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 Élő néphagyományok. 
 
 

Asztalos Enikő 
 

Erdélyi néprajz marosszéki gyűjtésekben 

X. 

 
Magyar népi kézimunkák 

Maros megyében 

(III.) 
 

Lakásdíszítő kézimunkák 
 

A dísztörülköző 

 

A tisztaszoba (elsőház) a lakás legszebben berendezett helyisége volt. Nem-

csak a bútorai, hanem az ide helyezett szőttes és varrottas kézimunkák tették 

vendégfogadásra, ünnepi használatra alkalmassá. A lakásdíszítő textíliákat a 

vetett ágyon, az asztalra helyezve, a kasztenen, ládán és kanapén (padládán) 

helyezték el. Gyapjú és kender, valamint félpamut, pamutszőttesek, gyolcslepe-

dők egyaránt előfordultak itt. Ebben a szobában télen nem is fűtöttek a fűtő-

anyag (fa) spórlása miatt, a család a „hátulsó házban” lakott, a kert felőli olda-

lon, s csak ünnepeken raktak az elsőházban tüzet, s fogadták a vendégeket, ka-

rácsonykor, húsvétkor, név- és születésnapokon.  

A szobába lépve a kemence közelében helyezték el a mosdót, felette a kendő-

tartót, kendőfát. Egyszerűbb formája két fakarból álló, forgatható rúdból állt, 

ezen vetették át a törülközőt. Általában azonban hátlapja is volt (esetleg fara-

gott vagy festett díszítéssel), s néhol polc nyúlt a rúd fölé. Az erdélyi paraszthá-

zakban a XIX. századtól terjedtek el. A kendőtartóra helyezett dísztörülközőben 

nem törülközött meg soha senki, használati célra az alatta levő mosdótál mellett 

álló, szegre akasztott, 40-50 cm széles szőttes kendőt használták. A dísz-

törülköző lakásdíszként szolgált, a háziasszony ügyességét hirdette. Sarkában 

vagy közepén tulajdonjegy vagy monogram lehetett, esetleg díszesen, piros fej-

tővel csíkozták, vagy keresztszemmel kihímezték, szedettes szövést tettek bele 

piros fejtővel, s rojtozták vagy horgolt csipkével díszítették ki a végeit. Úgy he-

lyezték el a kendőtartón, hogy a dísznek kb. egyharmadát vetették át a rúdon, 

hogy mindkét vége látható legyen. Így a hímzés vagy szedettes szövés egyik ol-

dalt színére, másikon a visszájára került. A XIX. század végétől szokássá vált 

beleírni a készítés évét vagy feliratot, pl. „Jó reggelt!” 
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A díszkendő már az antik civilizációból ismert, a magyar nemesi otthonokból 

a XII. századtól van róla adatunk. A XIV. századtól kezdett lakásdíszítő szere-

pet betölteni a falusi tisztaszobákban is, ahol nagyon előkelő vendégek használ-

hatták csupán. Fontos része lett a díszkendő a leány kelengyéjének. 10-12 dara-

bot kapott egy módos leány, a szegényebb hármat. (Az Alföldön 50-60 darabot is 

adtak, és vagyontárgyként értékelték.) Erdélyben is jelen volt a díszkendő az élet 
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fordulóihoz fűződő népszokásokban: lakodalmakon, keresztelőn, de még a halott 

koporsójában is helyet kapott. Mivel nem használati tárgyként szerepelt, máig 

is őriznek a családok ilyen díszkendőket. A Mezőségen román hatásra a tányé-

rok köré is felrakták vallásos ünnepeken, még a XX. század közepén is. Azóta a 

fürdőszobás lakásokban nincsen rá szükség, de emléktárgyként szinte minden-

hol megtalálható megyénkben is. (49., 50. kép) 
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A vetett ágy  

 

A vetett ágy (más elnevezései: felvetett, magas, nagy, parádés, díszágy, rakott 

ágy) az első ház, vagyis a tisztaszoba dísze volt a falusi otthonokban a XX. szá-

zad második feléig. Ezt az ágyat díszes, használaton kívüli ágyneművel, a ha-

gyományos rend szerint rakták fel olyan magasra, hogy a mennyezettől kb. 60-

70 centiméterre álljon. Elsősorban a menyasszonyi kelengyeágynemű elhelyezé-

sére és közszemlére tételére szolgált. A vetett ágy szokása Európa más orszá-

gaiban nem terjedt el, csupán a Kárpát-medencében lett a lakás legfontosabb 

díszítőeleme. Kiindulás az úri-polgári díszágynemű lehetett, ez a mezővárosok-

ba jutott el, végül a falusi házakba, mint a kelengyeágynemű megkomponált, 

rendben való csoportosítása, és státusszimbólumként, a lakás központi helyén 

való kiállítása.  Első említése a XVII. századból származik, ezután az alkotóele- 
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mei és a felvetés rendje is vidékenként helyi formát öltött. A Mezőségen a hábo-

rú után csak egyetlen szobát fűtöttek,  s a vetett ágyat csak a nagy vallásos ünne- 
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pekre rakták fel: alul a szalmazsákot, rá a leány kelengyéjéhez tartozó összes 

ágyterítőt (vegyesen a pamut-kender-gyapjú és gyapjútakarókat), s ennek tete-

jére a díszes párnacsúpú (párnavégű) nagy- és kispárnákat. A párnákat a pad-

ládára helyezték éjszakára, a lepedőket együtt csavarták fel óvatosan, hogy ne 

gyűrjék össze, s az ágyban aludtak. Reggel újrarakták az ágyat a háromnapos 

ünnep végéig. A legények számolgatták a lepedőket, s megkérdezték, melyiket 

örökölte, s melyiket szőtte az eladó leány, ügyes asszony lesz-e belőle, érdemes-e 

feleségül venni. A Kis-Küküllő vidékén a tisztaszobában állandó jellegű felvetett 

ágy volt, ahol télen ugyan nem fűtöttek, de karácsonykor, húsvétkor befűtöttek 

vendégváráshoz, s a nagyon megbecsült vendéget oda fektették, félrehúzva a le-

pedőt az ágy elől. Bonyhán Fazekas Mariska családjában hat leánynak kellett a 

vetett ágyat elkészíteni, mindenik két derékaljat, hat nagy- és három kispárnát 

kapott. Az ágyban surgyé (szalmazsák) volt legalul, erre került a derékalj, leta-

karva csipkés szélű gyolcslepedővel, amely a földig ért, a derékalj huzata házi-

szőttes, a főtője fejtővel szövött piros-fehér csíkos. A lepedőn még volt egy derék-

alj, gyapotszőttes huzattal. A párnacsúpok régebben szőttesek (fejtővel csíkoz-

va), majd a kicsi párnák, a tetejére téve, keresztszemesen hímezettek voltak. A 

nagypárnák előbb fejtővel szőtt csíkosak, később kézi horgolású csipkével vég-
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ződtek, amely alá piros, rózsaszín selyem alátétet tettek, hogy a minta látsszék. 

A kispárnákat a leány maga hímezte vagy horgolta. Az ágyterítője zöld-drapp 

gyapjú, rózsás szőttes volt, akárcsak az abrosz. Magyarsároson ugyanúgy rak-

ták fel a vetett ágyat, az ágyterítő gyapjú háziszőttes piros-zöld, csíkos és koc-

kás mintáival. A derékaljfőtő itt is csíkos, piros-fehér szőttes volt. A párnavégek 

szintén csipke- vagy neccanyagúak, színes selyem alátéttel. Magyarsároson, a 

Bandi Dezső Néprajzi Múzeumban, melyet Tóth Katalin tanítónő alapított és 

rendezett be asszonytársaival, ma is látható ilyen vetett ágy. (51., 52., 53., 54. 

kép) 
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A Nyárád mentén állandóan felrakva állt a vetett ágy az első házban. A 

menyasszony általában édesanyjától örökölte vagy kelengyébe kapta, tehát még 

a régebbi darabok is öröklődtek benne, hiszen a nagyanyák párnahuzatait, de-

rékaljhuzatait sohasem használták. Az ágy a szoba oldalfalánál, többnyire kö-

zépen állt. Ahol gazdagabb volt a család, két vetett ágy is volt felrakva a szoba 

két oldalfala mellett, szemben egymással. Moga Margit Nyárádmagyaróson a 

kilenc kötelező párnát kapta a vetett ágyára édesanyjától. Itt is a surgyéra rak-

ták a derékaljat, ráterítve a földig érő csipkés vagy stikkolásos gyolcslepedőt, er-

re kerültek a gyapjúszőttes takarók. A 3 x 3-as nagypárna csúpja régebb szőttes 

volt, fejtővel készült, erre két kispárnát helyzetek, s néha ezek tetjére egy har-

madikat is, hogy szinte a gerendát érte az ágynemű. A szőttes párnacsúpokat 

kézi csipkével cserélték ki, majd később bogozásos, színes selyem kézimunkával, 

masnikkal, csokrocskákkal. Demeterfalván, Nyárádszereda mellett Papné Sik-

lódi Vilma 1949-ben ment férjhez. Itt két ágy is állt a tisztaszobában. A vetett 

ágyra felrakták a 4-5 fehér gyolcshuzatú, használati párnát is, amelyeket este 

kiosztottak a családtagoknak ünnepi alkalmakon. A használati párnák tetejére 
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egy-két összehajtogatott paplant tettek huzatba téve, s ezt leterítették házi 

gyapjúszőttes, csíkos takaróval, vagy fekete-piros, sárga-fekete csíkossal, s erre 

kerültek a díszpárnák láncöltésos csúppal, a két nagypárnával és a szintén 

láncöltéssel hímezett kispárnákkal. Az ágy mögé akasztották fel a feliratos, elő-

nyomtatott, piacról vett s száröltéssel kivarrott falvédőt. Csegziné Szép Klára 

1934-ben Székelykakasdon a vetett ágyára a derékaljra két paplant tett össze-

hajtogatva, rá szőnyeget (ágyterítőt), gyapattast, tárcás mintával, piros-zöld 

nagykockás szövéssel. A párnacsúpok bolti anyagból készültek (lyukhímzéssel, 

neccel), színes selyem alátéttel. Mezőpanit a Mezőséghez tartozik, de lakossága 

székely idetelepültekből is áll. Itt ma is felrakva látható a vetett ágy, Bartháné 

Bíró Jolán kapta kelengyeként 1959-ben édesanyjától. Összetétele a többi ma-

rosszékihez hasonló: surgyé, két derékalj, rá gyócslepedő cakenyes csipkével, 

necc van benne is, rózsaszín paplannyal (összehajtogatva), rárakva 7 nagypárna 

és két kispárna. A nagypárnák laposan állnak, egymás mellett sorakozva házi 

necc csúppal, rózsaszín selyem alátéttel, s ugyanilyen a kispárnák vége is. A ré-

gebbi párnák az 1940-es években még a párnacsúpon 20 cm-es stikkolással vol-

tak díszítve, rózsaszín alátéttel.  
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A húsvéti meszeléskor az ágyneműt kiszellőztették, a surgyé huzatát kimos-

ták, benne évente a szalmát újra cserélték. Ma már csak elvétve láthatunk régi 

berendezésű, hagyományőrző vetett ágyas szobát. Általánosabb lett a régi la-

kásdíszítő kézimunkák összegyűjtése és falumúzeumokban, tájházakban való 

megőrzése. (55., 56. kép) 
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A társadalmi élet változásaival, a falu polgárosodásával a lakásdíszítő kézi-

munkák is átalakultak. Mivel a mai, modern bútorokkal berendezett lakások 

nem tartoznak még a témánkhoz, a XX. század második felének lakásdíszítő 

textíliáiról lesz szó Maros megye falvaiban.  A vetett ágy volt a tisztaszoba dísze,  
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a legtöbb szép, ünnepi szőttest és varrottast tartalmazó bútora. Jellegzetes vi-

szont az asztalterítők használata is. Alsó Kis-Küküllő vidékén a háziszőttes, 

négynyüstös, gyapjú-gyapottal szőtt terítő takarta az asztalt, ez többnyire piros 

vagy zöld kockás mintájú, a fehér gyapotot zöld vagy piros gyapjúval verték le 

rózsás vagy kockás, négynyüstösen szőtt mintával. Az asztal tetején, a két abro-

szon téglalap alakú, vagy négyszögű, horgolt csipkefutó állott. Nyárádszere-

dában és környékén az abroszt kenderrel levert gyapotba szőtték piros fejtős 

mintával, többnyire kockásan. Itt is horgolt csipketerítőt tettek az abroszra. A 

Marosvásárhelyhez közeli Székelykakasdon három asztalterítő volt kötelező 

még a XX. század végéig is: alul terítették a fehér, horgolt csipkével körbesze-

gett abroszt, ez háziszőttes volt, macskanyomos, koszorús, kockacukros, tárcás 

mintával, gyapotból szőve. Arasznyira kilátszott a ráterített gyapjúszőttes a pi-

ros-fehér, kék-fehér, fekete-fehér tárcás, vetöllős mintájú terítő alul, a legtetejé-

re itt is futót tettek, gyolcsra száröltéssel hímzett mintával. Kézimunkákat terí-

tettek mindenütt az üveges almáriumra, a kasztenre, gyapotból szőve vagy bolti 

anyagból készítve, csipkével szegélyezve. A kanapéra gyapjú háziszőttes takaró 

járt. A régi függönyöket is a háziasszony szőtte, gyapotból: két szárnyfüggönyt 

és a drapért, szélükön cakkenyes mintájú horgolással. A polcokra keskeny szek-

rénycsíkokat készítettek hereleveles, makkos, rózsás, indás-rózsás hímzéssel. A 

piacról vásárolt előrajzolt falvédők valóban a falat védték a főzőkonyha fölött, de 

a ruhákat is a meszes faltól az ágy melletti falon, a mosdó felett, melyek nem 

tartoztak az eredeti népi kézimunkákhoz, a polgári ízlés idegen világát hozták a 

valódi kézimunkák közé. De kiegészítőként találhatók a lakásban kefetartók ró-

zsás hímzéssel, laskanyújtótartók, fakanáltartók is, egymástól, kézimunkákról 
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másolt, sokszor a csipkékről levett, nem magyaros jellegű mintákkal. Mindezek 

részben még megtalálhatók idős háziasszonyok lakásában, hiszen a kelengyéjük 

darabjai voltak. Többségüket azonban már csak falumúzeumok számára gyűj-

tötték össze, bemutatva velük a régi, barna fenyőbútorral használt textíliákat, 

hiszen ezek is népünk múltjának emlékei. (57., 58., 59. kép) 
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Jelképek a magyar kézimunkákon 
 

A népi kézimunka a magyar népművészet egyik legrégibb ága. Alapja a ha-

gyomány, amely változásokon ment át, újabb színekkel, motívumokkal, formák-

kal gazdagodott az egymást követő nemzedékek során. A legrégibbek a geomet-

rikus jellegű minták (szálszámolásos, szálánvarrott, keresztszemes). A rene-

szánsz uralkodóvá tette a növényi motívumokat, de a mértani minták is meg-

maradtak. A népi kézimunka nem a valóságot utánozza, hanem mintamásolás-

sal terjed. A díszek nem a szépség kedvéért születtek elsősorban, hanem jelen-

tést hordoznak, főleg óvó-védő szimbólumok, az ősi világkép, hiedelmek tükrö-

ződnek bennük. A díszítmények mitológiai motívumokat tartalmaznak, pl. a 

napábrázolások, vagy az örök ifjúságot, az örök életet jelképező életfa, a kígyó, 

mint a ház őrzője. Ezek az eurázsiai népek általánosan meggyökeresedett szim-

bólumai. Egyesek vallásos jellegűek, mint a kereszt, a „tudás fája”, tehát a dí-

szítmények az értékrendre, hitvilágra, világnézetre vonatkozó elemeket is tar-

talmaznak. A jelrendszer kutatói hangsúlyozzák, hogy a motívumok jelképes ér-

telmezése tartóssá csak akkor válik, ha a közösség elfogadja és besorolja általá-

nos értékei közé. A klasszikus értelemben vett népművészet történelmi kategó-

ria, hangsúlyozza Gazda Klára. Fennmaradt elemeit, azok nemzedékekkel ko-

rábban készült díszeit a mai hivatalos kultúrán felnőtt tulajdonosai, örökösei 

már nem ismerik,  kevesen használják tudatosan saját alkotásaikon. C. G. Jung  
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szerint a nap, a hold, a négy égtáj, a víz, a föld, a két nem ősképének számíta-

nak. Pozitívak, negatívak és szétválasztó motívumok maradtak ránk ősi kultú-

ránkból. A napábrázolás, Tarján Gábor és sok más kutató szerint, talán az ősi 

napkultuszhoz fűződik, mely mindentől megóv, megvéd. A rozetta is nap, ráhí-

mezték a vőlegényingre is, s egyebek között a kalotaszegi vállfűs női ingre, hogy 

viselője egészséges legyen, s óvja a rontástól. A csillagábrázolás igen gyakori, fő-

leg a szálszámolásos kézimunkákon, s a pozitív jelképek közé tartozik. Az életfa 

világfa, amely az ősi sámánizmusra utal, összekapcsolja a földet az éggel és utal 

az alvilágra. A szív férfiszimbólum, szerelmi ajándékokon fordul elő leggyak-

rabban. A magyar díszítőművészet legősibb, legjellegzetesebb mintája a rózsa, 

ez napmotívumként is értelmezhető növényi mintaelem. A tulipán másodlago-

san szereplő mintánk. Maga a motívum keleti eredetű, Kr. e. 3000 évvel Mezo-

potámiában alakult ki lant alakú formája, ez honosodott meg és terjedt el a ma-

gyar művészetben. Balogh Júlia is ezt a háromszirmú tulipánt tekinti ősinek, 

keletinek. A sokszirmú tulipán, hegyes, különálló szirmokkal nyugati hatásra 

került hozzánk a keresztes háborúk idején. Női szimbólum a tulipán, s Hoppál 

Mihály szerint termékenységjelkép. A tulipán talán azért lett általános haszná-

latú motívum, mert hasonlít a honfoglalás kori palmettás díszítményekre, s ősi-

sége miatt fogadta el és terjesztette a népművészet. A reneszánsz virágmotívu-

mok közül a gránátalma is termékenységi szimbólum, keleti eredetű, a XII-XIII.  
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században került hozzánk. A szegfű szerelmi ajándékokon főleg leányszimbó-

lumnak számít, a gyöngyvirág a XVIII. századtól jelent meg a tisztaság jelké-

peként, a rozmaring a boldogság jelképe. A szembenéző páros madarak szerel-

met, a háttal állók halált jelképeznek. A szarvas az erő, hatalom, a kígyó az 

egészség megvédésének szimbóluma. (60., 61., 62. kép) 
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