
Szőnyegekről
]rU : H e rrm  ann A n t a 1 egyet tanár.*) 

(Másodilr, befejező közlemény).
i ^  A fali vagy szövött szőnyege*,

kárpitot nyugaton gobeiir.-nek hív
ják, Párisban a XV. században hí
ressé vált Gobelin nevű család után. 
Keleten és Keleteurópában tyilim 
vagy esilim a neve. Vízszintes 
vagy álló szövőszéken a kenderből 
készüli lánc fonalak közé apró ró
zsákra csinált színes sima vetülék
fonalakat vezetnek be és fésüszerü 
szerszámmal verik be. A padló 
(perzsa) szőnyeg pedig úgy készül, 
hogy kát-két kendei-láncfonalon át 
rövid fonalakkal csomót kötnél; és 
minden csomósort két vagy négy 
vetülékfonallal rögzítenek meg. Tíz 
négyzetcentiméterre 144—376 cso
mó esik. A plüsszerüen bolyhos 
szőnyegeket általán szmirnának ne
vezik. a bársonyszékén rövidre 
nvírottak perzsa néven szerepelnek. 
Vannak aztán más technikák is, 
melyek nem kézzel, hanem géppel 
készülnek.

A gobelin-szövés Flandriában a
4) A szőnyegkiállitást megnyitó beazód 

JkWonata.

XIV. és XV. században lendült fel 
s onnan átment Franciaországba. 
Arras, Bruges, Bruxelles, Pátis, 
Fontayncbleeu voltak a leghíresebb 
szőnyeg-heiyek, később átment a 
szőnyegkészifés Itáliába és Német
országba, Spanyolországba. A skan
dináv félszigeten külön technikájú 
és stilu szönyegszövés fejlődött ki. 
Magyarországon a gödöllői művész- 
telepen Belmonfe Leó és Giljoni 
kisasszony vezetése alatt a remek 
szönyegszövés fejlődött ki, különö
sen Körősfői Kriesch Aladár, Nagy 
Sándor és neje, Hippi Rónai Józ' 
Vaszarv János és Fatus hlek tér 
és kartonjai nyomán.

A fallszőnyegek használata az 
ókorba nyúlik vissza. Keleten a 
turkománok készítik a legnagyob
bakat, a legfinomabbakat Kurdísz- 
tánban. A kaukázusi szőnyegei szu
nyáknak nevezik. Gyönyörű nép- 
ipári és szépmüvészéti termékeket 
készítenek Magyarországon a ruté
nek, románok és szerbek. A dél
vidéki tyilim-technika és stilus alap
ján pompás tárgyakat alkottak a 
nagybecskereki szőnyeggyárban.

A csomózott szőnyeg valószínű
leg a szövöttből származott. Első

mesterei a XV. században talán az 
arabok voltak, ezektől ment át a 
perzsákhoz, onnan Indiába és KiS- 
ázsiáb?. A sebek pompás szőnye
geket ajándékoztak az európai fe
jedelmeknek. A perzsaszőnyegek 
szinpompéja hatással volt a ve
lencei képírók kolorit kezelésére.

Nevezetesek és sajátságos mus
tráikkal különbözők az anatóliai, 
kaukázusi, turkomán, beludzsisztáni 
és bokharen csomózott szőnyegek 
és az újabban felfedezett spanyol 
mór szőnyegek. Újabban európai 
válla kozók szőnyeggyárakat tarta- 
- x fenn Smirr.ában, Kazánban, 
bzultanátibar, Harekiban.

Az úgynevezett erdélyi szőnye
gek őbbnyire a XVII. századtól 
kezdve Konstantinápolyban és kör
nyékén készültek. Hiányzik belőlük 
a pe zsaszőnyegek központi csil
iagai. A középmezőt szögletes le
velek és virágú indák borítják. Az 
erdélyi szőnyegekhez hasonlók az 
u. n. imaszőnyegek, melyeken a 
rituális imájukat végzik a mozli- 
mok. Ezek nagyobbára a XVIII. és 
XIX. században készültek Kisázsiá- 
ban. A mohamedán imafülkét, mik 
a rabot ábrázolják két nagy, szép

nyuyvó Ívvel, melyről a mecset
lámpa csöng alá.

Magyarországon csomózott tech
nikájú szőnyegeket is gyártottak a 
gödöllői telepen és a torontáli sző- 
nyeggyár részvénytársaság műhe
lyében, különösen kőrösfői Kriesch 
Aladár és Horti Pál tervei szerint. 
Budapesti szönyegkereskedők, főleg 
az örmény dúsgazdag Agopián, 
becses szőnyegeket importálnak 
keletről.

A szegedi szőnyegszövő telep 
mindenféle technikájú szőnyegeket 
készit, melyek művészi érték, pom
pás minták, tartósság és olcsóság 
tekintetében a legeisőrendü .gyárt
mányokkal versenyeznek. A  telep, 
mely számos serdülő leánynak 
könnyű munkával szép keresetet 
nyujr, a városnak iparművészeti 
specialitása és érdemes a hatósá
gok és a közönség hathatós fel
karolására.

A szőnyegkiállitás díjtalanul 
megtekinthető december 31-ig, dél
előtt *10—12-ig és délután 2—4 
óráig. A telep üzemben lévén, egy
úttal tanulságosan szemlélhetők a 
szőnyegkészités különböző technikái.




