A szélső kelet fémművességét is jelentős darabok
képviselik. Ilyenek válogatott példáival szerepel
India és а XVII. századtól kezdve Perzsia, amelynek iparművészete török közvetítéssel XVI—
XVII. századi díszítőművészetünkben, lőleg agyagmüvességünkre és hímzéseinkre volt figyelemreméltó hatással.
A Déri-gyüjtemény hatalmas anyaga szakemberek részéről még tüzetes feldolgozásra vár.
Ha ezzel kapcsolatban szigorú rostálásnak vetik is

alá, értéke tárgyai nagy tömegének meghatározása
után csak növekedni fog.
A Déri-gyüjtemény megszerzése és megszervezése körül nagy érdeme van Czakó Elemérnek. 6
volt az, aki Dérit Debrecenhez kapcsolta. Ugyancsak Czakó, mint a Déri-múzeum bizottságának
elnöke 10 éven át irányította a múzeum berendezésének munkálatait I'etrovics Elek, Csányi Károly,
Viski Károly, Zoltai Lajos, Ecsedi István és Söreghi
János nagyértékű közreműködésével.
DIVALD KORNÉL

A DEBRECENI DÉRI-MÜZEUM
ÉPÜLETE
ár a háborút megelőző években
gyakran hangoztatott jelszóvá
vált, hogy Budapest székváros
kulturális fejlődése és fejlesztése túlságosan a vidék rovására történik. Szegényes kabáton ékes gomb, öreg, viharvert
íapipán, drága ezüst k u p a k :
ilyesmit mondogattak és írogattak akkoriban. A
háború utáni idők más és más szempontból, de
nagyjából igazolták ezt a látást. Annak a kultúrpolitikának. mely a kérdés rendkívüli fontosságál
felismerte és gyakorlati orvoslást keresett a bajok
ellen, az lett a céljává, hogy a nagyobb magyar
városok erősödjenek, fejlődjenek. Olyan vidéki
művelődési központokat keletkeztetett, melyek
részben hagyományaikkal, részint gazdasági, népességi viszonyaikkal a kulturális decentralizáció
számára alkalmasuknak látszottak. így keletkeztek az egyetemi városok. Az egyetemek után következtek egyéb közművelődési szervezetek is.
Közöttük egyike a legjelentékenyebbeknek a
mult év májusában ünnepélyesen megnyitott
debreceni Déri-Múzeuru.
Déri Frigyes Magyarországról idegenbeszakadt
gyáros nagylelkű hagyatéka volt a róla elnevezett
múzeum megalapításának, felépítésének legfőbb
indítéka. Déri nagy munkában és nyugati metropolisok kultúrájának magas feszültségében töltött
élet minden finomult tudásával olyan gyűjteményt szerzett össze, mely most büszkesége
Debrecennek. Déri Frigyes, a kitűnő műveltségű
műgyűjtő páratlan éleslátással felismerte a mi
viszonyainkat és ez volt rugója annak a tényének,
hogy gyűjteményét Debrecen városra hagyta.
Debrecen város is felismerte a nemes gesztus
rendkívüli jelentőségét. Páratlan áldozatkészség-
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gel, lelkes gonddal teremtett méltó szállást a
Déri-féle hagyatéknak. A város tanácsa igen
szerencsés választással 1923-ban G y ö r g y i D é n e s t , az Orsz. Magy. Iparművészeti Iskola tanárát és M ii n n i e h A l a d á r műépítészeket bízta
meg az épület tervezésével. Ök minden tekintetben
kitűnően oldották meg a r á j u k bízott feladatot.
Nem volt könnyű feladat. Nagyon megnehezítették
azok a korlátozások, melyeket a környezet történelmi levegője állított. A Múzeumot odaszánták
— és oda is építették — a város központjába, a
debreceni történelmi nevezetességű nagytemplom
s a nagy hagyományaiban minden tiszteletre méltó
Kollégium épülete mellé. Debrecen város és az
egész közönség történelemtisztelete úgy kívánták,
hogy az ú j épület hozzásimuljon ahhoz az újklasszikus alaphanghoz, amit a két épület ad
annak az egész városrésznek. Az építészek nagyon
finom stílusérzékkel olyan megoldást találtak,
mely eleget tesz a hagyománytisztelő város kívánságának is, de beleilleszkedik a haladó időbe is.
Pompás előtere, a Múzeum előtti park megoldása
már magábanveve is egészen rendkívüli szerencsés
megoldás — nálunk szinte ritkaságszámba megy.
Az előtér lesüllyesztése, az épülethez vezető széles
lépcsősor s a bejárathoz emelkedő kocsifeljáró, a
feljárat előtti vízmedencék, szobraikkal olyan
önmagukban is szép hatáseszközök, melyek kiemelik a Múzeum-épület értékeit.
Maga az épület előkelően nyugodt szimmetrikus
elrendezésű. A középső kupolás rész és a két szárny
előreugrik. A földszint magas lábazat. A rajta
álló két emeletet a párkányzatig futó oszlopok
fogják össze. Fent erős párkány és koszorú fut
körül az egész épületen és az alsó lábazati párkánnyal együtt igen finoman művészi összefoglalást ad az egész palotának. Igen nemesen érzett

ritmusa vau annak az Összefüggésnek, mely az oszlopok függőleges vonalai és a párkányok vízszintes
körbenfutása között van. Különösen kellemes és
klasszikusan nyugodt az oldalsó és hátsó homlokzatok kiképzése.
Az épület belső megoldása stílusában kötve volt
a külsője által. De az elrendezés, beosztás, térkihasználás magában foglalja mindazt a rafinált
leleményességet, amit a nyugati múzeumépítészet
elért. Itt a tervező művészeknek igen hathatósan
segítségére volt С z а к ó E l e m é r dr. államtitkár, aki a maga nagy tudását, tapasztalatait és
gyakorlati képzettségét állította sorompóba. Czakó
eleitől kezdve tíz éven át volt vezetője a Déri
Múzeum előkészítő bizottságának. Az ő lelkessége,
tudása és tekintélye segítette pompás befejezéshez a
tervet, ő r a j t a kívül Viski Károly (a debreeeniána),
Csányi Károly (az iparművészeti rész) és Petrovics

Elek (a szépművészeti rész), Ecsedi István a DériMúzeum jelenlegi és Zoltai Lajos nyugalmazott
igazgatója segédkeztek a belső elrendezés megoldásában. Az építészek mellett az ő érdemük is az a
szépségében és praktikumában is tökéletes megoldás, mely a Déri-Múzeumot Magyarország legmodernebben berendezett múzeumává teszi.
Mindennek a szép művészi teljesítménynek és
igen fontos művelődési eredménynek megteremtéséért különös elismerés illeti Debrecen városát és
közönségét, mely M a g o s s G y ö r g y , majd az ő
nyugalombavonulása után V á s á r y I s t v á n
polgármesterek vezetése mellett állandó figyelemmel kísérte a múzeum ügyének fejlődését. Ennek
a két kiváló érzékű polgármesternek minden részlet iránt elevenen éber érdeklődése és mégis nagyvonalú megértése szerzett Debrecennek olyan
múzeumot, mely méltán szolgál büszkeségére.
BELÉNYESSY ZSIGMOND

P A L Ó C FA K E R E S Z T E K
nagy általánosítások szeretete
és a tényekből szeparált szubjektivizmus legnagyobb tévedéseket éppen a nép dolgának
t a n u l m á n y o z á s á b a n okozza.
Valósággal iskolapéldája az
ilyesminek az a nemrégiben
igen előkelő helyen megjelent
írás, mely a nép művészi tevékenységéről még a
szenteltvizet is leszedi. Azt állítja, hogy nincs
benne egyéniség, eredetiség (szóval művészi érték).
Azt a szembetűnően szubjektív véleményt is megkockáztatja az író, hogy a népművészetet kultúrember nem is élvezheti.
Senki sem tagadja, hogy a népművészetre sokszor igen erős hatást gyakorol a nagy művészet, de
láttunk már példát az ellenkezőjére is. India,
Perzsia művészetére hatott a görögség művészete,
de azért a külön sajátosságokat, az «egyéniséget»
a hatás után sem lehet tőlük megtagadni. A reneszánszba beütő antik tanított meg minket arra.
hogy ne az egyes formák, a lelketlenített külsőségek után ítéljünk, hanem azt a tartalmat, szellemet keressük, mely a formák nagy összefoglalása,
organikus egyesítése révén valósággal ú j életet ad
nekik. Mert a klasszikus antik részletei, elemei,
formái, az azonosságuk mellett is, mégis csak mást
mondanak, más az életük, mint а XV. század
«antikjáé».
Illetékes helyen megadjuk ezekre az. általánosító
elmélkedésekre a megfelelő választ. Itt most éppen
a mi meggyőződésünk szerint a kultúrember

iparművészek és népművészet élvezetére képes
műbarátok számára akarjuk eredeti feltárásaink
eredményét bemutatni.
Alábbiakban egy nógrádmegyei palóc temetőnek
meglepően különleges fakeresztformáit mutatom
be iparművészeinknek néprajzi gyűjtéseimből,
mint érdekes példáját annak a formákat átalakító
talentumnak, mely nemhogy nélkülözné az
egyéniséget, de éppen szabadulni igyekszik a
kapott formák kiszabott kereteitől. Nem szolgailag
utánoz, hanem fokról-fokra mindjobban egyénivé
formál.
A magyar népművész a bonyolult formákat nem
tűri. Leegyszerűsíti, elvontabbá teszi őket. Ennek
a formaelvonó készségnek nagyszerű példáit látjuk népünknek régi egyházművészeti tárgyakat
utánzó alkotásaiban, melyekhez sorolhatjuk a
karanessági fakereszteket is. A katholikus magyarság sírját ékesítik ezek ősi temetkezőhelyén, a
templom körül, ahol a templomi bútorzatnak
díszítő elemei a faragó népművész képzeletét
könnyen megtermékenyítik. Onnan kerülnek faragványaiban a kegyeletet lerovó tárgyakra, elsősorban a síremlékekre.
Az egyszerű magyar lélek átgyúrja a leggazdagabb formákat is. A magyar iparművész szempontjából ezeknek az idegen formáknak magyaros átalakításai igen figyelemreméltók.
A katholikus temetők népművészete nem tartotta meg az ősi pogány formákat, melyek a protestáns temetők fejfáiban, kopjafáiban rejtőznek.
A kereszt alakja adta meg az alapot, amihez alkal-
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