
r ösztöneire vall, hogy újabban már kolorisztikus 
hatásokban is. És a linóleum sohasem akarja meg-
tagadni származását, nem henceg, nem mimeli a 
selymet, a perzsaszőnyeget, a majolikacsempét, meg-
marad a viasz és vászon egyszerű póttartalékosának, 
szerény, de tiszta öltözetében az olcsó anyagok 
gyermekének: ebben a demokrata világban az egyet-
len anyagnak, amelyet még nem tettek meg méltó-
ságos úrnak. 

T'TJ MOTÍVUMKÉSZLETEK GYŰJTÉSE. Mit csinál 
a mai textilrajzoló, bútorszövettervező és mindaz, 

akinek huzatokat, selymek, díszítőkelmék motívum-
anyagáról kell gondoskodnia ? Mit csinálhatna mást, 
minthogya mai idők ízlésirányénak megfelelően keleti 
mustrájú szövetek, szőnyegek, ázsiai és perzsa textil-
munkák díszítőmotívumaiba mélyed. De a buddhista 
vallású népek és fajok kultúrája mellett éppoly szere-
tettel kell a régi olasz brokétokat, reneszánsz és 
bárok virágokat, gyümölcsfűzéreket, továbbá szarva-
sos, parkos, tündérkertes hímzéseket tanulmányoznia 
a múzeumok és gyűjtők anyagában. Sehol sem kap 
annyi inspirációta textil síkdíszítő feladataihoz, stilizált 
motívumaihoz, mint a múzeumokban és könyvtárak-
ban. Az eleven formák és a finom arányok iránt való 
érzék ezeken fejlődik és természetes, hogy az egy-
szerű másolófelvételeken ét jut el azután a gyűjtő a 
friss, önálló és leegyszerűsített tervezésekhez, melyek-
ben azután már saját énje szólal meg. 
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Orsz. Bizottsága kiadása. (255 nagy 4° oldal, 501 kép-
pel.) Nagyszabású, értékesés tanulságos művel gazda-
godott hazai művészettörténelmi irodalmunk. Buda-
pest egyesítésének ötvenéves évfordulója alkalmából a 
Műemlékek Országos Bizottsága a jubileum évében 
hivatott szakférfiak bevonásával a főváros egész múlt-
ját felölelő előadássorozatot tartott, mely összefüggő 
képét nyújtotta az egyesített három város: Buda, Óbuda 
és Pest fejlődésének és ismertette műemlékeit a legré-
gibb időktől a főváros egyesítéséig. Már az általános 
érdeklődést keltő felolvasások nyomán felhangzott az 
a jogos kívánság, hogy ezeknek az előadásoknak nagy 
gonddal, szeretettel és szakavatottságga! egybegyűj-
tött anyagát, úgyszintén az illusztrációkként bemutatott 
képeket örökítsék meg maradandó és méltó formában, 
hogy tudomástszerezhessenek róluka közönség szélesb 
rétegei, a külföld és majdan az utókor is. Klebelsberg 
Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter elő-
terjesztésére a magyar király i kormány társulva székes-
fővárosunk Tanácséval, előteremtették a szükséges, 
nem csekély anyagi eszközöket a Budapest Mű-
emlékei című mű kiadásához s örömmel és hálás 
érzéssel állapítjuk meg, hogy a most megjelent mű 
minden tekintetben méltó a legteljesebb elismerésre, 
amelyre derekasan rászolgáltak a mű mecénásai 
mellett a tudós írók, a székesfőváros kitűnő házi-
nyomdája, de mindenek felett az érdemes szerkesztő, 
Lechner Jenő dr. Az íróknak jórészben úttörő munkát 
kellett végezniök, mert csak szorgalmas kutatásokkal, 
utánjárásokkal gyűjthették egybe elvállalt témájuk 

anyagát. Csak az, aki maga vállalt hasonló feladatot, 
tudja érdeme szerint méltányolni az ügyszeretetet és 
lelkesedést, mely művünk minden cikkéből kisugár-
zik. Régi mulasztásokat igyekeztek az ismertetések 
szerzői jóvátenni, de természetesen művészi kultúránk-
nak sok végképpen eltűnt, elpusztult emlékéhez már 
nem férkőzhettek hozzá, mert semmi nyomuk nem 
maradt meg. Annyi bizonyos, hogy a ma még meg-
levő kiválóbb emlékművek vagy azok maradványai 
nem kerülték el az élesszemű kutatók figyelmét, úgy-
hogy teljes áttekintést kapunk Budapest műemlékei-
ről, ha figyelmesen elolvassuk a körültekintő gonddal 
megírt ismertetéseket. Különösen érdekesek az el-
képzelt restaurálásokról szóló leírások. A Margit-
szigeti zárdák, a török fürdők, a királyi vér, egyes 
templomok stb.-k tárulnak fel szemünk előtt, ahogyan 
azt szakavatott tudós építészek a meglevő töredékek, 
régi leírások, metszetek és analógiák egybevetésével 
igyekeztek visszaállítani, amilyenek azok évszázadok 
előtt lehettek. A főváros rohamos fejlődése miatt a föld 
színéről eltűnt sok ócska emlékre bukkanunk e könyv-
ben, amelyeknek a mai nemzedék hírét is alig hal-
lotta. A gyászos emlékű Neugebáude, a régi pesti 
német színházak, a Grassalkovich-palota és vele sok 
ősi, nemesi palota, szoborművek stb.-k kedves, meg-
hitt ösmerősként köszöntik a régi pestieket, emlé-
keztetve őket letűnt ifjúságukra... 

Helyes intézkedés volt, hogy a képek magyar 
aláírása mellett megvan a,nnak francia, angol, olasz 
és német fordítása is. Űgyszintén örvendhetünk, 
hogy a szerkesztő rövid összefoglaló cikkbe tömö-
rítette a vaskos könyv szövegét, mely szintén négy 
idegennyelvű fordításban kommentárul szolgál a 
magyar szót nem értő olvasóknak. Időszerű a könyv 
kiadása most, nemcsak azért, mert porladozó őseink 
kultúrájáról tanúskodik, hanem mert ebben a művészi 
ízléssel elénk tárt, magas színvonalú műben a régi 
művelődésnek oly nemes formában való megbecsü-
lése nyilvánul meg, mely a mai nemzedéknek kegye-
letét, alapos tudását és művészi érzékét is bizonyítja. 

RÉGI NÉMET BÚTOROK. Falke Ottó, a berlini 
múzeumok sokoldalúan képzett, fáradhatatlan 

igazgatója ismét nagyértékű könyvvel ajándékozta 
meg a szakirodalmat: az ő szerkesztésében most 
jelent meg a német bútor történeti fejlődését tárgyaló 
összefoglaló munkának első vaskos kötete, mely a 
középkor és a reneszánsz német bútorát ismerteti 
írásban és képben* A leghitelesebb példák után 
készült kitűnő reprodukciók rendkívül gazdag soro-
zata, valóságos kincsesbányája a bútorművészetnek ; 
a képeket Falke avatott tollából eredő rövid, de min-
den lényeges tudnivalóra kiterjedő magyarázata kíséri. 
Éppen ma, amikor a modern iparművészet követke-
zetesen küzd az ú. n. „történelmi stílusok" felújítása 
ellen, nagy haszonnal járhat a régi idők alkotásai-
nak szellemének alapos ismerete. Hiszen nem veszé-
lyes többé sem a reneszánsz, sem a csúcsíves stílus, 
de tfllán még a román ízlés sem, mert egyik sem 
csábit már utánzásra. Ezen, hála Istennek már túl 
vagyunk. Ellenben a régiek alkotásaiból sok tanul-
ságot meríthetünk ma is. Meglátjuk belőlük, hogy 
csak a szerves, egészséges fejlődésben, a kor szelle-
méhez való észszerű alkalmazkodásban, nem pedig 
az önkényes, ugrásszerű újításokban és szertelensé-
gekben rejlik a művészet életképességének biztosí-
téka. Állandó értékű, maradandó csak az, ami meg-

* Deutsche Möbel des Mittelalters und der Renaissance. Herausg. I 
v. Ottó V. Falke. Mit 600 Abb. Veri. v. Julius Hoffmann, Stuttgart. ? 



felel a kor reális igényeinek, de amellett tiszteletben 
tartja a változhatatlan esztétikai, művészi hagyo-
mányokat ; fejleszti őket, de nem állítja fejetetejére 
az elődeinktől átvett formavilágot. A múltnak csak-
úgy megvan a létjogosultsága, mint a rajta felépült 
jelennek. Ha szeretettel elmélyedünk a mult idők élet-
viszonyainak és művészetének tanulmányozásába, 
jobban megértjük az összefüggéseket és meglátjuk 
az állandóságot, a változások lassú, szükségszerű 
folyamatát, melyet egyesek akarása fel nem tartóz-
tathat s meg nem változtathat. És a multak ismere-
téből tanuljuk legbiztosabban a megkülönböztetést 
jó és rossz, eleven szépség és elavult divat, mester-
munka és kontár tákolmány között. A román stílust 
Falke az antikra, a világszerte dolgozó római iparo-
soktól átvett hagyományokra vezeti vissza. Nemzeti 
jellege sehol sincsen, egész Európában többé-kevésbé 
azonos. Németországban mintegy 1300-ig uralkodott. 
A korai középkorból való bútor eredeti példányok-
ban alig maradt fenn, de ismerjük főbb típusait a 
középkori faragványok, miniatűr-képek ábrázolásai-
ból, valamint a régi hagyományok 
szerint, régi minták után sokkal 
később készült román stílű bútorok-
ból, aminők a forgalomtól távoleső 
helyeken, az Alpesek és Skandinávia 
parasztházainál még ma is előfor-
dulnak. A román kor szobaberende-
zése még nagyon kezdetleges; éppen 
csak a legnélkülözhetetlenebb bútorra 
szorítkozik. Az esztergályozott padok 
és székek, az összehajtható ülőkék 
előképeit megtalálták Pompeiben és 
Herculanumban. Az ágy még nem 
díszbútor, legfeljebb gombba végződő 
oszlopok között négy áttört (oszlopos 
vagy árkádos) egyenlő oldalfal kere-
teli. Az asztal a festményeken rend-
szerint abrosszal van leterítve s ezért 
szerkezete nem látható ; de van rá 
bizonyíték, hogy az X-lábakra helye-
zett mozgatható asztallap mellett a 
középkorban már stabil asztalok is 
ugyancsak esztergályozott lábakkal. 
(Truhe) legrégibb középkori alakja, az egy törzsből 
kivájt, vaspántokkal összetartott alkotmány még nem 
asztalos-, hanem ácsmunka, aminőt a primitív népek 
csónakjaiban, kútvájúiban még ma is láthatunk. 
(Az iparművészeti múzeumnak van egy szép ilyfajta 
középkori fedelesládája.) A későbbi, deszkákból össze-
rótt fedelesládáknak egészen különleges válfaja a 
meredek háztetőszerű fedéllel ellátott, antik szarko-
fágra emlékeztető ú. n. nyeregtetejű láda (Sattel-
truhe), mely csak Svájcban, Déltirolban, Norvégiá-
ban, Angliában és Erdélyben fordul elő későbbi korból 
származó ismétlésekben. Míg a svájci és a déltiroli 
ládák mélyített faragással vannak díszítve, az északi 
vidékekről és az Erdélyből származókon a festés 
túlnyomó. Egyébként a bútorok festése a középkor-
ban inkább a délvidéken volt szokásos. így a 
gazdag vasalással pántozott oromzatos szekrények is 
gyakran pirosra voltak festve. Érdekes a Falke könyvé-
nek 21-ik lapján ábrázolt, 1300 körül készült halber-
stadti szekrény; meredekfedelű ház tűzfalához hasonló 
homlokzatával, sárkányos faragásával éppen olyan, 
mintha Kozma Lajos tervezte volna. A román bútorzat 
jellegzetes darabjaihoz tartoznak még az író- és olvasó-
állványok (Pultmöbel) és az ékszeres-ládikák. A fur-
nírozás első kísérleteivel már a XII—XIN-ik századok-
ban találkozunk (famozaik). A korai csúcsíves ízlés 

voltak, eleinte 
A fedelesláda 

Németországban csak a XlV-ik században hódít. 
A bútorok alapformái nagyjában ugyanazok marad-
nak, mint a román stílus korában, csak a díszítésük 
változik és az építészetben általánossá vált csúcs-
íves motívumok a bútorokon is előtérbe nyomulnak. 
Ilyen új építészeti elem például a szekrények felső 
párkányén alkalmazott véroromzat (Zinne). A meny-
nyezetes trónusok, padok használata különösen Dél-
Németországban van elterjedve, míg északon a fede-
lesléda a XlV-ik században is még egyike a leg-
jellegzetesebb bútordaraboknak. A késői csúcsíves 
stílus kifejlődését legelsőbben Hubert van Eyck ké-
pein figyelhetjük meg. Mér 1416-ban, a Bajor Vilmos 
számára illusztrált imádságoskönyvének keletkezé-
sekor, a polgári lakás berendezésére, a bútorzat 
művészi kiképzésére nagy gondot fordítanak. Az első 
igazi luxusbútor a pohárszék (Stollenschrank), melyet 
az értékes ötvösművek, ezüstkészletek felállítására, de 
egyúttal a mosdókészletek elhelyezésére is használtak, 
mely még a hálószobából sem hiányzott. Képeken gyak-
ran hímzett szövettel letakarva fordul elő. Délnémet-

országban még külön mosdószekrényt 
is használtak, egy magas, keskeny 
alkotmányt, mely az ón mosdótál 
felett víztartállyal volt ellátva. A késői 
csúcsíves stílus egészen másként fej-
lődik Északnémetországban, mint 
Délnémetországban. Míg északon a 
tölgyfa a bútorok készítéséhez leg-
inkább használt anyag a plasztikus 
faragásnak kedvez, délen inkább a 
fenyőfa használatos, mely úgy a na-
gyobbszabású, monumentális formák 
kiképzésére, mint a mélyített, sekély 
faragású és festésű sík díszítésre in-
kább alkalmas. A formák gazdag-
ságában és a díszítésnél alkalmazott 
elemek változatosságában Délnémet-
ország a XIV—XV. században utol-
érhetetlen. De emellett — függetlenül 
a lakásművészettől — a faplasztika 
is ebben a korban élte virágkorét 

Délnémetországban. A faragáshoz különben itt nem 
tölgyet, hanem diót, bükköt, kőrist vagy körtefát 
használtak s már az anyaghasonlósága is közelebb 
hozza a plasztikát Olaszországéhoz, mint az északi 
országokhoz. Az ágy a késő csúcsíves stílus korában 
nagyon különböző Észak- és Délnémetországban. 
Északon csak a fej vége van magas fafelülettel 
ellátva, míg az alsó vége és két oldala alacsony, hogy 
a kerevet alkalmilag ülőbútor gyanánt is szolgál-
hasson; baldahinja a szoba mennyezetéhez külön fel-
erősített kereten van alkalmazva. Délnémetországban 
az ágy alkata hasonló a ma is használatoshoz, csak-
hogy többnyire áttört díszítésű fejfalóhoz még tető-
szerű famennyezet is tartozik. Az íróasztal problémáját 
egyszerűsíti a könyvnyomtatás feltalálása, mert feles-
legessé teszi a könyvmésolás elterjedt mesterségét, 
miáltal a kalligrafikus írásra, a másolandó könyvek 
célszerű elhelyezésére szolgáló bútor is nélkülözhe-
tővé válik. Délnémetorszógban sokkal korábban, mint 
északon, hódít az olasz reneszánsz. Különösen a szek-
rény felépítésében és díszítésében követik a bútor-
tervezőkOlaszország ízlését. Nürnbergben PeterFlötner 
asvájciThurgauban H.S.augsburgi mester mintalapjai 
és olaszos ornamentikája írja elő a bútorfoimákat. Az 
architektonikus homlokzatok alakjában kiképzett, erős 
és változatos pérkányzatokkal tagolt szekrények sík 
felületeit (Füllung) intarzia borítja; eleinte arabeszkek, 
gazdag reneszánsz ornamentumok, később perspek-
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tivikus látképek, épület- és tájképek, figurális ábrá-
zolások. A szobák mennyezetét és falfelületeit gaz-
dagon díszített famenyezet, faburkolat takarja hozzá-
illő ajtókkal, ablakmélyedésekkel, kályhákkal és rész-
ben beépített bútorokkal, úgyhogy az egész beren-
dezés egységes egészet alkot. A íedelesládának még 
mindég fontos szerep jut; 1555 körül feltűnik a kabinet-
szekrény, mely ettőlfogva a XVIII. század derekáig 
sokféle alakban jelenik meg, bár mint afféle luxus-
bútor eredeti célját, hogy t. i. lehajtható lapja író-
asztal gyanánt használtassák, Németországban alig 
szolgálta. Északnémetországban a bútorzat csak a 
XVI. század második felében kezd a reneszánsz 
szellemében átalakulni. De a tölgyfabútor a Német-
alföldön át behatoló olasz ízlésből csupán csak az 
ornamentikát veszi át, míg a késői csúcsíves alap-
formák jórészt ugyanazok maradnak. A plasztikus 
faragásokban főként arckép-medaillonok, bibliai jele-
netek ábrázolásai és heraldikai címerképek szere-
pelnek. A faberakás csak 1580 körül terjed el Köln 
vidékén; Németalföldön még ekkor nem alkalmazzák. 
Az északi stílusnak a délivel, a faragásnak a bera-
kással, az egyszerű szerkezeti formáknak a festői 
architektonikusokkal való összevegyüléséből kelet-
kezik azután a késői reneszánsz és barokk bútor-
nak leggazdagabb válfaja, mely 1600 körül különösen 
Lübeckben éri el a legcsodálatosabb és — mai ízlé-
sünk szerint — túlzásokba menő virágzását. A túlzot-
tan díszes német reneszánsz bútor divatja csaknem 
egy századon át uralkodott s a mult század utolsó 
negyedében mégegyszer feltámadt halottaiból. Sokkal 
kevésbé illik bele a modern életbe, sokkal kevésbé 
elégíti ki mai ízlésünket, mint akár a korábbi, akár 
a későbbi stílusok valamelyike. Megcsodáljuk alko-
tóinak csapongó fantáziáját, az asztalosmesterség utol-
érhetetlen tökéletességét, de nem tudunk felmelegedni 
a tulajdonképpeni rendeltetésétől oly messze tévelygő 
díszbútorért. Hogy csaknem ellenszenvessé vált előt-
tünk, nagyrészt a közelmúlt bűne, mely olcsó után-
zataival és drága hamisítványaival nemcsak a saját 
készítményeit, de még a cifra „eredeti" darabokat is 
elavulttá, gyanússá tette, lejáratta. Intő és tanulságos 
példa a stílust kereső iparművészek számára. 

Végh Gyula 

A MAGYAR H Í M Z É S E K E T ismerteti Györgyi 
Kálmán a „Stickerei und Spitzen" című előkelő 

darmstadti folyóiratnak decemberi számában. Tizen-
nyolc képben mutatja be a régi magyar úri hímzések-
nek, valamint népművészeti hímzéseinknek jellemző 
példáit és cikkében rámutat az e munkákban érvé-
nyesülő nemzeti sajátosságukra és művészi érzékre. 

ÉT FIATAL ÉPÍTÉSZ MUNKÁI. (Bogdánfy Géza 
Gerlóczy Gedeon munkái). Igénytelen egy-

szerűség, de nemes és finom ízlés jellemzi azt a 
füzetet, melyben e két fiatal építő munkáit közre-
bocsájtotta. A mai idők nehézségei magyarázzák 
meg, hogy építőművészeti folyóiratok híjján csak 
így tudja publikálni munkásságát az a fiatal építész-
nemzedék, mely maga is joggal tart rá igényt, hogy 
tudomást vegyenek róla. E két architektus munkái 
közül messze kimagaslik a hatvanpusztai sírkápolna. 
Bizánci jellegű alaprajzával és bárok homlokzatéval 
kettős stílusirányt követ, mint ahogy kettős a ren-
deltetése is : egyfelől háborúban elesett fiatal katona 
síremlékeül szolgál, másfelől egy uradalom kegyúri 
kápolnája. Ennek a mai időnek furcsa paradox életé-
ből született meg tehát, de struktúrájában és belső 
kiképzésében is a mai idők előkelő, kissé patétikus, 
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egészben azonban anyagiakban tartózkodó korhan-
gulatát juttatja kifejezésre. Legszebb építészeti rész-
letei a Mária Terézia korára emlékeztető kórus, a 
jezsuita-ízű főbejárat és a gazdag faragású oszlop-
fejek. Spirituális finomságok vannak a Tábor János 
festette kupolafreskónak bizáncias szentjeiben. Ami-
kor a modern élet célszerűsége szüli építőmunkáju-
kat, akkor is érdekeset mond a két építész, akiknek 
gazdasági, munkáslakás- és tisztviselőház-építkezése 
egyszerű formáival, jó tömeghatásával és masszív 
konstrukciójával a modern németek puritán egyszerű-
ségére emlékeztet. Apró feladataikban is erőt, gon-
dosságot, reménytkeltő törekvéseket lehet felismerni. 

ARS UNA. Elszomorítóén jellemző tünete elsze-
gényedésünknek a magyar művészi folyóiratok 

sorsa. Még alig egy éve, hogy elparentáltuk az Elek 
Artúr kitűnő szerkesztésében megjelent Műbarát c. 
folyóiratot és most ismét egy szép reményekkel és 
programmal megindult lapnak, a Pogány Kálmán 
szerkesztette Ars Una-nak csöndes kimúlását kell 
bejelentenünk. Első füzeteiben e folyóirat különösen 
a szélsőséges modernizmus felé hajló művészetet 
karolta fel, de foglalkozott később szelídebb irány-
zatú művekkel és a mult remekeinek méltatáséval is. 

A RAJZOKTATÁS XXVII. évf. 1 - 1 0 . sz. Csinos 
borítékkal és ízlésesen elrendezett nyomással 

jelent meg a Magyar Rajztanárok Egyesületének egy 
vaskos füzetbe foglalt folyóirata, mely áttekinthető 
képet ad az új középiskolai tanterv nyomán meg-
változott művészeti nevelési viszonyainkról. Egyéb 
tartalma is méltán számot tarthat a művészi kultúra 
iránt fogékony lelkűek érdeklődésére, úgyhogy szíve-
sen ajánljuk a Holló Károly által kitűnően szerkesztett 
folyóiratot olvasóink figyelmébe. Az 1924. évről szóló 
füzetet, melynek éra 30.000 korona, Poór Sándor fő-
gimnáziumi tanár (Vili., Tavaszmező-utca 10., I. 5.) 
megküldi az érdeklődőknek. Előfizetési díj 1925-re 
85.000 korona. 
r P A P I S TURCS DE TRANSYLVANIE. Publiés 
1 par le Musée Hongr. des Arts Décoratifs. Paris, 

Lévy, 1925. — Az Orsz. M. Iparművészeti Múzeum 
kiadásában most jelent meg Périsban az erdélyi 
török szőnyejgeket ismertető könyv, 30 színes repro-
dukcióval. Ugy a rendkívül sikerült képek, mint a 
rövid magyarázó szöveg azokkal a kisebbméretű 
kisázsiai szőnyegekkel foglalkoznak, melyek csak 
Erdélyben fordulnak elő nagyobb számban, — a 
szorosabb értelemben vett „erdélyi szőnyegek" csakis 
ott, — míg külföldön alig ismeretesek. A világháború 
előtt mintegy 6000-re rúgott az ilyen szőnyegek száma 
Erdélyben, hol a régi protestáns templomokat díszí-
tették; magában a brassói feketetemplomban 112 
keleti szőnyeg élénkíti gazdag színpompájával a 
templom komor belsejét. A szőnyegek némelyike 
datálva van ; éppen a templomoknak történt aján-
dékozás idejét szokták régente reájuk feljegyezni. 
De meg régi festményeken is sűrűn fordulnak elő, 
úgyhogy kormeghatározásuk nem nehéz. A legrégibb 
ismeretessé vált keltezés 1605-ből való, de ennél 
sokkal régebbi szőnyegek is vannak közöttük. Ilyenek 
a mértani rajzzal díszített vörös vagy sötétkékalapú 
szőnyegek, aminőket már az ifjabb Holbein is alkal-
mazott képein s melyeket róla neveztek el. Külön 
csoportot alkotnak a szintén mértani díszű, változat-
lanul vörös alapon stilizált, virágindákból alkotott, 
folytatólagos mintát mutató kis szőnyegek. Ezeknek 
legrégibb példányain a szegélyen még kufi-írósjegyek 



Végh Guszfdu: Festett díszítmény. • Gemalte omamentale Füllung. • Panneau peint. 25 
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Gróf József: Intarziával díszített ruhaszekrény. Készült Faragó és Gróf műhelyében. • Kleiderschrank mit Intarsien. • Garderobe. 



Gróf József: Ajtós szekrényke. Készült Faragó és Gróf műhelyében. • Kleiner Schrank. • Meuble en noyer inccrusté. 27 
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28 Gróf József: Úri dolgozószoba. Készült Faragó és Gróf műhelyében. • Herrenzimmer. • Cabinet d'étude. 



Gróf József: Mázolt és fényezett gyermekszobaszekrény és diófa-tálaló székekkel. Készültek Faragó és Gróf műhelyében. 
Weisslackierter Schrank für ein Kinderzimmer. Nussholz-Anrichte. • Meubles d'une chambre d'enfant. Meubles (noyer). 29 



Reményi József újabb érmei. 
r \ r \ 1. Dr. PIósz Sándorné érmének hátlapja. 2. Kroller Miksa aranymiséjének emlékére. 3. Tóbiás Mária érmének hátlapja. 4. Dr. Procopius Béla 

érmének hátlapja. 5. Ticharich Zdenka érmének hátlapja. 6. Reményi András, a művész fia. Medaillen. • Médailles. 



Reményi József újabb érmei. 7. Dr. Rotthmann Ármin érmének hátlapja. 8. Csernoch hercegprímás aranymisés érme. 9. Bethlen Gábor. 
A berlini magyar kollégium barátai részére adományozta a kultuszminisztérium. 10. Kadosa Pál érmének hátlapja. 11. A művész 
édesanyja halálának 10 éves évfordulójára készített emlékérem. 12. Léda. Medaillen. • Médailles. 



Szemelvények a Darmstádter-féle porcellángyűjteményből. 
Krinolinos hölgy. Kaendler mintája, Meissen 1736—1740. A kínai császár. Höchst; J. P. Melchior mintája 1766—1770. Mária és Szt. János. 
Nymphenburg. F. A. Bustelli mintája. 1760. • Aus der Darmstádter'schen Porzellansammlung. Krinolinen Dame. Kaendler'sches Modell. 
Meissen 1736—1740. Der khinesische Kaiser. Höchst. J. P. Melchior. Modell. 1766—70. Marié und St. Johann. Nymphenburg. F. A. Bustelli's 

Modell 1760. • Collection Darmstádter: Porcelaines. 



rnyomai észlelhetők. Egyik válfajuk a régebben mada-
ras szőnyeg elnevezés 'alatt ismert fehéralapú, foly-

Ítatólagos mintájú szőnyeg, melynek keletkezési helye 
a kisázsiai Usák város környékére tehető. Az ú. n. 

Ínagy- és kis-usák szőnyegek rajza a perzsa szőnye-
gekére emlékeztet: közepükön csipkézettszélű me-
daillon, a sarkokban ugyanennek szegmentumai lát-

Í hatók. A kis-usák szőnyegekhez legközelebb áll az 
irodalomban is „erdélyi szőnyeg" elnevezés alatt 

Í ismert csoport. Ennél is a tükör sarkait másszínű 
szegmentumok foglalják el, míg a középső medaillon 

t többnyire kicsi vagy egészen hiányzik. Az élénk 
I színű szőnyegek tükrét stilizált virágmotívumok töltik 

Í* be, melyek néha díszedényből nőnek ki (Vasen-
teppich). Jellegzetes az erdélyi szőnyegek széles 
szegélyének díszítése, hosszúkás medaillonok és 

Í csillagok váltakozó sorával. Végül az imafülkés 
(mihrab-os) török imaszőnyegek különböző fajai és 

Íegy ú. n. örmény szőnyeg sikerült képe egészítik ki 
a színgazdag képsorozatot, mely méltán számíthat 

Ía szőnyegkedvelők és műértőink érdeklődésére. Érde-
kes magának a könyvnek története is. Tudvalevőleg 
1914-ben, közvetlenül a világháború kitörése előtt, 
az Iparművészeti Múzeum kiállítást rendezett az 
erdélyi török szőnyegekből. A kiállításra éppen 
Erdélyből sok értékes szőnyeg érkezett s a kiállítás 
méltán keltett nagy feltűnést nemcsak nálunk, de 

Í külföldön is. Ez indította Radisics Jenőt, a múzeum 
akkori igazgatóját, egy illusztrált munka kiadásának 

(tervbevételére. A kiállítás anyagából 30 darabot ki-
választott és elküldte a szőnyegeket Párisba, a Lévy 

- céghez, reprodukciók elkészítése végett. A háború 
kitörése után természetesen szó sem lehetett többé 
a kiadványról és az ellenséges földre kerüli szőnyegek 
sorsa eléggé bizonytalanná vált. Eleinte Lévy Emil, 
múzeumunk régi barátja, ki már az Ötvösség Reme-

Í keinek kiadásával nagy érdemeket szerzett a magyar 
műkincsek ismertetése körül, gondosan őrizte a reá-
bízott szőnyegeket, a jövendő béke reményében. 
Az ő halála után azonban a sajtó lármát ütött és 
a francia kormány lefoglaltatta s a Gobelin-múzeumba 
helyeztette el szőnyegeinket. Visszaszerzésük érdeké-

Íben mér a béketárgyalások alkalmával megindított 
akció, mint annyi más, nem vezetett eredményre, 
sőt, mikor már a békeszerződés aláírása után a 

!
franciák készek voltak lemondani elkobzási jogaikról 
és ki is adták volna a szőnyegeket, az oláhok léptek 
közbe és a maguk számára igényelték a szőnyegeket 
azon a címen, hogy több erdélyi tulajdonos szőnyegje 
is volt közöttük. A franciák azonban ezúttal a mi 
pártunkra állottak és elismerték, hogy tekintettel 

Í
arra, hogy a szőnyegek még háború előtt jutottak 
külföldre, a trianoni diktátum visszaszolgáltatási 
rendelkezése reájuk nem vonatkozhatik, múzeumunk-

f nak adatták ki a szőnyegeket. így hát — a románok 
akadékoskodása ellenére — szerencsésen vissza is 

Í kerültek Budapestre, illetőleg erdélyi tulajdonosaik-
hoz. Nekünk magyaroknak nem szokásunk meg-

Í tartani azt, ami nem a miénk. A szőnyegek vissza-
adása iránt folytatott tárgyalások közben a Lévy-

Í céggel is újból megindultak a tervezett kiadvány 
érdekében az éveken át szünetelt tárgyalások. Hiszen 
a könyv megjelenése az Iparművézeti Múzeum ér-

Ídekében állott már csak azért is, mert súlyos tartozá-
sok terhelték a végzett előmunkálatok miatt a francia 

Í kiadóval szemben; a könyv meg nem jelenése esetén 
e kiadások kárba vesztek volna. Lévy Albert, a cég 

Í jelenlegi tulajdonosa, nagy előzékenységgel karolta 
fel az ügyet s így végre — tizenegy év után — meg-
lett a könyv. Radisics annak idején csak néhány 

színes képre számított és beérte volna a többi szőnyeg-
nek egyszínű reprodukálásával. Ámde a sokszorosító 
technikának az utolsó tíz év leforgása alatt elért 
tökéletesedése lehetővé tette valamennyi szőnyegnek 
kifogástalan színes reprodukálását. A képek a párisi 
kiadó megrendelésére Münchenben, az Uvachrom-
intézetnél készültek. — A mű bolti óra 150 fr. frank. 

KABÁUSCHENS TRAUMREISE. Ein Marchen zu 
22 farbigen Bildern von Ludwig Kozma. Erzahlt 

von M. Jungnickel. Verlag v. Georg W. Dietrich, 
München. — Két évvel ezelőtt általános nagy tet-
széssel fogadta a magyar közönség Kozma Lajosnak 
a Rózsavölgyiék kiadásában megjelent „Zsuzsika 
Bergengóciában" című kedves mesekönyvét és szó-
mos kényes ízlésű könyvbarát szívesen besorozta 
a maga könyvtáróba ezt a díszes képeskönyvet azzal 
a tudattal, hogy a világ egyik legművészibb mesés-
könyvét bírja, melyet nagykorú gyermekek is igaz 
gyönyörűséggel lapozgathatnak. Most a fentidézett 
címmel német kiadása is készült Kozma könyvének 
és kétségtelen, hogy a német kis és nagy gyermekek 
is szívesen veszik a Kabáuschen-né vedlett Zsuzsika 
ólomhistóriáját. Mi pedig örömmel jegyezzük fel a 
magyar grafikusművészetnek és egy derék magyar 
művészembernek jól megérdemelt sikerét. Csak saj-
náljuk, hogy a német kiadók elfelejtették feltüntetni 
a könyv magyar eredetét s hogy a Ludwig Kozma 
voltaképpen Kozma Lajosunk. 

K I Á L L Í T Á S O K 
•"TAVASZI IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁST rendez 
1 az O. M. Iparművészeti Társulat május hó elején 

az Andrássy-úti helyiségeiben. Több teljesen beren-
dezett, a kiállításra készült interiőr kerül ez alkalom-
mal bemutatásra s ezért a társulat termeinek egy 
részében megfelelő átjáró-nyílásos választófalakat 
emelnek, hogy a készülő szobaberendezések lakás-
szerűen elhelyezhetők legyenek. A fennmaradó he-
lyiségekben rendezik el az apróbb iparművészeti 
tárgyakat. 

jV/fŰVÉSZET A NEMZETKÖZI VÁSÁRON. Mind-
•1VI inkább szaporodnak a jelek, amelyekből kitűnik, 
hogy első nemzetközi vásárunk nagyarányú lesz és 
méretei majd vetekszenek a Nyugat kereskedelmi 
empóriumaiban rendezett híres vásárokkal. De tar-
tunk attól, hogy az elrendezésben, a bemutatás mód-
jában nyilvánuló jóízlés dolgában aligha álljuk meg 
helyünket, ha a kiállítók egy része az eddigi árúininta-
vásárok alkalmával megszokott eljárásuk szerint nem 
szakavatott, komoly művészemberekre, hanem kontá-
rokra bízzák csoportjaik, fülkéik kiképzését. Nem költ-
séges installációra gondolunk, hanem választékos 
ízléssel és egyszerű eszközökkel elért artisztikus 
hatásokra, melyek növelik a bemutatottérú tetszetős-
ségét és értékét s ezért szorosan vett kereskedelmi 
szempontból is "jól kifizetik" magukat. Ezért ideje-
korán figyelmeztetjük kiállítóinkat, hogy komolyan 
mérlegeljék a vásáron való szereplésük külső formá-
jának fontosságát és amennyiben tanácsra, vagy útba-
igazításra van szükségük, forduljanak bevált és meg-
bízható fórumokhoz. Ilyen az Országos Magyar Ipar-
művészeti Társulat (IV., Andrássy-út 69. szám, régi 
Műcsarnok), melynek igazgatósága készséggel és tel-
jesen önzetlenül szolgál művészi kérdésekben fel-
világosítással. 

Magyar iparművészel. 1925 


