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z Iparművészeti Múzeum 
üvegtetejű csarnokában 
a magyar nép művésze-
tének kiállítása nyilt meg. 
Vitrinákban, állványokon 
és falakon a nemzet lel-
kének, játékos kedvének 
válogatott remekei, a mű-
vészi teremtőerő, fantázia 

és tudás finomvirágú alkotásai pompáznak, 
amelyekhez érdemes az elzarándoklás. Az 
Iparművészeti Társulat végtelenül gazdag gyűj-
teményének egyrésze kerül most a közönség 
szeme elé, hogy a szépség, a munka becsü-
lete jogán felköltse lelkében az önmagunk 
iránt való köteles szeretetet, hogy megmu-
tassa : mi minden kincs rejtőzik széles e 
hazában. Soha jobbkor nem jöhetett ez a ki-
állítás mint most, amikor vérözönön, meg-
próbáltatások tengerén keresztül óhajtjuk a 
magyarságunkat és féltő gonddal számláljuk 
eddig elhanyagolt, mégis meglévő értékeinket. 

. . . Népművészet . . . Ahogy előttünk van, tud-
juk, hogy több, mint amit néprajzi kuriózum-
nak neveznek. Nemcsak múzeumokba való 
holtanyag, amelyek üvegkoporsóiból nincs 
feltámadás. Nem gyökerét vesztett, életesza-
kadt emlékek tömege, de a díszítőelemek 
kimeríthetetlen kincsesbányája, amely iparmű-
vészetünk nemzetivé tételénél, szakoktatásunk 
gazdagításánál eléggé meg sem becsülhető. A 
Társulat vezetősége ezt érezte, amikor a 
gyűjtést évekkel ezelőtt megindította, ezért 
vállalkozott a munkálkodásába szorosan nem 
illeszkedő feladatra. S az Iparművészeti Is-
kola népművészeti programjával karöltve, 
ezért bízta meg a növendékek egész seregét 
avval, hogy széjjelmen-
vén az országban, az 
ón, a toll, az ecset vo-
nalával, színével meg-
örökítsék a föld népé-
nek művészi munkás-
ságát, elhozzák erdélyi 
és felvidéki fatemplo-
mok, lábas, tornácos, 
üstökös házak, galamb-
búgos kapuk, hímes, 
színpompás kapuzábék, 
festett, faragott bútorok, 
használati eszközök ké-
pét, csillagos, buzogá-
nyos, virágos, [selyem-
lobogós kopjafák po- Pos tabé lyegpá lyáza t : Feke te 
gány ősökre emlékez- °!zk* r é s . ? á n d o ' 
? . « . . , i , kor . díjjal jutalmazott 
tető minden hangulatát, pályaműve. 
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Azért vásárolt és vásároltatott velük tengersok 
szépséges holmit, mert tudta, hogy idők múlásán 
eltűnik egyszer nyomtalanul minden, s az egyete-
mes magyar kultúra szegényebb lesz egy hosszú-
hosszú, dicsőséges fejezettel. Hogy mennyire 
igaza volt a Társulatnak, elég, ha a vásá-
rolni szándékozó amatőrök ajánlataira utalok, 
akik a beszerzési ár sokszorosát kínálják a 
gyűjtemény darabjaiért. Az pedig nem eladó. 
Egyrészük a Néprajzi, másrészük az Ipar-
művészeti Múzeumba kerül, kisebb kollekciók 
mint eddig, ezután is iskolák tanítási anya-
gául osztódnak szét. Sok helyre elkerülnek, 
hogy a jövő nemzedék szívébe lopják a 
magyar szépségért való rajongást, hogy 
magyar munkára sarkalják őke t . . . íme, a 
csendes, zajtalan, hatásában fel sem mérhető, 
a magunk művelődéséért folytatott értékes 
munka. 

A kiállítás rendezésénél — úgy látszik — 
az volt az elv, hogy a közönség figyelme 
ne fáradjon el a tárgyak özöne közepette, 
hanem a legtökéletesebb művészi termés vá-
lasztott példányain gyönyörködjék a vonal, a 
szín, a kompozíció mesteri voltában. Gyűjte-
mények bemutatásánál ez az egyedüli helyes 
eljárás. Az emberi agy felvevőképessége nem 
végtelen, s a túlzsúfoltság nyomán beálló 
szellemi kimerültség semmivé teszi az óhaj-
tott célt: az okulást, tanulást, művészi élve-
zetet. Bebizonyítom, amit mondok. Ha egyet-
len helyiségben raktárszerüen halmozódik 
össze — bár tudományos szempontból tel-
jesen kifogástalan, szigorú rendszerrel — száz 
és száz textil, bőr, agyag, faművészeti alko-
tás, amelyek egymástól a formának csupán 
rejtettebb részletében, a színnek egyetlen ár-

nyalatában, az orna-
mensnektaláncsak más 
elhelyezésében külön-
böznek, elvész az egye-
dek kellő hangsúlya, 
szükséges jelentősége. 
Nincs annak semmi igaz 
oka, hogy tömegekkel 
imponáljunk akkor, ami-
kor igazi művészetet 
nyujtunk, amikor min-
denki csak a kvalitásra, 
az értékre kíváncsi. A 
rendezés erre is gon-
dolt s megkönnyítette 
vele valamenynyiünk 
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Rokkant Jeligés pá lyamű. Motto : „Rokkant" . 

értőknek a díszítőművészet nyelvén elmondja 
a magyarság egész históriáját. Látjuk eleinket, 
akik lobogós kopjákkal a Sasszanidák szom-
szédságából, hosszú rajokban a Kaspi-tó 
környékének steppéin lovagolnak Etelköz felé. 
Látjuk a Bizánccal való érintkezést, a bese-
nyőkkel való öldöklő tülekedést, a honfoglalás 
harcait, a rabszolgák végeszakadatlan sere-
gét. Figyelhetjük német és velencés barátok 
munkásságát, sváb ritterek és asszonyaik 
házatáját, keleti kalmárok ponyvás kordéinak 
karavánját, a betelepülő kunokat, Anjouk nyo-
mán hozzánk származó talián kereskedőket. 
Megérezzük az idegen, városi lakosság, a 
céhek, a reneszánsz csodás virágzásának, a 
török hódoltságnak hatását, Erdély arany-
korát, a nyugati kultúra beszivárgását. A 
magyar barokot és Himfy korát. Megismerjük 
a robotos jobbágy szerszámait összetörető 
földesúr kezenyomáf, amelynek súlya elől 
egyetlen ablak megé, eresz alá menekül a 
misera plebs glebae adstricta, hogy minden 
idegen áramlás ellen lelkében, művészetében 
földimádónak és magyarnak maradva, a ter-
mészet jelenségeit mondja el a tű, a rokka, 
az osztováta, a szekerce, faragókés, véső, a 
korong nyelvén. Egyetlen egy dologgal ma-
rad a kiállítás adósunk. Szerencsére nem 
mutatja a modern idők pusztításának hatását. 
Nincs rá szükség. A pusztulást ismerjük a 
háziiparrá idomított, úgynevezett „népmű-
vészet" házalóbatyuiból. 

. . .Csipkék, hímzések, szőttesek, varrottasok, 
ólmos és faragott famunkák, cseréptálak, 
korsókkal tele szekrények előtt elnémul, mert 
el kell némuljon a kritika. Kiforrott művé-
szet szól hozzánk, amelynek alig van esz-
tétikusa. A kalotaszegi, torockói, egyéb er-
délyi textilek : darázsolások, írott varrottasok, 
szálán varrottak — szedeftesek —, vagdalá-
sosak és szőttesek, régi keleti fajanszokhoz 
hasonló csillogású, színhatású bokályok, tá-

1 9 4 nyérok, köcsögök, a somogy-buzsáki ingvál-

lak, párnahéjak, dunántúli pásztorfaragások, 
Veszprém, Tolna, Baranya, az ormánság 
szövő-, varróművészete, a sárközi gabócák, 
bíborvégek, jegykendők, parittya-főkötők fe-
ketén fehér híméi, a Felvidék ingvállai, váll-
kendői, Nyitra, Pozsony, a bányavárosok 
selymes, bársonyos, aranyos, ezüstös főkötői, 
minden részről való magyarok ködmönei, 
szűrei, subái, fazekasmunkái, a Szepességnek 
falán kerek e világon legszebb csipkefátylai, 
templomi kendői, oltárterítő-szegélyei, hím-
zései s Mezőkövesd immár lehanyatlott, kol-
dussá válott, régi pazar pompájú minden di-
csősége . . . Elgondolnunk is ijesztő, hogy ami 
csak környékez bennünket, elpusztulhatott, 
eltűnhetett volna — valahány. 

Hogy pedig a még található valódi értéket 
fel ne szívja a homok, a Társulat nem hagy-
hatja abban a gyűjtést. Nem térhet le arról 
az útról, amelyre a magyar művészet szere-
tete nevében lépett. Rengeteg feltáratlan te-
rület van még az országban, ahol néprajzi 
tudósok mind jártak ugyan, de nem kutattak 
szépségek után művészek. S nekünk első-
sorban a népnek művészetében megnyilvánuló 
lélek a fontos. Az etnografia szempontjaival 
szemben a népművészeti gyűjtésnek a külön-
böző anyagokkal, az anyagok feldolgozásának 
határaival, a megmunkálás mikéntjével, a 
díszítőmotivumok, az ornamens kutatásával, 
a díszítés elhelyezésének kérdésével kell fog-
lalkoznia. És foglalkoznia úgy kell, hogy 
amikor mentőmunkát végez és a magyar mű-
vészi oktatás céljaira gyűjteményeket állít 
össze, lehetővé tegye a nemzeti művészettel 
foglalkozó jövő generációnak a helyszínen 
való tanulást. Minden elméletnél, minden 
könyvnél többet ér ezen a téren a tapasztalás, 
a közvetlen szemlélet. A művésznövendékek 
egész serege foglalkozhatik szünidőben evvel 
a gyönyörű feladattal, legyen akár építész, 
akár festő, akár öfvös, szobrász vagy gra-
fikus, hogy a textilekkel foglalkozókról és a 
keramikusokról ne is beszéljek. S itt utalnom 
kell az Iparművészeti Iskola ama növendé-
keinek munkáira, akik a Társulat és az Is-
kola megbízásából népművészeti gyűjtést vé-
geztek. A sajtó osztatlan elismeréssel fogadta 
a szünidei munkák kiállítását s hangsúlyo-
zottan kiemelte a gyűjtők tevékenységének 
fontosságát. Ebben a bevált irányban haladva 
gazdag tőkével ajándékozzuk meg a jövő 
magyar művészeit, amely sokkal többet ér, 
mintha nagy összegű ösztöndíjakkal külföldre 
küldjük őket. Határaink között magyarabbá, 
komolyabbá válik mindenki, mintha gyenge 
kritikával, ingadozó esztétikai érzékkel, fe-
gyelmezetlen fogékonysággal idegen, meg nem 
értett kultúrának lesz a korán letört prole-
tárja, legjobb esetben is lelketlen másolója. 
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A genius loci egyáltalán nem közhely, a faji, 
a nemzeti erő és lélek sem az. Az européer-
ségről — a szónak művészeti értelmében — 
ugyanezt nem merném állítani. 

Az eljövendő békés, munkás korszakban 
minden nemzet annyit ér majd, amennyire át 
tudja szőni kultúrmunkáját fajiságával, nem-
zeti egyéniségével. Ez kisebb mértékben 
eddig is így volt. Emlékezzünk a nemzetközi 
kiállítások eredményeire. Minden sikerünk 
titka magyarságunkban, másoktól való erős 
különbözőségünkben rejlett. Utánzásra, ugyan-
egy úton való hátulkullogásra senkise kí-
váncsi. . . S ha odakint rövid időre magyarok 
tudtunk lenni, miért legyünk a házunk táján 
idegenek ? . . . Ez a mostani kiállítás arra 
tanít meg mindenkit: tanítót, tanulót, mestert 
és tanítványt, közönséget egyaránt, hogy van 
miből alkotnunk, van hová fordulnunk díszítő 
elemekért. Hogy lehetünk bátran erősek és 
magyarok. Olyanok, mint annak a művészetnek 
névtelen megalkotói, akiknek csak a művészi 
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fogékony pillanatokban egész benső világunk-
hoz a multat, mint az efajta emléktárgyak, 
amikről tudjuk, hogy elődeink mindennapi éle-
tébe kapcsolódtak belé, azokat használták, 
forgatták, mutogatták, szinte velük együtt 
éllek. Külön szuggesztív értéket nyernek ezek : 
hozzájuk, köréjük álmodjuk az embereket, a 
lakószobát, azt az egész nagy hangulategy-
séget, ami az emlékezések nyomán, a törté-
neti távolság szelíden sápadt félhomályán át, 
énünkben kialakul. 

Amikor még benső, szinte ludatalatti meg-
érzéssel becsülték meg az ablakban álló vagy 
almáriom szélére tett cserépvirágot, amikor 
még nem beszéltek céltudatos lakásdíszítésről, 
artisztikus megoldásokról, formakeresésről, 
hanem csak úgy ösztönösen díszítették az 
otthont, az igazi családi fészket, — akkor a 
szelid vonalú üvegszekrénykék mögé bujtatott 
porcellánholmik, ezüstfélék, használati vagy 
díszezüstök elsősorban a család gyönyörű-
ségére voltak. így jutott benső kapcsolatba 
a régiek napi életével azoknak valamennyi 
emléktárgya. 

Az elmúlt évszázad húszas és harmincas 
éveiből a látszólag új virágzásnak induló 
pest-budai ötvösség néhány híres mesterének 
egy-két darabját mutatjuk itt be. Az országos 
hírű kassai öfvöscéh adta minekünk Szent-
pétery József mestert, kinek egy finomrajzú, 
diszkréten mintázott teáskannája s egy gyer-
tyatartója ismeretes. A jónevű Prandtner és 1 9 ö 
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szépségért őrzött munkásságát most mutatja 
be a Társulat. 

... Mert nálunk nem lehet úri művészet, paraszt-
művészet. Művészet csak egy van: a nemzeti. Az 
pedig idebent ne legyen más — csupán magyar.. . 

szemünk láttára, szinte 
napról-napra dőlnek rom-
ba a régi Pest-Buda pa-
tinás, történeti levegőt 
lehelő ódon házai, keserű 
megaláztatások, diadal-
mas forró napok, nagy 

^vívódások tanúi. Emitt 
egy udvarház kapuzatá-

nak naivan elnagyolt kőszentje, amott basso-
reliefmaradványok omlanak a porzó tégla-
törmelék, vakolathulladék közé. Egy-egy ér-
dekes házzal együtt tűnik el rendszerint va-
lami jellegzetes, odakapcsolódó hangulat is, 
a felső udvari szobák mélyén volt régi, kis-
városiasan intim berendezés, ócskaságukban 
is kedves bútorok, szobrocskák, porcellánok, 
ezüstök. 

Amit meg lehet menteni, annak tekintélyes 
része jut múzeumaink s amatőrök gyűjtemé-
nyeibe és várják új életrekelésüket, amikor a 
késő utódok megilletődött lelkéből váltják ki 
az elborongó emlékezés kristályos érzéseit. 
É s lassanként gyűlnek, gyűlnek a régmúlt 
idők fennmaradt ereklyetárgyai, porcellánok, 
ezüstök, használati eszközök s fel-fellebbentik 
a Biedermeyer-kor, a nagy Palatínus kora, a 
nemes Széchenyi kora fátyolát. Halkszavú 
meséket mesélnek minekünk kisszerű, de me-
leg ragyogású régi budai meg pesti polgár-
életről, a nagyanyáink meghitt, kicsi világáról. 
Semmisem hozza oly közel az emlékezésre 
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