
FARKAS Irén 

Régi textíliák a Csíki Székely 
Múzeum gyűjteményében 

A text ilnemű mindig nagybecsű darabja 
vo lt a hagyományos háztartásnak. E lőá llítása a nők 
munkakörébe tartozo tt. akik a mezei munka 
szüneteiben . a háztartás i teendők mellett fontak
szőttek-varrtak, mindennemű textil félét e l őállítot

tak, am ire a családnak szüksége vo lt: az ö ltözet
darabokat és a l akásbe l ső textíliáit. 

A szőttesek-varrottasok a női hozomány, 
a kelengye. majd az új háztartás értékes és értékelt 
darabjai lettek. Nemcsak használati darabok, de a 
l akásbe l ső díszei is vo ltak, és anyáró l leányra örök
l ődtek. Ezt bizonyítják részben a perefernum-, vagy 
hozo mány leve lek , va lamint a peres levelek . 
pereskedések, melyekben nemegyszer for~u lnak 

e l ő textilneműk mint az örök lés tárgyai . !gy az 
1642-ből való peres levélben 1 Gál Jánosné Erzsé
bet. Bocskor István és Bocskor György csíksz..:nt
györgyi lakosokkal pereskedvén egy ládáról is 
em lítést tesz. melyben: "Egi kerekes parna he.1 cs 
egi vereses szeliu lepedő. egi gyo lcs engi, egi t'el 
sedet vereses katrincza·· van, s melyek "szule afl!a
me volt ( ... ) anak felete egi szuld semu posto szok
nia! es eg i darakal 2 parna asaj. Az megki vanom 
teöletek meg anak fe lette". 

Kezdetben a köznép lak ás b e l sőit 

szegényes. vagy kevés textília díszíti 2• s csak az 
emberi élet sorsfordul ó ünnepein, vagy vallásos 
ünnepekkor kerültek használatba. Ezeken az ün
nepi textí li ákon j e lennek meg a díszí tmények: 
majd a lakás füsttelenné válása után a mindennapi 
darabokon is elszaporodtak. 

A díszítés maga történhetett szövés, vagy 
varrás útján. Ezt a kevésszámú írott adatunk is iga
zo lja. ezek a fe lhasznált anyagokra és olykor tech-

ni kákra is utalnak. Legyen erre példa a csíkkoz
mási plébánia 1600-as évekből való Regestruma. 3 

1686-ból: 
''Egy gyapot kendő veressel kekre szöt ket 

vegen 
Egy kis keszkenő veres se lyemmel szeget 

környös körül 8 him rajta" 
1 69 1 -bő l : 

"Egy vereses kek gyapot fonallal szot 
kender lepedő 

Egy abrosz kek fe itöve l 
Egy vereses kek feitovel varot elo ruha 

gyolcz' ' . . kk .. ··u 
A lázárfa lvi kápolnához be.1ött.1ava ozo 

olvashatjuk. ugyanott, 169 I-bő l : 

"Egy házi vászon feier abrosz egy ik sze
lye fe ier varrásos kender ket vege feier varrásos 
kck fcitös 

Egy feier lepedő három szély ot fe ier var
rás rajta 

. Egy hosszu kender kendő kel vege fe ier 
varrásos kek fei tös 

Egy t'eier l epedő három szély ot feier var
rás rajta 

Egy ket szely lepedő keskeny t'eier varrásu 
az egy ik szclye 

Egy három szély lepedő szellyes fe ier var
rásu az egyik szellye'' 

A csíki székelység századunk elejéig meg
ő ri zte az öne ll átó gazdálkodást s ennek keretében 
a házi textilipart. de a régi cs íki text íli ára 
vonatkozóan általában is az említett kevésszámú 
levél tár i forrásra és datált tárgyra (főleg e század i 
és kevés múltszázadi darab) hagyakozhatunk . 
Szaki roda lma sem nyújt teljes képet annak megál
lap ításában, milyen is lehetett a csík i l akásbel ső 

textília? 
Csíkban a szövéstechnikák a leginkább 

kifejlettek. A hímzéstechnikák közü l ismertek a 
régi.cs öltés- és varrástípusok . Így a kutatók által 
megállapított' rég i hímzéstípusok közül az össze
varrások mentén kialakult dísz ítőö ltések, a csipke 
hatású ·'kötések"; a szálhúzásos technikák közül 
az azsúrozás; a szálszámolásos technikák közül a 
gyímesi csángók ·'fonáján való varrása" (melyet 
csak inghímeken alkalmaznak) és a keresztszemes 
varrás a legelterj edtebbek. Ez utóbbi főként a re-
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neszánsz mintáit mutatja. mely Erdély-szerte nagy 
hatással volt a népi hím zéstechnikára. s annak 
mintakincsére -" 

Az úrihím zés öltésmódjait ritkábban 
találjuk meg. bár mintakincses, hatással volt az er
dél y i népi hímzéstechnikára. 7 A laposö ltés csak 
egyes öltözék-darabokon jelenik meg, a szűcs
munkákon, a nő i mellényen és főkötőn. valamint 
kötényen. melyek úgy tűnik. újabbkori átvételek . 

Előfordulásuk gyakori sága alapján a fém
szállal varrt szabadraj zú motívumok kevésbé ter
jedtek el a köznép körében . Részben talán azért . 
mert ez túl drága lehetett. másrészt túl díszesnek 
hatott az egyszerű környezetben. Az egyszerűség 
a székely néplélek belső szemléletéből fakad, amely
be ny ilván belejátszottak az erkölcsi normák és az 
egyház tanítása i is. Ez szo lgálhat magyarázatul a 
széke ly népvi selet egyszerűségére . a lakásbel ső 
textíliák mértéktartó díszí tésére és színezésére is. 

A szabadparaszt i gazdaságok és a kisneme
si lakásbelsők díszítményei nem sokban külön
bözhettek egymástól. Fe lté te lezhető , hogy a dí
szesebb texti lnemü csak a mód osabb lakásokban. 
valamint az ajándéknak/adománynak szánt textil
fé lék között fo rdul hatott e l ő . Így az egy házi texti l
neműk között. melyek javarésze " istenfé l ő em
berek" ado mán y a ként ke rült a plébánia 
tulajdon ába. Az em lített cs íkkozmási plébánia 
Regestruma' figyelemreméltó e tekintetben: 

··Anno 1685 die 12 aprilis 
ltem adott ugyan Tekentetes Apor István 

uram (de Al -To~ja) egy öreg fátyol keszkenöt négy 
öreg arany iskofiummal'' varrott virág vagyon a 
négy szegletin .. 

Anno eodem tekentetes nemzetes Torna 
Janosne ada t 

Egy hosszu gyolcz abroszt melynek szelyen 
torok varrás különféle selyemmel 

Egy kehely re vala gyolcz velum varrat 
se lyemmel cs is logos. 10 k zus neve a közepin ... 

ltem pater Stephanus Lakatos anno eodem 
adott a kozmás i templomba 

• Egy fekete varrásu is logos keszkenöt ke
helyre valot. . 

Fely ul megirt szakadozott abroszból kinek 
vége arannyal varrott ujlag czinalt oreg abrosz" 

Majd a továbbiakban : 
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"Következnek templombeli egyetmasok 
melyeket egyszer is masszor is attanak istenfélo 
emberek 

Három viragra varot iszkotiumos keszkenö 
Öt virágra varrat iszkofiumos keszkenö 

feke tés 
Veres zöld sárga feitövel varrat kopot 

ken dö 
Egy gyolcz hosszu kendo iszkofiu mos 

veres selyemmel virágokra varrat környös körül a 
szélye" 

1686-ban: 
··Egy fá tyo l kis keszkeno szkofi umm al 

varrat a két vége öt-öt kisded rendü virágra 
Egy három szely lepedö kötéses a közepin 

az egy ik sze lye czipkes kötéses 
Egy zö ld se lyemmel varrat skofíumos 

keszkenö gyo lcz öt him rajta 
Egy ti szta zöld selyemmel varrat ki s kesz

keno szkofiumos. Tekentetes es Nagos Vesseleni 
Palne aszszonyom att négy virág rajta . „ 

1690-ben: 
"Egy három szely kender lepedo reczes 

csi llag fo rmara egyik vegen rostos 
Substaciumba vala keszkenök egyike vi

ragos vont arannyal varrat 
Mas szakadozott gyolcz abrosz ket vege 

arannyal varrat 
Egy szakadozott feier kötésü vászon ab-

rosz 
Egy szakadozott selyemmel töltöt gyolcz 

abrosz" 
169 1-ből: 

"Az 1690 esztendőbeli Romlás után be
jött templombeli egyetmasokról. Regestrum ab 
anno 1691. 

Egy kehelyre vala torok varrásu velum 
kü lön féle selyemmel a negy szelyin kek pantlikaval 
galantos a negy szegin kek czipke 

Egy nagy szely kender lepedö egyik sze
lye veres feitovel szedet 

Egy gyolcz lepedö ket sze ly cz ipke az 
egyik vegen 

Egy három szely kender vékony lepedö az 
egyik vége reites a vegen rosz' ' 

Ugyanott olvasható: 



·'A Méltóságos Groff Apor István uram 
ÖNaga adot a kozmasi ecclesiara 

ltem ket kehelyre valo velumot viragokra 
varrattak az egyik gyolcz. B. Aszszony kepe rajta 
ki varrva. A masik fátyol. Sz. Andras kepe raita ki 
varrva. Recze perem környös körül mindeniken . 
lslogos.' ' 

Végezetül 1758-ból : 
·'O ltár takaró kekel öltögetett 

Egy feier paraszt poszolat 
Egy feier hosszu poszolat 
Egy feitövel öltögetett párna·· 
A fenti adalékok korántsem szolgálhatnak 

teljes képet arra, hogy milyen is lehetett a köznép 
lakástextíli~ja, de első szemrevételrc látható, hogy 
a gazdagabb díszítményű főúri származású tex
tíliafélék mellett egyszerűbb, kenderből , lenből 

készült, feltételezhetően köznépi származású var
rottasok is el őfordulnak benne igen szép számban. 
Ezek közül általánosabb a fehér, valamint a „veres. 
vereses" és kék ·'feitövel" azaz pamutszállal ki
varrt, amit a szövésnél is használtak. Igen gyakran 
jegyzik meg, hogy a vászon széle kötéses, azaz 
varrt, cs ipke hatású összevarrás, ''tüzött csipke", 
amive l a széleket rögzítették egymáshoz. 

A fen ti regestrum igen so k, díszese n. 
aranyszállal, " iskofium, szkofium, skofium„-szál
lal varrt dísztextilfélét sorol fel , melyek gyakran 
"isloggal'· e llátottak, azaz ma használt szóval ·' flit
teresek' ' . Ez ismételten arra mutat, hogy a külön
leges alkalomra és helyre készült textíl iákon al
kalmazták a drága anyagokat. 

Összegezésképpen a fenti példák alapján 
elmondhatjuk, hogy a finomabb, mívesebb meg
munkálású, díszes textilneműk keveredtek az 
egyszerű , durvább alapanyagú textilekkel dc mind
két fajta egyaránt használatban volt. A dísztcxtília 
külön leges alkalomra és helyre készülhetett (így a 
templomokba), és a módosabbak háztartásában 
ford ult elő. 

Az egyszerűbb, vászon (kender, len, gya
pot) alapanyagú textil félék köznépi (szabadparasz
ti, kisnemesi) származásúak lehettek, elkülönül
nek a szőttesek és varrottasok. Ezek inkább piros, 
illetve kék díszítményűek. A múzeumi 
gyűjteményekben efőforduló textilfélék nagy több
sége is ezt mutatja. 

Az egyházi textilek között előforduló fe 
hér, ritkábban fekete színű varrások valószínüleg 
csak egyházi ünnepeken (házszentdéskor, halál
esetkor) kerü ltek használatba, ahogyan a jelenkori 
analóg példák mutatj ák. 

Je len dolgo za tban a Csík i Székely 
Múzeum gyűjteményéből négy, régi hímzésse l ki
varrt textíliát mutatunk be, melyeknek hímzőö lté

se i, anyaguk , díszi tményük egyaránt figyelem
reméltó: két párna véget. egy lepedő-darabot , és egy 
évszámos lepedő-véget. 

A két párnavégen a díszes összevarrásnak. 
a „kötés··-nek nagyon szép és ritka mintáját lát
hatjuk . Mindkét ll:xtí li a a másodszori használatra 
való alkalmazás példáját mutatja, amikor a már 
elrongyolódott te xtíliát más használati , vagy 
díszdarabbá alakítj ák át. ami ismételten a textil
nemü értékes vo ltára utal. Itt mindkettőt kis
párnává, díszpárnává alakították, ami már polgári 
ízl ésre vall. A második párnavég fémszállal. 
"skofi ummal " varrott úgyszintén a harmadikként 
bemutatott lepedődarab. amelynek szabadrajzú 
díszítménye a reneszánsz típusú úrihímzés<::k fe lé 
mutat. Mind háro m tex tília a Cs íki Székely 
Múzeum e l ső gyűjtése ibő l származik. Eredetükrő l 

sajnos semm ilyen adat nem áll rendelkezésünkre. 
de felté te lezhetően a század első felében gyüjtöt
ték. Kelt:tkezésük a múlt századra datálható . A 
negyedik darab évszámos. 1848-ból. Többfaj ta 
varrásmódot és motívumot szemlélhetünk meg rnj
ta, közérdeklődésre szám íthat. 

Az első párnavég díszítményét a minta
könyvek11 "régi széke ly„ mintán ak, Ma lonya i 

Dezső 1 2 parajdi mintaként említi. Al apanyaga len
és gyapotvászon. házilag szőtt. Keresztszt:mmcl 
varrott, egymás utári ismétlődő félminták, alul apró 
virágindás mesterke zárja. Ezután az összt:varrás 
következik, a minta a második szélen tükörkép
ben megismétlődik. Vastag pamutszállal. fej tővel 
varrott, piros és fekete színű lehetett, mára szürkére 
fakult. Az összevarrás fonal a szintén vastagszálú 
pamut, ö ltése farkasfogas, többször t:gymás mellé 
öltött. am it aztán hurkolással rögzí tettek. Rend
kívüli szép, csipkeszerű hatást ad. így a funk ci o
nalitásán kívül díszít i is az anyagot . Ez az öltéstí
pus a kutatók' ) szerint az egész magyarlakta 
területen ismert volt, s még az ország három részre 
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való tagolódása el őtt közismert kellett. hogy le
gyen ahhoz. hogy ilyen széles körben elterj edhes
sen. A párna végrő l semm i adat nem áll rendel
kezés ünk re. sem begyűj té si hel yé rő l. sem 
készí tőj érő l. A múzeum el ső gyűjtéseibő l szár
maz ik. datálása a múlt századra t e h e tő . Te ljes 
nagysága 52x30 cm, mintanagyság 6,5 cm, az 
összevarrásé 4 cm. Leltárszáma 178 . 

A másodi k párnavég díszítménye szintén 
reneszánsz hatást mutat. Középtenge lyes, ko
sárkábó l kin övő stili zá lt virágbokor. melynek 
tengelye az anyag hosszában fekszik. szélén sti
li zá lt v irágokbó l á lló mesterke. ame ly megis
métlődik az összevarrás mentén. e ll enkező elren
de zésben. A la pa nyaga ugya ncsak le n- és 
gyapot vászon. vastag. házi szövésű . Az összevar
rás fonala szintén vastag gyapotszál. farkasfoga
san egymás mcl lé öltögetett. mll:id hurkolt. Az e l őző 

kézimunkával azonos összevarrás fe ltéte l ezhetően 

egyazon kéz munkáj ára vall . A minta virágai fém 
szálla l. aranyszá ll al varrottak. amit sárga selyem
cérnával. köl téssel rögzítettek. és körbe-körbe 
haladnak. A mi nta szélei keresztszemmel. fekete 
pam ut fo na llal varrottak. /\ tér kitöltésére foltok
ban rózsasz ín. bordó. zö ld színt használtak, szintén 
kcre sztszc mm el. A mesterke varrása azono s, 
közepén skolium. szegélye fekete. A minta jellege 
az úr ihímzés fel é mutat. A darab hossza 52x3 l cm. 
a minta nagysága 10 cm, a szélmintáé 2,5 cm. az 
összevarrás 4 cm. Leltárszáma 177. 

A következő textília l epedődarab, anyaga 
linom gyolcs. Díszítménye szabadrajzú, reneszánsz 
vi rágindás. madaras. Hímzése szálánvarrott és la
posö ltés. aranyszáll al és halvány lila selyem
cé rnával. Motívu ma. hímzéstechnikája az úri
himzések sorába utalj a. Szélein azsúros és horgolt 
farkasfogas összevarrás van. Datálása a század
\ égn: - százade l ő re te h ető . Az e l ső gyűjtések ből 

származik, errő l sem tudunk több adatot. Nagysága 
75x46 cm. mintanagysága 29 cm. Lel társzáma 165. 

Az évszámos kpedődarabot 1987-ben a 
külföldre tekpedő Kraus Eduard adományozta a 
múzeumnak. A textí liát anyai dédanyjától örökölte, 
aki gyergyó i volt. és Mári ának hívták. A család 
másik ága rozsnyói szász család. 

A l epedődarab fe lirata „A A J 1848 SM" . 
A l epedő három szélbő l készülhetett, a harmadik 
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szél hi ányzik. Alapanyaga kender és gyapotszál. 
Díszítménye reneszánsz egytengelyű virágtöves 
motívum. amely a fejtől való részen és az anyag 
hosszában halad. Három motívum és három öltéstí
pus érvényesül benne. Legfelül vízszintes keresz
tek és sormadarak váltakoznak, piros pamutfonal
lal varrt keresztszemes ö ltésse l. Fölötte és alatta 
átlósan elrendezett keresztek. ez piros-kék fonal
lal varrt és ki ssé kiütközik a mintából. A harmadik 
minta a tulajdonképpeni alapmotívum. ez húzódik 
végig a fejtő l való részen és a darab hosszában. 
Stil izá lt levé l- és vi rágtő (gránátalma) váltakozó 
ritmusban követi egymást. Alul szálán varrott csíkra 
támaszkodik, ugyanígy varrottak a tengelyt képező 
szárak, maga a minta keresztszemes. a mintát záró 
szárak és kacsok láncö ltéssel készültek. Ez piros 
(eléggé kopott) fona llal varrott . A motívum meg
i s mé tl ődik az összevarrás mentén, a második 
szélen . Alatta újból sormadarak kezdődnek , de 
mintha a varrás abbamaradt volna. kopás, fes lés. 
vagy bontás nyoma nem látszik. A két szél között 
szakado zo tt gépi szövésű csi pk e van . 
Fe ltéte l ezhető . hogy eredetileg itt is kézi. varrt 
csipke lehetett. mint az itt-ott megmaradt fo 
nalvégek a második szél szélén sejtetik , ezt cserél
hették ki gépi cs ipkére. 

Fe lmerülhet a gondolat, hogy e kézimun
ka szász eredetű lenne, még is a motívumkincs, az 
öltésmódja a magyar népművészet saj átossága is, 
így elfogad ható gyergyói eredetűnek . Betűtípusa 

is magyarnak mutatkozik. Mérete : 21Ox 145 cm. 
Az alapmotívum nagysága 11 x 10 cm. Leltárszá
ma 1975 . 

A bem utatott textí liák a Csí ki Széke ly 
Múzeum legrég ibb gyűjtései bő l származó régi 
mintakincset és hímzéstípusokat hordozó darabok. 
Rendkívü li szép és ritka motívumaikkal a csíki
gyergyói tex tiln eműk gazdagságát bizonyítj ák. 
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hirnzésként. Kerek változatit mai szóhaszn<ilatban '" íliuernek" nevezzük . 

Régi magyar öltözködés. Magvető kiadó. Bp . 1988 

11 Szabó Botil.r Erzsébet - Biró Katalin Lövétei szedettesek. Népi alkotá

sok és művészeti tömegmozgalom irányitó központja, Hargita megye.é n 

12. Malonyai Dezső A magyar nép müvészete 11.. Franklin T<irsulat. Bp 
1 ~9 . 

13 K Csi lléry Klii.ra: A kötés (tüz.ött csipke) Magyarorsz<igon, Etnographia, 

102/1-2 ., Bp. 1991 

Textire vechi in colectia 
Muzeului Secuiesc al Ciucului 
(Rezumat) 

in introducere lucrarea trateaza tipurilc de 
ornamentare ale textilelor cunoscute in arta popu
lara din zona Ciucului , in special cele ornamen
tate prin cusaturi. Documentandu-se din inventarc 
vechi (Regi strul de inventar al Parohiei din Coz
meni din a nii 1600) se eviden(iaza cxisten\a 
tesaturi tor ~ i cusaturilor \aranqti pe langa cusa
turile mai fine , ''boierqti '", brodate cu fire meta
lice. Lucrarea prezinta trei textile din colectia mu
zeului, care au motive rare ~i technici vechi ale 
cusutului in cruci ~i cusutului in plin, sau imbina
rea acestora cu technici ale cusutului "boieresc", 
cu fire metalice, ~i care se dateaza de la sfar~itul 
sec. al. XIX-lea; ~i un cearceaf cusut cu diferite 
tehnici (in cruci , pe fir ~i in punct de lan\i~or). datat 
din 1848. Aceste motive sunt rare sau necunos
cute pana in prezent. 

Old Fabrics 
in the Székely Museum of Csík 
(Abstract) 

ln the introductory part the paper presents 

ttie adomment types ofthe well-known fabrics of 

the folk art in the area urCiuc (Harghita County). 
especially to those adomed by seam. Gathering 
evidence from old in ventories (the lnventory Reg
ister ofthe Parish in Cozmeni in the l 7th century) 
there also turn to 1 ight fab rics and seams of peas
ants , besides the more requisite "nob h:: „ ones. 
embroidered with metallic threacl. The paper 
presents three fabrics from thc collection of the 
museum . having rare motives and o ld techniques 
o f seaming in crosses and fully or of combining 
the two with the ··noble" seaming techniques. with 
metallic thread_ with different techniques (in cross
es; on the thread, and chain-crossed dated back 
1848. These are very rare motives or hardly known 
till nowadays. the aim of this paper being that of 
presenting them . 
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1. ábra Párnavég, 19. sz. l. sz. 178 
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2. ábra A párnavég moli vuma. 



3. ábra Párnavég, 19. sz. l.sz . 177. 

4. ábra Lepedődarab, 19-20. sz. eleje l.sz .. 165. 383 



5. ábra Evszámos lepedö 1848-ból. l.sz. 1975. 

6. ábra Az évszámos lepedő alapmotívuma. 




