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Élő néphagyományok.
Asztalos Enikő

Erdélyi néprajz marosszéki gyűjtésekben
XI.
Magyar népi kézimunkák
Maros megyében
(IV.)
A kézimunka tanításáról
A kézimunkázás, s a mi témakörünkben a hímzés mindig női munkának
számított. Az udvarhölgyek és a görög
vagy német apácák kezdték el a magyar
hímzés terjesztését. Munkáikat miseruhákra, templomok díszítésére, királyi
főúri, nemesi otthonok előkelőbbé tételére használták. Az ízléses, szép, magyaros hímzés a lakberendezéshez tartozott,
kiegészítette és gazdagította azt. A kézimunka oktatása a leánynevelés része
volt. Magyarországon elsőként Mária
Terézia császárnő rendelte el a kézimunka iskolai oktatásást 1762-ben, árvaházakban. Iskolai tantárgyként polgári iskolákban 1868-tól, a népiskolákban 1905-től tették kötelező tantárggyá.
A felekezeti iskolákban az államosításig,
1948-ig minden városi és falusi iskolában hímezni, kötni, horgolni tanították
a kislányokat, s rajzórákon megismertették velük a népi motívumokat, sőt a
tervezés alapelemeit is. A nagyon elfoglalt szülő is biztos lehetett abban, hogy
leánya az iskolában megtanulja a varrótű használatát, az öltéstechnikákat.
1948 előtt a kislányok egy éven át kötöttek meg egy sálat II. osztályban, körbehorgoltak egy zsebkendőt, s mintakendőt hímeztek különböző hímzésmódokkal (száröltéssel, töltéssel, láncöltéssel,

keresztszemmel, végül írásossal), s a IV.
osztályban a „kisabszolválón” be kellett
mutatniuk a szülők előtt az iskolai kiállításon egy saját maguk által hímzett
kötényt vagy blúzt. A felekezeti iskolai
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tanítónők a magyaros motívumok terjesztői lettek, így indították el őket a székelyudvarhelyi, nagyenyedi és más városokban működő tanítóképzők. Az iskolák államosítása után a kézimunka- és ebből is a hímzésoktatás tovább folytatódott. Ezt egészítette ki az anyák, nagyanyák családi nevelése, hiszen a leánynak
születésétől kezdve gyűjteni kezdték a kelengyébe tartozó szőtteseit és varrottasait. A 60-as évektől a helyzet az iskolákban megváltozott. Műhelyórákon vasmegmunkálásra, szerszámkészítésre oktatták a fiúkat és leányokat egyaránt.
Az I-IV. osztályban még tanulhatott hímezni, sőt a varródobozt és szövődobozt is
meg kellett vásárolniuk a szülőknek a tanfelszereléssel együtt, de ez is elmaradt
1990-től. V. osztálytól már, a 70-es évek elejétől, a kislányok nem is hímeztek,
nem kötögettek, csak ha a mesterük, kézimunkatanáruk külön nem szentelt erre időt, vagy kézimunkakört nem alakított. Szerencsénkre, sok ilyen ügyes tanító és tanár működött megyénkben, aztán uralkodóvá lett falun a mezei munka
(kapálás), városon meg a lányok is esztergáltak műhelyórákon. Így a kézimunkázás lassan kiment a divatból a családban és az iskolában is. Csak ott él ma
már, ahol népi iparművészetből, azaz hímzett munkák árusításából élnek meg,
szereznek pénzt vásárokon az asszonyok, máshol rendre kivesztek a szép kézimunkák, hiszen a kelengye jellege is megváltozott. A kendertermesztés abbamaradtával az 1960-as évektől nemcsak a szövés, a fonóházi élet, ismerkedés,
párválasztási lehetőség maradt abba, hanem a hímzés is. Ezzel mindinkább
csökkent a városi és falusi lakások egyéni, nemzeti-nemzetiségi jellege. (63., 64.
kép)
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Kézimunkák a mai lakásokban
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A lakásdíszítő textíliákról eddig úgy beszéltünk, ahogyan a XX. század közepén még a tisztaszobát díszítették. A bútorokat takaró, díszítő szőttesek és hímzések évszázadokon át a leány kelengyéjének legfontosabb részéhez tartoztak.
Ha csak a ládáját vitte is a leány a házasságba, annak tele kellett lennie takarókkal, terítőkkel, kendőkkel, valamint ruhaneművel. A XIX. század közepétől a
XX. század közepéig a Mezőség, a Küküllőmente és a Nyárádmente egyformán
barna fenyőfa bútort készített, de legtöbbjük piacról vette a teljes garnitúrát, a
két ágyat, sifont, almáriumot vagy üvegest, komódot, asztalt négy székkel és
mögéje a kanapét. Ezekre mind kézimunkák kerültek. A vetett ágyról volt már
szó, ez volt a lakás dísze, a legtöbb értékes kézimunkával. Az asztalt, a kanapét,
almáriumot, komódot letakarták szőttes és hímzett munkákkal, a használati
ágyon gyapjútakaró és kevésbé díszes huzatú párna, a falon a már említett feliratos falvédők, kanál-, laskanyújtó- és kefetartók voltak. Ezt a bútort még a 70es, sőt a 80-as években is sok helyen megőrizték. A fiatalok viszont már „népbútort” vásároltak az üzletből: rekamiert, kerek, alacsony asztalkát két fotellel, s
egy háromajtós szekrényt, a középső ajtó felett kicsi vitrines résszel. A 80-as
évek végén újabb bútorok kerültek a lakásokba: a kisebb helyet foglaló kárpitozott, kinyitható kanapé, nagyobb, vitrines, furnírozott kombinált szekrény, a
ház közepén kihúzható asztallal, székekkel vendégfogadásra. Ez a bútor elég
drága volt, kevesen vették meg, de ezt is felváltotta a XXI. század elején a magas faliszekrény, visszatért a kisasztal, de üveglappal a tetején, fotelek, kárpitozott ágybetétek, tévéasztal. Jelenleg a bútorzat falun is, városon is elég vegyes,
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minden korszakból megmaradt egy-egy használható darab. De a legfontosabb
változás az, hogy a XX. században még mindent kézimunkák borítottak, a rekamién, kanapén varrottas díszpárnák voltak (esetleg a kispolgári, rég divatjamúlt, giccses ízlés maradványaiként gobelinöltéssel hímzett macskák, hattyúk,
ráncolt, montírozott kerettel, ovális párnákon). Az úgynevezett „modern” bútorokon már nincs semmiféle kézimunka, mert az amerikai és a nyugati filmeken
sincs a tévében, s így kopár a lakás. Holott lehetne még segíteni a helyzeten, sok
helyen már be is indultak az egyházi és más szervezetekhez, intézményekhez
tartozó kézimunka körök. Elsőként a templomok kézimunkáit cserélik át székely, keresztszemes darabokra, hiszen az írásos teljesen kiszorította a székely
hímzést. Sáromberkén szarvasos mintájú templomi együttest varrtak keresztszemmel ki az asszonyok, Székelybőn pávás, madaras, csillagos keresztszemes
hímzéssel dolgoztak a nők mindkét felekezetű templom számára. A lakásokat is
újítsuk fel ismét magyaros kézimunkákkal! Keressük a régi, eredeti mintákat,
azokat hímezzük újra. Főleg, ha turistákat várunk, vagy társtelepülésről vendégeket, legyen meg a lakásunk székely vagy mezőségi magyaros jellege, melyet a
típusbútorokon csak a kézimunka biztosíthat. Legyen élmény ismét a nappali, a
hajdani tisztaszoba használata ünnepi, vendégvárási alkalmakon, de saját örömünkre, otthoniasságunk biztosítására is. Ne feledjük, nem csak nyelvében él a
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nemzet, de folklórjában, népművészetében is, s a miénk igazán gyönyörű, dicséretre méltó. (65., 66., 67. kép)
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Hagyományőrző kézimunkák a mai lakásokban
A népi kultúra legfontosabb tulajdonsága a közösségi szellem volt. A faluközösség, a tájegység éltette, fejlesztette s ellenőrizte a kézimunkákban jelen levő
hagyományokat is. A mai magyar falu azonban már szinte teljesen levetkőzte a
régi hagyományokat. A népművészet kihalásáról azonban szó sincs. Falusi és
városi értelmiségiek igyekeznek tovább éltetni, sőt felkelteni az érdeklődést a
magyar folklór, a szokások és művészet iránt, de már nem a régi falu hiedelemvilágára, jelképeire építve, hanem tudatos alkotók irányításával, a jelképek továbbfejlesztésével. Ma már a dísz kerül előtérbe, a jelképek szerepe elhomályosult. A kézimunkázás hagyományait ma a naiv művészet és a népi iparművészet folytatja, s a készített tárgyak éppúgy használhatók a modern lakások
díszítésére, mint az idősektől megőrzött régi, eredeti termékek. Ahogyan Haáz
Rezső (1883–1958) Székelyudvarhelyen, a csíkszeredai Vámszer Géza (1896–
1976), a moldvai csángóknál Domokos Pál Péter (1901–1993), úgy Maros megyében Bandi Dezső iparművész-néprajzkutató érdeme a népi kultúra cselekvő
megőrzése és továbbvitele. 1919-ben született a Kis-Küküllő mentén fekvő Magyarsároson, gimnáziumi és főiskolai évei után 1945-től rajz- és kézimunkatanár lett a Református Kollégiumban (a mai marosvásárhelyi Bolyai Líceumban), ahol később évekig faragókört vezetett. A Népi Alkotások Háza népművészeti szakirányítójaként 1957-től komolyan nekifog a Maros megye néprajzi kincsei
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összegyűjtésének leányaival, Katalinnal és Máriával. Gyűjtéseit rendszeresen
közli a Vörös Zászló (1990-től Népújság) napilap hasábjain, a sorozat 1983-as letiltásáig. Tanfolyamokat szervezett naiv festők és szobrászok számára. Szövőhímző köröket alakít, maga is beül a szövőszékbe, s támogatja a naiv művészek
munkáit. Székelyszentkirályon csipkeverő tanfolyamon magyar motívumok
használatát kezdeményezi, de a mezőfelei gyékényszövésbe és fonásba is beavatkozik, megtanítja a figurális ábrázolást. Irányítja a szalmafonást, a faliszőnyegek falusi életjeleneteinek kézi kivarrását, a kukoricahántásból készíthető
díszítő- és használati eszközök létrehozását. A népi iparművészet irányítója is
volt, az árcsói fazekasvásáron zsűrielnökként a régi minták felújítását, a giccsek
elleni harcot vállalta fel. Ő maga 1979-ben faragászati kört szervezett a Marosvásárhelyi 1-es Számú Általános Iskolában, s a halála előtti években a csittszentiváni faragókört vezette. 2005-ben hunyt el. Az általa készített, az irányítása nyomán létrehozott művészi alkotások templomokat díszítenek, de a nagyobb országos s a külföldi kiállításokon ma is dicsőséget szereznek tanítványai
munkái az erdélyi magyar népművészetnek. Bátran díszítsük hát lakásainkat a
szőttes falvédőkkel, varrottas életjelenetekkel, szalmacsipketerítőkkel, falvédőkkel, karácsonyfadíszekkel, mezőfelei szép gyékénytárgyakkal, kendi kukoricaháncsból font készletekkel, vagy kék-fehér, esetleg barna-zöld-drapp mintájú,
vagy fekete agyagkorsókkal, bokályokkal, szép faragványokkal, üveg- és porce-
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lánfestészettel készült tárgyakkal, népi kézimunkákkal, melyeket népi hímzőnők varrnak ma is eladásra, s beszerezhetők a népművészeti boltokban, néhol
falun, az utca két oldalán a házak elé kirakva, és az időszakos kiállításokon. Vigyázzunk, kerüljük a művészetünket elsilányító giccseket! Pártoljuk azt, ami
eredeti, s igazán a miénk! (68., 69. kép)
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A népi kézimunkaminták felhasználása
mai öltözködésünkben
A magyaros motívumokat felhasználhatjuk öltözködésünkben, főleg ünnepi
alkalmakon viselt ruhadarabjaink díszítésére. Ez nem helyettesíti a népviseletet. Itt olyan alkalmi ruhákra gondolok, amelyeket családi ünnepségekre, előadásokon való részvételre készíttetünk, s magyaros díszítéssel szeretnénk egyénivé, eredetivé tenni. A népművészet inspirációt jelent napjainkban is új divatvonalak, új díszítések megtervezésénél. Divattervezők, iparművészek munkái
ezek, de magunk is kihímezhetünk egy-egy gallért, blúzt, kézelőt, ingujjat, mellényt. Az iparművészek munkáiban háromféle tervezési koncepció van:
1. Amikor a tervező az öltözék egészét gazdagítja, teszi modernné saját fantáziájával. (Pl. estélyi ruhák tervezésénél.)
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2. Az egyes ruhadarabok szerkezete, szabása is lehet kiindulása a tervezésnek (pl. ingből ingruhát lehet tervezni eredeti hímzésű gallérral, kézelővel, a
bevarrott ujjú ing szabását követve.)
3. Előfordul, hogy egy-egy motívumot vagy mintacsíkot alkalmaznak mai ruhán. Ilyenek a kétrészes vászon vagy gyolcs hímzett női ruhák, keresztszemmel
díszített lenvászon vagy puplin, panama anyagból varrt öltözetek.
Már a gyerekruhákat is díszíthetjük népi hímzéssel: a ruhácska zsebét, a köténykét, az ingecske gallérját. A női viseletben most éppen divatos a középkori
fűzős ruhák utánzása, főleg fehér vagy krémszínű lenvászonból, gyapotszőttesből, amelyre szintén kerülhet kézimunka az övre, a kötényre (vagy kötényszerű
betétre), a szoknya aljára, mellénykére, sálra, ujjakra. Vigyázzunk, hogy az anyag és a díszítés összhangban legyen. A különböző öltéstechnikájú kézimunkák
egy adott alapanyagot kívánnak meg, s erre külön figyelni kell. Pl. nem alkalmas a kendervászonra illő hímzésmód selyemanyagra, mert idegenszerű lesz a
hímzés. A keresztszemes jól számolható vászonra kerülhet, esetleg csak pántokat hímezzünk ilyen anyagra, s díszítsük vele a ruhát. A laposöltés, száröltés,
lyukhímzés jól érvényesül a vékony vásznakon, puplinon, batiszton. Jól mutat a
gyöngyözés és hímzés, rojtozás a bársony estélyi ruhákon. Csak ott díszítsünk,
ahol érvényesül, vagyis ahol jól látható, s csak az úgynevezett elegáns ruhákat,
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menyasszonyi ruhát, estélyi ruhát, alkalmi öltözetet érdemes hímzéssel gazdagítani. (70., 71., 72. kép)
Megbízható iparművészek dolgoznak ma Erdély területén, akik ügyesen, hozzáértéssel használják fel a helyi népi motívumokat, pl. Marosvásárhelyen Bandi
Katalin, Ilyefalván a Rustica-Ház varróműhelyében, de Székelyudvarhelyen,
Korondon s a többi székely városban is talál magának vagy rendelhet népies
iparművészeti ruhadarabokat az érdeklődő, esetleg segítséget a kézimunkakörökben arra, hogy maga is elkészíthesse. Haáz Rezső volt székelyudvarhelyi tanítványai a magyarosan díszített ruhák használói és terjesztői voltak, a mai népi iparművészet ezt folytatja, a „tiszta népi forrásból” táplálkozva.
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Hímzéssel díszíthetjük a kórus női tagjainak ruháját vagy blúzát, az anyagnak megfelelő technikával, és a helyi népi motívumok felhasználásával. Különösen ott ajánlott ez az öltözet, ahol nem népviseletben szerepelnek az énekkarok,
vagy szervezet, társaság tagjai (főleg városokra gondolva). 1979-ben a Marosvásárhelyi 1-es Számú Általános iskola néprajzi körének leánytanulói számára
Bandi Dezső és leánya, Bandi Katalin népies hímzésű blúzokat (ingvállat) tervezett, a kör tagjai — folytonosan cserélődő gyermekekkel — 1990-ig ezekkel a
blúzokkal jártak közösen színházi előadásokra, szereplésekre. A blúzok maros-
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széki szabásúak, rájuk Bandi Dezső tervezett négy tulipános, egy madaras és
egy pávás mintát, melyekből a neki tetszőt kiválasztotta az V. osztályos kislány,
s kihímezte az ajánlott láncöltéssel piros, kék, vagy piros-kék gyöngypamuttal.
A tervezők ellenőrizték is a blúzok szabályos kivitelezését. Hideg időre ködmönöket is terveztek számukra. A fiúk egyszínű fehér gyolcsinget varrattak marosszéki szabásminta alapján.
Kiegészítőket is készíthetünk a hímzéssel díszített ruhákhoz: farmerhez a fiatalok örök divatja a szőttes gyapjútarisznya, a rojtbojtozásos táska, de a hímzett
válltáska, kistáska is szépen kiegészíti a női viseletet. Aki maga készíti el kézimunkáit, jobban megbecsüli, nem adja oda, vagy nem dobja el könnyedén, ha
megunta, vagy már nem talál az alakjára. A kézimunka érték, az eredeti népi
mintájú pedig nagy érték. (73., 74., 75., 76b kép)

76b

Utóirat a népi kézimunkákhoz
Miután 2010. augusztus 5-én a 39. részlettel befejeződött a Maros megyei kézimunkákról szóló cikksorozatom, amelynek megírásával a Népújság bízott meg,
alkalmam nyílt arra, hogy az erdélyi kézimunkákról, azok vásári jelenlétéről
meggyőződhessem. Egyik külföldi ismerősöm kért meg arra, hogy Erdély né-
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hány turisztikai látványosságát bemutassam neki. Első utunk Csíksomlyóra vezetett. Parajdon, Szovátán, Farkaslakán áthaladva szemügyre vehettem a népi
kézimunkák sorsát. Szőttest láttam, szőnyegek, takarók is vásárolhatók, de a
népi kézimunka szinte egyáltalán nem létezik. A hímzés, kézi hímzés teljesen
hiányzik, s mindössze egyetlen kirakóhelyen láttunk gépi hímzésű, valószínűleg
német mintát utánzó asztalterítőket piros pipaccsal, zöld levelekkel, kéknefelejccsel a levelek között, esetleg asztalkendőket, sarkaikon az említett mintákkal.
Ez a jelenség további utunkon is elkísért. Népi hímzésnek, kézimunkának
nyomát sem láttuk a Gyilkos-tónál és a Békási-szorosban működtetett elárusítóhelyeken, de Szeben főterén sem, ahol minden van, ami az előbb említett kirakóhelyeken látható (hűtőmágnes, kerámia, gyékénymunkák, vesszőmunkák,
gyermekjátékok, és polgári ruhaneműk stb.).
Középkori mintára készült női ruhákat árulnak néhol csinos kivitelezésben,
de ezeken sincs kézimunka. Van viszont a férfi vászoningeken, s kapható a férfiak számára vitézkötéssel készített ruhadarab is.
Mire a látottak alapján elkeseredtünk volna, visszatérve Marosvásárhelyre,
eljutottunk Nagy Erzsébet üzletébe, amely a marosvásárhelyi nagypostával
szemben, a Forradalom utca elején működik. A Domartban szép, eredeti, régi
hímzett párnák s hímzett blúzok is vásárolhatók. A tulajdonos, aki a Népi Egyetem hallgatója volt, jó ízléssel válogat a népi és népies darabok beszerzésekor.
Kíváncsi voltam, mit kínálnak a bor- és kézművesvásáron, amelynek helyszíne október 8, 9, 10-én a marosvásárhelyi vár volt. Itt sem csalódtam. Az Antal
Ildikó (az Unitarcoop Alapítvány vezetője) által irányított kézimunkakör most is
csodaszép, eredeti mintájú, új hímzéseket hozott eladásra. Volt ott kék és piros
életfás, tulipános, keresztszemes, ún. udvarhelyi piros töltéses, feketével körülhímzett terítő, sűrűn hímzett, eredeti mintájú írásos terítő, abrosz. A hímzőasszonyok, lányok, akik vezetőjükkel együtt valamennyien néprajzos hallgatók
voltak, tudatosan kerülik a giccset, eredeti mintákat gyűjtenek, s hetente varrogatnak közösen, külön az idősebbek és külön a fiatalok. Minden évben értékes
portékával jelennek meg a vásárban. Aki tőlük vásárol, nem bánja meg. Mellettük egy széki menyecske árulta rámán varrott, száröltéssel tömötten hímzett
falvédőit, lepedőszéleit. A marosvásárhelyi vásár valóságos felüdülés volt ahhoz
képest, amit erdélyi körutunkon tapasztaltunk a népi kézimunkák árusítása terén.
Végül ismét hangsúlyozni szeretném, hogy meg kell őriznünk népművészeti
hagyományainkat. A dédmamák, nagymamák szőttesei, varrottasai ne a szekrényekben, ládákban pihenjenek! Legyenek mindennapi életünk szerves részei,
szépítsék meg lakásunkat, ruhatárunkat, tegyék hangulatossá környezetünket,
s hirdessék nemzeti hovatartozásunkat.
A fényképek jegyzéke
1. A Bonyhai Református Egyházközség által őrzött aranyhímzéses terítő
2. Fehérhímzéses úrasztali terítő a Marosvásárhelyi Unitárius Esperesi Hivatal gyűjteményéből (Kabos Judith adománya 1700-ból)
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3. Báró Wesselényi Kata asztalterítője 1776-ból a Sáromberki Református
Egyházközség tulajdonában
4-5. Kalotaszegi női bőrlájbi (mejjrevaló) eleje, háta
6. Rátéttel díszített és hímzett férfibunda
7. Kalotaszegi fekete rátétmintás cifraszűr eleje
8. Vagdalásos mintájú kisterítő
9. Szegfűs, gránátalmás keresztszemes párna (Gyulay Margit munkája 1936ból)
10. Írásos, életfás párnahuzat (A szerző gyűjtése)
11. Madaras kendőszél mesterkével (szőttes)
12. Fodorvászonra hímzett nagyírásos abrosz sarka Körösfőről (a szerző gyűjtése)
13. Írásos párnahuzatok
14. Nagyírásos kisterítők (a szerző munkái)
15. Nádasmenti kalotaszegi ruhás baba (a szerző munkája)
16. Bagazia (muszuj) a Nádas mentén fekvő Mákófalváról
17. Bánffyhunyadi csipkés kötény darázsolással
18. Női „bujka” háta Mákófalváról
19. Írásos falvédő (a szerző tulajdona)
20. A kalotaszegi nagyírásos hímzés alapelemei
21. Szíves minta a nagyírásos párnán
22. Magyari Veronika keresztszemes-vagdalásos párnája
23. Duplakígyós, láncöltéses párna, Nemes Katalin munkája
24. Szegfűs-kisrózsás széki párnacsúp 1936-ból (Gyulay Margit munkája)
25. Keresztszemes kendővégek (Magyari Veronika munkái)
26. Bonyhai cserelapis párnacsúp, Szántóné Nagy Ilona tulajdona (Fehérváry
Erzsébet gyűjtése)
27. Bedei rózsás keresztszemes párna 1940-ből (László Piroska gyűjtése)
28. a. b. Székelykakasdi rojtozás és Nagyné Gál Ráchel harasztkeréki munkái
(1916–1919)
29. Keresztszemes terítő tulipános-makkos mintával (a szerző gyűjtése)
30. a. b. Keresztszemes terítő és párna (Nemes Katalin gyűjtése, Nagyernye)
31. Szálánvarrott párna (Nemes Katalin gyűjtése)
32. a. Szálánvarrott párna (Nemes Katalin gyűjtése)
32. b. Molnár Pólika székelybői szálánvarrott párnája
33. Mikházi zsinóros női lájbi a XX. század elejéről (Szilveszter Ibolya tulajdona)
34. Mikházi rojtos díszkendők (Balló Gergelyné munkái)
35. Piros férfilájbi Mikházáról (Szilveszter Ibolya gyűjtése)
36. Fehér harisnya zsinórozása (Szilveszter Ibolya gyűjtése)
37. Bekecsalji lájbik, ujjasok, harisnyák mintái
38. Péter Rozália szálszámolásos-vagdalásos párnája Körtvélyfájáról
39. a. Szíves párna a Felső-Maros vidékéről
39. b. Búzás minta a Felső-Maros vidékéről
40. Kakastaréjos minta (Nemes Katalin gyűjtése)
41. Templomos-csillagos párna (Nemes Katalin gyűjtése)
42. Ördögbordás kispárna (Sütő Melinda gyűjtése Abafájáról)
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43. Kispárna (Nemes Katalin gyűjtése), Nagyernye
44. Kisterítő (Nemes Katalin gyűjtése)
45. Gyulay Margit hímzett ágyterítője 1933-ból
46. Torockói garnitúra (Marossy Ildikó gyűjtése)
47. A nagykígyós minta a garnitúrából
48. Gránátalmás szegfűs keresztszemes terítő (a szerző gyűjtése)
49. Gyulay Margit keresztszemes monogramos dísztörülközője
50. Horgolt csipke-kendővég Bonyháról (Fehérváry Erzsébet gyűjtése)
51. Vetett ágy a magyarsárosi Unitárius Falumúzeumban (Tóth Katalin fotója)
52. Havadi derékaljfőtő a XIX. század közepéről (László János gyűjtése)
53. Horgolt mintájú bonyhai párnacsúpok (Bordi Juliska tulajdona)
54. Fodros párnavég horgolt csúppal Bonyháról (Szakács Ilona tulajdona)
55. Régi ágyra vetett modernizált vetett ágy Jobbágytelkén a múzeumban
(Balla Attila fényképe)
56. Bartháné Bíró Jolán kelengyébe kapott máig felvetett ágya Mezőpaniton
(Bartha Izabella fényképe)
57. Hazafias témájú, feliratos falvédő 1915-ből (Fehérváry Erzsébet gyűjtése)
58. Bonyhai asztalterítő (Fehérváry Erzsébet gyűjtése)
59. Bonyhai asztali futók (Fehérváry Erzsébet gyűjtése)
60. Napkerék és rózsa a bécsirózsás párnán (a szerző munkája)
61. Nagykígyós torockói mintás falvédő (a szerző munkája)
62. Életfa életkúttal nyárádmenti falidíszen (Bíró Beáta gyűjtése)
63. Iskolás mintakendő Bonyháról (Fehérváry Erzsébet gyűjtése)
64. „Beírási osztálynapló” 1962-ből (a Marosvásárhelyi 1-es Számú Általános
Iskola tanulóinak munkája)
65. Szobasarok a nappali szobában Asztalos Enikőnél
66. Marosszéki mintákkal hímezett fényképalbumok (a szerző gyűjtése)
67. A Marosvásárhelyi Népi Egyetem néprajz szakos hallgatói által gyűjtött
szobadíszítő kézimunkák 2009-ben
68. Papiszék háta a Marosvásárhelyi Szabadság úti Református Egyházközség templomában (tervezte Bandi Dezső, kifaragta Miholcsa Józseffel)
69. Kudor Mária bánffyhunyadi hímzőnő bemutatta kézimunkáit a Népi
Egyetemen
70. Nyári ünnepi öltözet udvarhelyszéki mintával (a szerző munkája)
71. Tarisnyás Erzsébet leányának varrt blúza Sepsiszentgyörgyön
72. Posztó kiskabát és hímezett blúz Bandi Dezső tervezésével (a szerző munkái)
73. Hímzett ünnepi lájbi (a szerző munkája)
74. Hímzett blúz gallérja (a szerző munkája)
75. Néprajzi előadáson a sáromberki református templomban
76. a. Vállfűs ing a Nádasmentéről
76. b. Keresztszemmel hímzett női táska (Gyulay Margit munkája)
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Helynévmutató
Abafája: Apalina, Maros megye
Backamadaras: Păsăreni, Maros megye
Balavásár: Bălăușeri, Maros megye
Bánnfyhunyad: Huedin, Kolozs megye
Bede: Bedeni, Maros megye
Beresztelke: Breaza, Maros megye
Bonyha: Bahnea, Maros megye
Buza: Buza, Kolozs megye
Demeterfalva: Dumitrești, Maros megye
Dicsőszentmárton: Târnăveni, Maros megye
Disznajó: Vălenii de Mureș, Maros megye
Dombó: Dâmbău, Maros megye
Feketelak: Lacu, Kolozs megye
Györgyfalva: Gheorgheni, Kolozs megye
Harasztkerék: Roteni, Maros megye
Havad: Neaua, Maros megye
Holtmaros: Lunca Mureșului, Maros megye
Jobbágytelke: Sâmbriaș, Maros megye
Kelementelke: Călimănești, Maros megye
Kis és Nagyfülpös: Filpișu Mic/Mare, Maros megye
Kis és Nagykend: Chendu, Maros megye
Korond: Corund, Hargita megye
Körösfő: Izvoru Crișului, Kolozs megye
Lozsád: Jeledinți, Hunyad megye
Magyaró: Aluniș, Maros megye
Magyarózd: Ozd, Maros megye
Magyarpalatka: Pălatca, Kolozs megye
Magyarsáros: Delenii, Maros megye
Makfalva: Ghindari, Maros megye
Marosvásárhely: Târgu-Mureș, Maros megye
Marosvécs: Brâncovenești, Maros megye
Mákófalva: Macău, Kolozs megye
Mezőkeszü: Chesău, Kolozs megye
Mezőpanit: Pănet, Maros megye
Mikháza: Călugăreni, Maros megye
Nagyernye: Ernei, Maros megye
Nagykapus: Copșa Mare, Kolozs megye
Nyárádköszvényes: Mătrici, Maros megye
Nyárádszereda: Miercurea Nirajului, Maros megye
Póka: Păingeni, Maros megye
Ratosnya: Răstolița, Maros megye
Sáromberke: Dumbrăvioara, Maros megye
Szamosujvár: Gherla, Kolozs megye
Szászrégen: Reghin, Maros megye
Szentgerice: Gălățeni, Maros megye
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Szék: Sic, Kolozs megye
Székelybő: Beu, Maros megye
Székelykakasd: Vălureni, Maros megye.
Székelyudvarhely: Odorheiu Secuiesc, Hargita megye
Tancs: Tonciu, Maros megye
Toldalag: Toldal, Maros megye
Torboszló: Torba, Maros megye
Torockó: Rimetea, Fehér megye
Torockószentgyörgy: Colțești, Fehér megye
Unoka: Onuca, Maros megye
Vajdaszentivány: Voivodeni, Maros megye
Válaszút: Răscruci, Kolozs megye
Szómagyarázat
palmettás: pálmalevél-díszes
vállfűs ing: vállán dúsan hímzett ing
sinyór: zsinór
párnacsúp: párnabütű
bőgatya: ünnepi, apróra lerakott, bő, házigyapot párnavég anyagú alsónadrág
pendely: alsószoknya
szőrszalag: gyapjúszalag
mellrevaló: hímzett női bőrlájbi
urak, uraköltés: hurok, huroköltés
derekaljfőtő: a derekalj (dunyhaszerű ágynemű) díszített vége, mely látható a
díszágyon
tárcás minta: hosszúkás, tálcás minta
vetöllős minta: szövőszék vetélőjéhez hasonló minta
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