
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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díszeken alapul, tükrének rajza a keleti mintaképet 
azonban már elveti s egy régi magyar hímzésről 
is ismert virágtővel díszíti azt. Magyarországnak a 
szőnyeg készítésében vitt kis szerepe ellenére is 
nagy a jelentősége a keleti szőnyegművészet tör-
ténetében. Hazánk az elsők egyike volt ugyanis, 
hová a keleti művészet e csodálatos és sajátságos 
termékei korán jutottak el. Őseink különös elő-
szeretettel viseltettek a szőnyegek iránt . Lakásaik 
és sátraik fényűző berendezéseinek szerves kiegé-
szítőivé váltak. Erdélyben a templomok padjait is 
ízzel borították. A magyar szőnyegszeretet e ked-
vező atmoszférájában a keleti eredetű szőnyegek 
oly halmaza rakódott le, melynek roncsai még ma 
is elkápráztatják a nagyvilág műgyűjtőit és mű-
szeretőit. Az erdélyi templomokban felhalmozódott 
keleti szőnyegek ritka értékeit és jelentőségét a gyűj-
tők és a szakférfiak már korán felismerték. Gyűjte-
ményeik féltve őrzött kincseit és ritkaságait már 
hosszú évtizedek óta innen vásárolják és szerzik be. 

A szőnyegek régi klasszikus hazá ja Perzsia. Az 
iráni mesterek emelték Kelet e legszebb művészeti 
ajándékát a legnagyobb és legcsodálatosabb tökélyre. 
A sejtelmes és megkapó színpompa mellett gazdag 
növényi ornamensekkel, ember és állatalakos jele-
netekkel és egyéb díszítményekkel olyan bámulatos 
remekeket tudtak létrehozni, melyek magasságára 
és tökélyére semmi más nemzet és semelyik más 
nép feljutni sohasem tudott. A kisázsiai szőnyeg-
készítés is (nagy általánosságban tekintve) ennek 
a nagy művészi gócpontnak a kisugárzása és állandó 
befolyása alatt létrejött művészet. Legfőbb elemei a 
perzsa művészetben gyökereznek. Annak elemeivel 
létesült, de természetszerűleg erős átalakításokkal 
és egyéni sajátságos elemekkel átszűrt mintegy 
redukált kiadása. Formakincse állat- és ember-
alakos ábrázolások nélküli, geometrikus és növényi 
elemekből áll. Ezeket azonban oly pazar gazdagság-
gal és ötlettel tudja variálni és előállítani, hogy 
sok esetben a perzsa szőnyegekkel egyenértékű, 
vonzó és páratlan bájosságú alkotásokat produkál. 

A keleti szőnyegművészetnek csak a felénk eső, 
újabb része ismeretes. A kezdete, fejlődése és tör-
ténetének régebbi szakasza az ismeretlenség ho-
mályába vész. A szőnyegművészet termékeit és 
remekeit ilykép csak a XT. század első felétől 
kezdve kísérhetjük nyomon. A reánk maradt 
emlékanyag legrégibb darabjai a fejlettség olyan 
fokát árulják el azonban, melyek kétségtelenné 
teszik, hogy a szőnyegkészítésnek m á r több évszá-
zados fejezetei zajlottak le, míg a szőnyegművészet 
e magas fokra feljutott. A napjainkig fennmaradt 
csekélyszámú emlékek ornamentikája mértani ele-
mekből alakult. A merev, egyenes és törtvonalú 
ornamentum legfőbb díszei a foradékos ékítésű és 
arabeszkes körvonalú, egymással váltakozó medail-
lonok. A keretben majd nyolcágú csillagokat, 
ma jd pedig stilizált kufi írásjegyekből alakult 
motívumokat látunk. A kisázsiai szőnyegtípusok 
későbbi kialakalásaiból és fejlődéseiből visszakövet-
keztetve, kétségtelen, hogy ezek az elmerevedett és 
elstiüzálódott elemek eredetileg szintén naturalisz-
tikus virágdíszítések lehettek s csak а XV. sz. 
elején válhattak merevvé, sematikusakká és ennyire 
stilizáltakká. 

A kisázsiai szőnyegkészftés e korbeli emlékei 
csak igen szórványosan és elvétve maradtak reánk. 
A korabeli itáliai, német és németalföldi fest-
ményeken azonban gazdag bőségben leljük képes 
ábrázolásaikat. Minthogy egy ilyen rajzú szőnyeg 
szép példánya i f j . Hans Holbein azon festményén 
is reánk maradt , melyen a piktor Gisze kereskedő 
arcvonásait örökítette meg 1632-ben, a német 
műtörténészek az ilyen tipusú termékeket H о 1-
b e i n s z ő n y e g n e k nevezik. Ez a megjelölés 
általános el ter jedésű; manapság is ezt használják. 
Ez az elnevezés azonban helytelen, s nagyon egy-
oldalú is, mert а XV. századi festők műveit szem-
lélve kitűnik, hogy Holbeint megelőzőleg már más 
festők örökítettek meg ilyen szőnyegeket. Ez alapon 
akár Martegna-szőnyegeknek is nevezhetnek őket, 
mert id. Hans Holbein (1470—1524) és if j . Hans 
Holbein előtt már Martegna (1431—1506) is meg-
örökítette az ilyen remek típusú szőnyegek egyikét 
a veronai S. Zeno Maggiore templom azon képén, 
mely az angyalok által körülvett s a gyermek 
Jézust tartó trónoló Madonnát ábrázolja. Domeníco 
Ghirlandaionak (1449—1494) a firenzei Uffizi-kép-
tárban lévő trónoló Madonna-képét is láthat juk a 
mértani díszű szőnyegek egyikét. Éppen ezért leg-
főbb ideje volna az általánosan elterjedt Holbein-
szőnyeg megjelölést igazságtalan voltánál fogva 
elvetni s helyette a tényeknek megfelelően a mértani 
díszű szőnyeg megjelölést használni. 

A mértani díszítésű szőnyegek készítésének 
utolsó szakaszában lépnek fel a geometrikus 
ornamensektől lényegesen eltérő mustrájú a r a -
b e s z k e s U s á k - s z ő n y e g e k . Ezek tükrét 
mértani idomokká merevedett növényi elemekből 
rajzolják olyként, hogy az egymást keresztező 
palmettás indák folytatólagos csillagos mustrát 
alkotnak. Keletkezési idejüket Girolamo dai Libri 
(1474—1555)-nek a veronai városi múzeumban 
levő trónoló Madonnája és Pontormo-nak a római 
Borghese-képtárban levő azon festménye alapján, 
melyen Spanocchi Cervini kardinális, a későbbi 
Marcel pápa képmását örökítette meg, а XVI. 
század elejére tehetjük. Mintegy másfélszázados 
fénykor u tán erős hanyatlásba megy. A kassai 
múzeumnak az egyik ismeretlen szepesi festőtől 
származó azon képén, mely az 1682-ben elhúnyt 
Görgey Lászlót ábrázolja a ravatalon, láthatjuk, 
hogy e korban az arabeszkek merev rendszere mái-
megbomlott s a keretet is nyolcszögü rozettás 
otromba inedaillonok díszítik. 

A mértani mustrás szőnyegek közelebbi készítési 
helye ismeretlen, az arabeszkes szőnyegek azonban 
gyaníthatólag már Usakban készültek. Ez a város 
a kisázsiai szőnyegek készítőinek egyik legnagyobb-
szabású gócpontja. Kiváló mesterei fantáziagazdag-
ságának és ügyességének köszönhető, hogy а XVI. 
és XVII. században nyolc szőnyegtípus teremtődött 
meg produktumai között, melyek mindegyike nagy 
népszerűségre téve szert, szépségükkel és kiváló 
kvalitásaikkal a kisázsiai szőnyeggyártás élcsoport-
jaiba tartoznak. 

A perzsa szőnyegművészet nagy befolyásától 
az Usak-szőnyegek sem tudtak szabadulni. Ez a 
nagy behatás főleg а XVI. században készült 
n a g y U s a k-szőnyegeken figyelhető meg a 
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legjobban. Ezek rajza a Szafida-kori tiszta perzsa 
szőnyegmintákon alapul. Nagy Usak nevüket a 
kisázsiai szőnyegek között méretre nézve feltűnően 
elütő terjedelmük ( 5 x 2 , 4 x 2 % m) miatt nyerték. 
Ilyen nagyságú, 10—12 négyzetméternyi szőnyegek 
más kisázsiai szőnyegtípusban nem is készültek. 
Tükrük közepét nagy arabeszkes díszű medaillon 
foglalja el, sarkaikat leveles szegélyű medaillon-
részletek ékítik. A közbeeső teret pedig ugyancsak 
a perzsa szőnyegekből átvett f inomrajzú virág-
indák ékítik. Keletkezési idejük а XVI. század első 
felétől а XVII. század közepéig terjedő szakra esik. 

A nagy medaillonos Usak-szőnyegek egyik tej-
testvére, illetőleg válfaja a c s i l l a g o s U s a k -
szőnyeg. Színezésben erősen egyezik. Tükrében 
azonban nyolcágú nagyobb és négyágú kisebb 
csillagok váltakoznak. Készítési idejük is a nagy 
Usakéval egybeesik. 

A perzsa művészet befolyásainak hü tükrei a 
k i s U s a k-szőnyegek. Piros mezejük közepén 
kisebb medaillon díszlik ; keretében pedig felhő-
szalagok, illetőleg palmetták sorakoznak. Hasonló-
lag korunk perzsa könyv-, illetőleg kéziratkötései-
hez. A kis Usak-szőnyegek virágkora а XVI. század 
közepétől а XVII. század közepéig terjedő száz év. 

A kisázsiai szőnyegek sajátságos csoportja az 
újabban f e h é r U s a k - n a k keresztelt emlékek. 

Szaracén származású növényi és csillagos díszei 
szokatlan romboid-idomokká merevedtek. Ezen 
mustrájuk után madaras szőnyegeknek is nevezik 
őket. Helytelenül, mert az újabb időkben is elő-
került további emlékanyag alapján kétségtelenül 
kimutatható, hogy ezen ornamentumok a növény-
világ elemeiből stilizálódtak cl. А XVI. század végén 
kezd felbukkanni és divatba jönni e szőnyegfajta 
s szeretete az egész VXII. század folyamán át tart. 

E csoporthoz csatolódik az ugyancsak fehéralapú 
g o l y ó s U s a k - s z ő n y e g . Ennek fődíszítő eleme 
a tükrét kitöltő hármas golyó. Ez az egyéb texti-
liákon is előbukkanó hármas golyó : Buddha taná-
nak a jelvénye. А XVI. század végétől а XVII. 
század közepéig terjed készítési idejük. A késői 
darabok tükrében a boltív is megjelenik. Minthogy 
golyós díszei fekete festékkel készült anyagból 
vannak csomózva, szép példány alig maradt reánk. 
A fekete festék ugyanis a szálakat megemészti s 
így az eredeti díszítéseknek csak foszlányai és 
erősen lestrapált példányai maradtak fenn. 

A kisázsiai szőnyegek reánk nézve legfontosabb 
csoportját az úgynevezett E r d é l y i - s z ő n y e -
g e k teszik. Ezek virágornamentikái a mi népünk 
díszeivel jóformán teljesen egyezőek, aminek magya-
rázata csak az a nagy befolyás és hatás lehet, 
melyet az előnyomuló török hímzéseivel, kerámiá-
jával, ötvösműveivel és egyéb művészeti termékeivel 
a magyar művészetre tett. Ezen szőnyegtípus leg-
régibb darabja az 1600 körüli évekre tehető. Az 
e kori darabok tükreit díszedényekből kinövő virágos 
és leveles indadísz tölti ki. Kétségtelen, hogy ez a 
díszítés a perzsa arabeszkes indákban és palmetták-
ban gyökeredzik s hogy ezeknek a kisázsiai ízlésnek 
megfelelő stilizálásából alakult. 

Az „Erdélyi-szőnyeg"-eket díszítésük alapján 
hat csoportra oszthatjuk. A legrégibb, vázákból 
kinövő indás-virágos és leveles díszek leegyszerű-

sítéséből alakul ki korrendben az a második csoport, 
melynél a tükröt a hossztengely irányában sorakozó 
virágok, rozetták és palmetták, valamint kétolda-
lasan elrendezett virágos indák alkotják. Ezek 
további leegyszerűsítéséből létesül a harmadik típus, 
melynek rajzát szétszórt virágok és virágos indák 
adják. Az „Erdélyi-szőnyeg"-nek negyedik szépséges 
csoportja a rozettákkal (nárciszvirágokkal) szegett, 
négyszögletes és virágcsokros medaillon-tükrös. A 
következő alcsoportba a kis Usak-szőnyegek hatolda-
las közép medaillonjaival ékített emlékek tartoznak. 

Az Erdélyi-szőnyegek keletkezési főidejük а XVII. 
század. Elvétve а XVIII. század közepéig is készülnek 
egyes darabok, ezek azonban már nem olyan tiszták; 
erőtlenek. 

Ezeknek a szőnyegeknek még mai napság is 
Erdély a főlelőhelye. Az ottani templomok padjain 
és falain nagy tömegben díszlenek. Kétségtelen, 
hogy a török hódoltság maradványai ezek a szőnye-
gek, melyeket az erdélyi lakosság annyira meg-
kedvelt, hogy az usaki műhelyekben ezt a saját-
ságos, különálló típusú szőnyeget kizárólagosan 
Erdély számára készítették és exportálták. A szállí-
tást — a régi adatok tanúságai szerint — főleg 
a brassói kereskedők bonyolították le. 

A kisázsiai szőnyegművészet nagy kincsei az 
imaszőnyegek is. Ezek rajzaik eltérőségei szerint 
a J о r d e s z-, a L a d i k- és а К u 1 a-szőnyegek 
nagy és általánosan ismert csoportjaira oszlanak. 
Korban legrégibbek és egyúttal legbecsesebbek a 
nyugat-anatóliai Jordesz városkáról elnevezett dara-
bok. Ezen szőnyegek fénykora а XVII. századra 
terjed. Legrégibb ismert példánya az Iparművészeti 
Múzeum selyemszőnyege. Ennek kerete az úgy-
nevezett oroszlános (heráti) mustrával van díszítve 
s ra jzának egyéb motívumaival is bizonyítja, hogy 
a Jordesz-szőnyegek főbb gyökerükben az indiai 
szőnyegek díszítő elemeivel vannak összekötve. 
Az Iparművészeti Múzeum 1600 körüli évekből 
származó selyem Jordesze sajnálatos módon csak 
töredékeiben maradt reánk. Radisics Jenő bukkant 
reá egy erdélyi parasztház küszöbén, ahol egyszerű 
rongy gyanánt szolgált. Hiányzó darabjait — 
melyekből a parasztasszony papucsot készített — 
többé előkeríteni nem lehetett. E szőnyeg sűrűsége 
bámulatraméltóan jelentékeny : 3744 csomó esik 
egy négyzetdeciméterre ; vagyis az egész szőnyeg 
mintegy 300.000 csomókötéssel készült. 

A kisázsiai szőnyegek а XVIII. század közepe 
felé finomságukból veszteni és művészi kidolgozá-
saikban rohamosan hanyatlani kezdenek. A díszítő-
elemek rajzai fokozatosan eldurvulnak s a tagozások 
is elvesztik helyes arányaikat. A dekadencia ezen 
korában alakulnak ki a Mudsur, Melasz, Kirsihir, 
Bergamo és az anatóliai szőnyegek általános névvel 
jelölt más csoportjai. Ezek azonban túlnyomólag 
már csak halvány visszfényei az egykori remekeknek. 
Ettől kezdve a kisázsiai szőnyegkészítés erősen 
fogyni kezd jelentőségéből. Egykori nagy magassá-
gaiba felszárnyalni jöbbé már nem tud. Napjaink-
ban a modern európai gépszőnyegek s a különböző 
háziipari, manufaktúrák termékei mindjobban kez-
dik leszorítani piacairól, melyeket az európai vám- és 
valutáris nehézségek miatt amúgv is csak igen ritkán 
tud felkeresni. MIHALIK SÁNDOR 
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