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Aján lom LÕRINCZI Etel ka
nyu gal ma zott árapataki ta ní tó nõ nek

(Ki vo nat)
A 19. szá zad utol só, a 20. szá zad el sõ ne -
gye dé ben a há zi ipa ri moz ga lom ki emelt
hely zet be jut tat ta az árapataki var rot tast.
A Ma gyar Ke res ke del mi Mú ze um
POTSA Jó zsef fõ is pán hoz, a Szé kely
Nem  ze ti Mú ze um ek ko ri fel ügye lõ-   
bi zott sá gi el nö ké hez for dult, hogy tá jé -
koz tas sa az 1894-es Ka rá cso nyi ba zár
szá má ra aján dék nak meg fe le lõ há rom -
szé ki há zi ipa ri ter mé kek rõl. POTSA köz -
ve tí té sé vel BABARCZY Ferencné 13
árapataki var rot tas ból ál ló há ló szo ba-
kész  le tet küld. A kézdivásárhelyi Er zsé bet
le ány-ár va ház és a sep si szent györ gyi nõi
ipar is ko la ugyan csak küld sa ját ké szít -
mé nye ket. A há ló szo ba-kész let ek kor a
füg gö nyök rö vid sé ge mi att nem ta lált 
ve võ re, ké sõbb azon ban BENCZÉDI
Ist ván árapataki ta ní tó gyûj ti a he lyi hím -
zés min tá kat. A Szé kely Tár sa ság 1906-
ban fel ké ri, hogy a tel jes min ta kész le tet
gyûjt se össze, a ki adás cél já ra anya gi
hoz zá já ru lást ígér ve. BENCZÉDI Ist ván
lá nya, Má ria ma ga is fog lal ko zott hím -
zés sel, mun kái sze re pel tek az 1907-es
Szé kely Ki ál lí tá son. 

*
A ka lo ta sze gi há zi ipart szer ve zõ há zas -

pár, GYARMATHY Zsi ga és HÓRY Etel ka 
mun kás  sá gát a nép rajz tu do mány fel dol goz ta,
kellõ képppen méltatta.1 GYARMATHY Zsi ga 
te rem tet te meg a ka lo ta sze gi fa fa ra gó há zi ipart,
lét re hoz ta a bánffyhunyadi gyer mek já ték-ké szí tõ

tanmûhelyt.2 GYARMATHY Zsigáné HÓRY
Etel ka ren dez te be az 1885-ös Or szá gos Ál ta lá -
nos Ki ál lí tás há zi ipar-csar no ká nak ka lo ta sze gi
szo bá ját, majd an nak si ke rét lát va új ra ta nít tat ta a
hím zés tech ni ká kat, meg szer vez te a ké zi mun kák
ké szí té sét és for gal ma zá sát. A var rot ta sok ról új -
ság cik ke ket írt, 1888-ban tá mo ga tá sá val in dult el
a Ka lo ta sze gi var rot tas-al bum. Nép sze rû sí tõ írá -
sa i nak és szer ve zõ te vé keny sé gé nek kö szön he tõ -
en Ma gya ror szá gon, Eu ró pá ban, sõt Ame ri ká ban
is is mert té és ked velt té vál tak a ka lo ta sze gi var-
rottasok.3 A GYARMATHY há zas pár nak kö -
szön he tõ en a nõk a hím zés bõl, a fér fi ak a fa ra -
gás ból ju tot tak ke re set hez. A há zi ipa ri moz ga -
lom fel fe dez te más fal vak jel leg ze tes varrotta-
sait is: köz tük az árapataki és a magyarói var rot -
tast, ezek tör té ne té nek fel dol go zá sá val vi szont
adós a ha zai néprajztudomány.4 Je len ta nul mány
az ára pa taki var rot tas tör té ne té hez szol gál né -
hány ada lék  kal a Szé kely Nem ze ti Mú ze um és a
Sep si  szent györ gyi Ál la mi Le vél tár do ku men tu -
mai alapján.5 A ta nul mány ban ar ra is ma gya rá za -
tot ke re sünk, hogy mi ért nem vált olyan mér ték -
ben is  mert té az árapataki var rot tas, mint a ka lo -
ta  sze gi.

A hím zett vá szon tex tí li á kat je len tõ var -
rot  tas ki fe je zést GYARMATHY Zsigáné és a 
há zi    ipa ri moz gal mak népszerûs ítették.6 En nek
jel leg ze tes tá ji tí pu sa it ér te lem sze rû en a táj név -
vel együtt al ko tott szó kap cso lat je lö li. A 19. szá -
zad utol só ne gye dé ben a ka lo ta sze gi var rot tas hoz
ha son ló an az árapataki és a magyarói var rot tas is
fo ga lom má vált. 

Há rom szék vár me gye mil len ni u mi em -
lék könyv ében NAGY Elek utol só ként em lí ti a
fõ leg Árapatakon ké szí tett szé kely és csán gó var -
rot tast. A ka lo ta sze gi var rot tas hoz vi szo nyít va
fel ve ti a le he tõ sé gét an nak, hogy: „Ezen há zi ipar,
ha az il le tõ kö rök ál tal föl ka rol tat nék, ép pen
olyan el ter je dés nek ör vend het ne, mint a ka lo ta -
sze gi var rot tas, mert úgy szép ség, mint íz lés te -
kin te té ben föl ér azzal.”7

Bu da pes ten a há zi ipa ri ter mé ke ket a Ke -
res ke del mi Mú ze um ban, ki ál lí tá so kon és vá sá ro -
kon le he tett megvásárolni.8 A Szé kely Nem ze ti
Mú ze um irat tá rá nak fõ is pá ni le ve le zé sé bõl az
1895-ös irat cso mó azt bi zo nyít ja, hogy POTSA
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Jó zsef kész sé ge sen részt vál lalt a há rom szé ki 
há zi ipa ri és ipar is ko lák ter mé ke i nek a nép sze rû -
sí té sé ben az ál tal, hogy meg szer vez te ezek el jut -
ta tá sát a fõ vá ro si „ka rá cso nyi ba zár” vá sár ral
egy be kö tött ki ál lí tá sá ra. 

1894-ben a ma gyar Ke res ke del mi Mú ze -
um POTSA Jó zsef fõ is pánt ké ri fel, hogy tá jé -
koz tas sa a ka rá cso nyi há zi ipa ri ki ál lí tás és ba zár
szá má ra a me gyé bõl be sze rez he tõ há zi ipa ri ter -
mé kek rõl (1. mel lék let). A vo nat ko zó irat anyag a
Szé kely Nem ze ti Mú ze um irat tá rá ba ke rül,
POTSA fel te he tõ leg mú ze u mi von za tú ügy nek
te kin tet te a fel ké rõ okán. A fõ is pán hoz in té zett
le vél hez mel lé kel ték a Ma gyar Ke res ke del mi
Mú ze um 1030/1894-es szá mon ik ta tott kéz zel
írott fel hí vá sát és en nek nyom ta tott vál to za tát a
Ke res ke del mi Köz le mé nyek 4. év fo lya má ból, az
1894/25-ös szám ból. (En nek má sod köz lé sét, 
te kin tet tel ar ra, hogy a Ke res ke del mi Köz le mé -
nyek ben hoz zá fér he tõ, mel lõz zük.) A fel hí vás -
ban 3 ka te gó ri át je löl tek meg: 1. aján dé ko zás cél -
já ra meg fe le lõ há zi és nép ipa ri ter mé kek, 2. ál la -
mi vagy ál la mi lag se gé lye zett ipa ri tan mû he lyek
– be le ért ve a nõi ipar is ko lá kat is – ké szít mé nyei,
3. kis ipar ál tal elõ ál lí tott né pi es íz lé sû tár gyak.
Az 1877-ben fõ is pán ná vá lasz tott POTSA Jó zsef
a Há rom szék me gyei Szé kely Háziiparegyesület
(1876) ál tal le ra kott ala po kon új in téz mé nye ket
ho zott lét re: az El sõ Szé kely Szö võ gyá rat és a
nõi ipartanmûhelyet Sep si szent györ gyön (1880).
A fel hí vást ezek nek és a kézdivásárhelyi Er zsé bet
le ány ár va ház nak továbbíttatja (2. mel lék let). A
nõi ipar is ko la több ki ál lí tá son is részt vett, ok le -
ve let ka pott Szé kes fe hér vá ron, Sep si szent györ -
gyön, az 1885-ös bu da pes ti or szá gos ki ál lí tá son,
Temesváron.9 A nõi ipar is ko la te hát már bi zo nyí -
tott, jog gal bíz ha tott POTSA ab ban, hogy si ke re -
sen sze re pel a Ka rá cso nyi ba zár ban. Az Er zsé bet
le ány ár va ház Nõi ipar és gaz dasszo nyi szak osz -
tá lyán a nõi kézimunka-oktatás so rán fe hér és
szí nes hím zést ta ní tot tak, „te kin tet tel a vi dé ki
szo ká sok ra a mintáknál.”10 A nõi ké zi mun kák
árá ból vi szony lag nagy be vé tel szár ma zott. Az
in té zet részt vett az 1881-es or szá gos nõ ipa ri ki -
ál lí tá son, ahol ezüst érem mel, és a az 1885-ös bu -
da pes ti or szá gos ki ál lí tá son, ahol ér dem érem mel
tün tet ték ki kézimunkáit.11

1894. de cem ber 12-én kel te zett vá lasz le -
vél ben POTSÁt ar ról ér te sí tik, hogy a kül de mé -
nyek meg ér kez tek: a 13 da rab ból ál ló szo ba-
kész let, az Er zsé bet le ány ár va ház ból 19 fo rint 81
kraj cár ér té kû áru, a nõi ipar is ko lá tól 47 fo rint ér -
té kû áru (3. mel lék let). Az em lí tett szo ba-kész let
szár ma zá sá ról, tu laj do no sá ról  a le vél re rótt jegy -
zet tá jé koz tat. A le vél má so la tát BABARCZY
Ferencné úr asszony nak cí me zik, pár sor
kíséretében.12 Ar ra is rá vi lá gít ez a pár sor, hogy
nem csak a fa lu si pa raszt há za kat dí szí tet te a he lyi
var rot tas, ha nem a pol gá ri la ká sok ba is be ke rült.
Nem tud juk vi szont, hogy az egyes da ra bok mi -
lyen sze re pet lát tak el, a szo ba mi lyen ré szé re ke -
rül tek (asz tal te rí tõt és ágy te rí tõt em lí te nek még,
lásd 6. mel lék let). A BARTHAVil ma ál tal össze -
ál lí tott tárgy lis tán, amely a nõi ipar is ko lá nak a
ka rá cso nyi Ba zár ra kül dött tár gya it tar tal maz za,
ott ta lál ha tó mind az árapataki, mind a ka lo ta sze -
gi varrottas.13 Egy év ti zed del az 1885-ös ki ál lí tás
után, 1894-ben már Sep si szent györ gyön is is me -
rik és ké szí tik a ka lo ta sze gi hím zé se ket, ezek 
na gyobb arány ban sze re pel nek a lis tán, mint a
he lyi, árapataki hím zés. Ez a tény egy fe lõl a ka -
lo ta sze gi var rot tas ter je dé sét és GYARMATHY
Zsigáné si ke res te vé keny sé gét bi zo nyít ja, más fe -
lõl vi szont ar ra ad rész ben ma gya rá za tot, hogy
mi ért nem vált olyan mér ték ben is mert té az
árapa taki var rot tas, mint a ka lo ta sze gi: a há rom -
szé ki nõi ipar is ko la tu laj don kép pen a he lyi jel -
leg ze tes sé gek el len dol go zott (4. mel lék let).

A kö vet ke zõ le vél ar ra en ged kö vet kez -
tet ni, hogy az árapataki var rot tas tet szett a lá to -
ga tók nak, fel ve het te vol na a ver senyt a ka lo ta -
sze gi vel, de saj nos a mé re tek nem fe lel tek meg.
A le vél hát ol da lán ol vas ha tó vá lasz ban POTSA a
füg göny ki tol dá sát ja va sol ja, az zal in do kol ja a
füg gö nyök mé re tét, hogy a he lyi szö võ gyár ból
négy mé ter nél hosszabb füg gö nyö ket se ho va
nem ren del nek (5. mel lék let). Az elõ ál lí tás költ -
sé gei szem pont já ból elõ nyös, hogy Sep si szent -
györ gyön a szö võ gyár ból be sze rez he tõ a hím zés
alap anya ga, a vá szon. A spe ci á lis igé nyek nek vi -
szont nem tud meg fe lel ni a sep si szent györ gyi
ipar. Vé gül a Sep si szent györgy rõl kül dött cikkek
kö zül a leg na gyobb ér té kû (160 fo rint) há ló szo -
ba-kész let összes da rab ját vissza kül dik, hi szen az
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egyes da ra bok el adá sát kü lön-kü lön nem en ge dé -
lyez te a be kül dõ. To vább ra is szá mí ta nak a
POTSA köz ve tí té sé re az ál lan dó sult ba zár há -
rom szé ki ter mé kek kel va ló el lá tá sá ban, amit
POTSA vál lal, füg get le nül a há ló szo ba-gar ni tú ra
si ker te len áru sí tá si kí sér le té tõl.

Egy kö vet ke zõ moz za nat: BENCZÉDI
Ist ván ta ní tó és csa lád ja Árapatakra ke rü lé sük tõl
kezd ve vál lal ták fel az árapataki hím zés kul tú ra
ügyét. BENCZÉDI Ist vánt 1899. ja nu ár 1-jé tõl
ne ve zik ki ren des ta ní tó vá Árapatakra. Eb ben az
idõ ben már CSOR BA Sa mu bras sói ke res ke dõ
ren delt a he lyi asszo nyok tól: ab ro szo kat asz tal -
ken dõk kel, te rí tõ ket, fu tó kat, há ló in ge ket var ra -
tott, és sok var rot tast felvásárolt.14 CSOR BA
1890-tõl az el sõ vi lág há bo rú ig dol goz ta tott Ára-
patakon. BENCZÉDI Ist ván fe le sé ge az 1899/
1900-as tan év ben nõi ké zi mun ka ok ta tást tel je sí -
tett az ál la mi ele mi is ko lá nál, me lyért a val lás- és
köz ok ta tás ügyi mi nisz ter 80 ko ro na dí jat utalt ki
(7. mel lék let). Fel te he tõ en a he lyi hímzõtechnika
és min ták ta ní tá sát a hely be li asszo nyok szá má ra
an nak ér de ké ben szer vez ték,  hogy mi nél több
asszonyt le hes sen be von ni a hím zés be, és a ren -
de lé sek nek ele get te hes se nek. Pár hu za mo san két
fo lya mat zaj lott Árapatakon eb ben az idõ szak -
ban. A he lyi ér tel mi sé gi csa lád tu da tos ér ték men -
tést és -õrzést vég zett: BENCZÉDI Ist ván a min -
ták össze gyûj té sé vel, fe le sé ge a ké zi mun ka-
ok ta tás sal, lá nyuk a hím zés meg ta nu lá sá val és
mun ká i nak ki ál lí tá so kon va ló sze re pel te té sé vel.
Más fe lõl vi szont a bras sói ke res ke dõ, ki hasz nál -
va a hím zé sek irán ti ke res le tet, fel vá sá rol ta a 
ré gi da ra bo kat, és az asszo nyok nak a hím zés ben
va ló jár tas sá gát bér mun ka vé gez te té sé re ak náz ta
ki. Az ál ta la ren delt mun kák nak a vá sár lók íz lés -
kul tú rá já nak kel lett meg fe lel ni ük: a szá szok nak
kék, fe ke te, a ro má nok nak tar ka szín vi lág gal ké -
szül tek a var rot ta sok. CSOR BA köz ve tí té sé vel
je lent meg a ka lo ta sze gi át tö ré ses hím zés és a
szálhúzás.15 Ezek sze ren csé re nem ho no sod tak
meg a he lyi ek kö ré ben. A Szé kely Tár sa ság tu do -
mást szer zett ar ról, hogy BENCZÉDI Ist ván
gyûj töt te a hím zés min tá kat, ezért kö szö nõ le ve let
ír nak ne ki, és a ki adá sok meg té rí té sét, va la mint a
sok szo ro sí tást vál lal va, a tel jes min ta kincs 

be gyûj té sé re ké rik fel (8. mel lék let). A tár sa ság
egyik tag ja, VÉGH End re kö zép is ko lai ta nár fel -
ajánl ja, hogy köz re mû kö dik a gyûj tés ben. A ka -
lo ta sze gi var rot tas más fél év ti zed alatt szé les
kör ben el ter jedt. A Szé kely Tár sa ság tag jai az
árapataki hím zés kul tú rát is szé les kör ben is mert -
té és ke re set té sze ret nék ten ni oly mó don, hogy
az ez zel fog lal ko zó árapataki asszo nyok eb bõl
jö ve de lem hez jus sa nak. 

Az 1907-es sep si szent györ gyi Szé kely
Ki ál lí tá son BENCZÉDI Ist ván tag ja volt a bí rá ló
bi zott ság nép raj zi csoportjának.16 A ki ál lí tá son
sze re pelt REMÉNYIK Mar git árapataki var rot ta -
sok ból, szõt te sek bõl, nép vi se le ti da ra bok ból ál ló
ki ál lí tá sa. Ezek ké szí tõi kö zött pe dig ott ta lál juk
BENCZÉDI Máriát.17

A hím zés az 1920-as évek vé gén új ra fel -
ele ve ne dett. 1929-ben a Szé kely Nem ze ti Mú ze -
um ban ál lí tot ták ki a sep si szent györ gyi Ol tár egy -
let ál tal gyûj tött ké zi mun ká kat, ezek kö zött az
árapataki hím zé se ket is.18 Eb ben az idõ szak ban
(1931-tõl) kez dett fog lal koz ni CSULAK Mag da
is a hím zé sek kel, aki szin tén ta ní tó nõ volt Ára -
patakon. Gyûj töt te a min tá kat, meg szer vez te 
a hely ben ké szült ké zi mun kák ter jesz té sét kül föl  -
d ön, új ra ta ní tot ta az el fe le dett rudaskötést. Õ 
ma ga is részt vett mun ká i val ki ál lí tá so kon, 1958-
ban Pá rizs ban arany érem mel tün tet ték ki egyik
abroszát.19 Az árapataki hím zés min ták meg je le -
né sé re so ká ig kel lett vár ni: 1972-ben je lent meg
CSULAK Mag da árapataki gyûj té se (125 szálán-
varrott ma gyar hím zés min ta – Árapatak). A min -
ta gyûj te mény is mer te tõ jé ben em lí ti Árapatak két
ta ní tó ját, apát és lá nyát, BENCZÉDI Ist vánt és
BENCZÉDI Má ri át. A kap cso lat fo lya ma tos volt
a hím zés kul tú rát nap ja in kig élet ben tar tó he lyi
ta ní tók kö zött. Má ria a CSULAK Mag da adat -
köz lõ je volt. CSULAK Mag da pe dig a sze det tes
szõt tes ké szí té sét ta ní tot ta meg LÕRINCZI
Etel ká  nak, aki var rot tas sal is fog lal ko zik, nap ja -
ink ban a leg ki vá lóbb mû ve lõ je en nek az ág nak.
Ele mis ta ko rá ban ta nul ta meg a zsi nór var rást,
már ta nu ló ként el kezd te a min ták gyûj té sét, majd
a min ták szer ke ze tét meg õriz ve, önál ló an ter vez -
te meg a kü lön bö zõ tex tí li ák kom po zí ci ó ját. Az
1970-es évek tõl var rot ta sok ból és szõt te sek bõl
egyé ni kiállitásokkal sze re pelt, a Me gyei Tü kör-
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ben 1986–87-ben az árapataki min ták ról egy so -
ro zat cik ke je lent meg. Az 1970-es évek má so dik
fe lé ben és a 80-as évek ben több or szá gos díj jal
tün tet ték ki.20

KKöö vveett kkeezz ttee ttéé sseekk
Az árapataki var rot tas meg õr zé sé ért

mind POTSA Jó zsef, mind az árapataki ta ní tók
(BENCZÉDI Ist ván, Má ria, CSULAK Mag da,
LÕRINCZI Etel ka) mun ká ja el ér te cél ját: nap ja -
ink ban is ké szí tik  a var rot tast, ezek be ke rül tek
mú ze u mi gyûj te mé nyek be, a min ta kincs az
1972-es kö tet ben min den ki szá má ra hoz zá fér he -
tõ, a fa lu leg rep re zen ta tí vabb te rét, a temp lo mot
he lyi var rot tas-tex tí li ák dí szí tik. Nem volt vi -
szont egy olyan szer ve zõ egyé ni ség, aki hosszú
idõn ke resz tül a var rot tas nak olyan pi a cot biz to -
sí tott vol na, amely meg te rem ti a le he tõ sé gét a
hím zés re va ló sza ko so dás nak. Hi ány zott to váb bá
az árapataki var rot tas nép sze rû sí té se új sá gok ban,
hir det mé nyek ben. Ezt a fel ada tot Ka lo ta sze gen
szin tén GYARMATHY Zsigáné lát ta el. Mi vel az
ér té ke sí tést egy ke res ke dõ vál lal ta, aki nek nyil -
ván nem a hím zés kul tú ra ter jesz té se és a fa lu
gaz da sá gi po ten ci ál já nak nö ve lé se volt az el sõd -
le ges szem pont ja, ez a fo lya mat nem egé szí tet te
ki a ta ní tók ér ték men tõ te vé keny sé gét. CSULAK
Mag da egyszemélyben szer vez te a ké szí tést és
ki vi telt kül föld re, de nem volt olyan ki ter jedt ez
a te vé keny ség, mint Ka lo ta sze gen. A bras sói 
ke res ke dõ tõl a bér mun ká ért ka pott jut ta tá sok az
adott idõ szak ban nö vel ték a var rás sal fog lal ko zó
asszo nyok jö ve del mét, de nem te rem tet tek olyan
há zi ipart, amely re nap ja ink ban is vál lal ko zá sok
épül het tek vol na, mint Ka lo ta sze gen. En nek gaz -
da sá gi szem pont ból ne ga tív (a ma gyar la kos ság
szá má nak csök ke né se, a fa lu elcigányosodása), a
nép mû vé szet szem pont já ból po zi tív (nem si lá -
nyo dott el a hím zé sek mi nõ sé ge) kö vet kez mé -
nyei van nak. A Bu da pest tõl va ló tá vol sá got nem
tart juk nyo mós ok nak, hi szen a bras sói, bu ka res ti
pi ac ra is le he tett vol na ala poz ni, ahogy több szé -
kely  föl di kis ipa ros ér té ke sí tet te termékeit.21

Meg je gyez ni kí ván juk, hogy az árapataki
var rot tas tör té ne te to váb bi ku ta tá si le he tõ sé ge k
kí nálkoznak (a he lyi és or szá gos saj tó stb.).

MMeell lléékk lleett

11.. 
Sz. 1075/895
Mél tó sá gos POTSA Jó zsef fõ is pán úr nak
Sep si szent györgy

Hi vat ko zás sal az ál ta lunk ren de zen dõ ka rá -
cso nyi há zi ipa ri killítás és ba zár mel lé kelt prog ram já ra,
va la mint az e tárgy ban in té zett kör le ve lünk re, van 
sze ren csém mél tó sá god szí ves köz re mû kö dé sét ki kér ni
bi zo nyos vi dék be li há zi ipar cik kek gyûj té sé re és be -
szer zé sé re. E cik kek vol ná nak kü lö nö sen árapataki var -
rot ta sok fej tõ vel és se lyem mel, va la mint a me gyé ben
még há zi ipa ri lag elõ ál lí tott egyéb aján dék- és vá sár lás -
ra al kal mas szõt te sek, var rot ta sok.

Fel ké rem Mél tó sá go dat, szí ves ked nék le he tõ
leg rö vi debb idõ alatt azon áruk iránt tá jé koz tat ni, me -
lyek – az eset leg meg je lö len dõ köz vet len for rás ból is –
ide je ko rán be sze rez he tõk vol ná nak.

Az elõ leg nyúj tás ra vo nat ko zó lag a mel lé kelt
kör le vél ben fog lalt meg jegy zést ki egé szít he tem az zal,
hogy az igaz ga tó ság haj lan dó a be kül den dõ min ták hoz
ké pest eset leg kész pénz meg ren de lé se ket is ten ni.

Bu da pest, 1894. no vem ber hó 4-én
Tisz te let tel 
RÁCZ

22.. 
Sz. 1075/894.
El sõ szé kely szö võ gyár
Nõi ipar tan mû hely
Helyt
Ár va ház Kézdivásárhely

A ma gyar ke res ke del mi mú ze um dec. 2-ától
kezd ve ka rá cso nyi há zi ipar-ki ál lí tást és ba zárt ren dez.
Fel kért en gem, hogy a vi dék be li há zi ipar cik kek, úgy -
mint árapataki var rot ta sok fej tõ vel és se lyem mel és
más há zi ipa ri lag elõ ál lí tott aján dék vá sár lás ra al kal mas
szõt te sek és var rot ta sok ból le he tõ leg rö vi debb idõ alatt
min tá kat küld jek be, és tá jé koz tas sam azon áruk iránt,
me lyek ide je ko rán be sze rez he tõk vol ná nak.

A be kül den dõ áru kért az igazgatság kész – ha
azok a kí vá nal mak nak min den te kin tet ben meg fe lel nek
– a szám la ér ték bi zo nyos há nya dát elõ leg ként ki utal vá -
nyoz ni, sõt esetleg kész pénz meg ren de lé se ket is ten ni.

Mel lé ke lem egyi de jû leg a ki ál lí tás ra vo nat ko -
zó kör le vél egy pél dá nyát, és fel ké rem, hogy legfen-
nebb e hó 15-ig küld jön min tá kat be a ki ál lí tás ra szánt
tár gyak ból, meg je löl ve az árt, kész le tet, eset leg mily
idõ alatt, mennyit ké pes az il le tõ ezek bõl elõ ál lí ta ni.

Sep si szent györgy, 1894. no vem ber 6.
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33..
1237/894
Mél tó sá gos POTSA Jó zsef fõ is pán nak
Sep si szent györgy

Van sze ren csénk mél tó sá go dat ér te sí te ni, hogy
a múlt hó 19-én 1130 sz. a. kelt be cses át ira tá ban jel zett
13 da rab ból ál ló szo ba-kész le tet a ki ál lí tás ban fel tû nõ
hely re el he lyez tük, és nem mu lasz tunk el sem mi al kal -
mat, hogy a lá to ga tók fi gyel mét e szép tár gyak ra kü lö -
nö sen fel hív juk.

Mi dõn is ez al ka lom mal is kö szö ne tet mon -
dunk Mél tó sá god nak a há zi ipa ri ba zár iránt ta nú sí tott
ér dek lõ dé sé ért, egyút tal van sze ren csénk meg em lí te ni,
hogy a há rom szé ki „Er zsé bet” ár va le ány ne ve lõ in té zet
19 fo rint 81 kraj cár nyi ér té kû áru kat, a háromszék -
megyei háziiparegyesület sep si szent györ gyi nõi ipar is -
ko lá ja 47 fo rint ér té kû áru kat a Ba zár ré szé re meg kül -
dött.

Bu da pest, 1894. de cem ber 12-én
Ki vá ló isztelettel
RÁCZ 
igaz ga tó

[A le vél hát ol da lán:]
Nagy sá gos BABARCZY Ferencné úr asszony
Helyt
Má so lat ra

Hogy a ké ré sem re a ka rá cso nyi Ba zár nak át -
en ge dett 13 da rab szo ba dí szít mé nyül szol gá ló árapata-
ki var rot tast ren del ke zé si he lyé re be szol gál tat tam, ar ról
ezen ta nú sít ványt má so lat ban van sze ren csém meg kül -
de ni.

Fo gad ja Nagy sád ki vá ló tisz te le tem nyil vá ní -
tá sát

14/XII 894

44..
[szá mo zat lan]
A háromszékmegyei háziiparegyesület sep si -

szent györ gyi nõi ipar is ko lá já nak az 1894. évi Ka rá  cso -
nyi ipar ba zár (ki ál lí tás) szá má ra kül dött mun kák 
jegy zé ke.

Sep si szent györgy, 1894. no vem ber 22-én
BARTHA Vil ma 
ipartanítónõ
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Sor -
szám

Da rab  -
szám

A tár gyak ne vei
Ár

Megjegyzés
frt. kr.

1. 1 Sza lon asz tal-fu tó 10 – Ka lo ta sze gi var rot tas

2. 1 Kis asz tal-ta ka ró  5 – Ka lo ta sze gi var rot tas

3. 7 1 gar ni tú ra ká vés asz tal te rí ték 13 – Vá szon hím zés

4. 1 Fér fi mel lén 5 –

5. 1 Tö rül kö zõ 2 50

6. 1 Ing be tét 2 – Árapataki var rot tas

7. 1 Ing be tét 2 – Árapataki var rot tas

8. 1 Ing be tét, át tört hím zés 2 –

9. 1 Tál ca ta ka ró 2 – Ka lo ta sze gi var rot tas

10. 1 Tál ca ta ka ró 1 – Ka lo ta sze gi var rot tas

11. 1 Tál ca ta ka ró 1 – Ka lo ta sze gi var rot tas

12. 1 Tál ca ta ka ró 1 – Ka lo ta sze gi var rot tas

Össze sen 46 50



55..
Sz. 1252/894
Mél tó sá gos POTSA Jó zsef fõ is pán nak
Sep si szent györgy

Van sze ren csénk mél tó sá go dat ér te sí te ni, hogy
a ka rá cso nyi há zi ipa ri ba zár ban el he lye zett há ló szo ba -
kész let a lá to ga tó kö zön ség élénk ér dek lõ dé sé vel ta lál -
ko zik, és az már ed dig is el ad ha tó lett vol na, ha a 
függönyök mé re tei a fõvárosi la kás vi szo nyok hoz meg -
fe le lõ ek len né nek. A füg gö nyök csak 3 m hosszú ak,
míg a ma gas fõ vá ro si szo bák ab la kai leg alább is 4 m
hosszú füg gö nyö ket igé nyel nek. 

Ki vá ló tisz te let tel 
RÁCZ 
igaz ga tó
Bu da pest, 1894. de cem ber 16-án

[A túl ol da lon:]
A ma gyar Ke res ke del mi Mú ze um nagy te kin -

te tû igaz ga tó sá gá nak
Bu da pes ten

Idei 118. szám hoz e hó 16-ról kelt nagy be csû
ira tá ra azon meg jegy zést te szem, hogy mi u tán min den
pár füg göny höz van fel sõ dísz, és azt, hogy ere de ti le -
gyen, nem sza bad össze von ni, ha nem si mán ha gyan dó,
egész a dísz al já ig a füg göny ki told ha tó, és ak kor, 
ha csak egész a föl dön nyú ló vá nem te szik fel, a bu da -
pes ti há zak ba is al kal maz ha tó, mert négy mé ter nél
hosszabb szõtt füg gö nyö ket az it te ni szö võ gyár ból se -
ho va nem ren del nek.

Fo gad ja tisz te le tem nyil vá ní tá sát
20/XII 

66..
Sz. 209/895
Mél tó sá gos POTSA Jó zsef 
fõ is pán úrnak

Amint múlt évi de cem ber hó 6-án már je len te -
ni sze ren csénk volt, a múlt évi no vem ber hó 19-én
1130 sz. a. jegy zék be vett árapataki var rot tas há ló szo ba-
kész let el ke lé sét a füg göny szár nyak rö vid sé ge aka dá -
lyoz za, amennyi ben az it te ni la ká sok ban 4 m-nél rö vi -
debb füg gö nyök egyál ta lá ban nem al kal maz tat nak. 
Mi vel pe dig a kü lön ben is há rom ab lak ra va ló kész let
egyes da rab jai (te hát ágy- és asz tal te rí tõk stb.) a múlt
évi no vem ber hó 17-én 1091 sz. a. kelt ér te sí tés sze rint
el nem áru sít ha tók, ne hogy az áru to vább ra is cél ta la nul
rak tá ron he ver jen, azt pos tán bér ment ve Mél tó sá god
cí mé re vissza küld jük, és kér jük a 160 fo rint szám la ér -
ték kel Ba zá run kat men te sí te ni.

A most már ál lan dó sí tott há zi ipa ri Ba zár be -
ren de zé si mun ká la ta i nak be fe jez té vel lesz sze ren csénk
Mél tó sá god szí ves tá mo ga tá sát és köz ve tí té sét a
háromszékmegyei nép ipa ri ter mé kek ter jesz té se ér de -
ké ben to vább ra is igény be ven ni.

Ki vá ló tisz te let tel 
RÁCZ
Bu da pest, 1895. feb ru ár 20.

[A hát ol da lon:]
A Ma gyar Ke res ke del mi Mú ze um nagy te kin -

te tû igaz ga tó sá gá nak
Bu da pest

Hi vat koz va idei feb ru ár hó 20-ról 268. szá mú
be cses ira tá ra, mi dõn üd vöz löm a Ba zár ál lan dó sí tá sát,
tel jes kész ség gel fel aján lom a köz re mû kö dést a há zi -
ipar min den kí vánt cik ké nek be szer zé sé re.

Meg kü lön böz te tett tisz te let tel
23/II

77..
Ki rá lyi Tan fel ügye lõ ség
Sep si szent györgy
2755/1900
Az ál la mi ele mi is ko la Te kin te tes Gond nok sá -

gá nak
Árapatak

Tu do más és meg fe le lõ to váb bi el já rás vé gett
ér te sí tem a Te kin te tes Gond nok sá got hogy a val lás- és
köz ok ta tás ügyi Mi nisz ter Úr Õnagy mél tó sá ga fo lyó
évi au gusz tus hó 21-én 41833. szám alatt kelt ren de le -
té vel az árapataki ál la mi ele mi is ko lá nál az 1899/900
tan év ben tel je sí tett nõi ké zi mun ka ta ní tá sért nyolc van
(80) ko ro na dí jat en ge dé lyez vén, uta sí tot ta a sep si -
szent györ gyi adó hi va talt, hogy ezen össze get
BENCZÉDI Istvánnénak sza bály sze rû en bé lye gek s 
ál ta lam lát ta mo zott nyug tá já ra fi zes se ki.

Sep si szent györgy, 1900. szep tem ber hó 10-én 
CSÁNKI
kir. tan fel ügye lõ

(Sep si szent györ gyi Ál la mi Le vél tár. Fond.
170. Inv. nr. 6/2, 36. cso mó, 32. lap.)

88..
Te kin te tes 
BENCZÉDI Ist ván ál la mi igaz ga tó-ta ní tó úr nak
Árapatak

A nagy jö võ elõtt ál ló „árapataki var rot tas”
ter jesz té se, kul ti vá lá sa s az ez zel fog lal ko zók jö ve del -
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mé  nek eme lé se te rén Te kin te tes Igaz ga tó Úr oly ön zet -
le nül, oly szép ered ménnyel mun kált, hogy ked ves 
kö te les sé get tel je sí tünk, mi dõn tár sa sá gunk nak ja nu ár
hó 28-án tar tott gyû lé se ha tá ro za tá ból ezért há lás kö -
szö ne tet nyil vá ní tunk.

Tár sa sá gunk mag van gyõ zõd ve ar ról, hogy az
„árapataki var rot tas” elõtt nagy jö võ áll. Er re mun kál ni
kö te les sé günk ben ál ló nak tart juk. De hogy ez irány ban
mun kál has sunk, igen nagy szük ség len ne a min ták
össze gyûj té sé re s an nak sokszorosítására.

Te kin te tes Igaz ga tó Úr – tu do má sunk sze rint –
több min tát gyûj tött össze. Kér jük azért, mint ezen há -
zi ipar nak leg ala po sabb is me rõ jét, hogy le he tõ leg az
összes min tát sze rez ze be. 

Tár sa sá gunk az ügy irán ti lel ke sült sé gen kí vül
csak igen ke vés anya gi esz köz zel ren del ke zik, de a
min ták össze gyûj té sé nél, össze ál lí tá sá nál fel me rü lõ
kész ki adá sa it meg té rí ti, s gon dunk len ne ar ra, hogy ha
a min ták össze ál lít tat nak, azok ál la mi tá mo ga tás sal
sok szo ro sít tas sa nak, s ily mó don le he tõ vé té tes sék,
hogy az or szág bár mely ré szé rõl a min ták alap ján a
meg ren de lés esz kö zöl he tõ le gyen.

Tár sa sá gunk egyik tag ja, VÉGH End re
középiskai ta nár szí ves kész ség gel köz re mun kál a min -
ták össze gyûj té sé ben és el ké szí té sé ben.

Tisz te let tel kér jük azért a Te kin te tes Igaz ga tó
urat, hogy ve le érint ke zés be lép ve e fon tos kér dést 
köz sé ge anya gi ér de ke i nek elõbbrevitele ér de ké ben
old ja meg, s ez zel a már szer zett ér de me it öreg bít se.

A Szé kely Tár sa ság ne vé ben
Ifj. GÖD RI Fe renc el nök, 
PAPP György tit kár
Sep si szent györgy, 1906. feb ru ár 4-én

(Sep si szent györ gyi Ál la mi Le vél tár. Fond.
170. Inv. nr. 6/2, 36. cso mó, 33–34. lap.)

99..
Nagy mél tó sá gú Val lás- és Köz ok ta tás ügyi

Mi nisz ter Úr!

Alul írott Árapatak-hetetelepi ál la mi ta ní tó nõ a
leg mé lyebb alá zat tal ese de zem, mél tóz tas sék en gem az
árapataki ál la mi is ko lá hoz át he lyez ni.

Ké ré sem tá mo ga tá sá ra le gyen sza bad fel hoz -
nom, hogy én Árapatakon ne vel ked vén, ott a nõk ál tal
egy hím zés „árapataki var rot tas” há zi ipa ri lag és meg -
ren de lés re ké szí tett nõi mun kát ta nul má nyoz tam, és
an nak fej lesz té se, ter jesz té se és a nép meg él he té sén
fá ra doz va a nagy mél tó sá gú ke res ke de lem ügyi Mi -
nisz ter úr ál lam se gé lye zé sé vel és az „Or szá gos Ma -
gyar Há zi ipa ri szö vet ség” köz ve tí té sé vel csak úgy ér -
he tek el tel jes ered ményt, ha oda he lyez tet vén köz vet -

len tu dom ezen mun kát fel ügyel ni és ve zet ni. Ké ré -
sem meg újít va ma ra dok

Alá za tos szol gá ja 
BENCZÉDI Má ria
ál la mi ta ní tó nõ
Árapatak, 1911. jún. 19-én

(Sep si szent györ gyi Ál la mi Le vél tár. Fond.
170. Inv. nr. 6/2, 36. cso mó, 41. lap)

JJeeggyy zzeett

1. Itt csu pán az 1997. de cem ber 11-én „Ka lo ta szeg – a nép mû vé szet fel -
fe de zé se” cí mû kon fe ren ci á nak a Nép raj zi Ér te sí tõ ben (LXXX. 1998)
meg je lent vo nat ko zó ta nul má nya i ra hi vat ko zunk: HÁ LA Jó zsef:
GGYYAARRMMAATTHHYY ZZssiiggáánnéé ééss JJee ggee nnyyee ffüürr ddõõ jjee lleenn ttõõ sséé ggee aa sszzeerr vvee zzõõ ddõõ mmaa --
ggyyaarr nnéépp rraajjzz ttuu ddoo mmáánnyy bbaann, NÉ, 1998, 13–41; SE BES TYÉN Kál mán:
GGYYAARRMMAATTHHYYZZssiiggáánnéé HHÓÓRRYY EEtteell kkaa ééss mmuunn kkááss ssáá ggaa, NÉ, 1998, 43–52;
SE BES TYÉN Kál mán: GGYYAARRMMAATTHHYY ZZssiigg mmoonndd ééss aa kkaa lloo ttaa sszzee ggii ffaa ffaa --
rraa ggóó hháá zzii iippaarr, NÉ, 1998, 97–115.

2. SE BES TYÉN Kál mán: i. m. 98.

3. HÁ LA Jó zsef: i. m. 16–22.

4. Ma gyar ón a pap né, LÉNÁRT Józsefné volt a moz ga lom szer ve zõ je.
SSzzéé kkeellyy ffööll ddii iippaarr kkii ááll llíí ttááss MMaa rrooss vváá ssáárr hheellyytt. In. Szé kely Egye sü le ti Ké pes
Nap tár és Év könyv 1901. 126–127.

5. A Szé kely Nem ze ti Mú ze um irat tá rá ban a fõ is pá ni le ve le zés (POTSA
Jó zsef háromszékmegyei fõ is pán volt a mú ze um felügyelõbizottsági el nö -
ke) 1895-ös irat cso mó ja, il let ve a Sep si szent györ gyi Ál la mi Le vél tár.
Fond. 170. Inv. nr. 6/2, 36. cso mó.

6. MMaa ggyyaarr NNéépp rraajj zzii LLee xxii kkoonn 5. kö tet. 492, var rot tas cím szó.

7. Ifj. NAGY Elek: AA hháá zzii iippaarr. In. HHáá rroomm sszzéékk vváárr mmee ggyyee.. EEmm lléékk kköönnyyvv MMaa --
ggyyaarr oorr sszzáágg eezzeerr éévveess ffeennnn ááll lláá ssaa üünn nnee ppéé rree, Sep si szent györgy 1899. 184.

8. Pl. er dé lyi ba zár, 1887; kis ded ne ve lé si ki ál lí tás, 1889; ka rá cso nyi ba -
zár, 1894; mil len ni u mi ki ál lí tás, 1896. (HÁ LA Jó zsef: i. m. 22.)

9. MÁLIK Jó zsef: KKöözz mmûû vvee llõõ ddééss. In. HHáá rroomm sszzéékk vváárr mmee ggyyee.. EEmm lléékk --
kköönnyyvv... 1898. 352–353.

10. AA HHáá rroomm sszzéékk mmee ggyyeeii EErr zzsséé bbeett áárr vvaa llee áánnyy--nnee vvee llõõ iinn ttéé zzeett eell ssõõ éévv kköönnyy --
vvee,, 11887722––11888877, Bu da pest, 63.

11. Uo. 35.

12. BABARCZY Fe renc 1896-tól a már ál la mi lag se gé lye zett nõi ipar is -
ko la pénz ügyi ta ná cso sa. (MÁLIK Jó zsef: i. m. 352.)

13. BARTHA Vil ma ta ní tó nõ 1884. no vem ber 16. – 1895. szep tem ber 5.
kö zött volt a nõi ipar is ko la al kal ma zott ja. (MÁLIK Jó zsef: i. m. 352.)

14. CSULAK Magda – GAZDÁné OLOSZ El la: 112255 mmaa ggyyaarr sszzáálláánnvvaarr--
rrootttt hhíímm zzééss mmiinn ttaa – Árapatak, Sep si szent györgy, 1972. 5.

15. Uo.

16. FFeell hhíí vvááss ééss ttáá jjéé kkoozz ttaa ttóó aa SSzzéé kkeellyy KKii ááll llíí ttááss rraa ((11990077.. sszzeepptt.. 2299.. –– ookktt.. 22--
iigg)), Sep si szent györgy, JÓ KAI Nyom da, 1907. 23. 

17. SSzzéé kkeellyy KKii ááll llíí ttááss pprroogg rraamm jjaa ééss kkaa ttaa llóó gguu ssaa ((11990077.. sszzeepptt.. 2299––ookktt.. 22--iigg)),
Sep si szent györgy, JÓ KAI Nyom da, 1907. 6. 

18. SZÕCSné GAZ DA Eni kõ: AA sszzéé kkeellyy ffööll ddii sszzõõtttteessmmoozzggaalloomm ééss aa SSzzéé kkeellyy
NNeemm zzee ttii MMúú zzee uumm, Acta (Siculica) 2001/2 (EEmm lléékk kköönnyyvv aa SSzzéé kkeellyy NNeemm zzee ttii
MMúú zzee uumm sszzáázz hhuu sszzoonn öött éévveess jjuu bbii llee uu mmáá rraa 2), Sep si szent györgy, 2002. 205.

19. CSULAK Magda – GAZDÉné OLOSZ El la: i. m. 1972. 6, 8.

20. „„NNee vveemm:: LLÕÕRRIINNCCZZII EEtteell kkaa,, nnyyuu ggaall mmaa zzootttt ttaa nníí ttóó nnõõ vvaa ggyyookk”” In.
LÕRINCZI Etel ka: FFee jjee zzee tteekk ÁÁrraappaattaakk nnéé ppii ééllee ttéé bbõõll, Ko lozs vár 1972.
159–161.

21. Lásd A Ma ros vá sár he lyi Ke res ke del mi- és Ipar ka ma ra év köny ve it.

41



(A családnevek majuszkulás kiemelését, bele -
értve a forrásközlést, kötetszerkesztési szempon-
tok indokolták. SSzzeerrkk.. mmeeggjj.)

CCoonnttrriibbuuþþiiii llaa iissttoorriiaa 
bbrrooddeerriieeii ddee AArraaccii 
(Abstract)

În 1894 Muzeul Comerþului din Ungaria
a organizat o expoziþie de crãciun. Doamna
BABARCZY a participat cu un set de dormitor:
13 piese de broderie de la Araci. Aceste produse
de industrie casnicã au fost trimise prin inter-
mediul comitelui de Treiscaune, preºedinte al
comisiei de supraveghere a Muzeului Naþional
Secuiesc, Jó zsef POTSA. Orfelinatul de fete de
la Tg. Secuiesc ºi ºcoala industrialã de fete din
Sf. Gheorghe ºi-au trimis produsele de asemenea.
Mai târziu, broderiile de Araci au fost colectate
de învãþãtorul Ist ván BENCZÉDI. În 1906 Soci-
etatea Secuiascã i-a promis ajutor financiar cu
condiþia sã colecteze toate tipurile de broderie.
Fata învãþãtorului a brodat ea însãºi, produsele
sale fiind prezente la Expoziþia Secuiascã din
1907 de la Sf. Gheorghe.

CCoonnttrriibbuuttiioonn ttoo HHiissttoorryy
ooff SSpprreeaadd ooff EEmmbbrrooiiddeerryy
ffrroomm ÁÁrraappaattaakk
(Abstract)

In 1894 the Museum of Tra de from Hun -
ga ry organized Christmas-exhibition and -sale.
Mrs BABARCZY sent for this exhibition,
through the medium of the Lord-Lieutenant of
Há rom szék county and president of the superin-
tendential committee of the Szé kely National
Museum, Jó zsef POTSA, a bedroom-set: 13
embroidery from Árapatak. Girl-orphanage from
Kézdivásárhely and the Industrial School from
Sep si szent györgy sent their craft-products. Later
the schoolmaster Ist ván BENCZÉDI collected
the designs of embroidery from Árapatak. In
1906 the Szé kely Society promised financial aid
for collected edition if he collects all the designs.
The schoolmaster’s girl embroided too, her hand-
works were sent to the Szé kely Exhibition in
1907 (in Sepsiszentgyörgy).
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