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CCssíí kkii SSzzéé kkeellyy MMúú zzee uumm bbaann

(Ki vo nat)
A fes té kes ér té kes szõttestípus, õsi ere -
de tû. A szé kely föl di fes té kes jel leg ze tes
hely be li ter mék, va ló szí nû leg ké sõi fej -
le mény ként kor lá to zó dott tér sé günk re.
Mo tí vum kin cse már tech ni ká já nak és a
ha gyo má nyos pigmentanyagoknak le he -
tõ sé ge i bõl adó dó an is a más né pe ké hez
ha son ló, de szí ne i nek el osz tá sa, az al ko -
tó ele mek rend je, hang sú lyo zá sa sa já tos,
jel leg ze tes. A dol go zat a csí ki fes té kes
tör té ne tét, ké szí té sét tár gyal ja, majd
osz tá lyoz za és mel lé kelt ka ta ló gus ban
köz li a Csí ki Szé kely Mú ze um 42 fes té -
ke sét. 

A fes té kes, más né ven “bur já nos”, “rakot-
tas”1, ag ga tott” vagy “szé kely szõ nyeg” a csí ki
há zi tex til ipar sa já tos ter mé ke. Az el sõ két meg -
ne ve zés fes tett vol tá ra, a má so dik a szõ nyeg
szö vé si tech ni ká já ra utal. A “szé kely szõ nyeg”
meg ne ve zé se pe dig ar ra a ma gyar nép cso port ra
vo nat ko zik, amely ké szí tet te, ké szí ti. Mind -
egyik meg ne ve zés ar ra a szõtt, há zi ké szít mé -
nyû szõt tes re vontakozik, me lyet ken der fel ve -
tõ szál ból, gyap jú leverõszállal, kilimtechniká-
val szõ nek és a pa raszt há zak ban asz tal- és ágy -
te rí tõ ként, fa li kár pit ként, de rúditakaróként2 és
sze kér re va ló te rí tõ ként is hasz nál tak. Cso dá la -
tos or na men ti ká já val és mér ték tar tó, nagy tó -
nus kü lönb sé gû szí ne zé sé vel a haj da ni pa rasz ti
la kás bel sõ fe je del mi dí sze volt. Dí szí tett sé ge,
szép sé ge, ér té kes vol ta mi att a temp lo mok bel sõ
dí szé ül is szol gált, aho va ado mány ként ke rült,

az ol tár ga rá di csá ra, asz tal ra, pa pi szé kek re,
szó szék re.

A szé kely fes té kes szö vés õsi ere de tû. A
ma gyar ság ma gá val ho zott szõ nyeg szö võ ha gyo -
má nya be épül az eu ró pai szõ nyeg szö vés kö zös
kultúrkincsébe,  s bár mo tí vum kin cse más né pe -
ké hez ha son ló (így a máramarosi, naszódi, sze -
be ni, Hunyad vi dé ki ro mán, de a szerb, hor vát,
dal mát, ru tén, dob ru dzsai tö rök, az arab, ka u ká -
zu si és a skan di náv szõ nye gek kel is), ezek a ha -
son ló sá gok a szö vés ad ta tech ni ka és festékpig-
mentek azo nos sá gá ból ered het nek, mai ar cu la ta
bel sõ önálló fej lõ dés ered mé nye, mint ezt már
VISKI Kár oly meg ál la pí tot ta:

“Bár a szé kely fes té kes dí szít mény kész le te
egy ko ri eu ró pai mû velt ség kö zös ség ha gya té ka,
ez a ha gya ték két ség kí vül más, mint akár a leg -
kö ze leb bi szom szé da ié is. Más a szí nek el osz tá -
sa, az al ko tó ele mek vi lá gos, nem zsú folt rend je,
hang sú lyo zá sa; ... szé kely fes té ke se in ket nép mû -
vé sze tünk leg ré gibb em lé kei kö zött kell szá mon
tartanunk.”3

Az ok irat ok ta nú sá ga alapján4 a 17-18.
szá zad ban Er dély-szer te köz is mert “szé kely
szõ nyeg”, “fes té kes”, “kilim”, vagy rit káb ban
“ke cse”5 meg ne ve zés sel, sõt ván dor út ja nem
kor lá to zó dik a szû kebb ér te lem ben vett Er -
dély re, és en nek jó val elõt te ki kel lett ala kul -
nia. Ha a szõ nyeg szó ál ta lá nos el ter je dé sét,
va la mint a ko rai, 12. szá zad ból va ló adatokat6

fi gye lem be vesszük, azt kell vél ni – ír ja K.
CSILLÉRY Klá ra, hogy a “fél re e sõ Szé kely -
föld az egy kor szé le sebb kö rû ma gyar szõ -
nyeg szö võ gya kor lat vis  sza vo nu lá si te rü le te
lehet”7. A ku ta tók fel té te le zik, hogy az em lí -
tett idõ szak ban – a 17-18. szá zad ban – a ma i -
val meg egye zõ min tá jú nak és fes tett nek kel lett
len nie, ko ráb ban kel lett ki ala kul nia az újabb
tö rök ha tá sok ko rá nál.

A “szé kely szõ nyeg” vagy fes té kes leg ko -
ráb bi elõ for du lá sát a szakirodalom8 1627 il let ve
1628-as ada tok kal (Ko lozs vár, Bodola) tá maszt ja
alá, Csík ra vo nat ko zó an ke vés és vi szony lag ké -
sõi ada tok szol gál tak (1650, BOG ÁCS; 1660,
ESZTT). Újabb ku ta tá sok nyo mán az Alcsíki
Protocollum9 pe res le ve lei kö zött ta lá lunk a 17.
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szá zad ele jé re, 1614-1631 kö zöt ti idõszakra10,
va la mint 1621-re uta ló adatokat11. A to váb bi ak -
ban ezek bõl vá lo gat tunk sze mel vé nye ket.

Egy 1663-ból va ló pe res le vél ben csíkszent -
királyi FOGARASI Istvánné, Er zsé bet primipilla
ta nú val lo má sá ból ki tû nik, hogy: “mi kor PÉ TER
Istvánék ki há za sí tot ták KACZOS Balintnet sok
szép fes té ke se ket és feyer nemü ru hát adának
vele...”12.

1674-ben a csobotfalvi pa ró kia szám adás -
köny ve “Egy dup la szõ nyeg”-et em lít, majd 1675-
ben fel jegy zik:

“An no circis 1675 taploczai KAL MÁR
Istvánné adott a nagy ol tár ga rá di csá ra egy nagy
szellyes fes té kest.”

Majd ugyan ott ol vas hat juk:
“An no eodem várdottfalvi GÖ RÖG Istvánné

adott a temp lom ba egy dup la szõnyeget”13

A to váb bi ak ban 1684-ben is “Egy dup la
szõ nyeg”-et je gyez nek fel a lel tár könyv be, ami
fel té te lez he tõ en szin tén fes té kes re utal, te kint ve,
hogy két szél bõl var ró dik ös  sze.

A ké sõb bi ek re vo nat ko zó an sza po rod nak az
ada tok. A csíkkozmási ró mai ka to li kus plé bá nia
Domus Historiájában jegy zik fel 1686-ból14:

“Egy szé kely szõ nyeg fe ke te
Más ugyan fe ke te de a szelye kekes ol tár ga -

rá di csá ra va ló”
1691-bõl: “Egy da rab sza ka do zott egy szél

fes té kes ol tár ga rá di csá ra va ló
Egy fes té kes kü lön fé le szinû hím re szõtt vi -

se le tes kevesje (?)
Egy ol tár ga rá di csá ra va ló ves  szõ for má ra

szõtt szakadizott fes té kes”
A már em lí tett csobotfalvi ró mai ka to li kus

pa ró kia szám adás köny vé ben 1703-ban fel jegy -
zik: “Csí ki fes té kes szõnyeg...3”

A csíksomlyói fe renc ren di ek lel tár könyv -
ében is szá mos adat szól a fes té ke sek meg lé té rõl
Csík ban:

“1728: “Az asz ta lon pa raszt festékes...1”15

1730: ‘Tapetes rusticae...3”16

1740: “Vul go vistekis (!)
1750: “Vul go festékes...1
Fes té kes sze kér re való...3”
1752: “Sze kér re va ló fes té kes malus...1”

A sek res tye leltárában17 1757, 1759, 1765
majd 1767-bõl ka punk fes té kes re ada to kat: “Pro
ara ma jo ri tapes vul go festékes...1”. To váb bi
ada tok szol gál nak er re 1784, 1795-bõl is.

Ezek a nagy szá mú ada tok bi zo nyít ják, hogy
a 18. szá zad ban Csík ban ké szült fes té kes gya ko -
ri, el ter jedt da rab, s mint a meg jegy zé sek mu tat -
ják ezek né pi jel le gû ek (tapetes rusticae, vul go
fetékes), meg be csült da ra bok, a temp lo mok elõ -
ke lõ he lye i re ke rül tek, csak ami kor meg ron gá -
lód tak, ke rül tek ki a pe ri fé ri á ra.

A fes té ke sek szá ma a va gyo ni ál la pot mér té -
ke is volt a nép kö ré ben. Egy ho zo mány ban ál ta -
lá ban 2-4 fes té kes sze re pel. Ér té ké re mu tat rá
egy 1679-bõl kel te zett kászoni protocollum is.18

Im pérfalvi JÁ NOS Mi hály “az rab ság ból ha za
jövén, ja va it, ugymint fal ra valo, ágy ra valo fes -
té kest” ke re si TA MÁS Mi há lyon, aki sze rin te a
fes té kes szõ nye gen föl det vett.

A múlt szá zad ele jé rõl 1803-1812 kö zött
Csíkkarcfalváról, Csíkjenõfalváról, majd ké sõbb
Csíkcsicsóról áll nak ren del ke zé sünk re újabb
adatok.19

Ar ra, hogy mi lyen le he tett a csí ki fes té kes
ar cu la ta ab ban az idõ ben, az ok ira ti anya gok
szûk sza vú le írá sai nem ad nak vá laszt, sem ar ra,
hogy mi kor éri el az ál ta lunk is mert for má ját,
mo tí vum kin csét.

A csí ki fes té kes tárgy anya gát vizs gá ló le írá -
sok a 20. szá zad ban készültek.20 Ezek legfen-
nebb a múlt szá zad kö ze pé ig en ged nek be pil lan -
tást.

A ren del ke zé sünk re ál ló da ra bok min ta kin -
cse szi go rú an geo met ri kus, meg ma rad va a szö -
vés ad ta le he tõ sé ge ken be lül. Más né pek min ta -
kin csé vel egy be vet ve mo tí vu mai egy sze rûb bek,
nagy vo na lú ak, szim met ri ku sak.

A fes té kest te hát Csík egész te rü le tén ké szí -
tet ték, mint ezt az ok ira ti anya gok is bi zo nyít ják,
Felcsíkon és Alcsíkon, a Kászonokban és a
Gyimesekben.

Ki fej lõ dé se és fenn ma ra dá sa nem vé let len
Csík ban, ahol – hegy vi dék lé vén, ki tû nõ al pe si
le ge lõk kel – a si lány föld meg mun ká lá sa mel -
lett az ál lat te nyész tés s ezen be lül a juh te nyész -
tés igen je len tõs volt. A te nyész tett fa jok kö zül
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a rac ka juh fe lelt meg az ég haj lat nak, ta kar má -
nyi és gaz da sá gi viszonyainak.21 A gyap jú ter -
me lés a múlt szá zad vé gén csök kent, rész ben a
ha gyo má nyos gaz dál ko dást kor lá to zó tör vé -
nyek mi att, más részt a ke res let meg csap pa ná sá -
ért: “a juh te nyész tés a Szé kely föl dön is na gyot
ha nyat lott, ami a gyap jú ne héz és rossz ér té ke lé -
sé ben le li magyarázatát”22 han goz tat ják a szá -
zad vé gén - szá za dunk ele jén. Az ol csó ipa ri ter -
mé kek meg je le né sük kel hát tér be szo rí tot ták a
há zi szö vést-fo nást, a múlt szá zad vé gén a szö -
vés idõ sza ko san vis  sza esik. A szá zad vé gi
írók23 a há zi szö võ ipar meg sem mi sü lé sé rõl be -
szél nek, s fel vi rá goz ta tá sát szorgalmazzák.24

Még is e ha gyo mány to vább él, hogy az el sõ vi -
lág há bo rú után is mét visszahanyatlodjon, az tán
lel kes ér tel mi sé gi ek szor gal ma zá sá ra új ból fel -
len dül jön a szõnyegszö vés.25 A fes té kes ha -
gyo má nyos min ta kin cse le szû kül egy-két is -
mer tebb mo tí vum ra, és ki szí ne se dik a múlt szá -
zad vé gén meg je le nõ ani lin fes té kek ha tá sá ra. A
nö vé nyi fes tés mó dot már rit kán vagy a bol ti
fes ték kel együtt hasz nál ják, ha bár még az 1973-
74-ben vég zett fel mé rés kor jó ré szü ket is me rik,
sõt nap ja ink ban is is mer nek né há nyat, de már
nem használják.26 A nö vé nyi ill. vi rág or na -
men ti ka je lent ke zé sét mú ze u mi gyûj te mé nyün -
kön nem tud juk fel mér ni, ezt a je len sé get kí sér -
le te zés nek kell te kin te nünk, ami nem vál toz tat ta
meg a fes té kes ar cu la tát. (Eh hez nem kis mér -
ték ben a szor gal ma zó ér tel mi sé gi ek, majd rész -
ben a szö vet ke ze te sí tés is hoz zá já rult. A má so -
dik vi lág há bo rú után 1956-57-ben több
faluban27 nyílt rész le ge a Har gi ta Mû vé sze te
szö vet ke zet nek.)

A szé kely föl di fes té ke sek szö vés tech ni ká ja
a kilim szö vés mind két faj tá ja, az az az “egy be -
kö tött” és “lyug ga tott” vagy Sohlitzkilim, de ál -
ta lá no sabb az egy azon “fog la lón”, egy sze rû kö -
tés sel ös  sze fo gott kilim, a má so dik rit kán, ré -
geb bi da ra bok nál, fer de mo tí vu mok men tén
(kés nyel ves) for dul elõ.28 A fel ve tõ szál vagy
“on tok”, “mejjék” há zi lag so dort ken der (2 szál)
sû rû sé ge 2-3 szál/cm (ál ta lá no sabb a 3 szál), a
be ve rõ szál vagy “öl tõ”, “be öl tõ” szá las gyap jú
(rac ka), sû rû sé ge ál ta lá ban 17 szál/cm (17-21

szál kö zött mo zog). Ré gen nád bor dá ban szõt -
ték, 8-as ban, két nyüst ben. Min den bor da fok ba
egy szá lat fog tak be (egyet elõlrõl, egyet há tul -
ról). (A 8-as bor dá ba nyolc zseréb fért be, s így
szá mol tak: 3 szál = 1 ige, 10 ige = 30 szál = 1
zseréb; 8 x 30 = 240 szál; 10 cm = 30 szál.) A
kü lön bö zõ gyap jú fo na lat kü lön csé vék re,
“dutkára” vagy ve té lõ re csé vél ték, an  nyi ra,
ahány színt hasz nál tak. Egy fes té kes hez 1-11/2
kg ken der fo nal és  3-4 kg gyap jú szük sé ges,
mé re té tõl füg gõ en. (Egy m

2

-hez 1 kg gyap jú és
20 dkg fel ve tõ kell.) A fes té kest vég ben szõt ték,
azu tán vág ták le a meg fe le lõ mé ret re, s varr ták
ös  sze kö zé pen ken der cér ná val. Ezért a min ták
szö vé se nagy szak tu dást és fi gyel met igé nyelt,
elõ re va ló meg kom po nált sá got, mert ös  sze var -
rá sa kor a min tá nak ta lál nia kel lett. Ál ta lá no sak
a két szél bõl szõtt fes té ke sek, ezek vol tak hasz -
ná lat ban a pa rasz ti ha gyo má nyos la kás bel sõ -
ben. De ké szül tek 3 szél bõl (ágy te rí tõk), sõt
több szél bõl is al kal mak ként (így a temp lo mok
ré szé re 7 szél bõl is ké szí tet tek fes té kest). Hasz -
nál ták egy szél ben fal vé dõ ként. A ki sebb da ra -
bo kat asz tal te rí tõ ként (asz tal fö dél – 150 x 140
cm, 144 x 147 cm – ezek több nyi re négy ze te -
sek) a na gyob ba kat ágy te rí tõ ként, fa li kár pit ként
a tisz ta szo bá ban hasz nál ták. (178 x 158 cm,
214 x 160 cm).

A gyap jú szí ne zé se ré gen nö vé nyi fes ték kel
tör tént. A fes té ket a nö vény bõl (va don ter mõ fes -
tõ nö vé nyek, “bur já nok”) áz ta tás sal majd urinban
va ló er jesz tés sel (két-há rom hé tig a trá gya domb -
ban) nyer ték, majd a gyap jút be le té ve fõz ték, utá -
na réz gá lic cal vagy tim só val rög zí tet ték. Mind ezt
a múlt szá zad vé gé ig, az ani lin ala pú bol ti fes té -
kek meg je le né sé ig így hasz nál ták. Leg gyak rab -
ban hasz nált fes tõ anyag a “fes tõ fû”, szu rok fû,
“szúlfû”, “szúrfû” (Origanum vulgare), ami vel
sár gát, sár gá szöl det fes tet tek. A hagy ma hé ját
(Allium cepa L-Follium) rozs da bar na ill. “hagy -
ma bar na” fes té sé re hasz nál ták, amely a fes té ke -
sek alap szín ét ké pe zi. A kék színt rész ben “posz -
tó bors ból”, az az posz tó gyá ri hul la dék ból (a bras -
sói posz tó gyár ter mé ke) nyer ték, rész ben “poló”-
ból, az az réz gá lic ból. A réz gá li cot vi ze let be tet -
ték, be ás ták a trágyadomba, itt 2-3 hé tig er jesz -
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tet ték, utá na a meg szo kott mó don fes tet tek ve le.
Gyö nyö rû kék színt adott.29 Zöld színt rit kán,
ki egé szí té sül hasz nál tak, és több nö vény bõl
nyer het ték: bü rök bõl (Conium maculatum), csi-
hányból (Urtica dioica), mar ti la pu ból (Folia far-
farea) vagy nyír fa le vél bõl (Betulla verucosa).30

A ha gyo má nyos szí ne zé sû da ra bok rozsdabarna-
kék-fehér (nyers szín), vagy rozsdabarna-kék-
sárga-fehér, rit kán tár sul eh hez a zöld. Az ani lin
fes té kek meg je len té vel a fes té kes ki szí ne se dik, a
bar na ala pot fel vált ja a pi ros vagy a bor dó, a nö -
vé nyi fes té ke ket rit kán vagy ki egé szí té sül, a bol -
ti fes té kek mel lett hasz nál ják. Meg je len nek a pi -
ros ala pon zöld-fe hér, pi ros/bor dó ala pon
narancs-lila-zöld ill., narancs (fréz)-lila-kék szí -
nek. (Ez a szín vi lág fõ ként a 20. szá zad el sõ fe lé -
bõl szár ma zó da ra bok ra jel lem zõ, a szí ne se dés
ma ga a 20. szá zad ra.)

A fes té ke sek min ta kin cse, mint az ed di gi
ku ta tás is meg ál la pí tot ta, az egy sze rûbb for mák -
tól (csí kok, dí szí tõ so rok) ha ladt a bo nyo lul tabb,
ös  sze tett, zárt kom po zí ci ó jú da ra bok fe lé. A ke -
le ti szõ nye gek re jel lem zõ ke re tes kom po zí ció az
asz tal fö dél min tá jú szõ nye gek nél és a víz fo lyá -
sos min ta vál to zat nál je lent ke zik.

A mo tí vu mok meg ne ve zé se a fõbb minta31

vagy a leg töb bet al kal ma zott mo tí vum sze rint
tör té nik így: kés nyel ves, vil lás, sza ru fás, ha las,
stb.32 A min ták al kal ma zá sá ban igen nagy va ri á -
ció fi gyel he tõ meg.

A mai adat köz lõk nagyrésze csak rész ben is -
me ri a ré gi szõ nye gek min ta kin csét, fõ ként azo -
kat, ame lye ket ma is szõ nek; sza ru fást, far kas fo -
gast. fû rész fo gast, nagy ko szo rúst, szentjánosos
koszorút33, egymásbamenõ ko szo rúst, lábujkást,
kávéõrlõst34. Nap ja ink ban a fes té ke sek szö vé se
még élõ ha gyo mány. Ma is ké szí te nek még fes té -
ke se ket: Csíkpálfalván, Cso mortán ban, Csík -
szent királyon, Csíkszentimrén, Csík  mind szen ten,
Csíkmenaságon, Csík dán fal ván, Csíkszentdomo -
koson, Kászonaltízen és Ká szonújfaluban.

A fes té ke sek ma nap ság is ér té kes és meg -
be csült da rab jai a la kás bel sõ nek, ma is szo kás
még ho zo mány ba fes té kest vin ni, bár a fes té ke -
sek fel hasz ná lá sa, funk ci ó ja meg vál to zott. A
fes té kest föld re va ló szõ nyeg ként al kal maz zák,

ezért a gya pot szál lal fel ve tett szõ nyeg vas ta -
gabb. Ál ta lá ban “gar ni tú rát” kap nak a lá nyok
ho zo mány ba, az az ágy te rí tõt, asz tal te rí tõt, fo -
tel te rí tõt és föld re va ló szõ nye ge ket, egy na -
gyob bat és hoz zá va ló fu tó kat. Eh hez az tán a
gaz dag ság, a “mód” sze rint tár sul hat még több
fes té kes, ab lak ra va ló dra pé ria és füg göny -
szárny.

*
A Csí ki Szé kely Mú ze um gyûj te mé nyé ben

(a to váb bi ak ban CSSZM) 47 csí ki kilimtech-
nikájú fes té kes van. (Nem so rol tam be le az
egy sze rû fes té ke se ket – ezek bõl 10 db van.)
Eb bõl az egy be kö tött kilim 38, a lyug ga tott 9
db. A kilimek kö zött 5 db csak tö re dék, ami bõl
ne he zen le het az egész szõ nyeg re kö vet kez tet -
ni. A szõ nyeg gyûj te mény mag vát a két vi lág há -
bo rú kö zött 1930-ban és 1931-ben Csíksom -
lyón ren de zett nép mû vé sze ti ki ál lí tás ra be gyûj -
tött anyag ké pe zi, mely ben VÁM SZER Gé za
vis  sza em lé ke zé se  sze rint 8, az el sõ lel tár könyv
sze rint 7 db fes té kes sze re pelt, DO MO KOS Pál
Pé ter és VÁM SZER Gé za gyûj té sé ben. Ezek
egyrésze (jórésze?) a há bo rús idõ szak ban el ve -
szett, a ké sõb bi lel tár köny vek több ször át má -
sol tak, hi á nyo sak, (sem meg ne ve zé sü ket, sem
le írá su kat nem rög zí tet ték, még a fel gyûj tés
he lyét sem), így nem le het a da ra bo kat azo no -
sí ta ni.

A gyûj te mény ben le võ fes té ke se ket szí ne zé -
sük alap ján kü lö ní tet tem el: ré gi (nö vé nyi fes té sû
– 19. sz.) és újabb (ani li nes fes té sû – 20. szá zad
el sõ fe le) da ra bok ra. Esze rint ré gi fes té kes 20,
újabb ke le tû 22 van. A tér fe lü let fel osz tá sa alap -
ján a gyûj te mény fes té ke se i ben há rom cso port
kü lö nít he tõ el:35

aa.. az egész fe lü le tet ki töl tõ egyet len vagy
két mo tí vum is mét lõ dé sé bõl ál ló min ta sor, az ún.
eeggyybbeemmiinnttááss da ra bok (li ne á ris el ren de zés): csí -
kos, ag ga tott so ros, egybekoszorús, sza ru fás
(vesszõs?)36, csil la gos, csí kos ko szo rús.

bb.. HHáárr mmaass ttaa ggoo zzóó ddáá ssúú tér fe lü let – két szé lén
si ma csí kok kal vagy sá vok kal, dí szí tõ so rok kal
ún. mesterkével szim met ri ku san zzáá rroolltt,, kö zép -
me zõ ben el he lyez ke dõ mo tí vu mok kal. Több vál -
to za ta van:
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– kköözz ppoonn ttii eell rreenn ddee zzéé ssûû min ta – a kö zép ten -
gely hez mér ten szim met ri kus – egy fõ min ta és
kö röt te el he lyez ke dõ kis mo tí vu mok: nagy ró -
zsás, sakk táb lás, csil la gos

– egy min ta is mét lõ dé se a kö zép me zõ ben:
kis ró zsa, sza ru fa, víz fo lyás, csil lag, ko szo rú

– hár mas ta go ló dá sú kö zép me zõ: gyer tyás,
há rom ko szo rús

cc.. ZZáárrtt,, kkee rree tteess kkoomm ppoo zzíí ccii óókk,, köz pon ti el -
ren de zé sû ek, a kö zép ten gely hez vi szo nyít va tel -
je sen szim met ri ku sak:

– asztalfedél37 fes té ke sek (víz fo lyá so sak): a
min ta al kot ke re tet, kö zé pen “ab la ko san” zá rul

– több ke re tes kom po zí ci ók (víz fo lyá so sak)
A ha gyo má nyos szí ne zé sû da ra bok min ta -

kin cse: ag ga tott so ros, sakk táb lás-csil la gos, víz -
fo lyá sos (4 db), asz tal fe dél (3 db), kis ró zsás,
nagy ró zsás és vál to za ta (3 db), gyer tyás (2 db),
kés nyel ves ko szo rús (3 db). Az újabb fes té ke sek
min tái: egybekoszorús, sza ru fás, csí kos, nagy ró -
zsás, há rom ko szo rús, asz tal fe dél (4 db), kés -
nyel ves nagy ró zsás, kis ró zsás, ha las-ko szo rús
(halfejes)38.

AA ffeess ttéé kkee sseekk llee íírráá ssaa

(Ka ta ló gus)

A fes té ke sek le írá sa a ka ta ló gus ban a kö vet ke zõ
sor rend ben tör té nik: a. Meg ne ve zés / mo tí vu ma. b. Da -
tá lá sa. c. Le lõ he lye. d. Anya ga, szö vés tech ni ka. e. Le -
írá sa. f. Szí ne zé ke. g. Mé re tei. h. Ál la po ta. i. Tu laj do -
no sa. j. Lel tár szám. (A fény ké pe ket NAGY Gyöngy vér
ké szí tet te)

II.. RRéé ggii,, nnöö vvéé nnyyii ffeess ttéé ssûû ffeess ttéé kkee sseekk

11.. AAgg ggaa ttootttt ssoo rrooss ffeess ttéé kkeess,, Csík. 19. sz. (?)
Ken der fel ve tõ szál, gyap jú le öl tõ. Egy be kö tött

kilim szö vés. Két szél. Min tá ja ag ga tott so ros, dí szí tõ
so rok vál ta koz nak egy sze rû csí kok kal, csak az “ag ga -
tott min tá nál je lent ke zik a t.i. kilim szö vés. Nö vé nyi
szí ne zék. Bar na ala pon fe hér és kék. H=157 cm
Sz=135 cm. Ál la ga jó. CSSZM: 363 (1. áb ra DE ÁK
Pé ter fel vé te le).

22.. SSaakkkk ttáább llááss,, ccssiill llaa ggooss ffeess ttéé kkeess.. Csíkszent györgy.
19. sz. (?)

Ken der fel ve tõ, gyap jú le öl tõ. Egy be kö tött kilim
szö vés. Egy szél. Sakk táb lás, kö zé pen csil lag (fél min -

ta). Nö vé nyi fes té sû. Bar na ala pon sár ga, kék, fe hér.
H=168 cm Sz=74 cm. Ron gált, sza ka do zott. CSSZM:
576 (31. áb ra).

33.. VVíízz ffoo llyyáá ssooss ffeess ttéé kkeess.. Csík. 19. sz.
Ken der fel ve tõ szál, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött

kilim szö vés. Két szél bõl ös  sze varrt. Egyik szé lén csí -
kok, má sik vé gén ra kott so rok. Kö zép me zõ ben víz fo -
lyás, szé lén csí kok ban zá rul. Több egy más ba író dó ke -
re tet ad, kö zé pen ún. ab la kos min tá val zá rul. Nö vé nyi
szí ne zék, bar na ala pon kék, fe hér. H=200 cm Sz=143
cm. Kis sé ron gált, CSSZ: 348 (4. áb ra).

44.. VVíízz ffoo llyyáá ssooss ffeess ttéé kkeess,, Csík. 19. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim

szö vés, Egy szél. Mind két szé lén csí kok és ra kott so -
rok. Egyik vé gén utó la gos rá tol dás sal egy kis da rab.
Kö zép me zõ ben víz fo lyás, szé lén csí kok ban zá rul.
Több egy más ba író dó ke re tet ad, kö zé pen “ab la kos”
min tá val zá rul. Nö vé nyi szí ne zék, bar na ala pon kék,
fe hér. H=119 cm Sz=67 cm. Kis sé ron gált. CSSZM:
365 (34. áb ra)

55.. VVíízz ffoo llyyáá ssooss ffeess ttéé kkeess,, Csík. 19. sz.
Ken der fel ve tõ szál, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött

kilim szö vés. Két szél bõl ös  sze varrt. Mind két szé lén
csí kok és ra kott so rok. Kö zép me zõ ben víz fo lyás, ke re -
tet al kot, kö zé pen “ab la ko san” zá rul. Nö vé nyi szí ne -
zék, bar na kék, fe hér. H=170 cm Sz=145 cm. Kis sé
sza ka do zott. CSSZM: 390 (2. áb ra)

66.. VVíízz ffoo llyyáá ssooss ffeess ttéé kkeess,, Csík sze re da. 19.
Ken der fel ve tõ, gyap jú leverõszál. Egy be kö tött

kilim szö vés. Két szél bõl ké szült. Szé lén csík, kö zép -
me zõ ben víz fo lyá sos ke re tek. Nö vé nyi fes té kek, bar na
ala pon, sár ga, kék, fe hér. H=214 cm Sz=160 cm. Ron -
gált, sza ka do zott. CSSZM: 1220 (25. áb ra)

77.. AAsszz ttaall ffee ddééll ffeess ttéé kkeess,, Csík. 19. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú leverõszál. Egy be kö tött és

lyug ga tott kilim szö vés. Két szél. Min tá ja “asz tal fe -
dél”, szé lén ke reszt be fu tó víz fo lyá sos min ta, be lül ke -
ret, csil la gos, kö zép me zõ ben egy he gyes csil lag. Nö vé -
nyi fes té kek, bar na, kék, fe hér. H=159 cm Sz=149 cm.
Ron gált. PÁLL Gá bor volt csí ki al is pán ha gya té ká ból
szár ma zik, a csíksomlyói fe renc ren di ek ado má nya.
CSSZM: 1238 (5. áb ra)

88.. CCssiill llaa ggooss,, sszzaa rruu ffááss aasszz ttaall ffee ddééll ffeess ttéé kkeess,,
Csíksomlyó. 19. sz.

Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim
szö vés. Egy szél. Min tá ja asz tal fe dél. Bar na ala pon
sza ru fa, ma ga is ke re tet al kot. A bel sõ ke ret csil la gos.
Kö zép me zõ ben he gyes csil lag, sar kok ban kis csil la -
gok. Nö vé nyi fes té kek, bar na, sár ga, kék, fe hér. H=191
cm Sz=74 cm. Ron gált, sza ka do zott. CSSZM: 347 (32.
áb ra)
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99.. CCssiill llaa ggooss aasszz ttaall ffee ddééll ffeess ttéé kkeess,, Csík. 19. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Lyugatott kilim szö -

vés. Két szél bõl ké szült, szé lén szõtt roj tok kal. Min tá ja
“asztafedél”, alap szín nel in dul, ben ne csil la gok kal, a bel -
sõ ke ret kék, szin tén csil la gos. Kö zép me zõ (tu bák zöld),
fe hér. H=150 cm Sz=140 cm. CSSZM: 346 (3. áb ra)

1100.. KKiiss rróó zzssááss ffeess ttéé kkeess,, Csík. 19. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim

szö vés. Két szél bõl ös  sze varrt. Két szé lén csí kok, kö zé -
pen há rom sor ban el he lyez ke dõ kis ró zsák. Nö vé nyi
fes té kek, bar na, sár ga, kék, fe hér. H=178 cm Sz= 158
cm. CSSZ: 387 (6. áb ra)

1111.. BBüü ttüüss rróó zzssááss ffeess ttéé kkeess,, Csík. 19. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim

szö vés. Két szél bõl. Szé lén vál ta ko zó csí kok, kö zép -
me zõ ben ró zsa négy kis ró zsá val. Nö vé nyi fes té kek,
bar na, sár ga, kék, fe hér. H=162 cm Sz=136 cm. Sza ka -
do zott. CSSZM: 350 ( 7. áb ra)

1122.. BBüü ttüüss rróó zzssááss ffeess ttéé kkeess.. Csík. 19. sz. (bü tüs ko -
szo rú?)

Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim
szö vés, egy szél. Két szé lén csí kok, ag ga tott so rok, szé -
lén ke reszt be fu tó víz fo lyás. Kö ze pén ró zsa (bü tüs) kis
ró zsák kal, négy ze tes kék ala pon. Nö vé nyi fes té kek,
bar na ala pon kék, fe hér. H=141 cm Sz=74 cm. Sza ka -
do zott. CSSZM: 383 (28. áb ra)

1133.. RRóó zzssááss,, ccssíí kkooss ffeess ttéé kkeess.. Kászonjakabfalva. 19. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim

szö vés. Egy szél bõl. Két szé lén csí kos, ha las so rok.
Kö zép me zõ ben két ró zsa, csík kal, sza ru fá val el vá laszt -
va. Nö vé nyi fes té kek, bar na, kék, fe hér. H=174 cm
Sz=74 cm. CSSZM: 1322 (35. áb ra)

1144.. GGyyeerr ttyyááss ffeess ttéé kkeess.. Csík. 19. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim

szö vés, két szél bõl ös  sze varrt. Szé lén csí kos, kö ze pén
gyer tyás mo tí vum. Nö vé nyi fes té kek, bar na, sár ga,
kék, fe hér. H=144 cm Sz=147 cm. Erõ sen sza ka do zott.
CSSZM: 388 (10. áb ra)

1155.. GGyyeerr ttyyááss ffeess ttéé kkeess.. Csíkszentimre. 19. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim

szö vés. Két szél bõl. Két szé lén csí kos, kö zép me zõ ben
gyer tyás mo tí vum. Nö vé nyi fes té kek, bar na, kék, sár -
ga, fe hér. H=213 cm Sz=159 cm. Erõ sen sza ka do zott.
CSSZM: 625 (8. áb ra)

1166.. KKééss nnyyeell vveess kkoo sszzoo rrúúss.. Csík. 19. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Lyug ga tott kilim szö -

vés. Két szél bõl. Szé lén csí kos, kés nyel ves széle, dí szí tõ
so rok kal. Kö zép me zõ ben kés nyel ves ko szo rúk. Nö vé nyi
fes ték kel fes tett, bar na, kék, fe hér. H=202 cm Sz=157 cm.
Ron gált, sza ka do zott. CSSZM: 349 (11. áb ra)

1177.. KKééss nnyyeell vveess,, kkoo sszzoo rrúúss.. Csík. 19. sz.

Ken der fel ve tõ, gyap jú leverõszál. Lyug ga tott
kilim szö vés. Két szél bõl. Szé lén csí kok, kés nyel ves
szél lel, dí szí tõ so rok kal. Kö zép me zõ ben kés nyel ves
ko szo rúk. Nö vé nyi fes ték kel fes tett, bar na, kék, fe hér.
H=197 cm Sz=144 cm. Ron gált, sza ka do zott. CSSZM:
386 (9. áb ra)

1188.. KKééss nnyyeell vveess kkoo sszzoo rrúúss.. Csík. 19. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú leverõszál. Lyug ga tott

kilim szö vés. Két szél bõl. Szé lén csí kos, kés nyel ves dí -
szí tõ so rok kal. Kö zé pen kés nyel ves ko szo rúk. Nö vé nyi
fes ték kel fes tett, bar na, kék, fe hér. H=190 cm Sz=180
cm. Ron gált, sza ka do zott. CSSZM: 389 (12. áb ra)

1199.. NNaaggyy rróó zzssááss ffeess ttéé kkeess.. Csík. 19. sz. (?)
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Lyug ga tott kilim

szö vés. Szé lén dí szí tõ so rok, csí kok. Kö zép me zõ ben
nagy ró zsák kis ró zsák kal. Nö vé nyi és ani lin (?) fes té sû.
(A szí nek le vé rez tek.) Tég la bar na ala pon kék, fe hér,
zöld. Eny hén sza ka do zott. H=179 cm Sz=136 cm.
CSSZM: 364 (13. áb ra)

2200.. NNaaggyy rróó zzssááss ffeess ttéé kkeess.. Csík. 19. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú leverõszál. Lyug ga tott

kilim szö vés. Egy szél. Szé lén dí szí tõ so rok, csí kok.
Kö zép me zõ ben nagy ró zsák kis ró zsák kal. Nö vé nyi ás
ani lin (?) fes té sû. (A fes ték le vér zett.) Tég la bar na ala -
pon kék, fe hér és zöld. Eny hén sza ka do zott. H=199 cm
Sz=69 cm. CSSZM: 385 (33. áb ra)

II. Új fes té ke sek
2211.. KKoo sszzoo rrúúss ((EEggyybbeekkoosszzoorrúúss)) ffeess ttéé kkeess.. Csík. 20.

sz. (?)
Ken der fel ve tõ, gyap jú leverõszál. Egy be kö tött

kilim szõvés. Két szél bõl. Egész fe lü le tét is mét lõ dõ ko -
szo rús min ta töl ti ki, amit a vég te le nig le het ne foly tat ni.
Nö vé nyi és ani li nes (?) fes té kek. Bar na ala pon li la, fe hér.
H=198 cm Sz=153 cm. Ron gált. CSSZM: 335 (16. áb ra)

2222.. KKoo sszzoo rrúúss ffeess ttéé kkeess ((EEggyybbeekkoosszzoorrúúss)).. Csík. 20.
sz. (?)

Ken der fel ve tõ, gyap jú be öl tõ. Egy be kö tött kilim
szö vés. (Fes té kes-da rab.) Egybekoszorús min tá jú. Nö -
vé nyi és ani li nes fes té kek (?). Bar na ala pon li la, fe hér.
H=179 cm Sz=70 cm. Ron gált. CSSZM: 334 (36. áb ra)

2233.. KKoo sszzoo rrúúss ffeess ttéé kkeess ((EEggyybbeekkoosszzoorrúúss)).. Csík sze -
re da. 20. sz. (?)

Ken der fel ve tõ szál, gyap jú be töl tõ. Egy be kö tött
kilim szö vés. Két szél bõl ös  sze varrt. Tel jes fe lü le tét
ko szo rús min ta töl ti ki. Nö vé nyi és ani li nes fes té kek
(?). Bar na ala pon li la, fe hér. H=294 cm Sz=161 cm.
Ron gált. CSSZM: 333 (26. áb ra)

2244.. KKoo sszzoo rrúúss ffeess ttéé kkeess ((EEggyybbeekkoosszzoorrúúss)).. Csík. 20.
sz. (?)

Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim
szö vés. (Fes té kes-da rab.) Tel jes fe lü le tét ko szo rúk töl tik
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ki. Nö vé nyi és ani li nes fes té kek (?), bar na, li la, fe hér.
H=124 cm Sz=73 cm. Ron gált. CSSZM: 336 (37. áb ra)

2255.. SSzzaa rruu ffááss,, ccssíí kkooss ffeess ttéé kkeess.. Csík. 20. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim

szö vés. Egy szél. Tel jes fe lü le tét vál ta ko zó csí kok és
egy más ra épü lõ sza ru fák dí szí tik. Ani li nes fes té kek: pi -
ros, meggy szín, cit rom- és króm sár ga, li la, ok ker,
króm zöld. Fal vé dõ nek hasz nál ták. H=352 cm Sz=64
cm. Ron gált. CSSZM: 330 (40. áb ra)

2266.. SSzzaa rruu ffááss,, ccssiill llaa ggooss ffeess ttéé kkeess.. Csík. 20. sz. (?)
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim

szö vés. Egy szél. Fe lü le tén hos  szan vé gig fu tó sza ru fa
(ökör hú gyos sza ru fa). Kö zé pen nagy és kis csil la gok.
Ani li nes fes té kek: pi ros ala pon zöld, fe hér. H=322 cm
Sz=74 cm. Jó ál la pot ban. CSSZM: 1783 (38. áb ra)

2277.. AAsszz ttaall ffee ddééll ffeess ttéé kkeess.. Csík mind szent. 20. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú leverõszál. Egy be kö tött

kilim szö vés. Két szél bõl ös  sze varrt. Asz tal fe dél min ta,
ket tõs ke ret tel, szé lén csí kok, sza ru fák, nagy csil la gok
kis csil la gok kal. Ol dalt ke reszt be fu tó víz fo lyás zár ja.
Kö zép me zõ ben nagy csil la gok kal. Szé lén szõtt roj tok.
Ve gyi fes té kek: pi ros ala pon zöld, li la, fe hér. H=186 cm
Sz=152,5 cm. Jó ál la pot ban. CSSZM: 562 (14. áb ra)

2288.. AAsszz ttaall ffee ddééll ffeess ttéé kkeess.. Csík sze re da. 20. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le öl tõ. Egy be kö tött kilim.

Két szél bõl. Asz tal fe dél mo tí vum. Két szé lén si ma sáv,
sza ru fák, csil la gok kis csil la gok kal. Kö zép me zõ ben
ket tõs ke ret kis csil la gok kal, kö zé pen nagy csil lag kis
csil la gok kal. Két ol da lán ke reszt be fu tó víz fo lyás ke -
reszt sze rûen zár ja a kompoziciót, a kö zép ten gely hez
vi szo nyít va a min ta tel je sen szim met ri kus. Ve gyi fes té -
kes: pi ros ala pon króm zöld, fe hér, li la. H=195 cm
Sz=150 cm. Jó ál la pot ban. CSSZM: 1782 (17. áb ra)

2299.. AAsszz ttaall ffee ddééll ffeess ttéé kkeess.. Csík sze re da. 20. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú be öl tõ. Egy be kö tött kilim

szö vés, két szél bõl. Asz tal fe dél mo tí vum. Szé lén csík,
sza ru fa, csil la gok kis csil la gok kal, ol dalt ke reszt be fu tó
víz fo lyás ke ret sze rûen zár ja. Kö zé pen ket tõs ke ret,
mely nek két vé gét csil la gok kal szõtt sá vok, má sik két
ol da lát fû rész fog ke re te zi. Kö zép me zõ ben nagy csil lag
szim met ri ku san el he lyez ke dõ csil la gok kal. Ve gyi fes -
té kek: pi ros ala pon zöld, li la, fe hér. H=200 cm Sz=150
cm. Ron gált. CSSZM: 1753 (15. áb ra)

3300.. AAsszz ttaall ffee ddééll ffeess ttéé kkeess.. Csík sze re da. 20. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú be öl tõ. Lyug ga tott kilim

szö vés. Két szél bõl ös  sze varrt. Szé lén szõtt roj tok kal.
Szé lén kis csil la gok kal, kö zé pen ke ret kis csil la gok kal.
Kö zép me zõ ben csil lag kis csil la gok kal. Ve gyi fes té -
kek: pi ros ala pon sár ga, li la, fe hér. H=181 cm Sz=150
cm. Sza ka do zott. CSSZM: 661 (18. áb ra)

3311.. GGyyeerr ttyyááss ffeess ttéé kkeess.. Csíkszentimre. 20. sz.

Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim
szö vés. Két szél bõl. Szé le in szé les sá vok, csí kok és
sza ru fás min ta. Kö zép me zõ ben gyer tyás mo tí vum. Ve -
gyi fes té sû: pi ros, zöld, na rancs, li la. H=172 cm
Sz=156 cm. Erõssen ron gált. CSSZM: 624 (19. áb ra)

3322.. KKoo sszzoo rrúúss ffeess ttéé kkeess.. Csíkszentmindszent. 20. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim

szö vés. Két szél bõl. Szé lén szõtt roj tok kal. Két szé lén
csík, kis ko szo rúk, kö zé pen két ko szo rú. Ve gyi szí ne -
zék: pi ros, sár ga, na rancs sár ga, zöld, vi o la szín. H=189
cm Sz=160 cm. Ron gált, sza ka do zott. CSSZM: 602
(22. áb ra)

3333.. KKiiss rróó zzssááss,, sszzaa rruu ffááss ffeess ttéé kkeess.. 20. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú be öl tõ. Egy be kö tött kilim

szö vés. Két szél bõl. Szé le in szõtt roj tok kal. Szé le in csí -
kok, sza ru fák, ke reszt be fu tó víz fo lyás ke ret be zár ja a
kö zép min tát. Kö zép me zõ ben szim met ri ku san el he lyez -
ke dõ kis ró zsák. Kö zöt tük csil la gos sá vok. Ve gyi fes té -
kek: pi ros, bor dó pi ros, li la, bar na, fe hér. Erõ sen ki kop -
tak. H=176 cm Sz=150 cm. Ál la ga ron gált, ki fes lett.
CSSZM: 362 (20. áb ra)

3344.. KKoo sszzoo rrúúss,, ccssíí kkooss ffeess ttéé kkeess.. Gyímesfelsõlok.
20. sz.

Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim
szö vés. Egy szél bõl. Egész fe lü le tét vál ta koz va csí kok
és ko szo rúk töl tik ki. Ve gyi fes té sû: vö rös, fe ke te, szür -
ke, sár ga, kék, fe hér, na rancs, zöld, bar na, drapp.
H=174 cm Sz=77 cm. Ron gált, sza ka do zott. CSSZM:
657 (29. áb ra)

3355.. SSzzaa rruu ffááss ffeess ttéé kkeess.. Csíkszentimre. 20. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim

szö vés, két szél bõl. Két szé lén csí kok, kö zép me zõ ben
sza ru fák, há rom sor ban. (A min tát ne vez ték még “ka to -
nás nak”, “ves  szõs nek”. Nö vé nyi és ani lin (?) fes tés: sö -
tét bar na, mus tár sár ga, ok ker, fe hér. H=220 cm Sz=142
cm. Ron gált, sza ka do zott. CSSZM: 626 (27. áb ra)

3366.. KKoo sszzoo rrúúss ((hháá rroomm kkoo sszzoo rrúúss)) ffeess ttéé kkeess..
Csíkszentimre. 20. sz.

Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim
szö vés, két szél bõl. Szé lén rojt ma rad vány. Az egész fe -
lü le tet há rom nagy ko szo rú töl ti ki. Ve gyi fes té kek: pi -
ros, zöld, li la. H=175 cm Sz=144 cm. Erõ sen ron gált,
ki fes lett. CSSZM: 623 (23. áb ra)

3377.. HHaa llaass kkoo sszzoo rrúúss ffeess ttéé kkeess.. Csík. 20. sz.
Sod rott gya pot szál fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Szé les

szövõszéken szõt ték. Egy be kö tött kilim szö vés. Az
egész fe lü le ten a ha las mo tí vu mot hasz nál ja fel ko szo -
rús el ren de zés ben. Fel te he tõ en nem né pi, ta nul tabb
szö võ mun ká ja. Két szé le gé pi var rás sal sze gett, vé ge in
bo go zott roj tok. Ani lin és nö vé nyi (?) fes té kek: bar na,
drapp, ok ker, cit rom sár ga, fe hér (nyers szín). H=236
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cm Sz=120 cm. Jó ál la pot ban. CSSZM: 1665 (41. áb ra)
(A min tát ne vez ték még “hal fe jes”-nek is.)

3388.. SSzzaa rruu ffááss ((kköörrbbeesszzaarruuffááss)) ffeess ttéé kkeess.. Újkászon.
20. sz.

Gya pot fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim
szö vés, két szél bõl. Min den ol da lán hor golt “szõr csip -
ke”. Sza ru fás min tá jú, két szé lén az el len ke zõ ol da lon
csík ban zá rul. Ve gyi fes té kek: pi ros alap, fe ke te. H=170
cm Sz=123 cm. Jó ál la pot ban. CSSZM: 1494 (21. áb ra)

3399.. SSzzaa rruu ffááss ffeess ttéé kkeess ((ddaa rraabb)).. Csík. 20. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ szál. Egy be kö tött

kilim szö vés. Mo tí vu ma sza ru fa, csí kok. Ani lin fes té kek:
drapp, zöld, vi lá gos kék, sö tét kék. H=74 cm Sz=72 cm.
Res ta u rált da rab. (BE NE DEK Éva, res ta u rá tor, CSSZM,
vö. Uõ.: Er dé lyi fes té kes szõ nyeg kon zer vá lá sa és res ta u -
rá lá sa, ACTA - 1995, 385-390) NAGY Im re fes tõ mû -
vész ha gya té ká ból szár ma zik. CSSZM. 662 (24. áb ra)

4400.. CCssiill llaa ggooss kkoo sszzoo rrúúss ffeess ttéé kkeess.. Csík. 20. sz.
Ken der fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Szö vé se lyug ga tott

kilim. A két ol da lán egy szí nû sá vok (alap szín), kö zép -
me zõ ben csil lag és kis ko szo rúk. Ani lin fes té sû: bar na
alap szín, drapp, li lás kék. Res ta u rált da rab. (HAJ DÚ
Zsó fia, res ta u rá tor, fõ is ko lai hall ga tó, Bu da pest)
H=114 cm Sz=54 cm. CSSZM: 337 (39. áb ra)

4411.. KKoo sszzoo rrúúss ffeess ttéé kkeess.. Csík. 20. sz.
Gyap jú fel ve tõ, gyap jú leverõszál. Egy be kö tött

kilim szö vés. Egy szél. Két szé lén csí kok, kö zép me zõ -
ben két kés nyel ves ko szo rú. Ve gyi fes té kek: pi ros,
zöld, li la, kék, sár ga. H=134 cm Sz=49 cm. Jó ál la pot -
ban. CSSZM: 331 (42. áb ra)

4422.. MMaa ddaa rraass,, ccssíí kkooss sszzõõ nnyyeegg.. Csík. 20. sz.
Gya pot fel ve tõ, gyap jú le ve rõ. Egy be kö tött kilim

szö vés. Két szé lén csí kok, kö zép me zõ ben egy más sal
szem be for du ló ma da rak. Egyik szé lén hor golt szõr -
csip ke. Ve gyi fes té sû: fe ke te, vi lá gos sár ga, króm sár ga,
rozs da vö rös, pi ros, zöld, li la. H=149 cm Sz=78 cm. Jó
ál la pot ban. CSSZM: 327 (30. áb ra)
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12. Csík sze re dai Ál la mi Le vél tár. Csík szék ira tai. F. 27. III./17

13. Al bum ecclesiae parochialis somlyojensis. 1674. A csobotfalvi plé bá -
nia le vél tá ra.

14. Protocollum rerum disersarium memoratu dignarium. Csíkkozmási
plé bá nia le vél tá ra.

15. Inventarium conventus csikiensis. 1727-1733. CSSZM. 4168

16. Inventarium conventus csikiensis. 1734-1750. CSSZM. 4174

17. Inventarium sacristia conventus Csíksomlyo. CSSZM. 4111
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kat. plé bá nia Domus His tó ri á ja, Csíkcsicsói plé bá nia Domus His tó ri á ja

20. SZENTIMREI Ju dit, 1958; VÁM SZER Gé za, 1977; VISKI Kár oly

21. AA SSzzéé kkeellyy kkoonngg rreess  sszzuuss ttáárr ggyyaa lláá ssaaii ééss hhaa ttáá rroo zzaa ttaaii.. Bu da pest. 1902.
163-167

22. Uo.

23. T. NAGY Im re: CCssííkk mmee ggyyee ggaazz ddaa ssáá ggii llee íírráá ssaa.. Bu da pest. 1902.; KOZ -
MA Fe renc: AA sszzéé kkeellyy fföölldd kköözz iiggaazz ggaa ttáá ssii ééss kköözz mmûû vvee llõõ ddéé ssii ááll llaa ppoo ttaa,,
1879; VITOS Mó zes: AAddaa ttookk CCssííkk mmee ggyyee llee íírráá ssáá hhoozz ééss ttöörr ttéé nnee ttéé hheezz..
Csík me gyei fü ze tek. Csík sze re da, 1894.

24. A szá zad vé gén a szö vés-ha gyo mány fel len dí té sé re tör tén tek tö rek vé -
sek, ta ní tot ták a szö vést, de mint ír ják, nem sok ered mén  nyel.

25. A két vi lág há bo rú kö zött (1925-1935) PÁLL Gáborné, PÁLL Gá bor
csí ki al is pán fe le sé ge, VÁM SZER Gé za és fe le sé ge Csík ban, GÁL
Ferencné Gyergyóban fog lal ko zott a szö vés fel len dí té sé vel, kis ipa ri szin -
ten va ló ter me lé sé vel is pró bál koz tak, ké sõbb a KALOTT moz ga lom ke -
re té ben, a KA LÁ KA nép fõ is ko lá ban is ta ní tot ták a szö vést (1941-1945
kö zött az apá cák a lány ta nu lók szá má ra).

26. MIKLÓSY V. Vil mos: FFeess ttõõ nnöö vvéé nnyyeekk aa ccssíí kkii hháá zzii iippaarr bbaann.. In: NNéépp iiss --
mmee rree ttii ddooll ggoo zzaa ttookk.. Kriterion, Bu ka rest, 1981.

27. A Har gi ta Mû vé sze te kis ipa ri szö vet ke zet nek Csíkszentkirályon,
Csíkszentimrén, Csíkmenaságon, Csíkpálfalván, Csomortánon, Csíkdán -
falván, Karc fal ván, Szentdomokoson, Kászonfeltízen és Kászonújfaluban
nyíl tak rész le gei a szö vés ha gyo má nyok ra ala poz va, ahol szõ ni tu dó asz  -
szo nyok vol tak, így Csíkszentkirályon 50-en, Csíkpálfalván 25-en dol -
goz tak. Ma már né hány rész le ge dol go zik csak Csík sze re dá ban,
Csíkszentdomokoson, Csíkdánfalván és a Kászonokban. Min ta könyv bõl,
meg ren de lés re dol goz tak.

28. A kilim szö vés meg ha tá ro zá sá nál MÁTÉFFY Györk meg ha tá ro zá sát
vet tem ala pul.

29. FE RENC Er zsé bet (77 éves) csíkcsomortáni szö võ as  szony köz lé se,
ma ga is al kal maz ta ezt a mód szert.

30. A nö vé nyi fes tés rõl bõ veb ben SZENTIMREI Ju dit, VÁM SZER Gé -
za, KEMENDI Ág nes, MIKLÓSSY V. Vil mos.

31. SZENTIMREI Ju dit meg ne ve zé se it vet tem ala pul.

32. Mai adat köz lõk sze rin ti meg ha tá ro zás.

33. A “Szentjánosos” min ta ko szo rú-mo tí vu ma. A min tát a delnei Szent
Já nos temp lom ban ta lált, VÁM SZER Gé za ál tal kö zölt szõ nyeg mo tí vu -
mai sze rint ne vez ték el, an nak vál to za tai.

34. Mai adat köz lõk ál tal hasz nált meg ne ve zés és min ta kincs.
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35. A kép zõ mû vé szet ben hasz nált tér fel osz tás, VÁM SZER Gé za nyo -
mán, ma gam e há rom cso port ba lá tom osz tá lyoz ha tó nak a min tá kat, egy -
sze rû sí tés ként az ál ta la hasz nált hét cso port he lyett.

36. Mai idõs adat köz lõk (Csík mind szent, Csíkszentdomokos) “ves  szõs -
nek” a sza ru fás min tát ne vez ték meg, en nek egy rö vi debb, szim met ri ku -
sabb vál to za tát szent ki rá lyi adat köz lõ “ka to nás nak” is ne vez te.

37. Az asz tal fö dél meg ne ve zés a ré gi ség ben “te rí tõ” ér te lem ben hasz ná la -
tos, ami fel te he tõ leg je len tés ta pa dás sal jö he tett lét re: “asz tal fö dél” vagy
“pad fö dél” ren del te tés sel hasz nál ják. Ez szár ma zott át ma gá ra a mo tí -
vum ra.

38. FE RENC Er zsé bet csíkcsomortáni igen ne ves szö võ as  szony meg ne -
ve zé se.

SSccooaarrþþee ddiinn CCiiuucc îînn MMuuzzeeuull
SSeeccuuiieesscc aall CCiiuuccuulluuii
(Rezumat)

Scoarþele constituie þesãturi valoroase, de
origine strãveche. Scoarþele din Secuime sunt
pro  duse locale caracteristice, confecþionarea
acestui tip s-a restrâns la aria actualã probabil
numai relativ târziu. Determinatã de posibilitãþile
tehnicii sale de fabricare ºi ale pigmenþilor
tradiþionali, ornamentaþia scoarþei secuieºti
seamãnã în multe cu cea a altor popoare, însã uti-
lizarea culorilor, aranjarea elementelor sale orna-
mentale precum ºi ponderea acestora sunt speci-
fice. Lucrarea discutã istoria scoarþelor din Ciuc,
confecþionarea lor, le clasificã, ºi în anexã pu -
blicã catalogul a 42 de scoarþe ale Muzeului
Secuiesc al Ciucului.

PPaaiinntteedd CCaarrppeettss iinn tthhee SSzzéékkeellyy
MMuusseeuumm ooff CCssííkk
(Abstract)

The woven painted carpets (Székely
„kilim") are of an ancient origin. They are a typi-
cal Székely product, and probably came to be lim-
ited to our area only later. Its motives, due to the
possibilities offered by its technique and tradi-
tional pigments, are similar to those of other peo-
ples, but the combinations of colours, the order of
the decorative elements are typical. The paper
deals with the history of the painted carpet from
Csík, then classifies them, and the appended cata-
logue presents the 42 painted carpets to be found
in the collection of the Székely Museum of Csík.
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