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magyar ú. n. „Grand art"-
nak s a magyar klasszikus 
zenének nincsen magyar 
jellege. Egészen kivételes, 
ha egy magyar festő fest-
ményéről leolvashatom, 
hogy azt magyar festő 
festette és ha egy magyar 
nem népdal-egyveleg) a 
ismerete nélkül rámond-

magyar zenész írta. Ez 
mert minden, ami nép-

zeneműre (mely 
szerző nevének 
hatnám, hogy azt 
annál feltűnőbb, 
művészet, az igen markánsan magyar. Azt, 
hogy egy művészeten meglátszik a nemzeti 
jelleg, természetesen nem tartom művészi 
kvalitásnak. A művészet értékmérője nem-
zetközi. De minden egészséges művészeten, 
természetszerűen megvan a nemzeti bélyeg, 
minden egészséges kulturával bíró nemzet 
művészete olyan, hogy az máshol nem is 
készülhetett volna, csak ott, ahol napvilágot 
látott. A mi művészetünkre, ez —- sajnos — 
nem áll. 

A mi művészetünk átvett és igazi gyö-
kere alig van itthon. Nem tartom magyar 
jellegű művészi alkotásnak azt, amelyben 
kizárólag külső dolgok mutatják a magyar-
ságot. Attól, hogy valami nemzeti szinű 
van egy festményen, attól az még nem lesz 
magyar. A népviseletek és díszesen hím-
zett szűrök festői nem feltétlenül magyar 
festők. A népdaltöredékek, cigányos futa-
mok, csárdás-ritmusok nem teszik még 
magyarrá a zenét. Más az a magyar jelleg, 
magyar szellem, amit én a magyar művészi 
alkotásokon hiába keresek. A német zene 
német jellegű és jó internacionális zene, az 
orosz zene gyökerében orosz, egészen más, 
mint a német és a nemzetközi versenybe 
állítva nem marad el a német mögött. 
A francia festészet minden porcikájában 
francia, a japán fametszet minden vonalá-
ban japán, az indus szobrászat eltéveszt-
hetetlenül indus, a magyar művészeten 
viszont nincsen meg ez a jellemvonás. 
Ennek az oka az, hogy a magyar művész : 
festő, szobrász, építész, zenész nem becsüli 
a népművészetet s ha becsüli és szereti 
egyik-másik, úgy nem tud élni vele, nem 
tudja a helyes kapcsolatot megtalálni a nép-
művészet és a képzőművészet, a népzene 
és a klasszikus zene között. 

A népdalhoz legközelebb álló klasszikus 
műfaj a műdal. A legtöbb német zenszerző 
írt műdalt. Beethoven, Schumann, Strauss, 
Schubert, mind írt dalt s ezek a dalok köz-
vetlen rokonságban vannak a népdallal, 
nem egyet közülük a nép át is vett. Ebből 
folyóan természetes, hogy a szimfóniák föl-
építésére szolgáló témák dallamai is közel 
rokonai a német népdalnak. Ugyanígy a 
harmóniák, ritmusok mind németek a német 
zenében és mind a népzenébe is beille-
nének. Az orosz zene német iskolán fejlő-
dött. Tsaikowskyn még igen erős a német 
hatás. Igazán orosszá az orosz zene akkor 
lett, mikor a mult század közepén Glynka, 
Balarkirew, Moussorgsky stb. népdalból 
fejlesztett műdalokat kezdtek írni és a nép-
dal szellemét tanulmányozva keresték az 
orosz szellemet a többi zenei műfajban is. 
S az európai zenére igazi hatással ettől 
kezdve van az orosz zene. A magyar 
zenészek nem írnak magyar műdalt. Mintha 
a népdallal együtt a dalformát sem becsül-
nék. Pedig a dalforma megfelel a magyar 
szellemnek. A dalforma elhanyagolásának 
természetes következménye, hogy a magyar 
szimfonikus zenének dallamos részei idege-
nek : németek oroszok, sőt franciák, csak 
nem magyarok, Rachmaninof orosz zenész 
helyenkint magyarabb zenét ír, mint a leg-
jobb magyar zenészek, talán mert valahol 
a Wolga mentén teleszívta magát elszórt 
magyar dallammal és magyar zenei szel-
lemmel. Liszt magyar rapszódiáit, Hubay 
ábrándjait nem tartom fontosaknak a magyar 
szellemű zene szemponjából, mert meglevő 
dolgoknak a fölsorolásai és variálásai pedig 
tagadhatatlan, hogy amit nyújtanak, tökéle-
tes formákan nyújtják. Jó magyar zenénk 
csak akkor lesz, ha képesek leszünk a 
népzenéből a népszellemet kihámozni, a 
nép lelkét, melynek a zene csak egy meg-
nyilatkozási formája. 

Ezekre a zenei dolgokra azért tértem ki, 
mert a külföldi dolgokkal való összehason-
lítás frappánsabb, mint a képzőművészeti 
dolgok összehasonlítása és lényegében a 
képzőművészetben ugyanolyan természetű 
bajokról van szó, mint a zenében. A képző-
művészetünk sem magyar, mert a képző-
művészeti formákban sem találtuk meg a 
magyar szellemet, a jellegzetesen magyart. 



Í Tisztelet és becsület egynéhány építésznek, szemben a tót citromsárga és rózsaszín 
díszítő művésznek és festőnek, kik, mert mélabús, a szerb piros, narancssárga és 

| jó ösztönük volt, jó úton tapogatództak. fekete kemény, zord és durva. Az ipar-

j" (Fölöslegesnek tartom a nevek említését, művészeti társulat népművészeti kiállításán 
mert messzire vezetne. S engem itt inkább lehetett érdekes megfigyeléseket tenni. 

• elvi, mint személyi dolgok érdekelnek.) Olyan vidékeken, ahol magyar és más 
6 A képzőművészetben a baj forrása ugyanaz, nemzetiség egymás mellett éltek, a nép-

Ímint a zenében. A „grand art" művészei művészeti motívumok keveredtek. Tót vidé-
megvetik a népművészetet. S ha kivételesen ken, pl. Nyitrában a magyar ornamentális 

jegyesek nem vetik meg, akkor a veszede- formákat, a tót vérmérsékletnek megfelelő 
lem, melyet kevesen kerülnek csak el, citromsárga, rózsaszín, ezüst és fehér színek 

Íhogy másolják, ismétlik és variálják a nép- töltik ki, szerb vidéken, pl. Baranyában 

Í alkotásokat. szerb színek és szerb díszítő formák keverve 

Máskép kell megfogni, más szempontok- vannak magyar díszítő formákkal. Gyerünk 
ból kell vizsgálni azt, amit a népművészet most tovább a vonalformákhoz, ornamen-
nyújt. Nem a kész forma az érdekes a tumokhoz. Azt mondtam, hogy az, hogy egy 
népművészetben: a forrást kell keresni, díszítőforma mit ábrázol, az másodrendű 
melyből ezek az alkotások származnak s az fontosságú. Annál fontosabb azonban, hogy 
eszközöket (nem a szerszámokat, hanem a hogyan ábrázolja azt. A magyar ornamen-
formai kifejezés eszközeit értem), melyekkel tumok általában kerekek, kemény, erős 
hozzánk a forrás szól. A formák szabályo- szögletek, hirtelen törések nincsenek benük. 
zója és a formaszabályok fontosabbak a A szűr-ornamentum és a kalotaszegi var-
nemzeti művészet szempontjából, mint a rottas a különböző technikák ellenére közel 
kész ornamentumok és az, hogy az orna- rokon. Egyiknél sincsenek keményszögletek, 
mentumokban mi van ábrázolva. Vegyünk Szőtteseknél, ahol a technika elkerülhetet-
például egy hímzett szűrt. Nem fontos, hogy lenné teszi a szögletet, a dísz alakítása 
azon a szűrön rózsák, szekfűk, nefelejtsek, olyan, hogy a szöglet, az él nincsen hang-
tulipánok vagy akáclevelek vannak kivarrva. súlyozva. Talán legszögletesebb az ostya-
Sokkal fontosabb, hogy milyen színhar- készítők mintája, de viszont a gazdag tago-
mónia (hideg, meleg, lágy, kemény) szerepel lás lágyítja az összhatást. A vonalból is 
rajta, hogy a szűr díszített felülete milyen az alkotójára lehet következtetni. Az érzéki, 
arányban áll a többihez, hogyan van a dísz nyugodt keletire, kiben nincs semmi az 
a felületen elhelyezve (szétszórtan, csopor- észak-német, vagy kelta ideges, misztikus 
tosan), milyen a díszítés osztása (sűrű, nyugtalanságából. Ha egy ír, vagy észak-
apró osztású; ritka, nagyfoltú stb.), milyen német ornámentumot nézünk meg, arról 
természetű a tagolás (egyszerű nagyvonalú szinte lerí az alkotójának töprengő ideges 
vagy aprózott), milyenek a vonalkontúrok nyugtalansága. Epígy az arányok kifejezése, 
(ívesek vagy szögletesek). Ezekből a meg- A magyar arányok nyugodtak, szélesek, 
állapításokból lehet tovább következtetni, terpeszkedők, de nem nehézkesek (mint a 
Mert kétségtelen, hogy például az, hogy német). A keleti ember nyugalma van 
milyen arányban és hogyan föd a paraszt bennük. Bármit alkot a paraszt, még ha 
dísszel egy felületet, az kifejezője vérmér- tisztán célszerűséget szolgáló dolgot is, 
sékletének. Hasonlóképen a színakkord, arány, vonal, színezés, mindenütt rokon, 
mely a szűrön, vagy bármely más nép- Egy szűrön a díszített és üres felületek 
művészeti alkotáson szerepel, a vonaljáték, aránya megegyezik a falusi kapu, vagy 
a foltok lüktetése stb. jellemző alkotójára, házhomlokzat díszített, vagy nem díszített, 
A német arányok mások, mint a tót, vagy ablakkal ellátott, vagy sima felületeinek 
román arányok s azok viszont különböznek az arányával. Az útszéli keresztfa, vagy a 
a magyartól. Számokban volna legérdeke- temetői fakereszt magyaros törésű ívvel 
sebb ezt az aránykülönbséget megállapítani, van födve s a födél ívelése megegyezik 
A színakkordok épígy mutatják ezt a azzal az ívvel, mely tányérdíszeken fordul 
különséget. A magyar népművészetben a elő s ha valahová egy kovácsolt vasdísz j 
színakkordok általában keményebbek, mint készül, annak is csak rokonvonalú rajza ~ 
a lengyel, vagy tót színakkordok. A cinó- lesz. A dísz tárgya kevésbé fontos, mert 
berpiros, mélyzöld, ultramarinkék, mélylila kevésbé jellemző, mint ezek a tulajdon-
mind derűs, de erőteljes szinek, velük ságok. 
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Tulajdonképen ezekkel a tulajdonságok-
kal kell foglalkozni, ha helyesen akarjuk 
megfogni azokat az adottságokat, melyeket 
a nép nyújt. Lehetetlennek tartom, hogy 
ha képzőművészeink ilyen szempontból 
figyelik a népművészeti alkotásokat, annak 
ne legyen — tisztán formai és nem tárgyi — 
hatása különböző alkotásaikra. Azok az 
arányok, azok a színharmóniák, vonalívelé-
sek, melyek a paraszt ösztönében benne 
vannak, kell hogy a „Grand art" művészei-
nek ösztönébe is átmenjenek. (Jó példák 
erre a jeles svéd festőművésznek, Zorn-nak 
képei, amelyeknek színhangulatában benne 
van lakóhelyének, Mora-nak népművésze-
tétjellemződerültszínpompája.)Es ha ameg-
lévő arányokat, harmóniákat, díszítéseket 
fölszívták művészeink s átvannak itatva a 
bennük lévő magyar szellemtől, meg vagyok 
győződve, hogy egész új és amellett vég-
telenül különböző (a kifejezés tárgya szerint 
különböző) formákat fognak alkotni, melyek 
nem lesznek népiesek, népízűek, hanem újak 

lesznek és magyarok. Tudatosan kell ösztö- j 
nünkbe visszajuttatni azt, amit százados ! 
külföldrejárás, külföldet utánzás kiölt belőle. j 

A zenében pedig változatlanul ugyan- l 
erről van szó. A zenében sem kész ered- I 
ményeket kell a népművészetben keresni, j 
hanem eszközöket, magyar eszközöket, | 
magyar akkordmeneteket, magyar dallam-
fordulatokat, magyar ritmikus formákat, de 
azokat sem azért, hogy másoljuk őket. 
Ezek az eszközök csak részei lesznek egy 
magyar zenei formanyelvnek, mely új for-
mák, magyar kifejezések alkotásokhoz fog 
segíteni. S ha a népzene az érzelmeknek 
igen nagy skáláját képes kifejezni, a magyar 
klasszikus zene még sokkal gazdagabb 
skáláját kell hogy kifejezhesse. Meg kell 
keresni a népművészet formáin keresztül 
a népszellemet és az eredeti formaösztönt. 
Azzal azután lehet majd olyan klasszikus 
zenét csinálni, amely se nem német, se nem 
orosz, se nem francia és nem — népdal-
egyveleg. 

Amberg József Ex Libris. 
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