
S Z É K E L Y É S B O L G Á R S Z Ő N Y E G E K 

öbbíéle típusú szőnyeget készí-
tenek Bulgária területén. A 
Kotel és Chaszköjben készült 
hosszúszőrű szőnyeg keleti mo-
dorú, valószínűleg nem bol-
gáros eredetű. A legszebbek 
a piróti szőnyegek, amelyek 
nagyrészt nem a Szerbiához 

tartozó Pirotban, hanem bolgár gyárakból kerülnek 
ki. Egyszerűbb mintázatúak a jellegzetesen bolgár 
csiporovcii szőnyegek; ezek a nyugati Balkán 
egyik városkájában, Csiporovciban, de más helye-
ken is készülnek. 

Szépségükkel, ízléses tarkaságukkal minden-
esetre a piroti szőnyegek állanak első helyen. 
Néprajzi szempontból azonban bennünket az egy-
szerűbb, de éppen azért eredetibb mintázatú csipo-
rovcii szőnyegek érdekelnek közelebbről. 

Mind a kettő kelim módszerrel készül, tiszta 
gyapjúból, amelyet különböző színekre festenek. 
A festésre régebben házilag készített festékanyago-
kat használtak. A bolgár maga készítette a festő 
buzérból (Bubia tinctorum) a piros színt, a szömör-
ce-fa (Bus) kérgéből a fekete és sárga festéket, egy 
másik sárga színt a benge-fa (Rhamnus) bogyói-
ból, zuzmókból stb. 

A kisebb szőnyegek átlag ágyméretűek (2 m-), 
de vannak nagyobbak is, méteres csíkokból össze-
téve vagy egészben szőve. Keskenyebb végeiken 
mindig rojtosak. 

A piróti szőnyeg térbeosztása egy kertet fejez 
ki, keskeny, fekete és zöld vagy más színű keret-
tel és bizonyos számú, virágágyásoknak megfelelő 
haránt pásztákkal. A szőnyeg alapszíne lehet 
fehér, rózsaszín vagy sárga. Ez az alapszín egy 
szélesebb keret és több harántsáv alakjában sze-
repel, virágmintákkal teleszórva és közrefogva a 

sötétebb színezésű virágágy-pásztákat. Ez utóbbiak 
ismét különböző színű és különböző virágokat 
jelentő motívumokból, láncolatokból és alapszín-
ből tevődnek össze. A virágmotívumokban né-
hány jellegzetes alapforma ismétlődik, rombus-
szerűen elnyúló S alakok, keresztek, csillagok, 
szívalakok stb. (Lásd a mellékelt rajzokat.) A soro-
zatban ismétlődő motívumok mindannyiszor más-
más színekből tevődnek össze és ezzel fejezik ki 
a virágos kert változatosságát, színpompáját. 

Kevésbbé tetszetős, egyszerűbb térbeosztású és 
mintázatú szőnyeg a csiporovcii bolgár szőnyeg. 
Ezen is megkülönböztethetjük az alapszínt, amely 
itt többnyire vörös, a keretet, ez széles és rend-
szerint fekete, és az ezeken elhintett, kevésbbé 
tagozatos virágmotívumokat. Leggyakrabban a 
mellékelt rajzokon látható négy-öt alapformát 
találjuk. 

A bolgár szőnyegek kétségkívül keleti eredetűek 
és éppen ezért célszerű, ha elemzésük kapcsán a 
szomszédos népek és a keleti rokonnépek szőnyeg-
készítményeivel hasonlítjuk össze őket. Távolibb 
hasonlóságokat találunk Oroszország szőnyeg-
anyagában is, de itt a rendelkezésemre álló kép-
anyagban nem találtam elegendő támaszpontot. 
Semmiképpen sem hasonlíthatjuk a bolgár sző-
nyegek mintáit a görbevonalú szláv és török 
szőnyegmintákhoz. Nem hasonlíthatók hozzá a 
ruthén-föld virágos szövésű szőnyegei és a román 
szőnyegek még kevésbbé. Bomániának igen gaz-
dag, görbevonalasan mintázott, virágos szőnye-
geit Al. Tzigara Samurcas Párizsban kiadott 
(Ernst Henri) Tapis Roumains című gyűjtemé-
nyéből ismerem. Itt a bemutatottak közül egy-
néhány szőnyeg hasonlít a bolgárokéhoz, leg-
inkább a pirotiakhoz. Föltehető azonban, hogy 
ezek a többitől nagyon elütő szőnyegek a Bománia 
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területén élő turáni rokonságú népelemektől szár-
maznak, amit a munka nem jelöl meg közelebbről. 

Ha ezt a csekély összehasonlító anyagot félre-
tesszük, annál inkább szemünkbe ötlő az a hason-
lóság, amely a bolgár csiporovcii szőnyegek és a 
székely szőnyegek, az ú. n. festékesek közt mu-
tatkozik. Összehasonlításunk alapossága érdeké-
ben vessünk egy pillantást mindenekelőtt a Viski 
Károly székely szőnyegmintás könyvére (Nemz. 
Múz. Népr. Oszt. kiadványa). 

A hasonlóság első tekintetre annyira feltűnő, 
hogy önkénytelenül is inkább a különbségeket 
keresi szemünk. Az anyag, a készítés technikája, 
térbeosztás, díszítés meglepően egyező. Lényege-
sebb különbséget találunk azonban a színezésben. 

A székely szőnyeg jobban ragaszkodott a régi 
festékekhez. Színei tompábbak, kevésbbé tetsze-
tősek és kevésbbé változatosak. Fekete és ibolya-
szín nincsen benne, kékje, pirosa rendszerint csak 
egyféle. Viszont a székely szőnyeg fehér színét 
a bolgárban ritkábban találjuk meg, a csiporovcii 
alakjában soha. 

Feltűnő egyezés a közbolgár (csiporovcii) és 
székely szőnyeg közt, a vörös alapszín és a sötét 
keret. Az alapszín a székelyben tompább és a 
keret nem fekete, hanem többnyire sötétkék. 

A díszítő motívumok a bolgárban is pásztán-
ként, harántsávokban vagy keretekben helyeződ-
nek el, de rendszerint változatosabb csoportosu-
lásban, mint a székely festékeseken. A díszítő 
formákban a székely szőnyeg a négyzetalakból és 
a kockás tagozódásból indul ki, ferde vonalat 
ritkán alkalmaz. Ezzel ellentétben a bolgár min-
ták ferdevonalú, hegyesszögű és rhombus-alakú 
díszítésre törekszenek, kocka- és derékszög-alakot 
ritkábban követnek. Ez a tendencia különösen 
feltűnő a szegélyzetekben. A székely szegélyzetek 
többnyire Iépcsővonalúak, a bolgárok ellenben a 
fűrészvonalat alkalmazzák legszívesebben. 

A közbolgár szőnyeg leggyakoribb motívumai 
közül egy sorozatot a mellékelt rajzon mutatok 

be. Érdekes benne a részaránvtalan formák felé 
hajló továbbfejlődés. így jön létre az ágascsillag 
egyik alakjának mcgcsonkulásával, egy ág el-
hagyásával a madárka-alak, vagy az ágazatos 
forma. Ezek későbbi fejlemények, a székely 
festékesen ismeretlenek. Még újabbnak látszik a 
keretekben elvétve alkalmazott hullámvonal. 

A motívumok összehasonlításából kitűnik, hogy 
a székely és bolgár szőnyegnek két jellegzetes 
alapformája megegyező. Egyiket kockás-csillag-
nak, a másikat rhombus-csillagnak nevezhetném. 
Mind a kettőnek megfelelő alakú, elütő színű 
középfoltja van. 

A bolgár szőnyegek kétségkívül a népművészet-
nek igen régi elemeit őrizték meg. Hasonló for-
mákat már a török befolyás előtti időkből is isme-
rünk és ebben a tekintetben a híres bacskovói 
monostor régi kápolnájának egy faldíszére hivat-
kozhatom. Ez a minta a körvonalú térkitöltés 
kerethatásátől eltekintve még közelebb áll a szé-
kely szőnyegmintákhoz, mint a mai bolgár sző-
nyeg. Bizánci hatást legföllebb a kerek körvona-
lakban kereshetünk. Ezekre a régi ékítményekre 
a bolgár köztudat is úgy hivatkozik, mint a mai 
szőnyegminták őselődeire. 

Messzebbmenő következtetésekre egyelőre nem 
bátorodhatunk. Annyit azonban máris le kell 
szögeznünk, hogy a közbolgár, igen egyszerű 
mintázatú szőnyegeknek legközelebbi rokonául a 
székely festékest kell tekintenünk. 

IIa leszármazás szempontjából vetjük össze e 
két meglepően hasonló szőnyegtípust, akkor a 
színek kezdetlegességében, a derékszögvonal gya-
koribb voltában és általában a formák egyszerű-
ségében a székely szőnyeget kell régiesebbnek tekin-
tenünk. Ez a maga különállóságában nem fejlő-
dött, tehát — mint a bacskovói monostor fal-
dísze is bizonyítja — máig is kétségkívül közelebb 
áll ahhoz az ősi formához, ahhoz a közös törzs-
höz, amelyből a két rokon nép, a székely és a 
bolgár ősi szövőipara valamikor kiindult. 

SZILÄDY ZOLTÁN DB. 
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