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művészete AZ AJÁNDÉKOZÁS MŰVÉSZETE. 

Í R T A : N Á D A I PÁL. 

Igen, az „ajándékozás" művészete és nem az — ajándéké. Mert a kettő közt 
különbség van. Az ajándék művészete jobbadán az iparos, a kereskedő dolga, az aján-
dékozás művészete az enyém is, aki adom, az öné is, aki kapja. A kettő közt tehát 
különbség van. Legalább is akkora, mint az ok és okozat között, mint a matéria és a 
szellem között. Mert mit jelent ez a szó: ajándék? Valami darabos fogalmat, valamit, 
ami készen adódik, valamit, amit egy ember bizonyos célzattal megvesz, azután egy 
másik embernek kézbesit és amit ez a másik ember szabályszerű formák és nem egészen 
szabályszerű gondolatok közben átvesz. Az ajándék tehát eszköz, lebonyolítási eszköz, 
csereérték, nemzetgazdasági tényező. Mit érzek, ha elolvasom, vagy meghallom ezt a 
szót: ajándék? Először ís érzek valami keresettséget. Azután egy kis gyanús illatot 
érzek. Azután valami olyasfélét érzek, ami egy zenélő-album ködös körvonalait idézi 
fel az emlékeimben, vagy egy bronzöntvényü kutyáét, amelyik cilindert tart a szájában 
és a cilinder karimáján egy pajkos fölírás olvasható. Például az, hogy „Ember ne 
boszankodj". 

Mí más az „ajándékozás" ! E mögött félve, szinte bocsánatkérőleg húzódik meg 
egy finom figyelmesség. Itt nem a tárgyra gondolok, hanem a mozdulatra, a gesztusra, 
a törekvésre, a lendületre. Ajándékot mindenki adhat és vehet, ajándékozni csak az tud, 
akinek a szívéből ís hozzátapad valami az ajándékhoz. Ajándék csak az utolsó folyamat, 
a rideg tény ; ajándékozás maga az igazság keresése, maga az út, mely a szerelmet 
előkészíti. Kí nem érzi, hogy mennyi grácia, mennyi hajlékonyság, mennyi romantika 
van ebben a szóban, ebben a piruló vallomásban s „megajándékozom önt". Ez az ! Roman-
tika van benne, félmúlt és haldokló romantika, hogy egy mostanában divatos szóval 
éljek j levendula-illat. A megajándékozás művészete a hatvanas és hetvenes évek poézísét 
juttatja az ember eszébe és a még régibb időkét, amikor az ajándékozó először csak 
tervezgetett, azután tervezőből megrendelő lett és csak végül lett ajándékozóvá. S amikor 
tervezett és megrendelt, a maga egyéniségének egy darabkáját ís belevésette az arájának 
szánt násfába és amikor tiszta áhítattal egy kelyhet készíttetett a szűrszabó-céh atya-
mesterének ezüstlakodalmára, akkor nemcsak jó polgár és figyelmes hazafi tudott lenni, 
de egy kicsit mecénás ís volt — a maga módja szerint. Az ajándékozás a szívjóság 
művészete volt, a kézműipar ábrándvílágából pattant elő és mindig úgy dolgozott, hogy 
két ember összedugta a fejét és mosolygott és veszekedett és alkudozott és megint mosolygott 
és így született meg: az ajándék. És szép volt ez az ajándék, mert a szerelem gyer-
meke volt. 

Mí más idők voltak azok ! De elmultak a kézművességgel, mert őket ís megette 
az indusztrializmus. A gyáriparral utolsót vonaglottak ők a szerény és kellemetes meg-
ajándékozok, helyesebben ajándék-nyújtók és hattyúdalaikat félve őrizzük üveges vitrinek-
ben. Az ajándékozás szinte kiveszett a divatból s helyébe lépett az ajándék. Csúf szó, 
amely egy csúf etikát ís teremtett meg. Az ajándékozás cinizmusát. A kézműveskor 
gyermeke boldogtalan volt, ha a rózsafából készült gyüszűtartóra rá nem vésethette a 
maga sóvárgó szerelmét ís Euryalus és Lucretia, vagy Daphnís és Chloë, vagy legalább 
is egy sebzett szarvas képében. A mai ajándékozó minden közösséget megtagad az aján-
dékával. Olyat ajándékoz felebarátjának, aminek az odaajándékozása az ő számára leg-
kevesebb vérveszteséget jelent. Mondd meg, hogy mit ajándékozol barátaidnak és én 
megmondom neked, hogy mit utálsz — lehetne némi túlzással mondani. Ez a felfogás 
teremtette meg az iparművészet történetének a vaskorszakát. Nem ís a vaskorszakot, 
mert a vas végre ís becsületes fém, hanem a műbronz-korszakot, az oxidált és cizellált 
öntvény-korszakot : az oxidált patkókkal, lovakkal és kengyelekkel díszített cizellált 



téntatartók műöntvény-korszakát. Azoknak az enigmatikos hattyúknak korszakát, amelyek 
hol gyúmölcsöstálakon vonaglottak, hol kanapépárnákon, hol galléros-dobozok píros 
plüssén, hol zenélő söröskancsókon. Azoknak a szerecsenfejeknek a korszakát, amelyeknek 
a szájából hőmérő lógott és a búbjokon ébresztő óra játszott, azoknak a szalvéta-prések-
nek korszakát, amelyek a gyermekélet intimitásaival voltak diszítve és azoknak az édes 
kis disznóknak a korszakát, akiknek a szájából fogpiszkáló nőtt ki, a hátukból pedig 
gyenge füvecske. 

Az iparművészetnek ezt a korszakát a bazári művészetek virágkorának lehetne 
nevezni némi keleties színezettel, míg a nyugati műveltség barátai inkább a galantéria-
művészet gyűjtőnévvel illetik. Leghelyesebb volna talán a „szabott árak" művészete 
címén összefoglalni. Mert az teremtette meg, az úgynevezett kuláns kereskedelem, a 
szabott árú kereskedelem, az „idő rövid és a pénz beszél" jeligéjű kereskedelem, a nagy 
forgalomra és pocsék ízlésre berendezett kereskedelem. A dolgoknak ilyen arculata mellett 
persze egészen elsorvadt úgy az ajándékozó egyénisége, mint a megajándékozotté. És a 
különbségek legfeljebb osztály- és utca-különbségek voltak. Voltak magukat szerényen 
„Souvenir de Budapest"-nek nevező és krokodílbőrt szenvelgő pénztárcák az igénytele-
nebb néposztályok számára és voltak egy darab bronzból öntött kovácslegények, akik 
Barbadíennet hazudtak és a plutokrácía szalónjaíba kívánkoztak. Csak valuta-különbségek 
voltak e műtárgyak közt, de ami az ordináréságot illeti, nem vala köztük különbség. 
És legfeljebb még a hely és idő tekintetében volt köztük barátságos megegyezés. Tudni-
illik, ami még Bécsben brüsszeli újdonság volt, abból Pesten „Nouveauté Parisienne" 
lett és ami télen „Souvenir de Budapest" volt, abból nyáron „Erinnerung an Trencsén-
Teplítz" lett. 

De volt az efajta ajándékoknak mégis valami jó tulajdonságuk. Az, hogy ha már 
az ajándékozó nem örült neki, aki adta, legalább az átvevő ís undorodott tőlük, aki 
kapta. Az egyik telefon-gyorsasággal vásárolta, „beszerezte", a másik pedig expresz-
sebességgel kidobta. Az ajándék ezen a ponton tehát merőben légies fogalommá lett, 
midőn az egyik embertől a másikhoz röpült és a másiktól a harmadikhoz s azért mondták 
ekkor az ajándékról, hogy nemzetgazdasági tényező, mert csak a nemzetgazdák örültek 
neki, minthogy a nemzet háztartásában nem kellett őket kirakni. 

S ez a kölcsönös undorodás, ez a haszontalanság-belátás sietteti az ajándékozás ízlé-
sesebb életkorának elkövetkezését. Az ajándékozás etikája lassan az ellenkező felfogásba 
tolódott át : ne végy olyat felebarátodnak sem, amit nem kívánsz magadnak ! ez az élet-
elv diadalmaskodott. Az emberek egyszerűen belátták, legalább az ízlésesen értelmes 
emberek, hogy ők nem elég gazdagok ahhoz, hogy olcsó holmit vásároljanak. De más-
részt nem volt megbecstelenítő sem az ajándékozóra, sem a megajándékozottra az, hogy 
valóban felhasználható, célszerű holmit adjon és kapjon, teszem egy csipke-legyezőt, vagy 
egy ezüstbe trébelt toilette-tükröt egystílusú púderes dobozzal, vagy egy jól megformált 
és kikalapált vörösréz-lámpát, vagy — óh borzalom ! — egy teáskannát, egy okos és 
egészséges teáskannát, amelyiknek nincs hőbb vágya, mint hogy benne teát főzzenek és 
ne diszműnek tekintsék őt, csak egy szerény, de jómódú teáskannának. 

Az emberek egy észszerűbb, természetesebb életfelfogáshoz szoktak hozzá és ezen 
életfelfogás mellett már nem volt kötelező, hogy az ember fürdőből jövet, okvetlenül egy 
csonttollszárat hozzon, vagy egy kagyló-hamutartót, vagy egy írókészletté szétszedhető 
sétapálcát, azon a címen, hogy az ajándékban nem az érték a fő, hanem a figyelmesség. 
Nem, hanem lehetett már egy jó napernyő-fogantyút és egy szolid övcsatot is ajándékul 
adni és a menyasszony sem pírul el ma már a füle rózsás cimpájáíg, ha az ember egy 
tucat jó hajtűbe, mint nászajándékba sóhajtja bele bánatát vagy jókívánataít. Nem 
véletlen, hogy ez az észszerűbb ajándékozó-felfogás, mely egy-két évtizede terjed, ugyan-
akkor kezdett gyökeret verni Európaszerte, amikortól az iparművészet újabb reneszánsza 
datálódik. Mert mind a kettőnek egy a gyökere: az iparművészeti hasznosság elve, a 
hasznos szépség gondolata és mind a kettőnek egy a becsülete : az anyag komoly biztos-
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sága. Az ajándékozó a maga őszinteségét legjobban a tárgya őszinte anyagszerüségével 
jelképezhette és a férfinak, aki igazán szívből gáláns akar ma lenni egy hölgygyei szem-
ben, kevesebbet kell gondolnia a galantéríára és többet az angol műiparí elvekre. 
S már az apró, intimebb vonatkozásoknak ís helye jut ebben az ajándékozási kicserelő-
désben, az egyéniség-keresésnek és egyéniség-nyújtásnak, a szükségletek kítapogatásának, 
a lelki hajlandóságok óvatos felismerésének. Vagy nincs-e abban egy szemernyi modern 
trubadur-költészet, ha valakinek egy jó ampolnát ajándékozok a boudoírjába, vagy nem 
rezeg-e együtt valami halk irónia azzal, ha egy hiú asszonynak jól csiszolt parfümös-
flaçonokkal akarom elbódítaní a fejét? S lassan-lassan — amint a jelekből látszik — 
fel fog éledni az iparművészeinek egy olyan ága mifelénk ís, amely az apró tárgyaknak, 
az okosan kedves holmiknak százféle fajtájával fogja megkönnyíteni az ajándékozást és 
az emlékezést. Az alkalmak együtt gyarapszanak az idegenforgalommal, az utazások 
szaporodásával, a fürdő-élet fellendülésével és a családélet intimebbé válásával és az apró 
figyelmességek talán ezúttal ís igazolják a közmondást : erősebben összefűzik az embereket. 

S ezen a ponton, amikor az ajándék megnemesbül és az ajándékozás tisztasága 
újra felragyog, itt válik a modern emberre nézve az ajándékozás ténye halk élménnyé. 
Kellemes emlékezések rajzanak körülöttünk: akár a drezdai Pragerstrassera gondolunk, 
a finoman hideg északnémet kirakatokra, melyek szolid üzletet kínálnak ; akár a brüsszeli 
Boulevard-Anspachra, ahol a pajkos flamand jókedv ezer változatban kínálja a menneken 
píss-t, hogy sohase felejtsük el ezt a legszemtelenebb szökőkutat és legbájosabb meztelen 
gyereket; akár a velencei Márkus-térre, ahol kellemes, zsibbasztó butasággal tűri az 
ember, hogy a vigyorgó olasz az utolsó pesetákat szedje kí a zsebéből, mialatt condottierí-
levélnyomókat és quattrocento levelesládákat és ál-muranoí üveggyöngyöket egyforma 
szeretetreméltósággal gyömöszöl a zsebünkbe . . . Ah, ezek a színes, cifra, átmélázott 
délelőttök, melyeket a kellemes gond tölt el, hogy valakinek örömet szerzünk és a finom 
honvágy, hogy azzal a valakivel kétszer huszonnégy óra múlva együtt leszünk. Halvá-
nyan, kicsit fáradtan tűrjük, hogy a boltos beszéljen, hogy a hordár dobálja, hogy a 
finánc belemarkoljon s kétségbeesünk a gondolattól, hogy valami bajuk esik. Már élnek, 
élnek ezek az ajándékok, már nem holtak, hanem szímbolumok, kedveskedünk velük és 
nekik, simogatjuk őket és mégis könnyű szívvel adjuk oda, éppen mert szerettük őket. 
Mert mit tesz e percben : ajándékozni ? Gyönyörűséget érezni a másik gyönyörűsége 
láttán, adni önmegtagadás nélkül, adni és semmivel sem érezni magunkat szegényebbnek. 
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A „Nyolcak" kiállítása egy vendégének hímzé-
seiből mutatunk be néhányat lapunk olvasóinak. Művé-
szeti értékük, de még inkább azok a körülmények, 
amelyek között készültek, nagy jelentőségűekké teszik 
őket, mert azok a munkák, amikkel Lesznai Anna 
a hazai iparművészek sorába állott, nem kísérletek 
avagy szárnypróbálgatások, hanem kész eredmények, 
azonfelül pedig irányt mutatnak egy ma még függő-
ben lévő művészeti probléma megoldására. 

Lesznai Anna már gyerekkorától tervezett, hímez-
getett a maga és ismerősei gyönyörűségére. Piktorok-
nál tanult rajzolni, festeni ; nemcsak látta, de meg is 
értette a mi matyóhímzéseinknek csudálatos szépségeit. 
Külföldön Is járt, ott meg tapasztalt valamit. Azt, hogy 
milyen élelmességgel teremtenek ott modern iparmű-
vészetet azokból a morzsákból, amik a magyar nép-
művészet termékeiből odavetődnek. Aki látta az utolsó 
bécsi iparművészeti kiállítást és tudja, hogy a vezető-
szerepet játszó iparművészeti iskolákban hogyan igye-
keznek kiaknázni a magyar és szláv népművészetnek 
nemcsak ornamentikáját, hanem a bennök feltalálható 
öltéseket is, az megérti, miért oly színesek ma a 
germán hímzések, honnan az a szándékos naivitás, 
mely bennök lappang, s nem csodálkozik azon, hogy 
olyan ismerősek a díszítőformák, melyek rajtuk sze-
repelnek. Lesznai Annának akkor, amikor Berlinben két 
matyóhímzést mutattak meg neki azzal, hogy : „íme, 
ebből csináljuk mi a mi modern hímzéseinket", már 
nem volt szüksége arra, hogy abból a forrásból kezd-
jen meríteni. Ő már akkor túl volt a kezdésen. A for-
rás lehet közös, de a mód, ahogyan merít belőle, más. 
Sokszoros kamattal tetézve adja vissza a tőkét, melyet 
a néptől kölcsönzött. A kompozíció egyszerűsége mel-
lett megmarad, de színben és formában oly gazdag, 
hogy műveit bátran fölibe helyezhetjük a mi örök-
szép népi munkáinknak. 

A művésznő nem maga hímezte minden mun-
káját. Ismerősei, barátnői, matyó asszonyok dolgoztak 
rajtuk az ő útbaigazítása nyomán. E segítőtársak 
művészi megértésének megvan a nyoma e műveiken. 

Más színharmóniák, más öltésnemek váltakoznak 
egymással az ugyanazon terv szerint készült külön-
böző munkákon. A tervező és készítő, az ecset és 
a tű mesterének képességei szerencsésen egyesülnek a 
művészi eredmény létrehozására. 

Ez az eredmény pedig, és az út, amely ide vezet, 
az iparművészet legnagyobb problémájának megoldása. 
Csak akkor várhatunk művészi eredményeket a tervező 
és készítő közös munkájától, ha egymást tökéletesen 
megérteni képesek, és ha mindketten művészek. 

Lesznai Anna és a matyó parasztasszony művészi 
megértésének gyökere a matyó népművészetében van. 
Azt érti és érzi át a művésznő ( abban nevelkedett, 
annak a szín- és formavilágában élt és él ma is a 
parasztasszony. Amit az egyik elgondol és papírra 
vet, a másik anyagban, tűvel megvalósítja úgy, hogy 
az eredeti eszméből semmi el nem vész, sőt tetézi 
szépségét azzal, amit a kezére bízott anyag megmun-
kálásánál felfedez. 

Sokszor esett szó minálunk a népművészet pusz-
tulásáról. Fájdalommal konstatálták azok, akiknek 
lelke közel áll hozzá, hogy a mai gazdasági viszonyok 
között a régi formájában többé megtartani nem lehet. 
Megoldatlan kérdésként meredt elénk, akik nem tudtuk 
semmibe venni a mi magyar fajunknak ősi művészi 
képességeit, hogy hogyan lehetne ennek az ösztönnek 
egészséges táplálékot adni, olyat, amelyik a kor szociális 
viszonyaival számot vet és alkalmas arra, hogy a nép 
lelkében szunnyadó művészi képességeket továbbfejlessze. 

Lesznai Anna munkái megmutatják ezt az útat. 
O — tudatosan-e vagy nem, az már nem változtat 
az eredményen — megtalálta a módját, hogy szeren-
csésen összekapcsolja a tervező és a készítő képességeit 
a magyar művészi munka érdekében. Ez az, ami 
munkáinak a szokottnál nagyobb értéket, eredményei-
nek súlyt kölcsönöz. Mi pedig, akik az eljövendő 
magyar iparművészet jövőjének eszméjén csüggünk, 
csak azt kívánhatjuk, hogy még sok olyan Lesznai 
Annánk legyen, aki az úttörő nyomán életet ád a mi 
magyar népünk szunnyadó művészetének. M. GY. 


