
So m o g y i An ta l

ÁRKAYNÉ SZTEHLO LILY MŰVÉSZETE

Volt az egyházrnűvészetnek oly szakasza - egészen még talán most sem
vagyunk túl rajta -, amikor naturalizmustól és az édeskés szentírnentalízmus
tól elforduló, új utakat kereső művészek a korai középkor primitiv művésze

ténél kerestek irányítást a vallásos rnűvészet megújítására. Mint már ilyen
kor történni szokott, az úttörők új meglátása hamarosan divattá lett, és így
tanúi lehettünk annak, hogy sokan a középkor primitív mestereinek esetlen
torzságát még fel is fokozva utánozták anélkül, hogy azoknak a hiányos tudás
ellenére is megkapó naivitását bele tudták volna adni alkotásaikba. Ebben a
jelenségben láthat valaki szellemi bomlásjelenséget is, az agyonművelt és el
finomodott modern ember beteges vágyakozását a boldognak képzelt ősi egy
szerűség után, de nem lehet tagadni, hogy van a jelenségnek - legalább is
némelyeknél - más magyarázata is: a túlzott szubjektivizmus bizonytalanságá
ból elkívánkozó lélek vágyódása a szilárd alap után, valami abszolutum után,
amihez igazodni lehet, ami magatartást teremt, mert megtartó ereje van.

Ezek a gondolatok merülnek fel emlékezetemben és kínálkoznak önkénte
lenül is háttérnek, amikor megkísérlem az oly váratlanul, egy szörnyű bal
esetnek áldozataként, alkotó erejének teljessége birtokában elköltözött Sztehlo
Lily művészi arcképét felvázolni.

Kerek harminc esztendeje annak, hogya fiatal Arkay házaspár tanulmány
út keretében néhány napra meg-megjelent a római magyar intézetben. A
fiatal művésznő élete első és egyszerre nagyarányú megbizatásának terveivel
volt elfoglalva. Hozta magával az új győrgyárvárosi templom számára megren
delt ablakok vázlatait. A vázlatok a középkori színes ablakok alapos tanulmá
nyozásáról tanúskodtak, de egyben azoknak primí tívségét is igyekeztek követ
ni az emberábrázolásban. Kérte, mondjam meg őszintén véleményemet a váz
latokról, azzal a kívánsággal, amellyel az igazi művészek szeretnek megbizo
nyosodni arról, hogyalkotásuk mily visszhangra talál azoknál, akiknek kedvező

véleménye megnyugtató biztosítékul vehető arra, hogy céljukat sikerült elér
niök, Atbeszéltük az összes ablakokat s a megbeszélésnek eredménye az volt,
hogy az általában jól felépített kompozíciók lehetnek még egyszerűbbek. a
lényegetkimondó világossággal, az alakok ábrázolásában pedig nem szabad a
régi példákból kiindulni, hanem csak az ábrázolni kívánt cselekményből s a
személyek abban betöltött szerepéből. A középkori üvegfestményeket tanulmá
nyozni kell abból a szempontból. mint használták ki ezek a régi mesterek a
színes üveg anyagával adott művészi lehetőségeket, a bibliai események ábrá
zolásának módját viszont nem a régi mesterek műveinek utánzásából, hanem
magának a bibliai eseménynek elmélyedő szemléletéből kell meríteni és meg
állapítani. Ez első és egyszeri találkozás után sem a művésznőről nem hallot
tam, sem az átdolgozott terveket nem láttam. Annál nagyobb volt a megle
petésem, amikor Rómából hazatérve találkoztam a kész művekkel a győri

gyárvárosi templom drágakőragyogású ablakaiban. E nagy műnek művészi

rangját nem érzékeltethetném jobban, mintha idézem egy sokfelé megfordult
bécsi festőművész nyilatkozatát, akit Győr műemlékeinek megtekintésében ka
lauzoltam s aki kijelentette, hogy Győr sok elsőosztályú műemlékkel dicseked
het, de nagy barokk mesterek remekeiben hasonlókat Ausztriában is találni.
Amiért azonban külföldről is megéri Győrt meglátogatni, az Szent László her
mája a székesegyházban és Sztehlo Lily ablakai a gyárvárosi templomban,
mert mindkettő európai viszonylatban is páratlan.

Arkay Aladár, a templom tervezője, a rnűvésznő apósa, nem csalódott
tehát menye tehetségében. amikor számára az aránylag nem nagy templomban
ötvenhét négyzetméter ablakfelületet biztosított. A közönség azonban, különö-
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sen az intelligencia, eleinte értetlenül állt e remekművekkel szemben, amit
nem lehet csodálni, hisz a gyenge szokvány után itt egyszerre szokatlanul jó
templomi rnűvészetet kapott, amely egyáltalában nem adott alkalmat arra,
hogya hajszálak pontos kidolgozását, a bőr pórusainak hű feltüntetését, a
gesztusok természetes élethűséget és hasonló kvalitásokat meg lehessen álla
pítani. Tartozunk azonban az igazságnak azzal a megállapítással is, hogy nem
volt nehéz rávezetni őket a mű szépségeiriek meglátására és annak az igazán
nem magától értetődő ténynek értékelésére, hogy Sztehlo Lily a maga terüle
tén, a színes ablak művészetében tökéletesen megoldotta a modern egyház
művészet problémáját. Ebben segített neki az anyag természete is, mert a
színes üveg legértékesebb tulajdonsága a szín telítődése fénnyel, s ezt a ragyo
gást öli meg az, aki - mint a reneszánsz távlatért és plasztikus formákért
rajongásából kifolyólag tette - festési alapnak tekinti az üveget. Sztehlo Lily
pedig, mint a modern művészet általában, a középkor mestereitől átvéve a he
lyes technikát, színes üvegdarabokból rakja ki a tárgyat, amit ábrázolni akar
s az üvegdarabokat összeillesztő ólomfoglalatból alakítja ki a rajz vonalait. Ez
az eljárás megkívánja a művésztől. hogy mondjon le a távlat törvényei szerint
rnegszerkesztett térábrázolásról. kompozícióit síkban építse fel és rajzának
vonalait a végsőkig egyszerűsítse le. Ahány lemondás, annyi nyereség. Kű

lönösen a templom művészetében. A hívők előtt is, mert a szent személyek,
vagy események színhelye nem földi táj, hanem valami földöntúli, színből és
fényből összeálló világ, amelynek terében egész másvilági jelentőséget kapnak
még a szükségképpen ábrázolásra kerülő tárgyak is. A bibliai események idő

től és a helyszín esetlegességétől független érvényesség [ellegét veszik fel eb
ben a fénnyel telített színközegben, amelyben a színek harmóniája a zenéhez
hasonlítható hangulati hatással fogja meg a szemlélő lelkét. A rajz vonalainak
leegyszerűsítése pedig a szertartásos pózok, mozdulatok és kompozíciók felé
irányítja a tervező művész alkotó képzeletét. Ez okból csak bizonyos kis kör
ben - költői ihletést kívánó esetekben - alkalmas a színes üveg profán té
mák feldolgozására.

Am aki azt gondolja, hogya színes ablakokkal játékos könnyedséggel le
het a templomot misztikus hangulattal telíteni, az nagyon csalódik. Tény az,
hogy bizonyos színakkordok önmagukban, vagy mértani elemekből és stilizált
növénymotívumokból összeállított ornamentikával, - mint például az altenbergi
egykori cisztercita kolostortemplomban - vagy apró alakos, tisztára dekoratív
felfogású kompozíciókkal is tudnak nagyon erős hatású misztikus hangulatot
kelteni, de ha valaki, mint Sztehlo Lily tette, színes üvegkompozícióiban az
eszmei téma oly kifejezésére törekszik, hogy az az üveg természetének nem
csak figyelembevételével, hanem annak említett adottságait kihasználva a
figurális festmény től semmiben sem maradjon el, akkor annak az egyiptomi
szobrászokhoz hasonló nem mindennapi tehetséggel kell megáldva lennie, akik
tudvalevően a végletekig leegyszerűsített formákban tudták kifejezni az élet
teljes elevenséget. Ugyanez a törvény érvényesül a liturgikus cselekményeknél
előírt mozgások stílusában is. És erről az oldalról közelíthető meg Sztehlo Lily
művészete is. A legegyszerűbb pózok. az alig mozduló mozdulatok krístályo
sítva adják a lélek megnyilatkozását, a leegyszerűsített körvonalak alig mutat
kozó hajlatai teljesen tisztázva adják az általuk határolt formák életét.

Es az élet Sztehlo Lily alakjaiban a hit természetfölötti világával kapcso
latot tartó s ebben a világban otthonosan mozgó élet, amelyet tovább elemezni
nem lehet, de nem is szükséges, Megértéséhez egyengettük az utat néhány el
igazító gondolattal, melyekhez csak azt fűzzük még hozzá, hogy minden rnű

vészet igazsága abból áll, hogy tiszta formáját alkotja meg a különbözö emberi
magatartásoknak. A keresztény művészet felbecsülhetetlen értéke ebből minden
további magyarázat nélkül is kiviláglik. Ezzel nem mondjuk, hogy aki Sztehlo
LUy művészetét nem érti meg, nem jó keresztény, mert amint nem nehéz el-
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képzelni őszinte, sőt mély vallásosságot a gregorián értése nélkül, pedig az
igazán a legvallásosabb énekkulturához tartozik, ugyanúgy lehetnek vizuális
téren is látásra nem nevelhető jóravaló keresztények.

A nézőpont meghatározása után most már megkísérelhetjük áttekinteni
Sztehlo Lily alkotásainak szinte ámulatba ejtő gazdagságát. A gazdagságot
nemcsak a művek számának rendkívüli nagyságára értjük, - maga a művész

nő sem tudta ablakkompozícióinak számát - hanem inkább annak a kifogy
hatatlan leleménynek meglepő megnyilatkozására, amellyel a majdnem azonos
témakörben mozogva, nemcsak a feladat új átéléséről tanúskodó megoldásokat
talált, hanem mintha csak élvezte volna a nehézségekkel való birkózást, oly
kedvezőtlen méretezésű ablakokhoz tudott bravúros kompozíciókat készíteni,
amelyek a legtöbb művészt kétségbeejtették volna.

Képszerkesztő és lélekmegjelenítő páratlan tehetsége már legelső nagyobb
munkájában, a győrgyárvárosi templom ablakain oly tökéletes fokon jelentke
zik, mintha hosszú évek kísérletezésének és keresésének volna érett gyümöl
cse, pedig csak 1927-ben a mohácsi városháza számára készült s a mohácsi
vész emlékét megörökítő három, szecessziós példaképek hatását mutató ablak
előzi meg ezt a nagy sorozatot. S két év múlva itt állt előttünk Sztehlo Li ly
egyéni stílusa, amely értékesíti a mult nagy vívmányait és mégis annyira sa
[átos, hogy semmi mással össze nem téveszthető és annyira kiérett, hogy ural
kodó jellemvonásai tisztán felismerhetők. A színek összeállításáról nem szó
lunk, mert ahhoz az eredeti műveket kell látni, de a kompozíciókról megálla
píthatjuk, hogy felépítésük szinte monumentálísan egyszerű és könnyen átte
kinthető, az ablakok beállítása és mozgása szertartásos, ami kifejezésüket egy
szerre a szent történetek földöntúli szférájába emeli, az ábrázoláshoz felhasz
nált motívumok alkalmazásában pedig a legmesszebbmenő takarékosság ér
vényesül.

A mondottak megvilágítására elég legyen csak két ablakot említenünk.
Az egyik Szűz Mária életének néhány mozzanatát ragadja ki. A legfelső kom
pozíció azt ábrázolja, hogy Szent Anna az isteni dolgokra tanítja gyermek
lányát, akinél valamivel magasabban ül s jobb kezével is fölfelé mutat. Azon
nal tudjuk, hogya kettőjük közt elhelyezett nyitott könyv a Szentírás, és Szent
Annának ünnepélyes komolyságot és nevelői felelősséget sugárzó alakja szinte
sugallja, hogy itt a komolyan figyelő kis lányt az anyai nevelés az isteni ren
delések útjára készíti elő. A kettőjük alakját még szerosabban összekötő, fe
lülről induló sugárzás cikkcakkban lefelé haladva nagy egységbe fűzi az egész
ablak jeleneteit, - Szent Anna Szűz Máriával, az angyali üdvözlet, Szűz Má
ria és Szent Erzsébet találkozása, Jézus születése - végül csillagból kiáradva
szétterül a földön, ahol az újszülött Kisded fekszik, mellette térdelve imádkozik
a Szent Szűz, feje felett egy angyal lóbálja a turibulumot, amelyből a tömjén
füstje száll a magasba. Arcból, testtartásból, kézmozdulatból csak annyit áb
rázol, ami a kifejezést hordozza, de azt oly tökéletes biztonsággal, ahogyan az
egy Vaszary-tanítványhoz illik. Ha csak ezt az egy ablakot alkotta volna,
Sztehlo Lily nevét akkor is számon kellene tartani a megújult egyházmúvészet
nagyjai közt.

Kifejező erejének és fölényes tudásának csak még egy példájára szeretnék
rámutatni a győri ablakokon, melyek közül az egyiken kétszer is elénk állít
ja a művésznő a csodatevő Krisztus alakját. Az egyik a háborgó tenger le
csí llapítását, a másik Jairus leányának feltámasztását ábrázolja. Nem akarom
részletesen elemezni, mily mesterien tudja a veszedelmet egyetlen tanítvány
rémült alakjával és a tenger háborgásának képletes ábrázolásával érzékeltetni,
vagy az égő gyertyák közt fekvő halott képét oly meghatóvá tenni, csak arra
utalok, hogy mindkét kompozíción Krisztus jobbját felemelve mutatja minden
fölött uralkodó hatalmát, de míg a háborgó tengernek keményen parancsol,
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.addig az elhunyt leányzót gyengéden hívja életre ugyanazon isteni erejével,
kétséget nem ismerő nyugodt határozottsággal.

A győri feladat nagyszerű megoldása azonnal egy sokkalta nagyobbará
nyú vállalkozásra lelkesítette a fiatal rnűvészpárt. Arkay Bertalan megtervezte
a városmajori templomot, amelyben a színes ablaknak oly döntő fontosságú
szerepet szánt, amilyent az a gótikus építészetben töltött be. A nagy ablaknyí
lásokkal megépített gótikus templomok belső tere színes ablakok nélkül a túl
világítás miatt teljesen profán benyomást kelt, az architektura pedig élettelen
csontvázként hat. A városmajori templom építése sincs befejezve addig, míg
el nem készülnek a színesüveg ablakai, mert hisz a különben nagyon jó arányú
belső teret alakító architektura falai csak keretei akarnak lenni a hatalmas
színes ablakoknak, amelyek nélkül a túlvilágított belső tér nem tud elkülönül
ni a külső profán tértől s nem tudja szolgální azt a lelki összeszedettséget,
amelynek kedvéért kívánjuk a templomtól, hogy áhítatra hangoljon, akik te
hát ezt a templomot elmarasztaló bírálatban részesítik, igazságtalanul járnak
el, mert oly hatást várnak egy féligkész műtőI, amilyenre tervezője elgondolása
szerint is csak befejezése után lehet számítani. Szerencsére az ablakok karton
jai.megvannak s ígyelkészítésüknek művészetí vonalon akadálya nincs. Márís
kész a háborúban elpusztított ablakok közül kettő; a szentély zárófalának ab
laka és egy oldalsó ablak.

A győri ablakok kompozícióbeli monumentális egyszerűséget láttuk viszont
a kórus Szent Cecilia ablakán, amelynek éneklő és zenélő angyalai úgy lebeg
tek ritmikus rendbe állitva, hogya kompozíció valóságos zenei élményt keltett
a nézőben s így remek kontrasztként egészítette ki a vele szemben a padozat
tól a mennyezetig felmagasodó szentélyablak szinte lenyügözöen ünnepélyes
hatását. Ha a kórusablak festői kompozícióvá varázsolt zene volt, a szentély
ablaka előtt, amely feltámadt már romjaiból, imádandó titkok szent csöndjé
ben állunk és isszuk a szépség áhitatot sugárzó gazdagságát, amit fel nem
mérhető, csak ámulattal követhető bőkezűséggel terített ki a művész, A hat
méter széles és tizenkét méter magas hatalmas ablak öt egyenlő függőleges

mezöre van felosztva. A középső mezőnek felső felét Krisztus alakja tölti ki,
.aki az ókeresztény művészet hagyománya szerint ül a négy evangelista-szim
bólumtól közrefogott trónon, hosszúkás mandorlába foglalva tanításra emelt
jobbkarral, míg baljával szívére mutat. Ugyancsak a középső mezőben folyori
dárként felnövő szőlőindák fölött és búzakalászok közt emelkedik a sugárzó
kehellyel és ostyával ábrázolt oltári áldozat, a két szomszédos mezőben elhe
lyezett, imádva térdelő angyaloktól közref'ogva. Ez angyalok alatt egyik olda
lon a Szűzanya, a másikon Szent József álló alakja. A két szélső mezöt öt egy
más fölött álló hat.almas angyalalak tölti ki. akik közül alulról számítva a
második a baloldalon búzakalászt, jobboldalon pedig szőlőfürtöt tart kezé
ben. Az ablak alsó részén - az oltár mögött a gyartyatartók magasságáig 
nincs figurális, hanem legalul egy sáv víz látható halakkal s a víz partján dús
tenyészetű növényzet csodaví lága. Igy lesz ez ablak az eget a földdel összekötő

oltár titkának jelképe. Ennyi elég is arra, hogy cligazodjunk a hatalmas ab
lak felépítésén. Azt az áhítatot, amit a nemcsak méreteiben, hanem művészi

rangját tekintve is rendkívüli alkotás magából szuggesztiv erővel sugároz, még
pedig nemcsak egészében és nemcsak alakjainak szertartásos, lelkükben Is
ten jelenlétét felidéző magatartásán keresztül, hanem a növények és virágok
színeiben és vonalaiban is, szóval leírni nem lehet, az ennek a csodálatos
műnek szent titka, rnely csak az odaadó szemléletben tárul fel, aki ezt csak
egyszer is meglátta és megértette, az tudja, mi az az elmondhatatlan, amit csak
a művészet tud megmutaní.

A templom másik újra elkészült ablaka az ugyancsak tizenkét méter ma
gas és negyedfél méter széles oldalablak, amely a megváltás isteni drámájá
nak főbb mozzanatait szerkeszti egy képbe. Az egész ablakot négy, könnyen el-
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különíthető kompozíció tölti ki, amelyeket két ellentétes irányban mozgó cikk
cakk váz tart össze és foglal nagy egységbe, ami a középső részen mint a világ
terhét jelképező óriás kereszt nehezedik Krisztus vállára. Az ablakot koronázó
golgotakép. melyen a megfeszített Krisztus keresztjét madárrajként lecsapódó
angyalcsoport fogja közre, éppoly megragadó, mint a már említett középső

rész bámulatba ejt azzal a lelernényességgel, amellyel a művésznő a keresztút
több állomását sűríti egy képbe, vagy amily megrázó erejű a Krisztus sírbaté
telét ábrázoló kompozíció s amily egyszerű a föltámadást jelképező fény,
amely a szent asszonyok előtt tör elő a sírból. Érthető, hogy ez a remekmű

1937-ben a párizsi világkiállításon nagyaranyérmet nyert.

Hasonló elismeréssel találkozott a zsűri részéről a másik ablak is, amely
Szűz Máriát a három rózsafűzér titkainak rnegfelelően ábrázolja: Betlehemben,
amint fogadja karján a kis Jézussal a pásztorok és bölcsek hódolatát; mint a
fájdalmas Anyát, ölében a halott Krisztussal, feje fölött síró angyalokkal és
végül hódoló angyaloktól körülvéve mint mennyek királynéját. Ennek a nagy
szerű ablaknak kartorna is megvan s elkészítésre vár.

A városmajori templom ablakainak készítése 1932-től több évig elhúzódott
s nem egyszer fordult elő, hogya művésznő kénytelen volt a közizlésnek en
gedni, mert a közőriség nem tudott művészetének magaslatára felemelkedni.
Közben azonban ismét adódott alkalom, hogy egészen kivételen tudását ra
gyogtathassa. A mohácsi emléktemplom ablakain megalkotta Szűz Mária éle
tének képeit és a keresztút tizennégy állomását. A szép feladat megoldását
megnehezítette és a művésznő képszerkesztő tudását rendkívül kemény pró
bára tette az ablakok szélesség- és magasságrnéretének aránya: hatvan cen
timéter szélesség mellett öt méteres magasság: Ily méretű ablakokat kitölteni
az angyali üdvözlettel, illetőleg annak két alakjával vagy belekomponálni a
levételt a keresztről egy megrázó erejű pietarészlettel, s úgy ábrázolni a me
nekülést Egyiptomba, hogy azon Szent József, a szamáron Szűz Mária a kis
Jézussal s az útjukat kísérő angyal egymásfölött ábrázolva a földön haladó
vándorok benyomását keltsék a szemlélőben, és nemcsak az erőltetettség nyo
mát elkerülni, hanem a megszekott témák szokatlan előadásával azoknak a
hatását felfokozni: oly fölényes tudást tételeznek fel, amivel csak a legna
gyobbak rendelkeznek. Ugyanezt mondhatjuk a keresztút ablakairól is, ame
lyeknek megnyúlt méretei arra adtak alkalmat a művésznek, hogy ezt a szám
talanszor feldolgozott képsorozatot újjáalkossá. Régi ismerőse minden stáció
minden hívőnek, ha ezt a keresztutat járja, és mégis olyan, mintha Krisztus
kínszenvedésének útjáról most látna először képeket egy oly művésztől, aki
nek kezét nemesen érző szív vezette a mély átélésről tanúskodó képek meg
alkotásában.

A mohácsi ablakok, különösen a keresztút képei nagy részletformákból
épülnek fel, s ezeket is oly tökéletes biztonsággal kezeli Sztehlo Lily, mint a
csupa apró részletekből összerakott, káprázatos színgazdagságban szikrázó ab
laktípust, amilyennek alkotására a háborúban elpusztult székesfehérvári Szent
István-ablak készítése adott alkalmat. A sok apró darabból összeállított ablak
vibráló szépségét nagy formák felépítésére s így egy magános alakot ábrázoló
ablakok hatásának megelevenítésére használja fel a művésznő remek két pan
nonhalmi ablakán. Az egyik Geyza fejedelmet, a másik Szent Imre herceget
ábrázolja. Az egyik vad pogány erő, de egyben harcban álló nyugtalanság, a
másik csupa lélek, misztikus mélységekben gyökerező béke földöntúli nyu
galma. Az elvont formák kifejező erejének titkára s annak megértésére nehéz
volna világosabb példát találni, mint e két hasonló feladat megoldására ren
delt ablak összehasonlítását.

A második világháború kirobbanása előtt még elkészülhetett a szombat
helyi új szeminárium kápolnájának ablaksora, amely a hely rendeltetésének

278



megfelelően a papi pályára készülő fiatalok lelki életének formálására az in
tenzív áhítat szinte felülmúlhatatlan képeit sorakoztatja fel.

A háború utáni műveiben új irányba fordul Sztehlo Lily művészete. Bib
liai tárgyú kompozícióiban, mint a vasmegyei Szentkirály templomának és a
győri püspökvár kápolnájának ablakain, a középkori üvegrnűvesek elbeszélő

kedvéhez hasonló módon népesíti be ablakait a szent történetek emberi és an
gyali szereplőivel s díszítményül nem alkalmaz elvont geometriai idomokat,
hanem stilizált lombos fákat, virágokat és madarakat. Ezek a művei nem a
szertartásos fönség imádásra késztető kifejezésével, hanem az istenközelség és
kedvesség otthonos melegségével fogják meg lelkünket. Velük párhuzamosan
készülnek egyalakos ablakok a veszprémi székesegyházba, melyekről nagyobb
dicséretet nehéz volna mondani, mint egy világotjárt gyakori látogatója mon
dott: "Valahányszor napnyugtakor belépek a székesegyházba, úgy érzem ma
gam, mintha a chartrest katedrálisban volnék." Ettől kezdve készült, szenteket
ábrázoló ablakainak alakjait árnyalatosabb jellemfestés és díszes pompa hoz
zák közelebb a szemlélőhöz, természetesen anélkül, hogy az üveg anyagszerű

szépsége csorbát szenvedne.
Rövid időközökben három sorozat is készült a magyar szenteket ábrázoló

ablakokból. Az első a lébényi templomba, románkori építészetünk egyik leg
kiválóbb emlékébe készült s nemcsak a korabeli ornamentika felújítása miatt,
hanem művészi rangjánál fogva is tartja a színvonalat az ősi remekművel, be
illik hangulatába s gazdagítja szépségét. A második, az összes magyar szen
teket ábrázoló sorozat a sopronmegvei Hegykő templomába készült s a lélek
ábrázolásnak csodálatos mesterműve. A királyi fenségtől az aszkéta szigorú
ságig, a segítő jóság gyengédségétől a lelket lankasztó honvágy szornorúságáig
a lélek életének legmélyét reveláló jellemzés biztonságáról tanúskodnak ezek
a stilizált virágdíszükkel is páratlan szépségű ablakok. A szentély két ablaka
pedig, melyek Szent Vendélt és Szent Sebestyén vértanút ábrázolják, mély
tüzű színeík összeállításában vetekszenek a középkor legszebb ablakaíval, leg
alsó szakaszukban pedig oly virágokat varázsol a művésznő képzelete, hogy
szépségük mennyei mezők áhitatát illatozzák. A harmadik sorozat kartonjain
még elvégezte az utolsó simításokat a művésznő, s pár hónapon belül felragyog
a kész rnü abban a győri székesegyházzal egybeépült gótikus kápolnában,
amely Szent László hermáját őrzi.

Budapesten kívül a Dunántúl egész területére szétszórtan megtaláljuk
Sztehlo Lily alkotásait, de egy még 1959-ben eljutott az Alföldre is, Polgár
Hild Józseftől épített templomába: egy hat négyzetméteres ablak, amely Szűz

Máriát ábrázolja, ölében a kis Jézussal virágok közt. A két arc a virágok
közül nagy virágként világít ki ezen a népies művészet báját magas mű

vészi szmvonalra emelő ablakon, s a kis Jézus is gyönyörködve tart bal kezé
ben egy szál virágot. Ez a szál virág most már talán jelképévé vált annak a
hervadhatatlan szépségnek. amely Isten házának ékességére Arkay Sztehlo Lily
lelkéből ki virágzott.

Jegyzet

ARKAYNÉ SZTEHLO LILY a következő díjakat kapta:

1930. Iparművészeti Világkiállítás Monza, Gran Premio d'Arte.
1935. Világkiállítás Bruxelles, Grand Prix.
1936. Egyházművészeti Világkiállítás Róma, Gran Premio d'Arte.
1937. Triennale Milano, Diploma d'Onore.
1937. Világkiállítás Párizs. Grand Prix.
1938. Világkiállítás Varsó, Aranyérern.
1938. Iparművészeti kiállítás Budapest, Aranyérern.
1939. Kultúrminisztérium kiállítása Budapest, Elismerő oklevél.
1940. Triennale Milano, Gran Premio d'Arte.
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