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Néhai Csutak Vilmos, a múzeum egykori fáradhatatlan igazgatója,
a múzeum gyűjteményének 50 éves fejlődéséről azt irja, hogy az etnográfiai
osztálynak nagy hézagai vannak, melyeket egyes értékesebb tárgyak,
nem tölthetnek ki. Máma is helytáll ez a megállapítás, amikor 20 év táv
latából nézzük a népélet, a népiélek és általában a népi sajátosságok mú
zeumi gyűjteményét, amelynek törzsállománya az 1928. év végén 6.826
darab volt. Azóta sokat gyarapodott és mégis máma csak 7.495 darabot
tesz ki a néprajzi gyűjtemény. Igen, mert áldozatául esett a kollekció igen
értékes része a hitlerista háború viharainak. A legértékesebb tárgyakból
válogatott gyűjteményt bombatámadás tette teljesen tönkre. Olyan tárgyak,
a népi hagyományosságon alapuló és e hagyományok alapján készült olyan
értékek pusztultak el a második világháborúban, amelyeket pótolni nem
tudtunk és amelyek közül nagyon sokat nem is fogunk tudni.
Legnagyobb veszteség a székely asszonyok és leányok lelki világát,
alkotó művészetét és szépérzékét oly hiven tükröző székely varrottasgyűjtemény tökéletes megsemmisülése folytán érte a múzeum néprajzi
gyűjteményét. Roediger Lajos, a múzeum igazgató-választmányának egy
kori tagja, i907-től i910-ig, körülbelül 150 drb. keresztszemes (szálánvarrott), valamint 20 drb. írásutáni varrottast tanulmányozott és rajzolt
le, amelyek mind a Székely Nemzeti Múzeum birtokában voltak. A mú
zeum varrottasait 6 csoportra osztotta: keresztszemesek (szálánvarrottak),
írásutániak, szálhúzásosak (subrikáltak), urkolásosak (hurkolás vagy
azsuros), ruhanemüek hímzése, és tüllvarrásosak csoportjába.
A két világháború más gyűjteményrészeket is megtizedelt, de teljes
egészében tönkretette a varrottas anyagot. Ezekből a varrottasokból az
1934-ben a múzeum udvarán eredeti formában felépített 1767-ből való
csíki székely házban találunk még négy darab párnát és egy varrottas
lepedőt. A varrottas lepedő 1795-ből való, amelynek varrásai a később
említendő varrásminták szerint készültek. Az ágyban lévő párnák csuppjai
szintén varrottasok. A négy párna közül három geometriai mintás, egy
pedig virágdíszes varrottasból áll, mindegyiket, virágos mesterke szegé
lyezi. A Roediger-féle tanulmányozás és meghatározás alapján kimutatott,
lerajzolt és lefényképezett varrottasok, tehát teljes mértékben megsemmi
sültek az előbb említett darabok kivételével.
Az 1949. évben a Háromszéki Néptanács Ideiglenes Bizottsága se
gítő kezet nyújtott a múzeumnak, amikor a birtokában lévő erősdi eredetű
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és Hídvégről behozott varrottasokat a múzeum rendelkezésére bocsájtotta.
Ugyanebben az évben egyéb ajándékozás és vásárlás útján, még nehány
szép darabhoz jutottunk, úgy, hogy a székely ház 4 darab párnacsuppján
kívül mintegy 25 darab kisebb-nagyobb varrottasunk van, amelyek azóta
mint a néprajzi tár kiállított tárgyai, gyönyörködtetik mindazokat, akik,
ha csak kis mértékben is, de a népből valónak tartják magukat, s így a
nép ezen művészeti darabjai iránt fokozott vonzódást éreznek. Ezek a varrottasol* a Roediger-féle 6 főcsoport elsőjébe tartoznak, a keresztszemesek
(szálánvarrottak) csoportjába.

1. kép. Székely varrott'asok.

Legértékesebbek a 17. századból Erősd községből származó eredeti da
rabok. Ilyen a Roediger meghatározása analógiájára meghatározott: tüzesnyilas, asztallábas kombinált varrottas, szélén virágös mesterkével. A mes
terke nagyon stilizált forma, így tehát nem tudható pontosan, hogy szegfűves, vagy más virágdíszes mesterkéről van-e szó. Hasonló régi, de pon
tosabb munkával készült egy mértani díszítményü varrottas, amelyen a
zárt díszítmény szélén jól kivehető fennálló szegfűves mesterke van. Szin
tén a XVII. századból való és ugyancsak Erősdről került a múzeum tulaj
donába. -Igen szép egy másik Hídvégről származó mértani és virágmintás
varrottas, melynek szegélyén kívül szintén virágos mesterke található.
Ha nem is egy eredeti példányról van szó, de egy pontos másolat mutatja
ebben a varrottasban a valamikori eredeti darabnak a szépségét. Ugyan
csak Hídvégről származik egy békaszemes mintájú párnahúzat, két mező
ből áll, melyeket szegélyvonal választ el egymástól. A külső szegélyvona
lakon kívül virágos mesterke található. Egyszerű, egymezős, békaszemes,
virágos mesterkés párnabütü is van Hídvégről. Beszélhetünk három mező60

bői álló varrottasokról is, amennyiben olyan természetű darabról van szó.
Ilyen hárommezős, békaszemes varrottasból álló függönyszárnyunk is
van, melynek szegélye szélén, tulipános mesterkét találunk. A függönyt,
alsó szegélyvonala mellett sima taréjos hímzés dísziti. Egy másik egyes
függöny ugyancsak békaszemes és sűrű virágos mesterkével díszített v a r
rottasból készült. Felső függönyszegélyt is találunk mértani jellegű dí
szítménnyel, négy, egymástól elkülönült zárt mezőből áll, az egyes mezők
szegélyvonalán kívül tulipános mesterkével. Falvédőt is készített a szé
kely asszony, a népművészet díszes varrásaival. Ezek közé tartozik egy

2. kép. Székely varrottasok.

kétmezős, békaszemes, tulipános mesterkével ellátott faliabrosz Hídvégről.
Ugyancsak Hídvégről került a múzeumba egy másik faliabrosz, melyen a
kétfejű sasos díszítmény idegen (osztrák) hatásra vall. Ennél a mesterke
méretei is különböznek. Nagyobb méretű tulipános mesterke határolja a
zárt diszítménysávot, míg az eredeti székely varrottatoknál a mesterke
l legfennebb '/4 részt tesz ki az egész varrottas terjedelméből. Egy varrottas
abrosz is került Hídvégről, mértani jellegű díszítéssel. Kettős szegélyvo
nala között ugyancsak mértani díszítés van. Szegélyvonalán kívül vegyes
virágú (rózsás-szegfíives) mesterke helyezkedik el.
A hídvégi varrottasok sorát két kisebb varrottas zárja be, melyek
közül az egyik egy mértani jellegű díszítményű varrottas, szegélyen kí
vül tulipános mesterkével, a másik egy vegyes rózsás, szegélyén tűzvasas
rózsás varrottas, melyneík zárt díszítményét szeges rózsás mesterke sze
gélyezi.
Még két darab XIX. századbeli, Erősdről származó varrottasról kell
megemlékeznünk. Egyik egy békaszemes párnabütü, melynek zárt díszít
ménye szélén tulipános mesterke található, a másik pedig egy mértani és
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virágos díszítményű varrottas, melynek szegélyét virágos mesterke díszíti.
Szám szerint a felsoroltakon kívül még m ás varrottasok is vannak,
azonban ezek az itt említett valamelyik csoportba tartoznak, vagy éppen
azonosak és másodpéldányai az előbb felsoroltaknak. Mégis meg kell emlí
tenünk még négy darabot, amelyek mind Erősdről, a varrottasok fő fész
kéből kerültek ki. Ilyenek az 1949 őszén a múzeumba került értékes és
eredeti kanáltartó, cserelapi vagy „duvadtszemű“ mintával, egy párnabütü
„tűzvasas-csillagos“ díszítéssel, szélén tulipános mesterkével, a XIX. szá
zadból. Egy szalmazsákbütü „acélos11 mintával, szélén tulipános mester
kével ugyancsak a múlt századból, végül pedig egy „csillagos11 mintájú
szalmazsákbütü, melynek szegélyén szegfüves mesterke található.
Ez a pár darab varrottas teljes egészében a látogató közönség gyö
nyörködtetésére és ízlésfejlesztésére a néprajzi tá r kiállítási termében ren
delkezésre áll.
Becsüljük meg ezeket a darabokat, amelyek vagy eredetiek, vagy
azok után készültek, hagyományos formában. Becsüljük meg e hagyomá
nyosságot, amely nem visszafelé, hanem fölfelé viszi a dolgozó székely
asszony és leány tudásának, szépérzékének és alkotóművészetének grafi
konját.
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