
csoportot, a Kaiser-Friedrich-Museumba vitette. 
Élete vége felé a Pergamon-múzeum íclépítésén és 
berendezésén fáradozott nagy szeretettel, melyet 
szintén Messel eredeti tervei szerint akar t meg-
valósítani. De az ellenállás, mellyel itt is talál-
kozott, már túlontúl megbénította és kedvet szegte. 
Hiába, a berlini közhangulat, mely egyébként na-
gyon tisztelte a pátriárka-tudóst, nem tudta már 
pótolni azt a nagy hátvédet, mely egykor a császár 
személyében állt rendíthetetlenül Bode mögött. 

MUZEÁLIS ÜGYEK 
I V r AGYAR HÍMZÉSEK gazdag sorozatát állította 

ki nagy udvarában Iparművészeti Múzeumunk. 
Hazánk magyar lakosságú vidékei asszonynépe 
díszítő kedvének csodálatosan artisztikus alkotásai-
nak sokféle változatait csodálhatjuk a kiállítás 
népművészeti részében. Az úri hímzések és csipkék 
csoportjában pedig a szemmel látható nyugati és 
a keleti befolyás ellenére megmaradt magyaros 
ornamentikának előkelő pompája gyönyörködteti 
a nézőt. Önkénytelenül hasonlít juk össze a magyar 
udvarházak régen porladozó úriasszonyainak és 
leányainak kivétel nélkül nemes ízlésre valló kézi-
munkái t a mai kézimunkaboltoknak a jelen kor 
xiriasszonyai részére »incgkczdett« clszomorítóan 
kulturálat lan hímzéseivel és nem találunk feleletet 
ar ra a kérdésre, hogy miként lehetséges az, hogy 
a kul túrában annyira előrehaladt XX. század női 
kézimunkáinak nagy tömege ízlés dolgában oly 
mélyen áll a XVII. és XVIII. századi hímzett 
emlékei alatt ? Régente nem voltak nőipariskolák, 
illusztrált divatlapok és kézimunkaújságok és 
ennek ellenére az akkoriban készült tűmunkákon 
alig találunk kivetni valót, míg ma csak kivéte-
lesen örülhetünk az ilyen alkotásoknak. Legyen 
az Iparművészeti Múzeum kiállítása mementó, 
hogy eszméljünk a kézimunka terén elburjánzott 
elfajulás felett és keressük meg a bajok orvos-
lásának módját . 

S Z A K I R O D A L O M 

RÓ N A J Ó Z S E F : EGY MAGYAR MŰVÉSZ 
ÉLETE. A szerző kiadása. (Ára 40 pengő.) 

Két vaskos kötetet hozott a posta a fentírt címmel 
és kissé gyanakvóan néztük a könyvek széles hátát . 
Önként merült fel a kérdés, vájjon lehet-e magyar 
művésznek magáról annyi írnivalója, hogy ez nem 
fér be egy kötetbe. Találomra nyitottuk fel az 
egyik könyvet és kezdtük olvasni. Mcgvallhatjuk, 
alig tudtuk abbahagyni az olvasást, oly érdekes 
témákat fejtegetett az író, és pedig csodás eleven, 
vonzó stílusban, mintha nem is szobrász, hanem 
vérbeli nagy íróművész ír ta volna. Megállapíthattuk, 
hogy Róna József épp oly nagy mestere a tollnak, 

mint a mintázófának és a vésőnek. Megkapó 
közvetlenséggel i r ja meg leplezetlenül, őszintén 
életének lefolyását, kezdve zsenge korától (még az 
egyéves korában megfigyelt dolgokra is emlékszik) 
a mai napig. És megíigyelései és vallomásai olykor 
igen intíin élményeibe is engednek bepillantást. 
E tekintetben emlékeztet autobiográiiája nagy 
tragikánk, Jászai Mariéra, ki tudvalevően önélet-
rajzában is meggyónt mindent, ami vele történt. De 
felette érdekes Róna könyve az utolsó félszázad 
magyar művészettörténet szempontjából is. Sok 
ismeretlen igen értékes adat kerül felszínre ma-
gyar művészekről és művészi eseményekről. Vonzóan 
í r j a le külföldi tanulmányi éveit és utazásai során 
látott műalkotások szemlélete közben érzett sok-
féle benyomásait. Akit érdekel a »jó békebeli idők« 
bohémvilágának élete és egy sok bajjal és nehéz-
séggel diadalmasan megküzdő, érdemes, derék 
magyar művész élete, az nagy gyönyörűséggel fogja 
olvasni ennek a nagyhasú és sok jó kcppel ékes két 
kötetnek minden sorát. 

17 OZMA LAJOS kiváló iparművészünk újabb 
munkáinak sikerült reprodukciói töltik meg 

az Innen Dekoration áprilisi füzetét . Negyven kép 
mu ta t j a be Kozmának néhány épületét, sokféle 
szobaberendezését és azok részleteit. Ő maga szel-
lemes cikkben fejt i ki az ú . n. modern lakásmű-
vészetnek a mai korban való egyedüli jogosult-
ságát. A képek aláírásában Kozma neve mellett 
»Budapcst« áll. Ebből a külföld megtudhat ja ennek 
az egész világon nagyon elterjedt tekintélyes folyó-
irat révén, hogy Magyarországonisvan j e l e n k o r i 
lakáskultúra, melyet néhány lelkes fiatal művész-
ember terjeszt — nagy nehézségek, ellenkezések 
leküzdésével. Sajnos, hogy kevesen vannak, kik 
oly elszántan és következetesen ki tar tanak a küz-
delemben, mint Kozma L a j o s ! 

OREL G É Z A : AZ ÁRUSÍTÁS TECHNIKÁJA 
ÉS LÉLEKTANA. Egyre nagyobb súllyal 

jelentkezik az egész világon »az üzletre való neve-
lése* gondolata. Hipokrízis volna ez elől kitérni. 
Az élet, a kis nemzeteké épúgy, mint a nagyoké, 
ügyes, gyakorlott, szervezni és eladni tudó keres-
kedőket kíván. A magyar közélet egyik legművel-
tebb gazdaságpolitikusa : Ereky Károly súlyosan 
hibáztatja, hogy a magyar termelő nem tudja az 
á ru já t csomagolni, márkázni, ajánlani, exportálni. 
Százmillió pengőket osztunk el evvel évenként. De 
a magyar kereskedelem városi árukínálata is na-
gyon kezdetleges még. Hányszor muta t tunk mi 
már rá e folyóirat hasábjain boltkirakataink, pla-
kát ja ink, üzleti körleveleink fogyatékosságaira s 
ezzel szemben a jó példák, a művészi tervek sugal-
latkeltő hatására. Orel könyve mindenképpen idő-
szerű. Célszerű, okos, sokat látott ember könyve. 
Ott volt Párizsban az árusítás különféle szakisko-
láiban, isineri Boston és Bécs erre vonatkozó szak-
tanfolyamait s azok egész szervezetét. Sokat olva-
sott erről a témáról és igen sok iskola tanmene-
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tét szószcrint közli. Látszik azonban, liogy francia 
szimpátiái kissé távoltartják a német szakiskolák-
tól és irodalomtól, amelyek fényében pedig sok 
mindent másként látott volna és a francia ízlés 
némely szecessziós csökevényét gondosan kitörölte 
volna emlékkönyvéből. A maga egészében jó alap 
lehetne ez a munka egy olyanféle árusító-szakiskola 
számára, amilyent Orcl doktor a magyar főváros 
számára sürget. 

X f O R G Ó P A L : LJ ÉPÍTÉSZET. Vállalkozók 
Lapja kiadása. Forgó Pál könyvének leg-

fontosabb erénye, hogy időszerű. Mialatt külföl-
dön tucatszám jelennek meg könyvek, melyek az 
építészet maivá fejlődésének a módjait keresik, 
nálunk különösen azok, akik a külföldi irodalom-
mal nincsenek kapcsolatban, — s ilyenek elég 
nagy számmal vannak — nincsenek tájékozva 
arról, hogy milyen mértföldcsizmával halad az 
ú j építészet a megvalósulása felé. Többszörösen 
hangsúlyozza Forgó, s ez könyvének egyik sarka-
latos megállapítása, hogy az ú j építészet és ipar-
művészet és mindaz, ami az élet új jáalakulásában 
új já formálódik, lakás, utca, a forgalom eszközei 
stb. nem ú j stílusra való vágyakozásból válnak 
ú j já . A stílusnál sokkal lényegesebb cél mozgatja 
a mai átalakulást, és pedig az, hogy minden emberi 
alkotás tökéletesen, maradék nélkül megfeleljen 
annak, ami a rendeltetése. 

A lakás célja az ú j építők szerint nem a pöffesz-
kedő reprezentálás, hanem az, hogy minél higiéni-
kusabban és minél nagyobb kényelemben tölthes-
sük el benne munka után a szabad időnket. A tudo-
mány pontosan megállapítja, hogy egy-egy sze-
mély egészséges életéhez mennyi levegő és világos-
ság, tehát ablakfelület, mennyi lakóterület, fűtés, 
háztartási hely, mosdóhely stb. kell. A lakásnak 
a lehető legtökéletesebben kell ezt nyújtania, de 
egyúttal úgy is, hogy a lehető Icgökonomikusabban, 
tehát a lehető legkisebb területen tudja ezt nyúj-
tani és így a bére ne lépje túl az átlagember lehető-
ségeit. A modern ház, a modern lakás matemati-
kai feladat épúgy, mint a gép, a híd, bármely mű-
szaki munka. De egyúttal az építészet nemcsak 
az életszükségletek tökéletes kielégítője, hanem 
Gropiusz szerint »élctfolyamatok alakítója«, tehát 
a töinegcmber igényeinek fokozója is. 

A régi építés a homlokzatból indult ki. Az abla-
kok sorát, a lakások magasságát az épület külső 
megjelenése határozta meg, tehát a kiindulás eszté-
tikai volt. Ma a külső, az esztétika eltörpül a szer-
kezet, a belső mellett. A mai építész az alaprajz-
ból indul ki. Az ablakok elhelyezését a belső szük-
ség állapítja meg, ott van és oly nagy az ablak, 
amilyent a házban élők életfolyamata megkíván. 
A lakás, tehát a ház magasságát is ez állapítja meg. 
(Molnár Farkas például kétféle szobamagasságot 
javasol ugyanabban a lakásban : a lakószobára 
3*5 m-t állapítva meg szükséges magasságnak, a 
hálóra és mellékhelyiségekre 2'20—2"50 m-t. A ház 
külseje persze eszerint alakul.) 

Az ú j építőlehetőségek eredménye az is, hogy az 
ú j házban, helyes szerkesztés mellett, minden lakás 
kerthez juthat . A betonépítés megengedi, hogy 
minden emeleten és a tetőn is keletkezzenek tera-
szok s azokon kertek. (Az állandó nedvesítés a 
betonnak használ, a lakásokat pedig a mai tech-
nika mellett tökéletesen lehet szigetelni.) 

A bútort éppen olyan szempontokkal oldja meg 
a mai kor tervezője, mint a házat. A jó bútor 
célszerű, tehát egyszerű, könnyen karban és tisz-
tán tartható (nincsen ra j ta faragás és egyéb por-
fogó). A szekrények jó része bele van építve a 
falba és így tetején és hátlapján pókháló és por 
nem lehet. Az ú j bútor úgy alakul, ahogy a precíz 
mérnöki munka azt diktálja. A lakás fala és pad-
lója sírna, lemosható burkolóanyaggal van födve 
(a padló rugalmas masszával). Szőnyeg, függöny 
nem födi, mert az is porfogó.) 

A célszerűségnek és mérnöki kiszámítoltságnak 
helyessége különösen a konyhánál, fürdő- és mellék-
helyiségeknél domborodik ki. Míg a lakószoba túl-
zott egyszerűsége ma még bánt ja a függönyös, 
szőnyeges, faragott bútoros szobához szokott sze-
met, a konyha és mellékhelyiségek tisztasága és 
célszerűsége mindenkinek első tekintetre megnyeri 
tetszését. 

A mai építészetnek és Forgó Pál könyvének 
második sarkalatos tétele a gyáripar belekapcso-
lása az épület, bútor stb. előállításába. Mert a 
modern ház nagy technikai fölszerelésével, a mo-
dern bútor jó anyagból való precíz előállításával, 
a modern konyha stb., ha többet is ér, mint a régi, 
drága, ha csak egyes darabokban készül. Tömeg-
termelésben, mikor a falat négyzetméteres vagy 
még nagyobb darabban a gyár szállítja, a bútort, 
a konyhát szériában a gyár állítja elő stb. a mo-
dern ház és berendezése sem drágább, néha még 
olcsóbb, mint a regi, mely amellett célszerűtlen Is. 
Az ú j építészet és iparművészet egyik létföltétele 
a gyáripar. 

A gyáripar szerepét leegyszerűsíti az Amerikából 
Európába átszármazott mozgalom, mely a külön-
böző gyártott ipartermékek számának csökkenté-
sére törekszik azzal, hogy megállapítja a legszok-
ványosabb típusokat és azokat standardizálja. 
A standardizálás és a szériában való gyártás együtt 
eredményezik azt, hogy ma már a jót is elő tud-
ják olcsón állítani. 

Forgó könyvének értéke, hogy az építészetnek 
és iparművészetnek ezeket az Európában és Ameri-
kában közismert problémáit magyar nyelven, gaz-
dag képanyaggal illusztrálva, ismerteti. Hibája, 
hogy szertelenségeivel néha tűllő a célon és hogy 
merész kijelentéseit nem okolja eléggé meg, továbbá, 
hogy nem számol kellően az adottságokkal. 
Amennyire becsüljük benne fanatikus lelkesedését 
az újért , a mérnöki tudományért, majdhogy nem a 
természettudományért, annyira nem vagyunk ha j -
landók aláírni az ilyen kijelentéseket, hogy »a szép-
ség momentumát a feladat tökéletes megoldásával 
ér jük el«. Amennyire ért jük, hogy az eddigi »stílu-
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sok« jó részének eélellenes romantikája elriasztó a 
szükségletek mértékével mérő technikusnak,, 
annyira hisszük, hogy a matematika és a tech-
nika lehet szükséges, de sohasem lesz elegendő 
föltétele a szép, lakályos háznak, interieurnek, 
bútornak stb., mert állítjuk, még az esztétikailag 
jól ható gép, autó vagy aeroplan előállításához 
sem elegendő a mérnöki kiszámítás, de szükséges, 
hogy a mérnök esztétikai érzékkel keresse ki a 
sok lehetséges jó megoldás közül a szépet. 

BOR PAL. 

\ \ 7 A L L E S H A U S E N ZSIGMOND: BUDAPESTI 
KÉPESKÖNYV. 10 fémbemetszett lap. Nem 

akar több lenni, mint amit címe mond : egyszerűen, 
őszintén, közvetlenül ható 10 kép Budapestről. 
Pesti képek, pesti típusok, pesti hangulatok, ahogy 
azt egy belső finomságokra reagáló, figyelő mű-
vész szcine lát ja . A rajzok betűfémbe vannak 
metszve, tíj technika, melynek előnyeit Walles-
hausen jól fölismerte. A betűfémlap ugyanis a 
fa- és a linolcummctszct minden előnyét egyesíti 
azok hibái nélkül. Emellett finomságokra, hajszál-
vékony vonalakra, végtelen kis pontocskák, árnya-
lások ábrázolására sokkal alkalmasabb, mint ama-
zok. Azt hisszük, hogy cz az ú j technika könyv-
illusztrátorainknál rövidesen nagy elterjedtségre 
tesz majd szert. 

KOHLIIAUSSEN, HEINRICH : MINNEKAST-
CHEN IM MITTELALTER. Berlin, Verlag 

fttr Kunstwisscnschaft. 1928. Ara 125 márka . 
A román és gót korból származó szerelemládá-

kat erkölcs- és művelődéstörténeti szempontból 
eddig többen méltatták, de összefüggően, mint az 
egyházi művészettől teljesen független műalkotá-
sok, először a Deutsche Verein für Kunstwisscn-
schaft támogatásával megjelent jelen műben része-
sülnek kellő méltatásban. 

Szerző évekig tartó előkészület után több százra 
rúgó középkori szerelcmládát mutat be 66 táblán 
és 23 ábrán, melyeket a nyilvános és magángyűjte-
ményekből a sok közül mint jellegzeteseket gondo-
san kiválasztott. Hogy évszázadok múlva is százá-
val maradtak ránk ezek a ládák, ebből azoknak 
nagy számára és jelentőségére lehet következtetni. 

Ezek a ládák voltaképpen ajándéktárgyul szolgál-
tak, melyekkel a lovag kiválasztott hölgyének ked-
veskedett s melyeknek tulajdonképpeni jelentősége 
a megajándékozottnak szóló képírásban rejlett. Az 
ajándékozó mindig férfi, a szerelmes lovag, a vőle-
gény, a fér j . Idők folytán testületek is kedves-
kednek ilyen ajándékkal a jegyespárnak vagy a 
házaspárnak, majd eredeti rendeltetésével szemben 
barátsági ajándéktárgyul lép fel s a XV. század-
tól kezdve ezeknek a ládáknak ajándékozása a 
polgári osztály szokásává válik. 

Ezekben a faládákban tartotta a megajándé-
kozott ékszereit, csecsebecséit. Az örökség révén 
a templomok és kolostorok birtokába került ilyen 
ládákban ereklyéket, okmányokat tartottak. 

Az első szerelemládák a késői román korban 
tűnnek fel s két típust mutatnak. Az elsőbe tar-
toznak a lapos és lábatlan ládák, ez az ősforma. 
Ilyenek az egyiptomi sírokból is kerültek nap-
fényre. A második csoportba tartoznak a ház-
alakú, lapos tetejű ládák, melyek a X—XII. szá-
zadi iszlám faládákkal muta tnak hasonlóságot. 
A ládák díszítése kor és hely szerint a legváltoza-
tosabb formákat tünteti fel. A XII—XIII. század-
ban az ötvösség, a XIII. században az épület-
plasztika, a XIV. században a falfestés, a karzati 
székek, a miniatűrök, a XV. században a fali-
szőnyegek, a fametszet ornamentikája volt be-
folyással a faládák díszítésére. Nagy mértékben 
érvényesülnek az iszlám ornamentika motívumai 
is : a rozetták és palmetták, a kelet mesevilága 
is csakhamar utat tör magának s elevenséget visz 
bele a díszítésbe, a Fatimidák korából származó 
kristálytárgyak, a szövetek, az állati alakokat fel-
tüntető edények, az clcfántcsontmunkák díszítő 
elemei mind föllelhctők a szcrcleinládákon. Szembe-
ötlő a francia gótikus elefáncsontinunkák díszíté-
sének a hatása is a faládákra. 

A díszítő motívumokban megtaláljuk mindazt, 
ami egy középkori lovagnak a szívét betöltötte, a 
bibliai jelenetek mellett tréfás, bohókás ábrázolá-
sokat, a harcot, kalandot, lovagi tornagyakorlato-
kat, vadászjclcnctcket, társasjátékokat, feliratokat, 
melyeknek szövege az akkori szerelmi költészettel 
összefügg s kölcsönösen hatnak egymásra, a szere-
lem asszonyát, a «Frau Minné»-t, valódi és kép-
zeleti állatokat körbe és medaillonokba helyezve, 
melyek szalagon jelmondatokat tartanak, növény-
díszeket stb. Egyik csoportja a szcrelemládáknak 
színes intarziával van díszítve, egy másik csoportja 
tájképekkel, 1250 körül fellépnek a címerek mint 
díszítő elemek egymás mellé helyezve. 

A XIV. század vége felé a fa- és elefántcsont-
ládák mellett akadnak bőrládák dombormű díszí-
téssel. A Felső-Rajna vidékén, tán Baselben, vol-
tak elsőrangú műhelyek, ahol az ezüstedények, 
evőeszközök, elefántcsont-fésűk, ivócsészék, kardok 
és tőrök részére készítettek tokokat s valószínű, 
hogy ezeknek a ládáknak egy része is itt készült. 

A szerelemládáknak ajándékozása keleten volt 
divat, innen talán a keresztes hadjáratok folytán 
jutott cl nyugatra, elsősorban a Ra jna vidékére, 
ahol a XIII. század közepén különösen Kölnben 
nagy virágzásra jutott. 

Szerző sorra veszi és méltatja a Ra jna vidékén, 
Baselben, Elzászban, Svájcban, Hessenbcn, Vcszt-
fáliában, majd az Olasz-, Spanyol- és Angolország-
ban készült ládákat s kimutat ja , hogy mennyivel 
kimagaslik a német ládák sokasága és művészi 
becse a többi nemzet között. A francia elefántcsont-
munkák internacionális jellegével szemben az 
ugyanazon korú német ládák nemzeti kultúrának 
a bizonyítékai. 

A mű a témát minden oldalról alaposan világí-
totta meg. A kritikai katalógus időrendben és hely 
szerint csoportosítva, bő leírását nyúj t ja a ládák-



nak. A mű végén név-, tárgy- és helymutatót és 
az ezen tárgyra vonatkozó irodalmi műveknek fel-
sorolását találjuk. 

A mű a profán ikonogrália részére valóságos 
kincsesbánya, a heraldikával, epigráfiával, fegyver-
és kosztümtannal foglalkozók részére gazdag tanul-
mányanyagot nyúj t . Erkölcs- és művelődéstörté-
neti jelentősége mellé szegődik elsősorban ezeknek 
a ládáknak művészi kvalitása. Sz. L. 

EM. HAJÓS L. ZAHN, BERLINER ARCIII-

• TEKTUR DER NACHKHIEGSZEIT. Albertus-
Vcrlag, Berlin. — Könyv Berlin 191«—28 között 
épült épületeiről. Szöveg nélkül, képekben sorakoz-
nak fel ezek a meglepő hatású architektúrák, s 
nyilvánvaló célja a könyvnek, az ú j építészet stí-
lusát bemutatni. Ebből ered azután a legnagyobb 
hibája is. Mai épületről a homlokzat sohasem nyúj t -
hat kielégítő k é p e t : bár a modern ház homlokzata 
egyszerű és áttekinthető, mégis elengedhetetlen a 
stílus teljes megértése érdekében az alaprajz, mely 
a külső formákat megokolja. Stílus szempontjából 
sok minden szépet és megkapót látunk a könyvben, 
annak bizonyításaképpen, hogy az úgynevezett 
skatulyaházak mily sokféle építészeti szépséget ad-
hatnak, ha jó építészek tervezik őket. Azt is meg-
állapíthatjuk Berlin ú j épületei alapján, hogy az 
ú j építészetben tökéleteset azok az építészek nyú j -
tanak, akik bátran teljesen félre merik tenni a régi 
stílusokat. Poeltzig akármennyire geniális építész, 
a római roineinlékekrc hasonlító színházhomlok-
zatával és arab emlékeket idéző színház-interieur-
jével nem tud meggyőző lenni. Hamisnak ha tnak 
a templomtornyot utánzó gyártornyok is és a román 
stílust másoló templomok. De aránylag kevés az 
ilyen tévelyedés Berlin ú j építészetében. A legtöbb 
építész radikálisan túlemelkedett a régin s az ú j 
eszközökkel nagyszerű hatást értek cl. Mily monu-
mentálisan ha tnak ezek a sima falak, néha egy víz-
szintes vagy függőleges ablak- vagy erkélysort össze-
kötő sötétebb (tégla- vagy szín-) sávval a fehér 
vakoláson, s az erkélyek, teraszok, lépcsőházak 
formai esoportosítása és hangsúlyozása! Mily egész-
séges a sok belső és tetőterasz s az egyes szűk 
udvarok helyett a több udvart összefogó kert vagy 
pázsitos já tszótér! Sokat okulhatnának a mi építé-
szcink s városi hatóságaink ebből a könyvből. B. P. 

Y V V A N V L 0 T E N : VOM GESCHMACK. Del-
" * • pliin-Verlag, München. Ára 5 márka . Alig 

van szó, melyet többféle vonatkozásban használná-
nak, mint az í z l é s . A fogalmak e labirintusába 
vezet, de végre eligazít is a könyv élcseszű szer-
zője. Kétségtelen, hogy nagy fába vágta fejszéjét, 
kényes témát fejteget, olyat, melyre a latin köz-
mondás azt t a r t j a : de gustibus non est disputan-
dum. Fejtegetései szellemesek, elfogultságtól men-
tesek és nagy debattcrck bevált módszere szerint, 
érveivel szemben felvonultatja az ellenérveket is. 
Elismeri az esztétika szabályai mellett a divatnak, 
ennek a kiszámíthatatlan szeszélyes zsarnoknak 

jogait is, de az olvasó előtt sohasem rejtegeti el a 
maga mindenképpen érdekes álláspontját . Akiket 
egy nagyműveltségű, derült kedélyű, okosan elmél-
kedő írónak a címben kifejezett téma felett való 
csevegése érdekel, azoknak néhány kellemes órá-
ban lesz részük a könyv elolvasása közben. 

NTERMÉSZET ÉS MŰVÉSZET VERSENYE. 
Valamikor nagyon divatos volt hosszú tanul-

mányokban vonni párhuzamot művészi és termé-
szeti szép között. Ma sok szó helyett a — lencsék 
beszélnek. A fotografus-lencse áll oda s a íilni 
vetíti ki azt a nagy vetélkedést, melyet a termé-
szet folytat a művészettel. így figyelte meg B I o s s-
f e 1 d t Károly berlini szobrász-professzor is azo-
kat a rendkívüli formákat , amikben egy-egy fa 
haj tása, szárai, virágai feltűnő, sőt megdöbbentő 
fantaszt ikumban egy-egy ősi művészi formát lát-
szanak utánozni. Akkoriban nagyon divatosak 
voltak azok a filmek, amelyek állati vagy növényi 
szervek növekedését, életét s halálát muta t ták be 
a mikroszkóp alatt . A berlini művész az ő 5—lő-
szeresen felnagyított fényképeit ki is állította egy 
képszalonban. Mindenki elragadtatással nézte őket. 
Most a Wasmuth-cég egy nagy mappában ki is 
adta a fényképeket (»Urformen der Ivunst« a címe). 
Megrendítő vallomások arról, hogy a kozmikus 
kéz, mely a dolgokat formálja , mily csodásan 
közeli rokona azoknak a kezeknek, melyek szá-
munkra a művészetet és iparművészetet formál ják. 

ANGOL STÍLUSMŰVÉSZET KARTONLAPOKON. 

" Sok angol stílustörténeti könyv van. Aki 
angol gótikával, renaissancc-bútorokkal akar be-
rendezkedni, ezekben is mintákat talál. Csak egy 
kérdésre kap nehezen feleletet : milyen legyen a 
bútorok szövete, a függönyök, terítők anyaga és 
színe. Egy nagy angol tcxtilgyár Artliur II. Lee ct 
Sons félig reklámnak, félig tanulságul, most egy 
olyan könyvet szerkesztett, amely erre a kérdésre 
könnyen és gyorsan megfelel. Azaz dehogy is könyv 
ez. Sokkal leleményesebb valami. Széles nagy 
kartonlapok gyűjteménye, pompásan elhelyezve 
egy kartoték-mappában. Minden lapon 6—8 színesen 
nyomott bútorkép. Egy korszak, egy stílus, egy 
uralkodó jellegzetes kabinetdarabjai. S mindjár t 
alatta ott a leírás, ott a színes bársony, selyem, 
vászon vagy hímzés azon stílus jellegzetes színeiben 
tartva, virágaival és állataival díszítve. Ennyi ötle-
tesség, a reklámnak és a gyakorlati kézikönyvnek 
ilyen szerencsés és ízléses egyesítése valóban csak 
angol elmében születhetett meg. Mellesleg szólva 
pedig nemcsak a kereskedő, a bútoros, a kárpitos 
kap benne egy jó mintatáskát . Hanem a műtörté-
nctíró és a stílustervező művész is még igen sok 
olyan adatot talál ebben a táskában, amikre a 
meglevő könyvekben eddigelé nem kapott útba-
igazítást. A publikációnak, mely német nyelvű 
kísérő szöveggel is megjelent, »Fiihrer durcli 
englischc Stilartcn« a címe és Birkenhcaből a fenti 
cégtói lehet megrendelni. 
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T A N TSCHICHOLD : DIE NEUE TIPOGRA-
1'IIIE. Verlag des Bildungvcrbandes dcr 

deutschen Buehdrueker. Berlin. 
Azt lehetne mondani : a tipográfiába is bevonult 

a felületeket, mértani formákat , teehnikai eszközö-
ket követelő ú j építészeti szellem, kialakult az ipari 
nyomtatványok stílusa. Ez a beszéd azonban nagyon 
felületes. Ha az ú j tipografia nem teljesen ú j 
vizuális eszközöket teremtett volna, amelyek ha tá-
sosabbak és gazdaságosabbak, mint a régi, akkor 
igazságos volna az ilyen meghatározás. A mai 
világban mindennek az absztrakt ökonómia a tör-
vénye : minél kevesebb eszközzel, minél nagyobb 
teljesítményt ! Az önmagukért való szépségek, a 
nyomtatás értelmével nem törődő szimmetria ten-
gelyek, az olvashatatlanságig dekorált betűk, persze 
a kor gazdaságossági felfogásával nem egyeztet-
hetők össze. Nines szó se geometrikus forma-
kompozíciók, betű-architektúrák és építőstílus köve-
teléséről, csak minden tárgynak a legmegfelelőbb, 
célhoz igazodóbb, gyakorlatias megoldását kíván-
juk. Mint az épületnek, a használati tárgyaknak, 
a nyomtatványoknak is megvan a maguk sajátos 
természete, a maguk törvényeivel meghatározott 
rendje, nincsenek közös esztétikai elvek, ami stílust 
jelentene, csak közös értékmérőjük van, ez pedig 
a gazdaságosság. H a a fenti című könyvnek tipo-
gráfiái példái egyszerűbbeknek tűnnek fel, mint az 
ismerős díszes nyomtatványok, ez nem valami erő-
szakos puritánkodás, hanem a tisztaságra, áttekint-
hetőségre, jól felfoghatóságra, könnyű olvasható-
ságra való törekvés. Szintúgy tar thatat lan az a 
nézet, mintha általánosságban a háború okozta le-
romlás lenne a forrása az egész újí tó mozgalom-
nak. Le Corbusier párizsi villái a meglepő példák, 
formában takarékosan, dísztelenül is lehet magas, 
mondhatni luxus-igényeket kifejteni ott, ahol erre 
pénz van. A méretek fokozásában, a drága anyag-
ban, a megmunkálás abszolút gondosságában. A férfi 
ruhákban sem a csipkés a drága, hanem a jó 
anyagból formásán, gondosan testre szabott. Az 
amerikai gazdagok tudják mi az : gazdaságosan 
pazarolni, ez a természetes, egészséges életükben a 
fényűző sport, nyárközben is skí Davosban és télen 
is nap Palm Beach-ben. Ezzel szemben van persze 
dekoratív luxus is, a különféle arisztokratikus 
szórakozások a liazardjáték, a versenyistálló, a 
versenyfutás a rendjelek után. Nem nagy elkalan-
dozás ez, könnyen átfordíthatjuk a tipografia nyel-
vére. A legegyszerűbb igényektől a legfokozottabbig 
széles skálája van az ú j tipográfiának, kezdve a 
papír megválasztásában, a textúra kiemelésével, a 
szedés tervszerűségének hatványozásában, a nyo-
más és átnyomás végtelen precizitásáig. Az orna-
mentum kusza vonalaival sok technikai hibát lehet 
eltakarni, de az ú j tipográfiában a legkisebb is 
tönkreteszi az egészet. A régi nyomtatványokban 
sok félrenyomott színt találunk, mégis szépek. De 
ez a szépségítéletünk tartalmazza lojális jóindula-
tunkat a gyermekcipőkben járó kezdetleges iparral 
szemben. Mai dolgokkal nem lehetünk ilyen el-

nézők. Örömmel kell fogadni azt a felfogást, amely 
az ipari kvali tás-munkát ilyen szigorúsággal szor-
galmazza. Nem kevesbedtek a grafikai kifejezés 
eszközei, ellenkezőleg sokkal szélesebb az ú j skála. 
A töretlen felületeken tisztábban és többfélén 
ragyog a szín. Szabad most már a fotográfiát is 
alkalmazni. Ez különösen mérhetetlen területekről 
hoz tartalmas anyagot az ú j alakításhoz. Aki a 
könyvet átnézi, maga is látni fogja, hogy a nyom-
tatás okos, eredményes és szép lépéseket tett előre. 
Most még röviden a könyvet is ismertessük. Kezdi 
a tipografia történetével, leírja a modern festészet 
által gyakorolt hatást és a fotográfia bekapcsoló-
dását. Különösen fontos fejezet a papírméretek 
normalizálásáról szóló. Részletesen és igen sok 
képpel tárgyalja az egyes főformákat : ezek a 
signet, üzleti levél, levélfej, boríték, levelezőlap, 
reklámnyomtatványok, tipograíizált plakát, kép-
plakát, cégtáblák és utcai reklámok, folyóirat, 
újság, könyvalakítás stb. Az ú j tipografia leg-
jellegzetesebb képviselői vonulnak fel az illusztrá-
ciók szerzői k ö z ö t t : El. Lisitzky, van Doesburg, 
H . Beyer, J . Tschichold, K. Teige, a magyarok 
közül Kassák, Moholy-Nagy, Molnár Farkas, stb. 
tartozik a névsorba. A könyv maga is az ú j tipo-
grafia egyik legszebb példája. m. f. 

KOECHLIN, RAYMOND UND GASTON MI-

GEON : ISLAMISCHE KUNSTWERKE. Kera-
mik, Gewerbe, Teppiehe. In farbiger Wiedergabe 
auf 100 Tafeln. Berlin, Ernst Wasmuth. 1928. A r a : 
86 márka . 

K c r a m i k a. Elő-Ázsia Pcrzsiával, Mezopotámiá-
val, Szíriával és Egyiptommal mindig nagy művelői 
voltak a keramikának. Susában már a történelmi 
idők előtti korból való technikai és művészi tekin-
tetben kifogástalan agyagedények kerültek elő, 
melyek a Louvre figyelemreméltó tárgyait képezik. 
A Nílus völgyének kék zománecal ellátott vázái 
époly híresek, mint Babilonnak és az Achame-
nidáknak falburkolatai. A keresztény éra alatt 
bizonyos fokú hanyatlás áll be, amely azonban 
nem tartott sokáig. A IX. század óta az iszlám-
országokban a virágzás magas fokán állott a kera- • 
mika, amit a samarrai ásatásokból napfényre került 
tárgyak is bizonyítanak. Rliages, Susa, Fostat, 
továbbá Mezopotámia készítményeit Kairuanig és 
Cordováig szállították. Az iszlám keramikára nem-
csak a szomszéd Bizánc, hanem Kína is befolyást 
gyakorolt. A legrégibb centrum Rhages volt. 
A IX. században itt talált keramikai tárgyak rokon-
vonást muta tnak a samarraiakkal, egyesek finom, 
kobaltkék díszítményeket tüntetnek fel, mások zöld 
vagy okkerszínűek reliefszerű díszítéssel; vannak 
olyanok is, melyek fémfényű mázzal vannak el-
látva. Samarrának tradíciója nem lévén, idegen 
művészekre szorult s így semmi eredetit nem 
alkotott s virágzó művészete Rhages befo-
lyására vezethető vissza. Samarra elpusztulása 
után Rhages és más perzsa városok közel 500 évig 
ta r t j ák meg vezető szerepüket a keramiában. 
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Kiváló központjai a kcramikának Egyiptom és 
Szíria. Rakkában talált, a IX. századból való 
keramikai tárgyak töredékei perzsa befolyásra 
mutatnak. A X. és XI. századból való készítmé-
nyek már sajátságosabbak. Rakkából valók azok 
a nagy kék és aranybogárszínű vázák indákkal 
körülvett feliratokkal, melyeknek egy szép pél-
dánya Doueet gyűjteményében látható. A XIV. 
században Uamaskusban és Baalbekben is voltak 
égető kemencék, melyekből a kékszínű fekete vagy 
fémfényű festéssel ellátott vázák kerültek ki ; 
másoknak díszítése nagy kék madarakat tüntet 
fel. melyek szürke indaalapon frizt képeznek. 

A samarrai, rliagesi és szíriai tárgyakhoz hason-
lókat Fostatban és Kairóban is találtak. A Kairó 
melletti romhalmazból előkerült töredékek a IX. 
s még inkább a 10. század keramikájának magas 
színvonaláról tanúskodnak. Jellegzetesek a XIV. 
és XV. században Kairóban készült fajánszok, 
melyek egyszínű, reliefszerű felirattal és címe-
rekkel, néha stilizált állatokkal vannak díszítve. 
Figyelemreméltók az iszlám keramika XVI. és 
XVII. századi készítményei finomság és díszítésük 
tekintetében. Perzsiában a mongol invázió után 
ismét virágzásra jut a keramika. A fémfényű edé-
nyek készítési módját a kínaiak még nem ismer-
ték, a perzsák állandóan gyakorolták. Ezen tech-
nika szerint készültek azok a hosszúnyakú palac-
kok, tányérok, melyeknek anyaga oly finom, hogy 
félporcellánnak nevezték s fákkal, virágokkal van-
nak díszítve. 

Más jellegű az anatóliai keramika, mely a rikító 
színeket kedvelte s ezeknek nagy szerepük volt a 
paloták és mecsetek falburkolatain és asztali edé-
nyeken, melyek stilizált indadísszel és virágbokré-
tákkal voltak ellátva. Ezek valószínűleg Nicaeá-
ban készültek s ma sok múzeum és magángyűjte-
ményben láthatók. Gazdagabb színezést tüntetnek 
fel s valószínűleg egy műhelyben készültek azok 
a kék, zöld és ibolyakék csokrokkal ellátott tányé-
rok, melyek egy rendkívüli tehetséggel megáldott 
művésznek alkotásai és utolérhetetlenek. Ennek 
a művésznek számos utánzója akadt s befolyása 

• Kis-Ázsiában és Konstantinápolyban három száza-
don keresztül kimutatható. Színskáláját mások 
bővítették s festési modorát tovább folytatták. 
A régi motívumokhoz újabbak csatlakoztak : gör-
bített szárakon virágok, melyek szabadabban vol-
tak elosztva, pikkelydíszek, indák, emberi és állati 
alakok, hajók. Figyelmet érdemelnek még a 
Kutaych-ban készült keramikai tárgyak, melyek 
azonban már kevesebb ízlésről tanúskodnak s 
európai befolyás alatt készültek. 

A spanyol-román keramika első nyomaira a 
X. században Cordova közelében akadtak, de ezek 
a munkák már távolabbi vonatkozásba állanak a 
lthagesben, Bagdadban és Kairóban működő mű-
helyekkel. A XIV. században a fémfényű edények 
készítését kedvelték. A műhelyek közül Paterna 
és Terual ismeretesek. Innét kerültek ki azok a 
csodálatos, félig gót, félig keleti stílusban festett 

zöld, kék, ibolyaszínű madárdísszel, emberala-
kokkal és indákkal ellátott fajánszok, melyek azon-
ban a XV. században készült valenciai fémfényű 
edényekkel össze nem hasonlíthatók. A nagy 
tányérokat és különféle edényeket, albarellókat 
stilizált virágok, levélgirlandok, címerek, néha álla-
tok díszítik. Sajnos, hogy hamarosan hanyatlás 
állott be, a technika elavult, a díszítés tekintetében 
visszaesést konstatálunk. 

S z ö v e t e k . A VIII. században, mikor Egyip-
tom az iszlám uralma alá került, az ipari tevé-
kenység a koptok kezében volt letéve, kiknek 
ügyessége főképen a szövészetben érvényesült s 
több század óta a görög-római szellem hatása alatt 
állottak. Ezen kívül befolyást gyakorolt r á juk az 
iráni sassanida-művészet, melynek hatása egész 
Ázsiára terjedt ki. 

A vászon- és sclycmszövészetben teljesen függet-
lenítették magukat, úgyhogy Mekkának is a kopt 
műhelyekhez kellett fordulnia, hogy vallásos célra 
alkalmas szükséges díszeket megszerezzék. Szöve-
tek készítésével a városoknak egész sora foglalko-
zott. Legnagyobb virágzásra a Fatimidák alatt 
(069—1171) jutott. 

Az arab uralomból való első századi egyiptomi 
szövetek Tinnisben készültek s Akminban a kopt 
sírokból kerültek elő gyakran tisztán kopt szöve-
tekkel együtt. Megkülönböztetésül nehéz, mert 
készítési módjuk és díszítő elemeik egyformák. 
Néha egyszerű vászonszövetek, máskor drága se-
lyemszövetek, melyek szalag-, levél- és indaszerű 
dísszel s természetes vagy képzeleti négylábút, néha 
madarat s ritkán emberi alakot magában foglaló 
kis medaillonokkal vannak ellátva. Gyakran ezek-
hez a díszekhez feliratokkal ellátott frízek, vallá-
sos vagy fogadalmi mondások járulnak. 

Ezek a szövetek nagyszámban vannak képviselve 
a londoni Victoria and Albert Museumban, a ber-
lini Kaiser Friedricli Museumban, a lyoni kereske-
delmi kamara Musée des Tissus-lian, a brüsszeli 
Musée des Arts Décoratifs-ban és a kairól arab 
múzeumban. 

Szíriában, Sziciliában és Spanyolországban is vol-
tak jó hírnévnek örvendő műhelyek, így Palermó-
ban és Cordovában. Természetes, hogy a folytonos 
érintkezés következtében, melyben a Földközi-ten-
ger országai egymással állottak, a díszítő módban 
egyező motívumok szerepelnek. Ha a szöveteken 
nincsen felirat, akkor készítésük helyét meghatá-
rozni nehéz. 

Egyiptomban a Fatimidák fénykora után sem 
szűnt meg a szövészetben való tevékenység, ha-
nem folytatódott az Ajubidák és a Mamelukok 
alatt s ez utóbbiak sorában készült szövetek motí-
vumai keletázsiai és kínai befolyásra muta tnak. 

Szicília az egyiptomi befolyás alatt is megtar-
totta arab jellegét s a normann fejedelmek is csak-
hamar hódoltak az iszlám ízlésnek. A normannok 
a görögök ellen viselt hadjáratuk alkalmával Korin-
thusból, Thebaeből és Athénből a selyeniszövészetben 
jártas foglyokat hoztak magukkal, kiket II. Roger 
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Szemelvény fi Nemzeti Múzeum újabb beszerzéseiből. Kályha Liptónádasdról . Felvidéki munka. XVII. század. — Neu-
erwerbungen des National Museums. Kacheloien aus Oberungarn. XVII. J ah rhunder t . — Nouvelles acquisitions du Musée 

National Hongrois . Poéle. Hongrie septentrionale. XVII5 siecle. 
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Szemelvények a Nemzeti Múzeum újabb beszerzéseiből. Magyar ékszerek. A középen arany násia. XVI. század. Jobbró l és balról 
erdélyi zománcos náslák. XVII. század. Alul aranyozott rézlemezzel borított vas-sarkantyúpár. XV—XVI. század iordulójáról . 
A máriaeelli kincstárban mint II. Lajos magyar király emléktárgyát őrizték. — Neuerwerbungen des National Museums. 
Anhünger. Ungarlscbe Goldschmiedarbeiten aus dem XVI. und XVII. Jahr l iunder t . Mit vergoldetem Kupferblech über-
zogene eiserne Sporen. XV—XVI. . lal irbundert . — Nouvelles acquisitions du Musée National l longrois . IMeces d'orlevrerie 

bongroise. XVI—XVII0 siécle. 
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T / S V R V N K P E L P A I A S ? 1 

Szemelvények a Nemzeti Múzeum újabb beszerzéseiből. A iegyvernelsi ezüstlelet a XVI. század elejéről. Receoltái ier i tö 
részlete, magyar ielirással : Magarosi (Mogyorósi) Anna. 1600. Erdélyi munka. — Neuerwerbungen des National Museums. 
Sl lberner Fund aus Fegyvernek. Anlang des XVI. Jahr l iunderts . Filetspilze. Siebenbürger ungarisehe Arbeit, 1(500. — 
Nouvelles acquisitions du Musée National Hongrois . Objets en argent trouvés á Fegyvernek. Couverture en Illet guipure 

Ouvrage transylvain, 1600. 
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Szemelvények a Nemzeti Múzeum újabb beszerzéseiből. Aranyozott ezüstpohár vésett [díszítéssel. Erdélyi munka 1082-ból. 
Nyakba való érem aranyozott ezüstből. Antonio Abondio egyik legszebli müve 1587-ből. — Neuerwerbungen des National 
Museums. Vergoldete sl lberne Haismedaille von Antonio Ábondlo. 1587. Vergoldeter si lberner Becher mit gravierten Dekor. 
I(i82. Siebenbürger Arbeit . — Nouvelles acquisitions du Musée National I longrois . Médaiile, argent doré . P a r Antonio 

Abondio, 1587. — Gobelet en argent doré. Ouvrage transylvain, 1082. 
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Szekeres Réla : Dr. Dorogi és Tsa gumintgyár eredeti »Dorco« gummi játékai. — Ilohles Guramispielzeug. — Jouets 
d 'enlant en caoutchouc. 



Szemelvények Forgó Pál »Új építészet« c. művéből. Forbáb A.: Weekenil-liáz tutajon. Amerikai konyha minimális helyen. 
W . Gropius és M. I l r aue r : Ilálószobarészlet beépített szekrényekkel. — Illustrationsproben aus (lem Werk »Xeue 
Architektúra. — Illnstrations ilu livre »Nouvelle arcbitectuiv«. 1. Maisonnette sur un radeau. 2. Pelite c.uisine américaine. 

ÍJ. Détail d 'une chambre á coucher. 
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a XII. században foglalkoztatott udvarában s innen 
magyarázható a bizánci díszítő elemeknek a szicí-
liaiakkal való keverése. 

A befolyásoknak ugyanazon változatosságait Spa-
nyolországban is konstatálhat juk. A kordovai szö-
vészetre befolyással volt Mezopotámia és Irán is. 

A Sassanidák alatt a selyemszövés művészeté-
ben különös pompát fejtettek ki. Ötvösműveknek 
és a szöveteknek díszítő elemeit ismételve találjuk 
nemcsak Perzsiában és Mezopotámiában, hanem 
a Földközi-tenger melletti iszlám országokban, 
Szíriában, Egyiptomban, Szicíliában, Spanyolország-
ban és Bizáncban is. 

Az egykori sassanida Iránban a jellegzetes s 
igen kifejlődött művészi formák, melyeket a korai 
középkor iszlám szövetszövőktől átvettek, igen 
sokáig tartot ták fenn maguka t . A protoiszlám 
művészet központja Bagdad. I rak képezte hosszú 
ideig az összekötő kapcsot a keleti és nyugati isz-
lám gyarmatok között. Eltekintve a VII—IX. szá-
zadi ritka szövetektől, vannak darabok, melyeknek 
antik származását díszítő elemeikről lehet felismerni, 
mások ismét a X—XII. századi úgynevezett ghabri-
fajánszokkal való összehasonlítás ú t ján határoz-
hatók meg. 

Ezek a befolyások később sem szűntek meg. 
A XVI. században kifejlődnek a maguk gazdag-
ságában a virágmotívumok, melyekhez emberi és 
állati alakok járulnak. Ugyanazzal az ízléssel, mely 
a selyem- és bársonyszövésben s a szőnyegszövés-
ben Is előfordul, a XVI., XVII. századi textil-művé-
szetben ismét találkozunk. Armcnia, Anatolia, 
Bosporus, Brussa műhelyeit kell itt említenünk, 
melyek a legfontosabb irányítást a perzsa műhe-
lyektől nyerték. Innen kerültek a mintaképek 
nyugatra s termékenyítőén hatottak Velence, Genua 
és Lucca szövőművészetére. 

S z ő n y e g e k . Míg egy valódi sassanida sző-
nyegminta nem kerül napfényre, a fostati ásatás-
ból előkerült kúfai felirattal ellátott kis gyapjú-
szőnyeg-töredéket kell a legrégibb példánynak ta r -
tanunk. 

A legelső stilizált állatokkal és írással ellátott 
selyemszőnyegtöredék valószínűleg perzsa eredetű 
s a XV. század előtt készült. 

Keleten a szőnyegszövés a XVI. században érte 
cl virágkorát. Sohasem volt az előállítás gondo-
sabb, az anyag értékesebb, a szövés, a színpompa, 
a rajz , n kompozíció tökéletesebb, mint ebben a 
korban. Gyakran a leghíresebb miniatűr-festőket 
hívták meg, hogy a kartonokat készítsék. 

A legfontosabb és legegységesebb csoportja a 
szőnyegeknek a vadászjelenetckkel és állati ala-
kokkal ellátottaké, melyeknek legnevezetesebb da-
rabjai a párizsi Musée des Arts Décoratifs-ben és 
a Louvre-ban, Bécsben az osztrák állaingyüjtc-
ményben, a berlini Kaiscr Fricdrich Muscumban 
és Párizsban Maurice de Rothschild gyűjteményé-
ben találhatók. 

Keletázsiai befolyásra vallanak a szőnyegeken 
gyakran előforduló kínai motívumok. Ez a be-

folyás a legerősebb a XVII. század elején I . Abbas 
alatt, aki sok kinai művészt hívott meg udva-
rába és a belföldi iparosokat is azoknak utánzá-
sára serkentette. Ezen befolyás hatása alatt készül-
tek még szőnyegek, melyek az anyag rendkívüli 
drágasága által tűntek ki (selyem-, arany- és ezüst-
fonál) s amelyektől a perzsák az emberi és állati 
alakokat, arabeszkeket, virágindákat, feliratokat, 
medaillonokat vették át. 

Végül említendők azon csodálatosan szép szőnye-
gek, melyek nagy virágmotívumokat, mccsctlámpá-
sokat, vázakat tüntetnek fel szigorúan stilizált 
formában. Ezeknek legtökéletesebb példánya a 
Victoria and Albert Museumban van s a XVI., 
XVII. századból való. 

A gyapjúszőnyegeknek egész sorát, melyek erő-
sen stilizált állatokat és a természet formáit el-
toraitva tüntetik fel, Bode a szőnyegekről szóló 
első munkáiban archaikusnak jelzi és a XIII . , 
XIV. századba helyezi keletkezésüket. Martin 
armeniaiaknak mondja s keletkezésük idejét ké-
sőbbre helyezi. Popé szerint ezek a szőnyegek a 
Kaukázusban a XVII. vagy a XVIII. században 
készültek. 

Az indus szőnyegeken az állatalakok természe-
tes formájukból ki vannak vetkőzve és csak mint 
elszórt fej- és tagtöredékek virágindákba átmenve 
jelennek meg. 

A kisázsiai török szőnyegeket a szabályos sík-
elosztás és geometriai merev formaszerűség jel-
lemzi, minden fantázia és különös finomság hiány-
zik belőlük. Díszítő motívumul stilizált virágokat 
és palmettákat alkalmaznak. Tipikus ezekben a 
szimmetria, a túlhajtott stilizálás, a világos és ki-
inért színezés. 

Az anyag nem a selyem többé, mint Perzsiában, 
hanem a gyapjú, mellyel Anatolia, Armenia és 
Kis-Ázsia bőven el volt látva. Készítésük helye Usák, 
Kula és Giordes. Az usáki szőnyegek tiszta, ren-
dezett, szimmetrikus kompozíció által tűnnek ki, 
a kulai és giordcsi szőnyegeken az alap a moha-
medánok imafülkéjét , a mihrábot, ábrázolja, két 
néha négy oszlopon nyugvó ívvel, melyről gyakran 
mecsetmécses lóg alá. Az erre vonatkozó és a mű-
ben közölt szőnyegek az erdélyi templomokból 
valók s bizonyságul szolgálnak, mily kedveltség-
nek örvendtek ezek a szőnyegek a dunamenti 
országokban. Szerző az iszlám keramikának, szöve-
teknek és szőnyegeknek jellegzetes darabjait 100 
színes táblában muta t j a be. Sz. L. 

K Ü L F Ö L D 
A VAROSOK MŰVÉSZET-PARTOLASA. Az 

1928. évi Magyarországon is méltóan meg-
ünnepelt Dürer-centennárium alkalmából megis-
merhet tük Nürnberg városának érdemes főpolgár-
mesterét, Dr. Luppe Herinannt, ki akkor Magyar-
országra jött, hogy résztvegyen a Budapesten és 
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