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I. 

ISASZEGI SÍRKERESZTEK 

magyar vidékek megszokott képe: 
apróházas, messzeszóródó csen-
des falu a Cserhét dombjai alatt, 
a legszélső dombtetőn kicsiny 
templom, a domb lankéján a 
temető, melynek sírhantjai fö-
lött emberéletnyi időközelség-
ben szabadságharcunk egyik 

győzelmes-véres csatája tombolt. Az elnémult csata-
térnek nincsen idegenforgalma, városi ember nem 
sok járja és így kevesen tudják, hogy ez ma — 
népművészetünk szempontjából — csonkaorszá-
gunk egyik legszebb, leghangulatosabb temetője. 
Az e sorok mellett közölt szemelvények, mint leg-
jellegzetesebbek, a hasonló típusú keresztek százai 
közül vannak kiválogatva és ezekhez csupán annyit 
kell még hozzáképzelnünk, hogy egy részüknek 
eredetije színes. A felirat és az ornamentika vonal-
vésetének medrei piros, sárga és zöld festékkel 
vannak bedörzsölve és ezzel a kereszteknek ugyan-
azt a sajátos, utánozhatatlanul magyar jellegét 
domborítják ki, melyet az erdélyi és a túladunai 
sírkereszteken is megtalálunk s amelyeken a barbár 
őserő tisztasága és a naiv néplélek finom forma-
költészete olvadnak tömör harmóniába. Ha a keresz-
teket végignézzük, az lep meg rajtuk talán a leg-
jobban, hogy ezek nem elmúlt idők ereklyéi, hanem 
szép számmal vannak közöttük ú j a b b a k , sőt 
tavalyiak is. Vagyis itt élő népművészet van. Egy 

órányira a fővárostól. S a temető dombjáról alá-
tekintve a csendes kis féltót-félmagyar falura, melynek 
zsupposházfedeleinprimitíven szerelt rádió-antennák 
feszülnek, vályogból tapasztott házfalain mozi-

Isaszegi s í rkeresztek. 

plakátok tarkállanak és utcáinak csendjét teher-
autók bőgik fel tülkeikkel, lehetetlen el nem gon-
dolkodnunk népünk m ű v é s z ö s z t ö n é n e k irtózatos 
szívóssága felett. És szinte elcsodálkozunk azon, 
hogy a rádió-antennák póznáinak nincsen cifrára 
faragott kopjafaformájuk. 



II. 

AZ ALBERTI-IRSAI TEMETŐ 

Kettős falu, a Máv szegedi fővonalán: Alberti-Irsa. 
A két falunak külön temetője van, ott húzódik el 
mindkettő a vasúti töltés mentén s a Szegedre 
utazók a menetirány baloldalán láthatják. Bozontos 
akáccserjés nőtte be a luteránustemető öregrészét s 
a fiatal törzsek sűrűjéből fantasztikus hangulatot 
árasztó összevisszaságban feketéllenek elő a félre-
hajlott, itt-ott csomóba verődött, másutt szétszórtan 
álló, ma már színevesztett, cifrafaragásos fekete fej-
fák. Mintha Erdélyben járnánk, Ketesden vagy Nagy-
Baconban. Egyrészük földreesetten, fűbetemetve kor-
had, másrészük maholnap az elesettek mellé fekszik, 

de nagyobbrészük még áll és egészen újak is színes-
kednek közöttük. Mert valamikor színesek voltak 
a mai feketék is. Kék, sárga, piros és zöld színeik-
kel elevenné tarkázták az örökélet kertjét éppen úgy, 
mint erdélyi testvéreik. Széjjeltekintünk néma soraik 
között és azt látjuk, hogy még forma szerint is 
rokonok amazokkal. A legegyszerűbb kopjafaforma, 
úgy látszik, kiveszőben van, mert a legutolsó a 
nyolcvanas évekből való. Annál több változata 
van a tagolt- és a sírkőformájú fejfának. A százon-
felüli fejfa-erdőben három jellegzetes formai típust 
találunk: 
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J j l i c m i o b \ míiodik,típus ,van a leg-
gazdagabban kepviselve és ez a 
gazdagság főleg a főtagok és a 
kötőtagok változataiból adódik. 
A főtagok k e r e s z t r ó z s á k vagy 
liliomformák. 

A kötőtagok is kétfélék: 
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a többi felvételek tüntetik fel. Igen 
érdekes és csupán két pusztuló 
példányban van képviselve az 
ikerfejfa, nemkülönben az egy pél-
dányban képviselt hármasfejfa. 



A fejfák naívzamatú feliratait egy néprajzi gyűjtés 
méltathatná figyelemre. A sírkőforma lapos fejfák szö-
vegének és díszítésének elrendezése arány, egyensúly 
és ritmus tekintetében népművészetünk legfigyelemre-
méltóbb példái közé tartoznak. Külön figyelmet érdemel 
egyik-másiknak a színkompozíciója is, többek között 
például egy feketére festett parasztírásos fejfáé, melyen 
az írás vésete aranyozott. Megállítanak azok a relief-
szerűen díszített fejtáblák is, amelyek kedves egyszerű-

séggel mesélnek a faluratévedt barokformák sorsáról. 
A fejfakultusz — mint kiderült — a háború alatt 
szűnőben volt s a falusi bőség idejének emlékét 
néhány fölöttébb művészietlen gyári sírkő őrzi. Azóta 
— természetesen szégyenkezve — újra visszatérnek 
az olcsóbb és házilag is elkészíthető fejfához és 
bizonyéra nem is álmodnak arról, hogy a keserűen 
felpanaszolt gazdasági nyomorúságuk a népművészet 
elhaló törzséből fakasztott egy késői hajtást. 

AIberti«Jrsai fejfák. Rajzol ták Jaschik Álmos taní tványai . 

A magától értetődő dolgokról rendszerint meg- Beszélnek jó és rossz stílusról, de stílszerű alatt 
feledkeznek, vagy csak nagy ritkán teszik meg azokat, mindenki jó stílusnak megfelelő alkotásra gondol. 

t Emberekről is mondják, hogy ízlésesen öltözködik, 
úgy rendezkedik be, művészi alkotásokról pedig, 

Nem kell okvetlenül úgy élnünk, ahogyan tegnap hogy stílszerűek, de mindig csak jóízlésű, illetve 
éltünk. Ha ezen túltesszük magunkat, az új életnek jó stílusnak megfelelő dolgokra gondolunk, 
ezerféle módja kínálkozik. 

L 

A művészi alkotás egy soha ki nem merülő 
folyam. Ami a mai nemzedéknek modern, vagyis 
újszerű, az már nem az a következőnek. A művé-
szetben nincs egy egyedül helyes út. Csak a meg-
állás helytelen, mert ellentétes a művészetnek 
képzelőerőt és alkotóképességet követelő jellegével. 

Sokszor halljuk az „ízléses" és „ízléstelen" jelző-
ket. Ámde ízlés alatt rendszerint jó ízlést értünk. 

A művészet nem ért el célokat, nem talált föl 
igazságokat, nem oldott meg problémákat, melyek 
megingathatatlanok lennének. Az emberiélekben 
rejlik, hogy- minden ismétlődő benyomás annál 
inkább tompul el, mennél többször ismétlődik; 
ezért nem állhat meg egy percig sem a művészet, 
mindig újabb meg újabb formák és alakításokra 
kell törekednie. Amíg művészet lesz, szüntelenül 
az újat fogja keresni. Az igazi művész kereső lesz 
mindig. 


