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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mazkodnia kellett. Nem vihették át az íísi kopjafaformákat. De a templomban látott reneszánsz,
barokk és rokokó forma elemei kezükügyébe estek.
Az egyszerű lélek csodálatos stilizálóerejével tették
magukévá, úgy hogy amellett formagazdagságot
adtak a kereszt egyszerű motívumának.
l'alócfakereszt - gyűjteményem gazdagabb és
tömörebb barokk formákat leegyszerűsítő sorozatot mutat. A legrégebbi alakon még erősen érezhető a templomi bútorzat neliéz barokk ékítményeinek formagazdagsága, de minél újabb időből
való a kereszt, annál inkább szabadulni látszik
ettől az utánzó hatástól és eredetiségre törekedvén,
annyira leegyszerűsödik, hogy már alig ismerhető
fel az eredeti, de idegen forma jelleme. A magyar
parasztkertek kedves dísze, a Jézus szíve virága
vagy lakatvirág (Diclita) belekapcsolódik s ez
határozottan újszerűvé teszi a régi alakot. Űj
alakot ölt a fakereszt az angyalok ráillesztésével is.
A szívmotívum adja a fakereszt lábazatát, mely-

ből a kereszt emelkedik ki oldalt tulipánnal, szívvirággal ékesítve.
Az élet rohamosabb haladása még inkább hozzájárul a formaelvonáshoz. Az újabb síremlékek
már nein olyan gondos, aprólékos faragásúak.
Gyorsabban kifűrészelhető egyszerűbb alapalakot
választanak, elvontabb, bár tagadhatatlanul ízlésesebb díszítményekkel, ami nagy mértékben
hozzájárul az újabb fakeresztek stilizált részleteinek fejlődéséhez. A fának nem hagyják meg természetes színét, hanem befestik az ősi gyász színeivel vagy fehérre vagy kékre.
A bemutatott karancssági fakeresztek egyéb
részleteit nem szükséges magyaráznunk, világosan
beszélnek azokról képeink s azt hiszem nem volt
hiábavaló munka ezek megismertetése, olvasóink
ítéljenek népművészetünk eredetisége, egyénisége
és élvezhetősége felett. Az iparművészek pedig dönthetnek abban a nagy kérdésben, vájjon lehet-e
haszonnal tanulmányozniok a nép művészetét.
Dr. ÉBNER SÁNDOR
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