szükségünk van, 
addig az az irány élettel telített. A nép művészete szoros összefüggésben van életének 
minden szükségletével, e szükséglet minden megnyilvánulásával, tehát meg nem halhat. 
Élete és diadalmas előretörése mégis attól függ, nevelhetünk-e olyan generációt, amely 
ezt a művészetet felszíván, magáévá teszi és evvel bele képes vinni a magyarság egye-
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A magyar teménefc vérkeringésébe . . . A jelek biztatók. V a n igenis olyan irányunk, amelynek zászló-
nep ^ vivői fiatal építészek és az iparművészek legelejéből kerülnek kí. 
művészété Á m ehhez tanulnunk kell. A z anyag szuverén ismerése, a szerkezet és díszítés mikéntjé-

nek kérdése a fődolgok. N e m lehet rosszul megmunkált anyaggal, technikai tudatlansággal, az 
ornamens keletkezésének ismerése nélkül apostoli címre pályáznunk. A világért sem. Mind-
addig, amíg az idegen művészet becsülete áll szemben a magunk művészetének talmi 
értékével, addig mi húzzuk a rövidebbet. Mint ahogy az emberiség nagy eszményeit se 
valósíthatták meg soha a vígécek, de mindig csak a vértanuk, a bízva-bizók . . . H o g y 
sokan elhullanak addig ? . . . Az , uraim, egyszerűen nem számít. A z ütközeteknek halottai 
és sebesültjei ís vannak. 

A nép művészetének előttem álló gyűjteményét vizsgálván, eszembe jut, hogy 
mennyit haladtunk, amióta a fejlődés útján első lépésünket tettük meg. Akkor még a 
textíldíszítésnek elemeit lelkifurdalás nélkül alkalmaztuk fára, vasra, bőrre. Mindegy. 
Megálltunk és megtanultuk a szőttesben, fában, vasban, bőrben való gondolkozást. 
S a jövendő azon fordul meg, hogy művészeknek elszánt csapata az otthonunkba tudja 
átültetni ezt az Ezeregyéjszaka regéibe való pompát. N e m nehéz ez se. Csak magyarnak, 
csak művésznek, csak becsületesnek kell lennünk. Erre meg az iskolánk nevelheti az 
embereit. H a tényleg embereknek neveli őket, akkor biztos az eredmény. 

Megállítható-e hanyatlásában a népművészet és új ösvényekre terelhető-e vájjon? 
Ez a második és szerintem elsősorban fontos kérdés. Hogyne. A hanyatlást megaka-
dályozhatjuk avval, hogy e művészet egyes ágainak legkiválóbb művelőit munkára 
szorítjuk, ellesetjük fogásaikat, művészetük titkát. Ez azért szükséges, hogy a veszendőbe 
menő alkotásoknak megfoghassuk a lelkét, amely így közöttünk marad. A mentésnek e 
folyamata mellett óriási tárlata nyílík a textilművészet fejlesztésének is. 

N e m újság, hisz' nagyon sokan és nagyon sokszor elmondták már, mennyire hátul 
kullog kézímunkatanításunk egész iránya. S azt se most állapítom meg legelőször, hogy 
mindaddig követ törünk, amíg a rajz tanítómestere küzdeni kénytelen a kézimunka 
vezetőjével . . . És itt van a legnagyobb bajunk. A rövidlátás, a tudatlanság réme, amely 
nagyképpel kérődzik a Musterblätter silányságain és japán tűfestéssel, lelketlen mintákkal 
nyomorítja meg a szövés, hímzés hívatott továbbfejlesztőit, az asszonyokat, leányokat, 
így azután sokszor az ízléstelenségek tárháza az iskolák kéz ímunkakiá l l í tása . . . A kritikus 
meg ökölbe szorított kézzel töprenghet azon, miért van az, hogy parlagon hever a magyar 
kincsek külföldön megbámult halmaza nálunk? 

Én, ha iskolaigazgató vagyok, ezt a dolgot fogom a legerősebben és megkövetelem, 
hogy a kreuzstích alacsonyságaí helyett a tanárnőm tudja, mí fán terem a varrottas, a 
sárosí csipke, pozsonyi hímzés, mezőkövesdi munka, ormánsági szőttes. Evvel pedig nem-
csak az iskolám színvonalának, de a magyar művészetnek ís használok. Évről-évre rajokat 
bocsátván kí a társadalomba, az elfogult, elégedetlen ábrázatért cserébe kapok egy csomó 
hívő, megértő, munkás lelket . . . Ugy-e, utópia ? 

Kopjafák karcsúságát, szőttesek, varrottasok színpompáját, a teremtő magyar erő 
játékos kedvét látván, í m e : ilyen gondolataim támadnak. S ahogy járkálok közöttük, 
szeretném, ha volna csak egyetlen olyan szobám ís, ahol ezek a szépségek vigasztalnának 
bajaim közepette. Szeretném, ha mindnyájunkhoz ugyanúgy szólnának, mint e sorok 
megírójához, aki tudja, érzi, hogy minden elmúlik egyszer, egyedül a művészet örökkévaló. 

A kőkorszakbeli emberről senki se tudja, hogy mí mindenen ment keresztül, de 
művészetének elszórt emlékei fáklya módjára vílágítnak. Nemzetek pusztultak el az idők 
rohanó árjában, ám művészetük maradványa ércnél erősebb szobrokká válott. És mí 
ugyan mit tettünk ? . . . Bizony édeskeveset. 

A finnek maroknyi nemzete felé muszka szuronyok milliói merednek. Vájjon meg-
halhat-e az emlékezetük ? N e m , soha. Mert amíg az emberi kulturának egyetlen harcosa 
él, addig nem vész el annak a tudása, hogy volt valahol az Ezertó országában, hol nem 
volt egy nép . . . A Duna-Tisza közén se szabad idegen mocsárnak terpeszkednie, mert 
ha így haladunk, megmérgezi a levegőnket. 

MARGITAY ERNŐ. 


