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 Maradandó művészet. 

 
P. Buzogány Árpád  

 

Zászlónk a Magyar Kultúra Napján  
 

Tisztelt látogatók! 
A Magyar Kultúra Napjának tiszteletére egész hetes rendezvénysorozattal készült 

a város. Az elmúlt évtizedben elsősorban a helyi értékeket mutattuk fel ilyen alkal-
makkor. Már az első közös szervezésű rendezvényeken, melyekben partnerek voltak 
a helyi művelődési intézmények és civil szervezetek, helyet adtunk a népművészet-
nek is.  

Amikor a kultúránkat emlegetjük vagy a hagyományainkat, a népzene, néptánc, 
az irodalom, színház, képzőművészetek mellett tárgyi kultúránkra is gondolunk. Ez 
olyan hatalmas kincs, amit természetesen érzünk magunkénak. Nagyanyáink szőtte-
sei, a régi ácsok építette lakóházak és gazdasági épületek, a székely kapuk, festett bú-
torok, a régi fényképeken látható gyönyörű ingek, kötények, mellények, az igényesen 
faragott guzsalyok, sulykok még sok családban a környezet, a belakott tér tartozékai, 
amint a csizmák, kalapok is az ünnepnapok kellékei.  

A mi ősinek tartott tárgyalkotó kultúránk egy olyan keleti műveltségi körből 
származik, amely Európában idekerülésekor szokatlan és páratlan volt. Amint kide-
rült, a hun—avar—magyar műveltség szervesen kapcsolódott egymáshoz, akár azt is 
mondhatni, hogy az idők, a századok során egymásra épült. Tartós építményt csu-
pán erős alapokra lehet rakni, és a mi legerősebb alapunk ilyen szempontból a keleti 
örökség. Alkotók, népművészek előtt talán nem is kellene olyan példákat felhozni, 
hogy a gránátalma, a tulipán hogyan szerepelhet a mintakincsünkben, ha egyiket 
egyáltalán nem ismerjük, a másikat állítólag Hollandiából hozták be? 

Ez a keleti típusú örökség az évszázadok során természetes módon egészült ki a 
nyugatinak nevezett államok, népek szellemi kincseivel. Ha csupán a festett bútorok 
és a faragott kapuk mintakincsét vizsgálja valaki, hamarosan rádöbben, mennyi re-
neszánsz meg barokk motívum, díszítőelem bukkan fel köztük. Ezek mind a nyu-
gatról származó hatások megőrzött, beépült elemei.  

Egy ilyen alkalommal nem lehet célunk mélyreható elméleti vizsgálatokra, azon-
ban azt ki kell emelnünk, hogy a kézművesség is, anyanyelvünkhöz hasonlóan, a kü-
lönböző korok hatásait beépítette és meg is őrizte. Ez a tény olyan színessé és egye-
divé tette a magyar népművészetet, a tárgyalkotó szépteremtést, amely kitüntető fi-
gyelemre érdemesíti.  

Ismerünk ősi technikákat, például a kéregedények készítéséét, és ősi mintakin-
cset, mint a mértani ábrákét, 100 évvel ezelőtt a siklódi szuszékok oldalára is ilyene-
ket véstek.  
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Akik ezt a végtelenül gazdag, és még a magyar ember által sem eléggé ismert 
örökséget jól ismerik, gyakorolják és továbbadják, nagy szolgálatot tesznek. És nem 
csupán a magyaroknak, hanem mindenkinek. Hiszen ma már nincsenek ismeretlen, 
eltitkolt vagy fel nem fedezett értékek, mert a világ kinyílt, kitágult és a földrajzi tá-
volságok elképesztő módon lecsökkentek. Aminek a magyar népművészek a hordo-
zói, az kezd közkinccsé válni. Ez is jól mutatja, hogy milyen nagyszerű értékek bir-
tokosai vagyunk már csak azzal is, hogy magyarnak, székelynek születtünk. És aki 
belenevelkedett ebbe a kultúrkörbe, annak erős kötődései alakulnak ki.  

Manapság sokszor hallani, hogy a kárpát-medencei, gazdag szellemi örökségünk 
mintha feledésbe kezdene merülni. Akik ilyet mondanak, azt tapasztalták, hogy kör-
nyezetünkben élnek olyan emberek, akik vagy nem kíváncsiak erre a szellemi és tár-
gyi hagyatékra, vagy pedig szinte teljesen közömbösen viselkednek azzal szemben. 
Én úgy vélem, nincsen okunk ilyeneket mondani, és nincsen akkora veszély, mint 
sokan képzelik. Egy közösség kultúráját senki sem ismerheti tökéletesen, hiszen ah-
hoz tökéletes robotokra lenne szükség. De mindenki ismer belőle valamennyit. A 
szellemi, tárgyi értékek sokasága nem egy szigorúan felleltározott vagyon, amit min-
denkinek egyformán kell ismerni, gyakorolni. Van, aki szépen énekel, attól ne vár-
juk, hogy tanulmányokat írjon a motívumokról, és aki cserepet virágoz, talán nem a 
legjobb táncos, vagyis egy személynek talán elég egyetlen szakterületen jó és ügyes 
lenni.  

Nem feledhetjük, hogy, mint én is, legtöbben nem vagyunk, nem leszünk alko-
tók, népi mesterek, ám szeretjük és értékeljük azt, ami a mienk. Mi vagyunk az a 
tömeg, ami nélkül a legcsodálatosabb alkotások is egy idő után múzeumi tárgyakká 
válnának. Tudunk gyönyörködni az elhangzó népdalban, megbizsereg a vérünk a 
muzsikaszótól, áhítattal nézzük a szép faragványokat, szőtteményeket.  

Magyarán mondva attól van értéke egy szép tárgynak, hogy értő és érző emberek 
kezébe, tulajdonába kerül. A világ bármely pontján létrehozott új népi alkotás ezért 
képvisel más értéket, mint a gyári tömegtermék.  

Tudomásunk szerint a múltban sem a közösség minden tagja volt kézműves, tán-
cos, énekes. Tehát az alkotó emberek száma régebb sem lehetett túl magas. Tegyük 
hozzá: a kézművesség is folyamatosan változik. Változik az ízlés, az igény, és vál-
toznak a formák, a felhasznált színek, leginkább pedig a technikák.  

Ebben a megbolydult és félrevezetett világban elsősorban a népi kultúra az, ami 
állandó marad, amit nem lehet egyik napról a másikra félretenni, se megváltoztatni. 
Legyünk hozzá hűek, tiszteljük és becsüljük az alkotni képes embereket és ne kár-
hoztassuk az újítókat. Sok száz évnyi folyamatosságot jelez ez a kultúra, és csak ak-
kor tűnhet el, amikor már nem lesznek érző emberek a földön.  

Addig azonban vannak feladataink: éltetni, táplálni, támogatni és ugyanakkor 
örülni ennek a hagyatéknak. Ez a mi zászlónk, mert ez sosem cserélődött, és sosem 
csalódtunk benne.* 

 
 
*Elhangzott Székelyudvarhelyen 2016 januárjában, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrás-

központ székhelyén szervezett népművészeti kiállítás megnyitóján. 


