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 Élő néphagyományok. 
 
 

Asztalos Enikő 
 

Erdélyi néprajz marosszéki gyűjtésekben 

IX. 

 
Magyar népi kézimunkák 

Maros megyében 

(II.) 
 

Széki kézimunkák 
 

Szék a Mezőség nyugati peremén, Szamosújvártól délre fekvő, önálló, jellegze-

tes művészettel rendelkező, több, mint ezer lakosú település. Jelentős volt sóbá-

nyái révén. A XIII. századtól a XIX. század végéig város volt, 1886-tól nagyköz-

ség. Népének művészete, táncai, zenéje, kézimunkái hagyományőrzőek, s a ha-

tárokon túl is híresek. A széki varrottasokról Palotay Gertrúd 1944-ben megje-

lent könyve közölt először adatokat és képeket szakszerű magyarázatokkal. De 

ezekből a kézimunkákból nem lettek turisztikai kommersz áruk, hanem ma is a 

kelengye darabjai között szerepelnek a magasra felvetett ágyak párnahuzatain, 

a párnacsúpokon, a derékalj-fűtűlvalón, a kötéses lepedőn. Hímzőművészetük sa-

játos; első látásra is megkülönböztethetők más vidék varrottasaitól. A legrégibb 

varrottas párnák a keresztszemesek, a szálára varrottak voltak 5-10 féle mintá-

val: rámás, vonós, patkós, pávás. Ezt követte az iratos elterjedése, melynek őse 

az úrihímzés és a népi varrás egyaránt. Fő öltéseleme a tőtis, másképpen inazás 

vagy sinyor, amelyet mi ferde laposöltésnek, száröltésnek nevezünk. Régen a 

durva kendervásznat az öregek még kézben öltögették. Idővel a vékonyabb gya-

potas, majd tiszta gyapotvásznat már 50 x 80 cm nagyságú fakeretre rögzítet-

ték. Ezt a kereten „írják” meg. Előbb a „sinyort” alul és felül, majd a középső 

csíkot, s végül virágozzák, ez lesz a széles minta. A hármas tagolás tehát itt is 

megvan: alul-felül csipke (mesterke), középen a minta, amelyről a hímzést elne-

vezik. Így lehet nagytulipános, pávás, szegfűs, komlós, bimbós, koszorús, po-

haras, kicsi tulipános, almás, csengettyűs, madaras, ablakos, csereleveles, ba-

zsarózsás, uborkás, szőlős, szőlőleveles, bokros. Egyszerű ferde laposöltéssel kez-

dik a hímzést, hajfonatosan varrt széllel.  A mintát kartonpapírra rajzolják, 

kivágják, s úgy rajzolják körbe az anyagra. A szélén kezdik, s száröltéssel befele 

haladnak nem túl apró öltésekkel, hogy hajfonatos legyen. A virágok, nagyobb 

minták közepét keresztbe-hosszába átöltik, majd a szálak keresztezését egy 

irányba álló, rövid lapos öltésekkel vagy keresztszemmel rögzítik, esetleg a kép-

zett  négyzeteket  sakktáblaszerűen  keresztekkel fogják le.  Az első,  legrégibb  
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hímzőfonal kenderszál volt, majd fejtővel varrtak. A lányok a kelengyéjükkel el-

vittek otthonról minden piros színű hímzést. Az otthoniak, az anyák, kék vagy 

kék-piros színnel pótolták, s bár a gyász színe a fekete, a halott alá pirossal 

hímzett széleskendőt terítettek a nyújtóztatón, azt terítették le a koporsóba a 

halott alá, ahova varrottas párna is került. Az írás utáni varrás általában egy 

arasz széles. Régen csak 15 cm volt a középminta, most 20-21 cm széles párna-

végeket vagy díszpárnákat rendelnek a varróasszonyoktól, s ezen kívül írják 

még rá a csipkét (mesterkét). (24., 25. kép) 
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Kis-Küküllő vidéki kézimunkák 
 

A Küküllőmente „a Kis-Küküllő völgyének a torkolattól a Székelyföld határáig hú-

zódó szakasza, illetve ennek környező vidéke”* — írja a Magyar Néprajzi Lexikon 3. 

kötete, s Erdély legkorábban magyarok által benépesített vidékei közé sorolja. Az 

ún. Vízmellék (Dicsőszentmárton, Balavásár központokkal) 40 magyarlakta falut 

foglal magába, s ehhez hasonló néprajzi sajátosságai vannak a Maros és a Kis-

Küküllő között fekvő kb. 15 falunak is. Ezt a vidéket a néprajzkutatók elég későn, 

a XX. század közepén tanulmányozták, s a népi vászonhímzésről csupán a XX. 

század végén készült felmérés. Elsősorban szőtteseiről híres e vidék, a cifra szövés 

az első világháború előtt, s különösen utána sok családnak a kenyerét biztosította, 

ebből nevelték fel az özvegyasszonyok gyermekeiket. 

A Kis-Küküllő vidéki varrottasokról a XVII. század közepétől van levéltári 

adatunk, törökös munkákról, kender- vagy szöszvászonra varrt virágokkal díszí-

tett abroszokról, kék fejtővel varrt munkákról beszélnek. A XIX. században már 

kialakult népi hímzőkultúrát emlegetnek. Fekete és kék fejtővel vagy gyap-

júfonallal varrtak ki párna- és kendővégeket, de a népi és úrihímzésnek is sok 

változata élt. A főúri udvarházakban összegyűlt lányok közös munkáikon német 

és olasz mintakönyvekből, török kézimunkákról levett mintákból hímeztek. 
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____________________ 

* A Magyar Néprajzi Lexikon 3. kötete. Akadémiai Kiadó, Bp., 1987. 27. 
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27 

A jobbágyfelszabadulás itt is nagyobb lendületet adott a hímzéseknek a színes 

szőttesek és varrottasok előállítására: kender- vagy elegyes vászonra fejtővel hí-

mezve. Alapöltésük szálánvarrott, az alapszálak nélkül, de fonott öltés volt, s 

nem keresztszem. Dombón inazásnak, Ózdon páros akasztalatnak nevezték, 

Kis- és Nagykenden, Balavásáron, Kelementelkén sinórt varrtak a régi öregek.  
 

 
 

28a 
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Szép számmal készültek írás után való láncöltéssel is kézimunkák a Balavá-

sár környéki falvakban 1880 és 1914 között. Ehhez hasonlókat varrtak a Mező-

ségen. Keresztszemmel is régen csak az egyes szemeket varrták, akasztalat-

varrással készültek a legrégebbi párna- és derékaljfőtők, lepedőhajtások. Ura-

költést, urkas varrást a nagy- és kiskendiek, balavásáriak tömötten, elegyvá-

szonra hímeztek, hatszálú fejtővel. Külön íróemberek dolgoztak a láncöltéses 

kézimunkákhoz, akik vastag papírból kivágott formákat húztak körül, s csak 2-

3 minta volt egy kézimunkán. A virágozás, ágazás mindig az ünnepi darabokra 

készült, rúdravalókra, párnafőkre. Szervéteket is készítettek asztalközépre, ko-

sárba. A vetett ágyra hímzett és kötött (horgolt) mintájú párnákat raktak fel. A 

varrottast bölcsőbe, s a halottas ágyra is terítették. A leány kelengyéjébe 2 de-

rékalj, 7 párna tartozott, ha szegényebb, de a módosabb 6 derékaljat, 21 párnát 

kapott, varrottast és csipkét egyaránt. Derékaljat, párnát még a fiú is kapott 

házasodáskor. A leggyakoribb mintáik az ágazás, virágozás (szegfűs, tulipános 

ág), kiscsillagos, nagycsillagos, macskanyomos, nagytányéros, almás, rózsás, cse-

remakkos, makkos-rózsás, csereleveles, fenyőfás. Az iskolai kézimunka órákon 

írásost, s udvarhelyi mintást (piros töltés, feketével körülvarrva) tanultak, az-

után pedig „kiment divatból” a kézimunkázás. A régi, szép mintájú kézimunká-

kat eladták, eldobták, ma már nagyon nehéz mintapéldányokat gyűjteni. Ügyes 

értelmiségiek őriznek néhány darabot. Jó lenne visszaállítani a kézimunka ér-

tékét itt is! (26., 27. 28. a., b. kép) 
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Nyárádmenti kézimunkák 
 

„A Nyárádmente az egykori Marosszékhez tartozó székelyek lakta vidék a 

Nyárád és a beléje ömlő patakok völgyében. Vásáros központja, Marosszéknek 

egy ideig a székhelye is, Nyárádszereda.”* 

Szőtteseiről, keresztszemes és szálánvarrott hímzéseiről, de legfőképpen művé-

szi kivitelezésű rojtozásáról híres vidék. Az abroszok, kendők, kasztenterítők 

szélére 10-15 cm széles rojtot kötöttek. A két világháború között és tovább még 

az 1960-as évekig a nagymamák által készített munkákból sokat megőriztek a 

családok. Palotay Gertrúd néprajzkutató német források nyomán a rojtcsomózás 

technikáját asszír eredetűnek tekintette. Bizonyításként az asszír ábrázoláso-

kon látható ruhák, nyeregtakarók szépen csomózott rojtjaira hivatkozik. Euró-

pába az arabok révén jutott el. A „makramé” arab szó (makram = rács). A XVI. 

századi Nyugat-Európában  hamar  meghonosodott, sőt az olasz mesterek ke-

zén levegős, könnyed, csipkehatású dísz lett. Eredetének másik értelmezése sze-

rint az ősi népi mesterségek egyike, s a szövéshez kapcsolódik.  
 

 

 
 

29 
 

____________________ 

* A Magyar Néprajzi Lexikon 4. kötete. Akadémiai Kiadó, Bp., 1987. 49. 
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A szőttes csüngő befejező szálait, hogy ki ne bomoljanak, összecsomózták. A rojt-

bogozáshoz hasonlóan fonták be a menyasszony haját, a ló sörényét román és szláv 

vidékeken, de Székelyföldön is. Polgári hatásra terjedt el kézimunkaként, a „váro-

siasodást” jelentette falun, és divatjelenséggé vált a művészi csomózás a XIX-XX. 

század fordulóján. Főleg Sárközön és Mezőkövesden terjedt el, de a Hunyad megyei 

Lazsádon és a marosszéki Nyárád mentén is. A dísztárgynak számító textíliák sze-

gélyét fogja be a rojt. Mindaddig élt a rojtozás szokása, amíg vászonszövéssel fog-

lalkoztak az asszonyok. „Egy vég kirojtozása egy napig is eltart, reggeltől estig, sza-

porátlanabb, mint a csipkekötís” — mondta nekem 1981-ben Csegziné Szép Klára 

székelykakasdi asszony, akinek gyönyörű, rojtozott abroszait, kendőit féltve őrzi le-

ánya, Gidófalvi Istvánné. Csegzi Klára 1980-ban a helybéli általános iskola kéré-

sére rojtozni tanította az iskolás lányokat. Három fő mintája a bogas, a pókas és a 

vesszős. A kendő vagy abrosz szélét rögzítette, rátette a Bibliát, s miután az anya-

got beszegte, matringból fénypamutot húzott bele horgolótűvel hatszálával. Ezeket 

fonta, bogozta a minta szerint. „Jobban mutat, ha vastag a rojt” — mondta. A 2000-

ben elhunyt ügyes kézimunkázó asszony anyjától tanulta ezt a műveletet, s nagy-

anyja idejében a vetett ágy csipkéibe is bojt volt behúzva, s a lepedőkön is rojt volt. 

A rojttal díszített textíliákat nem használták, a kendőket falra akasztották dísz-

ként vagy az ablakra kétfelől, s ünnepi asztalterítőként. Régi szokás volt a halott 

dereka alá, keresztbe, nagy, rojtos szélű törülközőkendőt helyezni, ami a koporsóból 

kétfelől „kifityeg”. Még a 70-es években is élt ez a szokás. Szentgericéről, Ha-

rasztkerékről s a Bekecs alján levő falvakból is maradtak fenn ilyen művészien ro-

jtozott textíliák. Csakis lakásdíszként használták, a népviseletben nem. Ma már 

nem kötnek rojtokat, csupán a régiek keze munkáját őrizgetik. Idős asszonyok ma 

is tudnak rojtozni, még fel lehetne éleszteni ezt a szép kézimunkát.  
 

 
 

30a 
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A hímzések az egykori Udvarhely-, Háromszék, Csík- és Marosszék szálán-

varrott és szabadrajzú mintái, melyekkel párnavégeket, lepedőket és rúdravaló-

kat díszítettek. Kender- és pamutvászonra varrtak fejtővel, pamutfonallal. A 

hímzőfonal színe piros és kék, ritkábban a kettő együtt, s ez az összes székely 

hímzésekre jellemző. Legtöbbjük öltéstechnikája szálánvarrott, kevesebb a ke-

resztszemes. Túlsúlyban vannak a tisztán mértani mintájúak és mértani for-

májú növényi minták, virágtövek. Jól tagoltak, a minták nem zsúfoltak. Széles 

középhímet varrtak, amit két oldalról sima vagy szaggatott vonalsor, peremdísz 

(mesterke) zár le, ez az erdélyi hímzések legtöbbjére jellemző. A mesterke leg-

többször más mintát ábrázol, mint a középhímzés. Legkorábbi adatunk az ilyen 

székely kézimunkára 1793-ból egy lepedővég mintája. Olyan tökéletes kézi-

munka, amely feltételezteti velünk, hogy sok nemzedék munkája előzhette meg 

a készítését. A szabadrajzú hímzések kisebb csoportja lepedő- és párnavégek dí-

szítésére szolgált, egyfajta átmenetet képviselnek az úri és a paraszti hímzések 

között. Előfordul, hogy ezeket lenvászonra varrták ritkásan, selyemszállal. A 

minta gránátalma, virágtő gyűrűvel átfogva. A szabadrajzú hímzések másik 

csoportja a laposöltéssel, száröltéssel, piros vagy kék színnel nagyobb motívu-

mok berácsozásával készült új kísérletezéseké. Ezeken sem zsúfolták a mintá-

kat. (29., 30. a., b. kép) 
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A keresztöltéses 
 

Erdély legtipikusabb öltésneme. Zsinórszerűen egymásba fonódó keresztsze-

mek jellemzik, ezért folyókeresztszemnek, zsinóröltésnek, hajfonásosnak, ínvar-

rásnak, páros akasztalatnak nevezik a különböző vidékeken, sőt székely kereszt-

szemnek is.  A minta dúsan betölti az alapanyagot, s kevesebb fonal kell hozzá,  

 

 
 

31 
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mint az egyszerű keresztszemhez, az elkészítése is gyorsabb. Ilyen derékaljfőtőt 

őriz Havadon László János magyartanár 1840-ből, s a Küküllő menti kézimun-

káknak a Népújságban megjelent képei között szerepel felesége gyűjteményéből 

is egy párna, melyet édesanyja készített.  

 

 
 

32b 

 

A szálánvarrott mintákat lemásolgatták a Székelyföld minden kisebb néprajzi 

tájegységén, s ha a régiekből kevés is maradt ránk, a mai 60 éves asszonyok ke-

lengyéjében még jelen voltak szép számmal ezek a kézimunkák, melyek mintáit 

azóta is felhasználják a magyar népművészet kedvelői. Fontosabb minták a fe-

nyőágas, gyertyás, nagy- és kissályos, kakastaréjas, bolondformás, dús virágtö-

vek, állatábrázolások (lovak, szarvasos, madarak), néha címerállatok is (sár-

kány, sas), tányéros, liliomos, rózsás, csereleveles, tulipános, ágas, mákos, szeg-

fűs, makkos. Ezek szimmetrikus elhelyezéssel, középtengellyel kerülnek a vá-

szonra. A mesterke lehet néhány szemes vagy dús, folyómintás. A csillagos min-

ta a magyar nyelvterületen mindenütt, tehát itt is nagyon gyakori.  

A Nyárádmenti kézimunkák tehát beilleszkedtek a székely hímzések minta-

kincsébe és hímzéstechnikájába. A polgáriasodással, a modern berendezésekkel 

sajnálatosan ma ritkán találunk szép, eredeti munkákat. (31., 32. a., b. kép) 

 

 

Bekecsalji kézimunkák  
 

A Bekecsalja önálló tájegységként szerepel a 2005-ben megjelent A magyar-

ság néprajzi térképén is. Nevét a Bekecs-tetőről kapta. Maros megyéhez tarto-

zik, a Felső-Nyárád mentén, Nyárádszeredától keletre, Szováta, Nyárádszereda 
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és Szászrégen között terül el. Kézimunkái és népviselete a marosszéki folyta-

tása, de sok tekintetben gazdagabb díszítésű, különbözik a többitől. A rojtozás 

itt is jelen van, de az ún. „szentföldi” falvakban a rojtok lengébbek, csipkesze-

rűbbek, nem annyira tömöttek, mint a Nyárádmente többi falvaiban. Haáz Sán-

dor figyelt fel a gazdagabb, díszesebb zsinórozásra, amely a bekecsalji ruhada-

rabokat díszíti. A férfiviseleten zsinór díszíti az ujjast, a lájbit s a harisnyát; a 

női viseleten a lájbit és a szoknyát. Nemcsak a háziszőttes szürke posztón vagy 

abaposztón, kétnyüstös, ötnyüstös anyagokon, hanem a gyári szöveteken, kord-

bársonyon, gyári vékony szöveten vagy bolti vászonanyagon is találunk zsi-

nórozást. A zsinór anyaga szőrzsinór vagy bogárhátú zsinór volt hosszú ideig.  
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Ezt a boltban vásárolták kék, zöld, fekete vagy fehér színben. Gyári készít-

mény volt, könnyen hajlítható, és többféle szélességű. A selyemzsinór is gyári, 

ez kissé merev. Miután a bogárhátú zsinórt nem tudták beszerezni, fonott zsi-

nórt kezdtek házilag készíteni: sirített (sodrott) gyapjúszálat hajfonatosan, há-

romszálúlag összefonva és megfestve. Horgolt zsinór is előfordul, s gyári bébi-

zsinór, mely könnyen hajlítható, de fehér, s feketére festették. Széles vagy sze-

gőzsinórnak használják a gyári lapos zsinórt, vagy a házilag készült lapos, te-

nyérnyi bordán a kötőzsinórt. A gombok is a zsinórozáshoz tartoztak: üveggom-

bok, fémek, mázas gombok. Iparengedélyes szabómesterek zsinóroztak Makfal-

ván, Torboszlón, Gyulakután, Abodon, Deményházán és Jobbágytelkén. A falusi 

háziasszonyok is megtanulták, s a bekecsalji tájegység varróasszonyai helyi stí-

lust hoztak létre. Ilyen pl. Selyében, Torboszlón, Gyulakután volt, s más fal-
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vakban, készítőiknek a nevét őrzi az emlékezet ma is. A szabó a mellény kivar-

rása után csak az oldalát varrta össze, azután kezdte a zsinórozást. Legutoljára 

a vállat varrta össze, feltette a már kész gallért, s a zsebet már utólag zsinó-

rozta. Valamennyi zsinórozást a béléssel varrták össze. A Singer varrógép örök-

lődött a családban, ez a vastag anyagot és a zsinórozást könnyen varrta, de né-

hol szereltek a gépre zsinórvarró papucsot is. A zsinórozás egyik legjel-

legzetesebb munkamódszere az, hogy a zsinórt lehetőleg nem vágják el. Sikló-

don és Kibéden az 1920-as évektől selyemcérnás gépvarrás díszíti a lájbit sárga, 

zöld, kék bolti selyemcérnával. A harisnyát régebben kézzel varrott zsinórokkal 

díszítették, majd géppel rakták fel. A vitézkötés vastagabb zsinórját feltevés 

előtt megfonják. A női ujjast, vizitkát karcsúsítással zsinórozták. A női ru-

hadarabok zsinórozása főleg kézi varrással készült. (33., 34. kép)  
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Feltételezhető, hogy a néprajzi tájegységen belül a földbirtokosok által viselt, 

gazdagon zsinórozott ruházat nagy hatással volt a falusi viseletre. Ezt a jelensé-

get, valamint a piros férfilájbi kialakulását Györffy István figyelte meg először. 

Makfalván a Dózsa család, Torboszlón a Berecki család zsinóros viseletének ha-

tása érződik a megfigyelő szerint. A csíki, udvarhelyszéki vagy háromszéki fal-

vak egyszerű fekete lájbijával szemben az itteni piros lájbi zsinórozva módot, 

tekintélyt biztosított viselőinek. Lassanként aztán a zsinórozás már csak a piros 

ünneplő lájbit díszíti, szerepléshez, kulturális rendezvényekre, szüreti mulatsá-

gokra.  

A bekecsalji tájegység viseletére tehát a férfiak piros lájbija és a felső ruhada-

rabok zsinórozása jellemző. A tájegységen belül falucsoportokat különböztetünk 

meg.  A Felső-Nyárád menti falvakban mindenütt megtalálható az  ún.  szüreti  
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mulatságra készült piros bársonylájbi keskeny fehér zsinórozással, például a 

Köszvényesen, Backamaradarason készítetteken. A legkiemelkedőbb változat a 

jobbágytelki. A férfilájbi szőttesanyaga a feketébe öltött barackmagos, amelyre 

gazdag, dús, méregzöld vastag zsinórt hántanak. A női mellények piros bárso-

nyára széles nyolcas zsinórozást vagy gyöngyös virágozást varrnak. Az 1912-ben 

készült piros-kék keskeny csíkos szőttes gyermeklájbit, amelyet kék zsinórozás-

sal varrtak ki, a székelyudvarhelyi múzeumban őrzik.  

A férfiak díszes ujjasa feketével van szegve, a zsebeken, ujján, hátán vastag 

fekete zsinórral saskörmözve. Az alábbiakban néhány mintát mutatunk be Ha-

áz Sándor gyűjtéséből. 

A férfilájbik mintái: sasköröm, kötés, hurkos, felazonvaló, tulipános, vízfojá-

sos, csigás, csigás tulipán, hurok. 
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A női lájbik díszítése: nyolcas, karika, hereleveles, rózsás, csigás, kötés, tulipá-

nos, bolondformás, kígyófarkas, karikás, szegfűs, saskörmös, cserelapis duplás, 

vízfojás, virágozás, csillagos. 

Az ujjas díszítései: kulcsos, sasköröm, hátonlévő, kötés, felfelémenő. 

A férfiharisnya díszítése: vitézkötés, virágozás. 

A felsőszoknya díszítései: csigás, rózsás, eperlapis, bolondformás, herelapis. 

(35., 36., 37. kép) 

 

 

Felső-Maros vidéki kézimunkák  
 

Tágabb értelmezésben ide tartozik a Maros völgye Ratosnyától Abafájáig, 

másrészt a Luc és Sár patakok alsó folyásának mentén Vajdaszentiványig, il-

letve Pókáig, s a vele szomszédos Mezőség keleti peremén elhelyezkedő néhány 

falu. E vidék középpontja Szászrégen. Ezt a területet mérte fel hímzései szem-

pontjából Palkó Attila — Portik Irén — Zsigmond József a Kriterion kiadónál 

1985-ben megjelent könyvében. A Magyar Néprajzi Lexikon 2. kötete három 

község: Holtmaros, Magyaró és Disznajó párna-, derékalj- és lepedővégei hímzé-

seit  emeli  ki,  amelyekre  szálánvarrott,  keresztöltéses,  szálvonásos  és vagdalásos  
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technikával dolgoztak. Ezek megkülönböztető technikája a vörös vagy kék pa-

mutszállal (esetleg mindkettővel) kivarrt széles középhím mellett az ugyancsak 

széles peremdísz, s a peremet elválasztó vonal, amely a középmintától elvágja. 

Legjellemzőbbek a füzéres minták, melyekre laza, könnyed, virágokkal, csillagok-

kal megszakított indát tesznek,   de jellemzőbb az erőteljes mértani zegzugvonal, 
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elmértaniasított virágtövekkel a közökben. Itt fordult elő a jellegzetes szálán-

varrott hímzések közötti vagdalásos technika, azaz együtt alkalmazzák őket, s a 

vagdalás fehér, a szálánvarrott rész piros színű. Találunk a kézimunkákon cí-

merállatokat is, griffet, sárkányt, egyszarvút, szarvast, sűrű szálánvarrott ölté-

sekkel. Ezekre a mintákra még Palotay Gertrúd—Szabó T. Attila gyűjteményes 

kiadványa is felfigyelt. A Palkó Attila véleménye szerint a Szászrégen környéki 

falvak magyar lakosságának hímzései a kilencszázas évek elejéig virágkorukat 

élték. Disznajó, Holtmaros, Magyaró, Marosvécs hímzőasszonyai a 30-as, 40-es 

években a kolozsvári népművészeti kiállításokon aranyérmet is kaptak. A szer-

ző fontosnak tartja, hogy megismerkedjünk nemcsak a Felső-Maros menti, ha-

nem az egész Felső-Maros vidéki hímzésanyaggal is, melyekhez a következő fal-

vak tartoznak: Beresztelke, Kis- és Nagyfülpös, Tancs, Unoka, Toldalag, Póka, 

Nagyercse és Vajdaszentivány.  
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A Felső-Maros vidéke hímzéseire először az 1901-es, Marosvásárhelyen meg-

rendezett székelyföldi iparkiállításon figyeltek fel, amelyen a magyarói kézi-

munkák páratlan sikert arattak. A vidék hímzőművészete mégsem válhatott el-

adásra termelő háziiparrá, mint a kalotaszegi nagyírásos Gyarmathy Zsigáné 

buzgó ügyintézésével. Hiányzott a széles körű támogatás, a felvásárlópiac, az 

előnyös földrajzi fekvés, így Lénárt Józsefné próbálkozása nem járt sikerrel. A 

magyarói varrottasok sikert arattak az 1931-es, Kolozsváron megrendezett nép-

ipari kiállításon, s ennek nyomán eladásra is hímeztek háziipari szinten. Szász 

Mártonné Bene Ilona értékes gyűjteményét 1931-ben a Székely Nemzeti Múze-

umnak ajándékozta. (38., 39. a., b. kép) 

Ezek a hímzések is a lakásbelsőt díszítették elsősorban, a vetett ágyra tett 

surgyék (szalmazsákok), derékaljak, nagyágylepedők, nagy- és kicsi párnák, ab-

roszok, kredencterítők, asztali futók, falvédők, kefetartók, laskanyújtótartók vol- 
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tak kidíszítve. A népi öltözetből a női és férfiingek, kötények, zsebkendők, s az 

alkalomhoz kötött szokások körében a jegy-, kérő- és násznagyi kendők, szervé-

ták vagy komakendők, a bölcsőbe tett kicsi párnák és a nyújtópadra meg a ko-

porsóba, a halott alá tett lepedők, párnák hímzettek.  
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A szálánvarrott és keresztszemes hímzés itt is részben a szövés technikájából 

ered, a régebbi minták a szőttesmintákra emlékeztetnek. Belső fejlődés és külső 

hatás egyaránt érte, a Mezőség, Gyergyó, Csík és a Küküllő vidékének hímzései 

hatottak rá, sok mintájuk azonos az említett vidékek mintáival. Rokonságot fe-

dezhetünk fel a szilágysági, háromszéki, kalotaszegi, erdélyi szász kézimunkák-

kal is, ami a magyar hímzések egységességét, közös vonásait igazolja. Román köl-

csönhatást is felismerhetünk. A minták tükrözik a korok stílusainak hatásait, a 

reneszánsz, a török, a barokk elemek felismerhetők a nemesi udvarok közvetítése 

révén (a Bánffy, a Kemény, a Huszár és a Rhédey család mintakönyvei, varrómű-

helyei hozták be őket). A más vidékekről ideházasodottak is hoztak be mintákat, 

Palkó Attila — Portik Irén — Zsigmond József könyve megkülönböztet régi és 

újabb típusú munkákat. A régi típusúak egyrészt mértani szerkezetűek: rozetták, 

csillagok, sarokra állított négyszögek; az ablakos, acélos, asztallábas, barackma-
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gos, fenyőágas, csillagos, eperleveles, kakastaréjos, kicsialmás, kicsirózsás, macs-

kanyomos, majoránnás, szilvamagos, szíves, templomos stb. minták. Másrészt nö-

vényi eredetűek, mint az almás, bazsarózsás, búzafejes, csereleveles, makkos, 

csokros-szegfűs, gyertyás, fenyőágas, gránátalmás, ibolyás, káposztás, kicsiretkes, 

komlós, koszorús, liliomos, ördögbordás, seprűs, szőlőleveles stb. A harmadik cso-

portba az alakos minták tartoznak: bubás, csigás, kakasos, lovas, kutyás, mada-

ras, pávás, szarvasos, tüzesgyíkos stb. Újabb típusú minták a cserelapis, gólyás, 

kicsi-sárkányos, szalagos, nagysárkányos, pelikános, tövisrózsás. 

A hímzés alapanyaga háziszőttes kender vagy lenvászon, és gyapjúszál a 

hímzőfonala, de a XX. század elejétől gyapot (fejtő), később hímzőpamut és vol-

ga. Általában piros színnel varrtak, de a kék is gyakori volt egyes vidékeken. A 

pirosat feketével, kékkel is gyakran együtt használták, később a kék-fekete 

munkák is előfordultak, ritkábban tiszta feketével is készült kézimunka. A ké-

zimunkák öltésmódja a keresztszemes egyik változata, a szálánvarrott vagy fo-

nottas, amit „sinorvarrásnak” neveztek. Leggyakrabban három szállal varrtak, 

ez az igazi sinorvarrás: — Palkó Attila és Zsigmond József külön tanulmányban 

is foglalkozott a magyarói hímzésekkel, melyek értékét felbecsülhetetlennek, 

gazdagnak, változatosnak tekintik, amelyek szebbé, otthonosabbá varázsolták a 

falusi házak szobáit. Ez a hímzés is abbamaradt, a régi darabok alapján érde-

mes lenne felújítani, közkinccsé tenni. (40., 41., 42. kép) 

2018-ban az elmondottakat egy jó példával egészítem ki. A Felső-Maros men-

tén, a Magyarói Egyházközség lelkipásztora, Takácsné Kővári Malvin 2013-ban 

a nőszövetség tagjaiból máig is működő hímző kört szervezett. Eredeti, ma-

gyarói munkákkal díszítették ki saját templomukat, s jelenleg a toldalagi temp-

lom számára hímeznek eredeti mintájú kézimunkákat. 

 

 

Az úgynevezett „udvarhelyi” 

vagy „magyaros” minta 
 

Olyan mintákról lesz szó, amelyek a kalotaszegi nagyírásoshoz hasonlóan ter-

jedtek el, előbb Korond vidékén és a Felső-Maros mentén, majd a mai Maros 

megye székelyek lakta területein is a XX. század első felében. A minták eredeti 

gyökereinek és megalkotójának feltétlenül Haáz F. Rezsőt (1883–1958) és tanít-

ványait kell tekintenünk. Festő-rajztanárként 1906-ban nevezték ki a székely-

udvarhelyi nagy hírű kollégiumba. Tanulmányútjain először tanítványaival 

kezdte rajzoltatni az udvarhelyszéki faragott, festett és hímzett mintakincset. 

Ez mélyen meghatározta didaktikai munkáját is. A mintakönyveket félretéve 

gyűjtőmunkát végzett, amelynek anyagát 1913-ban évi iskolai kiállításon mu-

tatta be. Sikerét bizonyítja, hogy a kollégium külön helyiségeket biztosított a 

gyűjtemény számára, melyet mai napig őriz a róla elnevezett néprajzi múzeum 

Székelyudvarhelyen, hiszen mezőgazdasági, mesterségekhez fűződő berendezési 

tárgyakat, háztartási eszközöket, népviseleteket is gyűjtött. Arra az időszakra 

esett Haáz F. Rezső gyűjtőmunkája, amikor a székely népviselet elhagyása tör-

tént, s ez tette szükségessé, hogy a különböző székely tájegységekről képeslapo-

kat készítsen, és népszerű előadásokban ismertesse a népviselet visszaállításá- 
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nak jelentőségét. A tanítóképzőben ünnepi egyenruhaként (a szükséges korsze-

rűsítésekkel) bevezette a „székely ruha” használatát, s ún. szőttesbálokat kez-

deményezett. A székely népviselet első elemző ismertetése is neki köszönhető, s 

a két világháború között munkái révén Romániában ő volt az egyedüli néprajzi 

szakírónk, ezt dr. Kós Károly hangsúlyozta a Székelyudvarhelyi Művelődési 

Házban 1983. szeptember 24-én tartott emlékünnepségen elhangzott értékelő 

beszédében.  
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Számos tanfolyamot szervezett, tanítványaival Udvarhelyszék legeldugottabb 

falvaiba is eljutott, gyűjtve, rajzolva a környék népi értékeit. Cs. Gergely Gi-

zella, Haáz Rezső és Dombi Katalin lelkes tanítványa, a Pedagógiai Líceum ké-

zimunkatanára is bekapcsolódott a munkába, s ő hívta fel Bandi Dezső iparmű-

vész-néprajzkutató figyelmét is a régi udvarhelyszéki hímzésmódok megis-

mertetésére, terjesztésére. A kollégiumból, a későbbi líceumból kikerülő tanító-

nők magukkal vitték a népi varrottasok mintáit s azok technikáit is, megmentve 

azokat a teljes pusztulástól. A székely ruha kötényére tervezte Haáz Rezső és 

Dombi Katalin a sokféle öltésű piros töltéssel hímzett, s fekete pamuttal száröl-

téssel körbevarrott mintákat. Ezek Marosszéken is elterjedtek az 1930-as évek-

től, sőt kivarrták párnahuzatokra, díszpárnákra, ágyterítőkre, asztalterítőkre is 

ezt az „udvarhelyi” vagy „magyaros” mintát. Édesanyám, Gyulay Margit egész 

szobagarnitúrákat varrt udvarhelyi tanítóképzősként ezzel a technikával, hi-

szen neki is tanára volt Haáz Rezső. A piros-feketével szegett minta annyira el-

nyerte a hímzőasszonyok tetszését, hogy a mai 60 éves nők még Maros megyé-

ben is nemegyszer a kelengyéjükkel egész kézimunkaegyüttest kaptak a modern 

bútorok díszítésére, a lakás magyaros jellegének hangsúlyozására. Marosvásár-
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helyen még az 1960-as években is készítettek ilyen kézimunkákat az asszonyok, 

leányok. Azóta sajnos ez az ízléses, szép kézimunka is elenyészett, csupán a kö-

tényeken találjuk még meg. (43., 44., 45. kép) 

 

 

Torockói kézimunkák  
 

Torockó vidéke szűk völgy az Erdélyi-Érchegység keleti peremén, melynek két 

magyarlakta helysége van: Torockó és Torockószentgyörgy. Vasbányászata, vas-

kohászata és vasfeldolgozó ipara révén a mezővárosi fejlődés útjára lépett. Né-

hány német család is a XV-XVI. században a magyarok közé költözött. A XIX. 

század végén a vasbányák kimerültek, a település fejlődése visszaesett. Gazdag 

népviseletéről, hímzéseiről és bútorfestészetéről vált híressé.  
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A torockói hímzések hatása, jelenléte Marosszéken is kimutatható. A torockói 

hímzés vászonhímzés, a testi ruhákra és a házbelső díszítésére használták. Ez 

utóbbi került be a mai Maros megye lakásaiba ideköltözött családok, férjhez jött 

leányok kelengyéivel, vagy a minták utólagos kihímezésével. A torockói kézi-

munkák hatása jóval kisebb a kalotaszegi nagyírásosénál, de jelenléte ma is ki-

mutatható.  A  lakásbelsők díszítése párnavégeken,  lepedőkön, rúdravalókon je- 
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lentkezett Torockón, vastag, durva szövésű vászonra varrtak szőr- vagy pamut-

fonallal, kétféle technikával: az invarrásnak nevezett laposöltéssel és a ke-

resztöltésnek mondott szálánvarrott hímzéssel. Laposöltéssel készülnek az írá-

sos, helyi elnevezéssel rámán varrott kézimunkák. Azért rámán varrott, mert a 

mintával kiírt, kirajzolt vásznat ráfeszítik egy fakeretre, így sokkal könnyebben, 

szabályosabban és szebben lehet kivarrni. Hogy a minta vonala még hangsúlyo-

sabb legyen, száröltéssel körbevarrják, inazzák. Az igazi szép, rámán varrott 

kézimunkáknak színe és visszája szinte egyforma. Legismertebb minták a nagy-

kígyós és kiskígyós, petrezselymes, állóliliomos, folyótulipános és tölgyfaleveles. 

Hímzőpamutként általában kék vagy piros cérnát vagy fejtőt (gyapotszálat) 

használnak. Egy-egy motívum varrásánál keskeny és szélesebb laposöltéssort 

varrnak egymás mellé, a minták belsejét pedig torockói keresztöléssel vagy egy-

szer átöltött ráccsal töltik ki. A hamis laposöltéssel varrt díszítőelemeket ke-

resztben átfektetett szállal varrják le. Felületkitöltésre a laposöltés mellett a 

Margit-öltést is gyakran használják. Rendszerint egy színnel varrtak egy da-

rabot, csupán a párnák között találunk kék és fehér hímzést együtt alkalmazva. 

A másik fajta technikájuk a keresztszemes öltés, ezt szálánvarrott szemes vagy 

szeminas varrásnak nevezik a helybéliek. A mintát szálszámolással varrják 

alulról felfelé vagy felülről lefelé haladva. Mintáik dúsak, tömöttek, beborítják 

az adott vászonfelületet. A Maros megyében előforduló torockói hímzéseket asz-

talterítőkön, falvédőkön, díszpárnákon láthatjuk, igényesen, pontosan betartva 

a torockói hímzés szabályait. Ez a magyaros kézimunka is élénken kiemeli, dí-

szíti a modern lakások berendezését. (46., 47., 48. kép) 

 

 

 
 

 

 Kiadványaink.  
. 

 

2018-ban megjelent 
 

 

2020-ban megjelent 
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