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 Élő néphagyományok. 
 

Asztalos Enikő 
(1939–2020) 

 

Erdélyi néprajz marosszéki gyűjtésekben 

VIII. 

 
Magyar népi kézimunkák 

Maros megyében 

(I.) 
 

Bevezető 
 

A népi kézimunkákról szóló ismeretanyag összegyűjtésére, megírására a 

Népújság Maros megyei napilap munkatársa, Bodolai Gyöngyi újságíró, szer-

kesztő kért meg. A sorozatban be kellett mutatnom a magyar kézimunkák ere-

detét és a Maros megyei népi kézimunkákat tájegységek szerint, s azokat az er-

délyi kézimunkákat, amelyeket bekerültek Maros megyébe más vidékekről.  

A sorozat 38 részletét jelentős könyvészeti anyag tanulmányozásával írtam 

meg, felhasználva saját tapasztalataimat, gyűjtéseimet, hiszen a Mezőségen 

születtem, ifjúságomat Kalotaszegen töltöttem, Marosvásárhelyen tanítottam 

1961 óta. Magam is aktív kézimunkázó voltam egész életemben, s ebben sokat 

köszönhetek édesanyámnak, néhai Gyulay Margit tanárnőnek, Haáz Rezső ta-

nítványának, aki gyermekkoromban már megtanított a hímzés, horgolás, kötés, 

szövés módozataira. A sorozat fényképei mind eredeti gyűjtések. Saját kézimun-

káim bemutatásán kívül nagy segítségemre voltak a Népi Egyetemen a néprajzi 

tanfolyamon 18 év alatt általam irányított hallgatók, akik a különböző vidékek 

kézimunkáiról fényképeket küldtek interneten, vagy behozták hozzám a kézi-

munkákat, melyeket az oldal szerkesztője személyesen fényképezett le a cikkek 

szemléltetésére. Volt és jelenlegi hallgatóim adatközlők címét is megszerezték 

számomra, akiktől adatokat gyűjtöttem a hajdani kézimunkákról. Mindenkinek 

a segítségét ezúttal köszönöm meg, s remélem, hogy sikerült együttesen elérni 

azt a célt, hogy értékeljük a magyar kézimunka nagyszerűségét, az apró min-

tákban fellelhető monumentalitást, a színek tiszta, művészi egyszerűségét. A 

szerkesztőkkel és segítőimmel együtt reméljük, hogy felkeltettük az olvasókban 

a magyar kézimunka iránti érdeklődést, megbecsülést, felélesztettük a hagyo-

mány folytatásának igényét. A gyűjtés a Népújság Harmónia című rovatában je-

lent meg 2009–2010-ben, 38 részletben, s hatására templomokban cserélték ki a 

kézimunkákat eredeti, székely hímzésekre. 
 

A szerző 
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A magyar hímzésről 
 

A kézimunkázás idegnyugtató alkotó tevékenység. Stresszoldó hatása bizo-

nyított, ezért érdemes lenne a fiatalokat ismét rászoktatni a hímezgetésre.  

A hímzés története az őskorig nyúlik vissza. Az állatbőrből készült ruhákat 

előbb övekkel, kapcsokkal, majd csonttűbe fűzött állati inakkal erősítették ös--

sze. A ruhadarabok összevarrása mind díszesebbé vált, kialakultak a bonyolul-

tabb öltésformák. A hímzés ipari története a kendertermesztéstől kezdődik. A 

fonás, szövés elterjedése magával hozta a szövésminták kihímzését is. Már a 

honfoglalás idejéből ismerünk hímzési munkákat. Takácsok már a Volga-menti 

őshazában is dolgoztak, s számuk növekedésével a hímzés is gyors fejlődésnek 

indult.  

A fennmaradt legrégibb kézimunka I. István király palástja, amelyet ma 

koronázási palástként ismerünk. Ezen ugyan rajta van István király képmása, 

de nem viselte, hiszen a dús aranyhímzésű tisztaselyem palást eredetileg mi-

seruhának készült. Gizella királyné veszprémi hímzőiskolájában varrták, ma-

ga a királyné is részt vett a munkában. Hímzése olyan művészi, hogy a leg-

szebb középkori európai munkák közt tartják számon. Bizánci jellegű, régi 

magyar hímzés, amely a nemzetközi szakirodalom megállapítása szerint a 

Nyugaton ismert hímzéstechnikát egy új öltéssel gazdagította. Ez az új öltés a 

„magyar öltés”, a gobelinöltésnek egy mintázott formája, egyenletes, hosszú, 

álló öltéstechnika.  

A magyar népművészetről azt írja a szakirodalom: van ősi hagyaték, régi 

szállásföldekről való hozomány, új környezetben gyűlt szerzemény, más népektől 

való kölcsönzés és újabb, önálló alkotás is. 

A magyar hímzés eredetét tekintve részben a szövésből, részben a varrásból 

származik. Kialakultak a női és férfihímzések, s a nagy európai stílusáramlatok 

tükröződnek a motívumokban és a kompozíciókban.  

 

 

A hímzés története 
 

A hímzések tehát, eredetüket tekintve, két úton keletkeztek. A szövésből a 

szálszámolásos hímzés eredt: a keresztszemes, a szálánvarrott és a lapos öltés. 

A varrásból is hímzések származtak.  

 

Megfigyelték, hogy a ruhadarabok összetoldása egyben erősíti is a kelmét, 

így jött létre a huroköltés, láncöltés, átcsavarások. Ezeket már olyan helyen is 

kivarrták a ruhán, ahol megvédi a kopástól, kirojtosodástól: a nyakrésznél, a 

kézelőn, a gombolás mentén, a vállrészen. A felhasznált fonalak a len, a kender, 

a pamut, a selyem és a gyapjú. A szövésből kialakult hímzések megőrizték a 

mértani, szálhoz kötött díszítményeket, amelyek a szőttesre jellemzőek. A var-

rásból eredő kézimunkák a szabad rajzúak. Hímzőműhelyek működtek a királyi 

udvarban, az apácakolostorokban, a főúri palotákban s a céhekbe tömörült kéz-

műveseknél. Mintakönyvekből dolgoztak, melyeket kölcsönkértek egymástól a 
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magyar arisztokrata nők is, akik jobbágylányokat, asszonyokat dolgoztattak 

hímzőműhelyeikben.  

A korai középkori munkákon arab eredetű növényornamentikát, állatábrázo-

lásokat találunk. A XIII-XIV. századi román és gótikus stílusú hímzéseken már 

gyakori a biblikus cselekménysor, főként a főpapi ruhák esetében. Az életigenlő 

reneszánsz stílus gazdag növénymotívumos díszítést hozott divatba. Ekkor jelen-

tek meg az első, hímvarró céhek is, valamint az első mintakönyvek Európában, és 

az első hímzőiskolák. A barokk hímzésművészetben a papi ruhákat elborította a 

domború arany- és selyemhímzés, virágcsokrok kígyózó szalagmotívumokkal. A 

vidéki főúri műhelyekben dolgozó asszonyok hazavitték a mintákat, s népivé tet-

ték. Főleg a jobbágyfelszabadítás után, az egyszerű öltésű varrottasokat jól al-

kalmazták a népviselet díszítésében, s a lányok kelengyéjének elkészítésében.  

Kialakultak a női hímzések, melyek mindig vászonhímzést jelentettek. A fér-

fihímzések a bőrre varrott szűcshímzések és a szűrposztóra alkalmazott szűr-

hímzések. Varr szavunk finnugor eredetű, a szűcs, szűr, ködmön, köpönyeg hon-

foglalás előtti török jövevényszavak.  

 

 

Az úrihímzés 
 

A hímzés a díszítésnek egyik legrégebbi eszköze; egyiptomiak, görögök, róma-

iak, később bizánciak egyaránt kedvelték a sokszor igen fényűző kézimunkákat. 

A középkorban a kolostorok falai között élt tovább. Oltárterítők, miseruhák, 

függönyök selymén arany- és ezüstszálak mellett igazgyöngyök, drágakövek, 

sőt, festett miniatűrök is szerepeltek.  

Az aranyhímzés nem dróthímzés, a selyemszálat hártyavékony aranylemez-

zel csavarták körbe, s rövid, hajlékony tűvel öltögettek vele. Gyakori volt a 

domború hímzés, alábélelt vagy aláöltögetett varrást takartak be selyem-, 

arany-, vagy ezüstszállal. Az úrihímzések a női kézimunkákon a XVI-XVII. szá-

zadtól maradtak fenn, egyesítve az olasz reneszánsz és a török hímzés minta-

kincsét. Mátyás király felesége, Beatrix, és udvarhölgyei révén terjedt el a ma-

gyar királyi udvarban az itáliai reneszánsz hímzés. Elsősorban a firenzei, velen-

cei mintakönyvekből, brokátokról, bársonyokról másolták a mintákat párnákra 

és pompás miseruhákra. A királyi udvar a nemesi udvarhölgyeket, a főurak a 

kisnemesi udvarházaik lányait kézimunkáztatták hímzőműhelyeikben meste-

rek irányításával, hiszen a háztartási ismeretek, a zene és a tánc mellett a lá-

nyok előkelő neveléséhez tartozott a hímzés tudása is. A szolgálók nemcsak úr-

nőik számára kézimunkáztak, hanem saját készítésű kelengyéjüket is a megis-

mert mintákkal varrták ki. Így a reneszánsz és a török stílusból ötvöződött úri-

hímzés hatása a mai napig tart népművészetünkben.  

Az úrihímzés a reneszánsz korában új irányba tért. A középkori figurális 

hímzés helyett uralomra jutott a növényi ornamentika, amely tiszta, erős ala-

pon határozottan kiemelkedő mintázás.  

Ezért kedveli a fehér vászon alapot, s (kivéve az árnyalt tűfestést) néhány 

tiszta szín alkalmazását arannyal és ezüsttel keverve, valamint a zsinór körvo-

nalakat és az applikációt. A kétféle, török és reneszánsz motívumra jó példa az 
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indadíszítés (olaszkorsós), tulipánok, liliomok, szegfűk, a gránátalma leegysze-

rűsített formája. Legfőbb motívum a csokor, mely vagy szimmetrikus, vagy két 

egymást keresztező szárból áll, s virágai kétfelé hajolnak, mellékhajtásai is vi-

rágosak. Az inda néhol szív alakból nő ki, máskor az is elmarad, erre példa a 

Bethlen Gábor második felesége, Brandenburgi Katalin szoknyájának szövetén 

látható „magyaros” díszítés. A törököktől kész árut vettünk át, s az ezekről má-

solt mintákat felhasználtuk. Az úrihímzést nemcsak vászon, hanem damaszt, 

selyem, bársony alapanyagokra is alkalmazták. Technikájukat tekintve húszféle 

öltésmóddal dolgoztak, vonalvezetésük változatos. Az úrihímzés a vagyongyűj-

tés egyik módját is eredményezte. Egy arannyal, gyöngyökkel, drágakövekkel 

díszített főúri öltözet vagyont ért. Az úrihímzés, mint olyan, a XVIII. század 

második felében kihalt, folytatását a kisnemesi és polgári családokban találjuk, 

ma pedig a népművészet őrzi ennek emlékeit, átmentett mintáit, öltéseit, bár 

nem másolta az úrihímzés mintáit eredeti formában.  

Az úrihímzés hagyatékát ma is megtalálhatjuk az egyházaknak adományo-

zott terítőkön, a hajdani mintákon, abroszokon, szőnyegeken.  

 

 

Úrihímzéses ajándéktárgyak 
 

Az úrihímzés virágmintái lepedők, párnák, asztalterítők, ruhák, nyeregtar-

tók díszítésére szolgáltak. A nemesi udvarházakban a főúri és úri hölgyek is ké-

zimunkáztak. Szabadidejében minden lány, asszony többnyire keretbe szorított 

hímzésen dolgozott, azon kívül, hogy az udvari hímzőműhelyekben is hímeztek.  

 

 
 

1 
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A kézimunkák mintái nem zsúfoltak, az alapanyagként használt patyolatvá-

szonból, tüllből, damasztból, selyemből, bársonyból jól láthatóan emelkedtek ki 

a virágcsokrok, virágfüzéres minták. Egy-egy munkán három-négyfajta lapos-

hímzést alkalmaztak selyemmel, fémszálakkal, vörös, zöld, vajszín, sárga, kék 

hímzéssel. A mintákat arányos ritmusban tagolták. Mint már említettem, aján-

dék kézimunkák kerültek a történelmi egyházakhoz: úrasztali terítők, miseru-

hák, oltárterítők, kendők, székrevalók. Az ajándékokat az úriasszonyok saját 

maguk készítették, csupán a kézimunkák egy részét varratták asszonynépe-

ikkel. A hímzések az úri osztály ízlését tükrözik, s később ezekből fejlődött ki a 

népi hímzés, amely sok tekintetben különbözött a nemesi udvarházakban készí-

tett kézimunkáktól.  

Ajándékba készített úrihímzéses terítőket őriz például a bonyhai református 

egyház, a magyarsárosi unitárius egyház épületében lévő múzeum, s Segesvár-

ról, Oltszemről, Olthévízről, Küküllővárról is vannak adataink a bethleni Beth-

len család kézimunkáiról. Például Árva Bethlen Kata is készített adománynak 

szánt aranyhímzéses kézimunkákat. A Bánffyak ajándékai Bánffyhunyadra, 
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Bonchidára, Válaszútra, az Enyed melletti Fugadra kerültek. A Haller és az 

Apor család egyházi ajándékként készült kézimunkái is megtalálhatóak néhol. 

A sáromberki Teleki-kastélyból báró Wesselényi Kata két használati abrosza 

maradt fenn, amelyeket egyszerű, de szép növényi ornamentika díszít. A példá-

kat távolról sem a teljesség igényével soroltuk fel. A II. világháború után sajná-

latosan kevés úrihímzéses kézimunka maradt ránk, amelyeket ma az egyházak 

és múzeumok ereklyeként őriznek. (1., 2., 3. kép) 
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A férfihímzések 
 

A szűcshímzés 

 

A bőr sima felületének hímzését azok a kisiparos férfiak készítették, akik a 

mellényeket, ködmönöket, subákat, bundákat megvarrták, azaz a szűcsök, s 

hímzéseik a szűcshímzések. Ezek is többszínűen virágozták, díszítették termé-

keiket háromélű tűvel. A vörös szín árnyalatait használták leginkább, de rátét-

mintákon a vörös mellett hangsúlyos a fekete és a zöld is. A háromélű tűnek az 

a szerepe, hogy a hímzőfonalat rongálódás nélkül lehessen áthúzni a bőrön, s a 

gyorsabb munka érdekében minden színhez más-más tűt használtak. Gyapjút 

és többszínű fonalat hosszú fokú tűbe fűznek, a középső ujjra húzott gyűszűvel a 

jobb kézen, mert így oldalával, és nem az aljával kell taszítani a tű fokát. Szűcs 

és szűr szavunk bolgár—török eredetű, jóval a honfoglalás előtti jövevényszavak. 
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Tehát ezeket a mesterségeket már az őshazában folytatták. De bolgár—török 

eredetű a ködmön és köpönyeg szó is.  

 

 
 

5 
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A néprajztudomány megcáfolta azt a korábbi nézetet, hogy a szűcs és a szűr 

mintakincs ősi keleti eredetű. A szűcshímzés régebbi a szűrhímzésnél. A szű-

csök egymástól másolgatták a virágmintákat, s a XVIII. század végétől már 

egyszerűsödött, stilizálódott a motívumrendszer. A szűcsök kezdetben keskeny 

bőrszalaggal kötötték össze a kiszabott bőrdarabokat, ez a szironyozás. Az ös--

szevarrásokból különféle díszek keletkeztek. Nagy szerepe volt e díszítésben az 

irházásnak. Az irha puha bőrdarab, az állati bőr szőrtelen alsó része. Eredetileg 

a ruhadarabok szegérésre, erősítésére alkalmazták eredeti színében, később pi-

rosra festették díszítő céllal. Leggyakoribb hímzésmintái a rózsa, az úgyneve-

zett pávaszem (rózsa oldalnézetből), szegfű, tulipán, nefelejcs, gyöngyvirág. Le-

veleket, ágakat is alkalmaztak. A szabad rajzú mintákat többnyire selyem-

fonállal, töltéses (laposöltéses) technikával hímezik, a tájegységnek megfelelő 

hagyomány szerint ritkább, vagy a bőrt teljesen takaró mintákkal. (4., 5., 6. kép) 

 

  

A szűrhímzés 

 

Ez is férfihímzés, kisiparosok munkája.  

Gyapjú felsőruháink csaknem kizárólag a keleti eredetű köpenyfélék család-

jába tartoznak. A szűr egyenes szabásvonalakkal, négyszögletes posztódarabok-
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ból készül. Egyszerűbb formáját pásztorok évszázadokon át viselték. Ujjas, de 

rendszerint vállra vetve viselt, bő, köpenyszerű posztó férfi felsőruha. Egyes fel-

tételezések szerint neve a szürke szóból származik. A szűr a pásztort védelmezte 

a hideg, eső, szél, hó ellen, árnyékot adott a nap heve ellen is. Ez volt a derékal-

ja, párnája, takarója. A cifraszűr viszont már ünnepi ruhának számított. Pa-

rasztlegény addig nem házasodhatott, míg cifraszűrt nem szerzett az esküvőre. 

Már az udvarlásban is fontos szerepe volt. Elmenetelkor a legény szándékosan a 

lányos háznál felejtette a szűrét. Ha másnap is a házban volt, szívesen látták 

kérőként, de ha kiakasztva találta a tornácon, akkor elutasították, azaz „kitet-

ték a szűrét”, nem látták szívesen többé udvarlóként.  

A magyar népművészet legeredetibb, legváltozatosabb díszítményeit találjuk 

meg a régi cifraszűrökön. Posztója rendszerint fehér, főként fekete és vörös hím-

zőfonalakkal varrták ki, csak ritkábban használtak kék és sárga színt. A rátét 

alkalmazása talán a legősibb díszítési módja. A díszítmény gyakran elborítja az 

egész felületét. A mintákat előrajzolás nélkül helyezték el a posztón. Hímzését 

férfiak, maguk a szűrszabók végezték, s virágozásnak nevezték. Mintáik hason-

lóak a szűcshímzés virágaihoz: rózsa, pávaszem, szegfű, tulipán, nefelejcs, 

gyöngyvirág — mindenik stilizálva, s levelekkel, ágakkal vegyítve. A hímzőfonal 

itt gyapjúfonál, és a minták nagyobbak a szűcshímzésnél. A színezés tarka, a 

szűrszabó fantáziája szerint. A rátétminta feltételezhetően ősi, keleti örökség, s 

megtalálható a finnugor rokonnépeknél. Főleg a varrógép használata hozta di-

vatba a szűrrátét alkalmazását a XIX. század végén. A cifraszűr a gazdagság 

szimbóluma is lett, módosabb gazda többet költekezett cifraszűr hímeztetésére. 

Kialakultak a táji formák. (7. kép) 
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A női hímzések 
 

A szövésből eredő hímzések 

 

A fonás-szövés ősidők óta női munka, hiszen a vászon volt a legrégibb ruha-

anyag, s a házban használt ágyneműk, asztalneműk anyaga is. Ezért a népi hímzé-

sek alapanyaga házilag készített, sűrű szövésű, tartós kender-, len-, vagy gyapotvá-

szon. Ezek színe nem fehér, hanem szürkéssárgás, nyers színű. A gyári vásznakat 

csupán a XIX. század végén kezdték hímzésre felhasználni. A vászonhímzések 

hímzőfonala a legrégibb darabokon szintén házi készítésű kender-, len- vagy szőr- 

(gyapjú-)fonal volt. Ezeket hamar felváltotta a színesre festett pamut szövőfonal, az 

ún. fejtő és az ugyancsak ipari gyapjú hárászfonal. A szőttesből kialakult hímzés 

megőrzi azokat a mértani (geometrikus), szálhoz kötött díszítményeket, amelyek a 

szőttesre jellemzők. A díszítmények kialakulását az alapanyag szálai határozzák 

meg. A kivarrásnál az alapanyag szálai közé öltenek, ezért mértani felépítésűek, 

akárcsak a szőttesdíszítmények. Ezek mind női kézimunkák.  
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A keresztöltésnek minden változata megtalálható a magyar vászonhímzése-

ken. Ide tartoznak mindazok az öltések és öltéselemek, amelyek két vagy több 

laposöltésnek egymással való kereszteződéséből keletkeznek. A keresztszemes 



 83 

 
hímzés minden egyes keresztelemének egyforma nagyságúnak kell lennie. A 

legbonyolultabb szőttesmintát is ki tudják hímezni az alapanyagra. Megtalál-

hatók benne a szőttesből származó, szélesebb és keskenyebb csíkokban elhe-

lyezett, egymás mellé sorakozó négyszögek, csillagok, keresztek, s a szabadab-

ban alakított virágbokrok, állat- és emberalakok is, mind erősen stilizáltan. 

Sokfelé alkalmazzák a fonott keresztszemes és szálánvarrott öltéstechnikát is. 

Ősi eljárás a szálhúzásos (azsúrozásos) eljárás, a megszövött anyag szálainak 

kihúzásával létrehozott áttört minták, s a vagdalásos, amely kétirányú szálhú-

zás, s tömőöltésekkel alakítják ki a mintát.  

A szálra számolt egyszerű laposöltés többnyire a kétnyüstös fehér vászonra 

szimmetrikus, és szálszámolásos öltésmóddal készült. (8., 9. kép) 
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A szabadrajzú hímzések 

 

Ezek a varrásból erednek, a nép varrottasoknak nevezi őket. Legősibb formájuk a 

ruhadarabok összetoldásából keletkezett, mely színes gyapjú- vagy gyapotfonallal, 

később selyemszállal varrva mindinkább díszítőelemként szerepelt. Ezek mai utódai 

a kalotaszegi vállfűs ing oldalvarrásai és a kalotaszegi kötények három szélből való 

összetoldásai, a „kötises ruhák”, huroköltéssel. A női hímzések szabadrajzú, varrásból 

eredő fajtái a száröltés, a nem szálszámolásos laposöltés, a huroköltés és a láncöltés. 

A mintákat író-asszonyok rajzolták az alapanyagra. Kihímezték a népviseleti ru-

hadarabokat, lepedőket, párnavégeket, jegykendőket, ajándéktárgyakat, a leány ke-

lengyedarabjait. A hímzett holmik éppúgy elkísérték az embert a bölcsőtől a koporsó-

ig, akár a szőttesek. A magyar kézimunkák hímzőfonala eredetileg piros, kék és feke-
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te, rendszerint egymagában, csak későbbi és ritkábban előforduló bizonyos tájegysé-

geken a színes hímzés. Alapanyaguk eredetileg vászon, de a népviseleteken a selyem 

és a bársony is szabadrajzú hímzést kaphatott. A növénydíszek hármas tagolásúak, 

bokorszerűen elrendezett leveles-virágos ágak, tulipános, gránátalmás, szegfűs, lili-

omos díszítmények, állatformák (madarak, kakas, szarvas, ritkábban lómotívum a 

virágbokor két oldalán), s a főmotívumot alul-felül mesterke veszi körül, keskenyebb 

futóminta, szegélydísz. Gyakori minta az itáliai reneszánszból bekerült olaszkorsós 

sokféle változata, többnyire szimmetrikus elrendezésben, de nem ritka az aszimmet-

rikus indadíszítmény sem, s a törökös, oldalnézetből, síkban elgondolt virágok. A dí-

szítmények gyakran tömörek, az egész felületet betöltik, a színekben klasszikus tisz-

taságúak. A piros, kék, fekete használata erőteljes hatást kelt, s ez főleg az erdélyi 

kézimunkákra jellemző, ahol esetleg a pirosat kékkel keverik, de több színt egy hím-

zésen nem használnak. A minták, színek szimbolikus jelentést hordoztak, s a népi 

hagyományos ünnepekhez fűződött a használatuk. Tájak és népcsoportok, sőt egyes 

községek szerint a XIX. század elejétől új stílusok jelentek meg, változatosak, egyénib-

bek lettek, s ez a jelenség folytatódott a XX. században. Az egyes minták változása, a 

technikák cserélődése több szakaszon át követhető, így a sárközi, mezőkövesdi, kalo-

csai, rábaközi, kalotaszegi, mezőségi, szilágysági hímzéseken is. Ezeknek a mintáknak 

egyaránt vannak szálszámolással varrt és szabadrajzú formái. A vásznat hímző asszo-

nyok fejből, emlékezetből varrtak, vagy másik darab nyomán. Így a variálásnak is volt 

lehetősége. A kiemelkedő, hírneves varrók kis mintarajzokat készítettek. A mintaken-

dő műfaja nálunk alig ismert, ellentétben a nyugati hímzőmintákkal. (10. kép) 
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A népi hímzések szimbólumai 
 

A magyar népi hímzés éppúgy szinkrétikus, mint a népi kultúra többi része. 

Tehát a művészi megnyilvánulások a gyakorlati élettel szorosan összefüggnek, 

szerves egységet alkotnak benne. A kelengye részei, a népviselet darabjai az 

emberélet fordulóihoz kötődtek, s különösen alkalomhoz kötöttek a rítustárgyak, 

amelyekből kiemelkednek a szerelmi ajándékok (hímzett zsebkendő, jegykendő, 

vőlegénying stb.). A szépség és hasznosság valamikor összefonódott a mágikus-

rituális tartalommal. A mágikus jelkép üzenetet hordozhatott, melyhez valami-

lyen motívummagyarázó kézikönyvre volna ma szükségünk, hiszen a társada-

lom fejlődésével a díszítőelemek mágikus jelentése jórészt homályba merült. Leg- 
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ősibbek a geometrikus minták, melyek az égitestekre, természeti jelenségekre, 

állatokra, növényekre vagy az emberre vonatkoznak, s óvó-védő, rontáselhárító, 

termékenységvarázsló vagy más rituális szerepük lehetett. Cifra szavunk erede-

tije arabul nullát jelentett, nálunk a kör alakú díszítmény volt az első értelmezé-

se. Az egész világon ismert mitikus jelkép az életfa, az örök megújulás, a halha-

tatlanság és a termékenység szimbóluma. A fa két oldalán gyakran párosan je-

lenik meg a madár, ami több ezer éves motívum, a lélek jelképe, de a hal-

hatatlanság, sőt, az uralom szimbóluma is lehet. A páros madár egymással 

szembenézve a magyar hímzésekben a szerelem jelképe, a gyászlepedőkön, ha-

lotti abroszokon egymásnak háttal állva a halált jelzik. A gránátalma is eredeti-

leg magvaival ábrázolva a termékenység jelképe, keleti mintaelem. A rózsa a 

magyar díszítőművészet uralkodó motívuma. Hímzéseken forgórózsaként nap-
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motívum, majd későbbi alakjában az erő, szépség, egészség megőrzőjeként ér-

telmezik. Az inghímzések tele vannak óvó-védő jegyekkel, valamint apró motí-

vumokkal, melyek tulajdonjegy szerepet töltenek be. A kígyó óvó-védő, a páva az 

örökélet, a szív a szerelem jelképe. A tulipán azért honosodott meg és vált ked-

velt motívummá a kutatók véleménye szerint, mert egyes változatai a hon-

foglalás kori palmettás díszítéshez hasonlítanak. A későbbi korokban a minta-

elemek jórészt már csak díszítésül szolgáltak. A lányok korán megtanultak sző-

ni és hímezni, s dicsőségnek számított jó varró (hímző) hírében állni. Mintaele-

meink ma már nem tartoznak az élet fordulóit jelző eszközökhöz, hanem díszí-

tőelemek, turisztikai céllal készítik, s modern lakások berendezését egészítik ki 

nemzeti, nemzetiségi jegyeinkkel. (11. kép) 

 

 

A magyar hímzések táji formái 
 

Összehasonlítva más európai népművészetekkel, a hímzés különösen jelentős 

a magyar népművészetben, amely nemcsak népzenéjéről, dalairól híres, hanem 

díszítőművészetéről, s ezek közül hímzéseiről is. A ránk maradt gazdag és válto-

zatos emlékek szorosan összefüggnek a paraszti életforma változásaival. A job-

bágyfelszabadítás után, de már a XIX. század elejétől rohamosan megnőtt a 

pompaigény. Ez viszont tájanként nagy különbségekkel jelentkezett, egyes vi-

dékeken a hímzés az egész szobabelsőt és viseletet meghatározta, máshol jelen-

téktelen maradt. A hímzésben gazdag vidékeken ez nagy többletmunkát jelen-

tett a leányok, asszonyok számára, akik nemcsak készítői, hanem használói is 

lettek a pompásan díszített házbeli vagy viseleti daraboknak. A specialisták ki-

váltak a tömegből: a szűcshímzést, a szűrhímzést végző szűcsök és szűrszabók, 

valamint az íróasszonyok, pártakészítők stb. Hímzés került az öltözetdarabok 

közül a főkötőre, férfi- és női ingekre, kötényekre, lájbikra, ujjasokra, fátylakra, 

zsebkendőkre stb. A házbelsőt díszítették a vetett ágyra felrakott párnavégek, 

dunyhavégek, lepedők, „ágyfűtűl valók”, a rúdravaló lepedők, abroszok, külön-

böző kendőfélék, valamint a speciális alkalmakra készített komakendők, vőfély-

kendők, násznagykendők, dísztörülközők. A szövés és a hímzés egymással szo-

rosan összekapcsolódott, hiszen a szőttes anyagát hímezték ki a legkorábban, s 

a szőttes és hímzett holmikat keverten rakták fel a díszágyra, az asztalra. Min-

den leány kelengyéjét a lakodalmán közszemlére tették, s ez gazdagságát, 

ügyességét igazolta. A legősibb hímzőfonal a szőr, a növényi festékkel házilag 

megfestett gyapjúfonal (hárász), a pamut (az alig sodrott szövőpamut), majd a 

házicérna, a szűcsselyem és a műselyem. A legrégebbi minták a geometrikus 

szálvonásos, vagdalásos, melyek legkorábbi emlékanyagaink, de végigkísérik a 

további korszakokat is, pl. a zalai, csökölyi, mezőkövesdi, kalotaszegi, szent-

istváni hímzések. A régi stílusú réteghez tartoznak a régi dunántúli, felföldi, ti-

szántúli hímzések. A régi minták új elemekkel, új motívumokkal egészültek ki 

az újabb felföldi, buzsáki, balavásári, Felső-Maros menti, mezőkövesdi, mező-

ségi hímzéseken. Újfajta minták a Kalocsa vidéki, a siógárdi, a boldogi, a turai 

hímzések. Az egyes minták változása több szakaszon át követhető a sárközi, 

mezőkövesdi, kalotaszegi, mezőségi, szilágysági hímzéseken. A minták néhol 
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egyszerűsödtek, erőteljesebbé váltak, máshol a szétesés vagy a bonyolulttá válás 

jellemző. A különböző öltési formák fejlődése, a díszítőelemek formagazdagsága, 

a felhasznált anyagok, színek harmóniája a magyar hímzőművészetet világvi-

szonylatban is híressé tették.  

A népművészet, így a hímzés is, főleg Erdélyben tovább él, bár megváltozott 

formában és funkcióval. A kézimunkákat hagyományos módon készítik, de más 

céllal, és más a szerepük is, viszont ma is a művészetek forrásai lehetnek.  

 

 

A kalotaszegi kézimunkák  
 

A kalotaszegi hímzések Erdély legismertebb, legváltozatosabb kézimunkái, 

melyek közül az írásos világszerte híres. A XIX. század óta indult fejlődésnek a 

hímzés a Kolozsvártól a Királyhágóig terjedő kb. 40 faluban, melynek kisebb 

tájegységei Felszeg, Alszeg, Nádasmente. Éppen a hímzések sokfélesége indo-

kolja, hogy külön tárgyaljuk a lakásdíszítő kézimunkákat és külön a népviselet-

hez tartozókat.  
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A nagyírásos hímzés, a legismertebb s legelterjedtebb varrástechnika mind-

két csoportba beletartozik. Nevét onnan kapta, hogy „írás”, azaz előrajzolás u-
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tán varrják, de a kalotaszegiek sinyórnak nevezik, mert zsinórszerű hatást kelt. 

Lakástextilekkel megegyező varrás, de eredetileg a vállfűs női ingekre alkal-

mazták a kézelőn, nyakpánton. A lakásban párnacsúpokon, ágyfőtőlvalón, rúd-

ravalón találjuk meg a legősibb írásos kézimunkákat. Eredetileg fodorvá-szonra 

varrták, kenderfonalból szőtt, vízbecsapkodással rücskösített vászonra, később a 

sima kendervászon vagy félpamut (nyújtója gyapot, leverője kenderszál) lett az 

alapanyaga. Az ingeket, vőfélykendőket hárásszal, gyapjú hímzőfonallal varrták 

ki, később áttértek a kimosható fejtőre (szövőgyapotra), majd a volgapamutra. 

Az írásos hímzés mindig tömött, az alapanyag alig látható, és csak egyetlen 

színnel: piros, kék vagy fekete, esetleg a nyers, szürke vászonra fehérrel híme-

zik, ezeket a színeket nem keverik (a zöld, lila, sárga cérnával varrt hímzés 

giccsnek számít).  
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A kézimunka fejlődéséről annyit tudunk, hogy már az 1700-as években emlí-

tik, majd Gyarmathy Zsigáné 1885-ben az országos kiállításon kalotaszegi szo-

bát rendezett be az általa összeszedett írásos rúdravaló, ágyravaló régi dara-

bokkal, menteni akarva a XIX. század végére már teljesen lehanyatlott hím-

zésmódot. Sikerült is fellendítenie az írásos varrását. Gyarmathy Zsigáné 1842-

ben született Magyargyerőmonostoron, apja református lelkész volt. Tagja volt a 

Petőfi Társaságnak, s az írásos kézimunka általa, könyvei és külföldön rende-

zett kiállításai révén lett világhírű. (Brüsszel 1887, Bécs 1890, St. Louis 1904, 

London 1908.) Hímzőcsoportjával úri lakások díszítésére való díszpárnákat, 

függönyöket, abroszokat, terítőket varratott, amelyek királyi palotákba is beke-

rültek. A tömött mintákat fellazította, látványosabbá tette. 1921–1946 között 
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ismét egy lelkes újraélesztője jelentkezett a kalotaszegi varrottasnak: Kónya 

Gyuláné magyarvalkói papné, aki ismét régi varrottasokról vette le a mintákat, 

s 1930–1938 között két népművészeti kiállítást rendezett meg önállóan, s ő ma-

ga népviseletben árulta a varrottasokat a budapesti vásáron. Nagy érdeme, 

hogy papírra rajzolta a mintákat, így megmaradhattak. A második világháború 

után ismét hanyatlás következett, de talpra is állt a hímzés a városiak érdek-

lődése miatt, s eladásra kezdtek — sajnos silányabb vászonra, kevésbé munka-

igényes mintákkal — varrogatni.  

Kőrösfő és Nagykapus lettek a „kirakatok” a nemzetközi műúton elhaladó tu-

risták számára, akik onnan vásároltak. (12., 13., 14. kép) 
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A II. világháború után következő hanyatlást a kereskedelmi ösztön oldotta 

meg. Az írásos, amely akkor eredeti házi, többnyire fodorvászonra volt hímezve, 

már a városi bútorozott lakások díszítésére szolgált. Az asztalterítőkkel, falvé-

dőkkel, díszpárnákkal, drapériákkal házalni kezdtek az ötvenes évektől a var-

róasszonyok. Még a 60-as években is eljutottak a Nyárádmente, a Küküllőmen-

te, a Székelyföld többi falvaiba, s részletre árusították portékáikat. Vásárlóik fő-

leg az értelmiségiek s a városlakó polgárok voltak. Az asszonyok havonta elmen-

tek a következő részletet összeszedni. Így valósággal divattá vált az írásos ké-

zimunka ott is, ahol nem tartozott a helyi hímzéskultúrához. Az egyházak is 

szívesen vásároltak, rendeltek vagy varattak a nőszövetség tagjaival írásos, te-

hát magyaros kézimunkát a templomok díszítésére. Végül már általánosan is-

mert hímzéstechnika lett, s ezt elősegítette a Dolgozó Nő című folyóirat minta-

anyaga, valamint a Kriterion Kiadó 1980-ban, Bukarestben megjelent minta-

könyve Sinkó Kalló Katalin 1972–1979 között gyűjtött eredeti mintáival. Meg-

indult az előrajzolt minták áruházakban történő árusítása is, de sajnos, silá-

nyabb formában. Alapanyagát a férfizakók keménységéül szolgáló, szürkés, vé-
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kony vászon képezte, amelyre igen-igen szellősen, ritkán rajzolt minták kerül-

tek, teljesen eltérve az eredeti írásos tömött, térkitöltő, szerkesztett formájától.  
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A szobatextíliák másik fajtája a kalotaszegi vagdalásos kézimunka volt. Tech-

nikája Európa-szerte közismert. Kalotaszegen eredetileg lepedők, bőgatyák, 

pendelyminták díszítősávja volt. A XX. század elején kezdték eladásra készíteni 

az anyag áttörésével, megközelítve a toledós technikát. Eredeti színe fehér, 

alapanyaga, hímzőpamutja csak fehér lehetett. Az áttört felületeket a re-

ceöltéshez hasonlóan tömőöltéssel varrott mintákkal hímezték az elkészített 

rácsszerkezetre. Bonyolult, nagyobb kézügyességet és türelmet igénylő kézi-

munka, ezért drágábban árusították az írásosnál, s szintén a modern lakások 

berendezését díszítő darabokat varrtak: terítőket, drapériákat, díszpárnákat. A 

vállfűs ing mintáit is falvédőkre, párnákra hímezték, de már nem hárásszal, 

hanem volgapamuttal, s mindmáig árusítják. 

A XX. század közepétől jelent meg a teljesen giccsnek számító pántlikamintás 

abrosz, falvédő, terítő is, melynek semmi köze a magyar népművészethez. A kö-

tényen levő cseh pántlika mintáját színes selyemmel fekete klottra varrják, óri-
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ási huroköltésekkel, s azt szürke vászonalapra applikálják. Miért? Mert „a kül-

földiek veszik” ezt a tarkaságot. Kár, és főleg nekünk káros. (15. kép) 

 

 

A pompázatos erdélyi népviselet 
 

A kalotaszegi népviselet a középkori főúri viselet emlékeit hordozza (akárcsak 

a torockói), s a kutatók figyelmét a XIX. század közepétől vonta magára. Főleg a 

női viselet festőien tarka és figyelmet érdemlő, jórészt éppen a rajta levő hímzé-

sek sokasága miatt. Mint mindenik népviseletünk, ez is változásokon ment át az 

idők folyamán, napjainkban már csak ünnepi ruha.  

 

 
 

76. a. 

 

A női viselet egyik legszebb, díszes darabja a leányok pártája. Pártakészítő 

asszonyoknál rendelték meg az anyák leányaikkal, főleg a legismertebb „párta-

csináló asszonyoknál” Sárvásáron, szélessége és viselése a tájegységtől függ.  

Kőrösfőn és vidékén a legkeskenyebb, 6-7 cm, Bánffyhunyadon és a Nádasmen-

tén már 10-12 cm a szélessége, hossza mindenütt 46 cm. Papírabroncs selyem-

mel bevonva és fehér csigagyöngyökkel beborítva, melyből öt „csúp” (csomó) 
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emelkedik ki, ezeket is begyöngyözik. A csigagyöngyök közé varrják a fehér ap-

rógyöngyöket. Ezután csillagozzák, „pillangókkal” (flitterekkel) díszítik, ez fal-

vanként változva piros, zöld színű lehet. A bélelést is gyöngyözik, rávarrva a tu-

lajdonos kezdőbetűit. A pártahát — ahol ez szokásos — készülhet széles gyöngy-

fűzésből kirakott mintával kartonra erősítve, vagy pedig brossokkal. Ahol nem 

divatos a pártahát, ott csak a pántlikákat rakják tele egy sor gyönggyel. A pánt-

lika külföldről vásárolt rózsás, leveles gyári készítmény, derékig lóg le a fejről. A 

fejre illesztésük is tájanként különbözik, súlya miatt sok helyen koronaként, 

vízszintesen viselik (pl. Hunyadon), máshol háromujjnyira kilátszik a leány ha-

ja, ferdén illeszti fel a pártát. Néhol a táncban is a fejen hagyják, máshol csak 

templomban viselik. A pártához tartozik a gyöngyösbojt is, vagy másik nevén 

selyembojt. Ez mindkét végén bojtban végződő zsinór, melyről gyöngyök csün-

genek le. 1900-tól van adatunk a viseléséről, ezt házilag is és rendelésre is ké-

szítették. A bojt zsinórját a leány nyakába akasztják, a zsinórok végigfutnak a 

ruhája hátán, s a gyöngyökkel kirakott bojtok a fersing aljáig csüngnek le, 

selymük színe piros, fehér vagy zöld, a gyöngyözés hálószerű, színes üveggyöngy 

és flitter. Az esküvőjén viselhette utoljára a leány, azután már csak szőrszalagot 

hordott a lájbitól a fersing aljáig.  

Felkontyoláskor levették a fejéről a pártát, kontyba fonták a haját, s dulán-

drét kötöttek a fejére. Ez a kontyolófátyol háromszögű, első két sarkát az áll alatt 

megkötik, a harmadik sarka hárásszal rózsásan kivarrt, díszes, s a menyecske 

hátán ereszkedik le. Néhol már ez alá is felteszik a főkötőt. Ez helyenként klott-

ból készült, szélein csipkével, máshol receanyagra hímzett gyöngyökből állt. Elé-

je kötik a homlok fölé a 3-4 cm széles gyöngycsipkét. Ezt a főkötőt a fiatalas--

szony ünnepi öltözetéhez a fejkendő alatt is viseli.  

Legünnepibb, archaikus ingük a vállfűs ing, mellévarrott szabással, három-

negyedes ujjakkal, állógallérral. Ujjai bőven ráncoltak, előbb kendervászonból, 

majd gyolcsból készült, s hurkoló öltésekkel varrták össze. A vállfőt, az ing ujjá-

nak, vállának, kézelőjének hímzését 3-4 cm vagy 10-12 cm széles hímzés díszíti 

hárásszal (piros vagy fekete) tömött laposöltéssel, bokoröltéssel, melynek köze-

pét kitöltött tűcsipke díszíti. A vállfű mintái: forgórózsa, rózsa, kereszt. A XX. 

századig varrták ezt az inget, azóta csak az örökölt darabokat viselik a leányok 

és asszonyok. (76. a. kép) 

Az ingre vagy lékrire (blúzra) lájbit vesznek fel. Ez készülhet szűcsnél (mell-

revaló), olyan dúsan hímezve, hogy a sima bőrfelület ki se látszódjék, vagy házi-

lag varrják, piros vagy zöld bársonyból. Szabása magasan csukódó, elöl 18 pár 

kapoccsal, szalagfűzővel összezárva. Csipkével díszítik, és peremdíszként sűrű 

gyöngyminta került rá, a bársonyanyag alig látszik a díszítéstől. A középkorú 

asszonyok fekete lájbija kevésbé díszített. A vállakra vállpántlikát varrnak, 

amely lecsüng a felső karra, ezeket a szalagokat gyönggyel kidíszítik. A lájbi fű-

zését vagy gyöngyözött hárászbojtokkal, vagy gömb alakú gyöngyösbojttal, más-

hol keresztbe feltűzött „francia pántlikával” takarták el. Hímzés díszíti a neve-

zetes, ősi keleti eredetű lepelszoknyát, a muszujt, másik nevén bagaziát. Ez víz-

zel, tűvel lefogott apróráncú szoknya. Anyaga fekete, néha sötétkék klott, elöl 

összevarratlanul, s a két oldalán feltűzött része kézzel vagy géppel hímzett 

posztó vagy bársony (zöld, sárga, piros), a derékrészen darázsolással. Ez a szok-

nyaféle  nagyünnepi,  templomi viselet  volt  még  a  XX. század közepén is. A 
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darázsolás függőleges öltéseket jelent a derékráncok lefogására, amelyet víz-

szintes átcsavarásos öltésekkel betöltöttek, s mértani mintát készítettek rá se-

lyemfonalakkal. A fersinget (felsőszoknyát), amely rózsás szövetanyagból, sza-

ténból vagy selyemből készült, apró lerakásokkal, a vidék vagy falu szokása sze-

rint darázsolással díszítették a csípőrészen. Ezt általában varrónő hímezte, aki 

az aljára a többsoros csipkedíszt is felvarrta. A ruha (kötény) a legdíszítettebb 

női ruhadarabok egyike. Az ünneplő ruha lehet csipkés („torockói csipkés”) pánt-

likás, vagy kötéses díszítésű, s mindenik ünnepi kötény sűrűn, vízzel lerakott, és 

a derék alatt darázsolt mintájú. Itt a selyemmel varrott mértani mintát sűrűn 

aprógyönggyel is bevarrják, kiemelve s csillogóvá téve ezzel. A csipkés kötényt 

sötét anyagra varrt, kézi horgolású csipkerátéttel díszítik (ez lehetőleg piros), 

kiemelve a kötény két sarkát. A pántlikás ruhára a „francia pántlikát” varrják a 

sarkokra, rózsaalakot szögletekkel körülvéve, s ezt középen egy, két vagy három 

kötés (kézimunkaszalag) díszíti deréktól az aljáig. Ez a minta eredeti kalotasze-

gi magyaros tulipános, rózsás, bimbós, s kazettásan teszik egymás alá, papírlapra 

helyezve az anyagot, hogy a varrott pántlikának szép tartása legyen. A kötéses 

ruha, azaz kötény többnyire bokorkötéssel, 3-4 szélből piros, zöld, fehér, kék, bor-

dó, sárga, fekete színű, „egyfolytában” vagy szaggatott kötéssel, hárásszal vagy 

selyemmel készül.  
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A kalotaszegi ruha bőven használja az említett „francia pántlikát”, a gyári, 

rózsás, leveles mintájú szalagot. Ezt Csehországból szerezték be a kalotaszegi-

ek, de a gyárat bombatalálat érte a II. világháborúban, s 1945-től nem lehetett 

megvásárolni a pántlikát. A leányok ezután 20 éven át házilag varrták meg a 

kötényekre, pártára, vállpántlikára való, a népi mintáktól idegen, nem magya-

ros mintákat, hogy a konfimálóruhájukra illesszék. Ebből fejlődött ki a 70-es 

évektől a már említett giccses kézimunka, amit ma az értékes és eredeti dara-

bokkal együtt árusítanak. 
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A kalotaszegi férfiak közmondásos kalapviselők. Kalaposnál rendelik meg, 

hosszan tűrik be a tetejét, s az idősek fekete, a fiatalok zöld színű nemezből ké-

szíttetik kalapjukat. A melléje tűzött bokréta a nagylegény jelvénye, amelyet 

csak vasárnapokon és ünnepnapokon hordott. Régen élővirág-bokrétát viseltek, 

később szeretőjük készítette számukra, s félig-meddig a jegyesség jelképe lett. A 

XIX-XX. század fordulóján művirágból készült, legdíszesebb formája a seprűs 

bokréta volt. Legcifrább fajtája a Nádasmentén, főleg Vistában a lányok által 
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készített gyöngyösbokréta. Egy négyszögű kartonlap vászonnal bevonva, majd kü-

lönböző színű, alakú és nagyságú gyöngyökkel sűrűn bevarrva, alján felfűzött, lógó 

gyöngysorokkal. Rendre elmaradt a gyöngyhiány miatt ez a bokréta, a Cifravidéken 

viszont az anyák már a konfirmálásra elkészítették fiaiknak. Zsobokon, Kiskapu-

son kerekbojtot, bokrétatartót vagy boltból vett dísztűt tettek fel.  

A legrégebbi férfiing a lobogós ujjú, más nevén borjúszájú ing. Öt szélből 

szabták, ingkötőt, bojtos kötőt varrtak rá, s csokorra kötötték az ujjnyi széles, 

alacsony gallér összekapcsolására. Ezen a galléron néhol kevés hímzés volt. Ide 

illesztették a nyakravalót is. Az ing ujja 40-60 cm bő, vagdalásos fehér varrással 

körbe kivarrva az ujjak végén. Másik ingfajta a bő ujjú ráncos ing, ez 1870 táján 

jelent meg. Ez is ünneplőing gyolcsból varrva, amelyet bő gatyával viseltek. 

Györgyfalván hordták a legdíszesebb formáját. A kézelő és gallér fejíres hímzés-

sel van díszítve és színes fejtővel (színes gyapotszállal) laposöltéssel kivarrva a 

vállakon, ujjakon, a kézelőn. Más falvakban az ing elejét a hasíték két oldalán 

ráncolják vagy lapos redőkkel és gazdag hímzéssel díszítik. Sok helyen a gallért 

kihímezték vagdalásosan, fekete és sárga fonallal, s néhol gyöngyözéssel. A 

nyakravaló előbb szőttesből, a XX. század elejétől selyemből és klottból készült, 

zsinórvarrásos, gyöngyözött, selyemszállal hímzett, bolti aranybojttal díszített 

vagy a végén pántlikavarrással cifrázott formában. A lobogós bő ingek fokozatos 

elmaradásával a nyakravaló nagyünnepi viselet lett.  
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A bőgatya, ünneplő gyócsgatya is vidékenként változó formában élt, és a lobo-

gós inggel viselték ünnepi felsőruhaként. A legszebbek fodorvászonból készül-

tek, sűrűn ráncolva, leszedve. Az oldalvarrás többnyire fehér huroköltés, ba-

rackmagos, rózsás, farkasfogas mintával. Az első világháborúig a férfiak télen 

harisnyát viseltek, testhez álló, feszes, gyapjúposztóból készült nadrágot (ami-

lyen a székely harisnya). Fehér vagy szürke színű volt, a zsebvágás mentén és 

kétoldalt a lábszáron díszítették piros, zöld, fekete vagy kék posztócsíkokkal 

vagy hárászcsukrokkal, de néhol pamutfonallal a zsebet is kihímezték. 1940-től 

rohamosan elterjedt a városi nadrágok viselete, a priccses nadrág (lovaglónad-

rág) és a pantallónadrág. A priccses nadrág háziszőttes gyapjúanyagokból ké-

szült, s a falusi szabók varrták meg. Zsebére géppel zöld sújtást varrtak a bár-

sonyszegő mellé. Ehhez lájbit (mellényt), bujkát, kabátot viseltek. A bujka nők 

és férfiak testhez álló, rövid posztókabátja, színe világoskék, sötétkék vagy feke-

te, legkedveltebb Kalotaszegen a középkék. A férfibujka lehet szimpla, fekete 

varrással cifrázott és cifrabujka pirossal, zölddel, fehér varrással kivarrott, ez 

utóbbi a legények viselete. Télen hordták, s fokozatosan a tehetősebbek ruhada-

rabjává vált. A XIX. század 70–80-as éveiben Nagyvárad közvetítésével megje-

lent az alföldi cifraszűr viselete. Szűrszabók vásárokon árusították a kolozsvári, 

nagyváradi piacokon. Posztórátéttel vagy hímzéssel, vállvirággal díszítették. A 

rátét fekete filcből készült, de piros, zöld is előfordult. Díszítették az elejét, olda-

lát, ujjait, gallérját, hátát, stilizált virágmotívumokkal. Viselésének virágkora 

1900–1914 közé tehető, ma már alig található, s csak ünnepi alkalmakra veszik 

fel. (18. kép)  
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A kalotaszegi nagyírásos hímzésről 
 

Az írásos elnevezés onnan származik, hogy íróasszonyok a mintát előrajzol-

ták, írták a vászonra. Alapanyaga kendervászon. Régen házilag festett gyapjú-

fonalat használtak a hímzésre, majd bolti gyapjúfonalat, ma volgapamuttal 

varrnak, ami színtartó, mosható. Az íróasszonyok lúdtollal, orsóheggyel rajzol-

tak koromlével vagy kékítővel, majd tintával. A hímzés színe vagy piros, vagy 

kék, vagy fekete, esetleg fehér, de egymagában használva, nem keverve a színe-

ket. A szalagszerű sorminta (mesterke) közrefogja a főmotívumot, amely több-

nyire egy tengely köré rajzolt, szimmetrikus szerkesztésű. A minták hangsúlyos, 

tömör foltokat képeznek a vásznon, közöttük nagy, üres hímzetlen felületekkel 

(az elszórt, ritka minta giccsnek számít!). Az írásos minta megőrizte a rene-

szánsz stílus indamerevségét (ezt más szabad rajzú hímzéseink feloldották, fel-

lazították). 
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Alapelemei (tájnyelvi elnevezésekkel): ahogy a képen egymás után következ-

nek: sinyór, dupla-sinyór, fojó, horgassinyór, karikó, pipa, kacskaringó, horgas, 

levél, köröm, simalevél, majoránna, három makk, dupla majoránna,bokréta, 

tyúkszem, lyukas tyúkszem, mák, lapicka, rózsa (napkorong), tőtött rózsa, hajlí-
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tott rózsa, mákos rózsa, körti, fenyőkörti, ág, rucás, bokréta, kocsikerekes, ma-

gyar tulipántos, körmös, gyertyás, fogazás, hármas tőtés. 

Motívumok: legtöbb növényi eredetű motívum, találunk azért tárgyakat, álla-

tokat is.  

 

 
 

21 

 

Mellékelten bemutatok néhány kivarrott régebbi és újabb, eredeti nagyírásos 

varrottasmintát a saját magam és a néprajzi tanfolyamra járó hallgatók kézi-

munkáiból és gyűjtéseiből. (19., 20., 21. kép) 

 

  

Mezőségi kézimunkák 
 

A Mezőség az Erdélyi-medence közepén fekszik, románok és magyarok lakják. 

Túlnyomóan kopár dombvidék, kb. kétszáz ősi faluval, amelyek közigazgatási 

szempontból Kolozs, Beszterce-Naszód és Maros megyéhez tartoznak. Díszítő-

művészetében figyelemre méltó a vászonhímzés, a varrottas munka. Kereszt-

szemes és vagdalásos díszítésű párnákkal rakták meg a vetett ágyat, az első ház 

vagy nagyház díszesen felrakott ágyát. A szép szedettes szövésű díszkendők 

mellett a párnacsúpok és derékaljcsúpok magyaros kivarrása még román há-

zakban is előfordul, de abroszokon, lepedővégeken is jelen van. Kender- és pa-
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mutvászonra egyaránt hímeztek kendercérnával, szőrrel (gyapjúszállal), pamut-

tal. Túlnyomórészt egy színnel dolgoztak: pirossal, bordóval, feketével. A kék-

piros-fehér, kék-fehér, fekete-fehér ritkább, mint a Maros mentén. Sokféle öl-

tésmódot használtak, varrtak laposöltéssel, száröltéssel, Margit-öltéssel (rács-

öltéssel), láncöltéssel, boszorkányöltéssel. A székiek vonalformálásra mindig 

kétsorosan használják a száröltést, ezt sinyórnak nevezik. A felülettöltő hímzés, 

a tőtés aránylag nagyobb, 6-7 mm-es öltésekkel, lazán hagyott sokszálú hímző-

fonallal vagy volgával készül. A mezőségi láncöltés az írásos öltésnek féloldalon 

láncöltéssel csipkézett változata. A láncöltéssel, esetleg száröltéssel keretezett 

Margit-öltéssorokat mezőségi öltésnek szokás nevezni. Válaszúton a geometri-

kus vagdalásos laposöltéses munkát kedvelték, Mezőkeszűn, Palatkán, Buzában, 
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Feketelakon stb. a szabadrajzú munkákat. A keresztszemes, szálszámolásos 

varrottasok mintái itt is ősibbek, mint a szabadrajzúak. A keresztszemesek a 

székelyföldivel rokon, mértanias díszítésűek, csillagos, fenyőágas, rózsás, négy-

zetes elemekkel, csak itt néha a keresztszemes közé vagdalásos fehér négyszö-

geket is beiktatnak. A kék-piros együttes használata s a vagdalásos és kereszt-

szemes keverése a Felső-Maros mente kézimunkáival rokonítja. A keresztöltés 

szász hatást is mutat vaskosságban, merevségben, mintaszerkezetben. A sza-

badrajzú elemek Kalotaszeg írásos hímzéseivel rokonítják. Átvett az úrihímzés-

ből is nagyon sok emléket. Például a XVII-XVIII. századi reneszánsz és török 

eredetű virágmintákat úrasztali terítőkön alkalmazták, s az itt megjelenített 

hímzésen a mezőségi népies változatával találkozunk (lefektetett, egymásnak 

háttal álló vázák virágcsokrokkal, háromszirmú virágok, cserépből kinövő ke-
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helyvirágok, karikák, virágkoszorúk stb.). Általános a hullámvonalas mesterke-

minta. Itt azonban a magyar népi kézimunka hármas tagolása (két szélminta és 

szélesebb középminta) nincs mindig jelen. A körbekunkorodó virág, melyből 

nagy virág nő ki, szintén török eredetű. Sajátos mezőségi öltéstechnika a száröl-

téses körvonal, középen Margit-öltéssel (rácsöltéssel, nyolcasöltéssel). Sokat 

megőrzött a magyar hímzések általános mintáiból és varrástechnikájából, ame-

lyek más tájegységeken is kedveltek, kevés idegenből átvett technika is kimu-

tatható, de mindezt a helyi stílus szerint átalakítják. Városi lakásokban és mo-

dern bútorokkal berendezett falusi otthonokban drapériákra, terítőkre, díszpár-

nákra érdemes kivarrni ezeket a szép, régi mintákat, hogy magyarossá tegyük 

vele környezetünket. (22., 23. kép)  
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