
akkor adott jobbágyi, zselléri válaszok felvázoltak egy érdekes kavalkádot. A 261 település 
közül mindössze három-Fűrész, Géz és Guta - lakói mellőzték az „emporialis helységekre" 
és a vásári haszonvételekre vonatkozó kérdésre a választ. Géc és Guta lakói úgy tettek, 
mintha nem hallották volna a kérdést. Fűrész úrbéresei pedig úgy vallottak, hogy „semmilyen 
hasznuk nincs", tehát vásározni sem szoktak. 

Befejezésül záriuk dolgozatunkat a nógrádi úrbéresek vásározási szokásait tömörí tő 
táblázattal, feltételezve azt, hogy egy-két kivételtől eltekintve, vásárra menet a nemesek és 
polgárok is azokat az utakat rótták, amelyeken az úrbéres lakosok forgolódtak. 

Takács Péter-Udvari István 

Hétfalusi szedettesek 
A Barcaság a Brassó—Háromszéki medencerendszer egyik tájegysége. Északon a Fekete-

ügy, a Baróti-hegység, az Olt völgye, nyugaton a Dél-Persány, délnyugaton és délen a 
Brassói-havasok, Keleten pedig a Bodzai-hepység határolja. Gyűj teményem Bácsfalu, 
Türkös , Csernátfalu, Hosszúfalu (összefoglaló néven Négyfalu , 1950-től Szecseleváros), 
Tatrang, Zajzon, Pürkerec (Háromfalu), melyeket együtt Hétfalunak is nevezünk, szedettes-
anyagát foglalja magába. Itt élnek a nétfalusi csángóknak nevezett magyarok. Hétfalu a 
Barcaság síkságának délkeleti részén fekszik. 

A barcasági magyarok fő megélhetési forrása a mezőgazdaság volt. Kisebb mértékben 
(például a négyfalusiak) kőművességgel, famunkával, szekerességgel, a pürkereciek mészége-
téssel, szedettesszövéssel foglalkoztak. Általában foglalkoztak még fuvarozással, fakiterme-
léssel, erdei gyűjtögetéssel is. 

A barcasági belterjes mezőgazdaságban évszázadok óta nagy mennyiségű lent és kendert 
termesztettek. A hűbéri korban egész Erdélyben csak a Barcaságon szedték a len dézsmát 
(decima). A XIX. század első felében Kővári László a következőket írja: „Len, kender a 
mindennapi kenyérrel egyforma szükségű kellék, azért mégse igen űzik, kendert csak vetnek 
mindenüt t , néhol saját kenderes kertek is vannak, de lent az egy Barcaságot kivéve csak 
annyit termelnek, hogy magjának olaja tán a nagypénteki böj t re se lenne elég."1 A külföldi es 
belföldi utazók által egyaránt dicsért barcasági lentermesztés biztos alapot szolgáltatott a 
szövő háziipar, mint takácsipar fejlődésének. Orbán Balázs írja: „A nők fő jövedelme a len-
és kendertermelés feldolgozásában van, mit Erdélyben sehol nem kezelnek olyan jól, mint itt 
Hétfaluban." 2 

N e m ismerjük pontosan a hétfalusi szedetteskultúra kialakulásának idejét. Feltételezhető 
azonban, hogy a hétfalusi szedettesek kialakulására elsősorban a közvetlen szomszédságban 
fekvő brassói takácscéh hathatott . Brassó Erdélyben a legrégebbik közöt t , még 1481-ben 
kapott szabadságlevelet takácscéh létesítésre. Az sem véletlen, hogy a város szövőmestereire 
bízták a várfal leghatalmasabb, máig is épségben fennmaradt erődítményét, a Takácsok 
bástyáját. A brassói takácscéh mindvégig tekintélyes testület volt, 1741-ben 84 mestert, 24 
segédet és 28 inast számlált. Termékeiket vásárnapokon a brassói Lensoron értékesítették, 
ahová nemcsak magyar, német, román, hanem görög, török, perzsa, örmény és még sok más 
nációhoz tartozó kereskedő látogatott.3 Brassó kereskedelmét pedig a hétfalusi szekeresek 
bonyolí tot ták le, akik szekerükkel eljártak Bécsig és Konstantinápolyig. A kivitelben nagy 
mennyiségű szőttes, a behozatalban pedig gyapot is szerepelt. A szedettesszövés elsorvadásá-
hoz az 1860-1870-es években kialakuló gyáripar olcsóbb termékei is hozzájárultak. 

Hatással lehettek a hétfalusi szedettesművészet kialakulására négy barcasági mezőváros, 
Feketehalom, Földvár, Prázsmár, Rozsnyó szász takácscéhei, valamint a Höltövényben 
működő , ugyancsak szász takácsok. A nagyarányú lenszövésről ugyancsak Kővári írja: 
„Nagyban megy ez egyszer s mind a szász földön is, ahol a híres len hazájában a Barcaságon, 
Feketehalomban évenként körülbelül 1000, Höl tövényben pedig 500 darab vásznat is 
megszőnek évenként pamuttal elvegyítve."4 A brassói takácsok helyzete a Barcaságon a 

1 Kővári László: Erdélyország statisztikája. Kolozsvárott 1847. 119. old. 
2Orbán Balázs: A Székelyföld leírása VI. kötet, Barcaság, 1873. 135. old. 
3Orbán Balázs: i. m. 52. old. 
4Kővári László: i. m. 220. old. 
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jelentős szövőipar miatt nem volt könnyű . A céh vezetőségének állandóan hadakoznia kellett 
egyrészt az említett mezővárosok céheivel, másrészt a cenen belül dolgozó városi és falusi 
szövőkkel. 

A gyapotfonal megjelenése előtt a Barcaságon - mint minden kender- és lentermesztő 
vidéken - a házilag előállított egyszínű szőtteseket, alsó fehérneműnek, alsó lepedőnek valót 
két nyüsttel, az ágytakarónak, zsáknak, szalmazsáknak, takaróruhának stb. való vásznat 
négy nyüsttel szőtték kenderből, lenből, később pedig gyapotból vagy a két u tóbbi 



keverékéből. Ágytakarónak, törülközőnek, takaróruhának a vásznat díszesen fenyőágas, 
barackmagos, tüóleveles, borsos mintával díszítették. Szőttek férfi- és női fehérneműnek 
kendervásznat (megforrázott gyapotneműből szőtt vászon, amit vizesen dolgoztak fel). A 
kender- és lenvásznat fehéríteni szokták. I lyenkor a vásznat huszonnégy órán át lúgozták, a 
patakban kisulykolták, majd legtöbbször a patak porondjára (homokos partjára) kiterítették. 
Ha kissé száradt, ismét vízbe mártották, egy nap még tízszer is. így fehérítették napokon át. 
Ha kifehéredett, a mai vasalást helyettesítően kerek deszkával, a fatányérral körbesúrolva 
simították ki, s azután feltűrve eltették. Az ilyen feltűrt vásznat túromba vászonnak vagy 
türombáknak nevezték. 

A hétfalusi szedettesekről első értesülésünk Orbán Balázstól származik, aki az itteni 
szobaberendezésről így ír: „A pitvarban két szoba nyílik, a hátsó lakszoba és az utcára néző 
díszszoba, amely sajátszerű díszletezésével és berendezéseivel méltán meglep, nemcsak a 
bútorzat ízléses volta, hanem a szövet díszletek roppant gazdagsága által, mi ismét a hétfalusi 
magyar nők munkáját dicséri. Hétfaluban a bútorzat nagyban hasonlít a székelyeknél 
divatozókhoz, itt is meg van a fal hosszában elnyúló cifrán kifestett pad , a terhe alatt 
görnyedező tálas (kredenc), a czifrán ékített asztal; de már a díszágynál eltérés van, mert 
Hétfa luban a derékaljakat szalmazsákok pótolják, melyeknek kifelé néző oldala egész 
hosszában ki van hímezve, s hogy a szalmazsák díszvarrása látható legyen, az ágyfának 
nincsen megszokásos bemélyedése; ez okon, de azért is, mert rendszerint több oldalcifrázat-
tal ékes szalmazsák van egymás fölé helyezve, az ágyak igen magasak, miért a felhágás 
könnyítése céljából az ágy előtt mindig egy hosszú tulipános láda van zsámolyszerűleg 
elhelyezve. A hétfalusiak másik sajátossága az, hogy a párnák nincsenek fekmentesen rakva, 
hanem élére állítva, s azok bűtűje nem annyira a hímzés, mint inkább a szövet szépsége és 
tarkasága által tűnik fel. A párnák sokasága a hétfalusi asszonyok büszkeségét úgy képezi, 
mint a székelyeknél, s azért itt is az ágyban két-három sorban vannak a párnák egész 
gerendáig felrakva. 

A szoba oldalait körü l fu tó tulipános fogasok itt éppúgy megvannak, mint a székelyeknél, 
csakhogy itt jóval díszesebbek és kendőszegnek hívatnak. A kendőszeg felső kiálló részén 
egy sor tányér foglal helyet, falhoz illesztett alsó részén veres fejtővel czifrán kihímzett 
kelmevégek, úgynevezett hisabroszkák vagy kendők vannak függönyszerűleg hosszirányban 
felaggatva, hol az ilyen kis abrosz a redozöttség kedvéért fel van tűzve, mindenüt t egy 
madzaggal a felakasztott, kiválóan cifra tányér csüng. Valóban az ősminták szerint hímzett 
kelméknek ezen festőien és műízléssel rendezett és redőzetesen felrakott sorozata igen dúsan 
ékíti a falat; a kendőszegen kívül a főlep (plafon) gerendáira is ékesen hímzett kelmék, 
úgynevezett hosszú abroszok vannak feltűzve, miért a hétfalusi szobák főiepe mennyezetsze-
rűleg néz ki, melynek díszszegélyzetét (bordűré) a kendőszegek hullámzatos vonala alkotja. 
Kis és hosszú abroszokban annál gazdagabb szokott lenni a szoba, minél több legény van a 
háznál, ott a kendőszeg és a főlep gerendái rendszerint dísztelenek, vagy nagyon fösvényen 
vannak kiabroszozva, s a hétfalusi gazda ilyenkor engedelmet kér lakása szegénységéért és 
dísztelenségéért, mert - mind mondani szokta - nincs leány a háznál."5 

Orbán Balázsnak a hétfalusi csángó ház berendezéséről szóló leírását csaknem fél évszázad 
múlva Kolumbán Lajos újabb adatokkal egészíti ki: „Nem hiányzot t a régi csángó házból a 
gerendáról lecsüngő fenyőrúd se, mely a házilag készített változatos mintájú szőttesek terhe 
alatt mélyen meghajolt. Megjegyzendő, ez is szobadíszül szolgált. 

Általában ma a csángószoba berendezése csinos, sőt díszesnek mondható, különösen ott, 
ahol eladó leány is van a családban, a díszszobának nem szabad elmaradni. (...) 

Ahol fiatal házaspár vert tanyát, ott az útra nyíló ablak keresztjén csokorba fogott piros 
hímzésű merenda ruha (szedettes takaróruha) látható éveken át, ismertető jeléül, hogy abban 
a házban nem régen rakott fészket egy ifjú pár."6 

A hétfalusi szedettesszövés kialakulása egybeesik népművészetünk virágkorával, s így 
magába olvaszthatta a helyi vászonművészet mintakincsének nagy részét. A Barcaság 
néprajzi irodalmának ismeretén túl, a népi élet legkülönbözőbb területeinek kutatása során 
ismertem meg a hétfalusi szedettesek roppant gazdagságát, de emellett azt is, hogy 
napjainkban a népművészetnek sokat emlegetett huszonnegyedik órája itt is igaz. 

''Orbán Balázs: i. m. 139-140. old. 
6Kolumbán Lajos: A hétfalusi csángók a múltban és jelenben. Brassó, 1903. 29. old. 
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A múlt század közepe táján, amiképpen O r b á n Balázs, Hermán Antal és Kolumbán Lajos 
is említi, az eladó lány értékét az általa készített munkák határozták meg, amit az elsőházban 
(tiszta szoba) tetszetősen kiállított szőtteményei is igazoltak. Pürkerecen az 1900-ban 
született Gödr i Mártonné Oláh Mária mondja , hogy édesanyja férjhezmenetelekor szobabe-
rendezésre való szedettes szőttest adott, amit leányával közösen szőttek. Ez 6 párnahuzatból , 
1 ágyterítőből, 1 asztalterítőből, 2 falvédőből, 4 kendőcskéből, 6 díszkendőből és 1 
függönyből, valamint drapériából állt. 

Századforduló körül az értékrend eltolódása miatt a leány értékét egyre inkább anyagi 
helyzete kezdte meghatározni, s így a szedetteseket erre szakosodott , kevesebb földdel 
rendelkező családok asszonyai kezdték szőni pénzért . 

Ebben az időben a helyi értelmiséget is egyre jobban kezdte foglalkoztatni a hanyatlásnak 
indult szedettesszövés fellendítésének gondolata. 

A hosszúfalusi Hockbauer Ferencné Gáspár Sára tulajdonában található nagyapja, Lukács 
Károly pürkereci jegyző notesze, melybe a XIX. század utolsó évtizedeiben egy gyűlés vagy 
értekezlet alkalmával többek közöt t ezeket jegyezte fel: „Gyapjú szövés, a cigája faj 
meghonosítása, fésülés, fonás, festés és piacteremtés - a hosszúszőrű pokrócok előállítása -
fonógépek beállítása. A csángó szőttes és hímzés, közönséges fehér vászon előállítása 
szélesebb szövőszéken. . . a nép szerkezet átalakítása. Szőttesek rajzmintája a kor követelmé-
nyeinek megfelelően a helyes magyar típust képviselte átalakítandók. - Egy gyakorlati tanító 
bevezetése - Kellő piacteremtés." 

A hétfalusi híres juhtartó mokánok asszonyai a gyapjúszőttesek, posztó és pokrócfélék 
készítésében jeleskedtek, a magyarok pedig, akik sok lent és kendert termesztettek, a 
vászonszövést fejlesztették. Az eladásra szánt szőttemény nemcsak komoly jövedelmi 
forrást jelentett a gyenge termőfölddel rendelkező magyar lakosságnak, hanem jelentős volt 
azért is, mert felhasználta a női munkaerőt.7 Ennek megszervezésében döntő szerepe volt egy 
kiváló szervező asszony, Sípos Jánosné Berecki Anna fellépésének. Berecki Anna 1850. 
január 27-én született Bácsfaluban. Apja Berecki János, anyja Jakab Kata. Elemi iskoláit 
szülőfalujában végezte. Tanítója a sokoldalú tevékenységéről híres és a hétfalusiak emlékeze-
tében még elevenen élő Barcsa Mihály. 

Berecki Anna nagy kézügyességgel rendelkezett és házát mintaszerűen rendezte be. 
Lakása csakhamar találkozóhelye lett Hétfalu értelmiségének. Ettől kezdve, többnyire saját 
pénzéből, számos segélyező akciót indított, ruhát és pénzt juttatva a szegény óvodás és 
kisiskolás gyermekeknek. H o g y Zajzon lakóinak anyagi fellendülést hozzon, megvásárolja 
adósságra a zajzoni fürdőt , melyre Brassó város még a XVI. század elején kezet tett, s ami 
addig nemigen jövedelmezett. Villákat emelt az ide érkező betegek számára és hozzálátott a 
fürdő korszerű kiépítéséhez. Vezetése alatt a fü rdő fellendült. Híres akciója volt, amikor a 
hétfalusi nőket megszervezve varrták meg Kossuth Lajosnak koporsójára a szemfedőt és a 
rózsalevéllel töltött halotti párnát. Zajzoni tartózkodása alatt jött rá a háromfalusi, illetve 
pürkereci szedettes szőttesek gazdagságára, amivel addig senki sem törődött . Tervet készített 
a szőttesek népszerűsítésére, elárusítására. Erről a tevékenységről így számol be a Hétfalu 
című újság: „Vármegye, sőt országszerte köztudomású dolog, hogy a csángó szőttes háziipar 
ágat Sipos Jánosné fejlesztette arra a színvonalra, ahol most van. Sipos Jánosné régi idő óta 
mindaddig, amíg azt a hétfalusi nőegylet számára kezeiből ki nem vették, fáradhatatlan 
tevékenységet fejtett ki a szőttesek háziipari fejlesztésére és forgalomba hozatala körül, 
akárcsak Gyarmati Zsigáné a kalotaszegi varottas érdekében. Kioktatta a szövészettel 
foglalkozó szegény asszonyokat a különböző minták mikénti harmonikus beosztására, a 
színek rendezése és tartósságára, az előállítandó termékek díszesebb és tetszetősebb 
elkészítésére stb. Időt és anyagi áldozatot nem kímélve, saját költségén, az 1896. évi ezredéves 
kiállítás egész tartama alatt, a kiállítás területén állandóan annak árusításával és Európa-szerte 
való terjesztésével foglalkozott mégpedig anyagiakban, mind erkölcsiekben minden remé-
nyét felülmúló eredménnyel (maga Erzsébet királyné is vásárolt tőle). Vették és vitték a 
csángó szőttest belföldön kívül Ausztriába, Francia-, Angol- és Németországba, sőt 
Amerikába is eljutott. Bejutott az uralkodói és számos legelőkelőbb arisztokrata családba. A 
párizsi világkiállításra is válogatott díszes kollekciót küldött Sipos Jánosné s ez olyan 
köztetszésnek örvendett, hogy a kiállítás tartama alatt már igen sok utánrendelés történt, sőt 

7Szentimrei Judit: Tul ipános, csillagos, mezőhímes. Művelődés, 1973. március 3. sz. 41—43. old. 



díszoklevelet nyert ."8 Ezenkívül Sipos Jánosné, aki a termelőknek a kész munka árát mindig 
azonnal készpénzben kifizette, állandóan összeköttetést tartott fenn a budapesti háziipari, 
később a kereskedelmi múzeummal , ahol anyagi áldozatok árán rendes raktárt tartva 
állandóan több száz forint értékű csángó szőttest tar tot t készen. Hasonlóképpen látta el az 
Aradi Székely Otthon, a Debreceni Székely Társaság stb. helyiségeit. Ezt a munkáját 1915-ig 
megszakítás nélkül végezte. Meghalt 1926-ban. 

A pamut feltűnése idején, amikor a vasút megjelenéséig a hétfalusi szekeresek rendszeresen 
fuvarozták többek közöt t a gyapotot a galaci kikötőből a takácsiparnak, asszonyaik -
elsőként a Barcaságon - házilag is feldolgozták a gyapotfonalat. így a f inomabb fehérnemű-
vásznakat, az ünnepi szőtteseket és szedetteseket mindinkább gyapotból és árnicsból (színes 
fejtő) készítették. Kendert a szükséges zsákok, lepedők, törlők szövésére vetettek. 

Bár a szedettes lehetett este a szuszogó (kis petróleumlámpa) mellett is szőni, előbb mégis 
az egyszerűbb technikát igénylő kendert és lent szőtték le. A szedettes szövéséhez 
februárban kezdtek hozzá, amikor a nappalok hosszabbak és jobban láttak. 

A tilólevélre szedett hímes szőtteseket kezdetben kenderbe vagy lenvászonba szőtték, s 
rézgáliccal, sáfránnyal, zabszalmával sárgára, köszörűsárral rozsdavörösre, dióhéjjal barná-
ra, égerfakéreggel feketére festett fonallal díszítették. A gyapot, még inkább az iparilag festett 
piros fejtőfonalmegjelenése nagy lendületet adott. Ezt mindig a kereskedelemből vásárolták, 
és hogy színét tartósítsák, feldolgozás előtt forró rézgálickőoldatba áztatták. Hogy a 
szőttesen a szenny kevésbé látszódjék, 1920 körül néha a felvetőt is rézgálicoldattal vagy 
száraz dióhéjból készített páccal halványan színezték. A felvetett szálakat négy nyüstbe 
fogják - mivel a díszítés nélkül hagyott részt négy nyüsttel szövik de mikor díszítést 
kívánnak szőni, két vászonkötésre váltják át. A mintát sillával (lyukasztóár) szokták 
felszedni, majd a szálak közé szedőlécet, illetve diólevelet dugnak és az egyes mintasorokat a 
nyüs tök mögötti csépre (vékony vesszői húzzák. A szélesebb, összetettebb mintánál 40-50 
csépecskét is használnak, egészen a munkadarab közepéig, azután egyenként „forgatják" ki a 
csépeket. Amíg például Felsőrákoson, Szárazajtán a szedettest „hatszálasra" (az alap szálának 
száma) szőtték, Hétfaluban általában csak két-három szálra. Vannak viszont olyan minták, 
amiket csak meghatározott számú szálon lehet szőni. Pürkerecen Gödr i Mártonná Oláh 
Mária (sz. 1900) mondja : „Én rosszul látok s így a kakasos, búzakalászos, nagy csillag, kis 
csillag, bokros, szöntgyörgyi hím, cserelapis, négyszegű, pápista mintákat tudom szőni, ezek 
mennek három szálon. A több szálon szőtt mintával jobban halad az ember, kevesebb 
szálasra szőve viszont a felszedett szálak nem távolodnak el egymástól s így a díszítés nem 
lesz tetves, vagyis a kitöltött felületen nem látható az alap. így szebb." 

Erre különben Hétfaluban gondot fordí tot tak. Itt a szedettes szövését két asszony végzi. 
A szövő tehát sillával felszedi a szedőlécre a szálakat, míg kisegítője - aki gyermek is lehet -
a csépeket s a tilólevelet kezeli (állítja vagy fekteti). „Fiataí tud egyedül is szőni, de nekem már 
fáj a mellem, mert át kell hajoliak, nogy bédugjam a levelet." 

A csángó szőttesek technikája, bizonyos díszítőelemei számos területen ismertek. Ei 
érthető, mert a brassói vásárokra eljuttatták a különböző országokból érkező vándorkeres-
kedők mind a keleti, mind a nyugati textíliákkal. A hétfalusi szedettesek mintaanyagát nem 
érte az újabb, városi-polgári ízlésen alapuló díszítés hatása. Még alig akad a díszítőelemek 
közt kevésbé stilizált természetutánzás, még uralkodik a mértani mintakincs. Ez legtöbbször 
közös, vagyis a barcasági magyar leányingek, menyecskeingek ráncmintáival, verzselés 
mintáival tart szoros kapcsolatot.9 A szedettesek díszítésében kimutatható az ősi keleti 
mot ívumoktól az olasz bakacsinszövők díszítésének hatásáig sokféle befolyás. N e m könnyű 
meghatározni, hogy melyikből és milyen mértékben vettek át díszítőelemeket. Minden esetre 
az a mód, ahogyan a különféle hatásokat „egy bordába szőtte", saját ízlése szerint 
újrafogalmazta es komponálta, egyéni színt teremtett a csángó szőtteseknek.10 Habár 
Hátfa lúban nagy mennyiségű szedettes készült eladásra is, főként mégis saját szükségletükre 
szőtték. A századforduló körül Pürkerecen csaknem minden csángó asszony tudot t 
hímességet szőni. 

"Hátfalú, 1908. 45. sz. 
9Seres András: Barcasági csángó leány ingek hímzésmintái. Sepsiszentgyörgy, 1972.; uő. Barcasági 
csángó férfiingek, menyecskeingek, öregasszonyok és díszkendők hímzésmintái. Sepsiszent-
györgy, 1973. 

Szentimrei Judit: i. m. 43. old. 
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A XIX. század második felében Háromszéken a Terjesztő és Fejlesztő Egyesület, majd 
később a Háromszéki Háziipari Helyiipari Egyesület igyekezett újból feleleveníteni a 
szövészetet. Ennek égisze alatt szövészeti fonoda is létesült, mely sejtjét alkotta az 1879-ben 
megalakuló sepsiszentgyörgyi Székely Szövőgyárnak, s ennek működése hatott a hétfalusi 
szeaettesekre is. A gyár 1880 körül háziiparos bedolgozókkal is szövetett szedettest, a 
gyárban pedig nyüstös szövőszékeken a csángó asszonyok többek között asztalneműket is 
szőttek. ' N e m ismerjük pontosan az akkor szőtt itteni mintakincset, valamint a gyárnak 
Hétfaluval való kapcsolatát. Annyit tudunk, hogy Hétfaluban a terülő díszként szőtt 
rombuszokba zárt csillagmintát szentgyörgyi hímnek nevezik. 

Kétségtelen, hogy Hétfalu és a közelében fekvő Bodzaforduló vidékének román szedette-
sei, valamint a már említett szász takácsközpontok közt a szedetteskultúrában úgy technika, 
mint díszítés terén létezik kölcsönhatás. Első látásra úgy tűnik, hogy alig van különbség a 
szász takács és a csángó szedettesek közt, de ha alaposabban szemügyre vesszük, könnyen 
megkülönböztethető egyik a másiktól. 

A hétfalusi szedettest a csángó asszony tehát elsősorban saját szükségletére szőtte, 
legtöbbször férjhez készülő lányával. Ez alkalommal sajátította el a lány a szövés mestersé-
gét. A takácsmunkákkal szemben itt érvényesülhettek igazán a népművészet törvényei, ahol 
tehetség, ügyesség, szép iránti érzék bizonyítása jutott kifejezésre. Fő szempont volt, hogy a 
szőttes díszítése terjedelmes, monumentális kompozíció legyen és nem számított a megszö-
vésre szánt idő. A nagycsillagos és tulipántos hím megszövésére 50, a négyszegű és kakasos 
mintánál 25, a kiscsillagosnál 17-18 cséppel dolgoztak, a serényhimecskéhez elegendő volt 4 
is. Mindig valami új, bonyolul tabb, ritkábban előforduló mintát próbáltak keresni, amilyen 
másnak még nincs. A hagyományos minták leszövésekor, mindig úiabb ötletet kipróbálva, 
állandóan alakítva hoztak létre újabb és újabb változatot. Alig akadt két teljesen egyforma 
minta. Ennek a törekvésnek tulajdonítható a hétfalusi szedettes szőtteseknek a nagy változati 
gazdagsága. A minták jellegénél fogva szétosztás vagy összeillesztés révén alkottak újabb és 
újabb kompozíc iót . Az itteni szedettesek mintaanyagának csaknem fele olyan motívumcso-
port, melyeknek változatai hiányoznak a takácsmunkából. Ezek mértani díszítőelemek, 
melyeket sajátos keresztsorok tesznek csillogóvá. A nagyobb felületet kitöltő díszítőelem a 
keresztszemű ragyogtató pontsor a ránc lefogására, a szedettesnél pedig az egymástól 
eltávolítható szálak rövidítésére szolgálnak. Ezek a minták csak ingvarró asszonyoknak 
lehetett a tulajdona és nem a takácsoké. 

A legjellegzetesebb helyi minták közé nyilvánvalóan azok tartoznak, melyeknek a legtöbb 
változatát ismerjük. Gyakran találunk a barcasági leányingek, díszkendők és szedetteseknél 
közös mintát , hisz minden keresztszemes motívum leszőhető és minden szedettesminta 
levarrható. A takács, aki szőtteseit eladásra készítette, a szövésnél elsősorban termelékeny-
ségi szempontokat tartott szem előtt. Készítményeit szinte kizárólag merőhímesen készítet-
te. A merőhímesen szőtt takácsszőttesek díszítősorai is pár centivel keskenyebbek a csángó 
szőttesekénél, melyeket 5—6 cséppel szőttek, s ezt a takács egyedül is kezelhette. Másrészt egy 
központban néhány takács kielégíthette egy falunak vagy éppen vidéknek szedettesigényeit 
- aránylag kevés mintaanyagkészletéből. Ezért a takácsmunkáknál általában tökéletesebb 
technikát, de szűk mintakészletet találunk. Ezeken sohasem fordul elő rojtozás, ellenben a 
hétfalusi díszkendők, falvédők, terítők gazdag csomózott rojttal vagy kötéssel ( tűzött csipke) 
vannak ellátva. „Ha saját részünkre szőttünk, még 4-5 cm széles kötést is tettünk. H a eladásra 
szőttünk legfentebb csak egyszerű bogozást (csomózás) te t tünk, mert ezt nem fizették meg." 
Valóban ennek elkészítése sokszor annyi időt vett igénybe, mint maga a díszes szövés. A 
rúdra való abroszok végére szélesebb hímet szedtek, hogy azok jobban érvényesüljenek a 
fenyőrúdról lecsüngő szőttesek két oldalán. Ilyen abroszt minden leány legalább kettőt vitt 
hozományul . A díszesebb abroszokat a szövött csíkok közt is felszedték. 

Az egykori hétfalusi ház belsejében elhelyezett szőttesekre még a mai öregek is 
emlékeznek. Gyermekkorukban még majdnem minden háznál megvolt a magas lábú vetett 
ágy, melynek a (átható vége tulipános mintákkal volt kifestve. Ebbe egy vagy több hímes végű 
szalmazsákot helyeztek. Az ágy díszes vége felől a szalmazsák végére szedettes betétet 
húztak. Az ágyat csíkos lepedőkkel terítették le, melyre 3-6 szedettes huzattal ellátott párnát 
helyeztek, fel a gerendáig. Az ágy fölött rendszerint két szélből díszesen összedolgozott és 
alsó szélén rojttal ellátott szedettes falvédő volt, melyek sokszor egész körbe díszítették a 

u Gazda László-István Andor-Tompa Barna: Üzemünk krónikája. Sepsiszentgyörgy, 1969. 
8-9 . old. 

79 



Hétfalusi szedettes - Tatrang 

Hétfalusi szedettes - Pürkerec 

falat. A falvédők fölött váltakozva egymás mellett, vízszintesen, középen ráncba fogva fehér 
és piros nagy kendőket helyeztek. Minden második kendő, illetve szedettes kendő alá dísztál 
illett. Az asztalt szedettes abrosszal vagy keresztbe az asztal egyik sarkától a másikig érő 
asztalfutóval terítették le. A díszkendők, szalmazsákok, lepedők, párnák, falvédők sokasága 
a századforduló körül már a leány anyagi helyzetét tükrözte; a színek az alkalmat és a 
családtagok számát; amíg a ház tele volt fiatalsággal, a piros szín dominált . Ebben az 
időszakban szőttek a legtöbbet. Vasárnapon és ünnepnapokon az asztalt gazdagon szedett 
hímes abrosszal terítették le. Mikor halott volt a háznál, a szobát is feketébe öltöztették, 
ágyra, asztalra lehetőleg fekete szőttest terítettek. 

Pürkerecen fél évszázaddal ezelőtt, ha gyermek halt meg, temetéskor a koporsót kékes 
abrosszal terítették le. Ha gyermekágyas asszony halt meg, azt sátor (baldachin) alatt 
temették el. Ez egy kékes, abrosznak nevezett, vagyis merőnímes keskeny, egyszerű kék 
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színű díszítősorokkal szőtt szedettes terítő, amiből sarkainál fogva négy pálcára feltűzve 
sátornak nevezett mennyezetet készítettek, s a halott négy barátnője a koporsó fölött vitt. 
Pürkerecen régen módosabb leánynak a hozományában kékes abrosz is szerepelt, hogy ha 
majd gyermekágyban hal meg, ebből készítsenek neki sátort. Az ilyen, kevés cséppel szőtt 
szedettest beleznásnak nevezték. Nagyobb családi események alkalmával régen szokás volt 
szőttest ajándékozni a templomnak. A hétfalusi evangélikus templomokban ma is őriznek 
néhány rendkívül szép szék- és padtakarót. A pürkereci templomban megtaláljuk Jakab 
Mártonná századunk közepén készített szőtteseit, amely összesíti a csángó szőttesek szinte 
valamennyi díszítőelemét, valóságos muzeális értékű munka. 

A háromfalusi szövőasszonyok eladásra szánt szedettes szőtteményeik nagy részét vitték 
a brassói szászokhoz. Máskor elszerzőasszonyok értékesítették és hoztak újabb munkára 
rendelést. 

A hétfalusi o t thonokban ma már hiába keresnők a vetett ágyat, fenyőrudat, a szőttesekkel 
teli menyecskeládát. A XIX. század végén még virágzó népművészetből csak itt-ott látunk 
még mutatóban néhány kendőcskét a falon és néhány emlékül őrzöt t darabot nagyanyó 
ládájában, meg néhány szenvedélyes, népművészet iránt ra jongó magángyűjteményében, 
illetve a berendezett „csángó szobában". Az utóbbi években azonban újra feltámadt az 
érdeklődés a szövés iránt. Ez t az igényt elégítette ki a pár évvel ezelőtt elhunyt pürkereci 
Gödri Mártonné Oláh Anna, a külföldi kiállításokon részt vett híres szövőasszony Oláh 
Mihályné leánya. 0 , aki 1930-ban abbahagyta a szövést harmincévi szünet után, az 
asszonyok biztatására ismét összeállította a régi osztavátát (szövőszék). „Akkoriban -
mondja - nem lehetett piros árnicsot kapni; 1960 körül fehér gyapotharisnyát vásároltam, 
kibontot tam s elvittem Brassóba egy gyárba megfesteni. A gyár nem vállalta, nem garantált a 
festés tartósságáért. Egy brassói szászné külföldről hozott festéket, s megfestette. Jöttek 
hogy szőjek, s én mondtam, hozzanak anyagot. Azután kaptunk cérnát az üzletben. Ez jó, 
nem fog, nem kell a színét tartósítani." így ma a szövők mejéknek (felvető) a kereskedelem-
ben kapható „Bumbac tr icotat" 27/2, a „Firul Rosu Talmaciu" vagy „Bumbac tricotat 27/2 
Suceava" fehér vagy színes fonalat használják. Minták leszövésének: a „Perle 20/2"-es színes 
fémpamut vagy Farul Rosu és Volga cérnát alkalmazzák. 

Kajcsa Sánaorné Lőrincz Anna Türkösben 1969-ben kezdte meg a szedettesszövést. 
Egyszerű csíkozott törülközőt és csépen járatos törülközőt addig is szőtt. Jól ismerte addig is 
a helyi szedetteseket, de akkor még nem érdekelte a szövésük. Később egyre i nká tb 
fokozódot t érdeklődése a szedettesszövés iránt. Felbuzdulását látva, a pürkereci Jakab Anna 
(1889-1974) nem törődve nyolcvan évével, örömmel járt át Türkösbe , nogy segíthessen az új 
tanítványán, míg első szedetteseit, a nagycsillagos párnát megszőtte. Ezután egyre vígabban 
járt a nyüst . Kedvenc mintái a kakasos, búzakalászos, Maros menti egyes, babérleveles, 
búzavirágos—kalászos, macskalábas, rizskásás és pókos. 

Eredetiségre törekvő és hagyományőrző munkásságának eredményéhez jelentősen hozzá-
járult a család megértése is. Sokszor a harmadik váltásból hazatérő férje is leül a szövőszék 
mellé csépeket berakni, kiszedni. Munkáit már nemcsak az ország számtalan népművészet 
kedvelője ismeri, hanem külföldi is. 

A bácsfalusi György Istvánné Papp Margit a brassói Népi Művészeti Iskola képzőművé-
szeti végzőse is előszeretettel foglalkozik hétfalusi szedettes szövésével. Mint autodidakta, a 
szövésre saját maga jött rá. „A szülői háznál a családban én még szövőszéket sem láttam." 
Szedettesszövéssel 1960-tól foglalkozik. Bravúrként próbálja Feszőni a helyi szedettesek 
legkülönbözőbb mintáit. Munkái már t öbb ízben szerepeltek helyi, megyei és országos 
kiállításokon. 

Seres András 

„.. .külföldi táj és hazai táj közt az a különbség, hogy az előbbit előbb találja szépnek 
az ember, és aztán szereti meg. Az utóbbi t előbb szereti meg az ember, és aztán találja 
szépnek. Ugyanez a különbség nő és anya közt ." (Szabó Zoltán: Szerelmes földrajz. 
1942.) 
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