
ható. Vasárnapokon délután zárva marad. 
A kiállításon eddig a következő kiállítók 
vesznek részt: 
Textil: Bazala Béláné, Bikfalvy Adél, Cz. Bikfalvy 

Hella, Búzás Ilona és Borbála, Csatth Nusi, 
Dér Ibolya, Erdélyi Olga, Fertsek Elza, 
Gödöllői Textiltelep, Göndör Sándor, Greco 
Gobelin r.-t., Izabella Háziipari Egylet, K. Kal-
már Ágnes, Kalmár Margit, Kele Vilma, 
Kovács Erzsébet, Lénárt Béláné dr., Maksay 
Nelli, Mezei Boriska, Orsz. Magyar Házi-
ipari Szövetség, Our Shop, Orsó-Rokka Házi-
ipari Szövetkezet, Révai Éva, Somogyi Piroska, 
Steiner Lola, Szesztrics Mihály, Szontagh 
Aranka, Sztojanovics Milica, Vaitzik Edéné. 

Könyvkötészet és bőrdíszművesség: Danitz Júlia, 
E. Gondos Emmy, Göndör Sándor, Halász 
Berta, Harrer Flóra, Kele Vilma, Kis Walde-
már, Oppel Magda, Schön Emmy, Schöntheil 
Irén és Margit, Tötössy Ella, Vozóry Emmi. 

Ötvös-ékszer: Aczél Edith, Békesy Hajnal, Fodor 
Ferencné, Gombéssy Anna, Keresztényi Dániel 
és Pál, Kiss Ferenc, Magyar Művészeti Műhely, 

F. Ripper Margit dr.. Stúdió Művészeti Műhely, 
Szabó Olga, Tóth Gyula. 

Fadíszmű és gyermekjáték: Dömök Teréz, Edvi 
Illés Panni, Furherr Olga, Grabowieczky Léon, 
Holló Mihály, Kokesch Katalin, Ölenyik 
Géza, Papp Hermin, Próder Lajos. 

Kerámia: Borszéky Frigyes, Füredi René. Gádor 
István, Hódmezővásárhelyi agyagipar-telep, 
Jakó Géza, Kerámos r.-t., Lakatos Artúr— 
Wadlsteiner Ferenc, Ligeti Miklós, Zilzer 
Hajnalka, Zsolnay-gyárak. 

Kisplasztika: Beck Ö. Fülöp, Bor Pál, Bory Jenő, 
Zs. Csiszér János, Horváth Géza, Irsay István, 
K. Kalmár Elza, Kisfaludy Stróbl Zsigmond, 
Lux Elek, Medgyessy Ferenc, Pásztor János, 
Sóvári János, Szentgyörgyi István, Varga Irén, 
Vedres Márk. 

Márvány ipar: Seenger Béla r.-t. 
Bútor: Damkó Ödön—Udvary István, Holló Mihály, 

Tóth Gyula—Michl Alajos Gyár r.-t., Simay 
Lajos és Böhm Béla. 

Csillár: Kulcsár Sándor. 
Kárpitosmunkák: Bodonyi Jenő, Bodon Károly— 

Grossmann Ármin, Fischer Zsigmond. 

KELETI-SZŐNYEG KIÁLLÍTÁS 
ÍRTA CSÁNYI KÁROLY 

Szőnyegkedvelők Egyesü- gyakran fordulnak elő a későbbi német-
lete az 0 . M. Iparművé- alföldi festők képein is, így pl. Gonzales 
szeti Múzeumban magán- (1618—84.) pompás festményén a Szép-
tulajdonban lévő régi és művészeti Múzeumban, mely Jacques van 
nagyértékű szőnyegekből Eyck családját ábrázolja. A festmény bal 
gazdag kiállítást rendezett, oldalán álló asztalt borítja az ilyen ara-
mely földrajzi csoportosí- beszkes mintázatú szőnyeg, mely jellegze-

tásban, tanulságos összeállításban mutatta tes rajzáról jól felismerhető, 
be a régi szőnyegek legérdekesebb vál- A kiállítás leggazdagabb csoportját az 
fajait. A kisázsiai szőnyegek közt a leg- Usak-szőnyegek alkotják. Kis- és nagy-
régibb példányok mértani díszítésűek. méretű darabokat ismerünk, mindkét cso-
Ezek a szakirodalomban Holbein-szőnye- port rajzban meglehetősen eltérő. Nevüket 
gek néven ismeretesek, mert ábrázolásuk Kisázsiának Usak nevű városától kapták. 
Holbein festményein elég gyakran elő- A kis Usák-szőnyegek közt találjuk a 
fordul. A keret díszítésére a régi arab régibb példányokat. Tagozásuk jellemző 
ú. n. kufi írásjegyeit használták fel. Mindig és a nagy Usák-szőnyegekével rokon, 
egyforma rajzzal és piros-sárga színben Színezésükben a piros és kék színnek jut 
készültek a XVI—XVII. században, a szin- jelentős szerep. A keret vagy felhőszala-
tén m é r t a n i jellegű, 
a r a b e s z k e s szőnye-
gek. A keretben eleinte 
a Holbein-szőnyegek-
ről ismert fonadékdíszt 
alkalmazták; később, 
a k ina i művészetből 
átvett f e l h ő s z a l a g o t 
használják. Legrégibb 
ábrázolásait a velen-
cei festők képein lát-
juk, a XVI-ik század" 
elejétől kezdve.de elég Pogény Móric rajza. 

gos, vagy arabeszkes 
ívekkel díszített. Fest-
ményeken a XVI-ik 
s z á z a d k ö z e p é t ő l 
kezdve fordulnak elő 
és pedig leginkább az 
olasz-festők képein,de 
csakis a XVII-ik szá-
zad közepéig; bár e 
típus néhány képvise-
lője még későbben, 
egészen a XVIII-ik 
századig is előfordul. 



| A nagy Usák-szőnyegek rajza és mérete a 
! Szafidakori perzsaszőnyeg tagozására em-
| lékeztet, de attól eltérő színezésű. Itt is a 
i piros és a kék szín a túlnyomó. Az olasz, 
I spanyol és hollandi festők gyakran ábrá-

Í
zolták festményeiken a XVI-ik és XVII-ik 
században. Legismertebb ezek közt Paris 
Bordone (1500—1570) „Gyűrű" című fest-
ménye a velencei képtárban. 

A régebben madaras-nak nevezett fehér 
Usak-szőnyegeket leginkább a felhőszala-

Ígos keretrajz rokonsága révén sorozhatjuk 

Íaz usaki eredetű szőnyegek csoportjába. 
Felületük tagozása miatt ugyanebbe a 

• családba illeszthetők be az ú. n. erdélyi 
I szőnyegek, amelyek nevüket azért kapták, 

Ímert Erdélyben régebben közkedveltség-
nek örvendtek és a régibb templomokban 

| mai napig nagy számban fordulnak elő. 
! Az imaszőnyegek gazdag és változatos 

Í csoportjának megnevezései származási 
. helyükre vezethetők vissza. A Jordesz-

csoport finom színhatású és sűrű csomó-
zású darabjai közt kétoszlopos és oszlop-
nélküli imafülkés példányokat láthatunk, 

j Nevük elárulja rendeltetésüket. A moha-
J medán vallás az igazhívőt naponta ötszöri 

mosakodásra kötelezi; ezt a szokott ima 
követi, amit a török Mekka felé fordulva, 
a földre terített imaszőnyegen térdelve 
végez el. A keret rajza túlnyomórészt 
herati rajzú. Ilyen szőnyegek leginkább 
a XVII. században készültek. Durvább 
csomózásukról és pasztell-színeikről jól 
felismerhetők a rokonrajzú Kula-ima-
szőnyegek. Az imaszőnyegek közt a leg-
érdekesebb a többoszlopos imaszőnyegek 
csoportja. Rajzuk, tagozásuk és színezésük 
eltérő az előbbiektől és így keletkezési 
helyük is Kisázsiának más vidékén kere-
sendő. Ennek a meghatározását megköny-
nyítik a XVIII. századból származó, tehát 
némileg későbbi Ladik-imaszőnyegek. 
Egyes motívumok rokonsága arról tanús-
kodik, hogy ezek a 4—6 oszlopos XVII. 
századi imaszőnyegek szintén Ladikban 
készültek. 

A Kisázsiával szomszédos Kaukázus 
régi szőnyegei a közeli Perzsia művészeté-
nek hatásáról tanúskodik. Ezt olvashatjuk 
le az állatalakokkal és nagy palmetták-
kal díszített szőnyegekről és a kizárólag 
növényi rajzú Kula-szőnyegekiől. 

A szőnyegművészet arisztokratái, a több-
nyire fejedelmi szőnyegszövőműhelyek-
ben, művészek rajzai után készült perzsa-

szőnyegek. Virágkoruk a Szafida királyok 
uralkodási idejével esik össze. Vannak 
csak növényi (palmetta, inda, levél és 
virág) díszítésű és vannak állatos és jelene-
tekkel élénkített szőnyegek is. Ez utóbbiak 
rajza a XVI. századi perzsa, csodás finom-
ságú miniatűrök rajzával rokon. 

A perzsa uralkodók példájára a kairói 
szultánok, az indiai fejedelmek, majd 
később Konstantinápolyban a török szul-
tánok is saját szőnyegszövőműhelyeikben 
készíttették a szebbnél szebb, többnyire 
nagyméretű, rajzban a perzsákéval rokon, 
de színben némileg eltérő szőnyegeiket. 

A legkeletibb szőnyegcsoportot a kínai, 
nálunk leginkább Szamarkand néven is-
mert, az előbbiektől meglehetősen eltérő 
rajzú és sajátos színezésű szőnyegek 
alkotják. Jellemző bennük a barna, kék, 
fehér és piros szín; a rajz gyakran kör-
idomokat alkot és a görög művészetből 
jólismert meander-szalag majdnem min-
den darabon feltalálható. 

Európában a legrégibb csomózott szőnye-
gek Spanyolországban készültek. A leg-
régibb példányokon — a XV. század — 
még mértani jellegű rajzot, a keretsávban 
pedig kufi írásjegyeket láthatunk. Már a 
XVI. században, az Olaszországból hódító 
útjára indult reneszánsz-művészetnek leg-
inkább szövetmustrákra visszavezethető 
elemeit alkalmazzák, a többnyire kéksárga 
színezésű, gyakran nagyméretű szőnye-
geken, amint azt a kiállítás két kiváló 
ilyen darabja is tanulságosan illusztrálja. 

Jóval későbbiek a Párisban készült és 
a szőnyegirodalomban Savonnerie-szőnye-
gek néven ismert, többnyire barokrajzú 
és európai színhatású csomózott szőnyegek. 

A fent elmondottak talán némi halvány 
képet adnak arról a gazdagságról, amit 
az Iparművészeti Múzeumban bemutatott 
szép kiállítás nyújtott; igaz hála illeti meg 
azokat a szőnyegbarátokat, akik e kiállí-
tás céljaira szőnyegeiket átengedték. 

0 ÍJ 0 ^ 0 

A művészet fejlődése szempontjából nem tette 
meg kötelességét az a kor, mely beérte az elmúlt 
idők szép alkotásainak szolgai utánzásával, hanem 
az, mely a legjellemzőbben tudta kifejezni a maga 
sajátos élet- és eszmevilágát minden művészi tárgyán, 
tekintet nélkül arra, vájjon abszolút mértékkel mérve, 
az előző korok művészi alkotásaihoz képest egyik 
vagy másik szempontból haladást jelentenek-e vagy 
sem. W. F. 



PÁRISI LEVÉL 
ÍRTA DR. ENGEL MÁRIA Párizs, augusztus hó. 

nyári Páris csak igazán az ezek között az igazán eredeti és értékes 
idegenek Párisa ! Mióta munkát nehéz megtalálni. Pedig a kiállítás 
hosszú évek után újra meg- rendezése, túlzsúfoltságától eltekintve, minta-
indult az oly hosszú időn szerű. Kis termek hosszú sorából áll a 
át elakadt vérkeringése, Palais de Bois, melyet a Perret-fivérek 
minden határ felől csak úgy emeltek, ugyanazok, kiknek a Raineyben 
özönlik a sok nyaraló ide- épült újszerű templomuk nagy feltűnést 

szívébe. S Páris hálásnak keltett. Á világítást eme kis benyílók nem 
a tetőzet felől nyerik, hanem a falakat 
mintegy széles üvegfrízek hosszabbítják 
meg, úgyhogy a fénysugarak ferdén érik a 
képeket. És e nagy faépület nem áll el-

előkelő elzárkózottságban, mint 
i Tuileriák kertjének terraszán 

gen a világ 
is mutatkozik ezért az újraéledt szeretetért 
s szívesen fogad magába angolt, amerikait, 
japánt, oroszt és — last, not least — magyart 
egyaránt. Igaz, a nagy boulevardokon szinte 
alig hallatszik francia szó; az előkelő, le- vontán, 
eresztett redőnyű paloták még jobban el- tavaly 
zárkóznak a kívácsi szemek elől, az „haute (innen nyerte elnevezését ez új művészi 
volée" a tengerpartra menekült, hogy el- egyesülés), hanem ott van a Porté Maillot-
kerülje az idegenek invázióját. nál.tíz percnyire az Etvilletól, körülzsibongva 

De a városon magán nem igen látszik, a párizsi utca forgatagától. Ez a világos-
hogy tulajdonképpen — hivatalosan — szürke csarnok magába foglalja a már rég 
„saison morte" van, bőven nyújt vendégei- beérkezetteket és főleg nagy teret ad az 
nek a hagyományos látnivalókon kívül az előharcosok hatalmas gárdájának, sajnos, 
elmúlt évad aktualitá- a középszerűségnek 
saiból is. így az egész 
nyár tartamára meg-
h o s s z a b b í t o t t á k a 
„Sálon des Tuileries" 
kiállítását. Vagy talán 
ez nem is annyira a 
platonikusan érdeklő-
dők kedvéért történt, 
mint inkább a n y a g i 
o k o k b ó l : feltűnően 
kevés képen láttuk az 
„eladva" felírású jel-
zést. És ha ez a körül-
mény egyrészt a fran-
ciák által mindunta-
lan emlegetett nehéz 
gazdasági viszonyok 
mellet t t anúskod ik , 
másrészt világot vet a 
művész i túltermelés 
káros k ö v e t k e z m é -
n y e i r e is. A kiállítást 
látogató akár vásár-
lási szándékkal, akár 
anélkül jön, belefárad 
a képek rengetegébe, 
mert bizony közel két-
ezer a kiállított képek 
és szobrok száma és Jehring Aranka szilhueHje. 

is ny i to t t h a j l é k o t . 
Nehéz is a sok-sok név 
közül egynéhányat ki-
ragadni. Az idősebbek 
közül Besnard, Amau, 
Jean és Prieret szere-
pelnek, érdekes Rion-
nak és Flandrinnek 
egy-egy n a g y kom-
pozíciója, Bravonak 
egy szép aktja, míg 
a k ö z k e d v e l t Van 
D o u g e n ezúttal csu-
pán egy igen banális 
arcképpel jelent meg. 
Az orosz Lebedeff és 
Simóon rajzai és met-
szetei talán a grafikai 
r é s z l e g k i v á l ó b b j a i , 
bár itt sok finom mun-
kára akadtunk. De fel-
tűnően kevés a jó szo-
bor és eredeti és szép 
iparművészet i tárgy. 
Émile Decoeur állított 
ki néhány szépvonalú 
és zománcú kerámiát, 
egy fiatal iparművész, 
Jean Sala mutatta be 



halvány színekben játszó üvegedényeit, 
míg Dunand néhány nehézkes fémtárggyal, 
Bastard pedig finom gyöngyház- és teknőc-
tárggyal szerepelnek. Nagyon megkapó 
Zinggnek egy hatalmas kompozíciója. Úgy-
szólván a főhelyen függ ez a Gobelins-
műhely számára készült faliszőnyegterv, egy 
auvergnei falu erőteljes, tömör, mozgalmas 
képe, mely rendkívül elevenszerűen hat. 

A szőnyegek, dekoratív szövések és 
hímzések iránti érdeklődés — úgy látszik — 
egyébként is nagyon nagy. A Pavillon du 
Marsanban a XVII. század gyönyörű fali-
szőnyegei láthatók, míg a modern szövő-
művészet remekei Benedictus nemrégen 
megjelent „Variations" című munkája révén 
jutnak a közönség elé. Es talán nem érdek-
telen megemlíteni, hogy Párizsban mosta-
nában jelenik meg egy pompás munka a 
régi ú. n. erdélyi török szőnyegekről, melyet 
Albert Lévy a Magyar Iparművészeti Mú-
zeum közreműködésével ad ki. A mű ter-
mészetesen már újra békebeli terjedelem-
ben és kiállításban jelenik meg és mikor 
alkalmunk volt e világhírű cég főnökével 
beszélni, ő ama meggyőződésének adott 
kifejezést, hogy a jövőévi nemzetközi ipar-
művészeti kiállítással kapcsolatban bizo-
nyára nagy lenne az érdeklődés a magyar 
iparművészet és népművészet bemutatásra 
kerülő anyaga iránt is. 

Ami pedig a kiállítást illeti, hát bizony 
erre nagyon, szinte lázasan készülnek a 
franciák. Kisebb és nagyobb épületek lepik 
el az Invalides előtti tágas térséget, a 
propaganda összes eszközeivel dolgozik a 
rendezőség a siker érdekében és a jövő 
tavasz bizonyára egyesíteni fogja Párizs 
falai között amit művészi érzék, ízlés és 
szorgalom a világ minden táján létrehozott. 
Ugyan Németország és Oroszország távol-
maradnak meghívás híján és Magyar-
ország részvétele, sajnos, úgylátszik vég-
képpen elmarad. Pedig részünkről helyre-
hozhatatlan mulasztás, ha nem ragadjuk 
meg a most kínálkozó alkalmat, hogy ebben 
a városban, mely ma inkább még, mint 
valaha, a világ középpontja, bemutassuk, 
hogy kik vagyunk és mit tudunk. Mert 
hogy itt bennünket nagyon kevéssé ismer-
nek, ez, sajnos, régóta tudott tény. És ha 
már anyagi okok miatt nem áll módunkban, 

Lhogy mostanában résztvegyünk a nemzetek 
ez újabb olympiai versenyén, kötelességünk 
volna a múltnak súlyos mulasztásait pó-
tolni. Egy ilyen mulasztás döbbenti meg a 

Párizsban járó magyart, mikor a Trocadéro 
palotában elhelyezett Ethnographiai Múze-
umban sietve keresi fel a magyar csoportot 
azzal a reménnyel, hogy bizonyára méltón 
képviseli a mi dúsfantáziájú, csodás nép-
művészetünket. Ámde mily csalódást, sőt 
elkeserítő látványt nyújt a két szegényes 
bábú (Paysanne de „Halotaszeg" és Paysan 
de Kecshemét), melyet a furcsa felirat úgy 
tüntet fel, mint „Don du Musée de Pesth". 
Kell-e még ennél a mi közömbösségünket 
és patópálkodásunkat jellemzőbb adat ? 
A párizsiak szorgalmasan látogatják a 
múzeumokat és a vasárnap délután ezrével 
tolongó látogatókat bizony nem ragadhatja 
meg e két kifakult, kopott bábú, sem a 
vitrinben elhelyezett néhány fokos, halász-
szerszám és köcsög, annál kevésbé, mert 
jobbról-balról csak úgy virítanak a pompás 
román, bolgár, szerb, orosz, finn stb. hím-
zések, népviseletek és kerámiák. De nehogy 
azt higyje valaki, hogy a hazánknak szánt 
hely valami eldugott kuckó. Ellenkezően, 
annak egy nagy teremben igen előkelő és 
szembeötlő térség áll — felhasználatlanul— 
rendelkezésre. Pedig mindenkor, mindenütt 
és minden eszközzel oda kellene hatnunk, 
hogy határainkon túl is elismerjék a magyar 
tudást, tehetséget és faji eredetiségünket, 
mellyel Európa keletén terjesztői és fen-
tartói vagyunk egy ősi talajból sarjadzott 
kultúrának, mely méltán felveheti a ver-
senyt a nyugattal. 

$ £ 

Ha minden ember lángész volna, akkor elvisel-
hetetlenné válna az életünk; csupa vezér, csapat 
nélkül és mindegyik azzal az erélyes követeléssel 
áll elénk, hogy kiélhesse magát a maga módja sze-
rint, korlátlanul, tekintet nélkül embertársaira és az 
utódokra : ebből következnék az általános anarkia. 
Nem kevésbé szörnyű lenne, ha merész törekvések és 
akarás nélküli, tunya, hülye tespedésbe sűlyednénk. 
Ámde a világ gondoskodik arról, hogy a fák ne 
nőjjenek a fellegekig, de azt sem tűri, hogy satnya, 
törpe vegetáció lepje el a földet. Patzaurek. 

Mi a kultúra ? Egy ncp életének minden meg-
nyilatkozásában érvényesülő egysége a művészi 
stílusnak. 

Mi a szépség ? A szellemi és az érzékelhető 
tulajdonságok teljes harmóniája. 

A választékos ízlésű ember halkan tegezi a nemes 
ízléssel készült művészi alkotást. A fagyos Ön pedig, 
amellyel ellép az ízléstelen holmik mellől, az elkép-
zelhető legridegebb elhárítása a közösségnek. 

Schaukal R. 


