
Mielõtt a gyapjúból csomózott szõnyegek gondozására,
restaurálására és ideális körülmények melletti tárolására
térnénk, tekintsük át, hogy az erdélyi közgyûjtemények-
ben, templomokban található darabok milyen csopor-
tokba sorolhatók származási helyük, készítési idejük,
típusuk, nem kevésbé eszmei értékük alapján. Mivel
többszáz éves, felbecsülhetetlen értékû, 16-18. századi
anatóliai, ún. erdélyi szõnyegekrõl lesz szó, vizsgáljuk
meg konkrétan, miképpen kerültek helyükre, mi célt
szolgáltak, hogyan élték túl a mozgalmas évszázadokat,
hol vannak napjainkban, és milyen körülmények
indokolják a figyelmesebb gondozást, tárolást, s ha szük-
séges konzerválásukat, restaurálásukat.

Erdély évszázadokon át híres volt és híres ma is a
területén napjainkban is nagy számban fellelhetõ,
szebbnél szebb anatóliai szõnyegeirõl. Bármerre
vesszük utunkat Erdélyben - Kalotaszegtõl
Kolozsváron keresztül Segesvárig, Berethalomig vagy
akár Brassóig, Nagyszebenig - az útközben érintett
templomokban, múzeumokban szinte mindenhol
találkozhatunk egy-egy, jobb esetben több 16-18. száza-
di anatóliai szõnyeggel, szõnyegtípussal. Miért nevezik
a fent említett textíliákat „erdélyi szõnyegeknek”? – A
korábbi évszázadokban mindig is nagy szerepe volt az
erdélyi és felsõ-magyarországi várakban, kastélyokban,
udvarházakban és a gazdag polgári otthonokban a
keleti szõnyegeknek és európai falikárpitoknak. Thaly
Kálmántól (1839-1909) tudjuk, hogy „II. Rákóczi
Ferenc fejedelemnek ilyen fal- és padlatborító minden-
féle drága szõnyege annyi volt, hogy ha az udvar uta-
zott, az udvarmester társzekereken küldötte elõre a
munkácsi, pataki tárházakból a szebbnél szebb ilyen
’házöltözékeket’, melyeket aztán ott, ahol a fejedelem

megszállni kívánt, elõre felfüggesztették a szobák
falaira, bevonták velük a lépcsõket, padlatokat, úgy,
hogy pár óra alatt a legegyszerûbb nemesi udvarház is
fejedelmi fényû palotává volt átvarázsolva”. 1

Európában a keleti szõnyeg a legritkább esetben került
a padlóra, többnyire az asztalokat, ládákat, padokat
takarták le velük, Magyarország területén azonban
„Már a XIV. században megindult behozataluk
hazánkba a velencei kereskedelem közvetítésével. Az
árusítás központja Észak-Magyarország és Erdély
városai voltak. A XV. század elsõ felében nemcsak az
egyház és a fõnemesek birtokában volt sok szõnyeg,
hanem Budán a polgárok és nemesek házait is ezzel
díszítették. Hihetünk tehát Szerémi Györgynek
(1490k.-1548 után), akinek emlékiratából kitûnik, hogy
a XVI. században a szobák falait szõnyegek borították,
a padlóra is drága szõnyegek kerültek, ami nélkül még
a táborban sem akartak szûkölködni ”.2

Voit Páltól értesülhetünk arról, hogy a szõnyegek több-
sége „kisázsiai török készítmény és különféle
kereskedelmi utakon, görög, rác és szász kereskedõk
közvetítésével került Erdélybe és Felsõ-
Magyarországra”.3 És, hogy „Elterjedtségük és lelõhe-
lyük miatt a kisázsiai török szõnyegek bizonyos gyakran
elõforduló típusát a külföldi szakirodalom is ’erdélyi’
szõnyegeknek nevezi. E becses darabokból még igen
sokat õriznek ma is Erdélyben protestáns templo-
maink, ahol mint díszes padtakarók, már a XVI.
századtól kezdve divatban voltak”.4

Voit Pál szavait idézve megtudhatjuk hogyan és miért
kapták nevüket az „erdélyi szõnyegek”, hol készültek,
honnan és mely korból származnak, hogyan jutottak el
hazánkba és milyen célt szolgáltak, milyen típusaik voltak
és - a korabeli szóhasználattal – miként nevezték õket. 
Napjainkban nem kis fejtörést okozhat egy-egy szõnyeg
elnevezésének megfejtése, még akkor is, ha tudjuk,
hogy „… a ’skarlát szõnyeg’ a vörös, valószínûleg az
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1 kép. „Skarlát szõnyeg” 2 kép. „Fejér szõnyeg” ” 

4 kép. „Oszlopos skarlát szõnyeg” 3 kép. „Skarlát tarka vörös (arabeszkes) szõnyeg 



5. kép Erõs napfénynek kitett „erdélyi szõnyeg” 6. kép Átszabott, toldott szõnyeg 

7. kép „Golyós szõnyeg” nem megfelelõ színû kiegészítéssel

8. kép A kiállításra elõkészített, restaurált szõnyeg ideális
függesztési módja a tépõzáras megoldás. A tépõzár
hurkos felét textilszalag közbeiktatásával kell felvarrni a
szõnyeg felsõ szélére, nagy öltésekkel, mely a szõnyeget a
láncfonalainál fogja meg. A varrófonal lehetõleg gyapjú
legyen, sohasem lehet mûszál cérna. A tépõzár horgas
fele fa lécre ragasztható, szegelhetõ.



Usak, a ’fejér szõnyeg’ a madaras, helyesebben a fehér
Usak szõnyeget jelentette. Elõfordul még ’oszlopos
skarlát szõnyeg’ is, amely vörös tükrû lehetett, és a
’skarlát tarka vörös’ elnevezés, amely név mögött eset-
leg az arabeszkes szõnyeg rejtõzik. (1-4. kép) Méreteik
szerint voltak ’öreg’ azaz nagyméretû, ’közép’ és ’kis-
ded’ szõnyegek ….”5 Radvánszky Béla pedig így ír:
„Minõ alakok voltak divatban, arra emlékeink kevés
felvilágosítást nyújtanak, némely helyen találok oszlo-
pos skarlát szõnyeget. …  Többször kisebb kerevetre
való szõnyeget is vontak a falra, úgynevezett díván-
szõnyeget, például Ebesfalván veres virágút.”6

Továbbá, „Az ülésre használt bútorok, … szõnyegekkel
és vadbõrökkel boríttattak le.”7

V. Ember Mária mûvében az alábbiakat olvashatjuk:
„A kisázsiai szõnyegeket díszítésük alapján két cso-
portba soroljuk. Egyikbe a stilizált, szinte mértaniasan
merev rajzú emlékek tartoznak, az ún. „Holbein”-
szõnyeg, az arabeszkes usák, madaras és golyós
szõnyegek. A másik csoporthoz tartozókat gazdag,
stilizált növényi ornamentika díszíti, ilyenek az
imaszõnyegek: gördesz, ladik, kula – ennek egyik fajtá-
ja a gyászszõnyeg, a temetõkula, a kis és nagy usák. Az
usáknak egyik alfaja az ún. erdélyi szõnyeg, amelyet a
tudományos irodalom nem a készítési, hanem a
leggazdagabb lelõhelyérõl nevezett el”.8

Thököly István gróf (1623?-1670) „elkonfiskált”
szõnyegeinek jegyzéke pedig magyarázatul szolgál arra
vonatkozóan, hogyan nevezték a korabeli keleti
szõnyegeket: „A pezsiai készítésûeket ’tapetes persici’-
nek, „vulgo déványszõnyeg’-nek, a kisázsiai erede-
tûeket ’tapetes turcici’-nek, ’vulgo skárlátszõnyeg’-nek,
származási helyük szerint”.9

Gyönyörû gördesz imaszõnyegekkel, „oszlopos skarlát
szõnyegekkel”, Lotto és Holbein szõnyegekkel, golyós
és csintamáni, ún. „fejér szõnyegekkel”, usaki
medalionos, csillagos szõnyegekkel volt szerencsém
találkozni Kolozsvárott, Körösfõ, Segesvár és
Berethalom templomaiban. Hasonló típusokból álló,
nagyobb gyûjteménye van a nagyszebeni Bruckenthal
Múzeumnak és a brassói Fekete-templomnak is,
kiegészítve további kula, mudzsur, milasz, bergama és
usaki rozettakoszorús szõnyegtípusokkal. A kisebb
gyûjtemények szõnyegeinek állaga – korukhoz képest –

igen jó, azonban elhelyezésük kívánnivalót von maga
után, mivel nem egészen körültekintõen függesztették
õket jelenlegi helyükre, annak ellenére, hogy látszik,
nagy becsben tartott darabok.

A továbbiakban az általam látottakhoz szeretném hoz-
záfûzni a napjainkban legmodernebbként ismert (ha
nem is mindig sok pénzzel, fáradsággal járó) mód-
szereket, melyekkel e felbecsülhetetlen történelmi,
esztétikai, nem utolsó sorban anyagi értékkel bíró tex-
tíliákat megõrizhetjük az utánunk jövõ nemzedékek
számára is.

A kisebb templomok falán látható szõnyegek többségét
apró, rájuk varrt karikákon függesztették fel, aminek
következtében a textil egyes részei meghúzódnak,
roncsolódhatnak. Arról nem szólva, hogy sok esetben a
kb. derék- vagy vállmagasságban elhelyezett darabok
könnyen megérinthetõk, ezáltal szennyezõdhetnek.
Ráadásul, az ablakokon átszûrõdõ fény hatására a
hosszabb ideig megvilágított helyek egyenlõtlenül,
foltokban kifakulnak, a hõ és fény hatására szárazzá
váló gyapjúfonal még töredezõbbé válik, ezért egy idõ
után a szõnyegen törés, repedés keletkezhet. (5. kép) 

A falak, amelyekkel a szõnyegek közvetlenül érin-
tkeznek, többnyire nedvesek, nyirkosak, a szõnyeg
átveszi a nedvességet, a gyapjú korhadni, penészedni
kezd, és fõként a sötétebb helyeken lévõk jó tanyái a
molyoknak, egyéb rovaroknak, penészgombáknak stb.
Ezek csupán az elsõ látásra szemmel felfedezhetõ
problémák. 

Ugyanakkor, meg kell említenem, hogy a szõnyegek,
bár láthatóan  tisztán tartottak, igényelnének egy-egy
vizes tisztítást, azaz mosást, mely által megszabadul-
hatnának a hosszú idõ alatt beléjük rakódott finom
porszemcséktõl, esetleges kártevõktõl, dohosságtól,
egyúttal a gyapjú frissebbé, puhábbá, színesebbé válna,
megállna a fizikai, kémiai és egyéb károsító tényezõk
bomlasztó hatása.

Másféle probléma, amire szintén szeretnék kitérni, az
egyes, néha még a nagyobb gyûjteményekhez tartozó
szõnyegek régi javításainak, toldásainak, kiegészíté-
seinek nem igazán szívderítõ látványa. 

E „javítások”, „kiegészítések” zömét sok esetben úgy
végezték el, hogy (a szõnyeg javítása elõtt) a sérült
részeket „egyenesre” vágták, a kifoszlott végeket
kibontották, a kiegészítésekhez sok esetben
rosszminõségû színezéket alkalmaztak, aminek
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következtében a javítások (újracsomózások) rövid idõ
múltán erõsen kifakultak. (6-7. kép) E módszer
etikailag is, esztétikailag is elkerülendõ!

Felsorolhatnék még néhány egyéb, szemet szúró prob-
lémát, ezek helyett azonban rátérnek az általános
restaurátori gyakorlat fõbb fázisaira.

Mielõtt az egyes állagmegóvási eljárásokhoz kez-
denénk, elsõ lépésként el kell döntenünk, hogy a teljes
gyûjtemény általános, egyenlõ szintû megóvására vagy
csak egyes, kiemelt szõnyegek megóvására törekszünk-
e? – A tapasztaltak alapján úgy gondolom, hogy a tel-
jes gyûjtemény általános, alapszintû, de széleskörû
megóvását szolgáló konzerválásra (és ha lehet restau-
rálására), ezt követõen a mûtárgy további károsodását
megelõzõ, ideális elhelyezési lehetõség kiválasztására
kell törekednünk.
Amennyiben eldöntöttük, hogy milyen szintû konzer-
válási/restaurálási munkákat kell elvégezni, történhet a
megóvandó szõnyeg állapotának felmérése. 

Felmérés

Eddigi ismereteink a restaurálandó tárgyról:
- leltári karton adatai
- a tárgy elõélete a tulajdonos, az ajándékozó, és az

eladó közlései alapján
A tárgy technikai leírása, tárgyanalízis:

- méretei
- anyaga
- készítéstechnikája

Anyagvizsgálatok:
- szálasanyagra
- színezékre

A tárgy állapotfelmérése (fizikai/kémiai károsodása)
- a tárgy egészére vonatkozóan
- rendszerbe szedett részletezés

A konzerválás/restaurálás elõtti állapot dokumentálása (a
tárgy állapota, készítéstechnikai- és egyedi jellemzõi, a
konzerválás/restaurálás során megsemmisülésre kerülõ
információk, stb.):

- írásban
- rajzban
- fotón

A felmérés után hasznos és szükséges a
konzerválási/restaurálási munkaterv elkészítése,
amelyben rögzítjük az elvégzendõ munkák sorrendi-
ségét, milyenségét, a felhasználandó anyagokat.

Konzerválási/restaurálási terv

Kit vonunk be a munkába?
- a tulajdonost, a megbízót
- szakértõket, tanácsadókat
- muzeológust, mûvészettörténészt
- néprajzost
- természettudományos szakembert
- restaurátort

Mi a cél, mi az igény? 
- tudományos feldolgozás
- dokumentálás
- tudományos feldolgozás és kiállítás
- konzerválás
- kiegészítés
- teljes restaurálás
- másolatkészítés

Felhasználandó anyagok kiválasztása:
- tisztító- ill. mosószerek
- vegyszerek
- szálas- és textilanyagok
- színezékek
- kiállítási segédanyagok
- raktározási segédanyagok.

A felmérés után, de még a konzerválási/restaurálási
terv elkészítése elõtt szükséges tájékozódnunk a szem
elõtt tartandó etikai kérdésekrõl, a lehetséges gyakor-
lati módszerekrõl, a felhasználható anyagokról, vegy-
szerekrõl és technikai adottságainkról, tekintettel arra,
hogy a felhasználható anyagok idõközben változhat-
nak, bõvülhetnek, miközben egyik-másik anyagról
bebizonyosodhat, hogy kedvezõtlen hatású stb. Ezután
következhet a konkrét konzerválási/restaurálási
munkák elvégzése. 

A konzerválás/restaurálás kivitelezése

Tisztítás:
- portalanítás
- folttisztítás (szerves oldószeres), levérzési próba
- tisztítás (vizes), levérzési próba
- esetleg tartós védelem a rovarkártevõk ellen
- formára igazítás
- szárítás

Kiegészítõ anyagok elõkészítése:
- alátámasztó anyagok kiválasztása, kifõzése,

színezése, stb.
- konzerváló varráshoz, kiegészítéshez lánc-, vetü-

lék- és csomózáshoz fonalak kiválasztása, színezése
- Konzerváló varrások elkészítése
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A szõnyeg keretre feszítése, kivarrása a további
mûveletekhez:

- láncfonalak pótlása
- elõszövések és oldalszövések kiegészítése
- vetülékfonalak pótlása (az alaptextúra helyreál-

lítása)
- újracsomózás

Kiállításra, raktározásra elõkészítés:
- tépõzáras függesztés elkészítése (8. kép)
- tároló, csomagoló anyagok elõkészítése
- ajánlatkészítés a kiállításra és tárolási igényekre

Dokumentációkészítés, a konzerválás/restaurálás
eseményeinek pontos rögzítése (írásban, rajzokkal,
fényképekkel)

- minden beavatkozás
- kiegészítések
- felhasznált anyagok és vegyszerek
- a konzerválás/restaurálás során szerzett

– jó és rossz – tapasztalatok és információk.
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