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azt regéli, hogy 
mikor Sába királynője 
meglátogatta Salamont s 
az megmutatta vendé-
gének házának minden 
ékességét, a királynő az 
egyik terem ajtajánál meg-
hőkölve hátrált vissza, 
mert a termet egészé-

ben halastónak nézte. Ugyanis a terem padló-
mozaikja vízmedencét ábrázolt mindennemű 
vízi exotikummal. Ha ez valóban így vala, 
úgy Salamon felette udvariatlan vendéglátó 
vala, aki ilyen meglepetésekkel zaklatta fel 
látogatói idegeit ; s mindenekfelett nagyon 
filiszter művészeti felfogású, hogy ilyen gye-
rekes trükkökben gyönyörködött. De hát a 
Korán tüzes fantáziájú és parlagi esztétiká-
ban kedvét lelő írója saját ízléséhez torzí-
totta azt, amit legendás elbeszélések után 
hallott. A szentírás tiszta leírása után Salamon 
a műértők között is első helyen állhatott, 
aki ilyen kültelki „attrakciókéban nem lelhette 
örömét. 

Ugyancsak egy későbbi perzsa író lelken-
dezve írja le I. Chosroes király szőnyegét, 
aki dísztermének padlójára kertjének képe-
mását akarta varázsolni szőnyegen. Az író 
szerint a virágágyak és utak a tökéletes 
hűség folytán önkénytelenül rávitték a belé-
pőt, hogy azok nyomdokain járjon ; a virág-
ágyakban díszlő virágok hallucinálásra haj-
lamosítva, valósággal izgatták az orrcimpá-
kat ; a csobogó szökőkút elandalította a sző-
nyegen lépdelőt, az utakon sétáló, ezer színben 
pompázó madarak kitérésre késztették a 
sétálót. Szerencsére megvan ezeknek a sző-
nyegeknek a másolata, amit egy kiváló miniá-
tor hagyott reánk. Ha számba is vesszük a 
miniáfor redukáló, sematizáló másolását, akkor 
is a szőnyeg egészen becsületes szőnyeg-
szövő mesterember munkája, akinek vérében 
volt a technikának belső természete s így 
esztétikai szabálya, azért a kertet szőnyegbe 
szőve, annyira át- és áfstilizálta, hogy a virág-
ágyak négyzetes beosztásán, az utak neutrális 
sávokká való lefokozásán, a virágok és álla-
tok szinte rejtvényszerű átformálásán kívül 
mást alig látunk. Ilyen lehetett Salamon király 
padlózata is. 

így a Korán és a keleti krónika-író művé-
szetekben járatlan érzéke a természethűség-
ben látja a művészet célját és diadalát, míg a 
tisztult királyi ízlés a valóságnak az illető 
technikába vetített, többé-kevésbbé átalakított 

másában. A nemes görög ízlés természet-
szerűleg csak geometrikus márványkocka-
mintázatban lelhette gyönyörűségét, amelyben 
a meandervonal mint szegély gyakori szere-
pet játszott, ami nem más, mint a kisázsiai 
Meander-folyó művészi átstilizálása, míg a 
középteret egyéb mértani ábrázolások művészi 
szövedéke töltötte ki. A hellénisztikus-római 
művészet minden geniális gazdagsága, újdon-
sága és változatossága dacára a régi dicső-
ségnek immár visszfénye, ahol első pilla-
natra megvesztegető pazarság nem enged 
ráeszmélni a szerkezeti észszerűségnek gya-
kori fogyatékosságára, az anyagszerűség 
vonalából való kisiklásra. Ekkor keletkeznek 
az Alexander csatáját ábrázoló padlómozai-
kok, amelyeknél mégis csak furcsa érzés 
lehetett, midőn a dicső hős képére lépett a 
tisztelő utód vagy honfi. Mily esztelenség! 
S mily kevesen jöttek rá régente és gondol-
nak reá mostan is! A másik műtörfénelmi 
nevezetességű trükk, midőn az ebédlő padló-
ján, márványmozaikon, éíelhulladékok voltak 
szemlélhefők, ami a római hírhedt tivornyá-
zások végén falán még stílszerű lehetett volna, 
de előttük és a józanság napjaiban a söpret-
len szoba ízlésfelen hatását kelthette. Az elfa-
jult ízlés odáig vetemedett, hogy utóbb nem-
csak állatok (cave canem !), hanem a legkivá-
lóbb hadvezérek és bölcselők arcképe került 
le a tabulárium faláról a padlóra, sőt a cini-
kus világnézlet már abban sem látott isten-
káromlást, hogy az egész Olimpust összes 
isteneivel lealázta a talpak alá. Diogenes egy 
ilyen teremben nem tudván, tiszteletből az 
istenek iránt, hova köpni, a házigazda arcát 
használta fel e célra, mondván, hogy nincs 
egyéb megfelelő hely az egész teremben. Se 
non è vero, è ben frovato. 

És ehhez nem is kellett vallási cinizmus, 
az istenekkel való komázás, mert a középkor 
miszticizmusban úszó, őszinte vallásossága 
is rátévedett. Kezdetben természetesen az 
őskeresztény, kafakombai egyszerűség, amely 
a világ legmonumentálisabb dekoratív művé-
szetét, a fali mozaikot szülte, a padlón szin-
tén az ős-ösztön szerint csak geometrikus 
ábrázolást terített ki, amelynek csodás vál-
tozatossága, gazdagsága, vonalmeneteinek 
szépsége, színeinek harmonikus összecsen-
gése, rajzának aprólékossága ellenére sze-
rénysége ma is utói nem ért példaként áll az 
értelmetlen utóvilág előtt, amely soha figye-
lemre nem méltatta, meg nem értette. Legalább 
a XIX. század keramikagyárosai nem. Nem 
is utalok Ravenna és Grado mesés padlóira, 
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sőt a római bazilikákat is mellőzve, csak a 
közel-velencei szt. Márk-templom istenített már-
ványmozaik-padlózatára emlékeztetek, amely 
bizonyára nálunk is sokakban hagyott feled-
hetetlen emléket. 

A középkori német-francia szellem, amely 
telítve volt a szimbolumok rajával s minden 
értelmi fogalomra rögtön érzékelhető, habár 
képletes kifejezést keresett, rövidesen tév-
útra vitte a templom padlózatának kiképzé-
sét. Nem elégedett meg azzal, hogy falait 
freskó-ciklusokkal borította ; az ablakokba 
szenteket sorakoztatott üvegmozaikból ; az 
oltárokon a hármas olasz santa conversatione 
helyett valósággal a mindszentek lifániáját 
faragta fába ; sőt minden pillérre még tornyos 
fülkét tapasztott, akár madárfészkekef, hogy 
azokba a szentek szobrait állíthassa ; a pado-
kon hol intarziával, de leginkább faszoborban 
az erényeket, bűnöket ábrázolta szimbolikus 
állatsereglettel ; szóval minden kihasználható 
teret agyonzsúfolt a fartalmi ábrázolás vala-
melyes formájával : az ilyen filozofáló, kép-
dús lelkületnek a geometrikus dísszel borított 
padló is csakhamar tartalmatlan és üres lett. 
Nemsokára megjelennek előbb a szimbolu-
mok, az elemek, az állat-kör, a paradicsom 
folyói, az évszakok, az élet és a halál, nyo-
mukban a biblia ábrázolásai : próféták, apos-
tolok, evangélisták, egyes jelenetek, végül 
még a Szentháromság is. Néha az ó- vagy 
újszövetséggel kapcsolatba hozható hellén 
mitológia is besetlenkedik. Vagyis eljutottunk 
a hellénisztikus realizmushoz más indító okból : 
az öntudatlan istenkáromláshoz. Lábbal tapod-
ták a legszentebbet, Szt. Bernádnak kellett 
eljönnie, hogy erre a kézenfekvő dologra fel-
nyissa az embernek szemét. Kemény szavak-
kal korholja meggondolatlan tiszteletlenségü-
ket : saepe spuitur in os angeli, saepe alicuius 
sanctorum faciès calcibus tunditur transeun-
tium. De szava a pusztába kiáltóé maradt. 
Reformja még rendtársai körében is csak-
hamar feledésbe ment, annyira erősen gyökere-
zett bennük a gazdag ábrázolások szeretete. 

2. A MODERN EGYHÁZI ÉPÍTÉSZETBEN. 
A XIX. század templomépítészete a templom-

padozatra vajmi kevés súlyt helyezett. Az álta-
lános szegénység és a hívek érzéketlensége 
a templom fenntartása, díszítése körül való 
kötelességük iránt, nem engedte meg a mű-
vészibb kiképzést.: a padlónál mindig elszik-
kadt minden pénzforrás. Az iparlelkületű épí-
tészek pedig gyors befejezésre törekedtek ; 
művészi ambíciójuk, nevük megörökítése úgy 
sem vala céljuk. Az építtető meg talán soha-
sem látott egyebet a székesegyházak nagy, 
négyzetes márványburkolatánál ; arra falun, 
kis városban nem telik. Következtek tehát az 

olcsó, gyári szurrogátumok, a terrazzo- és 
keramikus lapok. Róluk lényegükben még ké-
sőbb esik szó. Most csak a rajtuk levő ábrá-
zolások lelketlensége felett sírjunk egy sort. 
A meander-szegélyezés és fehér-szürke, 
hamvasvörös négyzetlapoknak kombinációja 
majdnem minden templomban ugyanazon 
unalomkeltő egyhangúságban tér vissza ; néha 
változatosság kedvéért fekete-szürke párosu-
lás is előfordul. A padlóra tekintve egyszerre 
tisztában vagyunk minden rejtett szépségével : 
véges-végig ugyanaz a motívum, üres, fárasztó, 
érdeklődést megölő. Ám esetleg mégis van 
élet benne, ebben azonban nincs köszönet. 
Ha a padok közti utak és szabad terek tér-
ségesek, hamarosan a nyugtalanság érzete 
kel fel : mintha a sakkfáblaszerű padozat 
mozogni kezdene és a szem rövidesen vibrá-
lásba esik. E baj egyként jelentkezik akár 
nagyok, akár kicsinyek a kockák. A régi 
ó-keresztény, főként olasz femplompadlók 
márványkockái alig három-négy négyzet-
centiméíernyiek. Az ábrázolás tehát szorosan 
sorakozik ; távlatra még akkor sem hat ki-
hívóan, figyelmet erővel magára irányítóan, 
ha mindjárt az egyes összábrázolások két-
három méter átmérőjűek is. A padló rajza, 
összetétele nem vonja le a tekintetet a földre ; 
futólag kellemes benyomást kelt és egész 
szépségét csak a közelről neki szentelt figye-
lemre tárja ki. A rajznak úgyszólván négyzet-
méterenként való változása barangolásra kész-
tet a templomban. É s minden kör vagy 
négyzetes vagy egységkép újabb és újabb 
rajzmotívumot mutat. Mihelyt tehát a szerényen 
megvonuló hamupipőkefermészetű padlózat 
részletszépségeif kutatjuk, ki nem fogyunk 
a meglepetésekből, szédületes változatosság-
ból. A középkor kezdetben szintén ezen a 
nyomon jár, bár, mint mindjárt látni fogjuk, 
új anyagot használ fel ; sőt midőn a szim-
bolikus és alakos ábrázolás alkalmazásával 
már vét az esztétika és a gyengédebb vallásos 
érzés ellen, az egésznek összefoglalásában, 
teháf a nagyobbik részben még mindig pazar 
bőségben ontja a geometrikus formákat, vonal-
meneteket, szalagfonódásokat. Cementlap-
gyárosaink árjegyzékei ugyanazt a négy-öt 
mintát nyúzzák kínos erőltetéssel. Alapjában 
kakuktojás mind ahány. Amint az akadémikus 
iskolákon tanult építészeknek templomai sivá-
ran egyformák ; a templom belső színes ki-
képzése meg javarészt szobafestőkből ön-
hatalmilag felavanzsált „templomi műfesfők", 
vagy az érvényesülés útjáról lecsúszott diplo-
más „festőművészek" szívef facsarító üres-
sége ; oltárok, padok, szobrok „grödeni" 
jelességek; az ablakok üvegre felvont matricák: 
úgy a cementpadlók színe és rajza a XIX. 
századnak úgy vallási mini művészeti szem- 1 2 7 
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V á g ó József . 

pontból találó szegénységi bizonyítványa. 
A lejtő legalsó részén áll a terrazzónak ne-
vezett padlóburkolás, amely egyébként minden 
mosókonyhában is ott jeleskedik a „párisi 
hurkára" emlékeztető anyagösszetételében. 

A régi koroknak is voltak esztétikai ki-
siklásai, hiszen minden emberi műnek meg-
van az Achilles-sarka. Különösen másod-
virágzásában, midőn új rétegek kezébe kerül, 
fajul el egykönnyen. Am a XIX. század szé-
gyenletes elfévelyedéseig nem ér fel egy sem. 
Mindig maradt benne egy szemernyi a régi 
erőből és igazságból. Itt azonban, különösen 
hogy a falánk természetű gyáripar vetette rá 
magát a művészetre, a modern kémia és 
technika kerítette kézre, okvetlenül elsilányult. 
Az északi padlóművészet is kénytelen volt 
új anyag után nyúlni, mert nem állt könnyen 
rendelkezésére márvány. Az antik és ó-keresz-
tény padlók mind apró márványdarabokból 
tevődtek össze, amelyeket a tervezett rajz 
alapján metszettek négyzetesekre, ékalakúakra, 
de igen gyakran a görbének minden elbájoló 
csalafintaságát követő formájára ; ilyenkor az 
összetétel még érdekesebb. Az Alpeseken 
innen a márvány nehezen szerezhető meg ; 
már Nagy Károlyék is az antik világot zsák-
mányolják ki bazilikáiknak márványoszlopok-
kal való ellátása kedvéért ; később a gótika 
csak fafaragást ismer; a reneszansz-ban meg 
egyenesen feladja a meddő küzdelmet, mert 
az új, finomabb, lágyabb szépségformákat 
terméskőbe vésni lehetetlen, fában pedig ki-
fejezéstelen. Monumentálisabb feladatoknál a 
bronzzal viaskodik szerencsésen. Padlóburko-
lásra tehát gondolni sem lehetett. Azonban 
talált művészi pótlást, melyből a középkor 
elragadó keramiája fejlődött ki : az égetett és 
színezett agyagot. Edénynek már régóta 
kedvelt volt, sőt mint dísztárgy a keleti keres-
kedelem révén északra került arabs-perzsa 
kancsók kapósak voltak. Lassankint Francia-
és Németországban nagykiterjedésű kerámiai 
ipar fejlődik, amely természetesen nagy súlyt 
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kemény-tartósságára és mindenekfelett a reá 
ömlesztett színezésre, a glazúrra. Régi padló-
maradvány, sajnos, alig maradt fenn egy 
kevés a külföld múzeumaiban, de a rokon 
kályhacsempék fogalmat nyújthatnak csodás 
rajz és színbeli szépségéről. És pusztulásuk 
nem annyira törékenységüknek tudható be, 
bár hiszen a márványpadló is romlandó, ha-
nem inkább a reneszansz-barok idők ízlés-
változásának, amely minden kaleidoszkópikus 
színgazdagságot száműzött ; színes ablakokat 
a dómokból kiemelt ; élénk falfestményeket 
márványnyal vagy stukkóval helyettesített s 
így a neki tarka-barkának látszó padló-
csempéket is kiszórta. A padlócsempék idő-
álló, százados erőssége csak az anyag minő-
ségétől és megmunkálásától függ. 

Minthogy azonban drágább mint a cement, 
a gyáripar kitért útjából. Hiszen még a kály-
háknál is azt a futásra késztető, piszkos 
barna színmázat alkalmazta, amely a priori 
elrontotta minden jóízlésű lakó örömét. Fehér 
kályha meg félszázadon át valóban oly ritka 
volt, mint a fehér holló. A gyárosok tehát 
színes keramikus padlóra nem is gondoltak ; 
nem fizette volna ki magát. Már pedig ma, 
midőn a léleknek befelé mélyedése mindjobban 
erősödik ; midőn misztikus hangulatok áhítása 
minden valószínűség szerint a zártabb vilá-
gítású templomok szeretetét fogja felkelteni; 
a templompadló sem maradhat meg veréb-
szürkeségében,hanem középkorias színpalástot 
fog kiteríteni. De nemcsak az új templomok, 
hanem a meglevők is, kivéve a reneszansz-
barok jellegűeket, megáhítják a nyugodt, de 
színesebb padlót. Majdnem elvül mondhatnók 
ki: a lefokozott, tompított világítás, színgazda-
gabb padlót kíván. 

Természetesen a színgazdagság alatt nem 
szabad húsvéti piros tojásra gondolni, sem 
hupikékre. Amint a rajzban a padlónak sze-
rény mintázásúnak kell lenni, úgy a színes 
padlónak finom értékeléssel kell simulnia a 
templom festéséhez, általában színhangulatá-
hoz. Annak szerény szőnyege. S úgy látszik, 
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ebben hibázik egyik német kerámiai gyár, 
amely végre dicséretes szándékkal akarja fel-
újítani a középkor szépséges kerámiájái, s 
már több templomot látott el újfajta padlóival. 
Kiindulópontja részben a déli márványkocka-
rendszer; szorosan, szinte szolgailag követve 
rajzban az ó-kereszfény padlómintákat, de 
kerámiában ; részben kisebb figyelmet szen-
telve a német-francia virágzókori kerámiának 
a gótika jó idejében, inkább holland rene-
szansz-festók képeiről másol. És éppen itt a 
megölő hiba. A reneszánsz már magában 
nem jó padlótervező ; Velence és a terra ferma 
piktorainak képein még akad itt-ott figyelemre-
méltó márványpadló-mintázás, amely rend-
szerint a fehér és vörös változatában nagyobb 
rajzot ad s így simul a reneszánsz nagyobb-
lendülefű vonalrifmusához. A hollandi rene-
szanszisták pedig a felette polgári józanságú 
lakás- és templompadlózatokat másolták át 
képeikre, amelyek rendszerint egy vizenyős 
sárga és vörös kocka- vagy csillagmintázattal 
elégszenek meg. Se rajzuk, se színezésük 
nem megkapó vagy csak vonzó is. S a német 
új tervező, minthogy a régi művészek képei 
„nyomán" tervezett s nem másolta szolgailag, 
egészen elsózta a dolgot. Minden, más művész 
„után", „szellemében" dolgozó művész a priori 
elárulja, hogy nincs tehetsége sem eredeti alko-
tásra, sem a réginek valamelyes nemes válto-
zatára. Igazi művésztehetség mindent és min-
denkit tanulmányoz,minden régi műből hasznos 
fanulságokat von le, általuk szelleme gazdag-
szik,izmosodik,sokoldalúvá fejlik, eredeti virág-
zásba szökken, de soha visszhangja nem lesz 
másnak. A német gyár vállalkozása tehát felette 
dicséretes, de művé-
szi értelemben ered-
ményes nem lehet. 

Titkos vágyam per-
sze, hogy mi ezt jobb-
banoldjukmeg.Nem is 
teszek le a reményről, 
hogy a háború után 
iparművészeti iskolá-
inknak kerámikus osz-
tályaival egybefogva, 
erre rátermett művé-
szeinkkel szövetkezve, 
sikerülni fog egy ki-
fogástalan, a régi nívó-
val egyenlő, szellem-
ben, szépségben, szo-
lidságban rokon min-
takollekciót készíteni. 
Természetesen azután 
következik a dolog 
boldogabbik vége : a 
nagyvállalkozók ma-
kacs elzárkozottságá- £ vágó József . 
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val való küzdelem. Mert végre kisemberek 
lelkes akarata nem elegendő e célra, amelyre 
nagy tőke kell, hogy el lehessen árasztani az 
ország minden templomát, középületét, sőt 
bérházát is. Pedig bizonyos, hogy kitűnő 
befektetés volna, mert a szépség mindig hódít 
s különösen most, midőn végre az esztétikai 
érzés a nagy közönségben úgy-ahogy, de 
mégis éledőben van. 

Pedig nekünk okvetlenül itt kell bekapcso-
lódnunk reformunkkal, mert a reneszánsz 
vakító fénye aligha fog egyhamar végigcsil-
lannitemplomaink padlóján. Hiszen reneszansz-
sfílű vagy, mondjuk, ízű templomot ma csak 
székesegyháznak építenek vagy, miként a fő-
város a Szt. István-templomot, kivételes és 
egyetlen városi látványosságnak. A rene-
szánsz padlója fényesre csiszolt márvány-
lapokból áll, amely Olaszországban a leg-
olcsóbb anyag, hiszen erdeje, fája nem akad. 
De ezt az anyagot sem alkalmazza többé 
ó-kereszfény és középkori értelemben apró 
pittykövekké aprítva és mozaikszerűen ara-
beszkké varázsolva, hanem mint önálló, te-
remtő és mindenekfelett az új helyzetet és 
igényeket számontartó szellem a padlót 
ismét az épület belsejével összhangban oldja 
meg. A reneszánsz-templom tetőzete akár 
lapos, akár boltozott, nagyobbára gyönyörű 
kazetfarendszerrel van borítva, ami az egy-
mást keresztező gerendázat művészi kiképzése 
és esetleg stukkóba való áttétele, amelynek 
négyzetes középterét rozetfa díszíti, ami a 
négyzetes nyíláson át bekandikáló csillagnak 
művészi képe. A reneszánsz padlórakó tehát 
úgy gondolkozik, hogy ez a tetőzet a csillogó 

márványpadlón visz-
szatükröződik. Meg-
van azonban az a hát-
ránya, hogy az ide-
odajárás folytán a 
tükörkép eltolódik és 
eltorzul, azért tehát a 
padlón megrögzíti már-
ványkazettával és ro-
zettával. De amint a 
messziről vetített tü-
körkép is csak kontúr-
vonalakat és foltokat 
ad vissza, a részletek 
pedig elhomályosod-
nak, úgy a reneszansz-
padló a fehér márvány-
alapba csak nagy szí-
nes sávos négyzete-
ket rak be, közepébe 
vagy váltakozó sor-

J rendben a négyzetek-
kel teljes körfoltokat, 
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bolikusan jelzi a tetőzet kiképzését, míg annak 
eltolódott, torz visszfényét a világos és sötét 
márványfoltok váltakozása által lehetetlenné 
teszi. Ez művészi invenció, ez geniális bele-
illeszkedés, vagyis új korban, új környezet-
ben új művészet. 

A bárok ugyanazon kiváló érzékkel mindent 
kiforgat megszokott sodrából és új szellemé-
nek megfelelően egészen új padlórendszerf 
talál ki. Olaszországban ugyan még sokáig 
eltart a kazetfavetülefi padló, de érthető, 
mert a barok-templomokban is erősen ked-
velik, különösen régi laposfedelű, bazilikális 
templomok átbarokizálásánál. Sokszor meg-
marad a padló, míg az egész templom bárok 
belső díszt ölt, aminek a szerkezetre való 
ráaggafása nyilvánvaló. De meg az olasz 
pazar színorgiákaf kedvelő lelkülete is cso-
dás márványpadló-intarziákkal borítja be a 
templomokat, miután előbb már a falakon 
is damasztszerű márványintarziával űzött káp-
rázatos, de nem abszolút művészi értékű 
játékot (S. Martino Nápolyban, jezsuita-
templom Velencében). Ezek nem elvi irány-
adók, mert hisz ma már minderősebb a meg-
győződés, hogy bár a bárok Olaszországban 
csírázik ki és virágzik fel tropikus bujaság-
ban, tele csodálatos szépségű szertelenségek-
kel, amelyek láttára az értelem lázadozását 

el kell csitítgatnunk, hogy az érzékek má-
moros gyönyörben éldeleghessenek : de az 
igazi bárok fénye Dél-Németországban és 
Ausztriában ragyogott fel. Térkomponáló ereje 
itt fejlett ki egész teljében. A boltozatokat 
óriási freskók lepik el, amelyeknek vissza-
tükröződése nem kívánatos a padlón. De a 
kazetta visszképe sem indokolt többé, mert 
nincs meg a tetőzeten, tehát elmarad. 
Ez olyan természetes matematikai művelet, 
mint 2—2 = 0, t. i. a barok-korban ; mert 
nálunk újabban egy fényes templomnál éppen 
az ellenkezőjét cselekedték, mert hiányzott 
a műtörténelmi alapon fejlett esztétikai érzék. 
Helyébe olyan anyagot kellett keresni, ami 
díszes, pompás, fényes, de nem tükröződő ; 
azonfelül szerény, feltűnésre nem vágyó, 
nemesen tartózkodó, mert hiszen a barok-
templom stukkófalazatának sokszínű csillo-
gása, az oltárok, szószékek, karzatkerítések 
gazdag aranyozása sem tette kívánatossá a 
vakító visszaverődést. A művészek tehát 
rátaláltak a metlachi és kelheimi márványra 
és rokonfajtáira, amelyek csiszolva, enyhe 
fényben csillámlanak ; a meleg sárgás szín-
nek leheletszerű árnyékolásával bírnak. A 
Kolumbus-tojás tehát ismét állt. 

Sajnos, nálunk a Kolumbusok ritkák,ellenben 
még mindig a műtörténelmi kaptafák divatosak. 

Vágó József . J. Vágó . 
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