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CSAK NEMRÉG nyílt meg a kapuja egy 
magyar magángyűjteménynek, amely 
immár az országos múzeum nevét viseli. 

Ez alkalomból széles körben fölébredt az érdek
lődés magángyűjteményeink iránt és a napi 
sajtó is foglalkozott azoknak a lappangó érté
keknek a megállapításával, amelyek csak keve
sektől ismerve mindeddig rejtett tényezői vol
tak kultúránk összességének. 

A művészet alkotásainak szeretete, gyűj
tése régi műveltségnek, hosszú hagyománynak 
az ismertetőjele. A magángyűjtemények nagy 
száma és gazdagsága dolgában azért Francia
ország és Anglia foglalja el az első helyeket, 
míg Olaszország lehanyatlott egykori magas 
polcáról, Németország friss erővel lépett a 
sorompóba ezen a téren is, Amerika pedig 
— régi hagyományok híján — szinte lázas 
igyekezettel és rendkívüli eszközökkel kél ver
senyre Európával e tekintetben is. 

Bár a fejedelem példája, mely mindenütt 
egyik főrugója volt a gyűjtő szenvedélynek, 
minálunk hiányzott, mégis voltak és vannak 
nagy s nevezetes főúri gyűjteményeink,amelyek 
azonban alig közelíthetők meg, legfölebb rend
kívüli alkalmakkor és aránylag rövid időre 
— így az Í884-Í ötvösműkíállításon és az ezred
éves kiállításon — árulnak el valamit titkaik
ból és azért a nemzetre nézve nem érvényesül

nek kellőképen a műveltség kútforrásaí gyanánt. 
Emellett a vagyonos és művelt középosztály 
körében az ily törekvésekre kedvezőtlen viszo
nyok ellenére is akadtak lelkes és szakértő 
gyűjtők, akik, ha nem is rendelkeztek akkora 
eszközök fölött mint főuraink, tekintélyes 
gyűjteményeket hoztak létre. Ezek a gyűjte
mények rendszerint könnyebben hozzáférhetők 
és amellett elevenebbek, képesebbek a fejlődésre, 
mint amazok. Igaz, hogy könnyebben cserél
nek gazdát is, de kedvező esetben ez is a nemzet 
javára válik. Példa reá Jankovích Miklós gyűj
teménye, mely a Nemzeti Múzeum kincstárá
nak törzsét képezi, vagy az idegenben elhunyt 
Delhaes István nemes eljárása, mellyel hazá
jának hagyta becses gyűjteményeit. A magán
gyűjtemények a legbővebb forrásai a nyilvános 
múzeumok gyarapodásának: ezek vezetőinek 
egyik legfontosabb kötelessége, hogy állandóan 
szemmel tartsák amazokat és kellő időben 
megtalálják azt a helyes módot, mely az idők 
folyamán összegyűlt tőkét a nyilvánosságnak 
biztosítja. 

• • 
Az a magángyűjtemény, amelynek ismer

tetését a következő hasábokon adjuk, nem tar
tozik a híresek közé. Tulajdonosa, Gíergl Kál
mán műépítész, a maga gyönyörűségére gyűj-
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tötte, szigorú módszer nélkül, első sorban mű
vészi ízlésétől vezérelve. Azért ugyancsak hete
rogén tárgyak kerültek együvé, amelyeknek 
azonban megvan az a közös vonásuk, hogy 
mindegyíkökben művészi szépség található föl. 
Nem az archeológiai vagy történeti érdek, sem 
a ritkaság keresése nem volt a vezérlő szem
pont. Középkori ötvösművek és modern fest
mények, olasz majolíkák és keleti szőnyegek, 
pompás bútorok és keletázsíaí iparművészeti 
tárgyak szépen megférnek egymás mellett. 
Anyag, kor és eredet tekintetében azonban 
mégis külön csoportokat különböztethetünk 
meg és ismertetésünkben is természetesen ezt 
a módszert követjük, a gyűjtemény hatalmas, 
több százra menő anyagából csak a legtökéle
tesebbeket, legjellemzőbbeket, iparművészeti 
szempontból legfontosabbakat emelve ki. 

I. 

A középkori ötvösség legkiválóbb és leg
sajátosabb alkotásai közé tartoznak a zomán
cos művek. A tárgyak formája és díszítési 
módja, a nemes technika és színes hatás, az 
erős dekoratív érzék és művészi gond különös 
szépséget ad nekik, melyet még növel a régiség 
tudatának varázsa. A Giergl-féle gyűjtemény 
néhány olyan zománcos művet foglal magá
ban, mely bármely nyilvános múzeumnak méltó 
büszkesége lehetne. 

Ilyen első sorban egy szenteltvíztartó me
dence (aspersoríum), melynek képét Í05. szám 
alatt, fölületének kiterített rajzát a szövegbe 
nyomott képünkben közöljük. A csonka kúp 
alakú bronzedény magassága Í5*3 centiméter. 
Alakja, nagysága tökéletesen megfelel egyházi 
rendeltetésének: olyan, hogy a szenteltvízhíntőt 
könnyen bele lehessen mártani és amellett 
kényelmesen hordozható. A középkorból fönn
maradt példányok legnagyobb részt hasonló 
alakúak és méretűek. Anyaguk a bronzon kívül 
elefántcsont is volt. Egy híres, elefántcsontból 
készült példány van a milanói székesegyház 
kincstárában; a Magyar Nemzeti Múzeum 
néhány év előtt szerzett meg egy pompás díszí
tésű medencét, mely bizánci készítmény, bronz
ból való és aranyozott ezüstlemezzel van borítva. 

A Gíergl-féle példány szépségét, igen egy
szerű, tagolatlan alkata mellett, fölülete zomán
cos díszének köszönheti. Archítektoníkus keret
ben, román árkádok alatt a négy evangélista 
ülő alakjai jelennek meg, mintegy tanúságot 
téve arról, hogy a medence tartalma valóban 
az üdv forrása. A zománcos díszítmény, az 
apostolok, valamint az archítektoníkus keret 
kivitele alapján a medence keletkezésének korát 
és helyét megállapíthatjuk. Az oszlopos árkádok 
teljesen a román művészetre vallanak. Az 
oszlopok arányai, a stilizált levelekkel ékített 
oszlopfejek és a bázisok sarokleveleí, az árká
dok félköríve és az oszlopok fölött emelkedő 
kupolás alkotmányok egyenesen az építészet 
formakincséből vannak merítve, csakhogy ami 
a valóságban plasztikus tagoltsággal, faragvá-
nyokkal ékes, az itt a síkra vetítve jelenik 
meg és a plasztikus dísz szerepét a zománc 
színpompája veszi át. A legsűrűbben a zöld és 
vörös szín fordul elő, amellett a kék is és helyen
kínt a fehér, amely még jobban kiemeli a 
többi szín ragyogását. 

Komolyak, méltóságteljesek, egészen a ro
mán művészet szellemét tükröztetik vissza az 
evangélisták alakjai. Mindegyik az oszlopok
hoz erősített kis polc alakjában ábrázolt író
asztal előtt ül, tollal kezében, megihletve, 
írásra készen. Mindegyik mellett a meg
felelő szimbólumot látjuk, a sast, oroszlánt, 
bikát és angyalt, erősen stilizálva, alig fölismer
hető felhőből kinyúlva, legalul pedig, a me
dence alsó peremén, az egyes evangélisták neve 
olvasható. A főmotívum lényegében valamennyi
nél ugyanaz, de enyhe változtatásával, más és 
más indokolásával a művész szerencsésen el
kerüli az untató egyhangúságot és különösen 
a ruházat elrendezésével, a középkori mű
vészet e kedvenc eszközével, teszi az ábrázolá
sokat változatosakká. Az evangélisták ruhái 
világoszöldek, fehérrel kiemelve, palástjaik sötét
kékek, kettőnél, Jánosnál és Lukácsnál, a 
ruhának a nyak alatti kivágását sárga szegély 
élénkíti. A szentfény valamennyinél a pecsét
viasz színére emlékeztető vörös. Figyelemre
méltó, hogy a fejeket, kezeket és lábakat 
nem födi zománc: csak a rajzolat és egyes 
vonalak zománcoltak. Az alapról a zománc 
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teljesen elmaradt; rovátkos, arannyal berakott 
(tausírozott) vonalak foglalják el helyét. 

Az alakok kis méretük ellenére is szinte 
monumentális hatásúak. Motívumuk nagyszerű
sége, az arcok komolysága, az ünnepélyes, 
kimért mozdulatok, a ruhák hajtékáínak el
rendezése a román szobrászat monumentális 
alkotásaira emlékeztetnek, épen úgy mint gyak
ran a miniatűrök is, amelyekhez ezeknek a 
zománcos képeknek a kivitele olyan közel áll. 

Az árkolt (champlevé) zománccal díszített 
ötvösművek előállítása a XII. század folyamán 
vett nagy lendületet Nyugat-Európában, főleg 
a Rajna mellékén és Franciaországban, Límo-
gesban, nyilván a híres és Európaszerte el
terjedt bizánci rekeszes (cloísonné) zománcos 
művek mintájára. A XII. és XIII. század folya
mán óriási mennyiségben készültek az egyházi 
használatra szánt zománcos művek. A legrégibb, 
még a XII. században keletkezett límogesí 
műveket technikai szempontból az jellemzi, 
hogy a zománc nem terjed ki az egész felü
letre, hanem megmarad az alap is, amelyet 
néha aranyozással, néha tausírozással vagy 
vésett indákkal díszítenek. Jellemző továbbá, 
hogy a legrégibb műveken még nem talál
kozunk az egyes részek, első sorban arcok, 
plasztikus alakításával, mely később olyan álta
lánossá válik. Ehhez járul a színek sajátságos 
megválasztása és összeállítása és a rajz meg 
kompozíció jellege, mely a művészi ipar ez 
ágának hagyományos űzése ellenére is lassan
ként megszabadul archaikus vonásaitól. 

Mindent összevéve, a Gíergl-féle példányt a 
límogesí zománcos ötvösség igen kiváló kép
viselőjének tartjuk a XII. század közepe tájá
ról, mely szépségével, kitűnő fönntartásánál 
fogva előkelő helyet foglal el a fönnmaradt 
emlékek sorában és egyszersmind a zománcos 
díszítés szigorúan stílszerű alkalmazása által 
az iparművészet gyakorlati művelőjének figyel
mére is méltó. 

Ugyanannak a technikai eljárásnak köszöni 
díszét, de különben egészen más jellegű a gyűj
temény egy másik, pompás darabja, egy kör
meneti kereszt (crux statíonalís, Í06. kép). A 47 

centiméter magas, bronzlemezekből összeállított 
kereszt a szokásos módon elrendezett, hasonló 
műveken állandóan előforduló elemeket tün
teti föl. A teljesen zománccal borított mellső 
oldalon függ Krisztus plasztikus alakja, fején 
koronával, sötétkék köténnyel. A test alakítása 
anatómiai szempontból még kezdetleges, de 
elrendezésében, fővonalaiban a néma szenve
dés már meggyőzően kifejezésre jut. A kereszt
szárak végeit az evangélisták jelvényeit ábrá
zoló lemezek díszítik, konvencionális zöld szín
ben. A kereszt többi részét annak alakjához 
alkalmazott indás díszítmény borítja. 

A hátlap felületének közepén levő ketek 
zománcos lemez már nem a szenvedő Krisztust 
mutatja be, hanem a föltámadott Üdvözítő 
mellképét, teljes dicsőségben, egyik kezében 
könyvvel, másik kezét áldásra emelve. A ke
resztszárak végeire egy-egy öntött és vésett 
alak van erősítve, könyvvel kezében, a négy 
evangélista, akik itt Krisztus diadalának tanúi, 
úgy mint a túlsó oldalon — szimbólumaik 
által képviselve — szenvedésének tanúi.1) 

Amilyen átgondolt az ilyen kereszteken 
az ábrázolás elemeinek alkalmazása, úgy hogy 
az egész egységes, mély tartalmat tár a hívő 
elé, éppen olyan gondos az egyes részek elosz
tása, dekoratív értékesítése, ami által formai 
szempontból is harmonikus egész keletkezik. 
A tektonikus forma szépsége, a nemes arányok, 
a díszítés gazdagsága, amely azonban kellő 
korlátok között marad, az aranyozott fém és 
a színes zománc pompás összhatása, — mindez 
a középkori egyházi művészet legtökéletesebben 
megoldott készítményei közé emeli ezeket a 
műveket. H a mindezekhez még a kivitel finom
sága, a rajz szépsége járul, mint a szóban 
levő példányon, akkor épenséggel megkapó 
szépségű művek jönnek létre. 

A hagyományos forma és díszítési mód 
keretén belül is természetesen eltérések, a kí-

*) Ilyen apró alakok, valamint a dicsőségteljes Krisz
tust és az evangélisták jelvényeit ábrázoló zománcos leme
zek, mint egykori keresztek maradványai, gyűjtemények
ben és múzeumokban sőrőn előfordulnak; így pl. a 
Nemzeti Múzeum régíségtárában is vannak egyes leme
zek, amelyek tökéletesen megegyeznek a Gíergl-féle pél
dányon levőkkel. — A képünkön a keresztszárak végein 
látható gombok a túlsó oldalon levő alakok fejei. 

10* 
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vitel tökéletességének, a dekoratív hatás har
monikus voltának különböző fokai különböz
tethetők meg. Míg a fönn ismertetett kereszt, 
mely a XIII. század közepe táján keletkez
hetett, minden tekintetben kiváló, addig egy 
másik kereszt, mely amannál fiatalabb, a ha
sonló elemek dacára is kevésbbé tökéletes ki
vitelű (Í07. kép). A szokatlan nagyságú, í'05 
méter magas körmeneti kereszt mellső lapjára 
plasztikus alakok vannak alkalmazva, míg 
hátulsó oldalát középen a trónoló Krisztust, 
a kereszt száraínak végein az apostolok jel
vényeit ábrázoló zománcos lemezek díszítik. 

• • 
Igen finom, szinte elegáns kivitelű egy 

püspöki pásztorbot zománcos díszű fölső vége, 
mely XIII. századbeli, valószínűleg límogesí 
munka (ÍÍO. kép). Sajátságos formája, rendelteté
sével kapcsolatban, a zománcos díszítésnek 
egész más elosztását tette szükségessé mint a 
kereszteken. Az a figurális dísz, mely a mi 
példányunkon látható, igen gyakran fordul 
elő a hasonló műveken. A pásztorbot végének 
erős görbülete által határolt tér mintegy ön
kényt kínálkozott erre a célra. Az angyali 
üdvözlet két alakja kényelmesen elfér benne, 
amellett első pillantásra megérthető, zárt cselek
vényt ad. A — szimbolikus jelentőséggel — 
kígyófejben végződő, befelé kanyarodó végen 
álló Mária és az angyal alakjának finom rajza, 
nemes lendülete, élénk kifejezése teszi még 
vonzóbbá ezt a kis csoportot, mely mintegy 
magasabb jelentőséget ad az egész, gazdagon 
zománcozott műnek. 

• H 

A zománcozás volt a díszítő művészetnek 
az az eljárása, mely a nem nemes fémből 
készült tárgyaknak, főleg egyházi szerelvé
nyeknek is, előkelő, sokszor megkapóan pom
pás jelleget adott. A bronz és réz anyagánál 
fogva sem alkalmas arra, hogy apró méretben 
fölhasználva olyan aprólékos, finom és válto
zatos módon dolgozzák föl, mint a nemes 
fémeket. Ez a főkülönbség az ötvösség között, 
mely a nemes fémek nyujthatóságát értékesíti, 

míg a zománcozó művész főleg az egyszerűbb 
tagoltságú bronz- és réztárgyakat színes 
művészetének varázsával teszi becsesekké. 
A zománcos indák gyönyörűen kitöltik a sima 
fölületeket; figyelemreméltó a kigyó testének 
stilizált mustrája. A díszes nodus erős hatás
sal szakítja meg a síkdíszítményeket. 

Egyszerű, kevéssé díszes formájú a Gíergl-
féle gyűjteménynek egy bronz cíboríuma (Í09. 
kép), mely a XIV. századból való. Itt csakugyan 
a zománcos díszítmény, mely indákból és 
medaíllonokba foglalt figurális motívumokból 
áll, a művészi hatás egyetlen tényezője. A szí
nek váltakozása, átgondolt elosztása széppé, 
becsessé teszi ezt a tárgyat is, mely anyagánál 
és formájánál fogva különben a figyelemre alig 
volna érdemes. 

• • 
A zománcozó művészet egy másik irányá

nak jellemző képviselőjét mutatja be Í08.képünk. 
A 42 centiméter magas körmeneti kereszt ezüst
ből készült. A zománc itt már csak a gazda
gon domborított és vésett díszítmények hatá
sának kiegészítője. A főalak — Krisztus — 
erős plasztikus hatású, amellett primitív for
máival még az ilyennemű román művekre 
emlékeztet, holott a kereszt már a XV. század 
második felében készült Olaszországban, hol 
a hasonló művek ebben az időben igen nagy 
számmal keletkeztek. A zománcos részek, az 
előlapon az evangélisták négykarélyú medaíllo
nokba foglalt jelvényei, a hátlapon Krisztus 
alakja, egy angyal, Máría és János, valamint 
Ádám koponyájának szimbolikus ábrázolása, 
kivitelükre nézve is elütnek a régibb zománcos 
művektől: áttetsző (translucíde) zománccal 
készültek, melynek ragyogó színei, kivált az 
alap csudálatos kék ragyogásával, sajátos és 
megkapó hatásúvá teszik ezt a keresztet, mely 
a formák finomsága tekintetében a régiekhez 
nem hasonlítható. A keresztszárak szögleteibe 
és háromkarélyú végződéseire alkalmazott kris
tály gyöngyök m é g fokozzák a kereszt pompás 
benyomását, melyet színtelen képünk csak 
tökéletlenül adhatott vissza. 

Q • 
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A gyűjtemény számos egyéb egyházi 
rendeltetésű tárgya közül még csak kettőt 
mutatunk be. Mind a kettő cíborium, rézből 
készítve és megaranyozva, mind a kettő jellemző 
módon tanúskodik keletkezése korának díszítő 
ízléséről. Az egyik (ííí. kép) a XV. századból 
való. Talpa és szára, valamint élvírágokkal 
díszített gúlaalakú födele tiszta csúcsíves mű-
vészetű. Nyolcoldalú öblének fölületét meg
lehetősen hevenyészve bekarcolt ábrázolások 
borítják ja Krisztus fejét mutató Veronika-kendő, 
mely az edény rendeltetésével áll összefüggés
ben, és angyalalakok. A másik ciboríumot 
(ÍÍ3. kép), mely valószínűleg a XVII. század 
második feléből származik, a gazdag barokk 
díszítmények sokasága borítja, kivéve gömbjé
nek alsó felét, melynek simasága hatásos ellen
tétet képez a többi rész gazdagságához. 

A XVI. és XVII. század ötvösségét általá
ban az jellemzi, hogy a középkor műveível 
szemben az egyházi rendeltetésű tárgyak készí
tése háttérbe szorul. Az ékszerészeién kívül, 
mely a vagyonos polgári osztály mindinkább 
emelkedő fényűzésével olyan óriási föllendülést 
mutat, az előkelők és a gazdag polgárok palo
táinak és házainak belsejét az ötvösség látja el 
a legnemesebb és legbecsesebb dísszel. Ezüst
edények kisebb-nagyobb tömege borítja a pohár
székeket és szerepel olykor, ünnepélyes alkal
makkor, az asztalokon is. A tálak, tányérok, 
serlegek, bíllíkomok, kupák, poharak, csészék, 
asztaldíszek beláthatatlan száma és kimerít
hetetlen változatossága áll elő. Az egyházak 
kincstárait a középkor áhítata töltötte meg: 
az újkor pompaszeretete minden eszközt meg
ragad, hogy a világi környezetbe minél nagyobb 
fényt árasszon. A legkülönfélébb, sokszor fan
tasztikus és néha a mi érzésünk szerint már 
nem is ízléses formákkal találkozunk. A tech
nikai eljárások sokasága áll immár e pompa
szeretet szolgálatában. Olyan anyagok is föl
merülnek, amelyeket azelőtt éppen nem vagy 
csak elvétve értékesítettek az ötvösségben. 
Az aranyon és ezüstön kívül szerep jut a 
kristálynak és gyöngyháznak, kagylónak és 
elefántcsontnak, a korallnak és a kókuszdió 

héjának. A díszedények a legtöbb esetben 
nagyon díszesek, sokszor igen nagyok, több
nyíre a használatra kevéssé alkalmasak. Az 
aprólékos, finom, előkelő, de kevésbbé mutatós 
technikai eljárások helyett most azok kereked
nek fölül, amelyek a leghatásosabbak: nagyon 
szeretik a gazdag plasztikus díszítést, mind az 
ornamentikában, mind a képes ábrázolásokban. 
Igen kedvelt a különböző anyagok összetétele, 
amelynek révén különösen gazdag, színes, oly
kor megkapó hatásokat lehet elérni. Az ötvös
ség ez irányának hatása meglátszik az egyházi 
művészetben is. Az egyházi tárgyak, szerel
vények elvesztik évszázados, hagyományos 
formájokat, nagyság és dísz tekintetében a 
világi tárgyakkal vetekednek és sokszor annyira 
közel állanak ezekhez, hogy alig különböz
tethetők meg tőlök. 

• H 
A Giergl-féle gyűjtemény, mely újkori 

ötvösművek gazdag sorozatával is dicseked
hetik, egy olyan érdekes darabot is tartalmaz, 
mely úgyszólván az egyházi és világi ötvösség 
egybeolvadását tünteti föl és egyszersmind 
tanulságos és értékes példája a különböző 
anyagok céltudatos fölhasználásának. 

A födéllel ellátott, öblös edény teste gyöngy
házlemezekből van összeállítva és aranyozott 
ezüstfoglalatba helyezve (ííé. kép). A gyöngy
ház színes ragyogása a hatás fő eszköze; ezt 
kíséri az ezüstdíszítmények változatos formája. 
Domborított vírágsor vonul a talpon és födélen 
körülj finom, áttört virágsor veszi körül a 
gyöngy háztálat j rendkívül finom rajzú az edény 
két öntött füle, melyet a hatás teljessége ked
véért még egy-egy jókora korallgyöngy díszít. 
A pompás kompozíciót legfölül figurális csoport 
tetőzi be : a fiait tápláló pelikán. Ennek alkal
mazása teszi valószínűvé azt a föltevést, hogy 
ennek a díszedénynek egyházi rendeltetése volt, 
cíboríum gyanánt szolgált. 

A gyöngyházba vésett címer és betűk 
elárulják azt is, hogy ki készíttette ezt a szép 
művet. A címer a Rákóczíaké, a fölírat be tű i : 
C[omes] Ljadíslaus] Rfákóczi] D[e] F[elsö] 
V[adász] — C[omítíssa] E[lísabetha] Bfánffy] 
D[e] N[agymíhály] szerint gróf Rákóczi László 
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és neje, Bánffy Erzsébet készíttette, illetőleg 
ajándékozta valamelyik egyháznak. 

A rendkívüli gazdagság mellett, mely ezt 
a darabot jellemzi, figyelemre méltó a főforma 
nemessége, a különböző anyagú és kivitelű 
részek tökéletes összhangja. Valósággal orga
nikus módon épül föl és a dísz sokasága nem 
vezet zsúfoltságra. Különös jelentőséget ad 
ennek a műnek még az a körülmény, hogy 
egyes részletek, nevezetesen a talp és födél dom
borított vírágsorának kivitelénél fogva valószínű, 
hogy erdélyi mester munkája a XVII. századból. 

Q • 
Azok között az anyagok között, amelyek 

az ezüsttel kapcsolatban szerepet játszottak az 
ötvösségben, szépségénél és értékénél fogva 
előkelő helyet foglal el a hegyi kristály. 

A gyűjteménynek egy igen hatásos da
rabja jellemző módon mutatja be alkalmazását 
(ÍÍ4. kép). A kristály kagyló formájára van 
csiszolva és ez által közel áll azokhoz az 
asztaldíszekhez, melyeknek különös nagyságú 
vagy szépségű kagyló alkalmazása adja meg 
a főjellegét. Mint az úgynevezett nautílus-
serlegeknél, itt is figurális elemmel egyesítve 
jelenik meg a fölső rész, mely — nem éppen 
szervesen — gabonakévét hordó fíúalak fölé 
van erősítve. Mint a XVI—XVII. századbeli 
német ékszerészetben, a figurális plasztikai dísz 
alkalmazása itt is nagy szerepet játszik és még 
a német „renaíssance" jellemző vonásaival, 
barokk elemek nélkül jelentkezik. A főalakon 
kívül a csésze keretéhez és a talp peremére 
erősített női mellkép, valamint a kagyló föl-
hajlását támogató, díszítménybe átmenő két 
női alak tűnik föl. Gazdagságánál, fölépítésé
nek szépségénél és a két különböző anyag 
ügyes egyesítésénél fogva ez a szép dísztárgy, 
mely Németországban keletkezett a XVII. 
század első felében, a gyűjtemény legjobb 
darabjai közé tartozik. 

Q 0 

A világi célra szánt díszedények között 
különösen gyakran találkozunk olyanokkal, 
amelyeket „hólyagosaknak" szoktunk nevezni. 
Az erős kídudorodás, mely bizonyos rendszer

hez és összefüggéshez van kötve, XV. század
beli, csúcsíves művészetű ötvösműveken is 
föllép már, a legnagyobb kedveltségre azon
ban a későbbi századokban emelkedett. Csak
ugyan, az ezüstedények felületének ilyen 
módon való tagolása igen hatásos és amellett 
technikai szempontból egyszerű eljárásnak bizo
nyult és amellett sajátságos, néha bizarr hatá
sokra vezetett. 

Szokatlan nagyságával is föltűnik a Gíergl-
féle gyűjteménynek egy födeles serlege: ma
gassága 55 centiméter (ÍI2. kép). Amellett a 
hólyagos dísz alkalmazását igen tanulságos 
módon mutatja be. A nagyobb dudorodások 
átmenete a kisebbekbe más és más módon 
lép föl a serleg főrészén, a talpon, a száron, 
a födélen, sőt a legfölső, díszedényszerű kis 
tagon is, mely ezüstsodronyból készült virág
csokrot hord. A hólyagok mindegyike külön-
külön motívummal van díszítve: mindegyiket 
egyetlen nagy, igen finoman vésett virág fog
lalja el. Figyelemreméltó a serleg egyes részei
nek ízléses összeillesztése, szép fölépítése és 
tökéletes egyensúlya. A serleg Augsburgban 
készült, valószínűleg a XVII. század végén; a 
C. P . mesterjegy alighanem Poppe Cornelíus 
augsburgí ötvös nevére vonatkozik. 

Ismét más formát mutat be egy födeles 
serleg (Í23. kép), melynek megközelítőleg hen
geralakú, fölfelé igen enyhén szélesbedő testét 
pompás német „renaíssance" díszítmények közé 
helyezett gyümölcsmotívumok ékítik. A serleg 
teste és a láb közötti arány itt egészen más 
mint az előbbi serlegen, valamint más a díszítés 
rendszere is. Az egyes motívumok hasonlósága 
ellenére is, az összeállításban, alkalmazásban 
végtelen sok változatot mutathat föl az újabb
kor! ötvösség. Jellemző az a kis harcos-alak 
is, mely a serleg födelét díszíti, a német ötvös
ségnek igen gyakran föllépő motívuma. Ez a 
serleg az előbbinél régibb; Augsburgban ké
szült, a XVII. század első felében. 

Nyílván már XVIII. századbeli mű egy 
aranyozott ezüstcsésze (ÍÍ8. kép), melynek feneke 
Jupiter és Callísto domborított képével, az 



63 GIERGL KÁLMÁN GYŰJTEMÉNYE 63 

újabb díszítő művészet egyik legkedveltebb 
mitológiai sujet-jével van díszítve. Az alakok 
kivitele már erősen barokk jellegű. 

• 0 
Bár szoros értelemben véve nem tartozik 

az ötvösség körébe, mégis a tehníkaí előállítás 
és formák hasonlósága miatt itt emlékezünk 
meg egy aranyozott bronzból készült szép 
óráról (ÍÍ5. kép). Az ilyen művek nagy szám
mal készültek a XVI. század folyamán Német
országban, különösen Nürnbergben, mely a 
bronzöntés egyik főhelye volt. Az ilyen órák 
elrendezése lényegében azonos. Többnyíre négy
zetes alaprajzú, tetszetős alkotmányok, melyek 
szerkezetökkel, tagoltságukkal építészeti mű
vekre emlékeztetnek. Csakugyan, a XVI. szá
zadbeli építészet jellemző formái, párkányai, 
oszlopai, obeliszkjei, ormai fordulnak elő rajtok, 
sokszor olyan fantasztikus összetételben, mely 
valóságos épületen nem lett volna lehetséges, 
de így, kicsinyben, a német ízlésnek igen 
kedves volt. Az építészeti tagok mellett nagy 
szerepet játszanak az ötvösség domború és 
vésett díszítményeí, melyek a Gíergl-féle pél
dány talpán és oldalain igen gazdagon lépnek föl, 
míg a figurális elemet két kis festett kép, Dürer 
Péter és Pál apostolának utánzata, képviseli. 

• 0 

Itt közöljük a képét egy igen hatásos 
műnek is, amelynek eredetére és hovatartozá
sára nézve e sorok írója nem tud kellő föl
világosítást adni (ÍÍ7. kép). A füllel ellátott, Í2 
centiméter átmérőjű öntött sárgarézkorongon 
látható domborművű ábrázolást teljesen festett 
zománc borítja. Az ábrázolás tárgya az emel
kedett trónon ülő Szeretet, két gyermekkel, a 
feszületet és kelyhet tartó Hit és a Remény, 
kinek lábainál kaloda és kötél látszik. A kom
pozíció szépsége, a formák és mozdulatok töké
letessége és kifejező volta, úgyszintén a zománc 
színpompája egyaránt érdekessé teszi ezt a 
művet, amelyet talán olasz eredetűnek tart
hatunk, a XVII. század első feléből. 

• 0 

Mint az ötvösség, úgy a keramíka is a 
fényűzésnek kiváló jelentőségű eszköze volt az 

utolsó évszázadokban. Mint az ötvösség a leg
változatosabb eljárásokkal igyekezett a pompa
szeretetet kielégíteni, a keramíkának is mind 
újabb és újabb ágai keletkeztek egymás nyo
mán, melyeknek az volt a föladatuk, hogy a 
gyakorlati szükségletnek szánt edények elő
állításán kívül az ember közvetlen környezetét 
díszítsék. 

Ámbár az agyagművesség készítményeinek 
mázzal való bevonását már az ókorban ismer
ték és gyakorolták, a mázzal bevont kerámiai 
tárgyak iparművészeti jelentősége az újabb 
kor jellemző vonása. Egész más elbírálás alá 
esnek a görögök festett edényei és azok az 
újkori készítmények, amelyeknek a máz el-
maradhatlan járuléka. Amint más az előállítás 
módja, úgy más a díszítés rendszere, stílusa 
is. A máz alkalmazásán alapul az a két nagy 
vívmány, mely Keletről jőve, meghódította 
Európát és keramíkánk történetének két nagy 
fordulópontja: az ónmázas fayence, melyet a 
mórok honosítottak meg és a porcellán, mely
nek előállítását Kelet-Ázsia készítményeiről 
leste el Európa. 

• 0 

Nem a mindennapi használat tárgyai, 
hanem a fényűzés eszközei már azok a közép
kori spanyol-mór tálak, melyek az újabb európai 
keramíka ínkunabulumaí gyanánt tekinthetők 
(Í2Í. kép). Azok a kerek kiemelkedések, ame
lyek ezeknek a tálaknak a közepén rendesen 
előfordulnak, a használatra alkalmatlanokká 
teszik őket. Valóságos díszedények, melyek
nek sajátos, keleti ornamentikája és gyönyörű 
fémfénye (lüszter) különös varázst kölcsönöz. 

A spanyol-mór keramíka nyomán indult 
megafayence iparművészeti értékesítése Európa-
szerte. Alkotásai közül már régi idő óta külö
nös és méltó megbecsülés tárgyai a majolika 
néven ismert olasz fayence készítmények. Feje
delmek palotáit, kíncseskamaráít óriás szám
mal díszítették egykor, de utat találtak a pol
gári hajlékba is, ma a múzeumokban és magán
gyűjteményekben hosszú, érdekes sorozatokkal 
szerepelnek. A Gíergl-féle gyűjtemény is kiváló 
példányok szép számával dicsekedhetik. Kép
viselve van itt az a név is, amelyhez a szines 
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mázzal bevont fayencenak, mint a szobrászat 
és plasztikus díszítés anyagának első alkal
mazása fűződik Í egy virág- és gyümölcsfüzérrel 
díszített szép keret a híres Robbía család vala
melyik tagjának, talán Andrea della Robbíá-
nak, a műve (Í22. kép). Igen tanulságos példája 
a növényi elemek plasztikus dísz gyanánt való 
fölhasználásának. A tektonikus összefoglalás, 
csoportosítás mellett is a gyümölcsök, virágok, 
levelek természetes alakjukban jelentkeznek. 
A színezés is segítségére kél a valószerű ábrá
zolásnak és az egész mégis megtartja díszít-
ményszerű jellegét. (A keretbe helyezett dom
borművű női mellkép eredetileg nem tartozott 
a kerethez, modern mű.) 

A fayence szobrászati értékesítésénél, ame
lyet Olaszországban majdnem kizárólag a Robbía 
család tagjai gyakoroltak, jóval nagyobb szere
pet játszik a majolika a festett díszítményekkel 
ellátott díszedények készítése terén. Valószínű
leg a spanyol készítmények hatása alatt Olasz
országban már a XV. században előállítottak 
ónmázas fayence edényeket. A művészi ipar
nak ez az ága azután a XVI. század első 
felében rendkívül föllendült és különösen Urbí-
nóban, mely e téren mindvégig a vezető szere
pét játszotta, azonkívül Gubbíóban, Faenzában, 
Caffagíolóban, Derutában, Castel Durantéban, 
Pesaróban stb. a többé-kevésbbé pompás készít
ményeknek beláthatatlan tömege keletkezett, 
mígnem a XVII. század elejétől fogva a kelet-
ázsiai porcellán mindinkább háttérbe szorította 
a keramíkának ezt a nemes ágát. 

Az olasz majolíkaedények túlnyomó rész
ben már eredetileg is nem használati célra, 
hanem dísztárgyak gyanánt szolgáltak. A külö
nösen gazdagon díszített darabokat egyenesen 
„píattí di pompa"-nak nevezték. Jellemző erre 
nézve, hogy a készítmények leginkább kisebb-
nagyobb tálak, tányérok, melyeket festett ábrá
zolás díszít. Ennélfogva leginkább fölfüggesztve, 
függélyes helyzetben, fali dísz gyanánt érvé
nyesülhettek. Alakjuk a legtöbb esetben egészen 
egyszerű, keresetlen, gazdagabb tagoltság nél- | 

kül való és gyakran még a tál öblére és kari
májára való tagolásra sem fektetnek súlyt, 
sőt ha ez meg is van, a festett dísz e szerves 
fölosztásra való tekintet nélkül a tál egész 
belső fölületét egységesen beborítja. 

A képes ábrázolások óriási számával és vál
tozatosságával találkozunk. Ezek legnagyobb
részt mitológiai jeleneteket ábrázolnak, amellett 
a szent történetből vett jelenetek és melíképek 
is előfordulnak és — bár ritkábban — szere
pet játszik a tiszta ornamentácíó is, amelyben 
különös előszeretettel használták föl a groteszk 
díszítmények tetszetős motívumait. A figurális 
képek legnagyobb részt a híres festők művei, 
illetőleg fa- és rézmetszetek nyomán készültek 
és tanulságos módon tesznek bizonyságot a fes
tészet szeretetének általánossága mellett. A min
ták reprodukciója nem pontos, nem is h ű ; 
felületességek gyakran előfordulnak és a festők 
mindig tekintettel vannak anyaguk sajátságaira. 
Ebben a tekintetben tökéletesen elütnek azoktól 
a közelmúltban olyannyira kedvelt porcellán
képektől, amelyek kis méretben sokszor monu
mentális festmények hű másolatát tüntették föl. 

A Gíergl-féle gyűjtemény érdekes soro
zatában képviselve van az edényeknek az a 
fajtája is, mely rendeltetésénél és ezzel össze
függő ábrázolásainál fogva az olasz majolíkák 
legkedvesebb készítményei közé tartozik. A tá
lak gyakran menyasszonyi ajándékok átadására 
szolgáltak és maguk is mint nászajándékok 
szerepeltek. Ilyen a Í26. képünkön ábrázolt 
darab, melynek közepén szép női profílmell-
kép látható, a menyasszonyra vonatkozó Bella 
Venantía körirattal. Igen szép és stílszerű a 
tál karimájának halpíkkelyekre emlékeztető 
dísze. Ez a motívum általában a derutaí készít
ményeket jellemzi és Derutában vonták be 
először a majolíkatárgyakat azzal a csudálatos 
fémfényű és amellett a gyöngyházra emlékez
tető lüszterrel, melynek alkalmazása a Gíergl-
féle példányt is olyan becsessé teszi. Ez minden
esetre Derutában készült, a XVI. században 
és gyönyörű lüszterével, nemes kompozíciójával 
kiváló helyet foglal el a sorozatban. 



65 GIERGL KÁLMÁN GYŰJTEMÉNYE 65 

106. KORMENETI KERESZT 
ÁRKOLT ZOMÁNCCAL. 
LIMOGES, XIII. SZÁZAD. 
CROIX PROCESSIONNELLE EN EMAIL 
CHAMPLEVE DE LIMOGES, XIII. SIECLE 

S Z E N T E L T V Í Z T A R T Ó MEDENCE 
ÁRKOLT ZOMÁNCCAL. 

LIMOGES, XII. SZÁZAD. 
BÉNITIER EN EMAIL CHAMPLEVE 

DE LIMOGES, XII. SIECLE. 

Magyat Iparmíívészet. II 
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Í07 . KORMENETI K E R E S Z T . 
XIII—XIV. SZÁZAD. 

CROIX PROCESSIONNELLE, 
XIII—XIV. SIÉCLE. 

108. KORMENETI KERESZT EZÜSTBŐL. 
OLASZORSZÁG, XV. SZÁZAD. 
CROIX PROCESSIONNELLE EN ARGENT. 
ITALIE, XV. SIÉCLE. 



67 GIERGL KÁLMÁN GYŰJTEMÉNYE 67 

109. CIBORIUM ÁRKOLT ZOMÁNCCAL 
DÍSZÍTVE. XIV. SZÁZAD. 
CIBOIRE EN EMAIL CHAMPLEVE, 
XIV. SIÉCLE. 

1(0. 

110. P A S z r O R B O T VEGE ÁRKOLT ZOMÁNCCAL. 
LIMOGES, XIII. SZÁZAD. 

CROSSE EN EMAIL CHAMPLEVE DE LIMOGES, 
XIII. SIÉCLE. 

II* 
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i n . 

111. REZCIBORIUM, XV. SZAZAD, 
CIBOIRE EN CUIVRE, XV. SIECLE. 

112. EZÜST SERLEG. 
AUGSBURG, XVII. SZÁZAD VÉGE. 

BOCAL EN ARGENT, 
AUGSBOURG, FIN DU XVII. SIECLE, 
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113. REZCIBORIUM, XVII. SZAZAD. 
CIBOIRE EN CUIVRE, XVII. SIÉCLE. 

114. ASZTALDÍSZ, HEGYI KRISTÁLY EZÜSTFOGLALATBAN. 
NÉMETORSZÁG, XVII. SZÁZAD ELEJE. 

VASÉ EN CRISTAL DE ROCHE MONTÉ EN ARGENT. 
ALLÉMAGNE, XVII. SIÉCLE. 
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115 

1Í5, ORA, ARANYOZOTT BRONZBÓL. 
NÜRNBERG, XVI. SZÁZAD. 
HORLOGE DE TABLE EN BRONZÉ DÓRÉ, 
NURENBERG, XVI. SIÉCLE. 
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( í é . 

116. SERLEG, (CIBORIUMf) GYÖNGYHÁZBÓL, 
EZÜSTFOGLALATBAN. ERDÉLY, XVII. SZÁZAD 
COUPE EN NACRE, MONTÉE EN ARGENT, 
TRANSSYLVANIE, XVII. SIÉCLE. 

I Í 7 , ZOMÁNCOS DOMBORMŰ. 
OLASZORSZÁG, XVII. SZÁZAD (?) 

PLAQUE EN CUIVRE ÉMAILLÉ. 
ITALIE, XVII. SIÉCLE (?) 
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118. ARANYOZOTT 
EZÜSTCSÉSZE. 
XVIII. SZÁZAD 
COUPE EN ARGENT DÓRÉ 
XVIII. SIÉCLE. 

119. TANYER. URBINO, XVI. SZAZAD. 
ASSIETTE AVEC MERCURE E T ÁRGUS 
URBINO, XVI. SIÉCLE. 

120. TANYER, URBINO, XVI. SZAZAD, 
ASSIETTE AVEC ACTÉON PUMI 

URBINO, XVI. SIÉCLE. 
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Számos darabbal van képviselve Urbíno, 
ahol a majolíkák készítése a XVI. században 
óriási lendületet vett. Különösen a Fontana 
család volt az, amelynek műhelyéből a XVI. 
század közepe táján a legjelesebb készítmé
nyek rendkívüli tömege került ki, e család 
tagjai közül pedig Orazío Fontana a legkiválóbb 
mester. Az ő modorát tünteti föl a gyűjtemény 
néhány szép darabja. Az egyik tányér képe 
Mercuriust ábrázolja, amint levágja a százszemű 
Árgus fejét (ÍÍ9. kép). Jellemző példája a 
majolíkaképek ábrázolási módjának. A kom
pozíció hatásos volta, a rajz nemessége, az 
anyagnak megfelelő kivitel, a színek harmó
niája, amelyben, mint rendesen a kék és sárga 
uralkodik, igen becsessé teszi. 

Hasonló stílusú, de gondosabb, részle
tesebb kivitelű az Aktaeon bűnhődésének ké
pével, a XVI. századbeli olasz művészet e 
kedvenc témájával, díszített tányér (Í20. kép). 
Itt is meglátszik, hogy a művészi iparnak 
ez az ága a legjelesebb minták utánzásából 
táplálkozott. Igen kedvelt mitológiai tár
gyat ábrázol a 124. képünkön látható tányér 
is; Galatea diadalát. Az Í545-ÖS évszámmal 
jelölt tányér festett dísze valószínűleg Ikaros 
bukását ábrázolja, bár a hátlapon levő fölírat 
„Isaco"-t emleget (Í25. kép). A magyarázó föl
íratok általában igen gyakran hibásak, sőt 
majdnem érthetetlenek, néha nagyon hosszúak 
is. Egy másik tányér (Í27. kép) díszítési rend
szere eltérő a föntíektől. Nem egységes kép 
foglalja el az egész felületet, hanem szimmet
rikusan elhelyezett finom groteszk díszítmények 
közé van helyezve Padovaí Szent Antal mell
képe és egy címer. 

Speciális rendeltetése volt a gyűjtemény 
egy másik urbínóí edényének (Í23. kép). A mély 
csésze külső fölülete tájképpel van díszítve, 
belsejét újszülött gyermek ápolását ábrázoló 
jelenet borítja. Ilyen edényeket, illetőleg ilyenek
ből álló készletet gyermekágyas asszonyoknak 
volt szokás ajándékozni: innen ez edények 
neve: scudella da donne dí parto. — Szintén 
Urbínóban vagy a majolíkakészítés egy másik 
főhelyén, Castel Durantéban, készült egy csip
kézett szélű tányér Jupiter és Kallísto ábrázo
lásával (129. kép). 

Egy szép tál fölírata Urbinóra vall (Í29. 
kép). Egy ifjú profílképe mellett szabadon 
lebegő írásszalagon a „Víva el dúca d' Urbíno" 
(éljen az urbínóí herceg) fölírat olvasható. Való
színű tehát, hogy ez a darab is Urbínóban 
készült, de pompás lüszterét Gubbíóban nyerte, 
hol a lüszterezés — kivált a híres Gíorgío 
Andreolí mester műhelyében — a fejlettség 
magas fokára emelkedett, úgy hogy lüszterezés 
céljából egyebütt készített műveket is Gubbióba 
szállítottak. 

„Nicola a legnagyobb művész volt, ki 
valaha a keramíka terén működött; sem előtte, 
sem utána nem érték el azt a színvonalat, 
amelyen ő állott." TLze.fck.el a lelkes szavakkal 
jellemzi Nicola da Pellíparíót (Nicola da Urbíno) 
az olasz majolíkaművek egyik legkiválóbb 
ismerője,1) Nicola előbb Castel Durantéban, 
majd Urbínóban alkotta műveit, melyek gaz
dag figurális díszének pompás kivitele, töké
letes színharmóniája szinte páratlan. 

Nicola modorára vall a Gíergl-féle gyűj
teménynek egy gyönyörű nagy tála (Í34. kép), 
melynek képe a rómaiakat fenyegető Brennust 
ábrázolja. Az ábrázolt jelenet megkapó bemu
tatása, az alakok helyes rajza és élénk kifeje
zése, az épitészetí környezet gondos távlati 
rajza, nemkülönben a képnek a tál kerek for
májához való alkalmazása által ez a példány 
a legtökéletesebb olasz majolíkaművek fcözé 
tartozik. 

Faénzából való egy igen szerényen díszí
tett tányér, közepén néhány vonással odavetett 
angyalalakkal (Í30. kép). 

A toszkánaí és umbríaí műhelyeknél ké
sőbben terjedt el a majolíkakészítés Olasz
ország egyéb részeiben is. A későbbi gyárt
mányok közül, melyek mind díszítmény, mind 
ábrázolás tekintetében erősen elütnek a XVI. 
század készítményeitől, különösen ismeretesek 
azok, amelyeket Castellíben állították elő, a 
XVII. és XVIII. században. Egy nagy tányér, 

') W a r t h a V i n c e , Az iparművészet könyve,II. 
kötet, 536. lap. 

Magyar Iparművészet. Í 2 
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melynek karimáját virágos dísz borítja, míg 
közepét számtalan alakból álló kompozíció fog
lalja el, valószínűleg még a XVII. század első 
felében készült Castellíben és Antonius Lollus 
mester modorához áll közel (29. kép). Stílusára 
nézve azonnal megkülönböztethető a virágzásí 
kor műveitől. 

Ide tartozik egy másik nagy tál is (Í36. 
kép), melynek gazdag ornamentálís díszében 
még a groteszk ornamentika elemeível talál
kozunk, de már erősen elváltozott, durvább 
formában és zsúfolt összetételben. 

A művészi ipar ez ágának hosszú fönn
maradásáról tanúskodik egy velencei tányér, 
mely a XVIII. század elején készült Velencében 
(Í32. kép). Képe a világ teremtését ábrázolja. 

A fayence művészi értékesítésének egy igen 
érdekes és sajátos másik ága Franciaországban 
fejlődött ki. De míg az olasz majolíkák készí
tése olyan iparág volt, amelyet sok helyen 
űztek, addig ez Franciaországban úgyszólván 
egy névhez fűződik. Palíssy Bemard (Í5Í0 
körül—Í590) a művészi ipar történetének leg
kiválóbb alakjai közé tartozik. Hosszas, beható 
tanulmányok, kísérletek alapján jött reá a 
fayence díszítésének új, eredeti módjára. Míg 
Olaszországban a majolíkatárgyakat fehér 
alapra festett díszítéssel látták el, addig Palíssy 
műveinek a domborműves, átlátszó színes máz
zal bevont díszítmények adják meg sajátságos 
jellegöket. Természetes, hogy a díszítés ezen 
módja következtében Palíssy készítményei még 
kevésbbé alkalmasak gyakorlati célokra, mint 
az olasz majolíkák, de mint díszedények rend
kívül szépek, hatásosak. 

Művészetének kitűnő példája a 133. képen 
reprodukált tál, mely pompás, domború díszít
mények közé helyezett maszkokkal van ékítve. 
A formák gazdagsága, stílszerűsége egyesül 
benne a színhatás változatosságával, mely az 
ólommáz alkalmazása által a plasztikus díszít
mények hatását még erősebben hangsúlyozza. 

• 0 
A XVIII. század keramíkájának Európá

ban a porcellán előállításának föltalálása adott 

új irányt. A nagy buzgalommal tanulmányo
zott keletázsíaí minták nyomán új formák és 
díszítési módok keletkeztek, amelyek a rokokó 
művészet századára nézve épen oly jellemzők, 
mint az olasz majolikák a XVI. század föl
fogására nézve. Az elegancia, finomság a fő-
vonás a porcellánkészítményekben, még pedig 
mind a formában, mind a festett és mintázott 
díszítményekben. Amellett jellemző jelenség, 
hogy a porcellánt nemcsak edények készítésére 
használják föl, hanem fontos anyagává vált a 
kisplasztikának is. Mintegy száz évig uralko
dott a porcellán vetélytárs nélkül, és ha a 
modern művészi ipar más utakra tért is, el 
kell ismernünk, hogy rendkívül sok és a maga 
nemében tökéletes tárgy anyagául szolgált. 
Mindenesetre az az anyag volt, mely a rokokó 
ízlés igényeit a legtökéletesebb módon volt 
képes kielégíteni. 

Bár a porcelíán iparművészeti szerepe ma 
már úgyszólván egy letűnt korszakba tartozik, 
a porcellánművek gyűjtése éppen az utolsó 
évtizedekben igen fellendült mind nyílványos 
múzeumok, mind egyes gyűjtők részéről. 
A Gíergl-féle gyűjtemény e tekintetben is szá
mos kiváló darabot foglal magában, amelyek 
közül azonban ez alkalommal csak néhány 
jellemző példányt mutathatunk be. 

H D 

Figyelemreméltó egy kis porcelláncsoport, 
mely a XVIII. században olyannyira kedvelt 
pásztorjelenetek egyikét ábrázolja (Í38. kép). 
Ludwígsburgban késsült. A mintázás finom
sága, a színezés szépsége, az alakok lendülete, 
az érzelmesség kifejezése, mindez együttvéve 
a porcellánművek sajátos stílusát alkotja. 

Még tökéletesebben kifejezésre juttatja ezt 
a gyűjtemény egy másik darabja, mely Krisz
tust a kereszten ábrázolja, a kereszt lábánál 
pedig a sirató Magdolnát (Í37. kép). Ez a ritka 
szépségű csoport, mely Meíssenben, a német
országi porcellángyártás főhelyén készült, talá
lóan mutatja be a rokokó művészet jellemző 
vonásait, a formák finomságát, a mozdulatok 
„affektált" kecsességét, a kifejezés rajongó 
édességét, mely még a legkomolyabb tárgyak 
ábrázolásában is érvényesül, a finom, könnyed 
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políchromíával kapcsolatban, mely még szín
telen reprodukciónkban is kifejezésre jut. 

H H 

A bécsi porcellánművek finom festett díszít-
ményeít mutatja egy nagyobb (Í48. kép) és egy 
apró díszedény, utóbbi hozzávaló tányérral 
(Í39. kép). A festmények rendkívül gondos 
kivitele, a díszítmények ízléses alkalmazása és 
szépsége méltán becsesekké teszi az ilyen dara
bokat, melyek a XVIII. század végéről szár
maznak. 

• H 
Az európai keramíkaí készítmények mellett 

igen nagy számmal szerepelnek a gyűjtemény
ben Kelet-Ázsia változatos keramíkaí termékei 
is, amelyek olyan nagy hatást gyakoroltak 
modern művészi iparunk kifejlődésére. A kínai 
és japáni porcellán- és fayenceedények nemes, 
sokszor fantasztikus formái, a festett díszítmé
nyek stílszerű szépsége, a tehníkaí eljárások 
változatossága nagyon megtermékenyítették a 
XIX. század iparművészeti fantáziáját még 
akkor is, midőn a porcellán, melynek előállí
tási titkát olyan nehéz küzdelem árán derí
tették ki keletázsíaí minták nyomán, iparmű
vészeti jelentőségét már nagyrészt elvesztette. 
A tömegesen előállított vásári árúk tömege 
mellett nagy számmal szerepelnek európai 
gyűjteményekben igazán művészi, nemes mű
vek is, melyek a tanulság és élvezet kiapad
hatatlan forrásai. 

A következőkben csak néhány jellemző 
darabot mutatunk be a gyűjtemény kincsei 
közül. Szokatlan nagyságánál fogva is méltó 
a figyelemre a Í46. képünkön ábrázolt japáni 
szacuma- díszedény. Szabályosan repedezett 
máza sajátságos tónust ad fölületének. Az egész 
testét elborító díszítmény felhők' közepette 
röpködő madarak sűrű tömegéből áll. A japá-
níakat jellemző éles fölfogással ábrázolják a 
röpülés legkülönbözőbb mozzanatait, melyek 
szinte káprázatossá teszik a hatást, anélkül 
hogy unalmasakká válhatnának. 

Más a díszítés rendszere, valamint más a 
a teehníkaí előállítása is egy rendkívül szép 
kisebb díszedénynek (Í45. kép), melynek díszí

tése a rekeszes zománc (cloisonné) finom és 
nehéz alkalmazása útján készült. 

Hasonló technikát használtak a japáníak 
a bronzedények díszítésénél is. A HU képün
kön bemutatott régi bronzedény szigorú, nemes 
díszével a cloísonné eljárásnak kiváló szépségű 
példája. 

Ismét más csoportba tartozik egy igen 
hatásos, ú. n. banko-jakí díszedény, dombor
művű alakokkal, ólommázzal bevonva (Í49. 
kép). Az edény erőteljes formájának megfelel 
a máz hatása és a szinte brutális erővel meg
rajzolt alakok realizmusa. 

A festett díszedények szép példáját mutat
juk be Í47. képünkön. Az itt ábrázolt figurális 
jelenetek oly finoman vannak megfestve, hogy 
az edény maga szinte már önálló értékű mű
vészi festmények hordozójává válik. Ez a cél
zat különben már az edény fölülétének a tagolt
ságán is meglátszik. 

Q • 
A föntiekben a Gíergl-féle gyűjtemény 

egyes iparművészeti csoportjaínak ismertetését 
adtuk, kiemelvén a legbecsesebb, legjellemzőbb 
példányokat. Mielőtt a gyűjteménynek egy 
nagy és jelentős csoportjára térnénk át, röviden 
megemlékszünk még néhány olyan tárgyról, 
mely a fönti csoportok egyikéhez sem tartozik, 
de azért egy s más szempontból figyelemre 
tarthat igényt. 

Anyagánál és gazdag kivitelénél fogva 
egyaránt föltűnő egy bronzládíka, mely első 
pillantásra olasz eredetre vall (Í5Í. kép). 
A XV. század második felétől kezdve Olasz
országban, főleg az ország északi részében igen 
nagy számmal készültek a kisebb-nagyobb, 
domborművekkel többé-kevésbbé gazdagon 
díszített bronztárgyak, ládíkák, tíntatartók, 
egyéb egyházi és világi célra szolgáló művek. 
Ezek vagy reájok alkalmazott plakettekkel 
voltak ellátva, vagy pedig a domborművek 
már eredetileg alkotó részöket képezték. Ez 
utóbbi csoportba tartozik a gyűjtemény bronz-
ládíkája, melynek mesterét — más gyűjtemé
nyekben levő azonos példányok alapján — 
ismerjük. A Caradosso néven ismert Cristoforo 
Foppa, híres olasz szobrász, ötvös és medaílleur 

12* 
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az, aki Í452 körül született és í527-ben halt 
meg. A hagyomány szerint Mátyás király 
szolgálatában is dolgozott és újabban neki 
tulajdonították az esztergomi kálváriát, az 
olasz ötvösségnek e világhírű, mind mai napig 
oly titokzatos remekét.1) 

Caradosso bronzládíkája díszítési módjára 
és szellemére nézve még a XV. század ama 
kisplasztikái alkotásaihoz sorakozik, amelyek 
főleg Donatello hatása alatt olyan nagy szám
mal keletkeztek Felső-Olaszországban. Stílus 
szempontjából igen tanulságos a ládíka egyes 
részeinek kompozíciója. Míg a hosszú oldala
kon a két nőrabló kentaur koszorút tart a 
középre helyezett mellkép körül, addig a 
födélen két szárnyas puttó a Medúza fejét 
körülvevő koszorú szalagjait tartja. A hasonló 
motívumok ellenére is a megoldás módja más 
és más. A kivitel a kísplasztíkus finom ízlésé
ről tanúskodik. A figurális képek igen jól 
beleilleszkednek a díszítményes keretekbe. 

• U 
Összehasonlítás kedvéért itt mutatunk be 

egy másik ládíkát, amelynek díszében egész 
más ízlés érvényesül, amint anyaga is más 
(Í52. kép). A ládíka vasból készült, fölületeín 
hatásos, edzett díszítményekkel, egyes részein 
aranyozott sárgarézveretekkel. Figurális elemek 
csak a veretek finom díszítményeí között 
lépnek föl, magán a ládíkán keleties díszítő 
ízlés érvényesül. A ládíka valószínűleg a XV. 
században készült Spanyolországban, még a 
mór díszítőművészet hatása alatt. 

G m 
A kisplasztika alkotásai között a pusz-

pángfából készült faragványok a XVI. és XVII. 
században különös jelentőségre emelkedtek. 
Ez az anyag, mely könnyen megmunkálható 
és amellett keménységénél fogva a finom, 
aprólékos kivitelt lehetségessé teszi, különösen 
Németországban örvendett kedveltségnek, míg 
Olaszországban továbbra is a bronz maradt a 
kisplasztika kedvelt anyaga. A puszpángfa 
kedvező anyagi tulajdonságaival visszaélve 

*) M o 1 í n í e t, Hístoíre de l'art applíqué á l'índu-
stríe IV. kötet, 267. fcöv. 11. 

igen gyakran túlhajtott finom kivitelű műveket 
is készítettek, amelyek már inkább mesterkedés 
mint művészet számba vehetők, a jobbak, 
mérsékeltebbek azonban a kisplasztika jellemző 
emlékei. 

A Í44. képünkön bemutatott szobrocska a 
szenvedő Krisztust ábrázolja. A fájdalom meg
kapó kifejezése, a test formáinak ábrázolása 
még a csúcsíves művészettel áll összefüggésben. 
Németországban keletkezett a XVI. században. 

Már a következő századból való a Herak-
les és Kakus küzdelmét ábrázoló kis csoport 
(Í40. kép), melyben a meztelen test bemutatá
sának és a mozdulatok fítogtatásának az a 
szeretete nyilvánul meg, mely az olasz művé
szet hatása alatt Északon annyira lábra kapott. 
A kivitel az anyag megmunkálásának rend
kívüli virtuozitását árulja el. 

• H 
A kivitel finomsága, részletessége, az apró 

formák ábrázolásának mikroszkopikus hűsége 
az alapja a miniatűr arcképfestésnek is, mely 
a múlt század első felében kihalt. Legújabban 
ismét behatóbban kezdenek foglalkozni ezekkel 
a művecskékkel, amelyek a szűk kereten belül 
és a rendelkezésre álló eszközök korlátolt volta 
mellett is néha kiváló festői tudásról, finom 
ízlésről tanúskodnak. 

A Gíergl-féle gyűjteményben levő sorozat
ból csak két példányt emelünk ki. Az egyik 
(Í43. kép) a XVIII. század végéről való, a másik 
(Í42. kép) a XIX. század elejéről. Fölfogás, 
festői szépség tekintetében különösen az utóbbi 
válik ki. 

• m 
A gyűjtemény tárgyai nincsenek múzeum 

módjára csoportosítva, rendszeresen fölállítva, 
hanem finom ízlésű tulajdonosuk otthonában 
művészi módon elrendezve, csoportosítva, vonat
kozásba hozva,, úgyhogy — a szép, régi búto
rokkal egyetemben — megkapó együttes képet 
adnak (Í50. kép). A hatás színességének, gaz
dagságának főtényezőí a régi keleti szőnyegek, 
melyek ismertetését a következő részben adjuk. 

• G 



MAGYAR IPARMŰVÉSZET Í907. 
X. ÉVFOLYAMA. 
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KIRMANI SZŐNYEG RÉSZLETE. DÉTAIL D'UN VIEUX TAPIS DE KIRMAN. 

Háromszínű autotypía I 
Weínwurm Antaí műíntézetéböl. Athenaeum r.-t. nyomása. 
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II. 

A Giergl-féle gyűjtemény egy külön, igen 
figyelemreméltó csoportja régi keleti szőnyegek 
nemcsak nagyszámú, hanem minőségénél fogva 
is kiváló sorozatából áll. 

A keleti szőnyegek iparművészeti jelen
tőségét e helyen hangsúlyozni bizonyára fölös
leges volna, hiszen a Kelet művészeti termékei 
közül a múlt század közepe óta mi sem emel
kedett Európaszerte olyan gyors és általános 
kedveltségre, mint a szőnyeg és míg például 
a kínai és japáni művészi ipar rohamos föl
karolása inkább múló, bár a modern művészi 
törekvések terén nem nyomtalanul elmúló jelen
ség volt, az mind máig diadalmasan megtar
totta helyét, sőt jelentősége mindinkább növek
vőben van. A keleti szőnyegek közül még 
azoknak is megvan a maguk sajátságos varázsa, 
amelyek tömegesen, vásári árú gyanánt kerül
nek a piacra. Megvan bennök a kézmű becses-
sége, az anyag jósága, a színek szépsége, — 
olyan tulajdonságok, amelyekkel az európai 
gyári készítmények nem vetekedhetnek. A jobb, 
régibb példányok anyaga már kíállotta az idő 
próbáját, technikájuk gondosabb, színösszetéte-
íök és rajzuk finomabb. Valamennyiben, még 
a közönségesekben, sőt silányakban is a művészi 
fölfogásnak, díszítő kedvnek olyan sajátossága 
nyilvánul meg, mely már idegenszerűségénél 
fogva is vonzó hatású és még az únos-úntíg 
ismételt, félreértett és értelmetlen, zavaros vagy 
sematikus mustrákban is föltaláljuk az alkotó 
keleti fantázia egy-egy csillámát, amint a 
keletázsiaí művészet és ipar azon kétes értékű 
termékei is, amelyek az európai piacot olyan 
roppant mennyiségben elárasztják, valamicskét 
mégis csak mindig elárulnak a japáni vagy 
kínai művészet szelleméből. 

A valóban régi keleti szőnyegek azon
ban más elbírálás alá esnek. Nem pusztán 
tetszetős hatású, exotíkus jellegű dísztárgyak, 
amelyek még a legköznapibb lakásberendezés
nek is némi előkelőséget kölcsönöznek, hanem 
valósággal művészi alkotások, céltudatos mű
vészi gondolkodás jellemző termékei. 

Q 0 

A szőnyeg az előázsíaí művészi fölfogás
nak bizonyos tekintetben legtökéletesebb kifeje
zése. A síkdíszítmény, melyben a tárgyi elem, 
a mi ábrázoló művészetünk elmaradhatlan tar
talma, vagy teljesen hiányzik, vagy csak igen 
csekély mértékben érvényesül, a művészi fan
táziának majdnem kizárólagos hordozója. A for
mák és színek változatos játéka, érdekes elosz
tása, finom harmónia és hatásos ellentétek elő
idézése a művész főgondja. Nem kényszerűség 
ez, nem az iszlám tilalmának következménye, 
mert hiszen ezt nem is vették mindenütt szi
gorúan és élő lények ábrázolása mégis csak 
előfordul, hanem a művészi alkotó erő saját
ságos iránya, egyoldalúsága, mely épen ezért 
arra van hívatva, hogy a maga nemében 
páratlan műveket hozzon létre. Az építészet
ben is a díszítő kedv erősebb és sikeresebb a 
tulajdonképení, téralkotó archítektoníkus gon
dolkodásnál, a művészi ipar különböző ágai
ban, például a bronzművességben is a fölületek 
gazdag dísze tökéletesebb a készítmények tek
tonikai formáinál. A legérdekesebb és legfon
tosabb emlékek egyike, a msattaí palota hom
lokzata, amely valószínűleg a Krisztus utáni 
400, év táján keletkezett és jelenleg a berlini 
Frigyes császár-múzeum egyik főbüszkesége, 
rendkívül tanulságos módon mutatja be a 
keleti művészetnek ezt a sajátosságát, mely 
az európai antik művészet hatása ellenére is 
ellenállhatlan erővel érvényesül és többre becsüli 
a síkok káprázatos gazdagságú díszítését a 
fölületek erős, határozott, építészeti tagolásánál. 

A művészetnek melyik ága kedvezne 
jobban ennek a fölfogásnak, mint a szőnyeg
készítés? A szőnyeg, mely vízszintes helyzet
ben borítja a padlót, már rendeltetésénél fogva 
is ki kell hogy zárja a létező dolgok való
szerű ábrázolását. A mi antik művészetünk, 
ellenállhatlan hajlammal az élő test ábrázolása 
iránt, mozaikpadlóiban hatalmasan megszegi 
ezt a törvényt és erősen kidomborodó, plasz
tikus testek képét helyezi az emberek lábai 
alá. Megkapó szépségű mozaikképek kelet
keztek így, például a Nagy Sándor csatáját 
ábrázoló világhírű pompejíí mozaik, de két
ségbevonhatatlan tény, hogy azok elhelyezése 
visszás, nem organikus és áthidalhatatlan űr 



78 GIERGL KÁLMÁN GYŰJTEMÉNYE 78 

választja el őket attól a művészi fölfogástól, 
mely a Kelet szőnyegeiben tárol elénk. 

A keleti szőnyegek a stílszerűségnek, a 
művészt szándék és anyag harmonikus egye
sülésének kiváló jelentőségű példái. A technika 
tökéletesen megfelel a művészi gondolkodás
nak. Lényegére nézve némileg a mozaikra 
emlékeztet, amennyiben a csomózott fonalak 
végei szabadon, összeköttetés nélkül állanak 
egymás mellett, de az anyag lágysága, hajlé
konysága olyan átmeneteket tesz lehetővé, 
amilyenek a legfinomabb kivitelű mozaikoknál 
is lehetetlenek. A különböző szincsoportok 
különállása és amellett finom érintkezése, — 
ez az a sajátságos vonás, mely a régi csomó
zott szőnyegeknek olyan utánozhatatlan varázst 
kölcsönöz. Ehhez járul a színek mivolta. 
A gyapjú színezésére szolgáló festőanyag túl
nyomó részben növényi, néha állati eredetű j 
valódi keleti szőnyegeknél az ásványi, vegyi 
úton előállított festőanyagok alkalmazása nem 
vezethet célhoz. Az egyéni, művészi hatásnak 
egyik kelléke, hogy a színek ne legyenek 
egészen »tiszták*, abszolút színek. Ezért val
lanak teljes kudarcot azok a törekvések, 
amelyek a modern vegytani tudomány által 
előállított festőanyagokat, az anílínt, fukszínt, 
alízarint óhajtanák a szőnyegkészítés terén 
értékesíteni. A természetes anyagokkal színe
zett szőnyegek színpompája helyett nyers, durva, 
rikító, vagy erőtlen színösszetételek állanak elő.* 

Q 0 

A régi keleti szőnyegek reánk maradt 
óriási mennyisége egységes, zárt csoportot képez, 
mely külső megjelenésében, művészi tartalmá
ban tökéletesen elüt az európai iparművészet 
készítményeitől. A nagy tömegen belül azon
ban bizonyos kisebb csoportok, osztályok külön
böztethetők meg, korok, helyek és fajták sze
rint. Csakhogy a megkülönböztetés, fölosztás 
egészen más kritériumok alapján történhetik 
mint az európai származású művek megíté
lésénél. 

* Lásd ette nézve J u l í w s J a n í t s c h , Der 
oríentaliscne Teppích als Vorbíld (Botoszló, J89J) című 
tanulságos kis munkáját. 

A szőnyegek díszítményeínefc legfőbb, 
majdnem kizárólagos motívumai a növényi 
elemek. A figurális és tektonikus elemek arány
lag csekély számmal szerepelnek azokkal szem
ben és csak speciális csoportokban lépnek föl. 
Maguk a növényi elemek sem igen nagyszá-
múak. Végeredményben néhány főformára 
vezethetők vissza. Ilyenek az indák, palmet-
ták, rozetták, pálmacsúcsok, gránátalmák, 
amelyek minduntalan megjelennek, de végtele
nül változatos kivitelben és összeállításban. 
A természetet megközelítő alakítástól a leg-
merevebb, geometriai stilizálásig minden foko
zat képviselve van. Az átmenetek, árnyalatok 
beláthatatlan számával találkozunk. Ezek az 
elemek viszont a legváltozatosabb módon kerül
nek viszonyba egymáshoz. Az indák alakítása, 
a virágok és levelek hozzáfűzése az indákhoz, 
a ritmikus egymáshoz való sorozás vagy szim
metrikus csoportosítás mind más és más elvek 
szerint történik. Hol az egyik elem uralkodik, 
hol a másik, míg a többi alárendelt szerepben, 
kíséretképen sorakozik a vezérmotívumhoz. 

Kompozíció tekintetében minden szőnyeg 
középső síkra és szegélyre oszlik föl. Általá
ban mondhatjuk, hogy a szőnyegek középső 
síkja és a szegély között hasonló viszony áll 
fönn, mint valamely festmény és annak kerete 
között, A szegélynek az a rendeltetése, hogy 
a középső sík hatását kiemelje, kiegészítse. 
Magában véve egyik sem érvényesül tökéle
tesen, kíegészítésképen megkívánja a másikat. 
A szegély szélessége és összeállítása azonban 
a szőnyegek különböző csoportjainál más és 
más, amint a középső sík kitöltésében is 
különböző rendszerek érvényesülnek. Ez is 
egyike azoknak a kritériumoknak, amelyek 
alapján a keleti szőnyegeket osztályozni lehet. 
Ehhez járul a középső sík és a szegély alap
színeinek harmóniája, amely a legtöbb eset
ben a kiegészítő színek alkalmazásán épül föl, 
de amelynek szintén végtelen sok változatá
val találkozunk. 

• m 
A Kelet textílís művészetének csudálatos 

szépségű termékei már korán eljutottak Euró
pába is, hol mindig különös megbecsülés tárgyai 
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voltak. Valószínűleg a hellenisztikus korszak
ban lépnek föl először. A középkorban feje
delmi személyek és egyházak kincstárainak lel
táraiban találkozónk velők, de a legtöbb eset
ben olyan határozatlan formában, hogy vilá
gos képet nem alkothatunk róluk. A legrégibb 
ismert adat, mely kétségkívül keleti csomó
zott szőnyegre vonatkozik, magyarországi Cle-
mentía, X. Lajos francia király özvegyének 
Í328-Íkí leltárában fordul elő, mely »2 tapís 
velus d'outremer«-ről emlékszik meg.1 Sokkal 
több és fontosabb adatunk van már a XV. szá
zadból, nem annyira írott följegyzések, mint 
inkább képes ábrázolások révén. Különösen 
Velencében, mely évszázadokon át olyan szo
ros összeköttetésben állott a Kelettel, a XV. szá
zad festői kiváló előszeretettel alkalmaztak 
műveikben keleti szőnyegeket is, még pedig a 
legtöbb esetben egész híven tüntetve föl azok 
rajzát és színharmóniáját. » Velencei ünnepé
lyek és fölvonulások ábrázolásain, a velencei 
részleteket vagy a velencei házak belsejéből 
vett motívumokat ábrázoló képeken keleti sző
nyegek függnek ablakpárkányodon és erké
lyeken, ünnepi dísz gyanánt ; szőnyegek borít
ják a magánházak és nyilvános paloták padlóit, 
szőnyegekkel terítik le az asztalokat, sőt még 
a gondolákat is szőnyegekkel díszítik. Külö
nösen nagy számmal szerepeltek a templomok
ban : az oltárok lépcsőin, a papság ülései előtt, 
a balüsztrádok fölött, mindenütt ott voltak a 
Kelet pompás szőnyegei és a legszegényebb 
velencei szemét is gyönyörködtették. < (Bode.) 
A régi, hatalmas, gazdag Velence pompás 
szőnyegei csak igen csekély számmal marad
tak fönn a helyszínén, nagyrészt külföldre, 
nyilvános és magángyűjteményekbe kerültek, 
de a velencei festők művein előforduló szőnyeg
ábrázolások, valamint azok, amelyeket később, 
főleg a XVII. században, a hollandi és flamand 
festők olyan szívesen és oly finom kolorísztikus 
érzékkel szerepeltetnek műveikben, mind maí 
napig a legbiztosabb alapjai a szőnyegek osz
tályozásának, kormeghatározásának. 

A tudományos foglalkozás, mely a XIX. 
század második felében indult meg, midőn a 

1 J a n i t s c h, i. m., 4. I. 

keleti szőnyegek olyan nagy számmal kezdték 
elárasztani Európát, teljes joggal azokat a régi, 
festett ábrázolásokat választotta legfőbb kiindu
lási pontul, minthogy a keleti szőnyegeknek 
csak elenyésző része visel olyan fölíratokat 
magán, amelyek a kor megállapítására nézve 
fölhasználható adatokat szolgáltatnának. Alap
vető volt e tekintetben Lessíng műve, mely 
í877-ben jelent meg.1 A keleti szőnyegekre 
vonatkozó kutatásnak különösen nagy lendü
letet adott az Í89í-ikí bécsi szőnyegkíállítás, mely 
modern szőnyegeken kívül az európai gyűjte
ményekben, így az uralkodóház birtokában 
levő pompás régi példányokat is hozzáférhe
tőkké tette. A kiállítás kézi katalógusa külö
nösen a jelenkori szőnyegelőállításra nézve tar
talmaz fontos adatokat, míg a legbecsesebb 
darabokat reprodukáló nagy díszmű maí napig 
is a legfontosabb forrás maradt. Karabacek, a 
világhírű bécsi orientalista, már előzőleg keleti 
történeti forrásokból merített nem egy fontos 
fölvilágosítást,2 míg a kiállítás évében jelent 
meg Ríegl kézikönyve,3 mely új művészet
történeti perspektívát nyitott meg. Legújabban 
Bode foglalta össze nem nagy terjedelmű, de 
rendkívül alapos és tanulságos kézikönyvében 
mindazt, amit a régi keleti szőnyegek erede
tére és osztályozására nézve a tudományos 
kutatásnak kideríteni sikerült.4 

• U 
A porosz kormány az Í853. évben expe

díciót küldött Kis-Ázsiába oly célból, hogy az 
a szőnyegek előállításának módját a helyszínén 
tanulmányozza. Ennek és egyéb hasonló vál
lalatoknak a kapcsán a múlt század második 
felében mindenütt föltűnt az a törekvés, hogy 
a Kelet művészi iparának e legkiválóbb ágát 
Európában is meghonosítsák. Ezek a törekvé
sek azonban nem jártak sikerrel. H a nem is 
tekintjük azokat a különbségeket, amelyek a 
Keleten fölhasznált gyapjú és festőanyag és 

1 Altoríentalische Teppichmuster, Berlin, 1877. 
' Díe persíscheNadelmalereíSusandschírd,Lípcse,J881. 
3 Altoríentalísche Teppíche. Lipcse, J89I. 
1 Vorderasíatísche Knwpfteppíche aus alterer Zeit. 

Lipcse, é. n. (Monographíen des Kunstgewerbes.) 
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az európai anyagok között fönnállanak, magá
nak a keleti szőnyegnek sajátos jellege sem 
engedte meg azt, hogy mesterségesen átültetve 
mint gyári ipar érvényesüljön. A kísérletek 
hosszú sora, a gyári készítmények nagy tömege 
tanúskodik erről. A legbehatóbb tanulmány, 
a legszabatosabb utánzás sem vezethetett cél
hoz és a legjobb esetben száraz, szellemtelen 
másolatok, de többnyíre siralmas torzképek 
állottak elő. A Kelet szőnyegei mindamellett 
üdvös hatást gyakoroltak a legújabb kor ipar-
művészetére és kétségtelen, hogy ha nem az 
egyes formákat, színösszetételeket igyekszünk 
szolgai módon utánozni, hanem beható tanul
mány alapján a régi szőnyegekben rejlő mű
vészi gondolkodást kihámozni és szabadon 
alkalmazni modern készítményeinkben, a Kelet 
méltán elfogadható a Nyugat mesteréül. Első 
sorban ott érvényesülhet ez az elv, ahol az 
előállítás körülményei, föltételei megközelítő
leg hasonlók a keletiekhez í a művészi házi-
iparban. A legújabb kor e tekintetben is bíz
tató példákkal kecsegtet — minálunk is — 
és ez irány céltudatos, művészi továbbfejlesz
tésétől még igen sokat várhatunk. 

• EJ 
A Gíergl-féle gyűjtemény, melynek válo

gatott, legbecsesebb, egy vagy más szempont
ból jellemző vagy figyelemreméltó példányait 
mutatjuk be ez alkalommal, nemcsak gazdag
ságánál fogva értékes, hanem azért is, mert 
a keleti szőnyegkészítésben uralkodó külön
böző irányok úgyszólván mindegyikére föl
mutathat jellemző példákat. Nagyon alkalmas 
tehát arra is, hogy a modern iparművészet 
gyakorlati művelőjének anyagot szolgáltasson 
a tanulmányozásra, elmélkedésre. 

A tuíajdonképení perzsa szőnyegek és 
általában a perzsa művészet virágkora a XVI. 
és XVII. századra, a Szafída dinasztia ural
kodási idejébe (Í502—Í73é) esik. Ebben a kor
szakban, nagyrészt a XVI. század végén kelet
keztek azok a káprázatos hatású, selyemből 
csomózott szőnyegek, amelyek >állatszőnye-
gek« néven ismeretesek. A gazdag növényi 
díszítésen kívül vadászjeleneteket, állatküzdel
meket látunk rajtok. Minthogy már anyaguk

nál fogva is mindig nagy becsben állottak, 
aránylag nem csekély számmal maradtak fönn. 
Ezekkel a szőnyegekkel egykorúak, hasonló 
motívumokat tüntetnek föl a gyapjúból készült 
szőnyegek különböző csoportjai. Ide tartozik 
a Gíergl-féle gyűjteménynek egy kiváló darabja, 
melyet nemes színpompája miatt színesen re
produkálunk (I. melléklet). Jellemző, hogy a 
szőnyeg középső síkjának közepén nincsen 
csillag, sem a sarkok nincsenek kiemelve. Finom 
indákkal összekötött virágdísz borítja sűrűn 
az egész fölületet. A szimmetrikus kompozí
ciót bizonyos helyeken egy sajátságos motívum 
élénkíti és nyújt egyszersmind támaszpontot 
az elrendezésnek: merészen, patkószerűen haj
lított szalag, visszahajlított végekkel. Ez a 
motívum a legjobb korból való perzsa szőnye
geken gyakori és a kínai művészet erős hatá
sáról tanúskodik: nem egyéb, mint a »csí«-
nek, a kínai mitológiában a halhatatlanság jel
képének »felhőszalag« alakban való stilizált 
ábrázolása. Különösen figyelemreméltó a virá
gok — túlnyomó részben nagy palmetták — 
nemes stilizálása és céltudatos elosztása, úgy 
hogy a gazdagság ellenére sem keltik a zsúfolt
ság hatását. Hasonló elemek fordulnak elő a 
szegélyben is, melynek igen sötét kék alap
színe hatásosan veszi körül a sötétpíros alap
színű középső mezőt. A Gíergl-féle gyűjte
mény másik szőnyege, melynek díszét hasonló 
módon alkalmazott növényi elemek és a felhő
szalag előfordulása jellemzik, már rendkívüli 
nagy méreteinél fogva is figyelemreméltó, azon
kívül pedig a részletekben szokatlan finom 
rajzú. E tekintetben — főleg a szegély csudá-
dálatos szépségében — talán még fölötte 
áll társának. Ezt a szőnyeget egy milanói 
templomból szerezte meg szerencsés tulajdo
nosa. Az ilyen szőnyegek stílusuk nemessé
gével, komolyságával, a növényi dísz eleven
ségével, színeik pompájával, nemkülönben 
kiválóan gondos technikai előállításukkal a 
régi perzsa szőnyegkészítés legbecsesebb alko
tásai közé tartoznak. Figyelemreméltó a növé
nyi elemek szerves alakítása, egymáshoz fűzése, 
a szimmetria szigorú megóvása mellett is. Bode 
megállapította, hogy ílyen szőnyegek ábrázo
lásai Rubens és Van Dyck, XVII. század-
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12Í. 

12Í. SPANYOL-MOR DISZTALAK. 
PJ..ATS HISPANO-MAURESQUES. 

122. DELLA ROEBIA K E R E T , XVI. SZÁZAD, 
CADRE DELLA ROBBIA, XVI. SIÉCLE. 

J23. EZÜST SERLEG. AUGSBURG, XVII. SZÁZAD. 
BOCAL EN ARGENT, AUGSBOURG, XVII. SIÉCLE. 

(23. 
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124, TANYER. URBINO, 
XVI. SZÁZAD. 
A S S I E T T E AVEC LE 
TRIOMPHE DE 
GALATÉE. URBINO, 
XVI. SIÉCLE. 

125. T A N Y E R 1545-BOL. 
URBINO. 

A S S I E T T E AVEC LA 
CHUTE D'lCARUS. 

URBINO, 1545. 

127. TANYER, URBINO 
XVI. SZÁZAD. 
A S S I E T T E , URBINO, 
XVI. SIÉCLE. 

Í28. LEVESES CSÉSZE. 
URBINO, XVI. SZÁZAD. 

BOL D'ACCOUCHÉE, 
URBINO, XVI. SIÉCLE, 
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134. T Á L . NICOLA DA URBINO MODORA. 
XVI. SZÁZAD. 
P L A T AVEC BRENNUS Á ROMÉ. MANIÉRE DE 
NICOLA DA URBINO. XVI. SIÉCLE. 

135. 

Í36 . 

(35 . TÁL, URBINO XVI. SZÁZAD, 
GUBBIÓI L Ü S Z T E R R E L . 
P L A T D'URBINO, LUSTRÉ Á GUBBIO. 
XVI. SIÉCLE. 

(36. T Á L , CASTELLI, XVII. SZÁZAD. 
P L A T , CASTELLI, XVII. SIÉCLE. 



85 GIERGL KÁLMÁN GYŰJTEMÉNYE 85 

138. PÁSZTORJELENET. LUDWIGSBURG, XVIII. SZÁZAD. 
SCÉNE PASTORALE, LUDWIGSBURG, XVIII. SIÉCLE. 

138. 

137. KRISZTUS A KERESZTEN. MEISSEN, XVIII. SZÁZAD. 
LE CHRIST EN CROIX, MEISSEN, XVIII. SIÉCLE. 

139. BÉCSI PORCELLÁN DÍSZEDÉNY. XVIII. SZÁZAD. 
PETITÉ COUPE EN PORCELAINE DE VIENNE, XVIII. SIÉCLE. 

139. 

137. 
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Í40 . HERAKLES ES KAKUS. PUSZPANGFARAGVANY. 
NÉMETORSZÁG, XVII. SZÁZAD. 
HERAKLES E T CACUS, SCULPTURE EN BUIS. AbLEMAGNE, XVII. SIECLE. 

14(. JAPÁNI CLOISONNE DÍSZEDÉNY BRONZBÓL. / / Í S ' * ^ : . : 
VASÉ JAPONAISE EN BRONZÉ CLOISONNE. "/ 

142. MINIATÜRARCKÉP. XIX. SZÁZAD E L E J E . 
MINIATŰRÉ, COMMENCEMENT DU XIX. SIECLE. 

Í43. MINIATÜRARCKÉP. 
XVIII. SZÁZAD VÉGE. 

MINIATŰRÉ, FIN DU 
XVIII. SIECLE. 

144. KRISZTUS, PUSZPÁNG-
FÁBÓL. NÉMETORSZÁG, 

XVI. SZÁZAD. 
SCULPTURE EN BUIS, 

ALLEMAGNE, XVI. SIECLE. 
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146. JAPÁNI CLOISONNÉ-DÍSZEDÉNY. Í4á. JAPÁNI SZACSUMA-DÍSZEDÉNY. 
VASÉ JAPONAISE CLOISONNÉE. GRANDÉ VASÉ JAPONAISE EN SATSOUMA. 
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belí spanyol mesterek, a legnagyobb számmal 
azonban a hollandi genrefestők művein fordul
nak elő. Ez ís arról tanúskodik, hogy ezek a 
szőnyegek a XVI. század közepétől a XVIII. 
század elejéig készültek Perzsiában. 

A Gíergl-féle gyűjteményben még több 
más példány sorakozik ehhez a csoporthoz. 
Az egyik szőnyeg (Í53. kép), mely a kompo
zíció fő elvére nézve azonos, a kínai felhő-
szalagot már nem tartalmazza} helyette sza
bályos körökben elhelyezett lancettalevelek 
vették át az elrendezés hangsúlyozásának a 
szerepét. Figyelemreméltó a palmetták válto
zatos alakítása, mind a szőnyeg középső meze
jében, mind a szegélyen: nagy palmetták, két-
két igen nagy lancettalevéltől szegélyezve, szív
alakú palmetták, olyanok, melyeknek rajzolata 
erős tagoltságot mutat, stb. A stilizálás itt is 
tökéletesen megóvja még a növényi elemek 
organikus jellegét és az igen finoman alkal
mazott indák még jobban kiemelik azt. 

• U 
Egy másik szőnyeg, melynek egy részle

tét mutatjuk be (Í55. kép), a stilizálásnak előre
haladottabb fokáról tanúskodik, nem annyira 
az egyes virágok alakításában, mint inkább 
azok egybefűzésében. Az indák sok helyen 
elvesztették hajlékonyságukat és egyenes vonalú 
mértani idomokat alkotnak. Jellemző azon
kívül az, hogy a felhőszalag ís erősebben stili
zált alakban lép föl, még pedig igen nagy szám
mal és a növényi elemekkel sokkal szorosabb 
összeköttetésben mint a fönt ismertetett pél
dánynál. Komoly, impozáns díszítési rendszer 
keletkezik így, mely nagy vonalaival, szoro
san fűzött csoportjaival sajátos, szigorú hatást 
gyakorol. Csakugyan, a régi perzsa díszítő 
művészet az elemek korlátolt száma ellenére 
is a lehetőségek végtelen száma fölött rendel
kezik és míg olykor az elrendezésnek könnyedsé
gével gyönyörködteti a szemet, másutt komoly, 
kimért, előkelő ís tud lenni. 

Igen jellemző típust képvisel egy másik 
szőnyeg ís, melynek nagy méreténél fogva 
szintén csak egy részletét mutatjuk be (Í54. kép). 
A középső mezőt látszólag rendszertelenül elszórt 
különféle motívumok, palmetták, rozetták és 

lancetta-levelefc borítják, közben azonban sar
kosan megtört indák sűrű hálózata lép föl, mely 
a különböző elemeket összetartja, bekeretelí. 
Nem kevésbbé érdekes a szegély díszének 
rendszere. A váltakozó inda menetének meg
felelően fölváltva befelé és kifelé irányított 
palmetták szerepelnek; a palmetták között egy-
egy rozettát látunk, melyet két hajlott lan-
cetta-levél — egyik hegyével befelé, másikkal 
kifelé fordulva — fog közbe. Ezt a nagy 
következetességgel keresztülvítt vezérmotívu
mot apró növényi elemek kísérik. Amint a 
középső mező díszítő rendszere későbbi, fejlet
tebb, de már sematikusabb alakjában az úgy
nevezett heratí mustrát eredményezi, mely 
különösen az újabb Ferahan-szőnyegekre nézve 
jellemző, úgy a szőnyeg szegélye épenséggel 
híven és kiváló értelemmel alakítva mutatja 
be azt a kedvelt és olyannyira alkalmas motí
vumot, melyet heratí szegélynek nevezünk. 

• • 
A Szafídák korából származó és egyéb 

hasonló nemű régi perzsa, szőnyegektől teljesen 
elüt egy külön csoport, a fákkal díszített sző
nyegek („Baumteppich") csoportja, melynek egy 
érdekes, bár csonka példányát a Gíergl-féle 
gyűjtemény ís fölmutathatja (Í59. kép). Jellemző 
ezekre a szőnyegekre nézve, hogy a növényi 
elemek nem jelennek meg természetes össze-
függésökből kiszakítva, indákhoz fűzve, a síkon 
vízszintes vetítésben elosztva és a dekoratív 
célnak megfelelően önkényesen csoportosítva, 
hanem a maguk egészében, mint valóságos, 
élő növényi szervezetek, függélyesen a síkra 
vetítve és nem oly erősen stilizálva, mint az 
a szőnyegeken általában szokás. Joggal téte
lezhetjük föl azért, hogy az ilyen szőnyegek 
más természetű mintákra vezethetők vissza, 
szövetekre, hímzésekre, talán festményekre ís, 
amelyeknek függélyes elhelyezésénél fogva 
az ábrázolásnak ez a módja — ez esetben 
csakugyan ábrázolásról beszélhetünk — termé
szetes volt. Bode ezért erről a csoportról, vala
mint egyéb rokon jelenségekről azt tételezi 
föl, hogy, minthogy nem perzsa, hanem sza
racén művészeti fölfogás jut bennök érvényre, 
hazájok nem Perzsiában, vagy legalább ís nem 
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túlnyomó részben ott keresendő, hanem Per-
zsíától nyugatra, Kis-Ázsíában és Szíriában. 
Mennél inkább mentesek ezek a szőnyegek a 
perzsa mintáknak a XVI. században ellenáll-
hatlan erővel föllépő befolyásától, annál régieb
bek. A mi példányunk valószínűleg még a 
XVI. században keletkezett. 

A vörös alapon, szorosan egymás mellett, 
függélyes és vízszintes irányban sorakoznak a 
„fák", voltaképen nagyobbrészt igen sokféle 
vírágbokrok. Minden egyes növény különálló 
egység, mely a többível semmiféle összefüg
gésben síncsen, azokkal nem érintkezik, azo
kat át nem metszi. Az ábrázolás módja azon
ban korántsem realisztikus. Az egyes növé
nyek szimmetrikus egységek; a virágok és 
levelek vagy szemközti nézetben, vagy profil
ban vannak ábrázolva, határozott művészi cél
zattal, hogy legjellemzőbb és a síkra való 
vetítésben legkedvezőbb oldalukról mutatkoz
zanak. 

Igen érdekes a szőnyeg szegélye is, 
melynek széles, kékeszöld alapú sávja két fő 
motívum váltakozását tünteti föl: a sok-
virágú „fát", melynek ágai mesterségesen oly-
képen vannak elrendezve, hogy a virágok szem
közti nézetben érvényesüljenek és a tömör, 
egyszerű rajzolatú, sötét „ciprust". Nyugodt, 
tökéletesen ellensúlyozott keret keletkezik így, 
mely az erősen stilizált keskeny sávokkal 
egyetemben szerencsésen foglalja magában a 
középső mező sokféleségét. 

Arra nézve, hogy ennek a szép és érde
kes szőnyegcsoportnak a mintáit milyen ter-
mészetűeknek tételezhetjük föl, a Gíergl-féle 
gyűjteményből egy fehér gyapjú alapra píros 
selyemmel hímzett bokharaí hímzést muta
tunk be (Í57. kép), anélkül természetesen, 
hogy valami közvetlen kapcsolatra gondol
nánk. Az egyes növények fölfogása, ábrázo
lásuk módja hasonló, mindenesetre a hímzé
sen eredetibb, de a szőnyegen kétségkívül 
átgondoltabb művészibb formában jut kifeje
zésre, míg a hímzés határozottan népies jel
legű és például a magyar ornamentika hasonló 
alkalmazású motívumaira is emlékeztet. 

• n 

A gyűjtemény egy igen szép, fájdalom, 
csak részletben fönnmaradt darabja (Í56. kép) 
ismét más típus képviselője, de a kompozíció 
főelvét illetőleg — hogy tudniillik a középső 
mező egységes sík gyanánt van fölfogva — 
megegyezik a fönn ismertetett szőnyegekkel. 
A bordeaux-vörös alap egyforma, szabályos 
idomokra oszlik, melyeket párosával egy-egy 
kis rozettából kiinduló, hosszú, keskeny, haj
lott fürészes levelek határolnak. Az idomok 
közepén egy-egy nagyobb rozetta van, igen 
gazdag, finom, természetes rajzú vírágmotívu-
moktól körülvéve. Míg ílyképen a szőnyeg 
középső mezejét határozott keretekbe szorí
tott, szigorúan ismétlődő mustrák borítják, 
addig az igen széles szegély középső sávja 
nagy vonalakban, merész lendülettel végig
húzódó növényi díszt visel, mely változatos
sága, pompája révén hatásos ellentétben áll a 
középső mező ornamentikájával. A szegély, 
melynek két keskenyebb sávja ígen érdekes, 
hullámos indákat tüntet föl, a szőnyeg teljes 
hatásának élénkítésére szolgált és egyike azok
nak a példáknak, ahol a szegély elevenebb, 
szabadabb kivitelű, a középső mező viszont 
erősebben stilizált, míg másutt a megfordított 
viszonnyal is találkozunk. Mindkét esetben 
a tökéletes egyensúlyra, változatos és mégis 
nyugodt hatásra irányuló törekvés nyilvánul. 
A szóban levő példányon az is érdekes, hogy 
motívumai a rhodusí fayenceokon előforduló 
mustrákra emlékeztetnek. Keletkezésének kora 
valószínűleg a XVI. századba esik. Egész jel
lege egyébiránt némileg a XVI. századbeli 
európai, nevezetesen olasz szövőművészet ter
mékeire emlékeztet, amint hogy az ilyen, 
lényegekben könnyebben fölfogható és jobban 
megközelíthető mustrák szolgálhattak míntá-
kul Nyugaton. 

Tizen a helyen emlékszünk meg egy jóval 
fiatalabb szőnyegről is, amely azonban szin
tén több szempontból méltó a figyelemre. 
Perzsia Khorasszán tartományában a régi 
perzsa szőnyegkészítés hagyományai sokáig 
fönntartották magukat. Míg a XIX. század ele
jéről való szőnyegek a legjobbak közé tartóz-
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tak, az utolsó évtizedek, készítményei azonban, 
amelyeket leginkább a Khaín kerületben állí
tanak elő, még a többi modern keleti szőnyeg 
mögött is elmaradnak, A Khorasszán-Khaín 
szőnyegeket első sorban jellegzetes, hagyomány
ként fönmaradt, széles szegélyök jellemzi. A mo
dern szőnyegek közepét többnyíre rikító színű, 
nagyvírágos vagy geometrikus motívumok 
borítják, míg a régieket állatábrázolások jel
lemzik, még pedig vagy a sarkokban elhelye
zett küzdő állatok, gazellákat, nyulakat meg
támadó oroszlánok, vagy a gazdag indás dísz 
közepette szimmetrikusan alkalmazott mada
rak. Az utóbbi csoportba tartozik az a szép, 
nagy terjedelmű szőnyeg, melyet Í6Í, képünk
ben mutatunk be. Szegélye három széles és 
ezeket beszegő négy keskeny sávból áll. A kö
zépső sáv díszítménye két hullámos szalag, 
melyek nyolckarélyú négyzetes idomokat zár
nak körül, míg fölül és alul ezeknek a négy
zeteknek megfelelő háromszögek sorakoznak. 
A négyzeteket egész, a háromszögeket fél rozet
ták díszítik. Különösen szép és jellemző a 
másik két széles sáv díszítménye, mely egy
mással szembe helyezett, világos és sötét színű 
stilizált liliomok sorából áll. Hatásos, széles, 
erősen tagolt keret gyanánt veszi körül a 
középső mezőt a szegély, — mely azonban az 
egyik keskeny oldalon nincsen egész szabato
san megoldva — még jobban érvényre jut
tatva annak erőteljes színezetét és kompozí
cióját. A fekete alapon szimmetrikusan elosz
tott sárga, karmínpíros rajzolattal kiemelt indák 
alkotják a díszítmény fő motívumait. Az indák 
által bezárt és az indák hajlásaín kívül eső 
részek hatásukban kiegészítik egymást. Szígorű 
szimmetriával elosztott sárga és píros virágok 
(kevés kékkel és zölddel) töltik be az alapot, 
az indák végső hajlásaín pedig madarak jelen
nek meg, páronkínt teljes szimmetriával szembe
állítva egymással. Hatásos színellentéteível, 
nagy vonalú rajzával ez a szőnyeg méltó 
módon sorakozik a gyűjtemény régibb keletű 
példányaihoz, amelyeknek finomságát sem 
szín, sem a növényi elemek művészi fölhasz
nálása tekintetében nem éri ugyan utói, de 
jellemző módon tanúskodik a régi jó tradíciók 
fönnmaradásáról. 

A fölsorolt szőnyegekkel ellentétben a követ
kezőknek az a legfeltűnőbb jellemző vonása, 
hogy a középső mező több, mind formára, 
mind színre nézve határozottan megkülönböz
tetett részre oszlik. A dísz által rendszerint leg
jobban kitüntetett centrális részen kívül még 
annak nyúlványai, függelékei és a sarkok 
képeznek a szőnyeg alapjával szemben kiemelt 
egységeket. Természetes, hogy a díszítés rend
szere az ilyen szőnyegeken más mint ott, 
ahol az egész mezőre egységesen kiterjed. 

A Gíergl-féle gyűjtemény néhány kiváló 
példánya igen tanulságosan mutatja be a kom
pozíciónak ezt a formáját. Ilyen első sorban 
egy szinte káprázatos színhatású szőnyeg, mely 
e tekintetben a selyemszőnyegekre emlékeztet 
(II. melléklet). Stílusára nézve leginkább a 
„lengyel szőnyegek" néven ismert pompás 
selyemszőnyegekhez áll a legközelebb, melyek
ről az újabb kutatás kiderítette, hogy nem 
készültek sem Lengyelországban, sem Kon
stantinápolyban, mint régebben gondolták, ha
nem ázsiai, valószínűleg kírmání készítmények. 
Mínt amazok legnagyobb része, a Gíergl-féle 
szőnyeg is a XVII. században keletkezhetett. 
A pompás színellentéteknek megfelel a nagy, 
hatásos motívumok alkalmazása. A középső 
rész aránylag egyszerűen tagolt; nem a virá
gok sokasága, hanem azok nagysága, érett 
szépsége, szabályos elrendezése gyakorol hatást. 
Figyelemreméltó a fehér alapon levő virágok 
finom, naturalisztikus alakítása és a sarkok 
egészen más jellegű dísze. Mindezek az ele
mek kölcsönösen kiegészítik egymást, a meg
kívánt derült, harmonikus hatást hozva létre, 
melyet még jobban kiemel a négyszeresen ta
golt szegély elaprózott, diszkrét dísze. 

A gyűjtemény legszebb darabjai közé tarto
zik az az angora-kecske szőréből csomózott 
előázsiaí szőnyeg, melynek pompás színhatá
sát III. mellékletünk igyekszik megközelíteni, 
A centrális dísz itt szerény terjedelmű ugyan, 
de gyönyörű virágkoszorúval van kitüntetve. 
Sajátságos, szeszélyes alakitásúak a sarkok 
díszei. Az alapot apró, párhuzamosan össze
állított kettős hullámos szalagok sokasága 
borítja, minden pár fölött egy-egy golyócská
val. A szalagok nyílván nem egyebek kínai 

12* 
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felhőábrázolások ornamentálís formájánál, a 
golyók pedig, melyek más szőnyegeken hárma
sával is előfordulnak, talán Buddha tanának 
jelvényével, a csintamáníval állanak összefüg
gésben. Ilyképen ez a szőnyeg is tanúságot 
tesz arról a hatásról, amelyet Kína az elő-
ázsíaí művészetre gyakorolt. A középső mező 
egyszerűségével szemben a szegély különösen 
gazdag kivitelű. Fő motívuma a sarkokon és 
az oldalak közepén elhelyezett nagy palmet-
tákból kiinduló két, egymást metsző inda, 
melyeken rozetták és palmetták váltakoznak. 
A megoldás oly szellemes, a vírágmotívumok 
oly nemes szépségűek, hogy a szőnyeget, mely 
az Í600. év táján keletkezhetett, e tekintetben 
is a gyűjtemény legtökéletesebb példányai 
közé sorolhatjuk. 

E helyen adjuk a képét egy klasszikus 
szépségű szegélynek is (Í62. kép), mely, sajnos, 
csak ilyen töredékes állapotban került a gyűj
teménybe. Motívuma a perzsa művészet leg
kedveltebb gondolatai közé tartozik, kivitele 
azonban csak ritkán lép föl ilyen tökéletes, 
gazdagsága mellett is érthető formában. A sze
gély díszítményének váza a váltakozó inda, 
mely pompás, nagy palmettákat köt össze, 
olyképen, hogy azok váltakozva kifelé és befelé 
fordulnak. Mindegyik palmettát fölül nagy 
lancettalevél-pár díszíti, míg az egyes palmet
ták közé helyezett kisebb palmetták fölött egy-
egy ilyen levél jelenik meg. Lüktető élet, a 
szerves összefüggés mély átérzése jellemzi ezt 
a szép kompozíciót. 

• • 
A többé-kevésbbé stilizált, de mindig hatá

rozottan fölismerhető növényi elemektől a 
geometrikus formákhoz való átmenetet tanul
ságosan mutatja be a gyűjteménynek egy 
nagyon becses, fájdalom, szintén csak töredék
szerű és kopott darabja (163. kép), amely olasz 
festményeken levő ábrázolások szerint nyílván 
a XVI. század első felében keletkezett. A belső, 
vílágospíros alap egészen geometrikus módon 
van fölosztva. Hosszúkás hatszögű idomok 
váltakoznak rhombusokkal és a mértani beosz
tás szabatosságát még fokozzák a hosszában 

és széltében végigvonuló, egymást metsző egye
nes vonalak. A hatszögek közepét apró ele
mekből szinte mozaikszerűen összerakott csil
lagok díszítik, ezek körül a csillagok körül 
sugárszerűen elrendezett növényi elemek, fács
kák (ciprusok?), virágok és rozetták jelennek 
meg, mereven, erősen stilizálva, míg a rhombu-
sok fölületét apró geometrikus formák sűrű 
tömege lepi el. A mustrák kék, zöld és sárga 
színe tökéletesen megegyezik az alapszínnel, 
épen úgy, mint ahogy a nagyobb és kisebb 
formák, geometrikus és növényi elemek töké
letes összhangban vannak egymással, de úgy, 
hogy végtére is a mértani elemek alakítására 
irányuló célzat dominál. Épen ez a hasonló 
szőnyegek jellemző vonása. A szegély alap
színe kékeszöld és amint ez a szín a középső 
mező alapszínének kiegészítő színe, épen úgy 
a szegély mustrája is mintegy kiegészítő ellen
téte az amott levő díszítménynek. A szegélyen 
a növényi elem uralkodik, igaz, hogy erősen 
stilizált kivitelben: inda, sematikus rajzú ara
beszkek közé helyezett „szaracén virágokkal". 
A szőnyeg középső, píros mezejében a geomet
rikus elemek uralma, szerves összefüggésökből 
kiszakított növényi formák kíséretében, a zöld 
szegélyen a stilizálás ellenére is az inda révén 
organikus kapcsolatban föltüntetett növényi 
motívumok, — találó példája annak a szán
dékos, művészi módon átgondolt ellentétnek, 
mely a keleti szőnyegek hatásának egyík 
főtítka. 

• H 
A növényi elem egyéb szőnyegeken még 

erősebben háttérbe szorul, anélkül azonban 
hogy teljesen hiányzanék róluk. Ezt tapasz
taljuk a régi előázsíaí szőnyegeknek egy külön
leges, érdekes típusát képviselő szőnyegen, 
melyet Í58. képünk mutat be. Az ilyen sző
nyegek keletkezési helyét újabban Marokkó
ban keresték, főleg azért, mert rajzuk a mór 
épületek és iparművészeti készítmények díszít-
ményeíre emlékeztet. Ezzel szemben Bode reá
mutat arra, hogy Marokkóban az ilyen művek 
keletkezésének előfeltételei nem voltak meg 
és inkább Kís-Azsíában, de legnagyobb való-
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színűséggel Szíriában keresi ennek a típusnak 
a hazáját. Az ííyen nemű szőnyegek, melyek 
XVI. századbeli velencei festők képein néha 
előfordulnak, talán azokkal azonosíthatók, 
amelyek a XVI. századbeli velencei leltárak
ban, főleg mint asztalterítők, „tappetí dama-
schíní" néven fordulnak elő. Ezek a szíriai 
(„damaszkusi") szőnyegek rendesen az angora-
kecske szőréből készültek, miért is felületök 
sajátságos, selyemre emlékeztető fényt nyer ; 
alapszínök többnyíre cseresznyepíros, rajzuk 
világosabb sárgás, zöld és kék. „ A rajz igen 
Ízléses keveréke kaleídoszkopszerűen egyesített, 
változatos geometriai idomoknak és apró, majd
nem a felismerhetetlenségig stilizált növényi 
elemeknek." Bódénak ez a jellemzése tökéle
tesen reáillík a mi példányunkra is, bár azok 
az elemek, melyek itt előfordulnak, jóval töme
gesebben ís föl szoktak lépni. A Gíergl-féle 
példányt a gazdagság ellenére ís világos, át
tekinthető elosztás és mérséklet jellemzi. A ha
tás főtényezőí a geometriai és a tektonikus 
eredetre valló elemek} ezek mellett a növényi 
motívumok csak igen szerényen, második sor
ban, mintegy halk kíséretképen szerepelnek. 
A szőnyeg közepét nagy, komplikált össze
tételű csillag foglalja el, amelynek magva 
a szőnyeg arányaihoz alkalmazott hosszúkás 
nyolcszög. Figyelemreméltók a csillag saját
ságos alakú sugarai, amelyek csakugyan mór 
épületek íveire emlékeztetnek. A csillag külső 
vonalán belül elhelyezett apró csillagok fokoz
zák a hatást. A középső motívum fölött és 
alatt végigvonuló széles sávok három-három 
fő geometrikus idomot tüntetnek föl, kisebb 
kísérő motívumokkal, amelyek között az a 
növényi elem ís szerepel, amely a szegély
ben már nagyobb jelentőségre emelkedik: az 
apró, finom, nagylevelű inda. Érdekes meg
figyelni, hogy míg a középen, ahol ez az 
elem a geometrikus formák gazdag kiképzése 
és nagy terjedelme miatt alig érvényesülhe
tett volna, csakugyan alig találkozunk vele, 
addig a szegélyen eredményesen versenyre kél 
a mértani elemekkel és hasonló kivitelű egyéb 
növényi elemekkel együtt sűrűn szerepel, A sze
gély különben, a kereket megközelítő és hosszú 
ovális formák váltakozásával és szép sarok-

kíképzéseível a legsikerültebbek és legtanul-
ságosabbak közé tartozik. 

• • 
A növényi elemek elváltozása, a felismer

hetetlenségig való stilizálása még föltűn őbb a 
szőnyegek egy másik csoportján, mely kís-
ázsíaí-szaracén eredetű. Ez az irány nem 
tekinthető azonban a növények többé-kevésbbé 
natural iszt ikus a lka lmazása elfajulásának, 
hanem önálló iránynak, mely amazzal egy
korú, sőt épen a festményeken látható leg
régibb ábrázolások túlnyomó részben ilyen 
geometriai jellegű növényeket tüntetnek föl és 
amellett arról ís tanúságot tesznek, hogy ez 
az irány igen sokáig fönntartotta magát. Ter
mészetesen ezen a csoporton belül ís fokozato
kat különböztethetünk meg aszerint, amint 
a stilizálás kisebb-nagyobb következetességgel, 
szigorúsággal érvényesül. 

A sorozatot a képünkön ábrázolt szőnyeg 
nyitja meg. Komoly, kissé nehézkes, majd
nem méltóságteljes. A központi rész, mely
nek sajátságosan csipkézett szegélye van, nagy 
terjedelmével, különös alakjával és gazdag 
belső díszítésével a hatás főhordozója. Igen 
szép alakításúak a sarkok fantasztikus kitöl
tései, melyek az oldalakba ís mélyen belenyúl
nak. Az alapot, mely a középső rész és a sar
kok formájánál fogva sajátságos idomot nyert, 
sűrű, finom indás dísz borítja. Az ilyen sző
nyegek — a régi Smyrna-szőnyegek ősi típusai 
— ábrázolásai nagyrészt a XVII. századbeli 
spanyol és hollandi festők művein fordul
nak elő. 

Egy igen nemes hatású szőnyeg (t65. kép), 
melynek középső mezejét egy nyolc- és két 
négyágú csillag díszíti, az indák merevsége, a 
virágok — közöttük első sorban az „arabeszk" 
— kimért összeállítása ellenére ís határozottan 
növényi eredetre vall még, annál ís inkább, 
mert a szegélyt díszítő indák még világosan 
felismerhetők. De erősen előtérbe lép már az a 
szempont, mely az ilyenfajta szőnyegek meg
ítélésénél a döntő: nem a gazdagság, változa
tosság, szervesség, hanem a helyes térkítöltés 
és a szerkesztés szépségének a kérdése. 
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A növényi elemek már egészen geome
triai idomokká merevedtek meg a következő 
szőnyegen (Í66. kép), amelynek díszítésében az 
indák is teljesen elváltoztak már és egyenes 
pálcikák alakjában kötik össze az egyes ele
meket. Beható szemlélet alapján az egyes ere
deti motívumok, palmetták, arabeszkek, még 
mind a középső mezőben, mind a szegélyen 
felismerhetők ugyan, de azok értéke már csak
ugyan a stilizálás következetes keresztülvitelé
vel áll egyenes arányban. Hasonló elemekkel 
találkozunk a Í67. képünkön ábrázolt szőnye
gen, ahol a dísz egységes, sűrű geometriai 
hálózat gyanánt vonja be az egész síkot. 

A növényi elemek még értelmes, fölismer
hető ábrázolásának és a geometriai megmere
vedésnek sajátságos egyesítését tünteti föl — a 
geometrikus fölfogás előtérbe lépésével — egy 
Iszpahán vidékéről származó érdekes hímzés, 
mely valószínűleg a XVIII. század elején készült 
egy háremben. A fekete alapról hatásosan 
emelkednek" ki a sárga mezők és a kék, zöld, 
barna s egyéb színű változatos idomok. 

A szőnyegek egy másik, különleges, feöny-
nyen megkülönböztethető csoportját alkotják 
azok, amelyeket török szőnyegeknek szokás 
nevezni. Ezek a XVII. század folyamán és a 
XVIII. század közepéig keletkeztek, valószínű
leg Konstantinápoly közelében, ázsiai Török
országban és részben Európában is. A köz
vetlen érintkezésnél fogva aránylag nagy 
számmal maradtak fönn különösen Erdélyben, 
ahol első sorban a brassói evangélikus templom
ban látható egy becses sorozat. Erdélyből szár
mazik a Gíergl-féle gyűjtemény néhány becses 
darabja is. Kitűnően jellemzi Bode ezeknek a 
szőnyegeknek a sajátos vonásait: „ A középső 
mezőből hiányzik a központi csillag, a sarko
kat eleinte sovány arabeszkek, később egyes 
nagy, stilizált virágok díszítik, míg középen a 
keskeny oldalakra helyezett, szépen alakított 
füles edényből (későbbi példányokról ezek a 
vázák gyakran elmaradnak) sovány indák, 
sarkosan rajzolt virágokkal és levelekkel nőnek 
ki, a belső részt elborítva. A szegély hosszúkás 
mezőkben, melyek a korábbi időben kisebb 

nyolcszögű csillagokkal váltakoznak, egy pár 
apróvirágú, könnyű inda között egy-egy nagy, 
szépen stilizált virágot mutat. Ez a régibb pél
dányokon világosan felismerhető a két oldalt 
arabeszktől bezárt régi szaracén virág gyanánt. 
Ezeknek a szőnyegeknek a színei rendszerint 
tiszták és erőteljesek; a középső mező alapja 
többnyíre vörös, ritkábban kék ." A gyűjte
mény példányai közül kettőt mutatunk be. 
Az egyiken (Í69. kép), mely régibb, világosan 
fölismerhetők a díszedények (va.za.1s.). A középső 
mezőt borító virágos indák igen szépek, a 
szegély sarokmegoldása sikerült. Újabb, mere
vebb hatású, kevésbbé szép, de a maga nemé
ben igen jellemző a másik példány (Í63, kép). 

• H 
Ez utóbbi csoporthoz sok tekintetben hason

lók és túlnyomó részben közös eredetűek azok 
a szőnyegek, amelyek imaszőnyegek néven 
általánosan ismeretesek. Ezek a szőnyegek nem 
nagy, megközelítőleg hasonló méretűek: hosz-
szuk rendesen kb. 2 méter, szélességük í1/^ 
méter. A keleti szőnyegek nagy tömegétől az 
különbözteti meg őket, hogy középső mezejök 
díszítése nem szimmetrikus, hanem egyoldalú, 
egyirányú. Az ímaszőnyegre (dsanemaz, nemází) 
térdel a mohamedán imája közben, arccal 
Mekka felé fordulva. Ezt az irányt jelzi a 
szőnyegek középső mezejében ábrázolt archí-
tektoníkus részlet, az imafülke (míhrab). Az 
ímaszőnyegek túlnyomó része —• nem tekintve 
a modern készítményeket — fiatalabb keletű; 
többnyíre a XVIII. században és a XIX. szá
zad elején keletkeztek. Régibb példányok, 
melyek kompozíciója és kivitele is elütő, nagyon 
ritkák. Mint az előbbi csoporthoz tartozó sző
nyegek, ezek is Magyarországban és Erdély
ben nagyon el voltak terjedve és még ma is 
számos példány maradt fönn belőlük. 

Brassóból származik a Gíergl-féle gyűjte
ménynek egy régibb, szép darabja (170. kép), 
mely az imafülke archítektoníkus tagoltságát 
még értelmesen tünteti föl, de az oszlopok már 
eléggé játszí alakításúak, az ívek közepéről 
lelógó virágos függő edények pedig már teljesen 
elvesztették eredeti jellegöket. A szegély nyu
godt, kimért rajzával hatásos ellentétben áll a 
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középső mező fölső részének mozgalmas, fan
tasztikus kitöltése. A fülke oszlopaínak helyes 
archítektoníkus alakításával — mely még azok 
mozaíkdíszét is föltüntetí — válik ki egy másik 
szőnyeg (Í7Í. kép), melynek készítési helye a 
kisázsiai Gíördeszben, a jelenkori szmírna-
szőnyegek egyik fő emporíumában keresendő. 
Figyelemre méltó ezen a példányon még a 
függő edény helyes rajza és a szegély szokat
lanul nemes rajzú növényi dísze. A fülke fölött 
két mezőben fölíratok láthatók. Szigorú stili
zálásával és erős színellentéteível (fehér-sötét
kék) válik ki egy másik gíördeszí példány 
(Í72. kép), a fülke ívének tiszta, patkószerű 
alakításával, a lelógó edény szabatos rajzával 
igen hatásos ímaszőnyeg. 

A kaukázusi szőnyegek stílusa lényegesen 
elüt mind a perzsa,, mind a kisázsiai, mind 
a török készítményekétől. Bizonyos tekintet
ben provincializmusról beszélhetünk itt, mely 
arról tanúskodik, hogyan változtak el a sző
nyegek díszítésére szolgáló növényi formák, 
anélkül hogy a perzsa szőnyegek geometriai 
stilizálásának tökéletes formáját elérnék. Mégis 
sajátos, majdnem egészen önállónak nevezhető 
stílus keletkezik így, amely a klasszikus min
ták hatása alatt is külön fölfogásról tanúsko
dik. A Gíergl-féle gyűjtemény ebben a tekin
tetben is több érdekes példányt foglal magában. 
Shírván tartomány a hazája egy színhatásá
ban előkelő szőnyegnek, mely a hanyatlás 
korából való már, szemmelláthatólag a klasz-
szíkus hagyományok alatt áll és azok ele
meit szinte buja gazdagsággal, de erősen 
elváltozott, helyenként tökéletesen félreértett 
alakban értékesíti. A kaukázusi stílust teljes, 
önálló értékű fejlettségében mutatja be a 
Í73. sz. képünkön ábrázolt szőnyeg, mind kö
zépső mezejében, mind szegélyén. Amott főleg a 
különböző színű polígonális medaíllonok, a 
négyesével összeállított kampós idomok és a 
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szvantíkára emlékeztető horgas motívumok jel
lemzők, sűrűn föllépő, erősen stilizált rozet-
tákkal, virágokkal, — a szegélyen az igen 
csínos rajzú és láncszerűen összekötött stilizált 
motívumok sora. Az erős stilizálásra való törek
vés ismét más, szinte népiesnek nevezhető alak
jában tüník föl egy közönséges használati sző
nyegen (kílím), mely a Kaukázus ilynemű 
készítményeinek figyelemreméltó példája (Í75. 
kép). Legjellemzőbb növényi motívuma a pálma
csúcs, igen erősen stilizálva. Mind a középső 
mezőben, mind a szegélyen sűrűn szerepelnek 
azok az apró, erősen stilizált madáralakok, 
melyek a kaukázusi szőnyegeken általában 
igen gyakran előfordulnak. 

• H 
A keleti szőnyegeknek csak a legkiválóbb, 

legjellemzőbb példányait sorolhattuk föl a 
Gíergl-féle gyűjtemény igen gazdag sorozatá
ból. Befejezésül, hogy azok jelentősége, sajátos 
iránya még jobban kitűnjék, a nyugati textílís 
művészetnek egy szép példányát mutatjuk be, 
mintegy szélsőséget a Kelet szőnyegeiben nyil
vánuló fölfogással szemben (Í74. kép). A szép, 
szövött falíszőnyeg (gobelin), mely a XVII. szá
zadban készült, nyílván Németalföldön, gaz
dag gyümölcs- és virágfüzéres kereten belül 
tájképet ábrázol. Az előtérben északi renaíssance 
stílusú kapúnyíláson át erdős, hegyes-völgyes 
tájba pillantunk bele, melyet vadászjelenet, 
állatalakok, az előtérben két faunszerű groteszk 
alak élénkítenek. Keleten a padló vízszintes 
síkjának leterítésére szolgáló szőnyegek, lágy 
gyapjúból csomózva, a természet világából 
kiragadott elemek stilizált, önkényesen össze
állított rendszerével díszítve, Nyugaton függé
lyes elhelyezésre számított valóságos szövött 
kép, az élő természet egy részének összefüggő, 
tartalmilag is érdekes ábrázolásával — két 
véglet, megkapó kifejezései a textílís művészet 
lehetőségeinek, a Kelet és Nyugat művészi 
szellemének elvi jelentőségű nyilvánulása!! 


