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SZÉKELYFÖLDI NÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM. 
ÍRTA: TOROCKAI-VIGAND EDE. 

A marosvásárhelyi „Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság" Í910. évi február í4-íki SzéKelyföIdi 
választmányi ülése előterjesztésemre elfogadta egy népművészeti múzeum létesítésének mflvészeti 
eszméjét, sőt már meg ís kezdte annak megvalósítása érdekében a gyűjtést. A terv rész- múzeum 
letes kidolgozására kért. Qualís ars peperít. 

A népművészeti múzeum eszméjének megvalósítása azért fontos, mert éppen nálunk 
volt legtermékenyebb talaja a népművészetnek, a jelenben pedig a megnehezült élet-
körülmények folytán a nép már fejlődőbe indult művészi képességei hanyatlóban 
vannak. Az utolsó órában dolgozunk e művészi képességek eredményeinek megmen-
tésén. Népművészeti tárgyaink jórésze úgyis már elkallódott egyéb múzeumok és gyűjtők 
birtokába, vagy kereskedőkezekre jutott. Külföldön drága pénzért kerülnek forgalomba 
s nekünk, akiket megilletnének, nincsen részünk bennük, sőt nem ís sejtjük, milyen 
kincseink lennének, ha összegyűjtöttük volna őket. Ma még megmenthetnők egy részüket, 
— halasztással egészen, örökre elveszthetjük. 

A múzeum felölelné az ősfoglalkozáson kívül a népművészet még máig ís részben 
gyakorolt összes ágait: bútoripar, faragványok (különösen a pásztoréletből), ötvösség, 
fazekasság, szövés-hímzés stb. 

A gyűjtött anyag elhelyezése tán még fontosabb. Az elavult múzeális rendszer 
üvegszekrényes tömeghalmozása mellőzendő. Ehelyett a gyakorlati élettel való össze-
függés legyen a vezető gondolat. A tárgyak értelem nélküli elrendezéséből még a jelen kor 
embere sem meríthet tanulságot, annál inkább érthetetlen híeroglífákká válnak a jövőre 
nézve, ezért lényeges mindent a maga kellő környezetében, rendeltetésének és használati 
céljának megfelelően elhelyezni. 

A létesítendő múzeum gyakorlati terve tehát a következő volna : a székelység szívé-
nek néhány vidékéről egy-egy házikó épülne, lehetőleg melléképületekkel, udvarral, kis 
kerttel együtt. Hegyvidék, Küküllő- és Nyárádmente, gyergyóí alföld, Háromszék hegy-
vidéke, Hargita alja, régi Aranyosszék, Torockó, ami szintén székelyföldhöz, a régi 
Aranyosszékhez tartozott, esetleg Kalotaszeg. 

Elrendezésének jellege sövénnyel körülvett falu, mely a fejlődés organikus, haladó 
kapcsolatát mutatná, kezdve az őserdőben rögtönzött favágókunyhón, havasi ísztínán, 
hodályon. A falu fejlődését követve, alakulna kí a főutca, terével, házaival, melyekhez 
kert, szilvás és gazdasági udvar járulna. — A régi, szokásos székely elrendezésben: a 
ház előtt középen a külső udvar, két oldalt a kis virágoskert. A baloldali kis kert végé-
ben a ház húzódnék, tornácán oszlopai közt és ablakában színesre festett ládíkókban 
tűzvörös muskátli égő virágai integetnének. Zsuppolt házfedelén a varázserejű fülfű. 
A hívogató tornác a pitvarba vezet, hol a nagy füleskemence terpeszkedik, mindenféle 
készséggel. Innen a külső házba (nagyszoba) lépünk. Itt vár a második vénasszony, 
gócával (banyakemence). Az ablakok falához simuló sarokban a magasra vetett, hímes 
ágy» a gerendáról föléje csüng a tarka rúdravaló, a szemben lévő ablakos falak sarkában 
a szegelettéka, bokályoktól körülvéve. Alatta az asztal, lócák. Nem hiányzik a motolla, 
még a szövőszék sem s a mestergerendáról a Károlí-bíblía. A ház belső udvarán lenne 
a sövénykas, tyúkrekesz, kukoricagóré, kutyaház, hátul a csűr s mögötte a gyümölcsös, 
a léces kerítéseket színes zománcú csuprok élénkítenék. 

Egyik-másik gazdaságban lenne a méhes, harmadikban a szövés-fonás bemutatása, 
máshelyt az agyagípar, takácsmesterség stb. Kis udvarház (a Cserey-kuría másolata), 
s „míkoron ura kitekint az ablakon, paradicsombélí palotában láttassék lenni, ahol 
különféle szép virágok színes, szép köntösben parancsolatjára udvaroljanak". Dús tömege 
a sok-sok jó magyar, szebbnél-szebb színes, szagos virágnak: parasztszegfű, bazsarózsa, 
százszorszép és georgina, perennís, jázmin, borsíka, verbéna, majoránna, meg tuli-tuba-
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SzéKelyföldi rózsa, kikerics, somkóró, istenfa stb. Fűszeres illatú gyógynövények: bazsalikom, izsóp, 
művészeti t o z m 3 L t i n > rezeda, zsálya, menta. 
múzeum Végül hegyoldalt a cínterem hímes kopjafáival, melyek együgyű, megható közvet-

lenségükkel a halottak birodalmát ís megelevenítik, de nem a halottak emlékét őriznék, 
hanem a múlt kegyeletes szokásait beszélnék el, régibástyás, lövőréses templomával, 
melynek toldalékai hűen mutatnák az idők változását és a különböző vallásfelekezetek 
uralmának befolyását. 

Egy-egy kisebb épület Í000—2500 K-ba kerülne, gazdasági épületekkel csekély 
arányban emelkednének a költségek. 

A kulturális eredmények a költségen messze felülállanának. Az ilyen múzeumnak 
nevelő hatása lenne a nemzeti stílusírányra, továbbfejlesztené és megerősítené. A népies 
kertek és hazai, már feledésbe ment növények, virágoznának, terjednének, az új nemzedék 
természetes útmutatást kapna, — nemzeti szellemben — nem a múzeumok agyat fárasztó 
és nemzetközi lomtárát. 

Nemcsak hazánkban végeznénk ilyen kulturális missziót, hanem a külföld előtt ís 
tekintélyt szereznénk, amennyiben a legtávolabbi országok hasonló intézményeivel kap-
csolatot szereznénk (néprajzi és turista-egyesületek). Még számos kulturális hasznot sorol-
hatnék elő, de nem akarom a végtelenségig folytatni. 

Legyen elég az egyetlen ok az eszme megvalósítására, hogy az idők folyásával 
veszteségünk egyre nő. 

Adja Isten, hogy minél előbb felderüljön napja a lelkemálmodta, fenyőölelte falunak 
s cíntermes kis fatornyos templomának százados, vén harangja az örömtől újra éledve 
hirdesse, hogy nem veszett el a mult öröksége. 
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A székelyföldi népművészeti múzeum heíyszíní terve. 


