
Magyar díszítési motívumok a Székelyfoldön.

i.

ermészetadta kincsekben, eredetiségekben és különle
gességekben oly gazdag Székelyföldünknek jellemző s 
valódi nemzeti kincset képező vonása az, hogy lakói 

a régi nemzeti sajátságokat nyelvben, szokásokban és műipari 
tekintetben, daczára kiválóan tanulékony jellemüknek, sok
kal inkább meg tudták tartani a civilisatio egyenlitő és össze
olvasztó erejével szemben, mint hazánk bármely vidéke. 
Nyelvész úgy, mint történész; archaeolog úgy, mint művész 
és műiparos, kimeríthetlen kincses házát találja itt régi és 
ma is létező nemzeti sajátságainknak s műemlékeinknek. A 
tájszólások, mondák, népszokások, helynevek, egy szegényes 
falusi templom és egy régi nemesnek ládafiókja: mind-mind 
élő tanúi a múltnak, és adat nemzetünk s fajunk történeté
hez. A rohamosan haladó civilisatio ugyan, eljutva a legel- 
rejtettebb zúgba is, sok sajátságos vonást kezd már eltörölni 
nemzeti művelődésünk nagy kárára, melyek azonban ma még 
kevés munka és fáradság árán megmenthetők az enyészet és 
örök feledéstől. Ily elenyésző s lassanként feledésbe menő 
nemzeti kincs a sajátos régi traditiokon nyugvó magyar díszí
tési modor is, melyet a puritán egyszerűség s az idegen 
szeretete már majdnem teljesen elölt; de annyi bizonyos, 
hogy a gyakorlatból egészen kiszorított.

Ezen gyakorlati élet teréről egészen letűnő díszítési 
modornak általam ismert és rajzban összegyűjtött régi és 
ujabbkori emlékeiről akarok a következőkben szólani, hogy 
a lábrakapott idegen, sivár díszítő modorral szemben érvényre 
emeljem a Székelyföldön még oly gyakran előjövő nemzeti
nek tiltakozó szavát.

3



34

A Székelyföld nagy részét beutaztam és több százra 
menő régi és újabb iparművészeti termék rajzát gyűjtöttem 
össze, melyek a Székely Nemzeti Múzeum gyönyörű himzés- 
gyüjteményével együtt,— felhasználva még a kultuszminisztérium 
kiadványát, a „Magyar házi-ipar díszítményeit" s az 1881-ik 
évi országos nőipar-kiállitás, valamint alföldi czifra szűrök 
és subák műalakjainak megfigyelése által keletkezett tapasz
talataimat : képesítettek a magyar díszítő styl jellemző saját
ságainak és törvényeinek levonására és megállapítására. Mielőtt 
kitűzött czélomhoz híven, a székelyföldi, általam ismert magyar 
díszítési motívumok leírásához fognék, szükségesnek tartom, 
a jellemző sajátságoknak e helyen való felsorolását. E nemű 
tanulmányom összes eredményét egy önálló munkában vagyok 
ugyan legközelebb a nagy közönség elé bocsátandó, mind
azonáltal. noha jelentek meg belőle egyes mutatványok* 
lapokban: még sem tartom fölöslegesnek e helyen nemzeti 
díszítési modorunknak általam megállapított sajátságait leg
alább kivonatilag közölni.

Minden díszítési modor anyagát mértani alakok, egyenes 
és görbe vonalak combinatioja, a növényvilág számtalan 
fajának levelei és virágai, állatok, természeti, részint már 
ipari tárgyak, az ember- és képzeleti (phantastikus) alakok 
képezik. A magyar modor azonban a mértani vonalak com- 
binatioin kívül leginkább a növényvilágot használja fe l: mert 
az állat-alakok ritkák, s alighanem idegen, német befolyás 
szülöttei, az ipari tárgyak azonban, mint virágvázák, kosarak 
stb. már inkább gyakrabban jönnek elő, különösen a XYIII. 
század végétől a jelenig.

Úgy ember-alakok, mint a mohamedán stylek kivételével 
majd minden modorban honos phantastikus ember-állat alakok 
pedig a magyarban soha sem fordulnak elő. Hazai műipari ter
mékeken, különösen cserépedényeken gyakoriak ugyan ; de úgy 
ezek, mint a tájképes előállítások, idegen bevándorlott mes
terek művei, melyekkel a nemzeti egészséges styl-fejlődést 
megakadályozták, s útjáról leterelve —  majdnem egészen 
elnyomták.

A mértani, különösen egyenes vonalakból alkotott díszí
tések nem mutatnak fel oly rendszeresen kifejlett, szembe

* A .Székely Nemzet* -3.. 24.. 25. számai, a „Nemere11 14., 15., valamint 
a „Magyar Ipar- ez idei számaiban.
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tűnő motívumokat, mint pl. a különböző stylek meande- 
rei, mert csak a díszítés kezdetlegesebb alkotásai, s ha 
egyáltalán valami stylhez akarnék sorozni, úgy a rég letűnt 
román friesek alakjait lelhetnők fel bennök. Az ily egyenes 
vonalú ékítmények többnyire csak fehérnemű-szövésnél alkal
maztatnak, s bár számtalan combinatioban lelhetők: még sem 
képeznek semmi jellemző, a már ismert stylektől elütő cso
portot. Legszokottabbak a sachtábla, a dűlt négyszög (Raute), 
melyek mindkettője fries díszül használtatott a román styl- 
ben. Hasonlólag románkori maradványnak látszik a tág 
kiterjedésben használt félköríves fries is, mely legszokottabb, 
s a hullámvonalon kivid, mondhatnám egyedüli görbe vonalú 
mértani díszítésünk.

Festett bútorokon körfonatokat is találtam, melyek azon
ban két félkörives friesre vihetők vissza.

A magyar díszítési modor elemeinek lényeges alkatrészeit 
azonban nem a mértani combinatiok, de a növényvilág adja. 
A magyar stylizáló, idomító sajátság, mely már a román styl 
korában e modor gyöngyeit teremté, a növényvilág alakjainak 
felhasználásával érvényesülhet leginkább; azért fel is karolja 
az alkalmas eszközt oly annyira, hogy csaknem kizárólag ott 
keresi díszítési alakjait. Főként azonban itt is csak a virá
gokat kedveli, belőlük alkotja a kevés változatosságot mutató 
szárakkal az egész díszítést, mert a leveleket jóformán csak 
kisegítőnek, űrt öltőnek használja.

A szárak között legegyszerűbb, s talán legmagyarosabb 
a sarkok díszítésére mintegy odavetett, magánosán használt 
csigavonal, mely alighanem legősibb, talán népvándorlási forma.
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A csigavonal után legszokottabb egy szintén magánosán álló. 
többnyire szívből kiinduló szárállás, hol két szárból, négy 
virág fejlődik ki, melyek mintegy súlyoknál fogva, kétfelé 
lehúzzák, s igy meghajlítják a szárakat.* Ezen alakját a 
száraknak, mivel egy tő virághoz leginkább hasonlít; virágtőnek 
nevezhetnék. (1. ábra.) Nagyobb függélyes terület díszítésére 
azonban kötött virágcsokor is használatos, különösen a jelen 
századi műdarabokon, s ekkor az egyes virágok a közép
vonalból kifejlődő, gyengén kétfelé hajló szárakon nyugosz- 
nak, mely szárak csak ritkán mutatják a magánosán használt 
csigavonal, vagy a görög-római voluták formáját, Ily virág
csokroknál a szárak nem levélhónaljból nőnek ki a közép
szár két oldalán, hanem kötésből, mely czérnát, vagy szalagot 
utánozzon, bár mindig szemlélhető. E kötés azonban nagyon

elüt a rcnaissance s kivált a XYI. Lajos korabeli idyll-styl kötő
szalagaitól, mert nem utánozza a szalag természetes menetét, 
hanem csak jelzi a kötést, (L. a 6. ábrát.) A vízszintesen álló 
hosszabb fölületeknél a szárak menete, a hullámvonalból alko
tott főszárral kétfelé kellemesen hajló mellékszárakat mutat, 
melyek virágokban végződnek. Itt már gyakori a renaissance- 
voluta, különösen a finomabb kivitelű hímzésekben, bár a 
festett bútorok szalag-alakú díszítései szintén nélkülözik. Álta
lában a szalagoknál legszokottabb beosztás és szármenet az, 
ha két-két 8  alakú s két volutából álló szár közül egy három 
virágos csokor nő magasabbra, mely csokor a két oldal-volu- 
tával szintén kötéssel van egybefoglalva. (2. ábra.)

* A két szár egyike balról jobbra, s a másik jobbról kiindulva, balra 
hajlik, mi által egymást metszve, kettőjük között egy mandola-alakú üreg 
képződik, raelv két körszeletuek szembeforditása által is képezhető.



37

A növények legszebb része a virág; azért a magyar is, 
elütően a classicus modortól, ezt tette legfőbb alkatrészéül 
díszítéseinek. A virágokat azonban nem törekszik természet
híven utánozni, hanem, említettem nemzeti vonásánál fogva, 
csak stylizálva alkalmazza. A stilizálásnál a virág háromféle 
állásban szerepel: egészen szembe (en face), oldalt (en pro
filé) és távlatilag. Úgy a profil, mint távlati képei a virágok
nak, szigorú következetességgel mindig symmetrikusak, babái'

néha a helyes stylizálás rovására nem épen lényeges és 
jellemző, de gyakran esetleges vonások érvényesülnek is.

Díszítési modorunk stylizált virágai között legősibb, 
a jelenben is leggyakrabban használt rózsa, mely már a 
pilini Leshegyen kiásott pogány sir bogiárainak is egyedüli 
virága. * A rózsa után legrégibb a búzavirág és szegfű; 
majd a tulipán, melynek alakjai a stylizált rózsabimbóval

* Lásd : A „Sz X .“ 23. számában mutatványul közölt históriai részét 
„Magyar díszítő styl“-emnek és Arch. közlemények IX. kötet I. füzet rajzait.
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számtalan átmeneti formát alkotnak, úgy, hogy akár a rózsából, 
akár a tulipánból fejlődöttnek gondolhatjuk. A tulipánnak 
kifelé hajlott levélhegyű alakjai igen közel állanak a fehér 
és tüzes liliomhoz, mely inkább csak az újabb időben, e 
század folytán játszik kiváló szerepet; azért itt is vannak 
átmeneti formák, ép úgy, mint a búzavirág és szegfű kö
zött. A XVIII-ik században, vagy tán még előbb, nagy di
vatban volt az őszi rózsa, kivált cserépedények díszítésénél, 
mely ismét, a már jóval régebben szereplő napraforgóval

4. ábra.

képez átmeneti alakokat. Általán e fészkeseknek igen szép 
néhány oly virágalakja van. melyeken felismerhető a család, 
de nem az egyes virág. (3., 4. és 5. ábra.) Igen szokott 
volt már régen a nefelejcs is, mely különösen az erdélyi 
zománcz kedves virága. Említett virágokon kívül előfordul 
még régebben is a turbán liliom, s újabban a gyöngyvirág, 
a narcis, szalmarózsa és rézvirág is. Festett bútorokon a 
gyöngyvirág különösen elmaradhattam
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A  virágok mellett, az okvetlen szükséges változatosság 
elérésére, nemzeti díszítési modorunk levelet is használ mel
lékesen. A levélformák között szintén a rózsa stylizált levele 
a leggyakoribb, melynek mintegy ötven, egymástól többé- 
kevésbé elütő alakját ismerem. Azonkívül a szegfű bosszú, 
tagozatlan szélű levelei is gyakoriak a szintén előforduló 
stylizált acantuslevél mellett, mely alkalmasint csak a rózsa
levél profiljének megvékonyitott megjelenése.

Az állatalakok között madár, kecske, szarvas* találha
tók, mig egyéb természeti tárgyak ornamentül felhasznált

5. ábra.

képei többnyire kétfülü virágvázákat, kelyheket, vagy néha 
kosarat ábrázolnak.

Meg kell még említenem, hogy a szivalak is nagy 
szerepet játszik ornamentikánkban már ősidőktől fogva. **

* Az Archaeologiai közlemények XlII-ik kötetének 1-ső füzetében a 
49-ik lapon Mailáth Béla „Agyagiparunk Történetéből" czimü értekezésében 
ezeket mondja a magyar felvidéki cserépdíszitésekró'l: „Az állati díszítés gya
koribb tárgya a szarvas, az éjszaki megyékben a zerge, sas, kivált a szepesi 
és liptói kupákon."

** Lásd : A „Székely Nemzet" ez idei 23-ik számát.
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székelyföldi magyar motívumok leírásánál bizonyos.
az áttekinthetőség szempontjából elkerülhetetlenül 
szükséges csoportosítást tárgy és hely szerint láttam 

legczélszerűbbnek; azért a következőkben templomi mennye
zetek-, chorusok-, oltárok,-; templomi és világi használatra szánt
tárgyak hímzései-; cserép-edények-, s végre házi bútorokra 
osztva, csoportosítottam.

Az általam ismert székelyföldi templom-mennyezetek 
mind a XVII. és XVIII-ik századból, tehát a renaissance 
egyetemes elterjedésének idejéből valók. Meg is látszik raj
tuk a divatos modor; mivel azonban festőjük nem tudott 
egészen megszabadulni a nemzeti s helyi, ornamentális mű
alakoktól és műgyakorlattól: nem hagyhatom megemlítés nél
kül őket, ha a Székelyföld magyar motívumait- felsorolom.

A legrégibb, általam ismert templom-mennyezet a csik-  
de lne i .  A régente bárom falu tulajdonát képező késő gótli 
stylben épült, vagy renovált templom fenyődeszka-iiégyzetek- 
bó'l alkotott festett mennyezetén 1613. évszám áll. A négy
zetekben mintegy 14 díszítési motívumot találtam, melyek 
nagy részén az eredeti magyar jelleg felismerhető, bár a re
naissance acantus-virágával és leveleivel, meg különböző roset- 
teivel váltakozva jönnek elő az egyes magyar díszrészletek. 
Az egyik négyzetben széles szájú törpe kehelyből nőnek ki 
a csupa szegfű-, birnbós és virágos szárak, középen legfölül 
egy széles tálalakú virágalakkal. Más, hasonlóan virágvázá
ból kinövő csokornak felső legnagyobb virága szintén szegfű, 
mig mellette két kisebb nyolez szirmú rosette alatt két 
kisebb szegfű és búzavirág egészíti ki a szegfű-levelekkel
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alkotott csokrot. Egy más, symmetrikusan, szintén két 
egyenlő részre osztható négyzet közép szegfűje alatt és fö
lött, két-két nagy acantuslevél közén, a folyondár virágát 
látjuk; mig egy másikon felső nagy virágul oly, a rózsa és 
tulipán közti átmeneti alakot, mely már az assyr, kőbe fa
ragott ornamentális alakok között is feltalálható.* Egy ily 
synunetrikus elrendezésű, s öt nagy virágból alkotott csokor 
középső, felső, valamint két alsó virága búzavirágot ábrázol. 
A csigavonal alakú szárak egyikének fővirága szintén szegfű, 
a többinek négyszirmu rózsa vagy renaissance acantusvirág. 
Némely négyzetnek középső nagy rosetteje által üresen ha
gyott sarkait a rosetteből kinövő kisebb, leveles tulipánok 
töltik b e : inig máson e kis virágocskák a sarokból nőnek 
befelé. A mennyezettel egy időben készült a szószék és a 
sekrestye ajtaja is, melyek díszitései hasonlóan a renaissance 
keverékét mutatják a magyarral. Szineit tekintve, a világos
kék és többnyire contourvonalnak használt sötétkék mellett 
legtöbb helyet foglal el a piros és zöld, s csak keveset 
a sárga.

Idő tekintetében a delnei után a m. d á l y a i  ev. ref. 
templom hajójának mennyezete következik, melyen festési év
számul 1630-at találtam. E mennyezet négyzetein a díszíté
sek piszkos szürkés körvonalaikkal többnyire a négyzet 
átló irányában, egy sarokból kiindulva alakítvák; noha úgy 
a két egyenlő félre osztható symmetrikus csokor, mint a 
négyzet közepéből rosetteszerüen kifejlődő elrendezés is elég 
gyakori. Több négyzet fővirágja rózsa és tulipán. Saját
ságos és általam eddig máshol nem észlelt egy négyzet el
rendezése, melynek szívből kiinduló csokra tollcsomót, páva-, 
vagy pulykafarkat utánoz s a négy szélső rózsa a tollcsomóból 
látszik kifejlődni. Ily toliakból alkotott legyezőforma több 
négyzeten is előfordul, többnyire azonban virágok helyén és 
meglehetős természethű alakban. Egy négyzetnek átló irányá
ban haladó szárán valami fészkes virág, mig másikon narcis 
látható. A narcis vagy havadi festett alakjai között a vi
rágszirmok végén hegyezett azon visszahajló alak, mely e 
mennyezeten látható, ma is ismeretes az asztalosok előtt, de

* Owen Jones : „Grammatik dér Ornamente11 XIV. tábláján.



még a brassói körfal tornyainak egyikében szintén láttam 
egy, hasonlóan a XYIII-ik században festett virágcsokorban. 
A piszkos szürke szinü körvonalak mellett a piros, kék, 
zöld és sárga szin is előjön. Megemlitem itt még a tem
plom bejáratánál perselyül szolgáló kis ládikó festését is 
(6. ábra), melyen szivből kiinduló, symmetrikus virágcso
kor legfelső virága tulipán, mig mellette két oldalt egy-egy 
szegfű és narcis, vagy ökörszem arany virág (Chrysanthenum 
Lecanthenum)-nak piros, fehér és barna sziliben festett 
alakja képezik a kötött csokor kiegészítő részeit. Készült 
1832-ben.

6. ábra.

A harmadik s időrendben a m. dályai után következő 
mennyezet a cs ik -somlyói ,  búcsújáró Salvator-kápoluának 
dongabolt-alakban kivitt, fenyő-deszkára festett mennyezete. 
E kápolna helyén, vagy közel hozzá állhatott a szt. István 
által épített régi kápolna, de a ma álló csúcsíves épületke 
semmi esetre sem az, mint a hívők nagy serege regéli. 
Belső berendezése pedig festett mennyezete, chorusa és oltá
raival a XVII-ik század modorát mutatja; miért' is a falon 
bevésett „Renov. 1 678“ alkalmasint az utolsó renoválás 
idejére vonatkozik. A mennyezet több deszkáján különböző 
szentek ábrázolvák latin felírások és renaissance díszítések 
között. A  choruson közepeit Mária Jézussal, s két mellette 
levő táblán szt. István és szt. László gyenge kivitelű, fes-
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tőjükül csak egyszerű asztalost sejtető képei láthatók. A 
mennyezet első osztályán négy hosszúkás négyszögre van
nak festve a díszítések, leginkább szegfű és rózsa virág
alakokkal. Az egyik négyszögön egy felette stylizált rózsá
ból két-két virágot hordó, két szár nő ki s az öt virág 
által üresen hagyott tért pedig a rózsalevél conventionális 
alakjai töltik be. A szárak felső végének négy virágja aligha 
nem a fészkesekhez sorozandó. Más négyszögben egy kö
zépső egyenes száron három szegfű, a mellette lévő vi
rágból kiinduló volutás görbe száron pedig négy és több 
szirmú rózsaalakok láthatók, minden tekintetben erősen 
emlékeztetve a renaissancera. E kápolna festett ékítmé
nyei úgy a choruson, mint a mennyezeten világos és sö- 
tétebb kékbe átmenő, piszkos szürke szintiek. Azonkívül a 
narancssárga mellett kisebb foltokban és körvonalnak a vö
rös is előjön. *

Nem hagy hatom e helyen említés nélkül, mint a Szé
kelyföldön készült műdarabokat a menasági templom sek
restye-szekrényét 1678-ból, faragványaival és ajtajának festett 
díszítésével, valamint a csik-rákosi két faoltárt sem 1692-ből, 
melyek bár renaissance termékek: a magyar modor félre- 
ismerhetlen nyomait mutatják.

A t a r c s a f a l v i  (Udvarhelymegye) ev. ref. templom 
mennyezete 1700-ból való. E gótli stylben épült, szegényes 
falusi templom mennyezetén az évszám mellett festőjének 
nevét is megkapjuk: Asztalos Mihály felírásban. A négyze
tek festett díszítései elég gyarlók, mindazonáltal az általános 
magyar ornamentalis jelleg nem hiányzik belőlük. A szívből 
vagy virágból kiinduló főszár kétfelé hajló ágain négy- és 
ötszinü rózsák, stylizált rózsalevelek, tulipán és rózsabimbó 
alakok vannak, mig némely csigavonal alakú főszárnak kifelé 
hajló virágai alighanem a liliomból alkotvák.

A XYIII, századból való a k ö p ecz i  ev. ref. templom 
memiyezete, melynek japánsárga színű négyzetein a szokásos 
beosztással szív vagy virágcserépből indulnak ki a többnyire 
öt virágot bordó s egy középszár által symmetrikusan két 
részre osztott díszítések, avagy csiga vonal alakban hajla
nak össze, belső végükön egy nagyobb virággal. A virágok 
többnyire rózsát vagy tulipánt ábrázolnak, melyeknek egy
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részén azonban egy sajátságos, csak kevés díszítésünkön 
tapasztalt idegen, persa vonás szembeötlő. Ugyanis több 
négyzet középső legnagyobb virágjának oldalához egy más 
színű virágszirom tapad, mindkét oldalon megfelelő nagyság
ban. A persa és indiai díszítéseken tapasztaljuk, s több 
újabbkori, birtokomban levő teheráni hímzésen valóban felette 
szembeötlő, hogy egy teljes virág háta mögül úgy tör elő egy 
vagy több más virág, hogy az első középső alak a más ket
tőnek csak felét engedi látni s a többit eltakarja. Ezen el
rendezés a XVIII. század óta a magyar stylben is haszná
latos; többek között: egy székely nemzeti múzeumi korsó 
díszítésének tulipánjain; egy, a székelyudvarhelyi zárdatem
plom tulajdonát képező kehely takarónak sarokrózsáján és 
egy fülei (Udvarhelyül.) szekrény díszítésének búzavirágján 
is láthatjuk, hol is a kékszinü búzavirág mögül zöld 
és piros szegfű tör elő. Nehány négyzet virágai valószínű
leg violát ábrázolnak, mely virágot még csak pár székely 
nemzeti múzeumi hímzésen találtam, ott is csak levél helyén 
alkalmazva. A díszítések zöld, piros, kék és fehér színeket 
mutatnak fekete körvonalakkal. József asztalos festette 
1767-ben.

A székely betűs felírásáról híressé lett e n l a k i -  unit. 
templom mennyezetén mintegy 25 különböző díszítési motí
vumot találtam a casetteszerüen beosztott fehér alapú, sár
gán szegélyezett négyzetekben, szürke és czinober sziliekkel 
festve. Mivel azonban a sok virágtartó, s a hanyatló 
renaissance-ban oly egyetemesen jelentkező levéltömbök miatt, 
kizárólag renaissance terméknek Ítéltem, daczára a szintén 
nagy számban alkalmazott, s igy magyaros vonást eláruló 
virágoknak: ez alkalommal leírásukat elhallgatom, s csak a 
majdnem száz évvel később festett chorus két virágcsokrá
ról szólok, mely már teljesen magyar. Kék alapon, sarkai
ban körnegyeddel tompított, fehér négyzetbe van e két 
csokor festve, zöld, piros és sárga színekkel. Festéséjiek 
ideje 1770. Az- első symmetrikusan elrendezett csokor 
szívből indul ki, középen egy nagyobb tulipánnal, mely 
mellé két oldalt egy-egy kisebb rózsabimbó nyúlik fel. E 
három virág alatt a szív felé két nyilatlan bimbó hajlik be. 
A második csokorban a felső tulipán a szív helyére került,
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s a szív pedig fölfelé álló hegygyei a közép szár tetejébe. 
A levelek tagozatlan széle tulipán levélre vall. E pár díszí
tés elrendezése, valamint festésének ideje is, majdnem telje
sen megegyezik a köpeezi (Háromszékül.) ev. ref. templom 
mennyezetének díszítéseivel s igy alighanem egy kéz müvei.

Hasonlólag a XYIII-ik századból való a m a k s a i  ev. 
ref. templom mennyezete is, melynek kék alapon 1766-ban 
festett, nagy mértékben renaissance munkának látszó díszí
tései magyaros jelleggel is bírnak, mert rajtok a styli-

zált virágok kiváló szereplése szembeötlő. Mindazonáltal 
több négyzet díszítésén megkísértő mestere az acantus 
levélnek divatos alkalmazását, s e mellett renaissance virá
gokat is festett, melyeknek nagy része a rózsabimbó felette 
conventionalisan kezelt alakját mutatja. (7. ábra.) Néhány 
virág pedig teljesen renaissance, noha egy birtokomban 
levő, közönséges bihari juhász által faragott sótartónak
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is fő virág-alakjával teljesen megegyezik. Minden bizony
nyal a természetből levont s nem átvett alak. A többi 
négyzetek virágai is leginkább stylizált rózsát ábrázolnak 
(III. L.) többé-kevésbé conventionálisan előállítva. Pár négy
zet virágalakja hasonlít nagyon a földi eperhez, bár fehér 
színe inkább a lapdarózsát ajánlja természeti előképül. 
E mennyezeten, a virágokhoz viszonyítva, a felette kisméretű 
levelek épen nem rózsa, hanem valami apró levelecskék 
természeti utánzásai, s a szárak menete is csinos voluták 
egymásutánja; miért is mesterének jártasságát a renaissance- 
ban tagadni nem lehet. A színek: kék alapon piros, feliéi-, 
zöld, sárga, mihez még a szárak szürkésbarna vagy vöröses 
színe csatlakozik. A mennyezetnél sokkal magyarosabb a 
maksai templom chorusának néhány festett virágcsokra, 
melynek egyenes szárból kétfelé lehajló stylizált virágai és 
leveleinek előképe a rózsa volt.

Feljegyzett évszámaik sorrendjében összefoglalva az álta
lam ismert s magyaros részleteik miatt leirt menyezeteket, 
cliorus- és oltár-részleteket, úgy találjuk, h o g y  a XVII-ik 
századra esik:  a csik-delnei mennyezet 1613, a m.-dályai 
1630, az enlaki mennyezet 1668 és a cs.-Somlyói kápolna 
mennyezete 1678, meg a cs.-rákosi festett fa-oltár 1691-ben; 
mig a maksai 1766, a köpeczi 1767, a tarcsafolvi mennye
zet 1700 s az enlaki cliorus 1770 évszámaikkal a XVIII-ik 
századból  valók.

Meg kell még emlékeznem a szt.-k irá ly i (Háromszék- 
megye) évekkel ezelőtt lebontott ev. ref. templomnak mennye
zetéről, melyet, mint mondják, a keletről hazakerült Gábor 
diák festett. Sok keresés után rá találtam a rég lebontott 
és elárverezett mennyezet maradványaira egy konyha és egy 
istálló fölepén s csakugyan sok törökös vonást mutatnak a 
kék alapra festett díszítések, ámbár nehány virágcsokra tel
jesen magyar. Egyen például tulipán mellett narcist és 
rózsabimbót találtam, kétfiilü virágcserépből kifejlődő sym- 
metrikus elrendezéssel. -

A felsoroltakon kivid még számos festett mennyezet 
található a Székelyföldön, de mivel nem igen mutatnak 
magyaros jelleget, itt, elhallgatom felsorolásukat.

Mindazonáltal mintaszerüségük és páratlan voltuk miatt 
nem hagyhatom említés nélkül két csucsivvel boltozott szén-
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tély festéseit, melyek dísz részleteikben a góth és renais- 
sance küzdelmét mutatják, úgy azonban, hogy a renaissance 
már kezd diadalmaskodni. Egyik a ritka szépségű s majd
nem teljes épségben fenmaradt m.-dályai (Udvarhelymegye), 
mely alighanem a XVI-ik századból való; s a másik a 
gyönyörű olasz renaissance szárnyas oltáráról hiressé lett, 
menasági rom. katli. templom mennyezete, szentély falába 
vésett 1655. évszámával, mely szám alkalmasint a festést 
s nem freskóinak bemeszelését jelzi.

A templom-mennyezetek után, azt hiszem, legczélszerübb 
lesz az istentiszteletnél alkalmazott ruhanemüek hímzéséről 
szólanom. A hímzéseknek úgy templomi, mint világi használatra 
szánt nagy száma nem megvetendő részét képezi, úgy itt a 
Székelyföldön, mint hazánkban bárhol: a magyar díszítési 
motívumoknak. Mielőtt azonban az általam látott és tanul
mányozott székelyföldi hímzéseket ornamentalis alakjuk és 
modoruk szerint csoportosítva fentartási, vagy lelhelyenként 
elősorolnám, általánosságban a következőket jegyzem meg.

A régiebbek- s talán legmagyarosabbaknak színe és 
visszája egy, s többnyire egy, két vagy három szintiek, s 
nagy szabatossággal dolgozvák. Az ilyen, mindkét oldalon 
egyforma, leginkább kendők- 'és törlőkön . alkalmazottakhoz 
legközelebb állanak technika s talán időre nézve is az olyan 
hímzések, melyeknek már van visszája, de a szin még min
dig csak egy, két, vagy három színből áll. Az ilyenek több
nyire házi fehérneműn, különösen ágyneműn használatosak, 
hol mindkét oldal úgy sem látszik soha. A  templomi tár
gyak, mint úrasztala-terítők, oltárterítők, kéztörlők, mise- 
ingaljak, majdnem kivétel nélkül mindkét oldalon egyenlőek 
még akkor is, ha csak az egyik oldal látszik, mint a mise-' 
ingeknél. Yan aztán egy más csoportja a hímzéseknek, a 
mely nem fehérneműre, de színes selyemre van varrva, hol 
már kivétel nélkül mindig csak egy oldalt találunk, mivel 
az ilyeket templomi, vagy világi ruhákra használták, s a 
bélés más oldalát úgyis takarná. Itt már a számtalan szín
árnyalat és a sok idegenszerü forma és beosztás a fehér
neműkön észlelhető egyszerű alak és színtől annyira elüt, 
hogy az idegen befolyás, ha nem is teljesen idegen modor,
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oldalon egyforma hímzések között találtam még sajátos kivi- 
telüeket, hol tudniillik az egész rajz sötét, fekete vagy 
barna színnel körül van rajzolva. Szövetük anyagát tekintve, 
többnyire igen réginek látszanak s a rózsalevél persa-ind 
modorú gyakori előjötté keletinek, vagy legalább is keleti 
befolyás alatt készülteknek bélyegzi. Ily finom kivitelű hím
zést Cs.-Somlyón négyet, Mikházon kettőt, Gv.-Szt.-Miklóson 
egyet, Sz.-Udvarhelyen kettőt találtam. Birtokomban is van 
kettő, s több helyen, nevezetesen a brassói ferenczrendi 
zárdatemplomban is láttam nehányat,

A hímzéseknek még két faját kell felemlítenem általános 
tájékozásul, mielőtt a részletekbe bocsátkoznám, t, i . : a ma is 
divó láuczöltésüt, s az e század elején dívott, nem a régi 
traditiók, de a természet egyenes szemlélése folytán keletke
zett, kissé naturális modorút, melynek négy példányát isme
rem K.-Yásárhelyről, s a Székely Nemzeti Múzeumból.

A brassó-, háromszék- és csikmegyei falvakban, vala
mint az oláh ajkú lakosoknál is jelenleg a keresztszemes 
hímzés a legszokottabb, bár a lapos öltésii is el van ter
jedve. Udvarlielymegyében e mellett még lánczöltéssel is 
igen sok legujabbkori hímzést láttam.

Legtöbb hímzést találtam a szt-ferenczrendi zárda-templo
mok ruhái között, hol a magyar motívumok valóban tömegesen 
jőnek elő, míg úgy az egyes katholikus, mint református eccle- 
siáknak csak egy-két ily hímzés van birtokukban; azért min
denek előtt eme szerzetes templomok hímzéseit sorolom fel.

Leggazdadabb a cs.-Somlyói convent, melynek számta
lan, minden modorú, régi és újabb templomi hímzett ruha
neműin 13 csigavonal, 6 virágtő és 16 szalag alakban ha
tározott magyar jelleg mutatkozik. A csigavonal alakú sarok 
díszítések középvirágai, kettőnek kivételével, mind rózsa és 
leveléből alkatott virágot mutatnak. Egynek középvirága 
tulipán, apró rózsabimbók- és acantus levelektől körítve ; 
egynek pedig búzavirág-, piros és kékszinü apró rózsabim
bók- és négyszínűn rózsákkal. Feltűnő a rózsa-középviráguak 
között egy zöld és piros szinü, egy minden levél nélkül 7 
rózsabimbót hordó, valamint egy piros-aranyszinben kivitt 
díszítés, melynek középrózsája nagyon hasonlít a persa sty-
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lizált virágokhoz (8. ábra). Mintaszerű a búzavirág közepü 
(L. az I-ső külön lapon az ötödik virágot), melyhez teljesen 
hasonló egy más csak aranyfonallal varrott rózsabimbó és 
egy a rózsalevélből alkotott középvirágu pirosas színben 
kivitt díszítés.

A virágtő-alakú szárakon leginkább rózsa és búzavirág 
és csak pár tulipán látható. Néhánynak rózsa-alakjai való
ban gyönyörűek s tanulságosak, mert a rózsát teljesen 
kinyílva szemben (en face) és bimbó-alakban mutatják oldalt

(en profilé). Kiváló egy ezüst- és aranyfonallal varrott oltár
terítő sarok-dísze, mert a magyarban szokásos három fő 
virágot egy csoportban egyesíti, t. i. a rózsát, tulipánt és 
búzavirágot, Egy más piros szinti sarokdísz pedig négy fész
kes virágot, alighanem Zinneát ábrázol, mig egy zöld színű
nek nagy virágai csupán búzavirágot mutatnák. Csinos és 
symmetrikus alakja által igen ajánlt egy zöld és arany 
színekkel hímzett oltártakaró-sarok, melyen két virággá alakí
tott rózsalevelet három rózsalevél fog körbe. E díszítések

4
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nehányán, leginkább a búzavirág kíséretében, megkapjuk a 
gyöngyvirágot is, miért is az ilyen hímzések korát nem igen 
lehet a múlt század végénél előbbre tennünk.

A szalagalakú díszítések között, a legegyszerűbb be
osztás mellett, hol az egymásután következő virágok egy 
egyenes, vagy kissé hajlított szárral vannak összekötve, a 
legfejlettebb beosztásút is megtaláljuk páros volutái- és virág
csokraival. A XYII-ik század közepéről való egy Casimirus

9. ábra.

Domokos erdélyi püspök tulajdonát képezett, ezüst alapon 
aranynyal hímzett misemondó ruha, melynek három részre 
osztott hátán napraforgó (9. ábra), rózsa, búzavirág s egy 
a rózsa és tulipán között átmenetet képező virágalak teszi, 
két oldalszegélyből kinőve, a szalagalakú díszítést. Ép ilyen 
egyszerű egy oltárterítőnek 1742-ből való piros- és aranynyal 
varrott szegélydísze is, melynek egymást váltogató, gyengén 
hajlott vonallal összekötött rózsája és rózsabimbója (10. ábra) 
alatt az egyenes vonalból apró, egymásután következő rózsa-.
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bimbó nó' ki. Éhez hasonló beosztást mutat egy más rózsa
szín, kék, sárga és arany színekben kivitt hímzésű oltár
t erí tő szegélye, hol azonban a rózsa közepén Jesus Hominum 
Salvator szavak kezdőbetűi, s a bimbóban pedig egy Mária- 
monogramm láthatók. E két betűs nagy virág között két-két 
kisebb rózsabimbó, vagy tulipán nyúlik fel.

Egyszerű beosztást mutat még egy más piros és kék 
fejtővel varrott szegélydísz is, hol két egyenes vonal között 
egy fel- és lefordított rózsa alkotja a szalagot co alakú

10. ábra.

szárvonallal összekötve. A szegélyező egyenes vonalakból pedig 
kis, három tulipánt hordó csokrok nőnek ki, kellemesen 
törve meg az egyenes vonalak merevségét. E szalag rózsája 
egy más piros - kék - zöld színű egyszerű hímzésen is előjő 
rózsabimbóval és rózsalevelekkel. Legfejlettebb szármenetet 
mutat azon oltárterítő szegélye, melynek közepén is látható 
egy köralakú díszítés. A virágból és szívből kiszökő egyenes 
középszár két oldalán egy-egy bimbó, s alatta volutás száron

4*



nagyobit virág van, melyek rózsát, vagy búzavirágot ábrá
zolnak. A középsó' nagy virág ugyan felette hasonlít az 
acantus stylizált virágához (L. az I-ső külön lapon a negyedik 
virágot), de mivel búzavirágból való leszármazása magyar 
díszítéseinken követhető, mun zárhatjuk ki magyar virág
alakjaink közül. E díszítés beosztásán és több változatot 
mutató színén felismerhető a finomabb renaissance rernini- 
scentia.

Nehány, egymásután következő virágcsokrokból alkotott 
szalagdíszt kell még felemlítenem az egészen magyar hímzések 
között, mielőtt az idegen jellegűekre térnék. Változatos for
mái és beosztása miatt egv sárga fonallal hímzett miseing 
alsó szegélydísze a legkiválóbb. Három darab, hatszirmú ro- 
sette által megszakított szárának középvirága búzavirágot mu
tat (L. az I-ső külön lap második virágát); mig az ezen csokorra 
következő, virágból kiinduló egyenes szár kétleveles felső 
virága rózsabimbó, mely felett a többi szárakkal egybe nem 
kötve, teljesen szabadon a búzavirág egy igen szépen styli
zált teljes alakja látszik. A leirt két csoport ismétlődése 
alkotja a szegélydíszt egyszerű rózsa és vékony búzavirág 
levelei között gyöngyvirággal. Más, szintén külön álló csok
rokból alkotott szegélyen az alsó egyenes vonalból lecsüngő 
rózsabimbók fejlődnek ki, minden két csokor közé hason
lóan két-két bimbóval a vonal felső oldalán. A csokor virá
gait két rózsabimbó képezi, melyek közül hat, kör alakú 
száron a nagyobb középsőt köríti. E díszítés színe is sárgás, 
alighanem a színehagyottság miatt. Csik-Somlyón is van 
oltárterítő-szegély, egy nagy levél mellett egy nagyobb s 
két kisebb virágból álló csokrok egymásutánjával, mely tel
jesen azonos az 1881. évi országos nőiparkiállitáson volt s 
a Nagym. Földmivelés, Ipar és Kereskedelmi ministerium 
által „Kiváló díszítmények" czimén kiadott füzet VH-ik lap
jának A) díszítésével.

A Somlyói zárda-templom hímzéseinek idegen, talán 
persa vonást eláruló finom kivitelű sötét színű kör
vonalakkal szegélyezett díszítései között legszebb egy 
virágtőszár-állású csokrokból alkotott szegélydísz egy kéz
törlő kendőn. A középső rózsalevelet két nagy búzavirág, 
két nagy rózsa vágj- tulipán és három kisebb bimbó veszi 
körül. A  színek: piros, sötét és világos kék, zöld, sárga
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és barna. Említésre méltó még egy „Haller Anna 1 802“ fel
iratos oltártakaró-szegély is Cs.-Somlyón. Fonást utánzó, 
vékony szárakból alkotott szegély fölött virágtőszárhoz leg
inkább hasonlító csokrok vannak valami pillangós virággal, 
piros, kék, arany és világos sárga színekben.

A soinlyói után hímzett templomi ruhanemüekben leg
gazdagabb a m ik  h á z i  (Maros-Torda m.), majd az csztel- 
neki kolostor (Háromszék m.), noha a szárhegyi (Csik in.), az 
udvarhelyi és brassói ferenczrendi kolostorok is igen sok 
szép hímzéssel dicsekedhetnek.

11. ábra.

A mikházi oltárteritőkön látható 15 díszítés nagy része 
inkább virágtő-alaku szárakkal, mint csigavonallal van ké
pezve, s legnagyobb részük virágai stylizált rózsát, vagy 
rózsabimbót mutatnak, néhány búzavirág- és tulipánnal. Két, 
külső' oldalukon rózsalevelekkel díszített csigavonal közép
virága rózsát és rózsabimbót ábrázol piros-arany-zöld, majd 
piros-arany-ezüst színekben. Egy 1793 feliratos sarok
díszen három nagy és két kis tulipán látható piros, arany,
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ezüst fonallal varrva. Találunk itt szívből kiinduló szárakon 
csupa rózsaleveleket, vagy tulipán- és rózsából alkotott át
meneti virágokat és a tiszta rózsa-alakok mellett, egy zöld 
színű sarokdíszitésen pedig tulipánt és búzavirágot,

Az egyszerű szalagok között piros, zöld, arany és 
barna selyemmel hímzett, 1763 feliratos oltártakaró szegély 
vonja magára figyelmünket rózsa-alakjai által. Majd egy 
más, középen keresztté alakított buzavirágos szegély-díszt 
figyelünk meg, melynek két szélső csokrain, valamint két 
nagyobb volutájában rózsa- és borostyánhoz hasonló apró le
velek láthatók 1768 évszámmal. E díszítés szilié piros, zöld, 
arany, kék és barna. Egy oltárterítő csokraiban a rosette 
mellett turbán liliom (11. ábra), egy másikban pedig szegfű 
és tulipán látható, nem csak jelzett, de csokorrá alakított 
kék színű kötőszalaggal egygyé erősítve. Egy 1753 feliratos 
szegélydísz csokrán a középszár szivalaluí bimbóját két ol
dalt egy-egy búzavirág támogatja, közép kiinduló száruk 
tövénél egy-egy nagy stylizált rózsalevéllel. Ezen díszítés 
alakjával teljesen megegyezik az udvarhelyi zárdatemplomnak 
egy kék-sárga színben kivitt csokra, csakhogy e levél alól 
még két bimbó fejlődik ki és hajlik le egész az alsó vi
rágot képező levélcsomóig, mely a mikházin szintén hi
ányzik.

Szólanom kell még egy felette egyszerű beosztású sze
gély-díszről, hol egyenes vonalból fölfelé két levél- és rövid 
szárral egy-egy nagy búzavirág nő ki, mely fölött egy ke
rülők fele képez az alsó egyenes vonallal zárt idomot. E fél 
kerülék külső oldalán ép úgy apró rózsabimbók következnek 
sűrűn egymásra, mint a fő egyenes vonalnak alsó oldalán. 
Ily kis virágokat bordó, egymás mellé rakott fél kerülékek 
képezik a szalagot, folytonosságot az egyenes vonal által 
nyerve, ügy Somlyón, valamint a Székely Nemzeti Múzeum
ban is van ily szalagdísz, de gyűjteményembe is került egy 
Gy.-Szt-Miklósról. Az ilyen félkerülékes idom ruha-díszitésül 
is szokott használtatni, mikor is aztán az alap színes bőr, 
bársony, vagy színes selyem-szövet, s a díszítés pedig arany 
vagy ezüst fonallal varrott.

Az e s z t e ln e k i  zárda-templom hímzései között 6 vi
rágtő- s néhány csigavonalalakú magános sarokdíszt találtam. 
Kettőn virággá alakított rózsaleveleket, egyen igen szép öt
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szirmú rózsákat láthatni (12. ábra) a szívből kiinduló rózsa
levél- és bimbókkal ékesített virágtő-száron. Ez utóbbi szárai 
és levelei zöld és arany színűek, mig a rózsaszirmok piro
sak. Két csigavonal közepén igen szép tulipánt, mig mellette 
a belülről ldhajló, apró szárakon, apró levelecskék társasá
gában stylizált rózsalevelet és rózsabimbót látunk piros és 
arany színben. Egy piros és sárga színben kivitt sarokhim- 
zésen a kötött virágcsokor egyetlen nagy virága a fészkesek

családjából nyújt tetszetős virágalakot (4. ábra), négy kisebb 
tulipánja mellett.

Az esztelneki zárda egyszerű szalagdíszitései között 
egv Humerale (vállkendő) szegélydísze még eddig elő nem 
fordult beosztást mutat, mert az összekötő egyenes vonal fe
lett körök váltakoznak egy szál, szívből kinövő búzavirággal, 
melynek szirmai keresztté vannak alakítva. A körök köze
pére távlatilag rajzolt nagy búzavirág mellett, a köralakú 
szárból jobbra és balra kiszökő apró levélkék, kacsók és
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háromszirmú virágocskák látszanak még. A díszítés színei: 
piros és sárga. Egy más szalagot a hullámvonal-alakú fő
szárnak le- és fölfelé fordított rózsabimbói képeznek piros és 
arany színekben. Van itt a Somlyóival teljesen azonos sza
lag is, monogrammos rózsái között két-két tulipán- és rózsa
bimbóval, csakhogy itt a színek egyszerűbbek: sárga és 
piros.

Gyönyörű, s rózsa alakjaiban (13. ábra) tanulságos egy 
kék színű fátyolnak főszármenetében hullámvonalat ábrázoló

13. ábra.

díszítése is, melynek sarok nagy rózsájából (14. ábra) kiin
duló szárán mindig kisebb és kisebb rózsabimbók adják a 
feltűnőbb foltokat, közben egy-egy nagyobb rózsalevéllel és 
számtalan apró levelecskével.

Az esztelneki zárda-templom két hímzett misemondó 
ruhájáról sem szabad megfeledkeznem, melyeknek díszítései 
nem épen a legmagyarosabbak ugyan, de mivel magyar vi
rágok előképei, mivel utánzataik meglehetősen elterjedtek, e
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alapon arany fonallal varrott, volutás szárai között valami 
fészkes virágot, alighanem búzavirágot hord; mig a másik 
piros és kék selyemből kirágott, és arany csipkével ékített 
rózsáit színes selyem és zöld bársony alapon, egymás fölött, 
mintegy fölfűzve mutatja.

S z á r h e g y e n  (Csik m.j tiszta magyar motívumot nem 
igen találtam, hihetőleg a fehérnemű-hímzéseket nem tudták 
megmenteni a zárdát nemrégiben elhamvasztott tűzvésztől, a

mentésnél az értékesebb miseruhákra szorítkozván. Van itt 
két gyönyörűen hímzett misemondó ruha (Casula), melyek 
aligha nálunk készültek. Az egyiknek vörös selyem alapján 
elszórt virágok vannak konkoly, ibolya, búzavirág, szegfű, 
tulipán, pipacs és turbánliliom stylizált alakjaival. Mivel 
ezen virágok nagyrésze számtalanszor képezi tárgyát a ma
gyar díszítéseknek, magyar hímzésnek is tarthatjuk, bár al
kotója nem a régi traditiók után indult, hanem egyenesen a 
természetből merített.
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Egy sötétzöld színű kehelytakaró sarokcsokrai rózsát, 
rózsabimbót és szegfűt ábrázolnak ezüst, valamint több szín
árnyalatot mutató piros és zöld színekben. Az egyik cso
kor szívből indul ki, inig a másikon két csokrú szalagkötés 
látszik. Egy más kehely takarón hasonlólag rózsa- és rózsa
bimbóból álló virágokat látunk, melyek ép úgy, mint az 
előbbi kehelytakaró díszítései már inkább magyaros formát 
mutatnak, mint a fenn említett hímzett casulák. Egy régi 
manipuluson legfőbb hímzett virágának, a búzavirágnak kí
séretében apró tulipánok és rózsalevelek láthatók.

Az u d v a r h e ly i  ferenczrendi zárda-templom hímzett 
fehérneműi között, a szalagok mellett négy csigavonal és 
három virágtő vonja magára figyelmünket. A csigavonalak 
egyike, a mely nincs úgy behajlítva, hogy középső legna
gyobb virágát körülfogná, s így mintegy átmenetet képez a 
virágtő és csigavonal között, szívből kiinduló főszárán búza
virágot hord, egy nagy csipkés levélbe belérajzolva, mely 
mellett az apró rózsalevelek és pár szőlőfiirtöcske egészen el
vész. Színei: piros és zöld. A más két csigavonal közép
virága rózsát mutat piros és arany színekben. Az egyik
nek a főszár belsejéről annak külső oldalára kihajló bim
bói szintén a rózsabimbóra vihetők vissza, mig a másik 
főszárának mindkét oldalán kiszökő gyéren tagozott szélű 
levelek és háromszinű virágok között a szivalakú bimbók 
inkább a búzavirág bimbójához sorozhatok. A virágtő-állású 
szárak között egynek középső virága tulipánt (en profil), 
s két mellette lévő ötszirmú rózsát (en face) és egy hat
szirmú virágot, narcist vagy turbánliliomot (en face) áb
rázol. A szárak egy nagy rózsalevélben vesznek el, haj- 
lásaik között rózsabimbókat és rózsaleveleket hordva. A 
más két virágtő egyikén négy nagy rózsát, s másikon 
négy, virággá alakított rózsalevelet látunk piros és ezüst 
színű selyemmel varrva. A virágtőszár-állásnál a jobbra 
és balra hajló két szár között keletkezett mandorla- 
alakú térséget számtalan díszítéseinknél nem levél, vagy 
a szintén nagyon szokásos összekuukorodó kacs által ta
láltam betöltve, hanem mint itt is, pontok, pettyek által. 
A rózsalevél virággá alakított formája teljesen perzsa ugyan, 
de mivel nemzeti ornamentális anyagunkkal nagyon rokon
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volt, átvettük s mint sajátunkat használjuk. A hosszan 
tartó török uralom nem maradhatott minden befolyás nélkül 
műiparunkra, sok formával gazdagítá ornamentikánkat, me
lyeket vagy teljes alakjukban vettünk át, vagy a keleti be
folyás alatt keleti formák reminiscentiájaként születtek s 
meggyökereztek.

A sarokdíszitések között figyelemreméltó még a már 
említett idegenszerű két hímzés. Az egyik sötét körvonalak
kal szegélyezett fővonalában 6-alakú szárán tömör búzavirá
got és apró öt-hatszirmú fehér virágot hord. A másik 
épen ilyen technikájával egy egyenes, felső végén meg
hajlított száron, négy virágot alkot: két rózsát és két 
rózsává alakított rózsalevelet, úgy azonban, hogy az egyik 
oldalon a felső rózsa mellé levél jut. Közben apró bimbócs- 
kák és rózsalevelek töltik be az üres tért. Szine piros, 
kék, zöld, sárga. Ez utóbbi díszités négy nagy virága tel
jesen azonos a magyar virágtő-szár virágállásával, noha csak 
egy középső szára van; miért is, tekintve idegen technikáját, 
virág- meg levélalakjait, az előbb leirt hímzéssel együtt, ha 
nem is mondható magyarnak, befolyása a magyar modorra 
okvetlen volt, mivel, mint már emlitém, elég számos pél
dánya maradt még reánk. Ez pedig annyival inkább figye
lembe veendő, hogy a szövete felette vékony és fátyolsze- 
rüen laza, tehát könnyen pusztuló.

Az udvarhelyi zárda-templom egyszerű szalagdíszitései 
között egy kék és sárga színben kivitt 1745-ből való oltár- 
terítő-himzés a legegyszerűbb. Az egyenes vonal fölött 
a búzavirág két alakja (Lásd az I-ső külön lap 3. áb
ráját) váltakozik egymással Jesus Horn. Salvator kezdő 
betűiből alkotott monogrammal és S P  E  H  betűket 
hordva közepükben. Ez utolsó négy betű alkalmasint az aján
dékozók neveinek kezdőbetűi. A felső nagy virágok csak 
rövid szár által vannak az egyenessel összekötve. Az egye
nes vonal alsó felén apró, a búzavirág egy szirmából alko
tott virágok következnek sűrűn egymásra.

Más két szegélydísze az udvarhelyi zárda-templomnak 
különálló virágok- és virágcsokrokból van alkotva. Az egyik 
szegélyt kék és sárga színben kivitt virágcsokor alkotja cse
kély távolságban többszöri ismétlődésével. A középső egye
nes szár négy levél által képezett virágból indul ki felső
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végén a búzavirág bimbójából képezett szóalakkal, melynek 
két oldalán egy-egy kinyílott búzavirág van, melyeknek 
szárai egy-egy stylizált, nagy mérvben kivitt rózsalevél tö
véből indulnak ki. E rózsalevelek alatt a középső" szóalak
hoz hasonló bimbók hajlanak lefelé. A mikházi zárda-tem
plomnak is van ilyen szegélycsokra 1753 évszámmal, csak
hogy ott az alsó két bimbó és alsó középvirág hiányzik.

Az egyes virágokból alkotott szegélydíszek között ki
váló egy kéztörlő kendő hímzése, kopott, fekete színével. 
A rendesen magánosán használt csigavonal váltakozik itt 
egymással, midőn is az üresen maradt közöket egy-egy 
szál tulipánvirág tölti be. A csigavonalak közép, nagy ró
zsája a perzsa stylizált rózsára emlékeztet (L. a 8. ábrát), 
bár megnyujtott szirmai a magyar búzavirág átmeneti alak
jává teszik. Az ilyen különálló csokrok- és virágokból alko
tott szalagdísz sokkal gyakoribb a magyarban, mint a meg
szakítás nélkül tartó, folytonos szálakkal alkotott szalag. E 
szervi összefüggést nélkülöző szalagdísz általános aesthetikai 
szempontból hátrányosabb ugyan a folytonos szármenetű be
osztásnál, de magyarosabb.

Több hímzett casulája és kelielytakarója van még a 
sz.-udvarhelyi zárdának, azonban mind olyannyira magukon 
hordják a roccoco-jelleget, hogy daczára számtalan stylizált 
viráguknak, úgy a szárak beosztása, mint a kötőszalagok s 
a virágok alakja miatt nem épen tarthatók magyarnak. Egy 
kehelytakaró rózsa- és rózsalevélből alkotott szegélydísze mu
tat ugyan magyaros virágalakokat, különösen a sarokrózsa, 
noha ezen is a köpeczi mennyezet leírásánál említett perzsa 
vonás észlelhető.

A ferenezrendi zárda-templomokon kivül, nagyobb számú 
hímzett, templomi ruhanemű birtokában van még a gy.- 
sz t . -m ik lós i  örmény parochia. Nehány magyar hímzés, 
azonkívül úgy a csicsói, ménasági, gelenczei, delnei, karcz- 
falvi stb. rom. kath., valamint a köpeczi, maksai és több 
ev. ref. templomok birtokában is "van, melyek közül a szeb
beket nem hallgathatom el a gy.-szt.-miklósi örmény tem
plomnak renaissance, és természetutánzást mutató, gazdag 
arany és ezüst, örmény hímzései* mellett van nehány vi

* Régebben az örmény nők díszruhái voltak, azonban idők múltán más 
divat kapott lábra és a templomnak ajándékoztattak.
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rágtő-állásu sarokdísze, igen szép rőzsaalakokkal és tulipán
nal. A gy.-szt.-miklósi parochialis templomnak is van pár 
csigavonalos sarokdísze, középen rózsával s külön rózsabim
bókkal zöld-arany és piros-sárga sziliben. Egy kéztörlő dísze 
pedig szegfűt és gyöngyvirágot mutat arany contour vona
lakkal. Ménaságon egy zöld-kék-aranyszinű sarokhimzés közép 
nagy virága stilizált búzavirág (L. az I-ső külön lap 1-ső 
ábráját), mig egy oltárterítő szegély-sarokdísze a rózsa és 
rózsabimbók, meg egy csillagalakú virágocska kék szalaggal

15. ábra.

összekötött csokrait mutatja. Egy más oltárterítő sarkán pedig 
az igen apró-levelű középszár tulipánt (15. ábra) és szeg
fűt hord.

A g e l e n c z e i  rom. katli. templomnak egy virágtő- és 
két csigavonalas sarokdísze és egy fekete meg arany fonal
lal varrott oltárterítő-szegélye érdemel különösen említést.

A virágtő-állású száron bárom egyforma, talán ró
zsavirág, két rózsalevél és két eper- vagy szederszem talál
ható. A földi eper a számtalan virág mellett, néha szin
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tén előfordul magyar díszítéseinken majdnem egyedüli gyü
mölcs-díszül. Hímzésünk szine piros-arany; inig a másik, 
középvirágában tulipánt mutató, kiliajló rózsalevéllel és apró 
tulipánokkal ékített csigavonalas sarokdísz piros-ezüst szinti. 
Egy másik csigavonal kiliajló rózsalevelekkel középen igen 
szépen stylizált rózsát hord ékül.

Az említett gelenczei oltárterítő-szegély a szokásos szár
állást mutatja, búzavirág- és stylizált madáralakjaival két c/> 
alakú szár össze van kötve és a kötésből egy közép egye
nes és egy-egy jobbra és balra hajló szár nő magasabbra. 
(Lásd a 2-ik ábrát.) A középső egyenes, valamint a két 
volutás szár két végén is virágok, s a többi szárakon bim
bók láthatók. A csik-csicsói templom virágtő-szárú sarok- 
himzései egyikén három stylizált rózsa látható két leveles 
bimbóval, mig más kettőjén a búzavirág alakjaival ta
lálkozunk. Az első színei piros-ezüst-; egyé piros-sárga- 
barna, s a másiké arany. Yan még egy kék színű sarok- 
díszités Csik-Csicsón, melynek virágait a turbán-liliom szolgál
tatta szemben és oldalt ábrázolva. (16. ábra.)

A k a r c z f a lv i  Nagyboldogasszonyról nevezett templom 
hímzései között két csigavonal érdemel említést, középen 
tulipán-virágokkal. Mindkettőnek apró kihajló virágai tuli
pánt mutatnak, de az egyiknél befelé is hajlanak apró virá
gok, melyek között a tulipán-alak mellett fészkes növény 
virág-alakja is kapható. A delnei templom-hímzések között 
egy fekete színű, selyemmel varrott oltárterítő szegélye fel
tűnő, egymás mellé helyezett virágtőszárú csokraival. Bú
zavirágból és tulipánból alkotvák e szalagnak összes vi
rágai.

A k ö p e c z i  ev. ref. templom hímzett úrasztala-terítő- 
jén két csigavonal- és két virágtőszár-állású sarokdíszités 
kiváló. Az egyik piros-arany színűnek úgy közép, mint 
külső kis virágai tulipánt mutatnak a főszár kezdetén két 
nagy rózsalevéllel; mig a másik arany- és ezüstfonallal 
varrottnak közép nagy virága rózsát ábrázol, apró bim
bóktól és levelektől körítve.

A két virágtő egyikén négy nagy rózsavirág van min
den levél nélkül, néhány a magyarban szokások kacscsal 
vagy összekunkorodott bajuszszal; másikán pedig két szegfű
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és két szál gyöngyvirág piros, kék, zöld és barna színek
ben. A niaksai ev. ref. templom két úrasztala-terítőjének 
sarokdísze csigavonal-alakú főszárának közepén, egy levéllé 
alakított rózsát és búzavirágot láthatni a fővirágok leveleitől 
és bimbóitól körítve.

A h om oród -szt-m árton i ev. ref. templomnak is van 
egy hímzett urasztala-takarója, sarkán virágtő-állású csokor

ral. Az állítólag 1772-ben készült himzésnek sarok-virágai 
a búzavirág különböző alakjait mutatják, nehány tagozott 
levél kíséretében.

Nem szabad még elhallgatnom a sz .-erzséb eti (Udvar
helymegye) ev. ref. templom 1801-ben készült úrasztala- 
teritőjét sem, melynek úgy volutái, mint a két voluta közül 
kiszökő, s alsó végén szívben végződő három magasabb szár
virágai s bimbói mind búzavirágot ábrázolnak profilben és
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távlatilag. A tagozott szélű levelek előképe az acantus 
lehetett. Színe: piros, kék, sárga és barna. Van még 
egy hímzett térítője a szt-erzsébet ev. ref. templomnak, 
melyen N. K. betűk és 1822 van felvarrva piros fej
tővel. E szalag hullámvonal-alakú főszárai a sarkokban 
egy edényformában egyesülnek, méh' fölött öt nagy virágot, 
s több apró levelet hordó, kötött csokor látszik. A virágok 
bár a gyenge kivitel által meglehetősen elferdítve, mégis elég

felismerhetően mutatják a búzavirágnak a magyarban honos 
többféle alakját.
• A Székelyföldön a hímzések legnagyobb tömegét a S z é 
k ely  N em zeti M ú zeu m ban  találjuk felhalmozva.

A véletlen különös szeszekéként itt már nem a magá
nosán álló sarokdíszitések csigavonal- és virágtőszárát, hanem 
a szalagalakú szegélydíszitéseket találjuk nagy számban. Van 
csigavonal és virágtőszár is néhány, de azok is sűrűn egy
más mellé rakva, szegélydíszt képeznek. Ilyen egy 17 76-ban
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Nagy Ilona által varrott pámahaj, * négy rózsalevelével (mú
zeumi szám 282), s egy más zöld színű selyemmel varrott 
lepedő-szél (múzeumi sz. 441), melynek virágai rózsabim
bónak tulipánba átmenő alakját mutatják (17. ábra). Azon
kívül egy kötény alján (muz. sz. 458) a szívalakú levélből 
kiinduló csigavonalak középvirágául liasonlólag ily átmeneti 
alakját találjuk a rózsabimbónak a főszárról ki- és befelé 
hajló apró tulipánocskák között. Nyolcz szalagnak teljesen,

18. ábra.

négynek kis változtatással azon, már említett legközönsége
sebb beosztása van, hol két egymást végeiken érintő co 
alak közül egy egyenes és két hajlott magasabb szár nő ki 
végeiken virágot és bimbót, vágj’ virággá alakított leveleket 
hordva.

Az ily beosztású szegélydíszitések között kettőnek virá-

v iielehimezve; „NAGY ILONA 1776 K szt: V arrottá“
5
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gait búzavirág (18. ábra) és viola adják magasabbra nyúló, 
oldalt lehajló száraikon vagy a búzavirágból, vagy a viola 
virágjából alkotott levélalakkal (muz. sz. 617 és 1606). Itt 
a két volutát a közülök kiszokó' három szárral nem szalag 
köti, de egy-egy szív foglalja össze. Az egyiknek piros, kék, 
zöld és sárga, a másiknak piros színe van. Egy másik 
(muz. sz. 446) piros és ezüst fonallal varrott párnahajnak 
hasonlóan búzavirágot (Lásd a 3-ik ábrát), vagy valami más 
fészkes virágot mutatnak a volutákban és a közép egyenes 
száron levő virágai, a díszítés alatt levő egyenes vonal alsó 
felén sűrűn egymás mellé rakott, lefelé növő virágalakjaival 
együtt, A most. leírttal teljesen azonos elrendezésű és színű 
más párnahaj (muz. sz. 447) csak abban különbözik elő
zőjétől, hogy itt a búzavirágok stylizált rózsabimbó alakok
kal váltakoznak; nehány szintén alkalmazott levél, inkább 
rózsalevélnek, mint acantusnak látszik.

Egy lepedő-szél (múzeumi szám 620) pirossal és arany
nyal varrott volutái tulipánt és rózsát, felnyúló egyenes 
szárai a rózsának a fészkesekhez közelitő átmeneti alakját, 
s kétfelé hajló szárai pedig rózsalevelet hordanak. Úgy itt, 
mint az előbb leirt párnahajon a csokor összekötését jelző 
szalag szemlélhető.

Egy sárga, zöld és kék fonallal varrott párnahaj rózsái 
kétfelé hajló magasabb oldalszárain egy átmeneti alakú tuli
pánnal vannak élénkítve, mig a volutás szár közepéből ki
növő levelei az acantusra vallanak. A szárak csomó pontján 
a kötés itt is látható.

Tan négy terítő szegélydísz a Székely Nemzeti Múzeum
ban, melyeket madáralak is élénkít, Egynek (muz. sz. 772) 
zöld és arany színű virágai tulipánt ábrázolnak (19. ábra), 
mig egy másikon a búzavirág és a tulipánból összeszerkesz
tett nagyobb virágok mellett az apróbbak tanulságos példáját 
nyújtják a virág-stylizálásnak. Egy egészen szembe látszó, 
talán őszi rózsát ábrázoló virág mellett egy más, vele telje
sen azonos virág látszik, csakhogy egy szirma sokkal nagyobb 
a többinél, mi által sok virágalakunk keletkezése meg van 
magyarázva. (Lásd az 1-ső külön lap 6-ik idomát.) E díszí
tés színeit a több fokozatú kék mellett zöld, sárga, barna 
és arany képezik.
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A harmadik madáralakos szegélydísz (múzeumi szám 
—  85) sarokvirága egy tulipán, mellette két oldalt egy- 
ogy madár vau, s alatta a sarkon szív által összefoglalt 
voíutábau egy négyszirmú rosette, mig a co idom másik 
volutájában rózsa látszik profilben. A keriilék alakú szalag
gal összekötött két voluta közül egy szegfű nő ki, mely 
mellett a bimbók helyén hasonlóan két madár látható a 
szegfűtől elfordított fejjel az <*> alakú szárak legfelsején

állva. E díszítés színei: piros, kék, zöld, ezüst és barna. 
A negyedik terítőszegél}' díszítései között a madár mel
lett még szarvas is van. Virágai egy olasz renaissance 
virág, rosette és pompás nőszirom (Iris germanica) a víz
szintes vonal felett, mig alatta apró szegfű és tulipán vál
takozik egymással. A központot képező olasz renaissance 
virágból alkotott virágidomot (Lásd a Il-ik külön lap 
G-ik idomát) némi változtatással több teljesen magyar him-

5*



zésünkön is feltalálhatni, s mivel nagyon hasonlít a rózsa 
némely alakjaihoz, a magyarban meghonosodott virágnak 
tekinthetjük (Lásd a Il-ik külön lap 2— G. idomát), bár 
az alatta alkalmazott acantuslevél nagyon emlékeztet az olasz 
renaissanee-ban oly gyakori delphin-re. Az elég sűrűn közbe
szőtt állatalakok használata sem magyaros, valamint a pom
pás nőszirom itt alkalmazott stylizált virágát sem láttam más 
díszítéseinken: mégis félreismerhetlen a rokonság egyéb sza
lagalakú díszítéseinkkel. Lgy látszik az olasz renaissance 
nagy befolyással volt mind a beosztást, mind virágalakjait 
tekintve, nemzeti díszítési modorunkra.

Négy párnahajvégre alkalmazott hímzett diszitése a 
Székely Nemzeti Múzeumnak két egyenes vonal között futó 
hullámvonalat mutat főmenetében, egy föl- és egy lefelé fordí
tott virággal. Az egyik (mnz. sz. 1820) zöld fonallal varrottnak 
virágai rózsát és rózsabimbót ábrázolnak, a két szegélyező 
vonal két külső oldalán apró, három virágból álló csokrocs
kákkal. Éhez hasonló beosztású szalagdíszt láttunk már Csik- 
Somlyón piros és kék színű selyemmel varrva. Az említett 
cs.-Somlyóival majdnem teljesen megegyezik egy másik piros, 
sárga, zöld és fekete selyemmel varrott párnahaj dísze (mnz. 
szám 310), míg egy likaesos, fehér hímzésű párnahaj díszí
tésének szárai már közép rózsájából (Lásd a Il-ik külön 
lap 4-ik idomát) kétfelé indulnak ki és hasonlólag rózsa
bimbót és rózsalevelet hordanak.

Igen szép egy más párnahajuak (múzeumi szám 255) 
piros-arany színekkel varrott hímzése, melyen két külön
böző alakú rózsa között egy-egy rózsalevél ismétlődik, 
melyből fenn és lenn is egy-egy profilban rajzolt rózsa
levél és rózsabimbó nő ki. E díszítésen a rózsalevelet 
két állásban, szemben és oldalt látjuk síylizálva. Két telítő 
szegélydíszét kell még felemlítenem, melyeknek egyikén, a 
mely állítólag 1G70-ben készült, rózsa és búzavirág válta
kozik egymással az alsó szárból felnövő nagy rózsalevelek
kel, kisebb rózsabimbókkal és pillangó alakú apró virágok
kal ; inig a másiknak virágait körzővel szerkesztett rosette és 
tulipán adják (Lásd a Il-ik külön lap első idomát.), le
véldíszül a rózsalevelet alkalmazva. Az első piros - ezüst 
(muz. sz. 253), a második (muz. szám 448) kék, ezüst.
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arany, halványsárga és piszkoszöld színű. A szalagalaku 
díszítések között feltűnik még egy a rózsalevélből alkotott 
nagyobb és apró tulipánvirágokkal ékített kék selyemmel 
varrott párnaliajdísz, melynek szárai nyolezasokat alkotó kör
fonattá idomulnak két-két nagyobb virág között. (L. a III. 
külön lapot.)

Nehány párnahajdísz a Székely Nemzeti Múzeumban 
felette naturalisticus virágalakokat mutat. Kettőn e felírás 
áll: „Varrottá Kovács Ilona 1814-ben“ . Az egyiken kehely- 
ből indulnak ki a Ivét oldalt egyenlő volutákat alkotó szárak, 
közepükön egy-egv renaissanee virággal. A kehely felső szélén 
fölül lévő tért pedig a belőle jobbra-balra kihajló rózsából, 
tulipánból és szegfűből álló virágok töltik ki. A két külső 
voluta renaissanee-virágja alá stylizált rózsabimbó hajlik le, 
szárán kisebb-nagyobb rózsalevelekkel. A másik párnahajon 
a kehely helyén kétfülű kosarat találunk, s a főszár csak 
kötve van a kosár füléhez s nem a kosárból indul ki. A virá
gok ugyanazok, csak buzakalászszal és egy kicsiny csészés, 
kék virággal vannak szaporítva. E két díszítéssel majdnem tel
jesen azonosat találtam a k.-vásárhelyi zárdatemplom egy térí
tőjén és egv a városban lévő párnabajon. E négy hímzést egj- 
kéz teremthette, mert a múzeumi párnahajak is K.-Vásárhely 
vidékéről valók. A beosztás renaissanee, a virágalakok pedig 
a természetből elvontak. Úgy látszik, a jelen század elején 
kezdték elhagyni a régi traditiokat s egyenesen a termé
szetből merítettek. A most leírtakkal azonos beosztást mu
tat, még két párnabaj díszítése. Az, egyik piros-zöld színű 
(múzeumi szám 311), a másik állítólag 1790-ből való, 
„Szőcs Teréz “ feliratos, sárga-fekete.

A Székely Nemzeti Múzeumnak sz ínes  a lapra  var
rott hímzései között egy sárga fátyol és egy sárga selyem 
alapú, számtalan rózsa (Lásd a 11. külön lap 2-ik idomát), 
rózsabimbó és rózsalevél alakkal bővelkedő díszítés vonja 
magára figyelmünket (muz. szám 444) apróbb szegfű, szarka
láb (Delphinium consolida) és kecskerágó alakjaival. A be
osztás mesterséges s a virágok és levelek kissé naturalisti- 
kusak, de azért a magyar jelleg elvitázhatlan.

Az ú jabb  időben  a régi lapos öltéséi hímzések hehett 
a könnyebb kivitelű k e r e s z t s z e m e s -  és lánczöltés jött di
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vatba, miért is a népnél nagy számban található párnahaj
végek és lepedőszélek többnyire ily modorban vannak készitve. 
A virágok neme és alakja azonban megtartó a régi traditió- 
kat, sőt a beosztásban sem szemlélhetünk semmi, a régiektől 
nagyon elütőt. Udvarhely megyében, Szt.-Erzsébet tájékán, 
számtalan piros és kék fejtővel varrott ágynemű hímzést 
láttam, melyeken a szívből, virágból, vagy virágvázából ki
növő csokrokban a rózsa, rózsabimbó, búzavirág, tulipán és 
szegfű könnyen felismerhetők. Azonkívül e vidéknek sajátos 
virága még a turbánliliom is.

A Székelyföld rég i  és u j a b b k o r i  h ím z é se i  után 
agyag iparának  s f e s te t t  ház i -butora inak  motívumai
ról kell még megemlékeznünk, hogy műipari termékeinek 
minden faját tárgyalhassuk. A ki csak egyszer járt is Er
délyben, az okvetlen találkozott ama hosszúnyakú, egyfiilű 
kancsók nyúlánk alakjaival, melyeket Kolozsvár vidékén 
epres-korsónak, Udvarhelyszéken pedig „bokáj kossó “ -nak 
hívnak. Minden közönséges székely háznak falán, közvetlen 
a gerendázat, alatt, festett fogasokon látjuk felakasztva ezen 
kék, zöld, sárga, vörös és barna szinti ékitményes bokájok 
(Pokale) nagy számát.

Eme korsók díszítése, beosztás tekintetében, több válto
zatot mutat. A legegyszerűbbek azok, melyeknek elején min
den szalagdísz nélkül van egy szál virág a sötét alapra be- 
karczolva vagy festve. Díszesebbek azok, melyeknek a füllel 
ellentétes oldalán három virágból és több levélből álló csokrot 
látunk. Az ilyeneken már a korsó nyakán, a virágcsokor 
felett széles, több szinű és leginkább sachtáblás vagy hullám
vonalas szalag-ékitmény van. A virágcsokor alatt is szalag 
van, mely legtöbbnyire egyszerűbb a felsőnél; azonban a 
felsővel egyenlően díszes, széles szalag sem ritka. Ezen alsó 
szalagok helytelenül bár, de igen gyakran a kancsó legna
gyobb dudorán vannak alkalmazva, s nem az alsó össze
szűkülő részen. A kancsó előoldalán, a csokor helyén akár
hányszor madár- vagy más állatalakot találunk, s a csokor 
virágait körülötte, mellette és alatta. Az ilyen, két szalagos
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beosztáson kívül gyakori a három szalag is, midőn t. i. egy 
a kancsó szájánál, egy a nyak és test elválasztási vonalán 
és egy a test, vagy leginkább kidomborodó alsó, összeszű
külő részén van alkalmazva. Ekkor aztán úgy a testen, mint 
a nyakon egyes virágok és levéltömbök váltakozása tölti ki 
a három szalag között levő két tért. Még egy beosztást kell 
említenem, midőn is az egész kancsó virágokkal látszik be
hintve lenni, minden szélesebb szalag nélkül. Ilyenkor a 
kancsó legfelső szélén és lent a talpához közel látunk csak 
pár, egyenes vonalból alkotott, néha hullámvonallal élénkített 
keskeny szegélyt; a közbeeső tér pedig függélyes irányban 
többnyire két részre osztva, különböző virágok és levelek 
csoportosításából alkotott díszítésnek szolgál alapul, mely 
díszítés azonban felette ritkán látszik szárak által össze
függő, kötött csokornak.

Ezen különböző beosztású kancsók virágdíszei között 
leggyakoribb a tulipán, őszirózsa és rózsa. Előjön a szegfű, 
búzavirág, sőt gyöngyvirág is, sőt néha még a viola is. A 
levéldíszt itt is a rózsalevél stylizált alakjai szolgáltatják. A 
több virágszálból alkotott csokrokon a kötő-czérna jelzése 
elmaradhatlan. Az állatalakok leginkább madarak, s csak 
kivételesen láthatni egy-egy zergét, vagy szarvast. A színek 
között a következő összetételeket találtam, (midőn az egész 
nem egv (kék) színű): zöld-barna, vörös-kék, kék-barna, 
zöld-sárga-barna, zöld-kék-barna, vörös-kék-sárga, vörös-zöld- 
sárga, zökl-kék-sárga-barna. A barna, vagy sötétvörös szili 
kiválóan eontour-vonalnak liasználtatik. Az általam ösmert 
összes, évszámmal ellátott enemű kancsók csak a múlt és 
a jelen századból valók, noha 1694 évszámmal is láttam 
egyet, sötétkék alapján őszirózsa- és buzavirág-díszszel br. 
Kemény Béla ur birtokában Szt.-Erzsébeten. A Székely 
Nemzeti Múzeum legrégibb évszámmal ellátott bokájján 
(múzeumi szám 128; 8 82.) rózsából és leveléből alkotott dísze 
fölött 1808 évszámot látunk. Ennél van ugyan régibb 
évszámos edénye is a múzeumnak; igy: egy zöldes mázu 
öblös bögre rózsabimbós dísze fölött 1722 van bekar- 
czolva, T M betűkkel együtt (múzeumi szám 27). Egy 
más, relief-modorban kivitt, levelekkel és hullámvonalakkal 
díszített, nagy kétfülű, amphora-alakú fazeka pedig ANNO



1740 felírással van ellátva (múzeumi szám 382). A jelen 
századból, 1833-ből való egy pereczwrlakú kulacsa (múzeumi 
szám 459), melyhez hasonlót, bár a székelyeknél régente 
szokásos alakú kulacsnak állítják, máshol az egész Székely
földön nem találtam. A Székek' Nemzeti Múzeum korsóin 
állat-alak, tulipán, rózsa és őszirózsa társaságában bárom 
madár és egy szarvas jön elő. A leirt „bokáj kossók “ -on 
kívül számtalan alakú, különféle czélra szánt cserép-edényt 
gyártanak jelenben a Székelyföldön, különösen Tjdvarhely- 
és Hárornszékmegyében, melyeken a stylizált rózsa és tuli
pán teszik a díszt, noha a fenyőtoboz és buzakalász is 
igen felkapott, egyszerű alakja miatt.

Ma már a század elején még felette divatos bokáj- 
kancsókat, valamint a virágdíszszel festett bútorokat ki- 
szoritá az idegen modor; amott hitvány színes üveggel, itt 
egy színre mázolt olcsó munkával helyettesítve a régi ékes 
divatot.

Még ugyan számtalan, a hatvanas évekből való tulipá
nos bútor található minden faluban, azonban ma már csak 
egyetlen-egy asztalost találtam három megyében, a ki még 
tud a régi modorban festeni. Brassóban még most is ké
szítenek Oláhország számára tulipános ládákat, de ezeken 
már a régi formák helyét naturalisticus virágalakok foglal
ták el.

A bútorok szerkezetében nem hiszek magyaros vonást 
találhatni, mert az egyetemes renaissanee, leginkább barock 
formákat mutat s igy magyaros jellegüket csupán csak a 
festésnek köszönhetik. A nagyon egyszerű ágyaknak mindkét 
végén, úgy a fejénél, mint a lábnál barock, kanyargós vona
lakkal metszett, magasaid) rakváuyt találhatunk, látható külső 
felükön (néha belsőn is) egy vagy több rózsából kiinduló 
festett csokorral. E rakvány alkalmazását mindkét végén, a 
gerendáig rakott, magasra vetett párna és derekalj halom 
tette szükségessé. A rakvány alatt, mintegy friesül, körfona
tokat találunk, mely alatt aztán egy más színű mezőben 
egyes virágból, vagy virágtartóból kiinduló csokor ékeskedik. 
A görbevonalas fries alatt lévő mező gyakran két kisebb 
négyzet alakú, s más színű mezőt tartalmaz, hasonlólag 
virágdíszszel ékítve.
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A székek egyenes háta a bavockban honos kagylóból 
keletkezett ki- és befelé fordított körszeleteket, hasonlattal 
élve, kifli alakot mutat, egy virágból kiinduló festett cso
korral.

Bútoraink között legszebbek a ládák és azon szekré
nyek, melyeknek alsó része két iiókocska és egy nagyobb 
ajtóval zárható; inig a felső nyilt tálas. Mind a ládák, mind 
ezen szekrények eleje hosszúkás és egyenoldalú, más-más 
színre festett négyszögekkel több mezőre van osztva, mely 
mezők mindegyike virágcsokrokat és apróbb sarokvirágokat 
tartalmaz. A mezők között maradt vízszintes, avagy függé
lyes irányú szalag, vagy hullámvonalakkal van kitöltve, mely 
hajlásaiban rózsát vagy rózsabimbót tartalmaz, vagy egyes, 
mintegy a hasadékba szúrt virágszál által ékítve. Ezen egyes 
virágszálak nincsenek semmi szervi összefüggésben a mellet
tük levő más mezők csokraival, azonban mégis a lényege
sebb s inkább díszített mezők szegélyébe látszanak betűzve 
lenni. Az egyes, négyszögű mezők sarkain kifelé fordítva a 
nagyobb mezőben, avagy befelé fordítva a kisebbikben, szám
talanszor a fehér- vagy tüzesliliomnak bárom szirmos alakját 
találjuk. A ládákon még koszorúkat is láthatni, de csak ha 
nincsenek több mezőre osztva.

Az általam látott, legrégibb évszámas festett bútor 
1806-ból való; de úgy ezen, mint a legkésőbbieken, egész a 
60-as évekig díszként a rózsa játsza a fő szerepet, s mellette 
a, tulipán, szegfű, gyöngyvirág, narcis, napraforgó, búzavirág 
vagy liliom. A levéldíszt a tagozatúm szélű szegfű- és tulipán
levélen kívül hasonlóiag a rózsa szolgáltatja. A rózsabimbó
nak tulipánba átmenő alakja mindig profilben, a rózsa azon
ban leggyakrabban távlatilag van előállítva. A virágok, de 
kivált a levelek a színes alaptól fehér, vagy sárga coutour- 
vonallal, a fehér alaptól pedig feketével vannak elválasztva. 
A Székelyföld festett bútorain semmi nyomát sem találtam 
az árnyékolásnak, noha ecsettel már csakugyan könnyű lett 
volna a kivitel, nem úgy, mint a hímzéseknél. A magyar 
stylizáló nemzeti vonás azonban megőrizte egyszerű asztalo
sainkat a divatos majmolástól, s megtartották a hagyományos 
régi formákat és régi modort. Ha a régebbi virágalakok 
mellett, néha-néha a természetből merítettek is : az elvont
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alak vagy megegyezik azon virágnak már régebben is hasz
nált stvlizált alakjával, vagy ha azelőtt nem divatos virágot 
festettek, azt mindig stylizálták (péld. a narcist), mi által a 
többi, nemzeti műalakokkal szerves összefüggésben tudták 
alkalmazni.

HUSZKA JÓZSEF.
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