
látni. Ugyanígy találhatunk meg mindent, ami 
a helyes, korszerű csomagolási szükségletet illeti, 
alapanyagoktól kezdve a grafikailag jó kiállított 
kartonage-munkáig. 

E g y é b i p a r m ű v é s z e t i tárgyakról álta-
lában még a borostyán, féldrágakő, gyöngy, üveg, 
fa, kerámiából, a fémből készített nyakláncokat kelí 
említeni, melyek a legváltozatosabb formákban 
voltak sűrűn láthatók, ugyanígy karperecek, násfák, 
fibulák, szalvétagyűrűk és egyéb apró díszmű-
tárgyak (nippek). 

Altalánosságban összegezve a látottakat, konsta-
tálható elsősorban az, hogy a német iparművészeti 
termelés általában kitűnő, márkás, technikai szem-
pontból kifogástalan minőségű munkára törekszik. 

Az ornamentikában és figurális díszekben a régi 
germán és északi népek műemlékcinek hatása 

kiszorította az expresszionizmust és az individualiz-
must, mely eddig a németeket jellemezte. 

Mindezek a tényezők igen érdekes fejlődési képet 
adtak egy olyan átalakulás idején, melynek vég-
eredményeit még most nem lehet elkönyvelni. 

Mindenesetre a termelő emberi tehetségnek újabb 
lehetőségeit lehetett konstatálni és a mindent egyen-
ruhával felöltöztető tömegtermelés helyébe sok 
helyen a nemzeti sajátságokat és a hazai föld 
szellemét ápoló egyéni otthonmunka és kézműves-
mesterség lépett, melynek újraélesztésével számos 
iparművész szellemi munká ja is termőtalajra lelt. 

Itt a vezetőszerepet az iparművész tölti be és 
remélhető, hogy ezen fejlődés az emberi minőség-
munkára jó eredményekre fog vezetni. 

LAKATOS ARTHUR 

ÁRKAYNÉ SZTEHLÓ LILI 
ÜVEGABLAKAI 

A z emberiség megunta a történelmi stílusok 
hamis utánzatait és ú j után vágyódik. Uj után, 

amelyben a lélek a fontos, amelyben az anyag csak 
a lélek formatalálása. Űj művészetet akar , amely 
nem utánoz, hanem alkot, amely nemcsak dísz, 
hanem megfelel az élet követelményeinek ; amely 
nemcsak külső szép, hanem belső tartalom i s ; 
amely nem fénykép, hanem a lényeget adja, amely 
nem fárasztja a szemet a sok apró részlettel, hanem 
egyszerűsége által gyönyörködtet. 

Az átalakulás nem simán, hanem a legélesebb 
szakadással ment végbe. Az „izmusok" a geometria 
törvényeivel akartak újat teremteni. Ebben téved-
tek, de mégis sok útravalót adtak a következő 
generációnak. Megtanították, hogy nem a sok 
részlet, hanem a lényeget adó egyszerűség a fontos. 
Ezt azonban már nem a geometria, hanem a lélek 
út ján akar ja elérni. Nem a külső szép, hanem a 
belső tartalom kifejezése a fontos. 

A modern művészet éppen ezen a téren hozott 
meglepő eredményeket, különösen az építészetben, 
mert a művészeti ágak közül az építészet áll leg-
közelebb a gyakorlati élethez. Természetes tehát, 
hogy minden ú j művészeti korszak az építészettel 
indul. Hozzáalkalmazkodva fejlődik a szobrászat, 
festészet és díszítőművészet stílusa. 

A modern művészeti törekvésekben sok olyan 
vonás van, ami a primitív jelzőt igényli magának. 
Ez lehet a magyarázata annak, hogy a modern szob-
rászok és festők oly nagy szeretettel fordultak, s 
fordulnak ma is a „primitív" népekhez, magához a 
nép formanyelvéhez, vagy a „primitív" középkori 
művészethez, amikor a maguk ú j lelkiségének 
megfelelő formavilágot akar ják kialakítani. 

Az egyházi művészetben is természetszerűleg 
elsőül az építészet alakult ki. A modern egyházi építé-
szetet közös problémák elé állítja az ú j anyag, a 
vasbeton alkalmazása. Különössé teszi az egyházi 
építészetet ennek sajátos problémája, a liturgiái 
követelményeknek a megoldása. Ezek a problémák 

olyanok, amelyek az idők folyamán már igen 
tökéletes megoldást nyertek. A legszebb és leg-
kielégítőbb megoldásokat az ókeresztény római, a 
román és a gótikus művészet, tehát a középkor 
„primitív" művészete adja, amikor a cél még leg-
tisztábban lebegett az építtetők és építők előtt. 

Akik a modern egyházművészet ú j stílusát meg-
teremtették, az eredeti követelményből indultak 
ki. A templom rendeltetéséből, ami egyik fontos 
meghatározója az ú j stílusnak. A másik az anyag, 
s a vele kapcsolatos konstrukció. 

A modern építészet egyik jellemzőjéül jelöltük 
meg a sík felületek kedvelését. Olyan műfajok 
vállalkozhatnak tehát a modern épület díszítésére, 
amelyek ezt a törekvést természetüknél fogva nem 
akarják megbontani : a falba, fülkébe simuló 
szobor, a fallal szinte egy síkba tapadó lapos relief, 
a freskó és nem utolsósorban az üvegfestészet. 
A szobrászatban, freskóban, üvegfestészetben is 
meg kell nyilvánulni ugyanazoknak a stílussaját-
ságoknak, amelyek a modern építészetet jellemzik 
Tehát a kompozícióban, nem részletekre, hanem 
nagy összefogásra kell törekedni, s bennük bizo-
nyos konstruktív, architektonikus jellegnek kell 
bennük megnyilvánulni. Ezeknek a műfajoknak az 
újjászületését azonban nemcsak az építészet, hanem 
maga a korszellem is követeli. 

Az ű j technikai és stílusbeli törekvéseket ma már 
világosan észlelhetjük a festészetben, a szobrászat-
ban, s minden egyéb művészeti ágban is. A szob-
rászok és festők, tudatosan, vagy tudattalanul, de 
már most úgy komponálják müveiket, mintha 
épületre készítenék. 

Az architektúra egységét az üvegablak zavarja 
legkevésbbé, éppen mert a falak nyílásait, az ablako-
kat tölti ki. Célja a megvilágítás mellett természete-
sen a díszítés és a hívek áhítatának a fokozása is. 

Az üvegfestészet első virágkora a gótikus építészet. 
A gótikus üvegablak célja a belső tér misztikus 
hangulatának a növelése is volt. Ma is erre törek-
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szenek. De ezt nem lehet elérni az olaj kompozíció-
nak az üvegre való egyezerű átvitelével. A művé-
szeteknek örökérvényű törvényei vannak, amelyek 
sajátos vonatkozásban állanak az anyag technikai 
lehetőségeivel. Az üvegfestménynek is meg vannak a 
maga sajátos technikai és anyagszerű követel-
ményei. Mindenekelőtt az a körülmény, hogy több 
színes üvegdarabból van összekomponáíva, s rajzát 
részben a keretül szolgáló ólom, részben a bele-
égetett ú j színárnyalatok és tónusok adják. A több 
darabból való összeállítás, valamint az ólomnak 
határozott kontúrokat adó jellege bizonyos sík-
szerű stilizáltságot követel. Másrészt a tervezőnek 
szem előtt kell tartania az ablaknak síkszerű 
voltát, alkalmazkodnia kell az architektúra tér-
elosztásához, a kívánt erősebb, vagy gyengébb meg-
világosításhoz. Az üveg kolorizmusában is érvénye-
sülni kell tehát a természettől való elvonatkoztatás-
nak, stilizálásnak, dekoráló tendenciának. Ezeknek a 
körülményeknek a helyes szem előtt tartása teszi 
alkalmassá az üvegablakot az architektúrával való 
közös alkalmazásra. 

Az előbb említett két modern templomunk, 
valamint a legkorábbi győr-gyárvárosi templom, 
amelyek az egyetemes egyházművészet fejlődésében 
is úgy kronológiájukkal, mint kvalitásuknál fogva, 
előkelő helyet foglalnak el, egyúttal a modern 
magyar üvegfestészetnek is fontos állomásai. 
Mindegyik üvegablakait Árkay Bertalanné Sztehló 
Lili tervezte, a kivitelezés pedig Johan és Majoros, 
illetve Johan és Palka munká ja . 

A győr-gyárvárosi templom 1929-ben épült. 
Árkay Aladár nagyszerű alkotása, de tervezésében 
már fia, Bertalan is résztvett. A templom belső hangu-
latához nagymértékben járulnak hozzá a hatalmas 
méretű, színes ablakok, Sztehló Lili első kiváló alko-
tásai. A négy, 7 méter magas üvegablak 28 jelenet-
ben mutat ja be Krisztus életének főbb eseményeit. 
Meleg színek, könnyed ritmusokban alakuló formák, 
megható líraiság jellemzi ezeket az ablakokat. 
Ügy technikai kivitelükben, anyagszerű megter-
vezésükben, mint az egyszerű, zárt kompozícióban, 
annak tektonikus jellegében hiánytalanul beszélnek 
a modern művészet problémáiról. 

Az új magyar egyházművészet alkotása a város-
majori templom, Árkay Aladár műve, amelynek 
díszítését a legjobb fiatal művészgárda végezte, 
E helyen azonban csak Sztehló Lili üvegablakaival 
foglalkozunk. A szentély óriási ablakát, a Jézus 
Szívét ábrázoló hatalmas üvegkompozíció tölti ki. 
Középen a jobb kezét áldásra emelő, s balját szívén 
tartó Jézus hatalmas, archaikusan stilizált alakja 

foglal helyet. Merev tekintetéből jóság és szeretet 
árad. Körülötte éneklő és zenélő angyalok alakjai 
teszik gazdaggá a nagyszerűen „felépített" kompozí-
ciót. Nem mutat naturalisztikus formákat, stilizált 
vonalai és színei mégis a valóság illúzióját keltik 
bennünk. Árkayné ügyesen olvasztja egybe a képel-
gondolást a darabokból álló anyaggal. Az üvegabla-
kok még nem készültek el teljesen. A templom 
művészi hatása pedig csak akkor bontakozik ki a 
maga egészében, ha a fehér üvegek helyére végig 
színes kompozíciók fognak kerülni. 

Sztehló Lili művészetének harmadik fontos állo-
mása a Rimanóezy Gyula által emelt pasaréti 
ferences templom négy üvegablaka, amelyek úgy 
művészi elgondolásukban, mint kivitelükben az 
előbbiekkel egyenértékű alkotások. 

Művei nemcsak a magyar határokon belül, 
hanem a külföldön is nagy sikereket arattak. 
Szent Erzsébetet ábrázoló műve 1933-ban meg-
nyerte a milánói iparművészeti kiállítás Grand 
Prix-jét, az 1934-ben rendezett egyházművészeti 
kiállításra készült Angyali Üdvözletét Mussolini 
vette meg az újon épült Littoria város temploma 
részére, Magyarországi Szent Erzsébetet ábrázoló 
üvegfestményét pedig az azóta tragikusan elhúnyt 
Dollfuss kancellár vásárolta meg a Seipel-kápolna 
díszítésére. A Mussolini által megvásárolt kompo-
zíció Sztehló Lili egyik legjobb alkotása. A témaadta 
lelki állapotok hiánytalan éreztetése mellett nagy 
érdeme az anyagszerűség teljes tiszteletbentartása. 
Nincs egy vonal, egy színárnyalat, amely akár a 
belső tartalmat, akár a technikai kivitelt illetőleg 
felesleges volna. Az alakok fő vonalait természet-
szerűen az ólomkeretek, illetve keskenyebb sötét 
üvegsávok adják. Gondosan figyel arra, hogy a 
lehető legkevesebb utólagos átszínezésre legyen 
szükség. Az üveg eredeti színeivel való komponálás 
a célja. Ez azonban az igazi művész, s így Árkayné 
részére nem jelent korlátokat. Az arcok, melyek 
egy-egy nagyobb lemezből képezvék, alig tüntetnek 
fel ú j színbeégetéseket, illetve maratásokat. Csupán 
a haj van újólag festve, s a szemek, a száj finom 
vonalai. A technikai kivitelen túl ki kell emelni a 
két alak harmonikus kiegyenlítését, arányos tér-
kitöltő szerepét. Hasonlóan finom lélek-kifejcződés-
sel találkozunk a Magyarországi Szent Erzsébetet 
ábrázoló kompozíción is. 

Sztehló Lili egyike azoknak a fiatal magyar 
művészeknek, akik megtanulták Róma levegőjé-
ből, hogy a modern, igazi egyházművésznek milyen 
szempontokat kell maga előtt tartania, s hogy kell 
a keresztény művészi közösséget szolgálnia. 

NAGY ZOLTÁN 

RÉGI KISÁZSIAI SZŐNYEGEK 
T T a z á n k b a n a szőnyegkészítés kisázsiai hatások 

alatt csak szerény mértékben és igen szűk kör-
ben folyt. Oklevelek és egyéb írott források szórvá-
nyos adataiból sejtjük, hogy több ízben és több he-
lyen is próbálkoztak régi eleink szőnyegkészítéssel. 
E kísérletezéseknek csupán egyetlen hírmondója 

maradt reánk : az Iparművészeti Múzeum azon 
csomózott szőnyege, mely 1723-ban készült Erdély-
ben. E mű szellemében és konstrukciójában a régi 
keleti szőnyegek mintáját követi, bordűrje is az 
Usakban készült „erdélyi" szőnyegek hatszögű 
medaillonokban elhelyezett karmos arabeszkes 
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