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ELŐSZÓ.

Fogadjuk el azt a meghatározást, hogy a ma
gyar ízléshez tartozik mindaz, ami a magyar 
embernek tetszik; a magyaros ízléshez pedig az, 

amelyben még ezenkívül a magyarság faji és nem
zeti sajátságai megnyilatkoznak.

Ennek alapján a magyaros ízlés legszebb pél
dáit — tárgyi megjelenitésben — a népművészet
ben és az ahhoz kapcsolódó háziipari termékekben 
meg iparművészeti alkotásokban ismerhetjük fel. 
Olyan három tagozat ez, mely szorosan össze
függő egységes egész, mint az épület földszintje 
és emeletei. Alul a földszinten van a népművészet 
s organikusan van felépítményként rászerkesztve 
az első traktuson a háziipar, a másodikon az ipar- 
művészet, még talán legfelül volna hely a képző- 
művészet számára is.

A magyaros ízlés palotájának alépítménye 
pedig: a nemzeti múlt. Bemutatott képeinken sok 
az eredeti kitalálás, önálló elképzelés, — de közös 
központi elemük mégis a multbanézés, a hagyo
mányok állandósulása és a hűséggel való kitartás 
a felismert szépség mellett. A faji és nemzeti érzés 
ebben csúcsosodik ki. Összefüggésük a magyar 
lélek egyéb teremtményeivel is nyilvánvaló. A ma
gyaros díszítés virágos indáit ugyanazok az alkotó 
'ösztönök hozták létre és rendezték el, mint a nép
dal üde ritmusait, vagy a régi virágénekek szim
bolikus képeit.

A magyarság szellemi vagyonának legszebb 
és legbecsesebb kincsei — a népköltészet, népzene 
és népművészet — szorosan össze is tartoznak tehát. 
Még az előretörő sorsuk is ugyanaz. A népkölté
szet eljut irodalmi magaslatokig Petőfin, Aranyon 
át. A magyar muzsika mélységet nyer Liszt, Erkel 
és Hubay, Bartók és Kodálynál. E merőleges út
pályákhoz képest a magyar népművészet pedig 
vízszintesen terjed el a magyar népművészet és 
a magyar iparművészet területein.

Jelen kiadványunk szemelvényei bőséges pél
dákat nyújtanak mindezekre időbeli és földrajzi 
korlátozás nélkül. Kielégítenek annyiban, hogy 
az egészen áttekintsünk, de nem elég viszont a 
teljes megismeréshez. Mert minden egyes kép mö
gött olyan gazdag sorozatot és változatot kellelkép
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zelnünk, hogy azokről csak külön monográfiákban 
lehetne méltóan beszámolni. Összefoglalásunkból 
tehát csak mint egy kis tükörből verődik vissza a 
magyaros izlés teremtőerejének egységesítő képe.

Öt fejezetben csoportositottuk az anyagot. 
I. A mütyürke, a magyar díszítőelemeknek az 
ábécéje. Az anyagokon és technikákon túl vannak 
közös jegyek, — abból szedtünk össze egy szótári 
vázlatra valót. A II. és III. fejezetben az emberi 
élet távolabbi tartozékaiból anyagi feldolgozás 
szerint mutatunk be tárgyakat: agyag (kerámia), 
fa, bőr, fonalas munkák (textil) stb. IV-ik cso
portban következnek az ember közelebbi tartozékai 

ember legutolsó földi lakását van hivatva meg
jelölni.

Akinek az érdeklődése mindezzel nem elégül 
ki, annak is kezébe adjuk a továbbvezető fonalat. 
A könyvek és folyóiratok, múzeumok és kiállítá
sok, társulatok és intézmények, iskolák és tan
folyamok segítik a magyaros izlés barátait, azok
nak címei révén ki-ki eljuthat oda, ahová vágyai, 
képességei, — sőt üzletei is vonzzák.

Dunántúli „tükrös“ (zsebtükör) karcolt díszítésű hátlapja.
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A MAGYAROS ÍZLÉS
tájékoztatója

I. IRODALOM.
Bikkessy v. Heimbucher: Pannoniens 

Bewohner 1816. Szeremley Miklós: Ma
gyar hajdan és jelen Pest, Beimel 1847. 
Kubinyi—Vachott: Magyarország és Er
dély eredeti képekben 1853. br. Prónay 
Gábor: Vázlatok Magyarhon népéletéből 
Pest 1855. Pulszky Károly: XVI—XVII. 
századbeli magyar szovetdíszítésekről, Bp. 
Századok. 1878. Kiváló díszítmények az 
1881. évi orsz. magy. nőíparkíállításbol. 
Bp. 1882. Mátrai Lajos: Műipari minta- 
lapok. Parasztbútor. Bp. Posner. 1883. 
Az orsz. m. kir. iparm. tanoda növen
dékei által készített motívumgyüjtemény. 
Bp. 1883. HuszkaJózsef: Magyar díszí
tésű motívumok a székely földön. Sep
siszentgyörgy, Jókai ny. 1883. Huszka 
József: Magyar díszíto-styl. Bp. 1885. 
Boncz Ödön: Vázlatok a magyar viselet 
történetéből. Bp. Franklin 1887. Gyar
mathy Zsigáné: Kalotaszeg művészetéről 
és a varrottasról. Vasárn. Ujság. 1887—
1894. Hampel József: Das mittelalterliche 
Drahtemail. Ein Abschnitt ungarischer 
Kunstgeschichte. Bp. Kilián. 1888. Pentsy 
József: Kalotaszegi varrottasalbum. Ma
rosvásárhely. 1889. Huszka József: Te
remtsünk igazán magyar műipart. Sepsi
szentgyörgy, Jókai ny. 1890. Ágotha 
Imre: 20 régi magyar ékítményes tábla 
a mezőcsáthi ev. ref. templom karzatáról. 
Kassa. 1891. Wartha Vince: Az agyag
ipar technológiája. Bp. Franklin. 1892. 
Mintalapok iparosok és ipariskolák szá
mára. Bp. Keresk. Min. 1894. Huszka 
József: Székely ház. Bp. Pesti könyvny.
1895. Gyarmathy Zsigáné: Tarka képek 
a kalotaszegi varrottasvilágbol. Bp. 1896. 
Huszka József: Magyar ornamentika. Bp. 
Pátria. 1898. Sikorska-Zsolnay Julia: Régi 
magyar hímzések. Bp. Eggenberger. 1898. 
Kabók Imre: A magyar zsinórdíszítés le
írása. Bp. 1899. Mihalik József: A zo
máncz. Bp. Stampfel. 1901. Az Osztrák 
Magyar Monarchia írásban és képekben. 
Bp. Államny. 1901. Ráth György: Az 

iparművészet könyve. I—III. Bp. Athe
naeum. 1902—5. Mintalapok iparosok és 
ipariskolák számára újabb folyam. Bp. 
Iparm. Társulat. 1904—6. Faragó Ödön: 
Faipar, fémipar, szövés, hímzés, díszítés. 
I—II. Bp. Ullmann 1904. Szendrey Já
nos: A magyar viselet történeti fejlő
dése. Bp. Tud. Akad. 1905. Malonyay 
Dezső: A magyar nép művészete. I—V. 
Bp. Franklin. 1907-1922. Huszka József: 
Az istenfa. (Különlenyomat. Bp. Pátria. 
1908. Szendrey János: Adatok a magyar 
viselet történetéhez. Bp. Franklin. 1908. 
Herman Ottó: A magyarok nagy ős
foglalkozása. Előtanulmányok. Bp. 1909. 
Sárossi Bella: A csipke múltja és jelene. 
Bp. Franklin 1909. Szmik Antal: Gizella 
királyné himzőiskolája. Bp. Kellner. 1909. 
Váradi Szilárd: Magyar díszítmények. 
Bp. ifj. Kellner. 1910. Viski Károly: 
Erdélyi Magyarság. Népművészet. Bp. 
Népies iroa. társaság, é. n. Gróh István: 
Magyar díszítőművészet. I—II. Népies 
művészet. Bp. Jókai ny. é. n. Gróh István: 
Magyar stílusú rajzminták. Bp. Károlyi 
Gy. é. n. Hollós Károly: Keresztszemes 
hímzésre való betű és szegélyminták. Bp. 
Athenaeum, é. n. A magyar parasztház. 
(Magy. Mérnök? és Épít.?Egylet.) Bp 
Pátria, é. n. Nemes Mihály: A magyar 
viseletek története. Bp. Franklin, é. n. 
Fábián Gyula: A népies szövés művé
szete. Bp. Franklin 1911. Holme Charles: 
Peasant Art in Austria and Hungary. 
London. The Studio. 1911. Mme de Kul
mer: L’art paysan hongrois. Paris. Imp. 
de Vaugirard. 1913. Toroczkai Wigand 
Ede: Négyféle mívekről. Marosvásárhely. 
1914. Pum József: Házi ipar. Bp. 1914. 
Benke Bertalanné: Módszeres útmutatás 
a kalotaszegi »írásos varrottas«. rövid, 
könnyű tanításához. Bp. Szerző kiad. 
1917. Komáromy József és Vargha Kál
mán: Magyar építő-díszítőművészet. Pécs. 
Dunántúli könyvny. 1919—1920. Nádai 
Pál: Az iparművészet Magyarországon. 
Bp. Bíró M. 1920. Lázár Béla: Egy ma
gyar gyűjtemény. Bp. Légrády testvérek 
1922. Tanácskozás a háziiparról. Bp. 
Franklin. 1922. Magyar Népművészet. 
I—XII. Bp. Néprajzi Múzeum. 1924—26. 
Dengler Lajos: A magyar falu népies 
lakóháza. Bp. 1924. Szenter Dezsőné: 
Magyar varrottasok. Sopron. 1925. Ko? 

vách Géza: Magyar mustrák. Bp. Egye
temi ny. 1926. Gergely János: Magyar 
motívumok gyűjteménye. Bp. 1926. Stik
kerei und Spitzen (Ungarische Volks- 
kunst). Darmstadt 1926—27. Layer Ká
roly: Oberungarische Habanen Keramik. 
Berlin —Leipzig. 1927. Divald Kornél: 
Magyarország művészeti emlékei. Bp. 
Egyetemi ny. 1927. Magyar népművé
szét kincsestára. I—II. Néprajzi Múzeum. 
Bp. Egyetemi ny. 1928. Bátky—Györffy— 
Viski: Magyar népművészet. Bp. Egye
térni ny. 1928. Gróh István: Új magyar 
díszítések. Bp. Tündérujjak. 1929.

Folyóiratok: Művészi Ipar. 1885—94. 
Etnographia és melléklete »A Magyar 

-Nemzeti Múzeum Néprajzi osztályának 
Értesítője«. 1890-1930. Magyar Iparművé
szét. 1895-1930. Rajzoktatás. 1897-1930. 
Magyar Építőművészet. 1900-30. A Ház. 
1908—11 Díszítő Művészet. 1914—19. 
A Falu. 1919-1930.

II. MUZEÁLIS ANYAG.
AL Nemzeti Múzeum Néprajzi Tára: 

Bp. X, Hungária?körút 347. O. M. Ipar
művészeti Múzeum: Bp. IX, Üllői?út 33. 
O. M. Iparművészeti Társulat: Bp. VI, 
Andrássy-út 69. M. K. József Műegyetem: 
Bp. I, Műegyetem?rakpart. 3.

Jelentős magyar népművészeti és ipar
művészeti anyag található még: Balassa
gyarmat, Debrecen, Hódmezővásárhely, 
Kaposvár, Kassa, Kecskemét, Keszthely, 
Marosvásárhely, Miskolc, Pécs, Pozsony, 
Sepsiszentgyorgy, Sopron, Szeged, Szek
szárd, Szentes, Szombathely, Veszprém 
múzeumaiban.

III. ISKOLÁK.
O. M. K. Iparművészeti Iskola: Bp. 

IX, Kinizsi?u. 31. O. M. K. Képzőművé
szeti Főiskola: Bp. VI, Andrássy-út 71. 
M. Kir. Állami Nőipariskola: Bp. VIII, 
Rákóczi?tér 4—5. Budapest Székesfővá
rosi Iparrajziskola: Bp. IX, Török Pál- 
utca 1.

IV. MAGYAROS ÍZLÉSŰ 
TÁRGYAK SZEREPELTEK A 
KÖVETKEZŐ JELENTŐSEBB 
KIÁLLÍTÁSOKON :

London 1851 Világkiállítás. Wien 1873 
Világkiállítás. Budapest 1881 Orsz. magy. 
nőipari kiállítás. Budapest 1885 Országos 
kiállítás. Paris 1892 Exposition interna
tionale de l’Art de la femme. Chikago 
1893 Világkiállítás. Budapest 1896 Or
szágos ezredéves kiállítás. Budapest 1897 
Művészeti kiállítás. Budapest 1899 Házi
ipari kiállítás. Paris 1900 Világkiállítás. 
Turin 1902 Nemzetközi kiállítás. St. Louis 
1904 Világkiállítás. Milano 1906 Nemzet
közi kiállítás. Szófia 1918. Iparművé
szeti kiállítás. Monza 1923, 1925, 1927 
Nemzetközi kiállítás. Philadelphia 1926 
Világkiállítás. Budapest Orsz. Iparművé
szeti és Háziipari Kiállítás. 1929. Bar
celona Világkiállítás 1929.

Zombory Géza és Csapó József 
rajza.

X
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Dísztányér terve.
(F. Kovács Erzsébettől.)
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I. MÜTYÜRKÉK.
díszítőelemek.

A magyar népművészet, háziipar és iparművészet díszítő

elemeit (ornament) népies megjelöléssel »mütyürké

nek« szokás nevezni. A mütyürke tehát olyan formákból és 
színekből alakított cifraság, amely tetszetősség és a művészi 
hatás kedvéért felöltözteti a szerkezetek ridegségét és az anya

gok nyerseségét. A magyar mütyürke pedig ezenfelül még a 
magyaros ízlésnek a kifejezője is: magáénak vallja a külön

böző vidék és kor minden magyarja egyaránt. Sőt a magyar 
alkotóképességnek akkora átformálóereje van e téren, hogy 
az idegen stílusok beszüremkedéseit is teljesen beolvasztja a 
magyar díszítőművészet nyelvezetébe.

Népművészetünkben a foglalkozás, a szomszédság, tör

ténelmi adottság, települések, anyagok és eljárások különféle

ségei ellenére egészen határozottan felismerhetők a rokonvo

nások. Sorozatunkban a háziipar és az iparművészet díszei 
is szorosan összehajlanak a népiessel. Ami öröm, ami szépség 
a magyar ízlés tárgyában adódik, arra fel van hangolva min

den magyar; mert felülről aláereszkedtek, alulról pedig fel-

szívódtak a kölcsönös hatások. Olyanforma ez, mint a nyelv, 
vagy a zene. Bár vannak tájszólásaink és jövevényszavaink, 
a magyar szótár együttese mégis az egész magyarság közkin

cse. A népnyelv és az úriember beszédje megértik egymást. 
A magyar muzsika hangulata pedig szintén közösen rezdíti 
meg minden rendű magyarnak a szívét.

A magyar mütyürke népies művészetünkben nagyobb

részt növényi eredetű. Elsősorban gazdag virágszirmok közt 
bujkáló levelekből s indákból áll: rózsa, szegfű, búzavirág, 
tulipán, rozmaring stb. stb. Előfordulnak ugyan alakos ábrá

zolások; madár, szarvas, sőt a pásztoroknál nyájbeli és emberi 
figura is. De a leghasználatosabb mégis csak a rózsa, meg az ala

kosak közül a galamb marad, mintha csak a népdal »rózsám- 
galambom« szimbolikája nyilvánulna meg benne.

A magyar díszítőművészet megjelenítésében nem ragasz

kodik a tárgyi valószerűséghez. Árnyékot, félárnyékot, tört 
színt, távlatot nem alkalmaz. Mert nem a természet után, 
hanem emlékezetből vagy elgondolás révén jön létre. A szín 
pedig szintén független a valóság színeitől, inkább csak kísérő

zene. Ezért van aztán, hogy a legtöbb magyar mütyürkét, 
díszítőelemet olyannak látjuk, mintha virágszirmok kereszt

metszetéből volna összeállítva, a belső magház szívidomával 
együtt. És a stilizált szirmok s középszernek vagy csak 2 — 3 
ellentétes színre vannak hangolva, vagy pedig pompázó öröm

mel ragyogtatják a leggazdagabb színskálát. Ezekhez mindig 
hozzá kell érezni azonban a szabadégi világítást, ahol a vonal- 
és foltformák, valamint a töretlen színakkordok a legnagyobb 
erővel érvényesülnek.

Az egyes elemeknek elrendezése a »bokorvirág«-rend

szer szerint történik. A virágszirmok rendesen egy tőből 
nőnek ki, többnyire egyik virágból a másik. Vagy pedig ten- 
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gely, hullám és csigavonal köré csoportosulnak. A zárt tér 
kitöltése kompakt és élénken nyüzsgő, szöges ellentétben pl. 
a rokokó lágyan elhintett virágaival. A díszített felület alkal

mazása igazodik a szerkezeti és a használati elvek után; ott 
hangsúlyoz, ahol ki kell valamit emelni vagy meg kell vala

mit védeni.
Mindehhez régi hagyományok ismerete, rajzoló-, pin

gáló- és kismesterséghez értő tudás szolgál irányítóul. Itt- 

ott mustrakönyvre is akadunk. A magyaros dísz sohasem 
erőszakoskodik az anyaggal és nem hazudja le a készítés mód

ját. Azért olyan természetesen alakul át a népművészet házi

iparrá s azért rak ezeknek ágaira olyan biztos fészket az ipar

művészet is.
Még azt is meg kell mondanunk, hogy a magyar ízlés 

díszítőelemeiben nem szereti a Balkán-modorú arany-ezüst 
hatásokat s kerüli lehetőleg'a mértani idomok egyhangúságát.

(Csapó József és Zombori Géza rajza.)
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KALOTASZEGI 
ÍRÁSOS HÍMZÉSEK 
ELEMEI.

Lúdtollal koromlével „ír
ják“ (rajzolják) elő ahhoz 
értő öregek. Alkalmazzák 
háziszőttes vásznon vörös, 
fekete vagy kékszinü fonállal 
hímezve. (A M. Kir. Ipar
művészeti Iskola növendék
munkáiból.)
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DÍSZÍTŐELEMEK.

Szegélyek (1—24). Rózsák 
(25—35). Szív idomok (36—41). 
Bokorvirágok és bokréták 
(42—47). Madarak (48—57). 
(Horváth Jenő rajzai.)
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DÍSZÍTŐELEMEK.

Levélvirágok és virágtipu- 
sok (1—23). Levelek és le
veles ágak (24—46). (Horváth 
Jenő rajzaij
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KALOTASZEGI 
DÍSZÍTMÉNYEK.

A jobb alsó írott minta. 
Eredetije a Nemzeti Mú
zeum Néprajzi Tárában.

A jobb felsőt rajzolta 
Juhász Árpád, a baloldali 
Gróh István: A Magyar Dí
szítőművészet c. könyvéből 
való.
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DÍSZÍTŐELEMEK.

Kalotaszegi népi elemek 
alapján tervezték a felsőt a 
M. Kir. Iparművészeti Iskola 
növendékei Gróh tanár osz
tályán, az alsót Németh 
Erzsébet.
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DÍSZÍTŐELEMEK.

Baloldalt: kalotaszegi írá
sos díszítmény, lerajzolták a 
M. Kir. Iparművészeti Iskola 
ékítmény és-rajzosztályán.

(Tanár: Gróh István.) 
Jobbról: díszítőelemek 

hontmegyei varrottasokról.
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SZÚCSMUNKÁK 
DÍSZÍTMÉNYEI.

Színes selyemhímzések, 
vagy részben hímzett, rész
ben pedig rátét munkák. 
(Applikációk.) Elrendezésük 
tengely szerinti, tömött és 
zárt jellegű. Nógrád megye, 
Ipolymellék. Fábián Gyula 
rajzai. (L. Néprajzi Értesítő 
1910. évf. 161. old. és 1911. 
évf. 160. oldal.)
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KALOTASZEGI 
SZÚRDÍSZÍTÉS.

A szürgallér közép és ol
dalvirágai tömörek és zárt 
kitöltésnek. Ezek „posztó
virágok“, azaz posztóból ki
metszett rátétmunkák. Kő- 
rösfö (Kolozs megye)
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PALÓC
HÍMZÉSEKRŐL.

Férfi és női kötények dí
szítőelemei. Rimóc (Nógrád 
m.f.
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ALFÖLDI CIFRASZÚR 
»ASZAJ«.

Az alapot teljesen befödő 
sűrűn hímzett oldalsó dí
szítmény-folt a csípő tájé
kán. Debrecen (Hajdú me- 
gye)-
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BÉKÉSMEGYEI 
SZÚCSHÍMZÉSEK.

Fölül: női ködmön hátá
nak díszítménye.

Alul: zsebdíszítések. Ké
szültek fehér bírkabörala- 
pon színes selyemfonállal.
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SZÚRSZABÖMUNKÁK.

Fölül: hímzett női haris- 
nyakötö.

Alul: szürgallér két sar
kán lazább elrendezésű bok
ros díszítéssel.

Mindkettő az Ipoly mel
lékéről (Nógrád megye). (L. 
Néprajzi Értesítő 1910. évf., 
161. oldal.)
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RÉGI MAGYAR ŰRI 
HÍMZÉSEK.

Lenvásznon színes selyem
fonállal készült a XVII— 
XVIIL században. A bal alsó 
és jobb felső keleties hatást 
mutat. Eredetijük a buda
pesti Iparművészeti Múze
umban.

(A rajzok F. Kovács Er
zsébettől valók.)
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MATYÓ
HÍMZÉSMINTÁK.

Elrendezésük jellemzően 
tömött, kivitele sokszínű la
pos öltés. A régebbiek gyap
jú fonállal, vagy szücsse- 
lyemmel készültek, a leg
újabbak kereskedelmi cé
lokra müselyemmel. Mező
kövesd (Borsod megye).
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FESTETT
MENNYEZETRÉSZLET.

Félparaszt vándorpiktorok 
munkája a XVIII. század
ból. A négyzetes osztású 
(kazettás) elrendezés még 
renaissance hagyomány, a 
vál toza fos virágelemek azon
ban magyarosak. A megya- 
szói (Zemplén m.) ev. ref. 
Istenházából.
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VÉSETT
DÍSZÍTMÉNYEK.

Balra: székely sulyok ro
vott dísszel. (Lengyelfalva.)

A jobb alsó sarokban: 
kapatisztító rovott dísszel. 
Kalotaszeg (Gróh István 
gyűjtése).

A többi: fejfadíszek, fe
ketére festett alapba vésve. 
A túrkevei és szalontai ev. 
ref. temetőből. J. N. K. Szol
nok megye. (L. Néprajzi 
Értesítő 1907. évf. 94. oldal 
és 1913. évf. 68. oldal.)
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SOMOGYI
PÁSZTORFARAGÁS.

Tükörfék és gyuitódoboz- 
fedelek. Eredetijük a Nem
zeti Múzeum Nérrajzi Tárá
ban.(T orbc'gyi Novák József 
Lajos rajzaL)
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DUNÁNTÚLI
TÜKRÖS FADOBOZOK

A zsebtükrök vésett díszít
ményeinek árka színes spa- 
nyolviaszkkal van kitöltve, 
az árkolt zománc módjára. 
(Somogy és Zala megye.)

33





HÍMZÉS ÉS 
SGRAFFITÓsDÍSZ.

(Fölül.) Készült a M. Kir.
Iparművészeti iskolában.

TÁNYÉR FESTETT 
DÍSZÍTÉSE.

(Középen.) Tervezet 
Utráta Páltól,

DÍSZOKMÁNY
KEZDŐBETŰJE.

(Alul.) Nagy Lázár terve.
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ERDÉLYI FONÓSZÉKEK 
ÜLŐDESZKÁJA.

Ékrovással faragott s fe
kete vagy színes festékkel, 
néha ólmozással kitöltött dí
szítmény ek. Legények farag
ják szeretőjüknek. Kalota
szeg (Kolozs m.). (L. Nép
rajzi Értesítő 1905. évf. 264. 
oldal.)
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ERDÉLYI
KÁLYHACSEMPÉK.

Régi gyakorlat alapján ké
szült, dús elrendezésű, kar
colt és lapos relief díszíté
sekkel.

Eredetijük nagy része a 
M. Kir. Iparművészeti Mú
zeumban. (F. Kovács Erzsé
bet rajzai.)
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MÜTYÜRKÉK.

(Díszítőelemek.) (Hollós 
Károly, Juhász Árpád és 
Utráta Pál rajza.)
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MATYÓ LEPEDÓVÉG.
(Bal fölső.) Hímzés színes 

fénytelen gyapjúfon állak Me
zőkövesd (Borsod m.). (L. 
Néprajzi Értesítő XIX. évf.)

SZÉKELY 
TULIPÁNOS LÁDA.

(Bal alsó.) Kézdivásárhely 
(Háromszék m.).

BÚTOR.
DÍSZÍTMÉNYEK.

(Jobbról.) Festett síkdíszít
mények. (Nógrád megye).
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MÜTYÜRKÉK.

(Díszítőelemek.) Régi ma
gyar hímzések feldolgozásá
val készült díszítmények. 
(Tervezte Vágó József.)
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MÜTYÜRKÉK.

(Díszítőelemek.) Készítet
ték a M. Kir. Iparművészeti 
Iskola növendékei. (Tanár: 
Helbing Ferenc.)
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MÜTYÜRKÉK.

(Díszítőelemek.) Fölül a 
középen F. Kovács Erzsé
bettől, a többi a M. Kir. 
Iparművészeti Iskola növen
dékeitől. (Tanár: Helbing 
Ferenc.)
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FALFESTÖDÍSZEK.

A zebegényi templom szá
mára készítette Körösföi- 
Kriesch Aladár vezetésével 
Leszkovszky György.
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KÖNYVDÍSZEK.

A Díszítő Művészet 
számára készítette 
Diósy Antal.
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KARTONMINTA» 
TERVEZETEK.

Készültek a M. Kir. Ipar
művészeti Iskola Gróh-osz- 
tályán.
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TAPÉTA.
(Balról.) Készült a Szé

kesfővárosi I parra  jziskolá- 
ban. (Tanár: Nagy Lázár.)

SZÖVET NYOMÁS* 
MINTÁK.

(Jobbról.) Tervezték a M. 
Kir. Iparművészeti Iskola 
Gróh-osztályán.



MENNYEZET 
FESTETT DÍSZE.

(Balról.) A vasutcai felsö- 
ker. iskola számára tervezte 
Lajta Béla.

DÍSZÍTMÉNY.
TANULMÁNYOK.

(Jobbról.) Készítették: Bá
lint és Jámbor.
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MÜTYÜRKÉK.

(Díszítőelemek.) Az alsó 
baloldali Dankó Ödöntől, a 
többi a M. Kir. Iparművé
szeti Iskola évkönyvéből 
való.

50
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MAGYAROS 
DÍSZÍTMÉNYEK.

Fönt jobb és baloldalt: 
működíszítmények a buda
pesti Gellért-szállóról. (He
gedűs Armin és Sebestyén 
Arthúr építészek müve.)

Az alsó jobb és baloldali 
Tóth Gyulától, a középső 
három Lajta Bélától való.
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MAGYAROS 
DÍSZÍTMÉNYEK.

Alsó: Aranyozott bronz
ból készült ajtórács (Vágó 
Józseftől), középen: sírem
lék részlete oravicai már
vány bői (Lajta Bél át ól), felső: 
fehér majolika oszlopbur
kolás tervezete(Vágó József
től).
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ÚJ MAGYAR 
DÍSZÍTÉSEK.

Gróh István hasonló című 
művéből. (Megjelent a „Tün- 
dérujjak“ magyar kézimunka 
újság kiadásában Budapest, 
1929).
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FARAGOTT
KÖDÍSZÍTMÉNYEK.

A vasutcai községi felső
kereskedelmi iskola főbe
járójának részlete Budapes
ten. (Tervezte: Lajta Béla.)
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CSEMPEMINTÁK.

A felső két sarokbelit ter
vezte Lajta Béla, az alsó két 
sarokbelit Tóth Gyula. A kö
zépalsó a M. Kir. Iparmű
vészeti iskolából Mátrai La
jos növendékeitől, a közép
felső Kozma Lajostól való. 
1913. (Facsillár függődísze.)
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II. APRÓ HOLMIK.

Afrancia »bibelot«-nak nevezi azt az apró holmit, amit 
. a művészet kedvelői szívesen látnak maguk körül. 
A magyar mindennapi életnek is vannak ilyen apró holmijai: 

edények, szerszámok, faragott és vonalasan díszített tárgyak, 
amelyek megérdemlik, hogy ízléses voltuk miatt a figyelem 
reájuk szegeződjék. Gyűjtik is ezeket mint becses bibelot-kat.

A magyar kerámiának már a XVI. század óta vannak 
fehér cserepei, amelyek ónmáza szelíden utal a keleti fayen
ceok hatására, díszítményei pedig vagy olasz-délnémet ele
meket szívnak fel, vagy pedig az elnépiesedett fazekasok és 
tálasok kezén színmagyar képet mutatnak. A kassai dóm 
főoltárának festője az Angyali üdvözlet képén már a XV. 
század végén megörökít egy ilyen kékszínű díszítményes 
fehér mázas kancsót. A XVI —XVII. században hozzánk 
Morvaországból bevándorlósvájci eredetű, újhitű anabaptis
ták, akiket habánoknak hívtak (Haushaben=házközösség), 
mint részben ügyes fazekasok szintén felkarolták a sárga-kék- 
fekete mázakkal díszítő ónmázas fayence?technikát. S bár 
Felsőmagyarországon, sőt a vallásszabadságot biztosító Er? 

délyben (Alvinc) is elhelyezkednek, e korszak ónmázas 
edényeit még sem szabad általánosságban nevökkel kapcso
latba hozni. Mert a fayence-edények készítésével habánokon 
kívül töméntelen városi és falusi fazekas (gerencsér) is fog
lalkozik és kétségenkívül megállapíthatjuk, hogy ízlés tekin
tetében kifejezetten magyaros alkotások jönnek létre igen 
nagy számban a tót és a német eredetre valló egyéb cserepek 
mellett. A székelység s az Alföld paraszt fazekasai és tálasai 
pedig mindig is merőben más úton járnak. A színes alapon 
adott tarka mázas virágok lehetnek egyszerűek, lehetnek a 
mesterségadta lehetőségekből kiszökellők, de mindig erő
teljes a dekoratív hatásuk és alkalmasak arra, hogy megihles
sék a mai modern magyar majolika tervező művészeit is.

A faszerszámok és eszközök népies megmunkálása — 
rovátkolással, reliefszerűen vagy síkdíszítményként ható 
»spanyorozással« és festéssel — szintén igen elterjedt gyakor
lattal bír különösen az erdélyi magyarok, székelyek és a 
dunántúli pásztorok közt. Népművészetünk legősibb ízű 
emlékeit talán éppen ezek az apró-faragások őrizték meg a 
számunkra.

De vannak egyebek is az apró holmik közt: lószerszá
mok szíjfonatos sallangjai, mézesbábosok sütőmintái stb. 
Ezekhez épp oly szívesen visszatér az iparművész felfrissü
lésért, mint ahogyan a magyar könyvművészet grafikája is 
szívesen fűszerezi alkotásait népies díszítő elemekkel.
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Mézeskalácsminta a XVIII. 
századból (F. Kovács Erzsé
bet rajza).
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TÁLAS MUNKÁK.

Szélesen kezelt engobe-el- 
járással díszített tányérok. 
Sárköz (Tolna megye).
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RÉGEBBI
MAGYAR EDÉNYEK.

Bal felső és jobb alsó sa
rokban: erdélyi „bokályok“ 
(ónmázas cserépkancsók).

Bal alsó: ónmázas tál 1691- 
ből sárga-kék-fekete disz
szel.

Jobb felső: sgraffitó mód
jára díszített erdélyi edé
nyek kék-fehér színben.

(Valamennyi a Műegye
tem gyűjteményében.)
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RÉGI
MAGYAR EDÉNYEK.

Fölül: ónmázas edények 
a XVII—XVIII. századból, 
köztük az „alvinci“-nek ne
vezett kék-fehér erdélyi 
munkák.

Alul: ónmázas úri és pol
gári edények. Erdély és 
Fölsömagyarország „habán“ 
technikájú munkáinak dísze, 
déltiroli s olasz renaissance 
befolyásra mutat. (Wolfner 
Gyula gyűjteményéből.)
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MÁZAS CSEREPEK.

Díszítésük ecsettel, favé
sővel és gurgulvával készült. 
A tányérok, pálinkás büty
kösök és lakodalmi korsók 
Tiszafüredről (Heves me
gye) valók. A nagy tál Me
zőtúron (J. N. K. Szolnok 
megye) készült.
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KÁLYHACSEMPÉK.

Baloldalt: erdélyi csempe
kályha, jobbra: fönt sárközi, 
lent erdélyi kályhacsempe.

(Eredetije a M. Kir. Ipar
művészeti Múzeumban.)
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TÁLAS MUNKÁK.

Jobbra: erdélyi ónmázas 
tálak, kék-fehér színben. (A 
Műegyetem gyűjteményé
ből.)

Baloldalt: magyar cserép
tálak Tiszafüredről (Heves 
megye).
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DÍSZEDÉNYEK.

Tervezték és készítették 
a M. Kir. Iparművészeti Is
kola növendékei.
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DÍSZÍTETT
AGYAGEDÉNYEK.

A rajzokat tervezte Dankó 
Ödön, a baloldali kép da
rabjai Zilczer Hajnalkától 
valók, a jobbközépső dom- 
bordiszítésü edény a Buda
pest székesfővárosi iparrajz- 
iskolában készült.
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színes majolikák.

A baloldali edények F. 
Kovács Erzsébet tervei után 
készültek Varga Béla keszt
helyi műhelyében.

Jobbról: középen cukorka
tartó (bonbonniére) készült 
a M. Kir. Iparművészeti is
kola kerámiai műhelyében.

Alul és fölül teáscsésze 
terve. (Dankó Ödöntől.)

69



MOSÓSULYOK ÉS 
KAPATISZTÍTÓFÁK.

Vágott és vésett díszíté
snek. A bal első sárközi 
(Ács Lipót rajza), a többi 
Kálót aszegr öl való. (Rajzol
ta: Telegdy Árpád.)
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APRÓ FATÁRGYAK 
ERDÉLYBŐL

vésett díszítéssel. A két 
középső: kaszafenőkö tokja, 
bal- és jobbszélsö: szövés
nél a fonál vezetésére hasz
nálatos ú. n. vetélő, alul: mo- 
gyorötörö. Kalotaszeg (Ko- 
lozs megye). (Telegdy Ár
pád rajzai.)
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ERDÉLYI 
SULYKOLÓFA.

Kalotaszeg (Kolozs megye).
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ERDÉLYI
SULYKOLÓFÁK.
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DUNÁNTÚLI 
PÁSZTORMUNKÁK.

Faragott fadobozok So
mogy megyéből.
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DUNÁNTÚLI TÜKRÖS 
FADOBOZOK.

„Spanyolozott“ zsebtük
rök. Az ábrázolások véset- 
tek, azok árka színes spa- 
nyolviaszkkal van kitöltve 
az árkolt zománc módjára.

(Somogy és Zala megye) 
Horváth Jenő rajza.
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FAFARAGÁSOK.

Baloldalt: fölül erdélyi já
rom vésett díszítéssel (Muzs- 
náról), alul vésett és színe
zett díszítésű bivalyjárom. 
(Erdély.)

Jobról: mángorló- és suly
kolófák. (Tolna megyéből.)
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DUNÁNTÚLI
PÁSZTORMUNKÁK.

Balra: fából és szaruból 
készült só- és paprikatartó, 
faragott és karcolt díszíté
sekkel.

Jobbra: fölül pápaszem- 
tok,a többiek „spanyolozott“ 
sótartók szaruból.
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SOMOGYI
PÁSZTORMUNKÁK.

Tükörfák. (Zsebtükrök fe
dőlapjai.) Jobboldali vésett 
és „spanyolozott“ (spanyol- 
viaszkkal kitöltött), kettő 
faragott. Eredetijük a Nem
zeti Múzeum Néprajzi Osz
tályában van. (Torbágyi No- 
vák József Lajos rajzai.)
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DUNÁNTÚLI 
FAFARAGÁS.

„Csanak“ fülek (ivócsé
szék). Eredetijük a Nemzeti 
Múzeum Néprajzi Tárában.

(Torbágyi Novák József 
Lajos rajzai.)
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FAFARAGÁSOK.

Fölül: dunántúli faragott 
mángorlófa. A középsökettö: 
palócvidéki „csanak“ (ivó
csésze) egy-egy darab fából 
kifaragva, díszítve. (Gömör 
és Heves megye.)

Alul: spanyolozott tükör
fák. (A felső három F. Ko
vács Erzsébet, az alsó kettő 
T orbágyi N ovák J ózsef La jós 
rajza.)
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DUNÁNTÚLI 
PÁSZTORFARAGÁS.

Fölül és alul: juhászkam
pók (botok) fejei.

Középen: juhászkampó vé
sett díszítésének kiterített 
képe. Somogy és Zala m. 
Csete Balázs rajzai.

(Ha a juhász a nyájból 
egy birkát kifogni vagy fut
tában megfékezni szándéko
zik, hátsó lábait vagy azok 
egyikét a bot kampós végé
vel elkapja, az állat megbi
csaklik és könnyebben le
fülelhető.)
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FAFARAGVÁNYOK.

Fölül: balsarokban székely 
ablakrács, középen virág
támasztó (létra), jobboldalt 
paprikatartó szaruból, vésett 
és „spanyolozott“ díszítés
sel.

Alul: bal- és jobboldalt 
só- és paprikatartók szaru
ból, középen faragott álló
tükör Somogy megyéből.
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FARAGOTT 
KORTEFADOBOZOK.

(Szalmásy Sándor munkái.)
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ÍRÓASZTALKÉSZLET.
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Nehezék, tintatartó és pa
pírvágókés.

(Tóth Gyula terve.)
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VIRÁGTÁMASZTÓ* 
PÁLCIKÁK.

Festett, vésett és égetett 
díszítésekkel.

(Brózik Engelberttöl.)
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ALFÖLDI
szíjgyArtómunkák

Bal szélen: szürkötősal- 
lang apró rézpitykékkel ki
rakva.

A többi: lószerszámsal
lang vékony bőrszíjból fon
va. Kisújszállás (J. N. K. 
Szolnok megye.)
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FÉMMUNKÁK.

Balra: ólomból öntött rok
kaszegek Bátáról (Tolna me
gye) és Szeremléröl (Bács 
megye).

Jobbra: vésett díszítésű 
csat rézből. (Felsőmagyar- 
ország.)
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FÁBÓL KÉSZÜLT 
DOBOZOK.

Balra: bőrrel bevont ék
szerdoboz, a díszítés ugyan
csak bőrből kimetszett rá
tétmunka. (Benczúr Béla 
terve után készítette Benczúr 
Béláné.)

Jobbra: fényezett doboz 
faberakásos (intarziás) dí
szítéssel. (Tóth Gyulától.)
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BÁBSÜTÓMINTÁK.

Alföldi és dunántúli mé
zeskalácsok a XVIII. szá
zadból.
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MAJOLIKATÁNYÉR 
ÉS SZENTELTVÍZ, 
TARTÓK.

(Régi magyar bábsütö min
ták felhasználásával készí
tette Gádor István.)
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ÖTVÖSMUNKÁK 
EZÜSTBŐL.

Fölül: Tálca domborított 
díszítéssel. (Készült a M. 
Kir. Iparművészeti Iskolá
ban.)

Alul: „násfák“ (nyakékek.) 
Tóth Gyulától.
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KÖNYVKÖTŐ* 
MUNKÁK.

Könyvtáblák kézi aranyo
zással. (Tervezték és készí
tették az O. M. K. Ipar
művészeti Iskola növendé
kei, tanár: Gróh István.)
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PLAKÁT ÉS 
KÖNYVCÍMLAPOK.

(éí tö? í'é; @ @
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A bal alsó sarokban levő 
Gróf Józseftől, a többiek 
Kozma Lajostól (1913) valók.
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BELSŐ CÍMLAP.
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(Kozma Lajostól, 1913.)
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A KIR. MAGY.
EGYETEMI NYOMDA 
KÖNYVDÍSZEIBŐL.

ff

Kezdőbetűk, ú. n. beszé
des iniciálék. A betűk közé 
elhelyezett ábra neve a fel
tüntetett betűvel kezdődik. 
(Horváth Jenő rajza.)

96



III. FONALAS MUNKÁK.
11

A hímzés, a szőttes#fonás gyakorlata mélyen benne gyöke
rezik a magyar nép életében. Vannak régi emlékek 

Felsőmagyarországés Erdély pusztítástól védett templomai
ban és udvarházaiban: úrasztala-terítők, miseruhák, fehér 
vászonkendők, lepedővégek, vánkoscihák, orsós és rececsip
kék stb. Ezeken néha idegen befolyások is felcsillannak az 
általános európai vagy helyi divatnak megfelelően, de álta
lánosságban népies elemeket is tartalmaznak. A renaissance 
indák és a török—perzsa sarlós levelek meg gránátalmák 
pedig használatközben szintén megmagyarosodnak.

A népnek megvan ugyan a külön díszítő eljárása, mely 
elrendezésben sohasem olyan laza, színben pedig nem olyan 
tartózkodó, mint az úri hímzésé, bizonyos behatásokat azon
ban átvesz felülről is. A jobbágyvilágban falusi lányok és 
asszonyok dolgoznak a kastélybeli kézimunkán robotba. Az 
ott eltanult díszítés tovább vándorol, sőt a nép konzerváló 
ereje folytán jóformán tovább él a parasztmunkákon, mint 
az úri hímzéseken. Vonatkozik ez különösen a felvidéki s a 
keleti országrészekre.

Már a jellegzetesen tősgyökeres magyar szigeteken — 
Mezőkövesd, Kalotaszeg, Alföld, Sárköz stb. — azt találjuk, 
hogy a fonalas munkák teljesen eredeti magyar ízlésben ké
szülnek. A matyó élénk, telt színekkel s többnyire kihagyás 
nélkül díszbeborított alapon dolgozik. A kalotaszegi var
rottas zsinóros jellegű s nem igen használ több színt mint 
vöröset, feketét, vagy kéket. Többszínű, tarka hímzése nincs 
a kalotaszegi fehérnépnek. A kunsági hímzések közt talá
lunk viszont sokféle és árnyalatos(irizáló)színezést, melynek 
cikk#cakkos vonalvezetése közvetlenül emlékeztetaz Európa# 
szerte ismert ősrégi »point de Hongrie«-ra. Az ország nyugati 
részén patyolatra applikálnak »vagdalásos« vagy »metéléses« 
lenvásznat. Sárköz feketealapú fehérhímzése vetekszik a leg
szebb csipkegondolatok finomságaival.

Ezekből a nagyszerű készítményekből, melyeket a nép 
régebben eredetileg csak a maga hozzátartozói számára csinált, 
exportra dolgozó háziipar alakult ki különféle szevezetek és 
intézmények és — kereskedők irányításával. A magánmű
vészkedők, folyóiratok, iskolák és kiadványok révén pedig 
igen széles köre a női kézimunkázóknak és gyakorló ipar
művészeknek vonult be a magyaros felfogás hívei közé.
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Doboz díszített fedele. (Tervezte Tóth Gyula.)



RÉGI MAGYAR ÚRI 
HÍMZÉSEK.

Fölül: úrasztala-kendők 
sarokkitöltései, a XVII— 
XVIII. századból,arany-ezüst 
fonállal és színes selyemszál
lal készítve. (Felsömagyar
or szág.)

Alul: torockói lepedöszél 
a XVIII. századból, fehér ala
pon kék pamuttal hímezve.
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RÉGI MAGYAR ÚRI 
HÍMZÉSEK.

Bal fölső: lepedőszegély 
a XV111. századból, gyapjú
hímzés Zboróról.

Bal alsó: Barkóczi Mária 
térítője 1665-ből piros-arany 
„olasz“ öltéssel.

Jobbra: oltárteritö szegé
lye a XVII—XVIII. század
ból Pécsújfalváról törökös ízű 
sarlós levelekkel, szegfűdísz- 
szel. (Eredetije a Bártfai Mú
zeumban.)
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RÉGI MAGYAR ÚRI 
FONALASMUNKÄK.

Balra fölül: oltárterítő, 
rececsipkedísszel és orsós- 
csipkeszegéllyel.

Alul: rece betét. (Mind
kettő az Orsz. Diáknyomor- 
enyhitő Akció levelezőlap
sorozatából.)

Jobbra: orsóscsipke. Mind 
a három XVII—XVIII. szá
zadbeli és Fölsőmagyaror- 
szágból való. (Eredeti dara
bok a M. Kir. Iparművészeti 
Múzeumban.)
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RÉGI MAGYAR ÚRI 
FONALASMUNKÁK.

Balról: miseruha a XVII. 
századból magas arany hím
zéssel. (A bencés-rend pan
nonhalmi rendházának tulaj
dona.)

Jobbról: rece oltárterítő 
orsóscsipkeszéllel a XVIII. 
sz.-ból. Szepesség. (Balassa 
Istvánná gyűjteményéből.)
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RÉGI MAGYAR ÚRI 
HÍMZÉSEK.

Fölül: lepedőszél.
Alul: párnavég. Mindkettő 

a XVII. századból. (Erede
tije a M. Kir. Iparművé
szeti Múzeumban.) Az Orsz. 
Diáknyomoregyhitö Akció 
levelezőlapsorozatából.
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RÉGI MAGYAR 
LEPEDÖSZÉLEK.

Űri hímzés a XVIII. sz.- 
ból. (Erdetije a M. Kir. 
Iparművészeti Múzeumban.) 
Az Orsz. Diáknyomoreny- 
hítő Akció levelezőlapsoro
zatából.
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RÉGI MAGYAR 
LEPEDÖSZÉLEK.

Felsömagyarországi hím
zések aranyszállal és színes 
selyemfonállal készítve. (A 
M. Kír. Iparművészeti Mú
zeumban.)
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RÉGI
MAGYAR HÍMZÉSEK.

Balra fönt: Fölsömagyar- 
országi hímzés.

Bal alsó: kendövég ga
lambos mintával Gáboltról. 
(Bártfai Múzeumban.)

Jobbra: Erdélyi hímzés. 
(Ballassa Istvánná gyűjtemé
nyéből), valamennyi a XVII. 
századból való.
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VÁNKOSHÉJAK.

Keresztszemes öltéssel 
gyapjúfonállal hímezve. 
Orosháza. (Békés megye.)
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NŐI ING VÁLLDÍSZE.
Baloldalt: kéziszövés. (Ba

ranya megye.)

VÁNKOSHÉJ.
Jobbra: kék-pirossal var

rott lapos hímzés. Kapuvár. 
(Sopron megye.)
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KALOTASZEGI 
VARROTTASOK.

Balról: lepedövég.
Jobbról: vánkoshéj. A kék 

vagy vörös pamutfonállal 
készült hímzéseket előbb a 
vásznon koromlével „előír
ják'6, ezért írásos hímzésnek 
nevezik. (Kolozs megye.)
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NÉPI HÍMZÉSEK.

Baloldalt: női ingek váll- 
díszei,a horvát Ízléssel rokon 
geometrikus elemekből. Bu- 
zsák,Somogy megye(L.Nép
rajzi Értesítő XIX. évf. 3. 
füzet.)

Jobbról: dunántúli hím
zés a XVIII. sz.-ból. Somogy 
megye. (Az utóbbi Wolfner 
Gyula gyűjteményéből való.) 
Valamennyi színes gyapjú
fonállal készült.
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VÁNKOSHÉJAK.

Kék pamutfonállal készült 
hímzés. A baloldali Kalota- 
szegről (Kolozs m.), a jobb
oldali Torockóról (Torda- 
Aranyos megye) való.
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RÉGI
NÉPIES HÍMZÉSEK.

Balról és középen: tiszán
túli típusú árnyalatos (iri- 
záló) párnavéghímzés. Point 
d’Hongrie. (Nagykunság).

Jobbra: erdélyi hímzés. 
Két szarvas az „Istenfájá
val“.
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RÉGI
ALFÖLDI HÍMZÉSEK.

Gyapjúfonállal árnyalato
sán (irizáló) készült párna
héjak. Karcag. (J. N. K. 
Szolnok megye.)
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SÁRKÖZI HÍMZÉSEK.

Fölső J>af sarokban és jobb
oldalt: ünnepi menyecske- 
fökötök. Fekete gaze-alapon, 
fehér fonállal kétféle öltés
nemmel készültek.

Baloldali alsó kettő: bíbor
vég. Tolna megye. (L. Nép
rajzi Értesítő 1907. évf., 71. 
oldal.)
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MATYÓ HÍMZÉSEK.

Balról és középen: fekete 
clothkötény alsó szegély
dísze.

Jobbra: férfiingujj alsó ré
szének hímzett dísze.

Eredeti példányok után 
készítette Apómé A. Irma 
Mezőkövesd. (Borsod m.)
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MATYÓ HÍMZÉSEK.

Fölül: lepedőbetét házi
szőttes vászonból készítve.

Alul: kötény alja fekete 
clothanyagra hímezve. Mind 
a kettőn a színekben pom
pázó díszítés teljesen födi 
az alapot. (Wolfner Gy.gyűj
teményéből.)

121





HÍMZETT 
DÍSZPÁRNÁK.

A baloldali hímzéssel és rá
tétmunkával díszített.(Szabó 
Idától.)

A jobboldalikettő: buzsáki 
díszítőelemek felhasználásá
val vászon alapon készült. 
(Gróf Jankovich-Bésán 
Endréné hathalmi háziipari 
telepéről.)
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MEZŐKÖVESDI 
VÁSZONFÜGGÖNY 
HÍMZETT SZÉLE.

(Fölül.) Eredeti 'után ké
szítette Bayer Róbertné.

JEGYZÓKÖNYVECSKE 
(lent balra) batikozott bőrbe 
kötve. (Schöntheil Iréntől).

BÓRBUGYELLÁRIS
(jobbra lent) domborított 
díszítéssel (Vozáry Emmi- 
től.)

124



SZÉKELY 
»POKRÓCOK.«

Szövött szőnyegek, ú. n. 
festékesek. (Csík megye.)
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HÍMZETT PÁRNÁK.

A régi magyar úri hímzés 
stílusában tervezte és készí
tette dr. Abrahám Dezsöné 
Rucsinszky Anna.
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HÍMZETT VÁNKOS.
(Baloldalt) Sárközi díszítő

elemek felhasználásával ké
szítette Stichleutner Mária.

VARROTT CSIPKE.
(Jobboldalt) Készült a M. 

Kir. Iparművészeti Iskolá
ban.
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VARROTT CSIPKE.
(Fölül balra) Holló Erzsi 

terve után készítette dr. Szö- 
nyi Gyuláné, Mezőtúr.

TÜLLAPLIKÁCIÓK.
Balra alul és jobbra: rába

közi rátétmunka módjára ké
szültek a bpesti M. Kir. Áll. 
Nőipariskolában.
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HORGOLT CSIPKÉK.

Készültek a M. Kir. Ipar
művészeti Iskola textilosztá
lyán.
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VARROTT CSIPKÉK.

A baloldali kettő készült 
a M. Kir. Iparművészeti Is
kolában.

A jobboldali halasi csip
kénél a fehér fonál anyaga 
lencérna, a szinesé selyem
szál. (Dékáni Árpádtól.)
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HÍMZETT
PÁRNÁK ÉS TERÍTŐ.

Buzsáki díszítőelemek fel
használásával tervezte és ké
szítette: a baloldali kettőt a 
bpesti M. Kir. Áll. Nőipar
iskolában Herczeg Erzsé
bet, jobboldalit Lukátsovits 
Ilona.
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VARROTT
CSIPKERUHADÍSZEK.

Balról: betétek dr. Heny- 
nyeiné Márkus Erzsitől.

Jobbra: gallér fehér len
cérnából készítve.
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SELYEMBATIK» 
MUNKÁK.

Balra: selyemkendő özv. 
Bazala Bélánétól, jobbra: 
díszpárnák és terítő.

(Tervezték és készítették 
a budapesti All. Nőipariskola 
növendékei. Vezető: Ru- 
csinszky Anna.)
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BATIKOZOTT
SELYEMKENDÓ

Balról: özv. Bazala Bélá- 
nétól.

HÍMZETT TŰPÁRNÁK.
Jobbra: A négy szívalakút 

Bazala Béláné és Gábris Zol
tánná, a másik kettőt Payer 
Gizella tervezte éskészítette.
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HÍMZETT 
MISERUHÁK.

Készült régi magyar úri 
hímzések alapján bársony 
alapon arany szállal az Iza
bella Háziipari Egyesületben.
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IV. VISELETEK
11

A magyar úri és népi viseletnek megvan a maga ariszto
«. kratikus jellege. Olyan, amilyennek Keyserling (Das 

Spektrum Europas) a magyar embert festi. Ünnepélyes, sőt 
pompázó, és mindig nobilis. Viselőjét nem uniformizálja, 
hanem inkább emberi méltóságban emeli. E tekintetben alig 
van különbség a suba és a mente, a muszuly s az uszály közt. 
A torockói férfi valóban előkelő, az alföldi paraszt fejedelmi 
ködmöne nem marad el a díszmagyartól s a matyó me
nyecske vagy a kalotaszegi templomozó lány beillene ezer
egyéjszakai mesehercegnő illusztrációjának.

A magyar népviseletnél a gyakorlati cél megoldása bele
simul mindig a művészi hatásba. A díszítésnél rendesen egy- 
egy fontos vagy főbb helyen van csoportosítva a látnivaló, 
mint a virágágyak, vagy virágos ablakok a magyar háznál. 
A kötényt lehúzó alsó széle, a fejnek keretet adó subagallér, 
a kopástól védő oldaldísz (»aszaja«), a varrások és hasítékok 
ornamentális kiképzése mind a rendeltetés és a használat 
konstruktív elgondolása után igazodik.

A zsinórzat még az úri ruhán is védelmi célzat emléke 
marad, eredetileg védte a nyakat, mellet és a kart a kard
csapás ellen. A huszárokon a fémfonalas aranysujtás szinte 
valóságos páncél. A díszmagyar is átvette, azaz részben a 
fémpántokat cserélte fel a sujtással.

A magyar viselet hatása kiterjedt a huszárság átvételével 
nemcsak egész Európára, de az erdélyi szászok a XVII. sz.-i, 
a mecenzéfi és a soroksári németek pedig a XVIII. sz.-i 
magyar népviseletet (pl. kecskeméti nagysubát) őrizték meg 
a maguk számára mind a mai napig. Sokácok, tótok és mások 
is divatba vették a magyar viselet egy?egy darabját, sőt fő
leg hímzett díszítő motívumait is.

A szűcs, a szűrszabó művészete, nagyrabecsült iparág 
volt mindig. A cifraszűr, a ködmön, a női mellrevaló, a 
selyemhímzésű férfibirkabőrbunda, de még a magyarszabó 
zsinórral kihányt öltönydarabja is muzeális értékű kultúr
dokumentumok. Formáikat és színgazdagságukat nem győzik 
feldolgozni a női ruhatervezők és a dekoráló iparművészek.
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(F. Kovács Erzsébet rajzai.)
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GULYÁSOK CIFRA 
SZŰRBEN.

(Fölül.) Sarkad (Bihar m.).

VÁGTATÓ CSIKÓSOK 
KARIKÁSSAL.

(Alul.) Géphímzésre való 
minta, készült a M. Kir. 
Iparművészeti Iskola díszít
mény i rajzosztályán. (Tanár: 
Muhits Sándor.)
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NŐI KODMÖNÖK.
(Balra lent és fönt.) Ráté- 

tes (applikált) vörös borvirá
gokkal díszítve és selyem
fonállal kivarrva. (Somogy 
és Tolna megye.) Értesítő 
906. 134. old.

FOKOTOK HÁTULJA.
(Jobbról.) Színes selyem

mel és aranyszállal hímzet
tek. (Nyitra és Pozsony m.)
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NŐI KÖDMÖN HÁTA. 
(Balról.) Cigánd (Zemplén 

megye).

NŐI MELLREVALÓ 
ELÖLRŐL.

(Jobboldalt.) Erdély.
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NŐI KÖDMÖN HÁTA. 
(Jobbról.) A börsallang 

rézpitykékkel van kiverve. 
Mezőkövesd (Borsod me
gye). (L. Néprajzi Értesítő 
XIX. évf. 3. fűz.)

NŐI KÖDMÖN
UJJA DÍSZÍTÉSE.

(Balról.) Bőr rátétmunka 
gyapjúfonálhímzéssel. Püs
pökbogát Baranya megye. 
(I.. Néprajzi Értesítő XIX. 
évf. 5. fűz.)
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MATYÓ
FÉRFIMELLÉNY.

Fekete posztóalapon gaz
dag zsinórdíszítéssel és fém- 
pity kékkel. Mezőkövesd 
(Borsod megye).
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FÉRFIBUNDA.

A díszítés birkabör rátét
munka selyemhímzéssel.

Szentgál (Veszprém m.).
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FÉRFIKÖDMON 
HÁTUJJA.

Barna bőralapra dolgozott 
többszínű bőrből kinyírt rá
tétmunka és színes gyapjú- 
fonálhímzés. Pásztó (Heves 
megye).
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CIFRA SZÚROK.

A baloldali Hajdú, a jobb
oldali Bihar megyéből való. 
A többiek Ipoly mellékéről 
(Nógrád m.) való szürdíszít- 
mények.
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FALVÉDÖK.

Balra fent: színes posztó
ból kinyírt és posztóalapra 
rávarrott matyó női alakok. 
(Juhász Árpádtól.)

Jobra lent: horgolt faldísz 
Kardos Erzsébettől.

A rajzok matyó népvise
leti alakok.(Juhász Árpádtól.)
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MATYÓ MENYECSKE.
(Mezőkövesd.) Kendője 

gyapjú, köténye fekete cloth 
színes „szücsselyem“ hím
zéssel és arany rojttal. Szok
nyája bőráncú „höndörgö“.

MATYÓ LEGÉNY.
(Mezőkövesd.) Magas te

tejű kakastollas és színes 
bokrétás kalap. Vitézkötés
sel kihányt mellényén ezüst 
pityke- vagy porcellángom- 
bok. Köténye tulitarka 
„szűcsselyem“ hímzéssel dí
szített, arany vagy ezüst 
rojttal. (Horváth Jenő víz
festményei.)
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NAGYKUN ASSZONY.
(Karcag.) Ujjatlan kis köd- 

mönének anyaga bőr, azon 
fekete selyemfonállal hím
zett díszítés. A ködmön gal
lérja és külső prémszegélye 
fekete göndör bárány.

NAGYKUN FÉRFI.
„Kifordítom - befordítom“ 

subában, amint a pipára „rá
töm". (Karcag.)

A suba oldaldiszítése se
lyemfonállal hímzett alja 
föl gombolható. (Horváth Je
nö vízfestményei.)
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SÁRKÖZI »BÍBOROS« 
MENYECSKE.

(Öcsény.) Fején hímzett 
főkötő, vállán tarka, roj
tos selyemkendö. Szoknyája 
„bokorugró“ tarka selyem
szalag szegéllyel.

HORTOBÁGYI CSIKÓS 
cifra szűrben. Debrecen 
(Hajdú megye). A szűr al
ján és ujja végén vörös és 
zöld posztóból kinyírt rátét
munka, oldal- és vállhímzése 
gyapjúfonállal készült.

Karikás-ostora bőrszíjból 
fonott és sallangja apró réz- 
pitykékkel kirakott. (Hor
váth Jenő vízfestményei.)
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PALÓC MENYECSKE.
(Rimóc.) Fején rojtos se- 

lyemkendö. Bokrétája roz
maring és muskátli. Selyem 
pruszlikján fekete zsinórsze- 
gésü kék pánt. Piros szaty- 
tyánbör csizmáján apró fe
kete és sárga hímzés.

(Horváth Jenő vízfestmé
nye.)

PALÓC LEGÉNY.
(Rimóc.) Sötétkék posztó

mellényén ezüst gombok, kö
tény ét hímzés díszíti.
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KALOTASZEGI 
LEGÉNY.

(Kőrösfö.) Fehér bőrből 
való mellrevalóján vörös 
(karmazsin) bőrből kinyírt 
rátétmunka és sallang, fe
kete pamutfonál szegéllyel. 
Csizmáján rézből készült 
tánc-sarkantyú.

KALOTASZEGI 
LEÁNY.

(Bánffyhunyad.) Fején szí
nes gyöngyökkel és ragyo
gókkal gazdagon kirakott 
„párta“,szines-tarka selyem
szalaggal. Nyakán színes 
„kaláris“. Fekete szoknyája 
hátul sűrűn „darázsolt“ (be
rakott). Csizmája piros szaty- 
tyánbőr. (Horváth Jenő víz
festményei.)
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TOROCKÓI LEÁNY.
Fején aranyos párta tarka 

selyemhímzésü szalagokkal. 
Kötényén applikált szegély, 
csizmája piros szattyánbör. 
(Horváth Jenő vízfestmé
nyei.)

TOROCKÓI FÉRFI.
Sapkája göndör bárány, 

kékszínü selyemfonállal fino
man hímzett mentéjén róka
prém. Mellrevalóján piros 
bőrszegés, lábain jellegzetes 
fölfelé kunkorodó, hegyes 
orrú csizma.
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SZÉKELY LEGÉNY.
(Siklód.) Mellénye piros 

háziszöttes vászon. Nad
rágja vastag darócból jelleg
zetesen szükreszabott, ol
dalt és elöl kék vagy piros 
posztószegéssel.

■ SZÉKELY LEÁNY.
; Pruszlikja vörös és zöld 
Z zsinórral díszített, szoknyája 
Z erős háziszöttesböl való.
■ (Horváth Jenő vízfestmé- 
; nyei.)
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BAKONYVIDÉKI 
KANÁSZ
(baloldalt) cifra szűrben. Be 
van a szűr ujja kötve és 
zsebként használják. A dí
szítés színes posztóból ki
nyírt rátétmunka, oldalt szí
nes gyapjúfonállal hímzett 
dísszel. (Veszprém.)

BORSODMEGYEI
CIFRASZÚR
színes gyapjúfonállal gazda
gon hímezve.
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NŐI KÖDMÖN FEHÉR 
BÁRÁNYBÓRBÓL.

A díszítés bőrből kivágott 
rátétmunka (applikáció) se
lyem hímzéssel. Hódmező
vásárhely. (Csongrád m.)
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KONYVDÍSZEK.
(Baloldalt.) Fölül kuruc lo

vasok, középen debreceni 
csikós, alul alföldi pászto
rok a bográcsból estebédet 
kanalaznak. (Nagy Sándor 
rajzai.)

MATYÓ VISELETEK.
(Jobbról és középen.) Fa

lemezből kifürészelt és fes
tett játékbabák. (Juhász Ár
pádtól.)
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MAGYAROS ALAKOK.

Képek Molnár Imre és 
Lajta László: Játékország 
című könyvéből. (Megjelent 
a Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda kiadásában, a ké
peket Horváth Jenő készí- 
tette.) e
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ESZTERHÁZI 
ORSOLYA 
MELLFÚZÖJE.

(Balra fönt.)
(Alul) sodrony zománcos 

díszítésű nyereg a XVII. sz.- 
ból. (Mindkettő a Magyar 
Nemzeti Múzeumban Buda
pesten.)

MAGYAR HÍMZÉSSEL 
DÍSZÍTETT SZOKNYA 
ÉS VÁLLFÜZÖ.

(Jobbra)Brandenburgi Ka
talin (Bethlen Gábor feje
delem neje) díszruhája kék 
selyem bársonyból, domború 
arany és ezüst hímzéssel ki
varrt keleties hatású szegfű, 
rózsa és tulipándíszítéssel. 
Magyar munka a XVII. szd 
első feléből. A budapesti M. 
Kir. Iparművészeti Múzeum 
gyűjteményéből. (L. Hóman- 
Szekfü: Magyar Történet V. 
kötet.)
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MAGYAR VISELETEK.

Szekrény ajtajára festett 
díszítés. (Reitzer Jenőtől.)
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TARKA FALIDÍSZEK

alföldi népi alakokkal. (Reit- 
zer Elemértök)
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MAGYAR ALAKOK.

Balra: magyar huszárt áb
rázoló óngyertatartóaXVIII. 
századból. Eredetije a M. 
kir. Iparművészeti Múzeum
ban. (Az Orsz. Diáknyomor- 
enyhítö Akció levelezőlap
sorozatából.)

Jobboldali felső kép bal
oldali alakja régi kuruc vi
téz, középső: mezőkövesdi 
menyecske, jobboldali: apród 
XVII. századbeli viseletben.

Készültek a M. Kir. Ipar
művészeti Iskola szobrász
szakosztály án.(Tan ár: Simay 
Imre.)

Jobbra lent: domborított 
ezüst doboz fedele. (Varga 
L. Zoltántól.)
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MAGYAR DÍSZRUHA
(Balra) Gróf Eszterházi 

Ilona díszruhája, melyet IV. 
Károly király koronázásán 
viselt (1917).

MAGYAR
NEMES KISASSZONY. 
(XVII. SZÁZAD.)

(Jobbra) Vörös ruha, szok
nya és kötény, zöld szala
gokkal és arany csipkével; 
ezüst fökötö arany csipké
vel. (L. Hóman-Szekfü: Ma
gyar Történet V. kötet.)
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ELŐKELŐ
MAGYAR NEMES.
(XVII. SZÁZAD.)

(Balra) Az egész ruha 
rózsaszín, arany sújt ássál és 
zöld övvel; rózsaszín kucsma 
barna szőrmével; fekete var- 
kocs, sárga csizma. (L. Hó- 
man—Szekfü: Magyar Tör
ténet V. kötet.)

MAGYAR DÍSZRUHA.
(Jobbra) Herceg Batthyány 

Strattmann Lászlóné viselte 
IV. Károly király koronázá
sán (1917).



MAGYAR DÍSZRUHA
RÉSZLETE

Gróf Zichy Rafaelné dísz
ruhájának alja, arany suj- 
tássál díszítve. Viselte IV. 
Károlv király koronázásán 
(1917).
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SÁRKÖZI
MENYECSKÉK.

A két jellegzetes viseletkép 
falusi elemi iskolás leányok 
ösztönszerü rajza. Tolna m.
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NAGYSZEBENI 
POLGÁRMESTER.
(XVII. SZÁZAD.)

(Balra) Meggyszín bár- 
sonymente fehér prémmel, 
hét arany skófiumos gomboló 
és gomb; sárga csizma. (L. 
Hóman-Szekfü: Magyar Tör
ténet V. kötet.)

MAGYAR DÍSZRUHA
(Jobbra) Herceg Eszter- 

házy Miklós viselte IV. Ká
roly király koronázásán 
(1917).
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MAGYAR 
DÍSZRUHÁK.

Baloldalt: Gróf Andrássy 
Géza díszruhája. Mentéje 
aranyfonalas szegfühímzés- 
sel díszített perzsabársony.

Jobbra: Gr. Teleki Sámuel 
erdélyi kancellár díszruhája 
a XVIII. szd. végéről. (A Ma
gyar Nemzeti Múzeum gyűj
teményében Budapesten.)
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MAGYAROS 
DÍSZBABÁK 
ÉS TÁRGYAK.

Az Országos Magyar Ipar
művészeti Társulat kiállítá
sából.
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DÍSZMENTE.
Jobbról: Részlet báró Pod- 

maniczky Endrénének IV. 
Károly király koronázásán 
viselt díszruhájából (1917).

TÖRTÉNELMI 
VISELETBABÁK.

Balra fönt: 1848.évi úri vise
let.

Lent: 1867. évi divatos 
ruha.

(Készítette Zadubánszky
Irén.)
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ÜNNEPI
MAGYAROS VISELET.

(Készítette az „Our Shop“ 
háziipari és iparművészeti 
vállalat, fényképezte Roz- 
gonyi.)
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NŐI 
MELLÉNYEK.

Alföldi szűr sza
bók motívumai 
alapján tarka ma
gyaros hímzéssel 
díszítve.

Készítette az 
„Our Shop“ házi
ipari és iparművé
szeti vállalat.
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MAGYAROS 
HÍMZÉSSEL KÉSZT 
TETT RUHÁK

(Készítette az „Our Shop“ 
háziipari és iparművészeti 
vállalat, fényképezte Roz- 
gonyi.)
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MAGYAR ÜNNEPI 
NÉPVISELETEK.

(Készítette az „Our Shop“ 
háziipari és iparművészeti 
vállalat, fényképezte Roz- 
gonyi.)
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V. ÉPÍTÉSZET
ÉS BELSŐ BERENDEZÉS.

A magyar népies építkezés nem terjed túl az ember saját 
házán és az Istenházán. Középületté tehát csak úgy 

volt fejleszthető, amint Lechner Ödön zseniális kísérlete 
csinálta, szerkezeti formákat keletről hozott, díszítőelemeket 
pedig a magyar néptől vett hozzá. E kísérlet azonban az 
utánzók kezén elfonnyadt. Sokkal inkább vezetett eredmé
nyekre a Kós Károly, Janszky Béla, Györgyi Dénes cso
portja, akik a népi és történeti emlékeket figyelembe vették 
ugyan, de a helyhez kötött gondolat, a magyar viszonyok 
és igények számára tervezték meg épületeiket. Kós állatkerti 
és Györgyi barcelonai kiállítási építkezése a népies s a felső
magyarországi renaissance elemek művészi hatásának új át
élései. Lajta, Vágó és Kozma pedig a maguk eredeti külső- 
belső felépítési formáikhoz fűszerezésül használják a ma
gyaros díszítőelemeket.

A magyar Alföld szegény fában, házai sárból szerkesz
tettek. Legfeljebb az oromtető, kerítés, kapu és fejfa készül 
faragással. Más az erdős vidék népének építkezése, ott már 
telik kis kapun kívül nagy kapura is, van kapubálvány, 
harangláb, sőt a templomtornyához is jut négy fia-torony.

A bútorfélék a népnél legtöbbször úri hatásokat mutat
nak, nem ritka köztük a gótikustól — az empiresig megnyi
latkozó stílusbeliség. Kivétel az ősi eredetű tulipános láda, 
az még talán a sátorlakó magyar bútordarabjai közül való. 
Legalább is akkora a jelentősége a magyar embernél, mint 
a renaissance olasz nobileja előtt volt a cassone#nak, a meny
asszonyi ládának.

Ezeket a ládákat, mikor még szuszéknak hívták, az ács 
vagy a bognár készítette faszögekkel, rovátkolt díszítéssel; 
szinte honfoglaláskori archaikum ismerhető fel bennök. 
A festett tulipános ládákat öreg pingáló asszonyok vagy 
vándor mesterek szokták díszíteni. Leginkább a ládák és a 
kopjafák (fejfák) különböznek teljesen az úri formáktól. 
Ezek egészen a népé.

Az úri osztály számára tervező művészek viszont szí
vesen nyúlnak a népies elemekhez, hogy a magyaros érzés 
számára közelebb hozzák az ember környezetéhez tartozó 
tárgyakat s így a magyar faji és nemzeti jelleg közös meg
becsülésének hódolhassanak.
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(F. Kovács Erzsébet rajza.)
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NÉPIES ÉPÍTKEZÉS.

Fönt: festett díszítésű tor- 
nácos lakóház Göcsejből.

Alul: sárközi típusú nád- 
födeles házak faragott orom
díszítéssel. (Nagy Sándor 
könyvdíszei.)
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ZSINDELYES 
ÉS TORNÁCOS 
LAKÓHÁZAK.

A fölső Szentmártonfalvó
ról (Borsod megye), az alsó 
Mikófalvóról való.
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TORNÁCOS 
LAKÓHÁZ.

A ház eleje domborművű 
ékítményekkel díszített. (Ri- 
mapátfalva.)

Az apró ábrák dombor
művű falidíszek Gömör me
gyéből. (Tichy Géza rajza.)
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SZÉKELY 
LAKÓHÁZAK.

A baloldali Szárhegyről 
(Csík megye), a jobboldali 
G alakút áról (Maros-Torda 
m.) való. (Kőrösföi-Kriesch 
Aladár rajzai.)
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ORMÁNYSÁGI 
RUHÁS »SZUSZÉK«.

(Fölül.) Láda, vésett mér
tani formákkal díszítve, rajt 
hímzett ködmön. Baranya m. 
(Arnhold Nándor rajza.)

FESTETT 
TULIPÁNOS LÁDA.

(Alul.) A háznál többnyire 
ruhafélét tartanak benne. A 
legény, ha katonának megy, 
ugyancsak egy kisebb tuli
pános ládában viszi el a 
„retye-rutyáját“ (szüksége
sebb ruhadarabok és apró
ságok), mely alkalommal ne
vének kezdőbetűit is rácif
rázza. Alsófalva (Udvarhely 
megye).
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TULIPÁNOS LÁDA ÉS 
»LÓCA« (PAD).

Mindkettő vésett és fes
tett díszítésű. (A pad Kőrös- 
főrők a láda Sárközről való).
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RÉSZLETEK 
LISZTES ÉS RUHÁS 
SZUSZÉKOKRÓL, . . .........

!

vésett mértani formákkal dí
szítve. Szécsény (Nógrád 
megye).
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PALÓC
NYOSZOLYAVÉG
ÉS OLDALRÉSZLET

gazdagon díszített szinesfes- 
tésü „bokorvírág“-dísszel.
(Nögrád m.)
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FESTETT DÍSZÍTÉSŰ 
LÁDÁK.

A menyasszonyi ládák kü
lönösen díszesek és nagy 
szeretettel készülnek. Kalo
taszeg (Kolozs megye). F. 
Kovács Erzsébet rajzai

Jobbra fönt és alul balra 
kalotaszegi faragott „kopja
fák“ (temetői fejfák). Ör
kényi István és Szendrői 
Dezső rajzai.
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NÉPI FARAGÁSOK.

Baloldalt: festett út széli fa
kereszt Hollókőről.

Jobbról: erdélyi kiskapu 
Nagykendről. (Holló Géza 
rajza.)
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GALAMBDÜCOS 
SZÉKELYKAPU 
faragott díszítéssel. Feldo- 
boly Háromszék megye. 
Szinte Gábor rajza. (Lásd 
Néprajzi Értesítő 1909. évf.)

FARAGOTT 
»KOPLYAEÄK.«

(Temetői fejfák.) Fölső: 
Pest megyéből (Torbágyi 
Novák József Lajos rajza.)

Alsó: Kalotaszegről való. 
(Rajzolta Bokros Ferenc.)
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NÉPI ÁCSMUNKÁK.

Fönt: házoromdísz Gya- 
lokutáról.

Lent: faragott kopjafák 
(temetői fejfák) Alberti-Irsá- 
ról.(Rajzolták Jaschik Álmos 
tanítványai.)

Jobbra: faragott és festett 
fakereszt Derecskéről.
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SÍREMLÉKEK.

Öntöttvasból készült sír
keresztek. (A bal szélső F. 
Kovács Erzsébet terve, a 
többi Tóth Gyulától való.)
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MAGYAROS 
ÉPÍTÉSZET.

Fönt balra: fából épített 
ref. harangtorony. Bikái (Ko- 
lozs megye).

Jobbra: az egerhegyi fa
templom. (Körösfői-Kriesch 
Aladár rajza.)

Alul: a zebegényi templom 
és oldalsó hajójának be jára
ta. Az erdélyi magyar temp
lomok stílusának nyomán 
tervezték: Kós Károly, Jan- 
szky Béla és Györgyi Dé
nes építészek. (F. Kovács 
Erzsébet rajzai.)
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ORMÁNYSÁGI 
SZÉKEK.

(Balra.) Baranya megye. 
(Arnhold Nándor rajzai.)

ERDÉLYI
FIÓKOS SZEKRÉNY 
ÉS PADKA.

(Jobbra.) Magyar-Valkó.
(Holló Géza rajza.)
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KAPU KOVÁCSOLT 
VASBÓL.
(Baloldalt.)

KANDALLÓ
FARAGOTT KŐBŐL.

(Jobboldalt.)
Mindkettő Lajta Bélától.
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FARAGOTTDÍSZÍTÉSŰ 
TÖLGYFAAJTÓK.

(Balra) Lajta Béla tervei.

DOMBORMŰVŰ 
DÍSZÍTÉS.

(Jobbra) Dankó Ödöntől.
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CSEMPEKÁLYHA 
alumíniumait  óv al (jobbra 

középen).

MÁRVÁNYí 

KANDALLÓ.
(Baloldalt.)

CSÜNGÓDÍSZEK
FÁBÓL.

(Valamennyi Kozma La
jostól, 1913.)
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FESTETT BÚTOROK.

(Magyaros ízlésű bútorok
ra hirdetett pályázaton meg
vásárolt tervek Kaesz Gyulá
tól.)
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FARAGOTT LÁDÁK.

A jobboldalit Kozma Lajos 
(1916), a baloldalit Vágó 
József tervezte.
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FARAGOTT ÉS 
ÁTTÖRT
BETÉTTEL DÍSZÍTETT 
SZÉK ÉS AJTÓ.

(Tervezte Kozma Lajos
1913.)

215



XZ 1918. ÉVI SZÓFIAI 
IPARMŰVÉSZETI 
KIÁLLÍTÁS MAGYAR 
CSOPORTJÁNAK 
RÉSZLETE.

(A faliszőnyeg Kőrösfői- 
Kriesch Aladártól,a bútorok 
Maróti Gézától.)
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SZOBARÉSZLET.

Wigand Ede marosvásár
helyi lakásának részlete.

(L. Tér és forma című 
építészeti folyóiratot.)
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A BARCELONAI 
VIRÁGKIÁLLÍTÁS 
MAGYAR PAVILLON. 
JÁNAK FŐKAPUJA.

(T ervezték: Györgyi Dénes 
és Menyhért Miklós építé
szek.)
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UDVARHÁZ
A DOMBOLDALBAN.

XHELETPALAPRAJZ

/ZAL0HI

HALL-LE-6T£í?f

flAuT-JZ

HALO-JZ

| HA'LOVZ 1^ I EBE'DL'O-LEistEPÉ 1

(Tervezte Kós Károly.)
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Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum-körút 6. Gólyavár. (Dr. Czakó Elemér.)
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