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126. fk. Pándlikás ruha 
(V) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
127. fk. Mērevaló (Mé) 
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128. fk. Csipkés mērevaló eleje (Gym) 129. fk. Csipkés mērevaló háta (Gym) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
130. fk. Koszorus mērevaló eleje 
(Gym) 


131. fk. Koszorus mērevaló háta (Gym) 
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132. fk. Csillagos mērevaló eleje (Gym) 
 


133. fk. Csillagos mērevaló háta 
(Gym) 


 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
134. fk. Ciframērevaló (T) 
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MORFOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGOK 


A bevezető részben kifejtett módszertani elvek szerint nem eléged- 
hetünk meg a terminológia egyirányú elemzésével, amellyel a fogalmi 
rendszer leírásától, körvonalazásától eljutottunk a fogalmat jelölő sza- 
vakig, hanem végig kell járnunk az ezzel ellentétes utat is: a szóból ki- 
indulót, amely elvezet a szójelentéshez. Ennek az útnak az első lépése 
az alaktani elemzés, amelynek két lényeges kérdésre kell kiterjednie: a 
terminusok alaki értékére és alakrendszerére, azaz morfológiai felépí- 
tésére. 


1. A terminusok szófajiságát tekintve köznyelvi szótárunk címsza- 
vainak szófaji arányaihoz viszonyítva legnagyobb eltérést a főnevek szá- 
mában találunk: az ÉrtSz. adatainak 52,43%-a főnév, a népi hímzés 
szókincsében ez szinte 20 százalékkal több. Ez nyilvánvalóan a szakszók 
nagyobb részét kitevő mintanevek főnévi jellegével magyarázható, ille- 
tőleg azzal, hogy a hímzés szaknyelvében még az -s, -i, -ó képzők is 
elsősorban mint főnévképzők szerepelnek. Azt is jeleznünk kell, hogy 
főnévnek minősítettük a főnévi alaptagú jelzős szerkezeteket is. A mel- 
léknevek aránya majdnem azonos az ÉrtSz.-belivel (9,62%). A kettős, 
főnévi-melléknévi szófajú szavak aránya több, mint kétszerese a köz- 
nyelvi szótár hasonló jellegű szavaiénak. Ennek az az oka, hogy alkalom- 
szerűen a mellékneveik elég nagy része tapadással főnevesülhet, de ez a 
jelentésváltozás, illetőleg szófajváltás nem végleges, hanem egymás mel- 
lett él a melléknévi és a főnévi használat. A tárgyas és a tárgyatlan igék 
együtt alkotják a terminusok valamivel több, mint 15%-át, és ez szinte 
tíz százalékkal alacsonyabb az igék köznyelvi szókincsbeli arányainál. Ez 
elsősorban a hímzésnek mint népi foglalkozásnak a jellegével függ össze: 
a munkafolyamat maga (a varrás) ugyanannak a sztereotip cselekvés- 
nek, az öltésnek a végtelen ismétléséből áll. Ennek a viszonylag kevés 
számú igének nagy szerepe van viszont a szóalkotásban: főnévi, mellék- 
névi származékokat, összetételeket hoz létre elég nagy számban35. 


2. A terminológia túlnyomó része, több mint nyolcvan százaléka 
alaktanilag motivált, több morfémából áll. Legtöbb a kétmorfémás ter- 
minus, 37,10% (származékok, kéttagú összetételek), aztán fokozatosan 
csökken a három-négy szóelemből állók száma, végül akad két nyolc 
morfémás és egy kilenc morfémás is. 


3. A szóelemek statisztikai fölmérésénél jóval pontosabb képet ad 
a szóelemek jellegének és kapcsolódási szabályainak föltárása, azaz a 
szavak alakrendszerének vizsgálata. Ebből a szempontból négy nagy ka- 
tegóriát különböztethetünk meg: (1) egyszerű szakszavak, (2) képzett 
szakszavak, (3) összetett szakszavak, (4) szakkifejezések.36 


35 Az ÉrtSz. szófaji arányaira nézve l. Papp 1967. 
36 Itt és a következőkben az egyszerűség kedvéért a szavak köznyelvi vagy 


köznyelviesített alakját idézzük. 
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AZ EGYSZERŰ SZAKSZAVAK 


Egyszerű szakszónak tekintem azokat a terminusokat, amelyek 
(1) egy tőmorfémából állnak, (2) amelyekben történetileg kimutatható 
ugyan valamely toldalék jelenléte, de ez az alaktani motiváció elhomá- 
lyosult a mai beszélő számára, (3) két olyan származékszót, amelynek 
a képzése nincs összefüggésben a szaknyelvvel, hanem belső kölcsönzés- 
sel mint származékszó vált terminussá (csengő, rókáné), (4) valamint azo- 
kat az összetett szavakat, amelyeknek sem az elő-, sem az utótagja nem 
használatos önálló szakszóként, amelyeket tehát szintén már mint ön- 
álló lexémákat használt föl átvitt jelentésben a szaknyelv (pl. asztalláb, 
bakháló, barackmag, berbécsszarva stb.). 


Általában egyszerű terminust használ a szaknyelv a legfontosabb 
fogalmak megnevezésére: a hímzéssel kapcsolatos cselekvések jelölésére, 
az alapanyagok, hímzőcérnák, színek, varrottasok, hímzett ruhadarabok 
neveként. Szinte kivétel nélkül egyszerű szakszó jelöli a minta alapele- 
meit (motívumait) és a legegyszerűbb díszeket. 


Az egyszerű szakszavakat (összesen 449 terminus, a teljes lexéma- 
állomány 18,91 százaléka) a továbbiakban a motiváció jellege szerint 
csoportosítottuk. Abból a meggondolásból választottuk ezt a megoldást, 
hogy ezek a lexémák jól elhatárolható csoportokat alkotnak éppen a 
motiváció hiánya vagy megléte, illetőleg jellege szerint, a szakszavak 
többi kategóriái pedig alaktanilag nyilvánvalóan mind motiváltak, velük 
kapcsolatban a motiváció egyéb formáinak kérdése háttérbe szorul. 


(1) Az egyszerű szakszavakon belül elég nagy a nem motivált lexé- 
mák csoportja. Ide tartoznak a szaknyelvben is eredeti jelentésükben 
használt finnugor eredetű elemek (alj, bőr, csap, csög, fest, fog (ige) 
stb.), ismeretlen eredetűek (pl. bojt, csúp, daróc, dísz stb.), elhomályosult 
származékok, összetételek (pl. alap, anyag, bújbi, csomó, dörzsöl, elő stb.). 


(2) A mai nyelvben nem nagy szerepe van az etimológiai motivá- 
ciónak, a beszélő nyelvérzéke szempontjából szinte elhanyagolható. Az 
elemzés következetessége azonban megkívánja, hogy erre is kitérjünk. 
Etimológiailag motiváltnak tekintjük a szaknyelvben eredeti jelentésük- 
ben használt jövevényszavakat (pl. abrosz, apró, azsúr, barna, bársony, 
bordó, bordűr, bulándré stb.). 


(3) Csak szemantikailag motiváltak azok a terminusok, amelyek az 
első csoport elemeihez hasonlóan finnugor vagy ismeretlen eredetűek, 
illetőleg elhomályosult származékok, összetételek, de megváltozott jelen- 
tésben váltak a szaknyelv elemeivé (pl. ág, bél, bimbó, bokor, bokréta, 
csillag, darázs stb.). 


(4) Szemantikailag és etimológiailag is motiváltak azok a szakszók, 
amelyek a magyar nyelvben jövevényelemeknek minősülnek, és a hím- 
zés szaknyelvébe megváltozott jelentéssel kerültek be (pl. ablak, alma, 
bab, boglár, bolha, borsó, búza, címer, cserép, csónak stb.). 


(5) A motiváció legerőteljesebb formája azokban a terminusokban 
nyilvánul meg, amelyekben a morfológiai szerkesztettség jelentésválto- 
zással párosul. Említettük, hogy az egyszerű szakszók kategóriájában az 
alaktani szerkesztettség nem a szaknyelvben alakult ki, ezért tekinthető 
az ilyen egyébként összetett szó, egyszerű szakszónak. A jelentésválto- 
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zás azonban a lexéma szakszóvá válásával függ össze. Két származékszó 
és 61 összetétel mutat ilyen kettős motivációt (pl. asztalláb, bakháló, 
barackmag, békaláb, berbécsszarva, búzafej, búzavirág stb.). 


A KÉPZETT SZAKSZAVAK 


A népi hímzés terminológiájának szerkezetileg jól elkülönülő cso- 
portját alkotják azok a lexémák, amelyeknek a felépítésében elhatárol- 
ható egymástól az alapszó és egy vagy több képző. Ezeknek a szerkezeti 
leírásában, az egyszerű szakszavakéhoz hasonlóan, a szaknyelvi szem- 
pontból releváns elemek leírására szorítkozunk. Nem térünk ki az el- 
homályosult származékokra és azokra sem, amelyek más nyelvi rétegben 
jöttek létre, és a szaknyelv csak átvette őket. 


Közismert a műszaki és tudományos terminológiának az a jelleg- 
zetessége, hogy a származékok nagy része pontosan meghatározott rend- 
szert alkot. A népi terminológiát ebből a szempontból még nem vizsgál- 
ták meg, ezért szükségesnek láttuk a szerkezeti típusok és az ebből ki- 
mutatható rendszerszerűség leírására helyezni a súlypontot. A követke- 
zőkben előbb a származékok leggyakoribb típusait írjuk le, ezt követően 
pedig a szakszavak felépítésében részt vevő legjellemzőbb képzőket mu- 
tatjuk be a leíró jellegű képzőmonográfiák módszerét követve.37 


1. A származéktípusok egységes leírása és áttekinthetősége céljából 
szimbólumokat használunk a fő- és a mellékszóelemek jelölésére: F: fő- 
név, F’: főnévképző, I: ige, I’: igeképző, M: melléknév, M’: melléknév- 
képző. A következő gyakori típusok mutathatók ki: 
 
 


Típusok  Példák Lexémák száma 
I. I     IF’–ás        IF’–ásM’–s 


I     IF’–ó 
ír    írás     írásos 
csüngő, futó 


29 
18 


II.                    FI’–zF’–ás 
   F     FI’–z  
                       FI’–zF’–ó 
 
                       FI’–lF’–ás 
   F     FI’–l  
                       FI’–lM’–ó 


borsó       borsóz       borsózás 
 
csipke      csipkéz     csipkéző 
 
darázs      darázsol      darázsolás 
 
ünneplő 


 
71 
 
 
 
20 


III. F     FF’–s ág     ágas, gomba      gombás 141 
IV.                    FM’–sM’–s 
   F     FM’–s         FM’–sF’–ság 
                                            FM’–sI’–lF’–ó 
                         FM’–sI’–l 
                                            FM’–sI’–lF’–ás 
 
   F     FI’–l             FM’–iM’–s 


horgasos 
szélesség 
almásoló 
 
almásolás 
 
körösfőies 


 
80 
 
 
 
 
13 


 
 


37 A képzők és szerkezeti típusok leírásában lemondtunk a teljességről, hogy 
ne terheljük túl szárazabb grammatikai fogalmakkal és szimbólumokkal a könyv 
szövegét. A szerkezeti típusok közül azokat mutatjuk be, amelyek tíznél több ter- 
minusra jellemzőek. Ugyanígy az egyes képzők közül azokra térünk ki, amelyek 
produktivitásukkal, jelentésükkel jellemzőek a népi hímzés szaknyelvére és a kalo- 
taszegi nyelvjárásra is. 
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Ezek a szerkezeti típusok a hímzés terminológiájában produktív szó- 
alkotási modellt alkotnak, analógiát újabb, azonos szerkezetű és jelentés- 
típusú szavak létrehozásához. Egy-egy ilyen sor erősíti egyes tagjainak 
megértését, megkönnyíti az új szavak alkotását és adaptálását a való- 
sághoz (vö. Károly 1970. 347). Ezek a sorok jellemzők tehát a népi hím- 
zés terminológiájára, mint ahogy bizonyára minden szaknyelvnek meg- 
vannak a maga, többé-kevésbé jellemző szóképzési modelljei. 


2. A képzők alábbi bemutatásában a leíró jellegű képzőmonográ- 
fiákban szokásos rendszerezést követjük. A kalotaszegi nyelvjárás ige- 
képzőit Szabó Zoltán dolgozta föl monografikusan (Szabó 1965), és már 
ez is felment bennünket a teljességre való törekvés igénye alól. Csupán 
azoknak a képzőknek a leírására szorítkozunk, amelyeknek valamilyen 
sajátos szerepük van a vizsgált terminológiában. Így teljesen eltekin- 
tünk azoknak a képzőknek a jellemzésétől, amelyeknek nincs szakszó- 
alkotó szerepük, és a képzők megterheltségére és produktivitására tett 
megállapítások is a hímzés szaknyelvére vonatkoznak, nem általánosít- 
hatók a nyelvjárás szintjén, bár kétségtelen, hogy ez a képzőállomány 
része a nyelvjárás képzőrendszerének. 


Az egyes képzők leírásában figyelembe vettük az összetételeket és 
szószerkezeteket is, amennyiben elő- vagy utótagjuk, illetőleg alaptag- 
juk vagy determinánsuk származékszó. A példák felsorolásában nem tö- 
rekszünk teljességre, de esetenként zárójelben utalunk a képzővel al- 
kotott lexémák számára. 


Igeképzők 
A. Deverbális igeképzők 
-dal: A cselekvés elaprózottságát jelöli: vagdal (igekötős összetéte- 


lekben és továbbképzett származékokban is). A Felszegen és az Alszegen 
nagyobb a megterheltsége, mint a többi alegységben. 


-ód, -őd: 1. A cselekvésnek a cselekvő alanyra való visszahatása: 
gircsálódik; (össze)húzódik, (össze)ráncolódik stb. 2. Mástól eredő cselek- 
vésnek az alanyra való hatása, szenvedő értelmű használat: fonódik, má- 
solódik, töltődik, varródik, verődik; kirajzolódik, belerakódik stb. Külö- 
nösen a 2. jelentésben termékeny. 


-góz: Visszaható, egyetlen szóhoz kötött: ficsirgózik (vö. Szabó 1965. 
67—8). 


B. Denominális igeképzők 
-z: 1. Valamilyen mintaelemet, díszt varr (a képző jelentése sűríti 


a minta, dísz létrehozását és a vele való díszítést): almáz, baboz, ágaz, 
csipkéz, parámáz stb. (57 lexéma). Az alapszó rendszerint a mintaelem, 
dísz neve. 2. Valamilyen rátéttel, dísszel lát el (ruhadarabot): gyöngyöz, 
flitterez; megplüssöz stb. (13 lexéma). Ebben az esetben a képző jelen- 
tése nem tartalmazza a dísz létrehozására való utalást. 3. Valamivel min- 
tát, díszt hoz létre: cérnáz, fejtőz; leírház stb. 4. Valamilyenné tesz: fe- 
hérez, dupláz. 5. Valamit tesz, csinál: hímez, kidolgoz, kirostoz stb. 6. Va- 
lamilyenné válik: kiágazik, megfodrozik stb. Speciális szaknyelvi jelen- 
tései miatt a képző az átlagosnál nagyobb megterheltségű, termékeny. 
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-l: 1. Valamilyen hímzett díszt készít: darázsol, fogal; láncolás, al- 
másolás stb. (30 lexéma). Ebben a jelentésben részben szinonima a -z 
képzővel, az eltérés az, hogy a -z-vel alkotott származékok többsége 
mintaelemek varrására vonatkozik, az -l képzősök pedig nagyobb díszek 
hímzésére. 2. Valamivel dolgozik: gépel, horgol, vasal stb. 3. Valamit 
tesz, cselekszik: behurkol, rendel, kézimunkál stb. 4. Valamit létrehoz: 
formál. 5. Valamivel mintát varr: szirnyol. 6. Valamilyennek látszik: 
fémlik. Sajátos jelentései miatt nagy megterheltségű, produktív képző. 


Névszóképzők 
A. Deverbális névszóképzők 
Főnévképzők 
-ás, -és: 1. A hímzéssel kapcsolatos valamely általános művelet: 


megrendelés, összeállítás, összehúzás, újítás stb. 2. Valamely (hímzés)- 
technikával való díszítés, varrás művelete: juhászolás, keresztszemezés, 
táncolás stb. (19 lexéma). 3. Valamely mintaelem hímzése: ágazás, foga- 
lás, pókozás, vesszőzés stb. (13 lexéma). A képző általában -z, ritkábban 
-l képzős származékokhoz járul. 4. Valamely hímzéstechnika (mint a 
művelet eredménye): fűzés, vagdalás, szálvonás, töltés stb. (81 lexéma). 
5. Valamely dísz, mintaelem mint a művelet eredménye: darázsolás, kö- 
tés, hányás, szedés, tűzölés, almásolás, zöldelés stb. (99 lexéma). 6. A 
hímzéssel kapcsolatos játék: tűretés, váltás. 7. Mérték: csavarás. Nagy 
megterheltségű, a hímzés szaknyelvében — különösen a hímzéstechnika 
és a hímzett díszek jelölésében — termékeny képző. 


-at, -et: 1. A cselekvés eredménye: varratos. 2. A cselekvés eszköze: 
öltözet, készület. 3. Mértékegység: akasztalat, tűret(vászon). 4. A cselek- 
vés helye: ület. A származékok nagy része elavult. 


-ó, -ő: 1. Eszköznév: almásoló, ráncoló, terítő, lyukasztó, kékítő stb. 
(23 lexéma). 2. A cselekvés tárgya: hurboló, verő, kötő, varró stb. (10 
lexéma). 3. Mintaelem és díszként használt tárgy neve: foglaló, futó, 
csüngő stb. 4. Foglalkozásnév: kötőcsináló. Közepes megterheltségű, pro- 
duktív az 1. és 2. jelentésben. 


Melléknévi igenevek képzői 
-ó, -ő: 1. A cselekvés végzése jellemző rá: forgó(csillag), forgó(rózsa) 


stb. 2. A cselekvést hivatásszerűen végző, azzal foglalkozó: író(asszony), 
varró(asszony). 3. A cselekvés végzésére használatos: ünneplő, varró(tű), 
stoppoló(cérna) stb. 4. A cselekvés szokásos helyét jelöli: fonó(ház), 
szóló(abrosz) stb. 5. Szenvedő értelmű származék: leeresztő (pántlika), 
szedő(fejtő), viselő stb. 


-t, -tt: 1. Szenvedő értelmű származékok: borított (csipke), szagga- 
tott (bokor), töltött (férc) stb. (20 lexéma). 2. Valamely cselekvés ered- 
ményeként állandósuló tulajdonság: hímzett, sodrott, varrott stb. 3. A 
jellemzővé vált tulajdonság állandó jellegét az igenévi származékokhoz 
járuló -s melléknévképző erősíti (ezek a továbbképzett származékok ta- 
padással főnevesülhetnek): fonottas, szőttes, varottas; szedettes (kötő), 
vasaltas (ing) stb. (27. lexéma). 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Péntek János: A kalotaszegi népi hímzés és szókincse 


168 


B. Denominális névszóképzők 


Főnevek képzői 
-s: 1. Mintanévképző, jelentése: az alapszó jelölte motívumot tartal- 


mazó minta: ágas, fuksziás, galambos, gombás, majoránnás, pukétos stb. 
(168 lexéma). 2. Olyan hímzéstechnika, amelyre az alapszó jelölte mű- 
velet jellemző: keresztszemes, szálánvarrásos, töltéses stb. (14 lexéma). 
3. Az alapszó jelölte módon szerkesztett minta: félenoldalas, kicsi horgas, 
koszorús stb. 4. Az alapszó jelölte méretű minta: bakaraszos. 5. Az alap- 
szó jelölte tárgyról másolt minta: bécsikendős. — Az -s főnévképző 
funkcióját a leíró nyelvtan is számon tartja néhány speciális jelentésben 
(vö. MMNyR. I, 393—4; Károly 1970. 302—3). Ehhez hasonlóan a hím- 
zés szaknyelvéből kimutatható speciális jelentésekben is főnévképzőnek 
tekinthető. Olyan esetekben ugyanis, amikor egy-egy ritka, feltűnő mo- 
tívum jellemzője lehet egy mintának, az -s képzős származék mintanév- 
ként jön létre, nem szükséges tapadással számolnunk. A mintanevek egy 
másik csoportjában állandó az ingadozás a melléknévi és a főnévi hasz- 
nálat között, még a tapadás is csak alkalomszerűen megy végbe: ezekben 
az -s vitathatatlanul melléknévképző funkciót tölt be. — Nagy megter- 
heltségű, produktív képző. 


Melléknevek képzői 
-s: 1. Az alapszó jelölte motívumot tartalmazó, abból alakított, azzal 


díszített: bimbós, bokrétás, bokros, búbos, fogas, pókos stb. (187 lexéma). 
Ezekben a származékokban a képzőnek a köznyelvben is megfigyelhető 
két fő funkciója egyesül: a valamivel bíró (valamivel díszített, bevont) 
és a valamihez hasonló. Pl. bokrétás ’bokrétához hasonló motívummal 
díszített’, bimbós ’bimbóhoz hasonló motívummal díszített’ stb. 2. Az 
alapszó jelölte rátéttel, dísszel ellátott: gyöngyös, ingvállas, kreppes, 
posztós, szarufás, kabolás, vállfős(ing) stb. (80 lexéma). 3. Az alapszó je- 
lölte technikával készített: akasztalatos, írásos, vagdalásos, varrásos stb. 
(33 lexéma). 4. Az alapszó jelölte ruhadarabot viselő: condrás, pártás, 
muszujos stb. 5. Valamit tartalmazó: fejtős, gyapotas, hárászos, selymes 
stb. (25 lexéma). 6. Az alapszó jelölte személyre jellemző: asszonyos(ing), 
menyecskés(ing), halottas(lepedő) stb. 7. Az alapszó jelölte népre jel- 
lemző: tótos. 8. Az alapszó jelölte tárgyról másolt: szűrös. 9. Az alapszó 
jelölte falu lakóira jellemző: hunyadias, körösfőies. 10. Valamely általá- 
nos jellemző tulajdonság: bodros, díszes, ráncos, színes stb. (62 lexéma). 
Nagy megterheltségű, produktív képző. 


-i: 1. Helyet jelentő alapszón jelölheti: a) a helységet, ahonnan a 
minta ered: abrudi, hunyadi, körösfői stb. (36 lexéma), b) a helyet, ahol 
a díszt előállították, illetőleg ahonnan vásárolták: bolti, gyári(csipke) stb. 
2. Az alapszó jelölte személy használatára való: menyasszonyi (csipke), 
női (mellény) stb. 


AZ ÖSSZETETT SZAKSZAVAK 


Igekötős összetételek. Az összetételeknek ez az alcsoportja voltakép- 
pen átmenetet képez a származékok és a tulajdonképpeni összetételek 
között. Az átmeneti jelleg az igekötő kettős arculatából ered: megőriz- 
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heti határozószói jellegét, de viselkedhet képzőként is, sőt használata 
— a vizsgált terminológiában is — társulhat valamely képző jelenlétéhez. 


A népi hímzés terminológiájában a következő igekötőknek van mor- 
fológiai szerepük (a csökkenő gyakoriság sorrendjében): ki (52), meg (51), 
be (38), le (36), össze (32), fel (21), el (14), bele (9), át (5), rá (5), vissza (2), 
által, körbe, szét, végig, vég. 


Az egyes igekötők funkciójával kapcsolatban szembetűnő, hogy a 
terminusokban gyakran — jóval gyakrabban, mint a köznyelvben — az 
igekötő egy-egy szó jelentésének alaki megkülönböztetője. Pl. elfejtőz 
’széles öltésekkel alapot varr fejtővel a darázsnak’, elnyújt ’szövőszékre 
felteker nyújtószálat’, megerősít ’sötétebb színűvé tesz (festéket)’, meg- 
húz ’átcsavarással ölt’ stb. 


Az igekötőkben általában megőrződő határozószói értelmi összetevő 
a terminusokban háttérbe szorul. Valóságos h e l y i  jelentésárnyalat pél- 
dául nem fejeződik ki. Előfordul azonban, hogy valaminek (pl. motívum- 
nak, öltésnek) valamilyen irányba, felületre való juttatását fejezi ki az 
igekötős ige: bebaboz ’kicsi kerek mintaelemet varr darázsolásra’, átfércel 
’az inggallér alatti rész díszítésekor összevarr (ráncokat)’ stb.; vagy va- 
lamely cselekvésnek, folyamatnak az irányulását: átölt, behajt, beköt, 
felakaszt stb.; valaminek valamihez való rögzítését: lekötés, összeköt, 
összevarr, rávarr, visszavarr stb. Gyakori, hogy az igekötő a cselekvés- 
nek csak képletes irányulását jelzi: bever, felplüssöz, kiágazik, lerak, le- 
ver stb. 


Az előző jelentésárnyalatoktól nem különíthető el megnyugtatóan 
az igekötőknek a cselekvés befejezettségét jelölő funkciója. Vannak azon- 
ban olyan terminusok, amelyekben ez a jelentés érvényesül elsődlegesen. 
Különösen a meg igekötőre jellemző ez: megfon, megfő, megír, megráncol, 
megvarr stb. Olykor a befejezettség egyben a cselekvés sikerességét, 
eredményességét is magába foglalja: kibont, megfodrosít, megölt, megtölt, 
megkockáz, kirostolódik stb. A hímzés szókincsében speciálisnak tekint- 
hető a befejezettségnek az az árnyalata, amely azt jelzi, hogy egy bizo- 
nyos művelet, munkafolyamat a hímzett darab egész felületére kiterjed. 
Ez elsősorban a ki igekötő jelentésárnyalata, amely gyakran összekapcso- 
lódik a -z, ritkábban az -l igeképző funkciójával: befogaz, kialmáz, kicsil- 
lagol, kivarr, kitölt stb. 


A cselekvés b e á l l á s á t , k e z d e t é t  is jelölheti az igekötő: be- 
áztat, felkezd stb.; a cselekvés gyors eredményességét: felold, leforráz, 
stb. Egyes képzőkéhez hasonló s ű r í t ő , t ö m ö r í t ő  szerepe is lehet: 
kicsavar ’csavarással kiszorít’, kivág ’elvágja és kihúzza az alapanyag bi- 
zonyos szálait’, lefércel ’nagy öltésekkel levarr’ stb. 


Az el igekötőre általában a cselekvés t a r t ó s  jellegének kifeje- 
zése jellemző: elhurbol, elnagyol stb.; de a le-nek is lehet hasonló sze- 
repe: leírház, lenagyol stb. Az el azt is jelölheti, hogy ’valamiben hibát 
ejt’: elszálal ’szálszámolást elvét’. 


Főnévi összetételek. A vizsgált terminológiában is a legproduktí- 
vabb összetételtípust, akárcsak a köznyelvben, a főnévi összetételek alkot- 
ják azaz azok, ,,amelyek utótagja vagy főnév, vagy főnévként használt 
igenév (melléknév), tehát az összetétel egészének az értéke mindig fő- 
név“ (Károly 1968. 285). 
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Némileg problematikus az összetételek és a frazémák elhatárolása. 
Ebben lényegében azt a gyakorlatot követtük, amelyet a szaknyelvi ter- 
minológiát tárgyaló szakmunkák és szótárak eddig kialakítottak: nem le- 
het a köznyelvi helyesírást megtartani azokban a lexikológiai egységek- 
ben, amelyekben az előtag képzett szó. A helyesírás merevsége, mint arra 
többen rámutattak (vö. Károly i. m.), még a köznyelvi és a szépírói kom- 
munikáció igényeit sem elégíti ki, annál kevésbé a szaknyelvét, ahol az 
ezeknek az összetételeknek a sűrítő fajtajelölő szerepe egyértelmű. Már- 
pedig a sűrítő fajtajelölés az érvényben lévő helyesírási elvek szerint is 
megköveteli az egybeírást. 


A főnévi összetételek osztályozásában Károly Sándor rendszerezését 
követem (Károly 1968). A hagyományos rendszerezés hiányait és követ- 
kezetlenségeit nem részletezem, Károly behatóan elemzi őket. Az új szem- 
lélet transzformációk segítségével állapítja meg a viszonyt az összetétel 
mint produktum és a mondat mint kiindulópont között. Eszerint ,,az ösz- 
szetétel tagjai között nem kell eleven szintaktikai viszonyt megállapítani, 
mert ilyen viszony azok között már nincs. Ugyanakkor az összetételi tagok 
a maguk transzformációs múltjukban igenis kifejeznek szintaktikai vi- 
szonyt: azaz szintaktikai kapcsolatba állíthatók jelentésük értelmezésének 
megfelelően. Ez a szintaktikai reláció alkotja azt a logikai-szemantikai 
értelemben vett »mélystruktúrát«, amelynek megfelelő összetétel struk- 
túrája a »felszíni struktúra«“ (Károly i.m. 273). A szakszavak rendszere- 
zésében különösen nyilvánvaló ennek a szemléletnek az előnye: úgy- 
szólván rekonstruálni lehet ily módon azt a kommunikációs helyzetet, 
amelyben egy-egy összetétel létrejön, ugyanakkor a fogalmi mező is pon- 
tosabban körvonalazható és tagolható ennek alapján. 


A főnévi összetételek típusai38: 
A. (1) Állítmány (főnévi) — Alany (főnévi): 18 lexéma. 
Az összetétel első tagja fajt, a második nemet jelölő főnév: anilin- 


festék, panamagyolcs, perlaselyem stb. 
(2) Állítmány (melléknévi) — Alany (főnévi): 253 lexéma. 
Az összetétel fajtát jelöl, ebben különbözik a nem összetételben hasz- 


nált főtagtól mint fölérendelt osztálytól. A terminológiában ez a legpro- 
duktívabb típus: fodorvászon (nemcsak hullámos felületében különbözik 
más vásznaktól), sárgavászon, nagykendő, kisnyárszai, kisszarufa stb. 


B. (1) Tárgy (főnévi) — Állítmány (igei): 17 lexéma. 
Pl. szálvonás, falvédő, legényfogó stb. 
(2) Állítmány (igei) — Tárgy (főnévi): 17 lexéma. 
a) cél vagy rendeltetésviszony is van: szedőfejtő, szedőpamut. 
b) csak tárgyas viszony van: töltöttbokor, vasalting stb. 
(3) Állítmány (igei) — Határozó (főnévi): 16 lexéma. 
a) az utótag helyhatározó: mosódeszka, szólóabrosz, varróház stb. 
b) az utótag eszközhatározó: kontyolócsipke, takaróruha, varrótű. 
C. (1) Alany (főnévi) — Tárgy (főnévi): 31 lexéma. 
a) szalainé-forma, töröktulipános, magyarbolha stb. 
b) a tárgyként szereplő utótag fő szemantikai jegye: ’ruha’, az elő- 


tag pedig a személyt jelöli, aki a ruhát hordja. Ezek a szemantikai jegyek 
 


38 Ezekből a típusokból is csak a nagyobb megterheltségűeket mutatjuk be. 
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magyarázzák, hogy viszonylag produktív kategória: menyecskésing, asz- 
szonyosing, gazdakendő stb. 


c) az utótag fontos szemantikai jegye: ’felület’, amelyet valami (dísz, 
rátét stb.) beborít, ellep, díszít: tábláslepedő, virágkötés stb. Ez is vi- 
szonylag produktív a vizsgált szókincsben. 


(2) Határozó (főnévi) — Alany (főnévi): 64 lexéma. 
a) almafagomba, üvegkékítő stb.; bécsirózsa, bécsihorgas. 
b) az utótag az előtag kifejezte fogalom része, ahhoz hozzátartozik, 


azt díszíti. Ez az utóbbi a hímzés szókincsében jellegzetes szemantikai 
jegy, emiatt ez a típus az átlagosnál produktívabb: muszujdarázs, párna- 
csúp, ruhakötés, vállfő stb. 


c) az előbbinek a fordítottja: az előtag fejezi ki a részt, amelynek 
megkülönböztető szerepe van, illetőleg a hímzés terminológiájában dísze 
az utótag jelölte fogalomnak. Produktív összetételi forma: csipkésmellre- 
való, foglalósdarázs, pántlikáskötő, vállfősing stb. 


d) az utótag halmazt jelöl, amely az előtag jelölte egyedekből áll: 
szálfejtő, tincsesrózsa, inasfog. 


e) az utótag jelölte fogalmat hasonlítjuk valamihez, amit az előtag 
fejez ki. Ez a legtöbbször metaforikus összetétel produktív típus a hím- 
zés szókincsében: bokorkötés, borsóhím, bimbóöltés, kalapácsfog, körte- 
forma stb. 


(3) Határozó (főnévi) — Tárgy (főnévi): 112 lexéma. 
a) az előtag azt a helyet, felületet jelöli, amelyet az utótag jelölte 


tárggyal, dísszel ellátnak, bevonnak. A hímzés szókincsében viszonylag 
produktív típus. Pl. abroszforma, darázsminta, főkötő, kosárruha stb. 


b) az előtag az utótag jelölte tárgy készítési helyét jelzi: házicérna, 
hunyadikötés stb. 


c) az előtag az anyagot jelöli, amelyből az utótag jelölte tárgyat 
készítik: acéltű, báránybőr, bársonyváll, hárászkötés, szőrruha stb. Pro- 
duktív összetételi forma. 


Az összetett szakszavak abból a szempontból is osztályozhatók, hogy 
az összetétel elő- vagy utótagja előfordul-e önálló terminusként vagy sem. 
Ennek alapján a következő megállapításra jutottunk: 


(1) Vannak olyan összetételek, amelyeknek mind az elő-, mind az 
utótagja önálló szakszóként is használatos. Pl. horgastöltés, írásosdarázs, 
pártakötő, rózsásbokor stb. 


(2) Kevesebb az olyan terminus, amelynek az előtagja szakszó, az 
utótagja viszont önálló lexémaként nem fordul elő a szakszókincsben. 
Pl. bécsikeresztes, csipkevágó, párnahéj, pártabélés stb. 


(3) Legnagyobb, elsősorban a sok jelzős és igekötős összetétel miatt 
azoknak a lexémáknak a száma, amelyeknek csak az utótagja szerepel 
önálló szakszóként is. Pl. zabgyöngy, apróhányás, félszél, forgócsillag, 
négymákú, szimplagörgina stb. 


(4) Vannak olyan összetett szakszók is, amelyeknek sem az elő-, sem 
az utótagja nem szakszó, de maga az összetétel nem köznyelvi, hanem a 
szaknyelvben jött létre. Pl. keresztszem, mosódeszka, surgyécsúp stb. 
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A SZAKKIFEJEZÉSEK 


A szakkifejezés vagy terminológiai körülírás csupán abban különbö- 
zik az összetételtől, hogy lazább a viszony az alaptag és a determináns 
között. Egyébként ugyanazokból a mondatformákból vezethetők le, sőt a 
szerkezet analitikusabb jellege miatt közelebb állnak a kiinduló mondat- 
struktúrához. Ezért osztályozásunkban, amely csak a főnévi alaptagúak 
fő típusaira terjed ki, ajánlatos az előbbi eljárást követni. 


A. Állítmány (melléknévi) — Alany (főnévi): 38 kifejezés. 
A kifejezések körében is ez az egyik legproduktívabb kategória. Pl. 


paraszt borsóhím, sima bokorkötés, zöld szőrszoknya stb. 
B. Állítmány (igei) — Tárgy (főnévi): 43 kifejezés. 
a) az előtag célviszonyt is kifejez. Pl. viselő lepedő, asztalravaló ab- 


rosz, kézbevaló kendő stb. (Ebből a szerkezeti típusból válnak ki jelentés- 
tapadással a mellrevaló típusú összetételek.) 


b) célviszony nem fejeződik ki, csak tárgyas kapcsolat. Az előzőnél 
lényegesen produktívabb kategória. Pl. fehérített vászon, rázott gyapot- 
vászon, serített vászon, szaggatott kötés stb. 


C. (1) Határozó (főnévi) — Alany (főnévi): 124 kifejezés. 
a) ágyterítő alj, selyemkendő rózsa; mák lába stb. 
b) egyrend csillagos, kétrend tűzölés stb. 
c) a determináns része, tartozéka, dísze az alaptag jelölte tárgynak. 


A legproduktívabb szószerkezet-típus. Pl. asztallábas darázs, ablakos töl- 
tés, madaras kötés stb. 


d) gyöngyvirág koszorú, többszálú fejtő, négyszél lepedő stb. 
(2) Határozó (főnévi) — Tárgy (főnévi): 31 kifejezés. 
a) ingelő pántlika, mellrevaló rózsa stb. 
b) bogártelki fog, kalotaszegi varrás, türei varrás stb. 
c) a determináns azt jelöli, hogy miből készült az alaptag jelölte 


tárgy. Pl. hárászos bojt, gyapotgyolcs pendely, fejtős abrosz stb. 
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A TERMINOLÓGIA JELENTÉSTANA 


A kalotaszegi népi hímzés terminológiájának jelentéstani vizsgálata 
három lényeges kérdésre terjed ki: a jelentésmezőre, az alak és a jelentés 
viszonyára, valamint a poliszémia-osztályokra, amelyek lényegében a 
szakszóvá váláskor végbement jelentésváltozásokat tükrözik, azoknak az 
eredményei. Elemzésüket tehát a lexikológiai jelentésre szűkítjük le, 
amely nem más, mint ,,a jeleknek a többi jelekhez képest megadott jelen- 
tése“ (vö. Károly 1970a. 77). Ez vezet el a szinonimia és poliszémia kérdé- 
seihez, amelyeknek kulcsfontosságuk van a lexikológiában, de különös- 
képpen a szakszavak vizsgálatában.39 


A behatóbb elemzésre kiválasztott kérdések korántsem merítik ki 
tehát a szójelentéstan teljes problematikáját, de a vizsgált terminusok 
szempontjából kétségkívül ezek a legfontosabbak. Ugyanakkor arra is 
törekedtünk, akárcsak az előző fejezetekben, hogy a nyelvi anyagra vo- 
natkozó elemzés eredményeit a lehető legnagyobb mértékben hasznosí- 
tani lehessen a hímzések tárgyi vizsgálatában is. Ez az egyik legfontosabb 
célja a mezővizsgálatnak, a jelölő és a jelölt viszonyára vonatkozó elem- 
zésnek vagy például a metaforikus mintanevek tartalmi csoportosítá- 
sának. 


MEZŐVIZSGÁLAT 


A szakszavakra is teljes mértékben érvényes F. de Saussure-nek az 
a megállapítása, hogy egy szó jelentése, értéke függ a valóságvonatkozás 
szempontjából vele rokon szavak jelentésétől, értékétől. Saussure-nek 
ebből a tételéből, hogy a nyelvi jelek értéke relatív, és mindig a rend- 
szer többi tagjától függ, kialakult a W. Porzig és a J. Trier nevéhez fű- 
ződő mezőelmélet40, amely a strukturalista jelentésvizsgálat kezdetét je- 
lenti (vö. Stati 1968. 12). A mai nyelvtudományban a mező fogalmát na- 
gyon sokféleképpen értelmezik, de e felfogások bemutatására, értékelé- 
sére nincs módunk, és nem is járna túlságosan sok eredménnyel mun- 
kánk szempontjából. Nem tartjuk ugyanis szükségesnek, hogy egészen 
részletes, minden lexémára kiterjedő mezővizsgálatot végezzünk, mivel 
magát a kutatás tárgyát úgy határoltuk körül, hogy az a kalotaszegi 
népi hímzés teljes fogalmi rendszerét, illetőleg e fogalmak alkotta me- 
zőket magába foglalja. 


A terminológia kutatásában a mezővizsgálat legfőbb célját abban 
látjuk, hogy segítségével kimutassuk az elemi jelentésmezők magját, azo- 
kat a szavakat, amelyek fogalmi, jelentéstani és morfológiai tekintetben 
is a legfontosabbak, a legnagyobb értékkel bírók. Az elemi jelentésmezők 
elhatárolása a fogalmi rendszer alapján történik (mellérendelt, aláren- 
delt, fölérendelt fogalmak, a szó fogalmi jegyei, érintkezési kapcsolatai 
stb.). Azt pedig, hogy melyik szó tekinthető az elemi jelentésmező mag- 
 


39 L. Coteanu 1960. 40—1. 
40 Trier 1931; Porzig 1934. 
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jának, melyiknek van a legnagyobb értéke, a következő tényezők figye- 
lembe vételével állapítjuk meg: a jelentések száma, a szóból alkotott 
származékok száma, a szóval mint elő- és mint utótaggal alkotott össze- 
tételek száma, valamint azoknak a szószerkezeteknek a száma, amelyek- 
ben a szó alaptag, illetőleg determináns. Lényegében így összegeződik a 
szó szemantikai értéke, produktivitása (az, hogy mennyiben járul hozzá 
új terminusok létrejöttéhez) és aktivitása (vö. Nagy 1971. 347—9). Ugyan- 
akkor azok az összetételek, amelyekben a szó utótag, és azok a szerkeze- 
tek, amelyekben alaptag, lényegében a szó jelölte fogalomnak alárendelt 
fogalmakat jelölnek (pl. vászon: buziás vászon, cérnavászon, fodorvá- 
szon stb.). Azok az összetételek pedig, amelyekben a szó előtag, és azok 
a szerkezetek, amelyekben determináns, mind olyan fogalmak jelölői, 
amelyek érintkezési kapcsolatban vannak a szó jelölte fogalommal (pl. 
vászon: vászoning, vászonpendely, vászonsurc stb.). A fogalmi rendszer 
és a lexikológiai rendszer szoros kapcsolatának ismeretében arra is mód 
nyílik, hogy a szónak az elemi jelentésmezőben elfoglalt helyéből, nyelvi 
értékéből a szó jelölte fogalom fontos vagy kevésbé fontos voltára követ- 
keztessünk. Így a mezővizsgálat eredményeit, kellő elővigyázatossággal, 
tárgyi vonatkozásban a néprajz is hasznosíthatja.41 


Már W. Porzig megállapította, hogy a jelentésmezők magját első- 
sorban igék alkotják. A népi hímzés legfontosabb igéit az említett érték- 
sorrendben az 1. táblázat tünteti föl. 


 
Sor- 
rend Szavak Jelentések 


száma Származékok Összetételek Szerkezetek 


 
 


 
 


 
 


 
 Előtag Utótag Determ. Alaptag 


1. varr 2 13 1 5 – – 


2. ölt 1 4 – 14 – 1 


3. tölt 2 4 5 3 1 1 


 vág-vagdal 1 7 – 4 – – 


4. köt 4 5 – 5 – – 


5. szeg 1 3 1 5 – 2 


6. ír 1 2 1 4 3 – 


1. táblázat 


 


A varr ige az egész jelentésmező magjának tekinthető, a többi pedig, a 
vág-vagdal és az ír kivételével, alárendelt fogalmak jelölője, és mindegyik 
egy-egy elemi jelentésmező magja. A vág-vagdal és a tölt egyazon cse- 
 


41 A következőkben végzendő elemzések elméleti és módszertani tekintetben 
leginkább W. Porzig felfogásához állnak közel (Porzig 1934), de értékesítettük Ká- 
roly Sándor mezővizsgálatainak a módszertani eredményeit is (Károly 1970a. 60—2, 
229–30). 
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lekvés két mozzanata: előbb bizonyos szálakat kivágnak, a megmaradó- 
kat pedig átcsavarják, betöltik. A varrásnak mezővizsgálatunk tanúsága 
szerint három fő gyakorlati célja van: a lazább szálú felületek megerősí- 
tése, töltése (a hímzés itt a szövéssel rokon), az összevarrás (kötés) és a 
szélek megerősítése (szegés). Az ír ige már a kalotaszegi szabadrajzú hím- 
zések fontosságát és elterjedtségét jelzi. 


Ehhez szorosan kapcsolódik az a jelentésmező, amely a hímzésmó- 
dokra vonatkozó szavak jelentéseit foglalja magába (2. táblázat). 


 
Sor- 
rend Szavak Jelentések 


száma Származékok 
Összetételek Szerkezetek 


Előtag Utótag Determ. Alaptag 
1. kötés 6 1 – 28 – 15 
2. darázs 2 4 1 9 1 2 


férc 1 2 – 8 – 1 


hányás 5 1 – 4 – 5 


szedés 3 1 1 2 5 4 


tűzés 1 2 – 9 1 – 
3. lyukas 1 – 2 – 4 – 


töltéses 1 – – 4 – – 


vagdalás(os) 2 5 – 1 7 1 
4. sujtás 3 3 2 4 3 – 
5. írásos 2 – 4 2 2 1 


zsinór 8 – 1 6 3 – 
6. keresztszem 1 2 – 3 1 – 


2. táblázat 


 


A hímzésmódok közül fontos, az öltözet és a házbeli holmi varrásában 
egyaránt jelentős szerepe van az összehurkolásnak, a kötésnek, amely az 
anyagszéleket is összetartja, de egyben díszít is. A 2. sorrendi helyen az 
átcsavarásos technikára vonatkozó szavak állnak: ezek részben rokon 
értelműek, részben pedig a ráncrögzítő hímzés különféle változatait je- 
lölik. A 3. jelentésmezőt a vagdalásos hímzésekre vonatkozó szavak alkot- 
ják; ez a hímzéstípus, akárcsak a 4. helyen álló laposhímzés (sujtás), egész 
Kalotaszegen elterjedt. A vizsgált terület egy részére jellemző a szabad- 
rajzú, írásos hímzés (ennek a jelentésmezőnek a magja az írásos és a 
zsinór szó), kisebb jelentősége van a keresztszemes hímzésnek. 


Külön jelentésmezőt alkotnak a különféle alapanyagokra vonatkozó 
szavak. Ezen belül az elemi jelentésmezők magjainak tekinthető szavak 
a 3. táblázatban jelzett érték-sorrendbe állíthatók. 
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Sor- 
rend Szavak Jelentések 


száma Származékok 
Összetételek Szerkezetek 


 Előtag Utótag Determ. Alaptag 


1. vászon 1 – 6 38 – 9 


2. gyolcs 2 1 9 4 1 1 


3. gyapot 
(vászon) 2 – 8 8 – 1 


4. selyem 1 – 13 – 1 – 


5. posztó 1 – 2 4 – 1 


6. szőr 1 – 7 2 – – 


7. bőr 1 – 2 6 – – 


3. táblázat 


 


Ezen a táblázaton is felmérhető a gyári készítésű alapanyagok (gyolcs, 
selyem, szőr) szerepének megnövekedése; a hagyományosak közül csak 
a vászonnak és a gyapotvászonnak van a szókincsben is tükröződő funk- 
ciója, a posztó és a bőr teljesen háttérbe szorult. 


A hímzésnek az alapanyagon kívül két eszköze van: a hímzőszál 
és a tű. Ebben a mezőben így alakul az elemi jelentésmezők rangsora: 


 
Sor- 
rend Szavak Jelentések 


száma 
Szárma- 
zékok 


Összetételek Szerkezetek 


 Előtag Utótag Determ. Alaptag 


1. cérna 2 2 1 9 – – 


2. fejtő 2 2 – 3 2 1 


3. hárász 1 1 3 1 1 – 


4. selyem 1 – 2 3 – – 


4. táblázat 


 


Első helyen áll tehát az elsősorban vagdalásos hímzésekhez használt 
cérna, 2. a fejtő, amellyel az írásost varrják, a 3. helyre szorult a hagyo- 
mányos hímzőszál, a hárász, és egyre nő a főként ruhahímzéseken hasz- 
nált selyem szerepe. 


Néprajzi szempontból is fontos annak a vizsgálata, hogy az öltözet 
és a házbeli holmi milyen darabjait díszítik hímzéssel. Az elemi jelen- 
tésmezők magjának tekinthető szavak egymáshoz viszonyított értéke 
alapján az 5. táblázaton jelzett sorrend állapítható meg. 
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Sor- 
rend Szavak Jelentések 


száma Származékok 
Összetételek Szerkezetek 


 Előtag Utótag Determ. Alaptag 
1. ing 1 1 6 21 – 11 
 gallér 4 1 1 3 – 1 
 kézelő 1 – – 1 – 2 
 ujj 2 3 1 4 – – 
 váll 3 – 9 6 1 3 


2. kötény-kötő 3 – 3 27 – 4 
 ruha 2 – 3 15 1 2 


3. lepedő 1 – 3 5 – 19 
4. kendő 3 – – 11 – 4 
 keszkenő 1 – – 8 – 2 


5. abrosz 1 2 2 5 – 5 
 terítő 1 – – 8 – 1 


6. mellrevaló 3 – – 3 1 11 
7. szoknya 2 – 2 9 1 2 
8. párna 2 – 4 7 – – 


5. táblázat 


 


A táblázatról leolvasható, hogy leginkább hímzett darabok az ingek: az 
ingnek a látható, ugyanakkor a kopásnak is leginkább kitett részei, a 
gallér, a kézelő meg a váll; ezt követi a kötény. A házbeli holmik közül 
leggyakrabban a lepedőt varrják ki, aztán az abroszt. Kisebb jelentősége 
van a mellrevaló és a szoknya meg a párna hímzésének. 


Legtanulságosabb talán a minták és a motívumok jelentésmezőinek 
körvonalazása, illetőleg a mintákat jelölő szavak értéke (6. táblázat). 
Az első helyen álló forma, minta szavakat azért emeltük ki, mert a 
többihez viszonyítva fölérendelt fogalmat fejeznek ki. A további 22 
mintanév közül 13 növényi motívumot jelöl, az első öt között pedig 
csak a töltelékelemként igen gyakori fog nem ilyen jellegű. Ez a táb- 
lázat meggyőzően szemlélteti, milyen nagy szerepe van a díszítésben 
a rózsának, a levélnek, a tulipánnak és a virágnak. A régi geometrikus 
díszítőelemek mind háttérbe szorultak, csupán a horgasnak, a csillagnak, 
a foglalónak és az asztallábnak van még számottevő funkciója. 


Az öltözet darabjait nemcsak kivarrják, hanem rátétekkel és egyéb 
díszekkel is ékesítik. Ilyen díszekre vonatkoznak a 7. táblázat szavai. 
Ebben a jelentésmezőben a fölérendelt fogalmat a dísz szó jelöli. A mel- 
lérendelt elemi jelentésmezők közül legfontosabb az, amelynek a gyöngy 
szó a magja (a kabala ennek alárendelt fogalmat jelöl), a legfontosabb 
dísz tehát a gyöngy, különösen a Nádas mentén. A rátétek közül kedvelt 
dísz a varrott vagy horgolt, illetőleg készen vásárolt csipke meg a 
pántlika. Bizonyos ruhadarabok nélkülözhetetlen dísze a bojt. 
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Sor- 
rend Szavak Jelentések 


száma Származékok 
Összetételek Szerkezetek 


Előtag Utótag Determ. Alaptag 


1. 
forma 3 2 – 5 – 2 


minta 4 – – 1 – – 


2. rózsa 11 1 8 71 3 7 


3. fog 2 5 4 17 – 7 


4. bokor 3 1 6 21 – 2 


5. levél 6 1 1 20 2 2 


6. tulipán 9 1 – 13 4 – 


7. virág 1 2 12 6 – – 


8. 
folyó 1 – 3 1 – 1 


horgas 8 1 11 6 – – 


9. csillag 5 2 3 7 1 2 


10. ág 7 2 1 5 2 3 


11. mák 2 1 2 7 2 1 


12. púp 3 1 4 5 1 1 


13. bimbó-bincsó 6 2 2 5 – – 


14. foglaló 2 1 3 4 1 1 


15. pók 3 2 2 6 – – 


16. bokréta 4 2 – 3 – 4 


17. majoránna 3 1 – 4 2 1 


18. koszorú 2 2 1 – 3 3 


19. szív 1 3 – 5 2 – 


20. búb 3 1 1 4 – – 


21. görgina 1 1 – 3 1 1 


22. asztalláb 4 1 – – 3 – 


23. borsó 1 4 1 1 – 3 


6. táblázat
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Sor- 
rend Szavak Jelentések 


száma Származékok 
Összetételek Szerkezetek 


Előtag Utótag Determ. Alaptag 


1. dísz 1 3 2 – – – 


2. 
gyöngy 1 2 4 20 6 2 


kabala 3 2 1 4 2 – 


3. csipke 9 4 11 8 1 6 


4. pántlika 5 – 3 7 1 4 


5. bojt 5 – – 8 – 2 


7. táblázat 


 


Az utolsóként vizsgált jelentésmező a minősítő elemeket tartal- 
mazza (8. táblázat). 


 


Sor- 
rend Szavak Jelentések 


száma Származékok 
Összetételek Szerkezetek 


Előtag Utótag Determ. Alaptag 


1. cifra 2 2 27 – 1 – 


2. szín 2 7 2 4 2 – 


3. fehér 1 8 5 1 3 – 


4. piros 1 1 5 5 1 – 


5. sárga 3 – 8 3 – – 


6. 
paraszt 1 – 3 – 1 – 


sima 6 – 7 2 1 – 


7. fodor 3 2 4 – – 2 


8. kék 1 2 – 3 2 – 


9. apró 2 – 6 – – – 


10. zöld 1 – 1 2 1 – 


11. fekete 1 – 2 – – – 


8. táblázat 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Péntek János: A kalotaszegi népi hímzés és szókincse 


180 


Első helyen áll tehát az általános jelentésű, bizonyos mértékben 
fölérendelt fogalmat jelölő cifra szó. Az egész mezőben pedig elkülönül 
a színek csoportja. Érdekes megfigyelnünk itt a legfontosabb színek 
nyelvi jelölőinek értéksorrendjét: legfontosabb szín a fehér, ezt követi a 
piros, a sárga (főként az öltözet színeként), a kék, a zöld és a fekete. Je- 
lentős szerepet tölt még be a paraszt szó ’díszítetlen’ jelentésben, a vele 
rokon értelmű sima szóval. A melléknévi jelentésű fodor is értékes eleme 
még ennek a jelentésmezőnek. 


ALAK ÉS JELENTÉS VISZONYA 


A jelölt—jelölő viszonyát illetően abból kell kiindulnunk, hogy a 
szaknyelvben ideális esetben tökéletes megfelelés van a kettő között. 
A matematikai műszavak alkotásával szemben már Bolyai Farkas alap- 
vető követelménynek tartotta, hogy ,,amelyeket okvetlen szükséges meg- 
különböztetni, azoknak… külön név adassék“ (Tentamen I. Toldalék 
1832). Hasonló értelemben nyilatkoznak a szakmai, a tudományos és a 
műszaki nyelv mai kutatói (Klár — Kovalovszky 1955.; Grétsy 1975.; 
Czúni 1973.). 


A népi szakszókincs nem tudatos munka eredménye, hanem spontán 
módon alakult ki. Nyilvánvaló tehát, hogy a jelölt—jelölő egyértelmű 
megfelelése még kevésbé valósul meg benne, mint a műszókincsben, ezért 
a szinonímia és a poliszémia egyaránt okoz „szemantikai zajt“, egyaránt 
zavarja a kommunikációt. 


Szinonímia. A szinonimitás jellegét és mértékét a jelöltből kiindulva 
kell megvizsgálnunk. Fontosnak tartjuk annak megállapítását, mekkora 
az eltérés a jelölésben ideálisnak tekintett egy fogalom — egy nyelvi je- 
lölő megfeleléstől. Úgy véljük, a népi szakszókincs vizsgálatában a kö- 
vetkezőkben meg kell határozni az egy fogalomra jutó nyelvi jelölők át- 
lagos számát, kiegészítve ezt az elemzést a többértelműség mértékének 
kimutatásával. 


1. Számításaink szerint a fogalmak és a nyelvi jelölők megfelelése 
1686—2790, azaz az ideális 1 helyett minden fogalomra átlag 1,65 nyelvi 
jelölő jut. Ezt a számot jelölésbeli deviációs mutatónak (vagy szinonimi- 
tási mutatónak) is tekinthetjük. Gyakorlatilag ez a hímzés terminológiá- 
jában azt jelzi, hogy minden harmadik lexéma szinonima, amelynek a 
jelölésben nincs különösebb értéke, csak növeli a „szemantikai zajt“, 
nehézséget jelenthet a beszélőnek a megfelelő terminus kiválasztásában, 
illetőleg a pontos szóhasználatban. 


2. A népi szakszókincs használatát ez a jelölésbeli tarkaság még- 
sem érinti számottevően, mivel egyetlen falu nyelvhasználatában a mi- 
nimumra csökken, és csak a vizsgált terület egészén ennyire feltűnő. 
Bár az egyes falvak vagy a terület alegységei közötti nyelvi kommuni- 
káció sem hanyagolható ma már el, de nem is annyira intenzív, hogy 
jelentős mértékben elősegítené a népi terminológia egységesülését. 


A terület egészén az ugyanarra a fogalomra vonatkozó jelölők in- 
kább (földrajzi) heteronimáknak tekinthetők, mint valódi szinonimák- 
nak. Ezt a terminológiai megkülönböztetést a strukturalista dialektoló- 
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giának az az alapelve tette szükségessé, amely azt vallja, hogy a nyelv- 
járások (sőt a kisebb nyelvjárási egységek is) önálló rendszert alkotnak 
(vö. Goosens 1969. 86)42. A heteronima fogalmát Weijnen vezette be, és 
azokat az azonos jelentésű szavakat sorolja ide, amelyek más-más nyelv- 
járásban (vagy nyelvjárási egységben) fordulnak elő. 


3. Természetszerűen vetődik fel a kérdés, hogy mi okozza a ter- 
minusoknak ezt a gazdagságát, a szinonimitás kialakulását. A kalotaszegi 
népi hímzés terminológiájában az alábbi fontosabb tényezőkkel kell szá- 
molnunk: 


(1) Legfontosabb éppen az egyes falvak, vidékek közti nyelvi kom- 
munikáció hiánya, különösképpen szaknyelvi vonatkozásban. Ez azt ered- 
ményezi, hogy az egyes fogalmak megnevezése egymástól függetlenül, 
más-más szempontból történik, más-más terminussal. 


(2) A fogalom kevésbé ismert volta, egy minta stilizáltsága bizony- 
talanná teszi az ismert szakszavak használatát, illetőleg esetlegessé, öt- 
letszerűvé a megnevezést. 


(3) Szemiotikailag a stilizálás, a többszörös másolás azt eredményezi, 
hogy az ábrázoló jellegű ikonikus jel szimbolikussá válik (vagy már eleve 
szimbolikus volt), a szimbólumok értelmezése pedig bizonytalan, falvan- 
ként, sőt egyénenként változó. 


(4) A fogalom jelentéktelen volta: egy-egy kisebb díszítőelem (pl. 
tyúkszem, bimbó stb.) vagy rátétdísz (pl. flitter) nyelvi jelölő nélkül ván- 
dorol egyik faluból a másikba. Ezeknek a nyelvi jelölése teljesen ötlet- 
szerű, nem ritka a hallott elnevezések elferdítése, népetimológiás vagy 
tréfás átalakítása sem. 


(5) A tárgy bonyolult volta szintén oka lehet a jelölésbeli tarkaság- 
nak, mivel változatossá teszi a megnevezés lehetséges szempontjait. Pl. 
az ágy elejét díszítő hímzett lepedő esetében figyelhettük meg, hogy az 
alapanyag, a készítési mód, a díszítés jellege, a felhasználás célja és 
módja mind tükröződik a nyelvi jelölésben is. 


(6) Végül azokat a vizsgált fogalmi rendszeren és a nyelven kívüli 
tényezőket kell felsorolnunk, amelyek ugyanilyen irányban hatnak: a 
hímzésekkel való kereskedés, a köznyelviesedés, valamint az iparművé- 
szeti terminológia megismerése mind hozzájárul ahhoz, hogy újabb szi- 
nonimák, illetőleg heteronimák kerüljenek be a hímzés népi szakszó- 
kincsébe. 


4. Ismeretes az általános nyelvészetnek az a tétele, miszerint a 
nyelv lehetőleg kiküszöböli a tiszta szinonímiát, homonímiát, poliszé- 
miát. Ez a tétel a más-más nyelvjárási egységekben használt azonos je- 
lentésű szavakra, a földrajzi heteronimákra nem vonatkozik. Két hetero- 
nima határán és a vizsgált terület bizonyos pontjain azonban tiszta szi- 
nonimitás is kialakul. Néhány ilyen esetben a szinonimitás nyelvi ered- 
ményeit vizsgálva hasonló eredményre jutottunk, mint említett össze- 
foglaló munkájában J. Goosens. 


42 U. Weinreich már 1954-ben figyelmeztet arra, hogy „strukturális elővigyá- 
zatosság szükséges a diaszisztémákban található szinonimákkal kapcsolatban. A 
jiddis nyelv diaszisztémájában a baytn, shtékheven és toyslm megközelítőleg mind 
azt jelenti, hogy ’cserélni’, de ezek nem lehetnek szinonimák, hacsak nincs meg 
mind a három ugyanabban a nyelvi változatban“ (Weinreich 1954. 403). 
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(1) Gyakran megfigyelhető, hogy a szinonim párok tagjai jelenté- 
sükben elkülönülnek. A jelentéstan ezt a disztribúció vagy szinonima- 
differenciálódás törvényeként ismeri43. Károly Sándor nyomán a követ- 
kezőképpen ábrázolható: 1., 2., 3. = egymás utáni állapotok; A, B stb. 
= alakok; a, a1 = összefüggő jelentések; a, b = össze nem függő jelen- 
tések (kissé átalakítva Károly jelölését; vö. Károly 1970a. 235). 


1. A(a) + B(a) Pl. 1. csillag + pukét 
2. A(a) + B(b)  2. csillag + pukét ’keresztszemes csillagminta’ 
Ennek változata: 
1. A(a) + B(a) Pl. 1. csokor + bojt 
2. A(a) + B(a1)  2. csokor ’gyöngyös bojt’ + bojt 
(2) A szinonimitás kialakulása gyakran a köznyelviesedéssel függ 


össze, ilyenkor aztán az azonos jelentésű szavak közül az egyik, rendsze- 
rint a régebbi fokozatosan háttérbe szorul, kipusztul a szaknyelvből. En- 
nek a folyamatnak a mai helyzetét jelzi a kerekszem és a hunyadi sinyór 
vagy a fátyolkendő és a dulándlé meg sok más szinonimapár egyenlőtlen 
szembenállása. 


(3) Néha két heteronima határán teljesen egyenrangúan használatos 
a két szinonima. Pl. nyolclábú — pók (M, Nd). 


(4) Szintén a köznyelviesedés, valamint az iparművészeti termino- 
lógia hatására a régebbi szinonimák mellé újak társulnak. Érvényesül 
tehát az attrakció vagy szinonimavonzás törvénye. Ez gyakran használt 
szavakkal történik meg; együtt jár a szavak poliszemantikussá válásá- 
val, illetőleg poliszémiájuk gazdagodásával. 


 
1. A(a) + B(a) + C(a) 
2. A(a) + B(a) + C(a) + D(a) + E(a) 
Pl. 1. vagdalásos + vágásos + fehéres 
     2. vagdalásos + vágásos + fehéres + lyukatos + rostás 
(5) Megfigyelhető az a törvényszerűség is, hogy ha egy poliszeman- 


tikusan terhelt szó mellé szinonima fejlődik kisebb megterheléssel, akkor 
ez utóbbinak a jelentése megmarad, de a terheltebb szó elveszti a szi- 
nonima szempontjából releváns jelentést. 


1. A(a, a1, a2) 
2. A(a, a1, a2) + B(a2) 
3. A(a, a1) + B(a2) 
Pl. 1. mellrevaló ’ujjatlan, díszítetlen v. díszes, oldalt v. elöl gom- 


bolós bőrmellény’ 
2. mellrevaló ’ua.’ + tyeptár ’oldalgombolós bőrmellény’ 
3. mellrevaló ’ujjatlan, díszítetlen v. díszes, elöl gombolós bőrmel- 


lény’ + tyeptár ’oldalgombolós bőrmellény’ 


Antonímia. Az ellentétes értelmű szavak kérdése részben összefügg 
a többértelműséggel, a szaknyelvre jellemző szemantikai szembenállás 
 


43 L. Bréal 1924. 26; Ullmann 1964. 74; Károly 1970a. 235. 
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ugyanis nem a szó fő jelentéséből, hanem a mellékjelentésekből adódik, 
mindegyik mellékjelentésből más és más irányban. De nem ez az egye- 
düli forrása bizonyos minősítő szópárok ellentétes értelmének: sok eset- 
ben némely szavak megőrzött régies jelentése tükröződik az ellentétben. 


Ennek a jelentéstani szócsoportnak a nagyobb része köznyelvi szin- 
ten is megszokott, ismert antonima: alsó(ujj) — felső(ujj), bolti(vászon) — 
házi(vászon), bő — szűk, férfi — női, széles — keskeny, vastag — vé- 
kony stb. A továbbiakban néhány olyan antonimikus viszonyt mutatunk 
be, a teljesség igénye nélkül, amelyet jellemzőnek tartunk a népi hímzés 
szaknyelvére. 


(1) simakötéses (ruha) — bokros (ruha) 
       bokor(kötés) — cifra(kötés) 
A bokor szónak a díszítettség jelölésében mind negatív, mind pozi- 


tív irányban van antonimája: a simakötéses kevésbé díszest jelöl, a cifra- 
kötés díszesebb, növényi ornamentikát. 


(2) A cifra általában ’díszes’-t jelent, ezt tükrözik a következő szem- 
benállások: cifraborsóhím — parasztborsóhím, cifradarázs — kockás- 
darázs, cifrakötés — bokorkötés, cifralevél — simalevél, cifrarózsa — 
szimplarózsa. A ’tarka’ jelentésű cifrával áll szemben az egyszínű, ehhez 
hasonló a cifradaróc — fehérdaróc ellentéte. Jelölheti az anyag külön- 
leges voltát, amiből a ruha készül: cifrasurc — vászonsurc, a használat 
ünnepi jellegét: cifralepedő — viselőlepedő, ritkán pedig a díszítettséget 
és a használat ünnepi jellegét együtt: ciframellrevaló — tyeptár. 


(3) A dupla a páros testrészek vonatkozásában megőrződött szemlé- 
letnek megfelelően ellentétes a féllel: duplahurok — félhurok, dupla- 
zsinór — félzsinór. Jelenthet ’kétszeres díszítéssel ellátott’-at is: dupla- 
görgina — szimplagörgina. 


(4) Az egyenes is kétféle szembenállást mutat: a ’görbé’-vel (egye- 
neszsinór — horgaszsinór) és a ’ferdé’-vel (egyenesparáma — félenpa- 
ráma). 


(5) A fehér szembenállásai is sokfélék: ismert természetesen a köz- 
nyelvben is megszokott fehér — fekete, ezenkívül a fehér — színes is. 
Lehet ’dísztelen’ jelentésű is: fehérdaróc — cifradaróc, de alkalomsze- 
rűen bármely más színnévvel ellentétben állhat: fehérvászon — sárga- 
vászon. 


(6) A hegyes valamely díszítőelem formájára utal, és rendszerint a 
kerek ellentétes értelmű párja: hegyescsillag — kerekcsillag, hegyes- 
rózsa — kerekrózsa. A kötény kötésének a minősítésében azonban a töl- 
tött antonimája: hegyesbokor — töltöttbokor. 


(7) Ha méretet jelöl, a hímzés terminológiájában is a hosszúnak a 
rövid (kurta) az ellentéte. Néha azonban a formára utal: hosszúbojt — 
kerekbojt, hosszúkó gomb — kerekgomb, ebben az esetben, mint pél- 
dáinkból látható, az antonimikus viszony is megváltozik. 


(8) A kereknek tehát részint a hosszú, részint a hegyes az antoni- 
mája (l. a 7. és 8. pont alatti példákat). Egyetlen kapcsolatban változik 
meg ez a szembenállás, mivel a hosszú gyöngynek önálló metaforikus 
elnevezése van: kerekgyöngy — szalmagyöngy (kabola). 


(9) Az alapanyagok méretének, jelölésében rendszerint a szélessel 
áll szemben a keskeny, a pártára vonatkoztatva a magas az antonimája. 
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(10) A terminusok egész sora alakult ki a kis (kicsi) — nagy szem- 
benállás alapján (kisfoglaló — nagyfoglaló, kicsicsipke — nagycsipke 
stb.), bár a legtöbb esetben a díszítőelem jelzőjeként nem csupán a mé- 
retet jelölik ezek az előtagok, hanem a motívumnak formájában is el- 
térő variánsát. Ugyanilyen antonimikus értékű a mérai pánkó ’kismé- 
retű rátét kötényen’ — lappancs ’nagy méretű rátét kötényen’. A nagy 
nem csupán a kisnek antonimája, de több díszítőelemre, díszre vonat- 
koztatva az aprónak is: nagygyöngy — aprógyöngy, nagyrózsás — apró- 
rózsás. 


(11) A paraszt általában ’egyszerű’-t jelent, az egyszerűség megnyil- 
vánulhat a díszítőelem formájában: parasztborsóhím — cifraborsóhím, 
a rátét hiányában valamely ruhadarabon: parasztkötő — pántlikáskötő, 
a hímzés hiányában: paraszting — vállfősing. 


(12) Általános jelentése miatt kiterjedtek a sima antonimikus viszo- 
nyai is. Elsődlegesen valamely felület egyenletességét jelöli: simavá- 
szon — fodorvászon, simagyöngy — csigagyöngy, jelenthet ’egyszerű’-t 
is: simabokor — szaggatott bokor, simakötéses ruha — bokros ruha. 


(13) Az előbbiekkel rokon jelentésű, emiatt szembenállásaiban a 
paraszttal és a simával analogikus viszonyokat mutat a szimpla. Az alap- 
jelentés ebben az esetben is ’egyszerű’: szimpla — dupla, szimpla- 
rózsa — cifrarózsa. Ehhez áll közel a ’kevésbé díszes’: szimplatöltés — 
ablakostöltés és a ’rátét nélküli’: szimplakötény — pántlikáskötény. An- 
tonimája lehet a ’kétszeresen díszített’ jelentésű duplának is: szimpla- 
görgina — duplagörgina. 


(14) Általánosan negatív minősítő jellege miatt a tetves részint szem- 
ben áll ezzel, hogy szép, részint pedig ezzel, hogy tömött. A tömöttnek 
pedig természetesen a kevésbé pejoratív, a köznyelvben is megszokott 
ritka is antonimája. 


(15) A töltésnek a hímzésben rendszerint az a szerepe, hogy az üres 
részeket vagy a szögletes formákat eltüntesse. Ez utóbbi magyarázza a 
töltött és a hegyes antonimikus kapcsolatát: töltöttbokor — hegyesbokor. 
Sajátos hímzéstechnikát is jelöl a töltött, az átcsavarásnak egy sajátos- 
formáját, erre utal a töltöttférc — virágosférc szembenállás. 


(16) A varrott(as) ’hímzéssel díszített’ megszokott antonimája a var- 
ratlan. Mivel azonban a gyönggyel való díszítés is elterjedt, ezzel is ki- 
alakult a jelentésbeli ellentét: varrottas kötés — gyöngykötés, varrásos- 
hányás — kabolás hányás. 


(17) Köznyelvi szinten is megszokott a világos — sötét ellentét. Em- 
lítettük azonban, hogy az öltözet színe a korral is kapcsolatban van, ez 
magyarázza, hogy a világos az öregessel áll antonimikus kapcsolatban, 
de nemcsak a kort jelölheti, hanem valamilyen kultikus eseményt is, 
amint ezt a világos — gyászos szembenállás is tükrözi. 


(18) A kevésbé stilizált növényi motívumok újabban fölváltják egyes 
ruhadarabokon a hagyományos geometrikus formákat. Ez a változás a 
már említett virágosférc — töltöttférc antonimikus viszonyában is ki- 
fejeződik, és ehhez hasonlóan a Nádas mente egyes pontjain megfigyelt 
virágosszedés — hunyadi szedés kapcsolatában a hunyadi lényegében 
’hagyományos, geometrikus’ jelentésű. 


(19) Az öltözet darabjai élesen elkülönülnek aszerint, hogy viselők 
vagy ünneplők. Az ünneplő rendszerint díszített is: viselő lepedő — cifra- 
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lepedő. Jellemző azonban, hogy a Nádas mentén különösen túldíszített 
nagyünnepi kötények mellett kialakult a viselő — ünneplő ellentétpár 
közé helyezhető, mindkettővel ellentétes értelmű húrboló ’ünnepi, de 
kevésbé féltett’ jelentésű minősítő elem is. 


Poliszémia. A szinonímiával kapcsolatban kifejtett meggondolásból 
a vizsgált terminusok tiszta poliszémiájáról sem beszélhetünk. A több- 
értelműség is többnyire inkább a terület egészén, különböző alegységek 
viszonyában érvényesül, és csak jóval ritkábban egy-egy alegységen vagy 
egyetlen falu nyelvén belül. Jogos tehát itt is a terminológiai megkülön- 
böztetés, azaz a poliszémia helyett (vagy mellett) heteroszémiának ne- 
vezni ezt a jelenséget. 


Számításaink szerint az átlagos jelentésszám, ami tulajdonképpen 
a jelentésbeli deviációs együttható, 1,23 (2790/2266). A rokonértelműség- 
hez viszonyítva a többértelműség nem túlságosan nagymérvű a hímzés 
terminológiájában. Érdemes ezt az adatot a köznyelvi szókincs megfe- 
lelő mutatóival is összehasonlítani. Ez az összevetés is azt tanúsítja, hogy 
a népi foglalkozások terminológiája viszonylag egyértelmű, „szakszerű“. 
Papp Ferenc számításai szerint ugyanis az ÉrtSz.-ban a főnevek átlagos 
jelentésszámai 1,63, a mellékneveké 1,94, az igéké pedig 2,32. Az úgy- 
nevezett oligoszém (egy- vagy kétjelentésű) szavak is sokkal inkább do- 
minálnak, mint a köznyelvi szókincsben: több mint 95 százalékát alkot- 
ják a vizsgált terminológiának, az ÉrtSz.-ban viszont a főnevek 86,72%-át, 
a melléknevek 76,60%-át, az igéknek pedig csak mintegy 70,32%-át (vö, 
Papp F. 1967). 


POLISZÉMIA-OSZTÁLYOK 


A poliszémia kérdését tágabb összefüggésben is meg kell vizsgálnunk. 
A népi terminológia jelentős része ugyanis más jelentésben a szaknyel- 
ven és a vizsgált nyelvjáráson kívül is használatos. A lexémának a szak- 
mai és nem szakmai nyelvhasználatban, a vizsgált nyelvjárásban és a 
köznyelvben, illetőleg más nyelvjárásokban kialakult jelentéseit össze- 
hasonlítva fény derül részint a nyelvjárási szókincs egy részének poli- 
szemantikus összefüggéseire, részint pedig azokra a jelentésváltozásokra, 
amelyeken némely lexémák szakszóvá válásuk közben átmentek. A poli- 
szémia-osztályok bemutatásában Károly Sándor rendszerezésének alap- 
elveit követjük, amely tekintettel van a szintetikus és az analitikus for- 
mákra egyaránt (Károly 1970a. 167—72, 237—44). Ez megkönnyíti a je- 
lentésváltozás magyarázatát, mert a kiindulópont nagyon gyakran éppen 
az analitikus forma. 


1. Szűküléses szinekdoché: ruha ’ruhadarab’ –> ’kötény’; gép ’me- 
chanikai eszköz’ –> ’varrógép’; futó ’aki v. ami fut’ –> ’asztalfutó’ stb. 
A jelentéstanok úgy tartják számon ezeket a jelentésváltozásokat, mint 
amelyek azzal állnak összefüggésben, hogy a szó bekerül egy szűkebb- 
társadalmi réteg, foglalkozási ág nyelvébe (ilyenkor — mint jeleztük — 
a szűkülés gyakran jelentéstapadás következménye). A népi foglalkozá- 
sok esetében a használatban bekövetkező szűkülés kettős jellegű: terü- 
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leti és foglalkozási, emiatt a jelentésváltozásnak ez a formája jellemző 
a népi terminológiára. 


2. Analitikus szűküléses szinekdoché: rázottvászon ’vegyesen, ken- 
der- és gyapotszálból szőtt vászon’; fémcérna ’fényes, fehér hímzőcérna’; 
ezüstgyöngy ’fényes, fehér gyöngy’ stb. Ezekből tapadással az előbbi ka- 
tegória jön létre vagy metonímia. A főfogalom neve leszűkül, de az al- 
faj megkülönböztetése nem mindig történik a leglényegesebb tulajdonság 
megnevezésével. Akárcsak a köznyelv, a népi szaknyelv sem követi a 
fogalomalkotás és megnevezés tudományos útját, csak a kommunikáció 
logikájának tesz eleget, amely előírja a megkülönböztetést, de ennek 
módját már nem. Amint Károly is rámutat, a tudományosan szabatos 
elnevezés nagyon megnehezítené a közlést, kizárná az érzelmi mozzana- 
tokat és nagyon bonyolult körülírásokat hozna létre. 


3. Metonímia: ület ’gatyaület: a bőgatya szárai közé betoldott 
négyszögű vászondarab’  ’gatyaület anyagára varrt hímzés’:  ’kis mé- 
retű terítő’; mellrevaló ’mellrevaló ruha’  ’külső felületén hímzéssel 
díszített, ujjatlan, rövid bőrmellény’; nyak ’testrész’  ’ruhadarabnak a 
nyaknál lévő része’  ’inggallér’; köt ’kötéssel összefog’  ’hímzéssel 
összehurkol, összevarr és ezáltal díszít’ stb. Külön csoportot alkotnak a 
metonímiák körében az -s képzős mintanevek: ebben az esetben a minta 
elnevezése egyetlen díszítőelem alapján történik, amely része az elne- 
vezett mintának (pl. asztallábas, rózsás, tulipános stb.); az -i képzős min- 
tanevek is metonimikusak: a helyről nevezték el őket, ahol a mintát elő- 
ször varrták (nyárszai, kalotaszegi, türei stb.). A leggyakoribb szókap- 
csolat, amelyből a mintanevek tapadással létrejöttek: a minta alaptagból 
és a melléknévi képzős determinánsból álló szerkezet, tehát a jelző fel- 
veszi a jelzett szó jelentését, bár — mint utaltunk rá — az -s képzőnek 
ma már mintanévképző funkciót tulajdoníthatunk a népi hímzés szak- 
nyelvében, és ez fölöslegessé teszi, hogy minden esetben tapadást föl- 
tételezzünk. 


4. Kifejtés (analitikus): jegykötő ’a menyasszonynak jegyként adott 
kötény’. Ebben az esetben a megkülönböztetésként használt jegy lénye- 
ges, de tárgyi tekintetben nem megkülönböztető (külső jegyek alapján 
nem lehet különbséget tenni a jegyként ajándékozott kötény és a többi 
kötény között, megkülönböztető maga az ajándékozás aktusa). 


5. Kifejtéses metonímia: bagazia ’ruhaanyag, a bagazia anyaga’  
’szoknyaféle’ (ugyanígy: muszuj; vö. Dr. Kós 1964. 163—6); kender ’ken- 
derfonal anyaga’  ’kenderfonal’ stb. 


6. Pars pro toto metonímia: vég ’a vászon vége’  ’a vászon tel- 
jes hosszúságában, ahogy a szövőszékről leveszik (olyan vászon, amely- 
nek az eredeti végét még nem vágták le)’. 


7. Tágulásos szinekdoché: gazdag ’sok hímzéssel díszített’. Ebben 
a típusban is egy szűkebb társadalmi csoporthoz kötött a jelentésválto- 
zás. 


8. Tágulásos metafora: bél ’az emésztő csatorna része’  ’kereszt- 
szál (vászonban)’; láb ’testrész’  ’mintaelem része’; derék ’testrész’  
’ruhadarabnak a derekat fedő része’; vicsori ’vigyorgó (ember)’  ’ritka 
öltésű (hímzés), amelyen átüt az alapanyag színe’; kacagás ’kacagó ter- 
mészetű (ember)’  ’mintanév’ stb. 
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9. Metafora: a hímzés szaknyelvében is az egyik legelterjedtebb 
jelentésváltozás-típus. A következőkben a metaforák tartalmi típusait so- 
roljuk föl: 


(1) Növény  díszítőelem: bokor, virág, boglár ’Ranunculus’, buta- 
rózsa ’Polianthes tuberosa’, búza ’Triticum’, búzavirág ’Centaurea cyanus’, 
dália ’Dahlia’, eper ’Fragaria’, fukszia ’Fuchsia’, futórózsa ’Rosa multi- 
flora’, horgasrózsa ’Narcissus poeticus’, kukorica ’Zea mays’, majoránna 
’Majorana hortensis’, mák ’Papaver somniferum’, margaréta ’Chrysanthe- 
mum leucanthemum’, napraforgó ’Helianthus annuus’, nefelejcs ’Myoso- 
tis’, oltottrózsa ’Rosa’, páfrány ’Dryopteris filix-mas’, pipacs ’Papaver 
rhoeas’, rózsa ’Rosa’, tányérrózsa ’Rosa’, tök ’Cucurbita’, tulipán ’Tulipa 
gesneriana’. 


Növény termése  díszítőelem: alma, bab, barackmag, borsó, cse- 
resznyemag, körte, makk, szilvamag. 


Növény része  díszítőelem: ág, bimbó, bincsó, butykó, cserelevél, 
levél, napraforgólevél, napraforgórózsa, petrezselyemlevél, picus, szőlő- 
gerezd, szőlőlével, vessző. 


Növényekből kötött dísz  mintanév: bokréta, koszorú, pukét ’cso- 
kor’. 


Külön kell megemlítenünk azokat a terminusokat, amelyek mint nö- 
vénynevek is metaforikusak, tehát kettős jelentésváltozás révén váltak 
díszítőelemek neveivé. A többütemű metaforizáció néhány jellegzetes 
példája: 


(a) Állatnév  növénynév  hímzett dísz neve: darázs ’rovar’  
’Dahlia’ –> ’átcsavarással hímzett dísz’. 


(b) Állat testrésze  növénynév  díszítőelem neve: kakasfarok  
’Polygonatum’  ’vállfőminta’; farkasfog  ’Bidens’  ’vagdalásos min- 
taelem’; libaláb  ’Chenopodium’  ’keresztszemes szegélydísz’; ökör- 
szem  ’Buphtalmum salicifolium’  ’rózsa formájú minta szűcshímzé- 
sen’; szarkaláb  ’Consolida’  ’mellrevaló mintája’; tyúkszem  ’Ve- 
ronica’  ’kerek, írásos mintaelem’; here  ’Trifolium’  ’vagdalásos 
mintaelem’. 


(c) Állati nyom  növénynév  díszítőelem neve: macskanyom  
’Antennaria dioica’  ’vagdalásos mintaelem’. 


(d) Analitikus metaforaként alakult növénynév  díszítőelem neve: 
bakháló ’Juncus’, búzafő; császárszakáll ’Viola wittrockiana’, csillagvirág 
'Scilla’, fenyőkörte ’fenyőtoboz’, futóvirág, gyöngyvirág ’Convallaria ma- 
jalis’, kurvarózsa ’Rosa’, szalmarózsa ’Helichrysum bracteatum’, szegfű 
’Dianthus’. 


A metaforikus szakszavak kialakulásában fontos szerepe van az alaki 
hasonlóságnak, és amennyiben jogosult a jelentésváltozás tekintetében 
produktivitásról beszélni (vö. Károly 1970a. 373), a díszítőelemek nevé- 
nek kialakulásában ez a legproduktívabb, legszabályszerűbb változás. 


(2) Állatnév  dísz, díszítőelem neve: féreg, madár; kakas, kígyó, 
őz, páva, pillangó, pipirga ’katicabogár’, pók. 


Állat testrésze  díszítőelem: békaláb, berbécsszarva ’kos szarva’, 
fecskefarok, halpénz, halszem, libafog, tyúkfül, tyúkláb. 


Állatra jellemző cselekvés  öltésmód: bolhaugrás. 
(3) Személynév  mintanév; rókáné. 
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Testrész  díszítőelem: csecs, fog, fül, köröm, láb, nyak, pup ’köl- 
dök’, szem, szív. 


Szellemi tevékenységgel kapcsolatos elvont fogalom  mintanév: 
gondolat. 


Élőre jellemző tulajdonság  hímzés minősége: tetves. 
Ez a két típus az elsőnél kevésbé produktív, de — különösen az 


utóbbiban — nagyobb szerepe van a hangulati elemnek a jelentésválto- 
zásban. 


(4) Tárgy  díszítőelem: ablak, címer, csengő, cserép, csónak, fu- 
rulya, hajó, hintókerék, kaliba, kard, kereszt, kocsikerék, korona, lajtorja, 
lánc, lapocka, mézespogácsa, olló, pálca, patkó, pecsétnyomó, pénz, picula, 
pipa, pogácsa, pohár, rosta, rostély, sarkantyú, seprű, sörcégér, süveg, 
szarufa, szénvonó, tábla, torony. A tárgynevek között is vannak olyanok, 
amelyek már maguk is metaforikus jellegűek: 


(a) Állatnév  tárgynév  dísz neve: kabola ’kanca’  ’ekekabala’ 
 ’négyszögű rátét kötényen’. 


(b) Analitikus metaforaként alakult tárgynév  díszítőelem neve: 
asztalláb, fűrészfog, láncszem, villaág. 


(5) Mértani elem, alak  díszítőelem: ákombákom, búb, foglaló, ka- 
nyar ’csigavonal’, karika ’kör’, kocka ’négyzet’, ovál, petty, pont. 


(6) Égitest  díszítőelem: csillag. 
A metaforák tartalmi típusainak mennyiségi vizsgálata azt mutatja, 


hogy a kalotaszegi népi hímzésben is legfontosabbak a növényi díszek 
(ezt még akkor is elmondhatjuk, ha bizonyos fenntartásaink lehetnek 
arra nézve, hogy a név jellege minden esetben pontosan tükrözi-e a mo- 
tívum vagy a minta jellegét), ezek alkotják ugyanis a mintanevek 39 szá- 
zalékát. Második helyen a tárgyakról elnevezett minták állnak 33%-os 
aránnyal: ezek többsége régi, geometrikus díszeket jelöl. Jelentős még 
az állatnevekből alakult mintanevek szerepe (14%). Az emberrel kapcso- 
latos elnevezések száma kisebb, de talán hozzájuk fűződik a legtöbb ér- 
zelmi vonatkozás. 


10. Analitikus metafora: 
(a) csónakforma, körteforma, csigagyöngy, kabolagyöngy, kása- 


gyöngy, szalmagyöngy; kávészín, korallszín, meggyszín; citromsárga, tűz- 
piros; vendégcsokor; bimbóöltés, láncöltés; kukoricacsipke; csillagpillangó, 
csillagrózsa, nyalkabimbó stb. Ebben az esetben elmaradhat az össze- 
tétel utótagja, és akkor az előbbi típust kapjuk. 


(b) csipafog, kalapácsfog; csipkeláb; gombház; vállfő; keresztszem; 
seggbosszantó, legényfogó ’gyöngyös bojt’ stb. Ebben az esetben a meta- 
fora frazeológiailag kötött, mert az összetétel fő tagja már átment jelen- 
tésváltozáson, az már maga is metaforikus. Az összetételi előtagnak vi- 
szont szerepe lehet az egész kifejezés emocionális (tréfás, szemléletes) 
jellege szempontjából (vö. Károly 1970a. 242). Az előtag — mint Károly 
írja — lehetővé teszi a merészebb jelentésváltozásokat, a merészebb kap- 
csolatokat. 


11. Analitikus species pro specie metafora: búkötő ’főkötő’. A prob- 
lémák ugyanolyanok, mint az előbbi típusban, de az emocionális jelleg 
még szembetűnőbb: a főkötő utótagjának főnévi jelentése a búkötőben 
visszakapja eredeti igenévi jelentését, a tartalmilag elvont metaforikus 
előtag pedig éppen merészségével vált ki érzelmi hatást. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 


1. Az utóbbi másfél- két évtizedben sok vita folyt a nyelvészeti szak- 
irodalomban és a nyelvtudomány különböző fórumain a szókészlet rend- 
szer jellegéről. Általában ma már kevesen vonják kétségbe, hogy a szó- 
készlet rendszert alkot, abban viszont megoszlanak a vélemények, hogy 
miben különbözik ez a részrendszer a többitől, hogyan nyilvánul meg 
rendszerjellege, és főként abban, hogy miként ragadható meg és írható 
le. Az első eredményes kísérletet a szókincs rendszerének a leírására J: 
Trier mezővizsgálatai jelentették (Trier 1931). A VIII. Nemzetközi Nyel- 
vészkongresszuson Rulon Wells tartott vitaindító előadást erről a kérdés- 
ről (Wells 1958), 1964-ben pedig egy strasbourg-i kollokvium keretében 
folyt vita róla47, s több tanulmányában és monográfiájában St. Ullmann 
is kifejtette erre vonatkozó véleményét48. A hazai szakirodalomban töb- 
bek között I. Coteanu és A. Bidu foglalta össze a véleményeket (Coteanu 
1960; Bidu 1966). 


Az említett strasbourg-i kollokviumon P. Guiraud hangsúlyozta, hogy 
a többi részrendszertől eltérően a lexikológiai rendszer nyitott, korlátlan 
(Guiraud 1964), J. Dubois pedig statisztikai alapon a francia szókészlet 
modelljeinek paradigmatikus szintjén kísérelte meg a rendszer leírását 
(Dubois 1964). St. Ullmann is fontos szerepet tulajdonít a szókincs bizo- 
nyos statisztikai paramétereinek: az áttetsző és nem áttetsző, motivált és 
nem motivált lexémák arányának, a szinonimitás és a poliszémia kiter- 
jedtségének. Ezenkívül magát a leírást különböző szinteken képzeli el: a 
fogalmi rendszer megállapításával, a jelentésmező-vizsgálattal.49 Jelen- 
tősnek tartom a kérdésben K. Baldinger álláspontját, amely szerint min- 
den szó ’más-más részrendszer tagja a szóalakok szintjén, a szójelenté- 
sek szintjén, a megnevezések szintjén és a fogalmak szintjén, ezek a szin- 
tek pedig összefüggnek egymással50. A román nyelvtudomány is leginkább 
ezt a felfogást tette magáévá51. 


A népi hímzés terminológiájának vizsgálatában magam is az egyes 
elemek és a köztük lévő viszonyok, tehát a rendszer leírására törekedtem 
a fogalmak, a megnevezések, a szóalakok és a szójelentések szintjén. 
Megállapításunk szerint a fogalmi rendszer zártabb az alapelemek (alap- 
anyagok, öltések, színek, motívumok) körében, és meglepően jól rendsze- 
rezhetők kevés számú megkülönböztető jegy alapján az öltözet bizonyos 
darabjai. Onomasziológiai szinten fontos szerepe van az egyes lexémák 
szemantikai megterheltségének, néhány jellegzetes szóalkotási modellnek 
és bizonyos nyelven kívüli tényezőknek. A szóalakok rendszer jellegét 
elsősorban a sajátos szaknyelvi jelentésben és funkcióban használt for- 
 


47 Statistique et analyse linguistique. Colloque de Strasbourg (20—22 avril 
1964). Presses Universitaires de France, 1966. 


48 L. pl. Historical Semantics and the Structure of the Vocabulary: Miscelánea 
Homenaje a André Martinet „Estructuralismo e Historia“ I. 289—303; Ullmann 
1964. 


49 L. az előbbi jegyzetben idézett munkákat. 
50 K. Baldinger: Cahiers de l’Association internationale des Études françaises 


XI, 243—5. 
51 L. főként Coteanu 1960; Bidu 1966. 
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makészleti elemek (képzők) és termékeny szóalkotási modellek eredmé- 
nyezik. A jelentések rendszere leginkább a szinonímiában és a poliszé- 
miában tükröződik, az előbbi a tartalom, az utóbbi a forma síkján kap- 
csolja össze a jelentéseket. Az egyes szinteken leírt részrendszerek viszo- 
nyait, kapcsolatait a következőképpen ábrázolhatjuk: 


Fogalmi rendszer                    Jelöléstani rendszer                     Szinonímia 


 


 


 


Alrendszer                           Jelentéstani rendszer                       Poliszémia 


 


2. A hímzések alakításában alapvető szerepe van az alapanyag és a 
hímzőszál minőségének és színének, az öltésmódnak (hímzéstechnikának) 
meg az alapmotívumoknak. Ezekből az elemekből alakulnak a hímzések 
mintái, illetőleg maguk a varrottasok, végtelen változatosságban. A ha- 
gyományos kreatív modellt jelentős mértékben lazíthatja egy-egy új alap- 
elem (főként alapanyag, hímzőszál, szín) bekerülése, ami a hagyományos 
konvenciók érvényesülését is bizonytalanná teszi. 


Még inkább jellemző a generatív jelleg a szakszavak alkotására. Né- 
hány rendkívül produktív generatív modell nagy mértékben megköny- 
nyíti a jelölést és a megértést, ugyanakkor rendszerszerűvé teszi a meg- 
nevezést. 


(a) A szóképzésben ilyen modellnek tekinthető az alábbi három:  
                               FI’–zF’–ás 
          F     FI’–z  
                               FI’–zF’–ó 


F      FF’–s  
F      FM’–s  
 
(b) A szóösszetétel legproduktívabb típusának ez a kiinduló mon- 


data : 
Ne   +   FØ   +   M+   cop. 
A     vászon    fodor    Ø. 
Ebből alakul ki a fodorvászon, nagykendő, kisnyárszai stb. típusú össze- 


tétel, amelynek tehát az előtagja a kiinduló mondatban melléknévi állít- 
mány, az utótagja főnévi alany. 


Egy másik termékeny modell alapja ez a mondattípus: 
Ne  +  F1


Ø   +      I  + Ne + F2
t   


Az asszony hordja az inget. 
 
Ebből alakultak ki az asszonyosing, menyecskésing, tábláslepedő típusú 
összetételek. 


M
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Produktív az a típus is, amelynek az előtagja a kiinduló mondatban 
főnévi határozó, az utótagja pedig főnévi alany; ennek néhány jellemző 
altípusa: 


— az utótag az előtag kifejezte fogalom része, azt díszíti: muszujda- 
rázs (<A darázs a muszujon van.); 


— ennek fordítottja: vállfősing, csipkésmellrevaló (<A mellrevalón 
csipke van.); 


— az utótag jelölte fogalmat hasonlítjuk ahhoz, amit az előtag fejez 
ki: bokorkötés, borsóhím (<A hím borsóhoz hasonlít.). 


Szemantikai jegyei miatt produktív a főnévi határozós előtagú és a 
főnévi tárgyas utótagú összetétel is: az előtag az anyagot jelöli, amelyből 
az utótag jelölte tárgyat készítik: bársonyváll, hárászkötés (<A kötést 
hárászból készítik.). 


c) A jelentésváltozás főbb típusai is modellként szolgálnak új szavak 
létrejöttéhez: különösen a metafora bizonyos tartalmi típusai és a meto- 
nímia, de fontos szerepe van a szűküléses szinekdochénak és az analitikus 
metaforának is. Ezek a modellek alkotják azokat a csatornákat, amelye- 
ken át a szavak egyik belső nyelvtípusból a másikba, egyik fogalomkörből 
a másikba kerülnek, s ez együttjár szemantikai megterheltségük növeke- 
désével. 


3. A népi szakszó valamely népi foglalkozáshoz tartozó fogalom 
nyelvi jelölője. Az ilyen jellegű fogalmak nem tudományos precizitásúak, 
de nem is köznapiak, hanem átmeneti helyet foglalnak el a kettő között 
a valóság visszatükrözésének terjedelmében, mélységében és pontosságá- 
ban. Ezért a népi szakszó jelentése nem egyezhetik meg pontosan sem 
valamely tudományos terminussal, sem valamely köznyelvi szó jelenté- 
sével, mint ahogy a fogalmi rendszer sem lehet azonos ezeken a szinte- 
ken. A népi szakszó kettős kötöttsége miatt bonyolult a viszony a szocio- 
lektusnak tekinthető szaknyelv és a helyi nyelvjárás, valamint a köz- 
nyelv között. A szaknyelvi funkciót betöltő tájszavak már a dialektus 
szintjén is rendszerint speciális fogalmat jelölnek, a szakszóként használt 
köznyelvi lexémák pedig a legtöbb esetben jelentésváltozáson mentek 
át. Behatóbb elemzéssel megkíséreltük új megvilágításba helyezni a 
nyelvjárás, a köznyelv és a népi szaknyelv közös és látszólag „egyező“ 
elemeit, amelyekről kimutattuk, hogy a jelölt fogalmak és a fogalmi 
rendszer eltérő jellege miatt a jelentésük sem egészen egyező, és a szak- 
nyelv szintjén nyilvánvalóan nagyobb az aktivitásuk, az értékük. 


A népi hímzés terminológiájának szinkronikus rétegződésében a va- 
lódi terminusok foglalják el a legnagyobb helyet (46,82%), negyedrészük 
szaknyelvi funkcióban használt köznyelvi szó és tájszó, a többi pedig 
jelentés szerinti szakszó. 


Szófajilag a névszók dominálnak a foglalkozás speciális jellege miatt: 
maga a munkafolyamat ugyanannak a sztereotip cselekvésnek a végtelen 
ismétléséből áll. Terjedelmét tekintve a legtöbb terminus 2—5 szótagú, 
szerkezetileg pedig 1—4 szóelemből áll. Az ún. átlátszó (szerkesztett) és 
nem átlátszó (egy morfémájú) szavak aránya 80,41% : 19,59%, a lexémák 
többségére tehát a szerkesztettség jellemző. A motiváltság formái közül a 
morfológiai és a szemantikai dominál, a motiváltság teljes hiánya csak a 
szakszavak 5 százalékára jellemző. 


A terminológia gazdagodásának legfőbb forrása a szóalkotás, belső 
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keletkezésű elemek alkotják a szakszavak 88 százalékát, ezen belül a szó- 
összetételnek (48%) és a szóképzésnek (24%) van a legnagyobb szerepe. 
A kölcsönelemek közül számottevőbbek a német (1,98%), a szláv (1,98%) 
és a török (1,28%) eredetűek. Ez utóbbiak a finnugor eredetűekkel együtt 
egy régebbi szókincsréteget alkotnak, legnagyobb részük jelentésváltozá- 
son is átment, miközben terminussá vált. A német kölcsönszavak viszony- 
lag újabb átvételek, sok közöttük a divatszó. 


4. Dialektológiai szempontból hasznosnak és eredményesnek bizo- 
nyult a szóföldrajzi és a jelöléstani szempont összekapcsolása. Ez a kettős 
elemzés, azonkívül, hogy elvezet a megnevezések indítékainak feltárásá- 
hoz, valamint a szinonimák és a földrajzi heteronimák viszonyának tisz- 
tázásához, újabb bizonyítékokkal segítheti a nyelvjárási egység belső ta- 
golódásának és külső hovatartozásának megállapítását. Kalotaszeg eseté- 
ben jórészt a korábbi településtörténeti és nyelvföldrajzi megállapítások- 
kal összhangban a szóföldrajzi bizonyítékok amellett szólnak, hogy belső- 
leg a nyelvjárás észak—déli irányban két részre oszlik: nyugati és keleti 
részre; ez nagyjából azonos a földrajzilag is elkülönülő Kalota, Sebes- 
Körös és Almás völgyével, illetőleg a Kapus és Nádas mentével. A nyu- 
gati alegység inkább a tőle nyugatra, északnyugatra fekvő nyelvjáráshoz 
kapcsolódik, a keleti pedig átmenetet képez a mezőségi nyelvjárás felé. 


5. A bevezető fejezetben hangsúlyoztuk, hogy a népi terminológia 
vizsgálatát interdiszciplináris területnek tekintjük ugyan, de nem a nép- 
rajznak, hanem a nyelvtudománynak (pontosabban: a lexikológiának és 
a dialektológiának) rendeljük alá. Ez nem zárja ki azonban, hogy ennek 
a vizsgálatnak ne volnának kimondottan néprajzi jellegű tanulságai. 


(a)Ilyennek látjuk többek között azt, hogy a terminológia elemzése 
hozzásegít az egyes fogalmak pontosabb leírásához, tipizálásához, közvetve 
pedig maguknak a jelenségeknek és tárgyaknak a rendszerezéséhez. Pél- 
dául a népi szemlélet az ünnepi ruhadarabok típusait a díszítés jellege 
szerint különíti el néhány pontosan körülhatárolt megkülönböztető jegy 
alapján. Ezek a típusok sok esetben pontosan követhető fejlődési sort kép- 
viselnek (ilyenek pl. a kötények típusai). 


(b)Fény derül a legtöbb esetben a megnevezés indítékaira, amelye- 
ket a külső tényezők mellett nyelvi okok határoznak meg: az egyes ter- 
minusok szemantikai megterheltsége, jelentéstani és asszociatív kapcso- 
latai. 


(c)A mezővizsgálat a jelölők nyelvi hierarchiája alapján közvetve az 
egyes tárgyi elemek értékére, elterjedtségére is utal. 


(d) A metaforák tartalmi típusai pedig a díszítőmotívumok jel- 
legét tükrözik: azt, hogy a növényi jellegű (fitomorfikus) díszek domi- 
nálnak, őket követik a geometrikus díszek, kisebb jelentőségük van a 
zoomorfikus és antropomorfikus elemeknek. 


(e) A varrottasok és a hímzett ruhadarabok szemiotikai funkciói an- 
nak tulajdoníthatók, hogy az egyes színek, motívumok, ruhadarabok, dí- 
szek a közösségben kialakult konvenciók szerint jelként viselkednek, jel- 
rendszerként szerveződnek, az esztétikai hatás mellett jelezhetik a kort, 
a családi helyzetet, a falut vagy a vidéket, az alkalmat, amikor használ- 
ják stb. 


(f) A néprajzi jelenségeknek ez a csoportja a tájegységnek ugyanazt 
a belső tagolódását tükrözi, mint a szóföldrajzi jelenségek. 
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BEVEZETÉS 


A KALOTASZEGI NYELVJÁRÁS 


1. Az a terület, amelyet közös nyelvi-néprajzi vonásai alapján ösz- 
szefoglaló névvel Kalotaszegnek nevezünk, a legismertebb tájegységek 
közé tartozik. A hozzá tartozó magyar és vegyes lakosságú falvak jórészt 
a Bánffyhunyadot Kolozsvárral összekötő nemzetközi műút és vasútvonal 
mentén helyezkednek el, illetőleg Bánffyhunyadtól délre a Kalota patak 
völgyében (Magyarvalkóig és Gyerőmonostorig), tőle északra pedig az 
Almás patak mentén Váralmásig, Bábonyig és Középlakig. Ezen a vi- 
szonylag kis területen a vízválasztók három irányba terelik az öt pata- 
kocska vizét: a Kalota Bánffyhunyadtól nyugatra a Sebes-Körösbe öm- 
lik, az Almás előbb északkeleti, majd északi irányban a Szamos felé 
halad, a Kapus Gyalunál, a Nádas pedig közvetlenül Kolozsvár mellett 
a Kis-Szamossal egyesül. 


Földrajzi és történeti szempontból a Kalota és a Sebes-Körös közötti 
rész önálló egységet alkot, ez a szűkebb értelemben vett Kalotaszeg 
vagy — népnyelvi megjelöléssel — a Felszeg. A kalotaszegi nyelvjá- 
rásra vonatkozó első adatközlések után, amelyek kizárólag erre a vidékre 
vonatkoztak, Czucza János A kalotaszegi nyelvjárás című, 1892-ben meg- 
jelent tanulmányában Jankó János nyomán az Almás és a Nádas men- 
tére is kiterjeszti kutatásait. 


A múlt század végi kutatások eredményeit összegező Balassa József 
(Balassa 1891. 71), bár maga is gyűjtött Kalotaszegen, majd még négy 
évtized múlva Horger Antal is (Horger 1934. 24) egészen szűkre, lénye- 
gében csak a Felszegre korlátozza a nyelvjárás területét. A harmincas 
évek legelején Kós Károly már — igaz, főleg néprajzi meggondolások 
alapján — Gyalun túl, Alsójáráig tágítja Kalotaszeg határát (Kós 1932. 9). 


A következő korszak kutatóinak a helynévkutatásban és a nyelv- 
földrajzban elért eredményei ehhez a vitás kérdéshez is fontos adalé- 
kokat szolgáltattak. Szabó T. Attila a vidék történeti és élő helyneveit 
közreadó kötet bevezetésében alapos mérlegelés után az előbbieknél pon- 
tosabban körvonalazza a nyelvjárás határait. A történeti-földrajzi érte- 
lemben vett Kalotaszeg területét kibővíti „… részben e területtel szom- 
szédos magyar községek nagyjából azonos néprajzi jellege, közelebbről 
pedig a szomszédos területek és az említett területrész népnyelvének 
egységessége miatt“ (KszHn. XI). Ily módon a különösen sokat vitatott 
déli határként Nagykapust, Kiskapust és Gyerőmonostort fogadja el, 
legkeletibb pontnak a Nádas menti Kisbácsot tekinti. 


Az úttörő jellegű nyelvföldrajzi kutatásokat végző Gálffy Mózes és 
Márton Gyula, valamint a munkálatokat irányító Szabó T. Attila éppen 
azzal a céllal terjesztette ki a gyűjtőmunkát Kalotaszegen kívül a Borsa- 
völgyére és a Mezőség nyugati határterületére, hogy meg lehessen álla- 
pítani e területek nyelvének egyezéseit és különbségeit. A Huszonöt lap 
„Kolozsvár és vidéke népnyelvi térképé“-ből (ErdMúz. XLIX, 424—63) 
címen közzétett nyelvtérképek a legfőbb hangtani, alaktani és szóföld- 
rajzi jelenségek bemutatásával adalékot nyújtanak a keleti, északkeleti 
átmeneti sáv megállapításához. 
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Az aranyosszéki nyelvjárás vizsgálata is hozzájárult a pontosabb 
körülhatároláshoz. Murádin Lászlónak e nyelvjárásra vonatkozó nyelv- 
földrajzi kutatásai (Murádin 1958) és vele egybehangzóan Szabó T. At- 
tila szóföldrajzi elemzése a cibóka tájszó elterjedéséről (Szabó T. 1962) 
tisztázta, hogy a Szamos és az Aranyos vízválasztója egyben nyelvjárási 
határterület is. Az így körülhatárolt területhez 34 magyar és vegyes 
lakosságú falu tartozik (egy településnek tekintem a már teljesen egybe- 
épült Kalotaszentkirályt és Zentelkét). 


2. A kalotaszegi nyelvjárás határainak az említett módon való ki- 
tágítása azzal a következménnyel jár, hogy nehezebbé válik a nyelvjárás 
belső tagolódásának a pontos megállapítása. Az első kutatók közül már 
Czucza János észrevette például, hogy noha az e—ë megkülönböztetése 
egész Kalotaszegre jellemző, a Kapus, a Nádas és az Almás mentén az ë 
megterheltsége csökken: „A körösfői és a magyarbikali vízválasztón át- 
lépve az Alszegre, alig pár kilométernyi közre, sajátságosan állunk az ë 
hangzóval. A Kapus és a Nádas völgyén itt-ott még fölhangzik az ë né- 
mely szavakban; de minél inkább közeledünk Kolozsvár felé, a Közép- 
Erdélyből felénk nyomuló hatás következtében az eddig is már nagyon 
vékony ë-s nyom végképp elvész. Hasonló tapasztalatunk van az Almás 
völgyén is“ (Czucza 1892. 290). Az alaktani jelenségek közül a tőle első 
helyen említett birtokos személyragozás szintén belső eltéréseket mutat, 
a lovik alak ugyanis a Felszegen ismeretlen. 


Jankó János, akinek a néprajzi monográfiájában egyébként a Czucza 
tanulmánya is megjelent, három alegységet különít el: a Felszeget, az 
Alszeget és a Nádas mentét (Jankó 1892. 42). Szabó T. Attila követke- 
zetesen végigviszi ezt az elsődlegesen földrajzi szempontú tagolást, és 
az előbbiek mellett negyedik egységként a Kapus mentét jelöli meg 
(KszHn. XIV). 


A nyelvjárási egységek elhatárolásában, mint ismeretes, a legna- 
gyobb súlyuk a hangtani jelenségeknek van. A kalotaszegi nyelvjárás 
magánhangzó-rendszerét Lakó Elemér dolgozta föl monografikusan. A 
diftongusok megléte és hiánya, illetőleg az e hangok alapján ő arra a 
következtetésre jut, hogy „a kalotaszegi nyelvjárás két nagy tájegységre 
tagolható: keleti része monoftongizáló, a nyugati diftongizáló. Az utób- 
binak ismét két alegysége van: a) e̬-, (ē̬-), ë̄-ző és b) nem e̬-, (ē̬-), ë̄-ző“ 
(Lakó 1974. 41). Ezt a hipotézist, amely egy nyugati és egy keleti részt 
különít el egy középső, észak—déli irányú átmeneti sávval, többé-ke- 
vésbé más hangtani és alaktani jelenségek is igazolják: ë-ző : kevésbé 
ë-ző; í-ző : kevésbé í-ző; inkább hosszú : inkább rövid hangok; futtam : 
futottam stb. (vö. NyIrK. XVII, 382). 


3. A nyelvjárás hovatartozását illetően a múlt század végén Balas- 
sának az a vélekedése vált általánossá, hogy Kalotaszeg a Királyhágótól 
keletre fekvő nyelvjárásterület nyugati, legarchaikusabb része. Ebben 
az időben még nem keltettek túlságosan erős kétkedést e felfogással 
szemben sem a településtörténeti tények1, sem a bihari nyelvjárás felé 
 


1 Arra az ismert tényre utalunk, hogy a Sebes-Körös és a Kalota menti Fel- 
szeg közigazgatásilag előbb Bihar megyéhez, a kalotai főesperesség pedig a váradi 
püspökséghez tartozott. Vö. Bunyitay V., A váradi püspökség története. Nagyvárad, 
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mutató nyelvi sajátosságok. De maga Balassa sem tekinthette lezártnak 
ezt a kérdést, mert azokra a jelenségekre is rámutat, amelyek elkülönítik 
Kalotaszeget a Királyhágótól keletre fekvő nyelvjárásterület többi ré- 
szétől (Balassa 1891. 70). Később pedig, 1898-ban a magyar nyelvjárások 
keletkezéséről értekezve genetikailag a székellyel hozza összefüggésbe 
a kalotaszegi nyelvjárást: ,,… a határőr székelyek az északi és észak- 
keleti gyepűk védői voltak… S talán nem tévedek, ha e gyűrűnek egy 
megmaradt töredékét látom a kalotaszegi magyarságban, mely a két ező 
nyelvjárásterület között ma is ëző nyelven beszél“ (Ethn. IX, 291). 


Századunk harmincas éveitől az említett településtörténeti tények 
ismeretében, valamint a nyelvjárási jelenségek egyre behatóbb vizsgálata 
alapján hovatovább határozottá válik az a nézet, hogy Kalotaszeg — és 
különösen a Felszeg — semmiképpen nem tekinthető a mezőségi nyelv- 
járásterület nyugati részének. Már 1944-ben a cibóka térképlapjának 
elemzésekor, majd nem egészen három évtizeddel később külön tanul- 
mányban Szabó T. Attila arra a következtetésre jut, hogy a Felszeg in- 
kább a tiszai vagy az északkeleti nyelvjáráshoz kapcsolódik (vö. ErdMúz. 
XLIX, 459; MNyj. VIII, 121—7). Hasonlóképpen vélekedik némely hang- 
tani jelenségek alapján Benkő Loránd (Nyr. LXXX, 464) és Murádin 
László (NyIrK. XII, 209). Ezzel a megállapítással vág egybe Szabó Zol- 
tánnak az igeképzők vizsgálatából levont következtetése is: „…a ka- 
lotaszegi nyelvjárás nem a mezőségi nyelvjárásterülethez tartozik, ha- 
nem a tőle nyugatra vagy északra fekvő nyelvjárások csoportjához“ 
(Szabó 1965. 109). 


4. A különböző hímzéstípusok megoszlása, elterjedtsége sem egy- 
forma egész Kalotaszegen. Legelterjedtebb az ún. vagdalásos hímzés: 
Inaktelke kivételével minden ponton ismerik. Nincs lényeges eltérés sem 
az öltésmódban, sem a díszítőmotívumokban, de még a nagyobb minták 
kompozíciója is megegyezik. Az írásos hímzést a Nádas mentén a leg- 
több faluban csak hírből ismerik; ahol megvan, ott az utóbbi években 
jelent meg. A keresztszemes hímzés újabb keletű, motívumaiban mind 
a Tisza menti, mind pedig a mezőségi motívumok felismerhetők. 


A néprajzi kutatások kiderítették, hogy a varráshím részben az 
összevarrás, a varrat technikájából keletkezett, részben pedig a szövés- 
technikából. Az előbbiből alakult a hurok- és láncöltés, az utóbbiból az 
ínvarrásos és vagdalásos technika. A kezdetlegesebb műveltségi fokon 
álló hímző-szövő népeknél még alig vált el a hímzés díszítménykészlete 
a szőttesétől. Például a gyimesi csángóknál a hímzés még egészen közel 
áll a szőttes technikához, nemcsak mintázatát tekintve, hanem abban is, 
hogy a kivarrást soronként, a szálakat számolva dolgozzák, s a tűt úgy 
bújtatják a vászon szálai között, mint ahogy a vetélőt szokás a szövő- 
széken felvetett fonalak között (vö. Palotay 1940a. 26). 


Igen régi gyakorlatra vezethető vissza az említett kalotaszegi vag- 
dalásos munka is. A nagy mintabeli gazdagság akkor kezdődött, amikor 
ezekről a kötött technikákról a szabad rajzú kivitelre tértek át. Ez tette 
lehetővé minden fajta minta kivarrását, s ezáltal az egyéni ízlés teljes 
 
1884. III, 399 kk.; Ortvay T., Magyarország egyházi földleírása, Bp., 1892. 16 kk.; 
Szabó T. 1939. 36 kk.; Jakó Zs., Bihar megye a török pusztítás előtt. Bp., 1940. 
16—7. 
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érvényesülését. A szabad rajzú hímzéseken már helyi típusokat külön- 
böztethetünk meg. E típusok közül a legváltozatosabb a kalotaszegi írásos 
varrottas. Az első datált darab keletkezési évétől, 1773-tól (ami persze 
nem jelenti az írásos hímzések keletkezési évét) rendkívül sok minta 
jött létre, és keletkezik még napjainkban is2. 


E dolgozat keretében nyilvánvalóan nem vállalkozhatom az egyes 
motívumok, színek, technikák eredetének megfejtésére3. A kutatások 
rendjén több-kevesebb valószínűséggel feltárt forrásokból (ősi örökség- 
ből, kölcsönzésből, az úri hímzések elemeiből stb.) sajátos formakincs, 
sajátos stílus alakult ki, amelyet a közösség ízlése elfogadott, és hagyo- 
mányként adott tovább. 


Kezdetben a házbeli holmit és a ruházatot díszítették hímzéssel, a 
legtöbb esetben gyakorlati céllal: varratként egyes anyagrészek össze- 
fogására vagy a kopásnak leginkább kitett részek megerősítésére. A múlt 
század közepéig senki nem figyel föl a kalotaszegi hímzésre, az 1879-ben 
megjelent A magyar háziipar díszítményei című kiadvány még alig em- 
líti, de az 1885-ös országos kiállításon már három termet töltenek meg 
a kalotaszegi varrottasok. A varrottas háziipar megteremtésében nagy 
szerepe volt az írónőként is ismert Gyarmathy Zsigánénak, aki több fő- 
rangú hölggyel együtt jótékonysági akciónak tekintette a kalotaszegi 
népi hímzés népszerűsítését. 1891-ben már a varrottasok külföldre jut- 
tatását is megszervezik4. Elsősorban gazdasági oka volt annak, hogy a 
népi hímzés háziiparrá vált: a talaj gyenge termőképessége és az egy 
családra jutó kicsi földterület kényszerítette erre a lakosságot (vö. Papp 
J. 1962.). A múlt század végétől a varrottasok eljutnak a különböző vi- 
lágkiállításokra: 1892-ben Párizsba, 1893-ban Chicagóba, 1902-ben To- 
rinóba, 1904-ben St. Louis-ba, 1906-ban Milánóba, 1918-ban Szófiába, 
1926-ban Philadelphiába. A harmincas években Kónya Gyulánénak volt 
nagy szerepe a minták alakításában, a hímzés irányításában, szervezésé- 
ben. Ebben az időszakban Körösfőn már háziiparrá válik a fafaragás is. 


A felszabadulás után 1949-ben jött létre a hímzőasszonyok első szö- 
vetkezete. Ez a szövetkezeti forma ma is él, általában a mezőgazdasági 
termelőszövetkezetek melléküzemágaként. Közben a magán jellegű házi- 
ipar is fellendült. Ennek a különben pozitív irányú fejlődésnek a mű- 
vészi érték csökkenésében jelentkező káros következményei is közismer- 
tek, ám ennek elemzése már nem tartozik e könyv feladatai közé. 


A KALOTASZEGI NÉPI SZÓKINCS KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE 


1. A tudománytörténeti előzmények áttekintését megkönnyíti az, 
hogy néhány évvel ezelőtt megjelent tanulmányomban összefoglaltam a 
kalotaszegi nyelvjárás kutatásának történetét (vö. Péntek 1971a). A vizs- 
gált témának megfelelően most csak a szókincskutatás történetének fon- 
tosabb mozzanatait, eredményeit veszem számba, különös tekintettel a 
népi hímzés, a népi öltözet terminológiájának vizsgálatára. 


2 Az első datált darab reprodukcióját l. Pentsy — Szentgyörgyi 1899. CXLVII. 
lapján. 


3 Erre nézve l. Lükő 1939.; Palotay 1940c; Palotay 1940b. 
4 A kezdetekről l. Gyarmathy 1896.; Kalotaszeg II, évf, 3. sz. 42. 
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A kalotaszegi népviselet első — meglehetősen pontatlan — leírása 
1854-ből való Kőváry László tollából (Kubinyi F. — Vahot I., Magyar- 
és Erdélyország Képekben. II, 139). Ezt követi tíz évvel később, 1864-ben 
a nagypetri jegyző leírása Pesthy Frigyes kéziratos helynévtára anya- 
gában (közölte Szabó T. Attila: Ethn. XXXIII, 273). 


Néprajzi és népi terminológiai vonatkozásban is Jankó János ír 
először tudományos igénnyel Kalotaszegről, a már említett, 1892-ben 
megjelent monográfiájában. Ennek második része, a Tárgyi ethnographia 
című fejezet a pontosságra törekvő leírás mellett gazdag népi szókincs- 
anyagot is közöl a ház és berendezése, a táplálkozás, a ruházat és a 
hímzés tárgyköréből. Jankó leírásának módszerességére vall például az, 
hogy a hímzések bemutatásakor az alkalmazott technika szerint osztá- 
lyozza őket, elkülöníti a díszítő motívumok három fő csoportját is (vö. 
Jankó 1892. 96). A ruházat és a hímzés témaköréből való, ma már tör- 
téneti jellegű nyelvi adatok jó alapot nyújtanak a jelenkori anyaggal 
való összevetéshez. 


Az egyes hímzések elnevezésén kívül más nyelvi anyagot nem tar- 
talmaz, a teljesség kedvéért mégis megemlítendő az a mintagyűjtemény, 
amely Pentsy J. és Szentgyörgyi L. szerkesztésében jelent meg 1899-ben 
Marosvásárhelyen (Kalotaszegi varrottasalbum). Sajnos, a Malonyay De- 
zsőtől és munkatársaitól összeállított kalotaszegi kötet (A magyar nép 
művészete. I. A kalotaszegi magyar nép művészete. Budapest, 1907) sem 
nyújt túlságosan sokat nyelvi vonatkozásban. Bár, mint a szerkesztő 
megjegyzi, a munkatársak közül Juhász Aladár sokat vesződött az elne- 
vezések kutatásával, az eredmény nyelvi tekintetben meglehetősen egye- 
netlen értékű. Így a népművészettel összefüggő, rendkívül változatos, 
nagyon gazdag szóanyag még szókincstani vizsgálathoz is csak kellő 
körültekintéssel használható fel. 


A későbbi, nem népszerűsítő, hanem szaktudományi igényű, kisebb 
terjedelmű tanulmányok már jóval több megbízható nyelvi adatot tar- 
talmaznak. Ezek sorába tartozik Bátky Zsigmondnak a varrottasokról 
(Kalotaszegi varrottasok. Budapest, 1925), a kendermunkáról (NéprÉrt. 
VI, 264—78) és a népi építkezésről (NéprÉrt. VIII, 50—70) írt tanul- 
mánya, valamint Györffy Istvánnak a juhtartással kapcsolatos adatköz- 
lése (NéprÉrt. XXVI, 48—50). 


2. A magyar nyelvjáráskutatásnak a harmincas években kezdődő, 
főleg a Csűry Bálint nevéhez fűződő kibontakozása a kalotaszegi nyelv- 
járás kutatásában is jelentős eredményeket hozott. Ismeretes, hogy kü- 
lönösen Csűry kolozsvári tanítványai elsődleges feladatuknak tekintet- 
ték a hozzájuk térben is legközelebb eső nyelvjárás vizsgálatát (vö. 
Szabó T. Attila: MNny. III, 305—13). A szókincsközléseket és a szakszó- 
kincs-monográfiákat az jellemzi, hogy a Csűry-féle iskola igényeinek 
megfelelően pontosan tükrözik a kiejtést, példamondatokkal mutatják 
be a szó jelentését, és nagy gondot fordítanak a fogalmak néprajzi le- 
írására, gyakran sort kerítve a szemléltetésre is. 


Kalotaszegi vonatkozásban a népi foglalkozási ágak köréből kétség- 
telenül Nagy Jenő tette közzé a leggazdagabb szókincsanyagot. Adatai- 
nak nagy részét egyetlen faluban, Magyarvalkón gyűjtötte. Különösen 
a takács- és varrottas műszavakat összefoglaló, kiadásban meg nem je- 
lent szakdolgozata (Nagy J. 1938a), majd a kendermunka szakszókincsét 
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bemutató mintaszerű tanulmánya (Nagy J. 1938b), valamint a vállfő- 
minták elnevezéseit ismertető közleménye (Nagy J. 1939) tekinthető ér- 
tékes adaléknak a kalotaszegi népnyelv ismeretéhez is. Neki köszönhet- 
jük a kalotaszegi lakodalom leírását (ErdMúz. XLVIII, 391—405). meg 
több népi mesterség és a népi élet más vonatkozásainak nyelvi és nép- 
rajzi szempontból egyaránt hiteles rajzát (l. még tőle: Ethn. LIII, 132— 
43; LIV, 85—6; ErdMúz. XLIX, 193; L, 94—8). A népi mesterségek, meg- 
ismeréséhez Gálffy Mózes is hozzájárult egy régi foglalkozás, a szalma- 
kalapkészítés leírásával (ErdMúz. XLIX, 184—91), Márton Gyula pedig 
a népi köszöntéseket mutatta be (ErdMúz. LXIX, 135). 


A régebbi múzeumi anyag értékeinek kritikai számbavétele a nép- 
rajzi gyűjtők figyelmét is ráirányította az egyes tárgyak, díszek népi 
elnevezéseire. A gyűjtési utasítások a terminológia fontosságára is fi- 
gyelmeztetnek. Íme például egy tanulságos részlet a Haáz Ferenctől, 
Palotay Gertrúdtól és Szabó T. Attilától megfogalmazott igényekből: 
„… 9. Megállapítandó, hogy milyen hímzésfajtának nevezik a lelőhelyen 
a kérdéses hímzést… 10. A hímzésen előforduló minták népi nevét is 
fel kell jegyezni. Ez nemcsak az elnevezésekben megnyilvánuló népi 
szemlélet érdekességei miatt fontos, hanem a népi hímzésanyagra vonat- 
kozó szókincsének ismerete szempontjából is… 11. Feljegyzendők a 
mintákkal kapcsolatos népi szokások, babonák, magyarázatok is… 
12. Megállapítandó a népi hímzés alapanyagának, illetőleg a szőttes min- 
tázatának helyi neve…“ (Haáz — Palotay — Szabó T. 1940. 13). 


A néprajzkutatók közül Kresz Mária munkásságát kell kiemelnünk, 
aki 1941—43 között gyűjtötte össze A gyermekkor és az ifjúkor egy 
kalotaszegi faluban című doktori értekezése anyagát Nyárszón. Az érte- 
kezésnek önálló közlések formájában megjelent részletei azt mutatják, 
hogy a magyar szakirodalomban egyedülálló pontossággal sikerült a szer- 
zőnek rögzítenie egy falu közösségének életét, illetőleg a vele kapcsola- 
tos szókincset. Az így ma rendelkezésünkre álló nyelvi anyag körül- 
tekintő, pontos munkára vall5. 


Ugyanebben az időben kezdett hozzá a kalotaszegi népviselet és a 
varrottasok részletes vizsgálatához Palotay Gertrúd. Kisebb tanulmá- 
nyain kívül (Palotay 1943a, b; Dajaszászyné Dietz — Palotay 1942) két 
nagyobb terjedelmű összefoglaló munkájában tette közzé kutatásainak 
eredményeit. A Ferencz Kornéliával közösen írt Hímzőmesterség című 
könyvében tudományos pontossággal és rendszerességgel mutatja be a 
népi hímzések öltéstechnikáját. Nagy figyelmet szentel a kalotaszegi vi- 
selet és hímzés elemzésének az Erdély magyar népművészete című mun- 
kájában is. 


3. Az utóbbi években is több, a kalotaszegi nyelvjárás szókincsével 
kapcsolatos adatközlés és tanulmány jelent meg. Ezek közül első helyen 
Gálffy Mózesnek és Márton Gyulának Tájszók Kalotaszegről és környé- 
kéről (Studii de lexicologie. 5—156) című, az anyag gazdagsága és a fel- 
dolgozás igényessége folytán már-már tájnyelviszótár-számba menő szó- 
kincsgyűjteményét kell megemlítenünk. Az 1942—44 közötti gyűjtésük 
 


5 L. Kresz 1943, 1944, 1949, 1957a, 1960. 
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tájszóanyagából közreadott szókincskiadványban az egyes szavak földrajzi 
elterjedésére nézve olyan bőséges az utalás, hogy a címszók alatt fel- 
sorakozó ilyen tájékoztatás nyomán a legtöbb tájszónak az elterjedési 
területe is világosan kirajzolódik. Meglehetősen gazdag a népi öltözetre 
és hímzésre vonatkozó tájszók csoportja is. E kiadvány anyagát mintegy 
kiegészíti Csák Lászlónak és Gálffy Mózesnek a mérai ruházat tárgy- 
köréből közölt szójegyzéke (MNyj. XI, 85—94; XII, 181—6; XIII, 144— 
51) meg e könyv szerzőjétől a körösfői hímzés szókincséből megjelente- 
tett mutatvány (NyIrK. IX, 179—92). 


Az újabb néprajzi munkák szerzői közül ismét Nagy Jenőt kell em- 
lítenünk, aki A kalotaszegi magyar népi öltözet (Bukarest, 1958) című 
könyvében a legfontosabb terminusokat is közli. 


Két szerzőtársával, Faragó Józseffel és Vámszer Gézával 1977-ben 
megjelentetett monográfiájukban ugyanezt a témát dolgozzák föl jóval 
teljesebben, részletesebben, egy negyedszázaddal korábban gyűjtött 
anyag alapján6. Mivel a viselet és a hímzés vizsgálatának több közös 
területe van (pl. az egyes viseletdarabok hímzése, jellegzetes motívumai, 
ezek jelfunkciója stb.), tanulságos lett volna részleteiben is összevetni 
adatainkat, szembesíteni az egymást erősítő, hitelesítő vagy éppen el- 
térő megállapításainkat, sőt — bár a gyűjtés más időpontban, más cél- 
kitűzéssel és egészen eltérő módszerekkel történt — a lexikológiai vizs- 
gálat anyagát is ki lehetett volna egészíteni. Ezt azonban csak helyen- 
ként és csupán utalásszerűen tehettem meg, az alaposabb összevetés 
ugyanis a még 1975 őszén lezárt kézirat utólagos átdolgozását tette 
volna szükségessé. 


Dr. Kós Károly is több tanulmányt szentelt a kalotaszegi tárgyi 
néprajz egyes kérdéseinek és egyben a vizsgált terület népi terminoló- 
giájának. Különösen a juhtartás szókincsének közlése (Miscallanea Eth- 
nographica I, 3—28), valamint a muszuj viselettörténeti és szótörténeti 
vizsgálata (Dr. Kós 1964) hozott fontos adalékot a népi szókincs isme- 
retéhez. 


4. Az eddigi eredmények számbavétele alapján a kutatás soron kö- 
vetkező feladatait is megpróbáltam fölvázolni említett tanulmányomban. 
Az akkori következtetésem ez volt: „A szókincsgyűjtés vonatkozásában 
önként adódik az a távlati cél, hogy lehetővé váljék egy tájnyelvi szótár 
összeállítása. A már eddig közzétett gazdag anyagot elsősorban úgy kel- 
lene kiegészíteni, hogy összegyűjtenék a Kalotaszegre jellemző népi fog- 
lalkozások, így a hímzés, a fafaragás, a hagyományos földművelés meg 
más foglalkozási ágak szókincsét“ (Péntek 1971a. 19). E távlati cél el- 
éréséhez az azóta eltelt időben lényegesen közelebb jutottunk, és talán 
e könyv anyaga is közelebb visz hozzá7. Módszertani tekintetben pedig 
kísérletet teszek arra, hogy az újabb lexikológiai kutatások eredményeit 
hasznosítsam a népi szakszókincs vizsgálatában. Ezekről a módszertani 
kérdésekről részletesebben lesz szó a további fejezetekben. 


6 Faragó József — Nagy Jenő — Vámszer Géza, Kalotaszegi magyar népviselet 
(1949—1950). Bukarest, 1977. 


7 A tájnyelvi szótárak fontosságáról l. újabban Kiss 1973/b. 
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A GYŰJTÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI 


1. A Kalotaszeg egész területére kiterjedő gyűjtés előkészítését je- 
lentős mértékben megkönnyítette az, hogy előzőleg sikerült némi tapasz- 
talatot szereznem a körösfői népi hímzés szakszókincsének összegyűjté- 
sével. Így mindenekelőtt kellőképpen tájékozódtam az előző részben 
ismertetett nyelvjárási és néprajzi szakirodalomban, a gyűjtő szemével 
is megfigyeltem a hímzés technikáját, motívumait, mintáit és magát a 
népi terminológiát. Ilyen előmunkálatok után állítottam össze egy 832 
fogalomra vonatkozó kérdőívet. 


A kérdőív használatát a szakszókincs-kutatásban többféle meggon- 
dolás indokolja. De amennyire fontos a kérdőív összeállítása, éppen any- 
nyira veszélyes túlbecsülni a szerepét, és akkor is ragaszkodni hozzá, 
amikor már szűk keretnek bizonyul, vagy pedig a konkrét tárgyi és 
nyelvi valóság más, addig nem ismert területre vezeti a kutatót. A kér- 
dőív összeállítását a következő okok teszik szükségessé: elsősorban az, 
hogy a gyűjtőnek munka közben rendszeresen felépített, a munka tel- 
jességét biztosító vezérfonala legyen. Ez egyebek mellett a gyűjtés idejét 
is lerövidíti, és jelentős mértékben meg is könnyíti a munkát. Másod- 
sorban a különböző pontokon gyűjtött anyag éppen rendszeressége és 
teljessége folytán válik alkalmassá az összevetésre és a térképezésre. A 
nyelvföldrajz szempontjából is hasznosítható anyag nem is gyűjthető 
kérdőív nélkül. 


De bármennyire alapos is egy kérdőív előkészítése, mégsem foglal- 
hatja hiánytalanul magába a kutatásra kijelölt tárgyi valóság jelenségeit, 
tárgyait, az egész erre vonatkozó fogalmi rendszert. Munkám közben 
magam is kénytelen voltam pontról pontra kiegészíteni a kérdőívet, il- 
letőleg nemritkán teljesen lemondani egyes részeinek kikérdezéséről, 
miután meggyőződtem róla, hogy egyik-másik hímzéstípus teljesen isme- 
retlen azon a ponton. Így hamar kiderült például, hogy a Nádas mentén 
az írásos hímzés jóformán ismeretlen, de az alszegi falvakban sem min- 
denütt ismert (l. a 16. térképlapot). Ilyen esetben a kérdőív megfelelő 
részét teljesen elhagytam. 


Jellegét tekintve a népi szakszókincsre vonatkozó kérdőív nem le- 
het más, mint szóföldrajzi. Azaz lényegében a vizsgált népi foglalkozás 
fogalmi rendszerét kell tartalmaznia, mert ha e fogalmakat a kérdőívben 
szavak jelölik is, nem az előre megadott szavakra kérdezünk, hanem 
arra, hogy a kérdéses fogalomnak mi a nyelvi jelölője azon a kutató- 
ponton. 


2. A gyűjtés előkészítésének következő mozzanata a kutatópontok 
kijelölése. Elvben kétféle megoldás lehetséges: minden olyan ponton 
gyűjteni, ahol ismerik a vizsgált népi foglalkozást, vagy pedig néhány 
olyan pontra korlátozni a gyűjtést, amely a legtipikusabban képvisel 
egy-egy nyelvjárási alegységet mind a tárgyi ismeretek, mind a nyelvi 
adatok tekintetében. Magam elvben is és gyakorlatban is a fáradságosabb 
első megoldást választottam. Elvileg azért tartom helyesebbnek a pontról 
pontra való gyűjtést, mivel már eleve szubjektívnak kell tekintenünk 
bizonyos „tipikus“ pontok kijelölését az íróasztal mellől, még ha ez a 
szakirodalom alapos ismeretében történik is. Jellemző pontokat csak ak- 
kor jelölhetne ki a kutató, ha előzőleg maga végigjárná a területet, tehát 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Péntek János: A kalotaszegi népi hímzés és szókincse 


23 


ha legalább részben minden ponton gyűjtene. Tapasztalatom szerint a 
lexikológiai adatok értékét éppen az adja meg, ha a gyűjtő a kutató- 
pontok kijelölésében is teljességre törekszik. Szándékom szerint tehát 
Kalotaszeg minden pontján gyűjtenem kellett volna, öt faluban, a hely- 
színen mégis le kellett erről mondanom, mivel látnom kellett, hogy a 
népi hímzésnek sem a hagyományos, sem a jelenlegi formáját nem is- 
merik. Ez az öt falu részben a nyelvjárás peremén helyezkedik el (Kö- 
zéplak, Kisbács, Szucság), vagy belső szigetet alkot (Jegenye), részben 
pedig az iparosodással együttjáró városiasodás és köznyelviesedés törölte 
el a hagyományokat (Egeres). Így végül a következő 29 ponton végeztem 
gyűjtést: 


 


A falu magyar neve A falu román neve A név rövidítése A térképeken 
használt számjele 


Bábony Babin B 37 
Bánffyhunyad Huedin Bh 42 
Bogártelke Băgara Bt 25 
Damos Domoşu D 47 
Farnas Sfăraş F 38 
Gyerőmonostor Mănăstireni Gym 58 
Gyerővásárhely Dumbrava Gyv 51 
Inaktelke Inucu It 28 
Jákótelke Horlacea Jt 46 
Ketesd Tetişu K 41 
Körösfő Izvoru Crişului Kf 50 
Kiskapus Căpuşu Mic Kk 52 
Kispetri Petrinzel Kp 32 
Kalotaszentkirály-Zentelke Zamsîncrai Kszt 44 — 45 
Mákófalva Macău M 27 
Magyarbikal Bicalat Mb 40 
Méra Mera Mé 23 
Magyarókereke Aluniş Mk 43 
Magyarvalkó Văleni Mv 59 
Nádasdaróc Dorolţu Nd 26 
Nagykapus Căpuşu Mare Nk 53 
Nagypetri Petrindu Np 33 
Nyárszó Nearsova Ny 48 
Sárvásár Şăula S 49 
Sztána Stîna Sz 31 
Türe Turea T 24 
Vista Viştea V 22 
Váralmás Almaşu Va 36 
Zsobok Jebucu Zs 39 


(A kutatópontok elhelyezkedésére l. az 1. térképlapot!)8 


3. A gyűjtést 1966—1971 között végeztem a nyári hónapokban, a 
korábban, 1962—63-ban Körösfőn gyűjtött anyagot csupán kiegészítet- 
tem. A hímzéseken oly gyakori növényi eredetű motívumok és a rájuk 
vonatkozó terminológia vizsgálatában jól hasznosíthattam azokat az ada- 
 


8 A szövegben a továbbiakban a falvak nevének rövidítésével hivatkozunk az 
egyes pontokra (itt az Asz az Alszeg, a Fsz a Felszeg, a Km a Kapus mente, az 
Nm a Nádas mente jele), a térképeken számjelekkel. Ezek a számjelek megegyez- 
nek azokkal, amelyeket Szabó T. Attila, Gálffy Mózes és Márton Gyula használt 
nyelvföldrajzi kutatásaiban, és amelyeket azóta a kalotaszegi nyelvjárás legtöbb ku- 
tatója hagyományszerűen megőrzött. 
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tokat is, amelyek az utóbbi években Szabó Attilával végzett népi nö- 
vényismereti gyűjtés rendjén kerültek elő. 


A népi terminológia gyűjtésekor az adatközlők kiválasztásának van 
néhány, az általánostól eltérő szempontja. Természetesen ebben az eset- 
ben is érvényesek az adatközlőkkel szemben támasztott általános igé- 
nyek: az, hogy helybeli születésűek legyenek, iskolázottság és műveltség 
tekintetében az átlagos szintet képviseljék, azaz — a modern nyelvészet 
terminológiájával — nyelvhasználatuk az ún. optimális kódot tükrözze 
a vizsgált nyelvi egységben (vö. NyatlMunk. 122—34; Márton 1970. 68; 
Szépe 1961. 51). Azokkal az adatközlőkkel szemben viszont, akiktől szak- 
szavakat gyűjtünk, a legelső követelmény az, hogy ismerjék a vizsgált 
népi foglalkozást és a vele kapcsolatos nyelvi anyagot. A népi foglalko- 
zások javarésze olyan, hogy a kismesterségektől eltérően falvanként nem- 
csak egy-két ember ismeri őket, hanem a lakosság elég nagy része. A 
hímzéshez is többé-kevésbé minden asszony ért a kalotaszegi falvakban. 
De vannak közöttük olyanok, akiknek ez nem alkalmi foglalatosság csu- 
pán, hanem mindennapi munka, nemritkán a kenyérkereset fő forrása. 
A gyűjtőnek elsősorban őket kell megkeresnie, azt az egy-két asszonyt, 
aki másoknak is, sőt más falusiaknak is készít kötényt, szoknyát, aki 
ritka mintákat is ismer, aki a szabad rajzú hímzések mintáit rajzolja. 
Vannak a népi hímzésnek is olyan műveletei, olyan formái, amelyekhez 
kevesen értenek. Az adatközlők kiválasztását tehát elsősorban a foglal- 
kozás ismerete határozza meg, és csak másodlagosan lehet egyéb szem- 
pontokat is érvényesíteni. Magam úgy jártam el, hogy mindenekelőtt 
a hímzés „mestereit“ kérdeztem ki: az íróasszonyokat, a hímzett ruha- 
darabok készítőit, a szűcsöket. A szövegfelvételeket is rendszerint velük 
készítettem, velük rajzoltattam a mintákat. 


Összesen 136 adatközlővel dolgoztam, közülük 11 férfi (kettő a vá- 
szonhímzés ismerője, 9 pedig szűcsként dolgozott vagy dolgozik). Kis- 
kapuson volt egy román anyanyelvű, kétnyelvű adatközlőm is (a hely- 
beliek szinte mind kétnyelvűek, egyformán jól beszélik a helyi román 
és magyar nyelvjárást). Adatközlőimet mind nem sorolhatom föl. Néhá- 
nyuk nevét mégis meg kell említenem, azokét, akik a népi hímzés név- 
telen mestereiként megőrizték és megújították a közös örökséget, és tu- 
dásukat önzetlenül megosztották a gyűjtővel is: Kovács Anna, Kovács 
Erzsébet (Ketesd), Búzás Mártonné (Bánffyhunyad), Csüdöm István (Ka- 
lotaszentkirály), Korpos Borbála, Korpos Ferencné Jankó, Péntek Anna, 
Péntek Erzsébet, Szabó Anna (Körösfő), Török András, Török G. Erzsé- 
bet (Nagykapus), Vincze Istvánné, Vincze Katalin, Bálint Kelemenné, 
Mákai Istvánné (Magyarvalkó), Bódis András, Kovács Jánosné (Gyerő- 
monostor). 


4. A kérdőívvel való gyűjtés és a kérdezés módszertanát az előző 
kutatások részleteiben is tisztázták (vö. NyatlMunk. 150—2; Márton 1970. 
62—8). A kérdőív rendszeressége megkönnyíti az aktív kérdezést, sőt 
bizonyos fogalmak (színek, alapanyagok stb.) egyszerű felsoroltatását is 
lehetővé teszi. A kérdőíves kérdezést kiegészítette az egyes műveletek 
helyszíni megfigyelése. A leghozzáértőbb íróasszonyokkal lerajzoltattam 
az egyes motívumokat, mintákat. Azt az eljárást is alkalmaztam, hogy 
két-három adatközlővel elmondattam egy-egy varrottas összes motívu- 
mait, az alkalmazott öltéseket stb. A népi hímzés vizsgálatában csak ily 
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módon valósítható meg a „szavak és dolgok“ együttes leírása, arra 
ugyanis alig van lehetőség, és szükség sincs rá, hogy a kutató öltésről 
öltésre végigkísérje egy hímzés készítésének munkafolyamatát, amelyet 
hetekig, esetleg hónapokig varrnak. Ezzel voltaképpen a szakszókincs- 
kutatásban alapelvnek számító „szavak és dolgok“ módszerét érvénye- 
sítjük, amely megköveteli, hogy a nyelvi és a tárgyi tényeket termé- 
szetes környezetükben, lehetőleg munka közben írjuk le (vö. Slama- 
Cazacu 1968. 124, 187). 


A nyelvjárási gyűjtés módszertanával foglalkozó kutatók kivétel nél- 
kül egyetértenek abban, hogy legideálisabb az anyanyelvjárási gyűjtés 
(vö. Kiss 1973a. 223). Az én munkámat is nagymértékben megkönnyí- 
tette, hogy a kalotaszegi nyelvjárás anyanyelvjárásom. Elsősorban ez se- 
gített hozzá, hogy nyelvileg is, emberileg is közel kerüljek adatközlőim- 
hez. Mivel általában saját nyelvjárásukon tehettem föl a kérdéseket, és 
az irányított beszélgetés is így folyt, nem alakulhatott ki semmiféle olyan 
zavaró feszültség, ami csökkenthette volna a nyelvi adatok hitelességét. 


5. A magyar nyelvjárások kutatói többször felhívták a figyelmet 
arra, hogy elengedhetetlen fontosságú mind a nyelvi összefüggésnek, 
mind a beszédhelyzetnek a rögzítése. „Minden szó — írja Bárczi Géza — 
voltaképpen elszigetelve csak jelentéslehetőségek hordozója, a jelentés- 
lehetőségek közül egy-egy a megfelelő nyelvbeli összefüggésben válik 
csak valósággá. Nos ezt a valóságot a szöveg adja meg“ (I. OK. VI, 164; 
vö. még: NyatlMunk. 106). Ahhoz, hogy a szakszavakat is természetes 
nyelvi környezetükben rögzítsük, a kérdőíves gyűjtést feltétlenül ki kell 
egészítenie példamondatok lejegyzésének és szövegfelvételek készítésé- 
nek. Passzív megfigyelés és beszélgetés közben a példamondatos lejegy- 
zésre törekedtem. A fonetikus jelölésben mind a szavak, mind a szövegek 
rögzítésében a hazai magyar nyelvjáráskutatásban szokásosan használt 
impresszionista módszert követtem (a hangjelölési rendszert 1. Márton 
1970. 279—83). Nem a lejegyzés sematizálásával próbáltam a nyelvjá- 
rásra jellemzővé tenni a nyelvi anyagot, hanem az adatközlők helyes 
megválasztásával. 


6. Minden kutatóponton készítettem magnetofonfelvételt a vászon- 
hímzés, a szűcshímzés, a kendermunka vagy a népviselet témaköréből. 
A hangfelvételek időtartama kutatópontonként 15—60 perc. A felvéte- 
lek készítése közben általában a kétféle lehetséges kommunikációs típus 
közül nem az adatközlő monologikus elbeszélését választottam, hanem a 
dialógust az adatközlő és a gyűjtő között. Bár nyilvánvalóan ez a kom- 
munikációs forma sem azonosítható a természetes nyelvi közléssel, véle- 
ményem szerint sokkal közelebb áll hozzá, mint az adatközlő egyoldalú 
elbeszélése. 


A NÉPISZAKSZÓKINCS-MONOGRÁFIA KÉRDÉSEI 


A magyar nyelvtudományban — mint ismeretes — a szókincsgyűj- 
tésnek három fő formája alakult ki. Az első és a legnagyobb hagyo- 
mányra visszatekintő a tájszógyűjtés9, a második a tájnyelvi szótárak 
 


9 Vö. Szűcs 1936; Imre 1975. 
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anyagának gyűjtése, amely a CsángSz. és a SzamSz. kiadásával száza- 
dunk elején indult meg. Viszonylag legfiatalabb talán a népi foglalkozások 
szókincse iránti érdeklődés. A századforduló tájékán a néprajzkutatók 
már felfigyeltek ugyan arra, hogy milyen fontos a különböző eszközök, 
tárgyak népi elnevezéseinek vizsgálata, Frecskay János pedig szaknyelv- 
magyarító, nyelvművelő célzattal tett közzé gazdag anyagot, külön tanul- 
mánytípus azonban csak Csűry Bálintnak és tanítványainak a munkás- 
sága nyomán alakult ki. Forrásukat tekintve e tanulmányok legtöbbje 
közvetlenül a népi foglalkozások helyszíni megfigyelése közben lejegyzett 
népnyelvi-néprajzi anyagra épít10, kisebb része dolgoz föl nyelvtörténeti 
adatokat11. Az összegyűjtött népnyelvi anyag közlési-feldolgozási formája 
a néprajzi leírás és a szójegyzék. Csak később, az ötvenes években jelent 
meg a feldolgozásnak egy új formája, amely nyelvészeti, lexikológiai mód- 
szerekkel vizsgálta meg egy népi foglalkozás szakszókincsét. Márton 
Gyula, akinek a nevéhez ez a nagyon fontos módszertani újítás fűződik, 
joggal marasztalhatta el a zilahi fazekasmesterség szakszókincsét elemző 
tanulmányában az előző kutatások színvonalát: „Különösen keveset tet- 
tünk a szakmák szókincsének tanulmányozása terén. A legtöbb gyűjtő 
megelégedett az összegyűjtött anyag szótári feldolgozásával, nem helye- 
zett kellő súlyt az anyag nyelvészeti elemzésére“ (Márton 1956. 393). 
A nyelvjárási lexikológiai monográfia fontosságára Szépe György is föl- 
hívta a figyelmet, jelezve, hogy ezt a tanulmánytípust nem pótolja a szó- 
tári feldolgozás (vö. Szépe 1961. 57). 


Márton Gyula említett tanulmányától eltekintve a szakirodalom nem 
foglalkozott a népi szakszavakat feldolgozó monográfia kérdésével, bár a 
nyelvtudomány újabb eredményei rég időszerűvé tették az elvek és a 
módszerek átértékelését12. 1970-ben megjelent dolgozatomban, kissé vázla- 
tosan bár, abból a szempontból vettem szemügyre a lexikológia módsze- 
reit, hogy közülük melyiket és milyen módon hasznosíthatná a szakszó- 
kincs-kutatás (Péntek 1970). Az azóta eltelt években a lexikológia mód- 
szertanával, valamint a szóalaktannal, szójelentéstannal, szóstatisztikával, 
mezőelmélettel stb. foglalkozó tanulmányok és alapvető munkák száma 
örvendetesen gyarapodott13. Ezek ismeretében és a konkrét nyelvi anyag- 
gal való behatóbb foglalkozás rendjén saját korábbi elképzeléseim is mó- 
dosultak részben, kiegészültek, mindenesetre e könyv fejezeteiben hatá- 
rozott formát öltöttek. 


1. Régi és máig érvényes alapelve a lexikológiának, hogy a szavak 
nem vizsgálhatók a fogalmak, illetőleg a tárgyak ismerete nélkül. Ennek 
a módszertani elvnek a kidolgozása és ma már fogalommá vált elneve- 
 


10 L. pl. Nagy J. 1938b; Imre Samu, A kolozsvári fazekasság műszókincse. 
Kvár, 1942; Márton Gyula, A zilahi fazekasmesterség. Kvár, 1948. 


11 L. Vámosi N., A debreceni csizmadiák céh- és műszavai. Debrecen, 1942. 
12 Az elméleti eredmények mellett, amelyekre a továbbiakban még utalunk, 


fontosak a nálunk és külföldön megjelent hasonló jellegű tanulmányok, pl. Arvinte 
1957; J. Beckmann, Der Wortschatz des Deich- und Sielwesens an der ostfriesischen 
Nordseeküste. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philo- 
sophischen Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität zu Mainz. 1969; Chad- 
mand 1961. 


13 A bibliográfiai összeállítás részletesebb képet ad ezekről az eredményekről, 
itt megelégszem három fontos munka megemlítésével: Szótártani tanulmányok. Bp., 
1966; Károly 1970a; Jelentéstan és stilisztika. NytudÉrt. 83. sz. 
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zése („Wörter und Sachen“, „szavak és dolgok“) a századforduló és a szá- 
zadelő nyelvtudományának az eredménye (vö. Iordan 1962. 70—9), noha 
előzményei legalább száz évvel korábbra nyúlnak vissza (vö. Gáldi: I. OK. 
XII, 142). Tudománytörténeti szempontból a „szavak és dolgok“ elve előz- 
ményének tekinthetők mindazok a felfogások, amelyek nyelvtörténet és 
művelődéstörténet, nyelv és szellemi élet, néprajz és nyelvtudomány szo- 
ros összefüggését vallják. Huszadik századi hatása is szélesebb körű és 
számottevőbb, mint általában hangoztatni szokás (vö. Iordan 1962. 107 
kk.), de az alapelv általános, a szókincsvizsgálaton messze túlmutató ér- 
vényesítése mellett elsősorban a lexikológia sajátos módszereként kell 
számon tartanunk14. 


A népi terminológia kutatásában már a Csűry-féle iskola is mara- 
déktalanul megvalósította ezt az elvi követelményt részint a már emlí- 
tett módon, az adatok gyűjtése közben, részint pedig a feldolgozás rend- 
jén a néprajzi leírás és a szótári feldolgozás kettősségével. A módszer 
fontosságára nemcsak a nyelvjáráskutatók, hanem a néprajz vizsgálói is 
nyomatékosan rámutattak, illetőleg tanulmányaikban nemegyszer éppen 
a nyelvi anyag beható tanulmányozásával sikerült előbbre vinniük a 
kutatási (vö. Palotay 1948b. 6). 


Dolgozatomban ennek az elvnek a szellemében adtam meg a vizs- 
gált fogalmi rendszer részletes leírását, részben ez indokolja a hímzések 
szemiotikai funkcióinak feltárását, de a jelöléstani és szóföldrajzi elem- 
zéssel (a mellékelt 44. térképlap alapján), valamint a szemléltető doku- 
mentációval is ennek a módszertani követelménynek kívántam eleget 
tenni. 


Kétségtelen azonban, hogy ebben a tekintetben is óvakodni kell a 
túlzásoktól, amint erre joggal figyelmeztet Szépe György: „Divatos do- 
log a Wörter und Sachen fontosságát hangsúlyozni. Én a dolgok s nevük 
viszonyában az összefüggések mellett a különbségeket is aláhúznám. Hisz 
az — és csak az — adja meg az önálló lexikológiai leírás létjogosultságát, 
hogy a dolgok rendszerétől eltér a nevek rendszere. Ha ez nem így volna, 
akkor a lexikológia csupán az etnográfiának (vagy bármi másnak) egy 
terminológiai fejezetévé redukálódna“ (Szépe 1961. 56). 


2. Mielőtt a konkrét elemzési szempontokat és módszereket bemu- 
tatnám, közbevetőleg fontosnak tartom annak az elvi kérdésnek a tisztá- 
zását, hogy milyen helyet foglal el a lexikológia a nyelvtudomány ágai 
között, és hogy mivel is foglalkozik ez a diszciplína. Egyáltalán nem szó- 
noki kérdésről van szó, amelyre a válasz önmagától adódnék. De nyilván- 
valóan arra nincs mód, hogy általánosabb elvi szinten, kritikailag átte- 
kintsem e kérdés történetét és jelenlegi helyzetét. A megfelelő szakiro- 
dalomra való utalás mellett csupán arra szorítkozhatom, hogy a számomra 
legelfogadhatóbbnak tűnő álláspontot ismertessem. Ez lényegében a 
könyv felépítésével és tárgyalási módjával kapcsolatos kérdéseket is meg- 
világítja. 


A legújabb nyelvészeti felfogás szerint a beszélt szöveget kell a ku- 
tatások kiindulópontjának tekinteni. Ebből egyesek azt a következtetést 
 


 
14 A legújabb nyelvtudomány-történeti kézikönyvek szerzői ilyen értelemben 


beszélnek erről az irányzatról (pl. Malmberg 1966. 102). 
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vonják le, hogy a nyelvi egységek hierarchiájában a szó megszűnt főhős- 
nek lenni. Pedig ez lényegében nem szemlélet kérdése, hanem tény, mert 
akár a hang — szó — mondat, akár a teljesebb hang — morféma — szó 
— szintagma — mondat sort tekintem, a szónak mindenképpen központi 
helyzete van. Ezért véleményem szerint az egyes nyelvtudományi ágak 
helyzetének megítélésében egyáltalán nem konzervatív álláspont ahhoz a 
felfogáshoz csatlakozni, amelyet nagyon logikusan és meggyőzően John 
Ries fogalmazott meg: „A szintaxissal szemben álló diszciplína nem a 
morfológia, hanem a lexikológia. A morfológia mellett nem a szintaxis 
áll, hanem a szemantika, mindkettőnek — a lexikológiának és a szin- 
taxisnak is — van morfológiai és szemantikai része. A szintaxis a harma- 
dik része a nyelvtannak“ (Ries 1927. 142). Riesnek ezt a rendszerezését 
nemcsak a germanisták fogadták el, hanem például Gombocz Zoltán is, 
aki egyetemi előadásaiban az eredeti rendszerezést továbbfejlesztette. A 
Gombocz utáni budapesti iskola álláspontját is ez a felfogás határozta 
meg (vö. Fludorovits 1942. 66; Pais 1951. 139). St. Ullmann, aki jelentés- 
tani munkáiban szintén a legnagyobb elismeréssel ír Ries felfogásáról, 
főként a szinkronikus és diakronikus sík elkülönítésében fejlesztette to- 
vább ezt a rendszerezést (Ullmann 1959. 26, 39). 


Ebben az értelemben a lexikológiához egyaránt hozzátartozik a szó 
és a szókészlet vizsgálata. Általánosabb szinten a szókészlet belső össze- 
függéseivel, rétegződéseivel, az egyes elemek eredetével foglalkozik, de 
nyomon követi a szókészlet szerkezetének mennyiségi és minőségi vál- 
tozásait is (vö. Bodrogligeti 1972. 64). A szóval a nyelvi jelekre jellemző- 
kétarcúsága miatt két, a lexikológiának alárendelt diszciplína foglalkozik. 
E két alegység közül a szóalaktan a szótöveket, a szó alaki szerkezetét és 
a szóalkotás különböző formáit vizsgálja. A szójelentéstan tárgya a szavak 
jelentése és a szóalkotás jelentéstani vetülete: a képzők jelentése, az ösz- 
szetett szó és az összetevő elemek jelentése közötti különbség stb. (vö. 
Ullmann 1959. 33; Guiraud 1966a. 119). A lexikológiának alárendelt disz- 
ciplína még a lexikográfia és az etimológia. 


3. A nyelvi jelként felfogott szó vizsgálatában két alapvető szempont 
érvényesülhet aszerint, hogy a jelölt vagy a jelölő oldaláról közelítjük-e 
meg. Az e kétféle szempontnak megfelelő módszerek elkülönülnek asze- 
rint, hogy kiindulópontjuk a fogalom-e (egy fogalomkör, nagyobb fogal- 
mi rendszer) vagy pedig a szóalak: az első esetben a fogalomtól jutnak 
el a neki megfelelő szavakig, a másodikban a szóalaktól a hozzátartozó 
jelentésekig. 


a) Az első szempontot érvényesíti az onomasziológia vagy jelöléstan, 
amelynek az alapja egy szűkebb vagy tágabb fogalomkör. Mielőtt magát 
a jelöléstani módszert elemeznők, foglalkoznunk kell a fogalmi rendsze- 
rezéssel, illetőleg egy fogalomkör leírásának kérdéseivel. A fogalmi rend- 
szerezésű szójegyzékek és szótárak nagy múltra tekintenek vissza. Az 
előzményektől eltérően, amelyek jórészt gyakorlati (pl. nyelvtanulási) 
célt szolgáltak, az újabban kidolgozott fogalmi rendszerezések (l. pl. Hal- 
lig—Wartburg 1963) olyan általános rendezési elvet próbálnak adni, 
amely aztán lehetővé teszi különböző nyelvek, más-más nyelvjárások, 
időben egymástól messze eső történelmi korok lexikális anyagának össze- 
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vetését15. A tudományos szempontból legjobban megalapozott W. von 
Wartburg-féle fogalmi rendszerezés egyik fontos alapelve az, hogy nem 
a tudományos fogalmakat veszi alapul, hanem azokat, amelyeket a min- 
dennapi nyelv tükröz, és amelyek a tudományos megismerés előtti idők- 
ből valók. A szót a nyelv által kimunkált fogalom jelének tekinti, és ez 
a besorolás egysége. Az egység meghatározása tehát nyelvi kritériumok 
alapján történik, ám a rendszer síkján — mint azt néhány jogos bírálat 
kimutatta — nem képes a szókészlet rendszerének megragadására. 


A magunk szempontjából, mint említettük, a fogalmi kör leírását 
a további jelöléstani vizsgálat alapjának tekintjük, és lényegében azo- 
nosítjuk a Csűry-féle iskola módszertanában kialakított néprajzi leírás- 
sal. A korábbi szakszókincs-monográfiák is igyekeztek eleget tenni annak 
az igénynek, hogy a néprajzi leírás megfeleljen a fogalmi rendszerezés 
követelményeinek: az általánostól az egyedi fogalmak felé haladjon, ke- 
rülje az ismétléseket, utaljon az összefüggésekre. Az alapul vett fogal- 
mak ebben az esetben sem tudományos jellegűek, hanem olyanok, ame- 
lyeket a népi szaknyelv kimunkált, és amelyeket a szakszavak jelölnek. 
Felfogásunk a hagyományos szakszókincs-monográfiák néprajzi leírásá- 
hoz viszonyítva részben a terminológiában tér el, részben pedig abban a 
szemléletben, amely szerint a lexikológiai elemzés nem a néprajzi leírás 
kiegészítője, hanem ez a fogalomkör leírásaként felfogott néprajzi bemu- 
tatás a megalapozása a további nyelvi szempontú elemzésnek. A népi ter- 
minológiát leíró és vizsgáló tanulmányban a fő cél az, hogy megfeleljen 
a nyelvtudomány szempontjainak. Erre még akkor is törekednie kell, 
ha ily módon nem elégítheti ki teljes mértékben a funkciórendszerre irá- 
nyuló néprajzi feldolgozás követelményeit. Helytelen lenne ugyanis a 
néprajzi leírást kizárólagosnak tekinteni, azzal helyettesíteni a lexikoló- 
giai elemzést, hiszen az etnográfia ebben az esetben csak mint segédtu- 
domány jöhet számításba (vö. Gárdonyi 1958. 318). Ezt az álláspontot az 
is indokolja, hogy a néprajzi jelenség alapjellemvonásai jellegükben tér- 
nek el a terminustól, a névtől, hiszen ez utóbbi mozgásában és változá- 
sában sok esetben csak a nyelv törvényeihez igazodik, függetlenül a je- 
lenségtől (vö. Barabás 1963. 135—6). 


A díszítőművészet, így a népi hímzés fogalomkörének leírása nem 
követheti a munkamenetet, mint más foglalkozások esetében. Nagy Jenő 
A magyarvalkói vállfőminták (MNny. I, 122—9) című tanulmányában 
kialakított egy eljárást egyetlen hímzéstípus bemutatására. Ennek mód- 
szertani szempontból az a tanulsága, hogy külön kell leírni az öltésmó- 
dokat és az egyes motívumokat. A hímzések leírását nem lehet máskép- 
pen elvégezni, mint külön venni az adatokat az alapanyag, a technika, a 
hímzés funkciója és a minták jellege szerint (vö. Viski Károly: MsgNépr. 
II, 274—319). 


b) Az onomasziológiai vagy jelöléstani módszer lényege a szavaknak 
a dolgokból, illetőleg fogalmakból kiinduló vizsgálata (vö. Ricken 1959. 
4). Ilyenformán a jelentéstannal ellentétben nem a hallgató, hanem a 
beszélő szempontjának felel meg. Kialakulása kapcsolatban áll a „sza- 
 


15 R. Hallig programcikkében utal ezekre a célkitűzésekre: Zum Aufbau eines 
Ordungschemas für Wortschatzdarstellungen. ZRPh. LXX, 194 kk; l. még St. Ull- 
mann: Proceedings of the Eighth International Congress of Linguists. Oslo, 1958. 
481—2.
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vak és dolgok“ módszerével, és bár elméleti megalapozása a szó — foga- 
lom — jelentés viszonyának vitatott volta miatt még mindig hiányos, 
empirikus alapra épülő eredményei így is jelentősek16. Mint módszer arra 
szolgál, hogy segítségével földerítsük, melyek azok a tényezők, amelyek 
egy szónak a nyelvben elfoglalt helyét meghatározzák (vö. Quadri 1952. 
175). Az onomasziológiai kutatás számára kétségtelenül a nyelvföldrajzi 
alapú elemzés a legkézenfekvőbb és legtanulságosabb17, ezzel magyaráz- 
ható, hogy kialakult egy olyan változata, amely szorosan kapcsolódik a 
dialektológiához és a szóföldrajzhoz. 


c) A szakszókincs szóföldrajzi vizsgálatára csak abban az esetben 
van lehetőség, ha a gyűjtés egy viszonylag nagyobb, belsőleg is tagolt 
nyelvjárási egységre terjed ki. Az eddig megjelent nyelvatlaszok és a 
készülő tájnyelvi atlaszok elsősorban a hagyományos paraszti gazdálko- 
dás szóföldrajzáról nyújtanak majd képet. A többi, csak egyes vidékeken 
élő népi foglalkozás terminológiáját csak akkor lehet nyelvföldrajzi szem- 
pontból vizsgálni, ha a nyelvterület más-más részeiről rendelkezésünkre 
áll az illető mesterség leírása, vagy ha a teljességre törekvő kutatómunka 
révén több pontról gyűjtjük össze egy mesterség terminológiáját. Ebben 
a tanulmányban is ilyen alapon vállalkozhattam szóföldrajzi vizsgálatra. 
Az ebből a célból összeállított 44 térképlap a szóföldrajzi tanulságokon 
túlmenően tárgyföldrajzi szempontból is hasznosítható, illetőleg célja 
szerint a nyelvtérkép és a néprajzi térkép funkcióját egyaránt betölti. 


d) A szójelentéstan a jelöléstannal ellentétes irányú: a szóalakoktól 
a hozzájuk kapcsolódó jelentések felé haladó vizsgálatot jelent. Az alak- 
tani vizsgálat a szófajiságra, a motiváltság formáira és fokozataira, vala- 
mint a szavak alakszerkezetére terjed ki. Az egyes foglalkozások, mester- 
ségek terminológiájában — a különböző nyelvek szókészletéhez hason- 
lóan (vö. Miclău 1970. 85—192; Ullmann 1963. 172—219) — más az eti- 
mológiailag, alaktanilag vagy jelentéstanilag motivált szavak aránya, el- 
térően jelentkeznek a motiváltság vagy a motiválatlanság tendenciái. Az 
ipari jellegű szakmák, de még a kismesterségek terminológiájára is inkább 
az etimológiai motiváltság jellemzőbb, a népi foglalkozások szókészleté- 
ben nagyobb szerepet játszik az alaktani és a jelentéstani motiváltság. 
A szakszavak alakszerkezeti elemzésében a szerkezeti típusok megállapí- 
tásán túlmenően arra is kísérletet tettem, hogy meghatározzam a legin- 
kább produktív szóalkotási modelleket mind a képzésben, mind pedig 
az összetételekben. Az összetételtípusok megállapításában nem a hagyo- 
mányos rendszerezést követtem, hanem azt a Károly Sándortól kialakí- 
tott osztályozást, amely transzformációk segítségével állapítja meg a- 
viszonyt az összetétel mint produktum és a mondat mint kiindulópont 
között (vö. Károly 1968). 


16 A módszer alapelveinek első kifejtését l. K. Jaberg, Sprache als Äusserung 
und Sprache als Mitteilung. Grundfragen der Onomasiologie. 1917. Újabb elméleti 
összefoglalása Quadri 1952. 


17 Ezt bizonyítják a hazai magyar nyelvtudomány eddig megjelent jelöléstani 
tanulmányai is, pl. Gálffy M., Kolozsvár és vidéke szóföldrajzához. StUBB. Phil. 
1962. Fasc. 2, 35—42+4 térképlap; Márton Gy., A kézimalom ’Handmühle’ neve a 
székely nyelvjárásban. NyIrK. XI, 215—24; Vöő I., A fazekaskorong és alkatrészei, 
NyIrK. IX, 107—23 stb. 
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e) A szakszavak jelentéstani elemzését jelentős mértékben meg- 
könnyítették a szemantikának azok az utóbbi időben elért eredményei18, 
amelyek hozzájárultak e diszciplína elméleti kérdéseinek tisztázásához, 
az alkalmazott módszerek tökéletesedéséhez és gazdagodásához, valamint 
a kutatási terület kiszélesítéséhez. A sokféle vizsgálódási lehetőségből 
három kérdéskörre összpontosítottuk a figyelmet: 1. az alakok és a je- 
lentések viszonya, 2. a poliszémia-osztályok és 3. a mezőösszefüggések. 


A mezőelmélet megjelenése fordulópontot jelentett a szemantika és 
a lexikológia történetében, amennyiben ettől az időponttól számítják a 
szókészlet strukturális vizsgálatát (vö. Stati 1968. 12). A J. Triertől meg- 
alapozott elmélet lényege az, hogy a szó és a vele fogalmi szempontból 
összefüggő más szavak egységet alkotnak, a nyelvi jel mezőjét. A me- 
zőkben a szavak kölcsönösen feltételezik egymást, mindegyik csak a 
további függvényében kapja meg a maga jelentését. (Az elmélet ezen a 
ponton kapcsolódik leginkább Saussure felfogásához: nagy fontosságot 
tulajdonít a viszonyok által meghatározott értéknek.) Az egyes szavak 
jelentése mozaikszerűen kapcsolódik egymáshoz, és összességükben töké- 
letesen fedik az adott jelentésmezőt. Bármilyen kis mértékben változik 
meg egy-egy szó jelentése, módosul a mozaik elrendeződése, a változás 
hatással van a többi szó jelentésére is. Az ezen az elméleti felismerésen 
alapuló módszer elsősorban elvont fogalmak nyelvi kifejezéseinek vizs- 
gálatára alkalmas. Kétségtelen, hogy a ma érvényben lévő sokféle mező- 
elmélet közül elméletileg a Trieré a leginkább megalapozott, de a legbo- 
nyolultabb is. Ezért saját elemzési céljaink szempontjából megfelelőbb- 
nek találtuk W. Porzig módszerét, amely az elemi jelentésmezők és ezek 
magjának megállapítására törekszik (l. Porzig 1934). Az egyes elemi jelen- 
tésmezők keretében lehetőség adódott az odatartozó lexémák egymáshoz 
viszonyított értékének pontosabb meghatározására is. 


4. A szókészlet vizsgálatában az elemek nagy száma miatt fontos 
szerepe van a statisztikai módszernek, a nem strukturális kvantitatív 
elemzésnek (vö. Guiraud 1959; Petőfi 1967). A statisztikai mutatók jól 
tükrözik a szakszókincs szerkezetét, és több hasonló előmunkálat alapján 
megteremtik a lehetőséget a különböző népi foglalkozások szókincsével 
való összevetésre. A köznyelv szókincsével való összehasonlítás bizonyos 
tekintetben már most is elvégezhető, mivel a köznyelvi szókészlet leg- 
fontosabb statisztikai adatai rendelkezésünkre állnak (l. Vermes: NyK. 
LI, 435; Papp F. 1967. 104—16. stb.). 


E módszer alkalmazása szempontjából fontos eredménynek tartom 
a rokonértelműség és a többértelműség mértékének meghatározását. 
Ennek nemcsak a népi szakszókincs vizsgálatában van jelentősége, hanem 
a szakmai és tudományos terminológia tanulmányozásában is. Kommu- 
nikációs szempontból ugyanis ez a két jelenség okozza leginkább a ter- 
minológia „szennyezettségét“, azt a „szemantikai zajt“, amely megnehe- 
zíti a közlést, zavarja a megértést (vö. Czúni 1973). Ahhoz, hogy a külön- 
böző szaknyelvekben egyértelműbbé váljék a kommunikáció, elsősorban 
a zavaró tényezők mértékét kell megállapítanunk. 


18 Az eredmények bibliográfiai és kritikai összefoglalását l. MNy. LIII, 291—6; 
LXVI, 117—22, 240—5; NytudÉrt. 83. sz. 12—22. 
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5. Végül néhány terminológiai kérdést is kel kell vetnünk, mivel az 
említett többértelműség és rokonértelműség a lexikológia és a szakszó- 
kincs-kutatás műszavaira is jellemző. A szakmai szókészlet szavait jelölő 
régebbi, ma már kihaltnak tekinthető mesterszavakat és mesterműszó- 
kat nem számítva, a legtöbb esetben szinonimaként használatos a szakszó 
és a műszó terminus. A pontosabb megjelölés és az egyértelműbb szó- 
használat érdekében ajánlatosnak láttuk az előbbivel a népi foglalkozások 
és kismesterségek sajátos szavait jelölni, az utóbbival pedig a technikai 
és tudományos terminusokat (a népi szakszó jelzős szerkezet pedig kizá- 
rólag a népi foglalkozások terminusait jelöli). 


6. Összegezésül a népi foglalkozások terminológiájával foglalkozó 
lexikológiai monográfia feladatairól és módszereiről a következőket mond- 
hatjuk: Elsősorban a vizsgált terminológia sajátosságait kell föltárnia: 
rétegződését, viszonyát más belső nyelvtípusok szókincséhez, a benne elő- 
forduló szakszavak típusait. A szakszókincs belső összefüggéseinek, rend- 
szerének megismeréséhez a nyelvi jel kettősségének megfelelően ele- 
mezni kell a viszonyokat 1. a fogalmak síkján, 2. a szóalakok síkján és 
3. a két síknak a szakszavakban megvalósuló kapcsolatában (ez elsősor- 
ban a rokonértelműség, többértelműség vizsgálatával közelíthető meg). A 
módszerek, amelyek rendelkezésünkre állnak e viszonyok feltárásához, 
lehetővé teszik a két említett sík más-más irányú megközelítését. 


A jelöléstani elemzést ajánlatos összekapcsolni a szóföldrajzival, 
mert csak ez vezethet el a dialektológiai jellegű sajátosságok megállapí- 
tásához. A szakszavak alakrendszerének vizsgálatával többek között a 
népi szakszavak létrehozásában legnagyobb szerepet játszó szóalkotási 
modelleket is földeríthetjük. A szójelentéstani elemzésnek pedig, amely 
részben a szóalakok és a jelentések viszonyát tárja föl, el kell vezetnie 
a kutatót a megnevezések indítékaihoz és módjaihoz. Az alapvető mód- 
szereken kívül jól hasznosíthatók ebben a munkában a mai nyelvtudo- 
mány pontosságra és következetességre törekvő eljárásai, amelyek egy- 
aránt lehetővé teszik az elemi egységekig hatoló elemzést és a tágabb 
összefüggések felismerését biztosító szintézist. 
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A NÉPI TERMINOLÓGIA ÉS A SZÓKÉSZLET 


A HÍMZÉS TERMINOLÓGIÁJÁNAK VISZONYA MÁS BELSŐ 
NYELVTÍPUSOK SZÓKÉSZLETÉHEZ 


A nyelv belső tagolódásában a népi terminológia különleges helyet 
foglal el. Mint egy csoportnyelv szókészlete, a nyelv függőleges, azaz 
társadalmi tagolódásának eredménye (szociolektus). De — mint azt 
Benkő Loránd is hangsúlyozza — a népi szakszók történeti alakulásá- 
ról —: „A szókincs foglalkozásbeli rétegződését… a területi rétegződés 
keresztezi, illetőleg szövi át“ (Benkő 1967. 370). Ezt tekintetbe véve, 
valamely népi foglalkozás szókincsét elsősorban annak a viszonylag ön- 
álló egységnek tekintett nyelvjárásnak a szókészletéhez kell viszonyíta- 
nunk, amelyhez ez a terminológia szervesen hozzátartozik. A nyelvjá- 
rás mint viszonylagos egység ugyanis maga is tovább tagolódik, külö- 
nösen szókincsében. Ez a tagolódás legszembetűnőbb a különféle fog- 
lalkozások tekintetében, noha a nemek és nemzedékek vonatkozásában 
sem hanyagolható el. Elsősorban tehát ennek a belső tagolódásnak a 
keretében kell meghatároznunk a vizsgált szakszókincs helyét, és csak 
azután viszonyíthatjuk a nyelvjáráson kívüli belső nyelvtípusok szó- 
készletéhez, mindenekelőtt a köz- és irodalmi nyelvéhez és a hímzésnek 
mint iparművészeti ágnak a szaknyelvéhez. 


1. A vizsgált szakszókincs teljes egészében része a kalotaszegi 
nyelvjárás szókincsének (lényegében szociolektus a dialektusban). Mint 
ismeretes, valamely nyelvjárás szókincsének sajátos csoportját alkotják 
a tájszók, azok a lexikális elemek, amelyek használata az illető nyelv- 
járás (és esetleg néhány szomszédos nyelvjárás) területére korlátozódik. 
Ha egyedül a területi kötöttséget vesszük alapul, akkor a szakszók túl- 
nyomó részét tájszónak kell minősítenünk. Nem árt azonban különb- 
séget tennünk azok között a szakszavak között, amelyeket a nyelvjá- 
ráson belül is csak az a szűkebb csoport ismer és használ, amelyet a kö- 
zös foglalkozás köt össze, és azok között, amelyek szakszavak ugyan, 
de a jelölt fogalom fontossága vagy más ok miatt, a nyelvjárást beszé- 
lők többsége számára ismert. A hímzés női foglalkozás (ha van is né- 
hány kivétel éppen Kalotaszegen), emiatt a terminológia használata is a 
nők nyelvére jellemző, de ők sem mind ismerik ezeket a szavakat, ha- 
nem csak azok, akik foglalkoznak hímzéssel. A nyelvjárás szókincséhez 
való viszonyítás szempontjából fontosabbak számunkra azok a tájszó 
jellegű terminusok, amelyek a szűk csoportnyelvi használaton kívül is 
ismertek, és így okkal tekinthetők nemcsak szakszóknak, hanem táj- 
szóknak is. Ugyanilyen jellegűek azok a lexikális elemek is, amelyek 
nemcsak a hímzés, hanem más népi foglalkozás szakszókincsének is ré- 
szei, annak eredményeként, hogy az egyes foglalkozások, népművészeti 
ágak szoros kapcsolatban vannak egymással. Így a hímzés szókincsének 
vannak olyan elemei, amelyek közösek a szövés-fonás, kendermunka és 
a szűcsmesterség szakszavaival. 
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Azok a szakszavak, amelyek egyben csoportnyelvi használaton kí- 
vül is elterjedt, de területi kötöttséget mutató tájszók, a következő táj- 
szó-kategóriákba tartoznak31: 
A. Valódi tájszók. Összesen 134 terminus sorolható ebbe a kategóriába 
a következő megoszlás szerint: 


(1) X(x) típusú, tehát denotatív funkciójú valódi tájszók. Ezek spe- 
ciális fogalmat jelölő, a köznyelvben ismeretlen hangalakú szavak. Ki- 
sebb részük morfológiailag nem motivált (pl. bagazia ’olyan szoknyaféle, 
amely elöl nem ér össze, a két alsó csücskét övbe dugva viselik, így az 
alját szegélyező bársony- v. posztócsík mintás része válik láthatóvá’ — 
Nm, bulándré ’hárásszal hímzett és flitterekkel díszített kontyoló fátyol’ 
— Nm, butykó ’kicsi mintaelem a kötény kötésén’ (219. kép) — Nm, 
csápsza ’gyönggyel díszített főkötő’ — B, hurbol ’viseléssel elszaggat (ru- 
hát)’ (<r. hîrbui ’tönkretesz, elrongál’), tyeptár ’ujj nélküli, kevés rá- 
téttel és szegélyhímzéssel díszített férfi bőrmellény, egyik oldalán és 
vállán fogják össze szűcsgombbal’ — Fsz stb.), nagyobb részük képzett 
vagy összetett szó (pl. bújbelé ’kék színű vastag flanellből készített ka- 
bátféle’ — Jt, Mv, furkóing ’viselő férfiing’ — It, gazdakendő ’lakodal- 
mi gazda tisztségében viselt kendő’ — Bh, habékendő ’hímzett nász- 
nagykendő’ — Kszt, szólóabrosz ’az a mintás abrosz, amelyre az ifjú 
párnak szánt ajándékot rakják’ — K stb.). 


(2) X(a) típusú, szinonim értékű valódi tájszók. Ezek is csak kisebb 
részben tagolatlanok morfológiailag (pl. bodor ’fodor’ — It, csög ’bog’. 
dufla ’nagyon díszes’ — Ny, fersing ’szoknyaszerű öltözetdarab’), a 
szavak többsége egynél több szóelemből áll (pl. búzafű ’kalászminta’ — 
S, fenyőkörte ’fenyőtobozt ábrázoló írásos minta’ — Mv, halszëm ’sárga, 
pontszerű fémdísz mellrevalón’ — T, meghagyùl ’megfakul’ — Mé, B 
stb.). 
B. Alak szerinti tájszók. Az ide tartozó terminusok száma 131. 


(1) A’(a) típusú, puszta alakváltozatként jelentkező alak szerinti 
tájszó: flánë̀r ’bolyhos pamutszövet, flanell’ — Mv, fűrcöl ’fércel’ — S, 
glott ’klott’ — Va, keszkenyő ’kendő’ — Kk, keszkönő ua. — D, Kf, 
kokas ’kakasmotívum’ — Va, K, lagg ’lakkbőr v. lakkvászon’ — T, Va, 
Gym, lékri ’rékli’ — Fsz, sinyór ’zsinór’ V, Bt, M, Kf, Gyv, Kk, Nk, Mv, 
urok ’hurok(öltés)’ — Mé, Bh, Kk, Nk (ez egyébként a szó elsődleges 
alakváltozata; vö. TESz.). 


(2) A’(b) típusú, megosztott, illetőleg elkülönült jelentésű alak sze- 
rinti tájszó: alábváló ’gyengébb minőségű’ (Nd), natykeszkenyő ’hárász- 
kendő’ (Nm, Km), szőrkeszkönő ’finom gyapjúszövet-kendő’ (Fsz). 


(3) A’(x) típusú, denotatív funkciójú alak szerinti tájszó: bűgatya 
(V, Bt, Nd, Sz, Kp, Kf, Gyv, Kk, Gym, Mv), cifralepödő ’3—4 szél vá- 
szonból összevarrt, hímzett lepedő’ (D), fűkötő ’hímzett, csipkés, gyön- 
gyös fejdísz’ (Nd, M, Kp, Nk), övektoll ’minták rajzolására használt 
üvegtoll’ (Kk), penygyel ’muszuj, ill. fersing alatt viselt szoknya’ (Np, 
Nk), sinyórvārás ’keresztszemes hímzés’ (Va). 
C. Jelentés szerinti tájszók. 78 szóban ismert hangalakhoz szokatlan je- 
lentés társul. 


31 Az ezzel kapcsolatos tudománytörténeti és elvi kérdések összefoglalását l. 
Péntek 1970; Balogh 1974; Fábián 1974. 
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(1) A(b) típusú, poliszém értékű jelentés szerinti tájszó: ír ’rajzol’, 
ősz ’fakó’ (S), összekuporodik ’összemegy’ (Bt), ruha ’kötény’, szőr 
’szövet’ stb. 


(2) A(x) típusú denotatív funkciójú jelentés szerinti tájszó: asszo- 
nyosing ’asszonyoktól viselt, vállfő nélküli, a kézelőjén és a gallérján 
hímzett, az ujján kötéses ing’, bojt ’nyakba akasztott, a pártával együtt 
viselt, hátul a szoknya aljáig leérő gyöngyös dísz’, símaruha ’pántlika 
nélküli kötény’ (Bt), vasalting ’a kézelőjén és a gallérján hímzett női 
ing’ (B, Mb, K) stb. 


Említettük, hogy a népi hímzésnek szókincsében is megnyilvánuló 
szoros kapcsolata van más népi foglalkozásokkal. Elsősorban a kender- 
munka, a szövés-fonás kapcsolódik hozzá, a hímzéshez szükséges alap- 
anyagok előállítása, fajtái stb. A fonás műveletéhez kapcsolódnak pél- 
dául a következő szavak: megsorul, ficsirgózik, gircsálódik, megszapul; 
a szövéshez: beverő, sző. Nagyon sokféle vásznat szőnek: fodorvászon, 
kendervászon, elegyesvászon stb. A vászon finomítására utaló szavak is 
ide tartoznak: besulykol, bever, fehérít, kékít stb. 


Vizsgálatainkat kiterjesztettük a bőrhímzésekre is, ebből adódik, 
hogy a terminusok egy része a szűcsmesterség szókincséhez is hozzá- 
tartozik. Ilyen pl. a szűcs, bőr; kozsók, mellrevaló, tyeptár; szirony; tacs- 
molás, almásolás, juhászolás, irhászolás; görgina, ökörszem, szarkaláb 
stb. 


2. Figyelembe véve, hogy a legfontosabb belső nyelvtípus, a köz- és 
irodalmi nyelv szókincsének is vannak olyan elemei, amelyek releván- 
sak bizonyos foglalkozási ágak szempontjából, nem meglepő, hogy a 
népi szakszókincs is részleges egyezéseket mutat a csoport- és rétegnyel- 
vek eltéréseit áthidaló, viszonylag egységes nyelvtípus szókincsével. Az 
egyezés jellege szerint a szakszókincs következő rétegei különíthetők el: 


(1) A(an) típus, amely alaki és jelentésbeli egyezést mutat a köz- 
nyelv szókincsével. Mint a népi szakszókincs korábbi vizsgálói is rá- 
mutattak, ezek azok a szaknyelvi elemek, amelyek lehetővé teszik a cso- 
portnyelv megértését a csoporthoz nem tartozók, tehát más szakmabe- 
liek számára, nyelvi szinten pedig megvalósítják a szakszókincs kap- 
csolatát az össznépi nyelv szókincsével32. A kérdés csupán az, melyek 
azok a kritériumok, amelyek alapján bizonyítani lehet, hogy egy köz- 
nyelvi szó valóban releváns az illető népi foglalkozás szempontjából. Ezt 
a kérdést mindenképpen föl kell vetnünk, ha nem akarunk abba a hi- 
bába esni, hogy csupán azon az alapon soroljunk be egy szót a szaksza- 
vak közé, hogy egy szakmabeli nyelvhasználatában is kimutatták. Az 
eddigi szakirodalom két kritériumot említ: a) ezeknek a szavaknak na- 
gyobb a forgalmi értéke a szaknyelvben, mint a köznyelvben; b) számos, 
velük alkotott összetételt, származékot lehet a szakszók közt kimutatni 
(vö. Márton 1956. 396). A második kritérium látszólag az elsőből követ- 
kezik. Gyakorlatilag a legnagyobb nehézséget az okozza, hogy nagyon 
nehéz párhuzamosan fölmérni egy szó gyakoriságát a szaknyelvben és 
a köznyelvben, tehát a gyűjtő akaratlanul is inkább saját szubjektív be- 
nyomásaira van utalva. A második érv kézzelfogható, a gyakorlatban is 
alkalmazható. A sok származék, összetétel valóban a szó fontosságát, 
 


32 Vö. Márton 1956. 394; Szász 1971. 230; D. Sluşanschi: SCL. XXII, 587—96. 
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szaknyelvi aktivitását bizonyítja, de közvetlenül nem a szó gyakoriságá- 
val függ össze. Éppen azt kellene kimutatnunk, mi az, ami a szaknyelv- 
ben megnöveli egy köznyelvi szó funkcionális értékét, a szóalkotásban 
játszott szerep ugyanis inkább okozatnak tűnik, semmint oknak. A leg- 
főbb ok véleményünk szerint az, hogy a szó jelölte fogalom a szaknyelv- 
ben tovább tagolódik, a szakember — a laikustól eltérően — több olyan 
fogalmat is ismer és jelöl nyelvileg, amely ennek alárendeltje. Ez azt 
jelenti, hogy egy olyan szó, amely a köznyelvben fajfogalom (species) 
jelölője, a szaknyelvben nemfogalom (genus) jelölőjévé válik, mivel itt 
kimutatható — éppen a nyelvi jelölők alapján — a fogalmi rendszernek 
egy hozzá viszonyított alsóbb szintje. Elméletileg a fogalom rendszer- 
beli helyének, értékének megváltozása azzal magyarázható, hogy a 
nem- és a fajfogalom meghatározása relatív. A fogalmi rendszertől füg- 
gően ugyanaz a fogalom lehet egyszer faj-, máskor nemfogalom. Például 
a kötény köznyelvi szóként fajfogalom jelölésére szolgál, nincs olyan 
alárendelt fogalom, amelyhez viszonyítva nemfogalomnak lehetne te- 
kinteni. A szaknyelvben viszont kétségtelenül nemfogalom jelölője, az 
alárendelt fajfogalmak jelölői jól kimutathatók, több lexéma szolgál a 
különféle kötényfajtáknak (bokroskötény, pántlikáskötény, szimplakö- 
tény stb.) és a kötény részeinek jelölésére. Ugyanez a helyzet pl. a varr 
igével vagy a gyöngy szóval. A nemfogalomnak alárendelt fajfogalom 
rendszerint a nemfogalomnak minőségileg elütő fajtája vagy pedig része. 


Ebből következik aztán, hogy a megnövekedett szerepű fogalom neve 
kiindulópontul szolgál a neki alárendelt fajfogalmak megnevezésében, 
azaz fontos szerepe van a szóalkotásban, aktivizálódik. Ezzel voltakép- 
pen a külső beavatkozástól mentes népi szaknyelv részben ugyanazt az 
utat követi strukturálisan, mint a mesterségesen alakított műszaki és 
tudományos terminológia. 


A jelentés szintjén a köznyelvi szó funkcionális értékének megnö- 
vekedése abban nyilvánul meg, hogy ilyen elemek alkotják az elemi 
jelentésmezők magvát. 


A már említett kritériumok mellett a gyakorlatban úgy dönthető el 
egy köznyelvi szóról, hogy egyben szakszó-e vagy sem, hogy legalább 
egy olyan terminust találunk, amelyről bizonyítható, hogy a köznyelvi 
szó jelölte fogalomnak alárendelt, szűkebb terjedelmű fogalmat jelöl. 


A fenti megállapítások adnak magyarázatot arra is, hogy e szócso- 
port jelölésére használt szimbólumban az azonosnak tűnő jelentést jelző 
(a) miért kapott n indexet: arra utalunk vele, hogy a lexéma nemfo- 
galmat jelöl. 


Végül is arra a következtetésre kell jutnunk, hogy ugyanannak a 
szónak a köznyelvi és a szaknyelvi jelentése csak látszólag lehet telje- 
sen azonos. Érdemes ezzel kapcsolatban A. Schaff érvelésére hivatkoz- 
nunk a fogalom és a jelentés viszonyát illetően: „Vannak… köznapi 
fogalmak (abban az értelemben, hogy mindennaposan jelentkeznek), s 
vannak tudományos fogalmak. S ugyancsak vannak a szavaknak köz- 
napi jelentéseik és vannak a tudományos terminusok jelentései. Az, hogy 
a tudományos fogalom a valóság visszatükröződésének terjedelmében, 
mélységében és pontosságában különbözik azoktól a tartalmaktól, ame- 
lyek a szavak hétköznapi jelentéseiben nyilvánulnak meg, teljesen világos 
és érthető. De semmiképpen nem szabad érdemi különbségeket felfe- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Péntek János: A kalotaszegi népi hímzés és szókincse 


158 


deznünk a tudományos fogalom és a tudományos terminus jelentése 
között“ (Schaff 1970. 201). A szaknyelv fogalomrendszere természetesen 
nem azonos a tudományos fogalmak rendszerével, de a köznapiakéval 
sem, hanem ,,a valóság visszatükrözésének terjedelmében, mélységében 
és pontosságában“ átmeneti helyet foglal el a kettő között. Márpedig ha 
a szakszavak jelölte fogalmak mélységükben, terjedelmükben stb. elté- 
rőek a köznapi fogalmaktól (és a tudományos fogalmaktól is), a jelenté- 
sük sem lehet teljesen azonos. 


A kalotaszegi népi hímzés terminológiájának 14,25 százaléka tarto- 
zik ebbe a csoportba. Például az említetteken kívül: cérna, minta, piros, 
ránc, selyem, szál, szoknya, tű, vászon stb. 


(2) A(b) típus: azoknak a köznyelvi szavaknak a csoportja, amelye- 
ket a szaknyelv a köznyelvitől elütő jelentésben használ. Például: behány 
’huroköltésekkel levarr’, fehéres ’vagdalásos’, ír ’rajzol’, köt ’összehur- 
kol’, öreges ’sötétebb színű’, párna ’díványpárna’ stb. 


(3) A(x) típus: speciális néprajzi fogalmat jelölő köznyelvi szók. 
Pl. ablakos ’átcsavart kereszttel díszített, kivagdalt négyzet vagdalásos 
hímzésen’, asztalláb ’X alakú vagdalásos mintaelem’, bokor ’a kötény 
részeinek összehurkolására szolgáló hímzés vízszintes mintacsoportja’, 
borsó ’két parámasor közti hosszanti díszítmény, amelyet úgy varrnak, 
hogy kivágáskor kerek nyílás lesz a kivarrt szálak között’, fűz ’laposöl- 
téses hímzéssel díszít vagdalásost’, nagyol ’vagdalás során keletkező- 
négyzetek oldalszálait levarrja’, szarufa ’pántlikából alakított, sarokkal 
egymásnak forduló alsó sarokdíszek pántlikáskötényen’ stb. 


3. Amióta felfedezték a nagyvilág számára, hozzávetőleg majdnem 
egy évszázada, a kalotaszegi népi hímzés megszűnt elszigetelt foglalko- 
zásnak lenni. Különösen a néprajz és az iparművészet szakemberei ér- 
deklődtek iránta, igyekeztek minél alaposabban megismerni a népi dí- 
szítőművészetnek ezt a sajátos területét: tanultak a kalotaszegiektől, mi- 
közben a népi hímzések készítői is tanultak tőlük. Ehhez járult még a 
varrottasokkal való kereskedés, amely szintén tágította a kalotaszegiek 
látókörét. Ezt a kölcsönhatást, a népművészetnek az iparművészet, ille- 
tőleg a háziipar irányába való változását a szókincs is tükrözi. 123 ter- 
minus ugyanis közösnek tekinthető a kalotaszegi népi hímzés, az ipar- 
művészet, illetőleg a háziipar szókincsében. 


Ebből 36 általános fogalmat jelöl, ezért nem lehet megállapítani pon- 
tosan, hogy eredetileg népi terminus volt-e, vagy — ami valószínűbb — 
általánosabb használatú szóként került be a népi szakszókincsbe. Ilyen 
jellegű például: ágyterítő, asztalterítő, beszeg, bimbó, falvédő, csillag, 
levél, szalmagyöngy stb. 


A terminológia egy részéről, mintegy 54 szóról világosan megálla- 
pítható, hogy az iparművészet, a háziipar szakszavaként vált népi szak- 
szóvá. Ennek a hatásnak — mint említettük — majdnem egy évszázados 
múltja van, így érthető, hogy a magyar hímzések alapterminológiájának 
egyes elemei és újabb divatszók egyaránt eljutottak a kalotaszegi nép- 
nyelvbe. Az előbbiekre példa: bimbóöltés, asztalfutó, hímzés, kereszt- 
szem, láncöltés stb., idegen eredetű divatszók: azsúr, bordűr, mandzsetta, 
miliő stb. 


Már a kalotaszegi népi hímzés első kutatói, felfedezői is felfigyeltek 
a terminológia gazdagságára, kifejező voltára. A különböző varrottas- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Péntek János: A kalotaszegi népi hímzés és szókincse 


159 


albumok, Jankó János, Malonyay Dezső monográfiája, később, századunk 
harmincas-negyvenes éveiben főként Palotay Gertrúd és Nagy Jenő 
könyvei és tanulmányai meg a városokat járó falusiak a legfontosabb 
terminusokat is népszerűsítik33. Ennek eredményeképpen hozzávetőleg 
negyven szakszó a nagyobb közönség és a hímzés szakembereinek köré- 
ben is ismertté vált, sőt nem egy közülük találó, kifejező volta miatt ál- 
talánosan használt szakszóvá. Ilyen mindenekelőtt a Kalotaszegre any- 
nyira jellemző írásos elnevezése, az akasztalat ’2—4 száltól határolt négy- 
zet az alapanyagon, a szálánvarrásos hímzés alapegysége’ és a belőle 
képzett akasztalatos. A szálszámolásos hímzéstechnika elnevezéseként 
elterjedt a szálánvarrott terminus, az átcsavarásos egyik sajátos válto- 
zatát jelöli a darázsolás, az anyagszéleket összeerősítő minta kötés, a 
vagdalásos hímzés mintáit bizonyos szálak kivágásával és a megmaradók 
átcsavarásával alakítják. Sajátos öltésmódot jelöl a kisírásos, nagyírásos, 
a láncöltés sajátos változatát; a laposöltésnek sujta a neve, a széleket a 
szálvonás díszíti. Mindezeknek az alapvető terminusoknak a származékai 
és összetételei is elterjedtek, ismertté váltak. 


A NÉPI TERMINOLÓGIA LEÍRÓ SZEMPONTÚ OSZTÁLYOZÁSA 


Minden osztályozás relatív értékű, és a szűkebb vagy átfogóbb szem- 
pontnak megfelelően többé-kevésbé egyoldalúan világítja meg a vizsgált 
jelenséget, ezért nem szabad túlbecsülnünk egyiknek sem a jelentőségét. 
A nyelvi elemek vizsgálatában mégis szükséges egy olyan szempont, 
amely az összes többinél átfogóbb jellegű, mivel a lényegre irányítja 
a figyelmet. A nyelv esetében ez a lényeg az egyes elemek funkciója, 
szerepe. A funkcionális szempontot próbáltuk meg érvényesíteni egy 
korábbi tanulmányunkban a tájszók osztályozásakor (Péntek 1972). Ez 
az előzmény azért fontos számunkra, mivel már Márton Gyulának a 
zilahi fazekasmesterség szakszókincsére vonatkozó vizsgálatai jelezték, 
hogy a tájszók és a népi szakszavak néhány alaptípusa megegyezik (Már- 
ton 1956). Ezt igazolta 1971-ben Szász Lőrinc is a gyergyócsomafalvi 
fakitermelők szakszókincsének nyelvi vizsgálatával (Szász 1971). A két- 
féle szótípus azonban lényeges eltéréseket is mutat egymástól, amelyek 
közül a következő legfontosabbakat az osztályozásnak is figyelembe kell 
vennie: 1. a szakszók kettős kötöttségűek: nyelvjárásiak és csoportnyel- 
viek (mint említettük, egyaránt elemei a dialektusnak és a szociolektus- 
nak); 2. a népi szakszók nagyobb része speciális néprajzi fogalmat jelöl, 
és még a köznyelvet beszélőktől ismert fogalmaknak is a megszokottól 
eltérő a rendszerben elfoglalt helye és értéke; 3. a szavak alakváltozatai 
csak nyelvjárási kötöttségűek, nem csoportnyelviek; 4. köznyelvi szók 
és tájszók is tölthetnek be sajátos szerepet a szaknyelvben. Azzal is szá- 
molni kell, hogy az egyes terminusok teljesen egyértelmű minősítését, 
tipizálását nagymértékben megnehezíti, szinte lehetetlenné teszi a je- 
lentésbeli és a hangalaki változatosság. Ilyen esetben az általánosabb 
jelentést és az elterjedtebb alakváltozatot vettük figyelembe, nem fe- 
 


33 L. pl. Palotay Gertrúd, Régi kézimunka-műszavaink jelentéséhez. Nyr. LXVII, 
44—50 kk.; Palotay 1943a; Ferencz—Palotay 1940; Nagy J. 1939. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Péntek János: A kalotaszegi népi hímzés és szókincse 


160 


ledkezve meg azonban arról, hogy az „általánosabb“ és az „elterjedtebb“ 
minősítés részben mindig szubjektív jellegű, és éppen ezért relatív ér- 
tékű. 


Az előző részben megkíséreltük tisztázni, hogy a népi hímzés ter- 
minológiája milyen viszonyban van más belső nyelvtípusok szókincsé- 
vel. Ez az osztályozás szempontjából azért fontos, mivel az egyes ter- 
minusok funkcionális értékét és jellegét éppen ez a viszony határozza 
meg. Figyelembe véve az erre vonatkozó megállapításokat meg az osz- 
tályozással kapcsolatos elvi szempontokat, a népi szakszók következő 
típusait különíthetjük el: 


A. Valódi szakszavak. Azokat a lexémákat sorolhatjuk ebbe a kate- 
góriába, amelyek ismeretlenek a köz- és irodalmi nyelvben, a nyelv- 
járásban sem terjedtek el általánosan, csak azok körében, akik hímzéssel 
foglalkoznak. Az ilyen jellegű szakszavaktól jelölt fogalmak is speciáli- 
sak, ezért a köz- és irodalmi nyelvben nincs nyelvi jelölőjük, csak eset- 
leg a néprajz vagy az iparművészet szaknyelvében. 


A népi hímzés terminológiájában nagy az aránytalanság a kategória 
alaktanilag motivált és nem motivált elemei között. Az 1061 (46,28%) 
ide tartozó szakszó közül mindössze 21 áll egyetlen morfémából. Pl. flu- 
tura ’a napraforgó-rózsa nevű minta közepe’ (< r. flutură ’pillangó’) 
(D, Jt, Ny), inyima ’ingkötéseken és vállfőmintás hímzésen alkalmazott 
átcsavarásos technika (hímzett csipke) és mintaelem’ (< r. inimă ’szív’) 
(Nm), paráma ’vagdalásos (szél)-minta’, sujta ’egyszerű laposöltés; lapos- 
öltéssel varrt hímzés’, tacsmol ’két szál vékony szironnyal levarr (rátétet 
mellrevalón)’ (Bh), vóc ’bőrből készült ruhadarab varrataiba illesztett 
bőrcsík’ (Va) stb. A többi, 1040 valódi szakszó több szóelemből áll. Pl. 
ablakos tőtís ’átcsavart kereszttel díszített, kivagdalt négyzet vagdalásos 
hímzésen’ (Kp, B, Bh, D, Kf, Mv), almásolás ’fekete vagy zöld bőrből 
vagy lakkvászonból készült rátétdísz a mellrevaló szélein, amelyet szi- 
ronnyal varrnak le’ (T, Bh, Kszt), bébaboz ’kicsi kerek mintaelemet varr 
darázsolásra’ (Mé), beròkánéz ’széles öltésekkel bekockáz’ (Mé), bokòr- 
kötés ’jól elhatárolódó egységekből álló, kötényen, ingen, abroszon stb. 
díszként alkalmazott összehurkolás’ (M), háromőtís ’az összehurkolás egy- 
szerű módja, amellyel kötényeket díszítettek régen’ (V, Mv), kétszem- 
horgas ’tűzöttcsipkeminta (párnán, ingen)’ (Nk), ötakasztalat ’öt öltésnyi 
szélességű szálánvarrott szélminta’ (Kf), rázotvászon ’vegyesen, kender- 
és gyapotszálból szőtt vászon’ (Mb) stb. 


B. Jelentés szerinti szakszók. Olyan köznyelvi szók és tájszók tar- 
toznak ebbe a kategóriába, amelyeket a szaknyelv a megszokottól eltérő 
jelentésben használ. Funkcionális szempontból fontos megkülönböztetni 
ezen belül azokat, amelyek speciális fogalmat jelölnek, s közöttük is a 
megszokottól eltérő jelentésben használt köznyelvi szavakat a tájszavak- 
tól. A népi hímzés terminológiájának 28,14 százaléka ilyen jellegű, az 
altípusok alábbi megoszlása szerint: 


I. (1) A(x) típus: speciális néprajzi fogalmat jelölő köznyelvi szók34. 
Összesen 362 terminus sorolható ide. ennek szinte egyharmada alaktani- 
lag nem motivált. Pl. bojt ’nyakba akasztott, a pártával együtt viselt, 
hátul a szoknya aljáig leérő gyöngyös dísz’ (Mv), fírëg ’az a hímzés, 
 


34 Köz- és irodalmi nyelvieknek tekintem azokat a szavakat, amelyeket az 
ÉKsz. nyelvjárási, csoport- vagy rétegnyelvi használatra való utalás nélkül közöl. 
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amellyel a kivágandó szálak végeit leöltik’ (Gym, Mv), fog ’vagdalásos 
hímzésen laposöltéssel varrt mértani motívumok összefoglaló neve’, köt 
’hímzéssel összehurkol, összevarr’, lánc ’a főminta elválasztására és a 
szél díszítésére szolgáló, láncszerűen kapcsolódó keresztszemek’ (Kf), 
pipa ’csigavonalszerűen visszahajló írásos mintaelem’ (Kszt, Jt, Kk, Nk), 
szed ’ráncokat rögzítve hímez’ (Kp, K), tőt ’vagdalás után megmaradó 
szálakat öltéssel átcsavar’ stb. Ebben a csoportban is több az alaktanilag 
motivált lexéma, például: elhány ’széles öltésekkel alapot varr darázs- 
nak (kötényre)’ (Mé, Nk), horgas ’ráncokat rögzítő cikcakkos mintaelem 
szoknyán, muszujon’, összehúz ’a pókos kötés készítésének utolsó moz- 
zanata’ (Bt), parasztkötő ’pántlika nélküli kötéseskötény’ (Kp), pótol 
’varróházi közös étkezéshez összead ételt’ (Kf), vastagvarrás ’laposöltés- 
sel varrt mintaelemek vagdalásos hímzésen’ (Np), vesszőzís ’csík varrása 
ferde laposöltésekből’ (Kp, B) stb. 


(2) Atáj (x) típus: különleges néprajzi fogalom jelölésére használt 
tájszók. Ezeket a terminusokat a szakmabeliek egészen más jelentésben 
(is) használják, mint a nyelvjárást beszélők többsége. Itt most nem te- 
szünk különbséget a tájszótípusok között, csak annyit jegyzünk meg, 
hogy jóformán minden kategória előfordul a szaknyelvben is. Kisebb 
részük egy szóelemből áll, pl. bincsó ’vagdalásos mintaelem’ (D, Va), 
csëcs ’kerek mintaelem a szoknya derékrészén’ (Bh), fil ’bimbó a kötény 
kötésén’ (Sz, F, Zs), kokas ’szálánvarrott mintaelem lepedőn’ (Va, K), 
körti ’írásos mintaelem’ (Bh, Jt, Nk), pup ’kicsi, kerek motívum ing hím- 
zett kötésében’ (T, V) stb. Alaktanilag motiváltak például a következők: 
átfűrcöl ’az inggallér alatti rész díszítésekor összevarr (ráncokat)’ (Kf), 
bakháló ’nagy öltésekkel hálószerűen varrt összekötő mintaelem újabb 
hímzéseken’ (< ’növénynév: káka, szittyó’ — Nk), balhaugrás ’egyszerű 
kötésmód ingen’ (Nk), búzafű ’mintaelem cifradarázson’ (S), kúrvarózsa 
’csillag alakú minta női mellény bőrhímzésén’ (V) stb. 


II. A köznyelvi szók és tájszók egy másik csoportja a szokásostól 
szintén eltérő jelentésben használt ugyan a népi hímzés szaknyelvében, 
de olyan fogalmat jelöl, amely általánosabban ismert a nem szakma- 
beliek körében is. 


(1) A(b) típus: a népi szaknyelvben a megszokottól eltérő (de nem 
speciális) jelentésben használt köznyelvi szók (6,92%). Alaktanilag nem 
motivált például: āj ’minta alsó része’ (Bh, Bt), csík ’hímzett vagy szőtt 
sáv, vonal’ (It, Mk, Mv), forma ’díszítőmotívum, minta’ (T, Bt, Nd, D), 
puszta ’kivarratlan rész a hímzésen’ (Kk, Mv), redő ’fodor’ (B), takar 
’hímzéssel befed (kirajzolt) mintát’ (Bh); több szóelemből áll pl. írás ’a 
minta rajzolása, a minta rajza’, lekötés ’összehurkolás’ (B), lëvësz ’le- 
másol’ (Mv), natykendő ’hárászkendő’ (Mb), varrás ’hímzett kézimunka, 
varrottas’ stb. 


(2) Atáj (b) típus: a szaknyelvben a megszokottól eltérő (de nem 
speciális) jelentésben használt tájszók tartoznak ide. Közülük egyetlenegy 
nem motivált alaktanilag (kabola ’szalmagyöngy’), a többi több szóelem- 
ből áll: csukroskendő ’bojtos hárászkendő’ (Mv), halpínz ’flitter’ (Gyv), ki- 
cakkënëz ’szögletes szegéllyel díszít’ (Zs), tetűs ’ritka öltésű’ stb. 


C. Szaknyelvi funkcióban használt köznyelvi szók és tájszók. Az 
előző részben pontosan meghatároztuk, melyek azok a köz- és irodalmi 
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nyelvi szavak és tájszók, amelyek szokásos jelentésükben, de megválto- 
zott értékben népi szakszónak minősülnek (25,04% tartozik ide). 


(1) A(a ) típus: szaknyelvi funkcióban használt köznyelvi szók. Egy 
szóelemből áll pl. ölt, piros, ránc, selyem, szál, szél, szoknya, zöld stb. 
Alaktanilag motivált pl. barnapiros, beszeg, falvédő, kásagyöngy, kereszt- 
szem, összevarr stb. 


(2) Atáj (an ) típus: szaknyelvi elemként használt tájszók. Az alak- 
tani motiváció szerint egyetlen szóelemből áll pl. bodor ’fodor’, csög 
’bog’, dufla ’díszes’, glott ’klott’, lékri ’blúz’, sinyór ’nagyírásos öltés’, 
urok ’hurok’ stb.; alaktanilag motivált pl. fátyòrkeszkenyő ’hímzett 
menyasszonyi fátyol’ (Nk), gyócsfersing ’sűrűn ráncolt fehér szoknya’ 
(V, M, Nk), habékendő ’hímzett násznagykendő’, húrboló ’kötéssel és da- 
rázzsal díszített, de már nem új kötény, amelyet ünnepnapok délutánján 
vesznek föl’ (M, Mé, Kk), melrevaló ’egész külső felületén hímzéssel dí- 
szített, ujjatlan, rövid bőrmellény’, tégyöngy ’gömb alakú, apró, tejszínű 
gyöngy’ (Mé) stb. 
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SZÖVEGEK 


 


22. VISTA 


[Milyen vászonra varrnak?] Hä̀t vót gyócsvászon, vót egyelḙsvászon. 
[Az egyelesvászon milyen volt?] Az egyelḙsvászon az ojam vòt, hogy ḙggyik 
szál vòt kḙndèrbǜl, a másik pedig nyújtóbùl. S asztat úgy vötöttük fë̀l a 
vetö̀karóra, s akkor úty foktug bë̀ a nyüzsdbḙ is, hogy úgy mënt ḙgyen- 
lően, ëggyik mindik kḙndèr vòt, s a másik pedig mindig nyútó vót. Az oan 
gyapotféle vòt, de erőseb vòt a gyapotnál, mer a gyapott az ojam puha 
vòt, hogy válott el ëgymástùl, asztat nḙm l ḙhetet èlnyútani. Ez a cérnához 
vòt hasonló, de azír mégis ojan különlegḙs vót, hogy úty híttük, hogy 
nyútó. Vastagjab vót s puháb vót, mind a cérna. 


[A fodorvásznat hogyan készítették?] Hä̀t aszta̭t is … aszta̭t ugyan- 
csak fehír nyútóba szö̀ttük, osztán sollosgyapottal (!) vèrtük. [Mit csinál- 
tak vele, hogy olyan szép fodros legyen?] Hä̀t mikor már èkë̀s̭zǜlt, hoty 
kivārtuk, akkor osztán kimostuk, bevèrtük a szë̀k̭ḙn, s akkor ojam fodros 
lḙtt. [Hideg vízben nem mosták?] Në̄m, hä̀t melḙgvízbe mostuk ki, való- 
szìnüleg, hidegbḙ nem kèlt mḙg. 


Adatközlő: Szallós Andrásné, 52 éves (1972) 


 


23. MÉRA 


[Hányféle vásznat szoktak szőni?] Rigḙbbḙn szoktunk, lëpëdö̀nek 
szüvünk nyòcazsbù kë̀ṱnyüstöst. Zsákna̭k s iszákna̭k szövünk në̀g̭ynyüs- 
töst. [A finomabb vászon milyen volt?] Hä̀t az… aszt ëcselt kḙndèrbǜl 
szoktuk szö̀ṋi, aszt tìzḙzsbǜ̬l is, lḙpḙdö̀vászon. [Volt olyan, hogy nemcsak 
kendert tettek bele, hanem… ] Gyapottat. S fejtö̀t, ahoty szǜttünk cifra 
takaròruhä̀t, törölközö̀t. [Az a vászon milyen volt, amelybe kendert is, 
gyapotot is tettek?] Hä̀t az nyútòvászon. [Elegyesvászon nem volt?] Hä̀ 
szoktunk, az is, miko kevë̀s̭ vot a kḙnder, akkor ēnyùtottuk, ëty szál kḙn- 
der s ëty szál nyútó. S akkor asztat úty szǜttük lë lëpëdö̀nḙk rìgḙn, mikor 
më̀g̭ mik vòtunk lëjányok akkor … akkor szüttünk, biza. 


Adatközlő: Horváth Katalin, 52 éves [1972] 
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24. TÜRE 


[Milyen vásznat szőttek?] Vòt, amejik kendèr̭ vot, aszt pedig ijen 
kendèr̭vászonnak. Vòt, amejik egyelitve vot, aszt már egyelesnek 
montuk. Vot, amejig gyapott, aszt már gyapotnak montuk. [Az 
elegyes milyen volt?] Ësz szál kendèr vot, s ḙsz szál gyapot vot 
vagy ḙsz szál cérna. [A fodorvásznat hogy szőtték?] Asztat csupa gya- 
podbòḽ sző̭ttük. Az ojam vot a gyapott, most oan nincsen. [Milyen volt?] 
Az nagyon sodrot vòt, a nyùtòja is sodrot vot ë̀s̭ a béverője is. Asztat pe- 
dig avàl vèrtük le, ë̀s̭ mikor vìge vòt, akko bḙvèrtük vízbḙ. [És ha akar- 
tak varrni rá?] Akkor àra … asztat nḙm vèrtüg bḙ, mer az ùgy vot jò, 
hogy ùgy magára lehessen rávàrni. Me ha bḙmḙnt vízbe, akkor ë̀g̭ḙn sǜrü 
vot a szála. [Milyen varrással varrtak rá?] Vágásos, inkáb vágásossal. 
[Lepedőknek?] Lepedö̀knek mḙk párnahajaknak, fírhangoknak, më̀g̭ ab- 
rosznak is szokták használni. 


Adatközlő: Deritei Szabó Anna, 44 éves (1970) 


 


25. BOGÁRTELKE 


[Milyen volt a ruhájuk, amelyet maguk elé kötöttek?] Hát cifra̭, aszt 
lehet mondani, hogy cifra̭. Amë̀j̭en ruháka̭t csinálna̭k az írtò cifra̭. [Mi az, 
amit a derekára varrtak?] Hányás. [Milyen mintája volt?] Mijen? Nagy- 
ròzsás, hegyesròzsás, nigyròzsás, mákaji ròzsás, natytulipántos. [Most 
mind gyönggyel rakják ki?] Mind. Még most nḙm is rostéjoznak, csak 
tiszta gyönygy. A hányásnak tḙttünk rostéjt, úty hìttuk, de most már csak 
tiszta gyönygy. [A mellrevalót ki csinálja?] Most má csinája̭ mindḙnki ma- 
gának. [Bőrből?] Nḙm, vārja mindḙnki ronygyra̭, s tëszi rá bő̭rrḙ. Ëgḙn. 
Most mindḙnki kivàrja̭ magának. Rìgḙm mikor csinálták Kapuson, Hunya- 
don, Gòrbón, Vistába̭ nëm is nagyon, azután kìsö̀p foktak Vistán. 


Adatközlő: Özv. Felvinci Katalin, 65 éves (1970) 


 


26. DARÓC 


[Milyen vásznat szőttek régen?] Há rë̀g̭en szö̀ttík a szöszvásznat, szőt- 
tí̮k a cérnavásznat, szőttek egyelḙst, szőttek tisztacérnába̭… fonalat, 
ë̀j̭esmiket szőttek. [A fodorvásznat hogyan szőtték?] Asztat, asz kḙndèrfo- 
nàl vót vegyitvḙ cérnával, s akkòr vèrtḙ́k sollozsgyapottàl, a vòt a fodòr- 
vászon. [Egyforma nyüstöt használtak mindegyiknek?] Nëm ëtyfòrma vòt. 
Hanëm a finom vászonnak több nyüstye vòt, szóvàl hogy magyarázzam? A 
finomvásznat szö̀ttḙ́k tizenkettőzsbe is, tizenhármazsba is, s a szöszvásznat, 
a dúrvavásznat — ízë̀ ̭— szőttë̀k̭ nyòcazsba. Szòvàl asz kevesebb volt. 


Adatközlő: Jakab Pali Kati 51 éves (1970) 
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27. MÁKÓ 


[Hogyan fog hozzá egy ruha ’kötény’ készítéséhez?] Hát mikò vārom a 
ruhát, èl kel vágjam, mek kel pappirosazzam, āra kèl kössem a hárászokat 
s a sèjmḙket. Utáǹa osztán le fogom szedni, s akkor osztám fogom a hányá- 
sát csinálni. [Milyen színnel?] Hát pirossàl, vagy ződdèl vagy feketḙ́vèl. 
[Milyenek a minták?] Ezḙk a mostani minták nagyon aprók, ezek mind 
gyönygyèl vadnak megrakva. [Nincs is varrva?] De vān, hogynë, van. 
Béi̯rostéi̯jozom hamarébb az alapját, akkor osztán rakòdik beléi̯ a gyönygy. 
[Milyen gyöngyöt szoktak rá tenni?] Aprógyönygyökḙt, fényḙzsgyönygyö- 
kḙt, aszt a nagyob gönygyökḙt a kötésre, kigyönygyözzük, s akkor a pánd- 
likásruhán teszünk a… a szallagok köszt ott is kirakjág gyönygyḙl, fé- 
nyḙzsgyönygyḙl. [A hányás mellett milyen varrás van?] A hányás mellḙt 
van a csipkḙ. 


[A bagazia milyen volt?] Az a bagazija … fekete vót a baga- 
zija, s akko vóu̯t a pirosposztóu̯ az āján, akkòr aszt úgy vették fèl, hogy 
alatta vót a gyócspenygyèl, s aszt a bagaziját fèlhàjtották, it láccot az a 
szép posztóu̯ja kétfelől. [Milyen varrás volt rajta?] Az èl vót fèjtőzve a 
bagazijának, èl vót fèjtőzve, vót az a nagyrózsás hányás, pápaszḙmes, vo- 
nóu̯s, asztallábos, kéttulipántos, ezek vótak. 


Adatközlő: Sándri Ilona, 62 éves (1972) 


 


28. INAKTELKE 


[A vállfősingnek milyen részét varrták ki?] It fënn a válfűjìt, s itt 
a kézelőjit s a gallérját. S akkòr az ódalába̭ it le a kötíst, itt az újába̭ le 
kötíst, ḙzëk vóu̯tak: gallér, kézelőü̯. [Milyen mintával varrták a vállfőt?] 
Sújtassà ̭ róu̯zsáson. S akkòr vót a sinyór, aszt úgy monták. [S a gallért 
s a kézelőt?] Kokasfarok, a kokasfarogba̭ mëntḙk a róu̯zsák. S a gallér- s a 
kézelö̀knek osztán vòt nḙvë. Vòt abrudi, vòt sújtásos, vót… mi is vòt 
még? — foglalóu̯s. [A kötés milyen volt, csak sima volt?] Síma̭ kötís… 
vóu̯d bokòrkötís is, oan róu̯zsáson belékötvḙ, nëmcsak síma̭, az ódalába it 
në. Osztám vóu̯t az asszonyos ing … [Annak milyen része volt kivarrva?] 
Az asszonyokéna̭k it në̀ ̭ van lë símán, szóu̯và nëm is, mèr a szíle ojan cak- 
kosom va̭n, s akkòr itt oan cérnára̭ vàrta̭k, kötöttḙg belḙ oan jukatoson, 
mind a kötíst. 


[A selyembojtot hogyan csinálja?] A sejëmbòjtot? Mëkkötöttük pap- 
pír̀a̭, csinátunk ëggy ekkora̭ kis … fontunk neki fèj̬tőü̯bǜ vagy sejëmbű 
össze, hogy jóu̯ ërős legyen, s aszt fèt̬öttük ëty pappírra, s aszta̭t rákötöttük, 
mind a nyüstöt, s akkòr a̭szt … mikòr a̭szt a bizonyos mennyisíg rá vót 
kötvḙ, akkòr összefoktuk, s rëjá … összekötöttük, és alája töttünk ëggy 
oan gombot, úgy ësztë̀rgába̭ hàjtattuk ki, s aszt mëkfoktuk ronygyba̭, bele- 
vārtuk vagy bḙhántuk hárásszàl szintén, s aszta̭t rávàrtuk a̭ro̬. S akkòr 
a szárád bëhúsztuk, alòl mëkcsögösztük, ë̀s̭ azután kesztük díszitḙnni. Āra̭ 
töttünk fejír sejḙmbű vagy részfonābú kötöttünk kosara̭t rëjá… Vóu̯tak 
azok a kicsi gombok, azok vagynak díszitvë, ojam vót hàrminckettő ràjta̭, 
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és kettő, amirḙ fē̬foktuk…, nyóu̯c vóu̯t, ami a szárába bë vót húzva̭, a 
kettőbë. S azon tú[l] díszitëttük gyönygyökkèl. A szárád bḙvèrtük fejír 
sejëmmèl vagy részfonàllàl, me rígëm vót részfonàl, a rígi időbë. 


Adatközlő: Fazakas Kúdor Erzsi, 55 éves (1970) 


 


32. KISPETRI 


[Mióta foglalkozik pártakészítéssel?] Nëm is tudom. Húsz esztendeje 
vàj hàrminc, tuggya is a jóisten. Hát a pártát papirra csinájuk, oam pap- 
pirmintát… èlnyúttyuk, s akkòr rëjá tëszünk öt csomót, három nagyob- 
bat s két kissebbët. S akkor osztán aszt gyönygyèl fűzzük mëg. Először 
mëkcsinájuk elől, mostmár a csomójára, amijen szüksígës. Nëm tudom 
pontoson, akkor osztán oda a közzepibe, ahogy van. [A csomója miből 
van?] Az ronygybùl van. [A gyöngyöt erre fűzik rá?] Mind āra. Ëccer a 
nagygyönygyöt, s akkor osztán kerëzbë az aprógyönygyöt, az apróu̯ ezüzs- 
gyönygyöt, a csomójára is mindënütt, hogy mindën gyönygyöt kërësztëz- 
zën. Akkòr osztám mëkpillangózzuk. Még oda hátul kerekën aszt min 
dródba kel fűzni, oan cifrájának. [Kör alakba mikor hajtják?] Aszt utó- 
jára kemimpappíràl. Aszt a kemimpappirt aszt rëjá tësszük ëggy ojan 
csuporra … mëgásztattyuk vízzël, s akkòr az odahàjlik, me szárazon nëm 
lḙhet. S akkor ahogy odahàjlik, akkòr odaköttyük cérnávàl, oda a csu- 
pòra, hogy lëgyën kerek. Akkòr osztán asz kerek lesz, úgy osztán aszt(!) 
belől tësszük. Osztám még mëk kë̀l csinálni a bélísit. 


Adatközlő: Szalai Erzsébet, 63 éves (1969) 


[Hogyan kezd a kötény készítéséhez?] Eszabom, mijen hosszura kèḽ, 
s osztán akko fë̀lvārom a pappìrt rája̭, a kötís alá kel keminy pappìrt 
tḙnni, s úgy vàrni rá, hogy nḙ húzóggyík össze a kötís. [Hány kötés szo- 
kott lenni benne?] Kettő vàj három, kinek hoty kë̀l, van három is. Utáǹa̭, 
hamarép fë̀lvārom a kemimpappìrt a fonákjára̭, akkor fë̀lvārom a szí- 
nire a másik pappìrt, ki van ràjzòlva, s úgy vàr̀om ki. Miko ki vam vārva, 
akkò kiszëdëm a pappìrd belőle. [A bokorkötésnek ugyanígy van?] An- 
nak csak a fonákjám van, a színin nincs. [A bokorkötés mind egyforma?] 
Az is töpféle van. Van, amejik szaggatod bokòràl van, van, amejik tőü̯- 
tödbokòràl van. Szaggatod bokòr, igën. A másik tőü̯tött, amejik fòjtono- 
som van. [A színét hogyan válogatják ki?] Szóu̯vàl ki hoty kéri a színë- 
ket, összerakjuk, ahoty tanál jobban. [Idősebbeknek?] Feketìvèl, kíkkèl 
vàj zőü̯ddèl, fehḙ́rèl. [A felső részével mit csinálnak?] Aszt is úgy rándzba̭ 
szeggyük, s āra is virágot, mind ahogy van a kötḙ́nyen. Mëktűzö̀jük ec- 
cèr, három tűzís[t] csinálunk rá, leráncòjuk, s akkor úgy rá a virágot. 
Esz csak ráncolássàl van, osztám van, amejik darázzsàl van, az újra más. 
Asztat bé kèl színèlni ëtyszínnèl csak, s āra szedni osztán a cifravirágot, 
mëgdarázsòlva. 


Adatközlő: Jakab Kata, 41éves (1969) 
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36. VÁRALMÁS 


[Milyen varrás van a kozsókon?] Írhászolás, tacsmolás is, juhászolás 
is — ez a három mind a kozsòkom mḙgvan. [Miben különbözik a juhá- 
szolás és a tacsmolás?] A juhászolás asz csak ëtyszijuval vāróu̯dik s a tacs- 
molás mëk kettővel. [Az almásolás szélét rögzíti?] Köszte. Me dupla sze- 
relḙ́s. És ezëk … tulàjdonképpen ennek a kozsòknak, amid beszílünk mi, 
a szerelḙ́se boglár és tulipánt a szíle kivágva. És asz szírnyozva van le 
a boglár s mëg a tulipánt. Belől ràjta mëg duplaszerelḙ́s. Kétrënt sziju 
van, a két sziju köszt kétrën tacsmolás van, hoty cifráb lëgyën, ëty fe- 
kete mëg ëgy ződ. A juhászolás asz szìmpla, me asz csak ëtyszijuvàl, 
csag ződdel van. [Milyen dísz van a mellrevalón?] Ez rḙndḙs lagbő̭r, s 
osztán kézzèl van lḙvārva. S asztán a pèrsèj le van alùl nyitòlva. Éppem 
mind a tacsmolás. Ez lḙ vam fogva ez a csipke, szóu̯vàl a pèrsejezís lḙ 
vam fogva így, ez a fele. [A mintákat minek nevezik?] Eszt szḙkfűnek. 
Ez mḙk koszoru. Ez mḙg gö̀rgina, de ez már koszoruzs gö̀rgina. Csak ez 
a gö̀rgina. Azér híjuk koszoruzs gö̀rginának, me koszoruval van kivārva 
kerekḙn, mḙg van duplázva. [A hátán milyen minták vannak?] Na, ittem 
van ëty sòr gö̀rgina, két sòr fòrgòrózsa, egy bogláros koszoru — ez[t] 
boglárnak híjuk, ezekḙt a kis rózsákat, ez mḙk koszoru itten, ez a címèr̭, 
címèr̭nek hívjuk, esz kis boglár s fòrgórózsával. S esz ki van tőtve kis 
koszoruzásokkal. 


Adatközlő: Török Márton, 62 éves (1968) 


 


37. BÁBONY 
 


[Milyen ruhát szoktak fölvenni nagyobb ünnepen?] Válfűsingḙt szok- 
tunk vagy vasàltúju ingḙt szoktunk, szóval válfǜsing, … s akkor vállat 
rëjá, akkor a̭sztán a ráncos penygyèl, akkor kékszőr szoknya, pèrsze it 
szḙdíssèl, virágos szḙdíssèl, s akkor pántlikáskötő fekete, kötö̀nek való s 
cifrakötíssèl, cifrabokōràl lḙkötve. Kék pántlika ràjta, itt osztán rózsa 
mḙk szarufa. [Mindegyiken volt szarufa is?] Vót szarufa is, már külöm- 
ben … falukon igën, Hunyadon mëk csak rózsa. [Szedés van többféle?] 
Van. Van, amejiknek fekete az alapja s akkor mindḙn színnèl kicifritva, 
virágokkàl. Szóval amijen a kötőü̯nekvaló, ojan kèḽ legyen annak a szḙ- 
désnek az ͜ alapja. Ha fehér, akkor fehér. Ha fekete, akkor fekete. [Csak 
vállfősing volt?] Vam paraszting is, vasàltúju ing, paraszting. Má van, 
ami nḙm is vót vasàlva, asz paraszting, a másik mḙg vasalting. Úty szok- 
tuk mondani. [Van, amelyiknek van kötése is?] Ijen lḙkötḙ́se itt az ùján, 
igḙn. Aszt már csak az͜ asszonyok visèltík, de most már nḙm viselik. [An- 
nak mi a neve?] Kötḙ́sḙs ing. [Ennek milyen része volt varrva?] Hát itt 
az ùján vót kéd bokòr lefelé s ide betétnek asztám vót megint ugyan- 
csak fehérḙssel vārva, vàrás, a kéd bokòr köszt. Úgy vót asztán lekötve 
bokōral és kézelőü̯, gallér vārva, it mḙgint kicsi szedíse is az ͜ ingnek, úgy, 
ahoty szoktuk. 
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[A lepedőt milyen cérnával varrták?] Hát asztám vārtak harankcér- 
návàl. Az ojan gombajíg vót s pont ràjta a harang is. Ojan finom, jó erős 
cérna vót. Eszt a jártatást osztán esztet szokták [varrni vele]. Mik aszt 
monygyuk, hoty köttyüg bele a lepedőbe a kötíst. De az már hogy a kötís 
kḙ́szem van, s akkor teccik tudni, úgy a lepedő níty szílbǜl van. Akkor 
ērǜl is, túl is vārjuk hozzá. Asztat kirájgyapotnak montuk rḙ́gen, ojan 
vód, de most ojan nincsen, harankcérna se nincs most. Az nḙm vót fḙ́- 
nyḙs, csak rḙndḙzs gyapott … Avàl osztán kötöttüg be a kötíst a lepe- 
dőbe. 


Adatközlő: Mihók Jánosné, 58 éves (1968) 


 


38. FARNAS 


[A pántlikáskötény mind egyforma?] Nëm, nëm. Vam piros kötény 
is fehḙ́r szallaggàl rajta, fehḙ́r pándlikáva̭l, mëg vam, fehḙ́r kötény is pi- 
ros pándlikávàl ràjta, [A kötény sarkában van valami dísz?] Szarufának 
szokták nevezni. Van, hogy van a kicsi szarufa, s akkòr mellette van… 
van a natyszarufa, s mellette a kicsi szarufa van. [A kötény] Össze van 
kötve ëgy bokorràl vàj virágos vót összekötve, ki hogy, kinek hoty sze- 
reti, hogy van a móggya kivārattatni s kicsinálni. Nekem is van, feketḙ 
a főü̯ggye és kék pánlika van körülötte s van kék kötény és fehér és pi- 
ros pánlika körül ràjta vàrva. A szoknya kéi̯k, zőü̯d. [Az is ki van varr- 
va?] Az is ki vam vārva. Bùbosom van kivārva s darázzsàl, fekete da- 
rázzsàl, csak símán, nincs virág ràjta. Én avàl kòmfírmáltam, kék szok- 
nyávàl, csak tiszta fekete darázzsàl és csak a kötő feketḙ s csak kék pán- 
lika van ràjta. [A kötény ráncolását hogyan csinálják?] Hát a ráncolás 
az utójára mëgy. Hamaráp fë̀lvārja a bokrot, vagyis a virágot, s osztán 
azután vārja mëg a ráncot, s azutám fënn a dërëkát azután csináják. [Azt 
hogyan?] A tűvë̀l. Csak mëgráncòják it fënn, s akkor osztám mëgint itt, 
s itt a középënn is, alul is, s osztán azutám vārják rá a virágot. [A hor- 
gas is ráncolás?] Az nëm. Az utójára jön, hogy a ráncot lëfogja. 


Adatközlő: Székely Ilona, 46 éves (1969) 


 


39. ZSOBOK 
 


[Hogyan készítik Zsobokon a kötényt?] Attùl füg, mijen kötőt akàr- 
nak. Csinálunk virágozsbokrost, tőtödbokrost, hëgyëzsbokrost. A virágozs- 
bokòrba róu̯zsákat, apróu̯b virágokat, leveleket. A tőtödbokrost mḙksza- 
kitás nékǜl … Az a tőtödbokòr, amit nëm szakitunk meg. [Ez hogyan 
készül?] Ha kéi̯d bokrot rèndèḽnek, akkòr háromba hasittyuk az͜ anyagot. 
[Ha hármat?] Akkòr nḙ́gybe kḙll, nḙ́gy ḙgyenlő ríszre. Amikòr èl van 
hasitva, a fonákjára pappìrt fírcelünk, vastakpappìrt. [A mintát kiraj- 
zolják?] Igḙn, van ëty keminypappir minta, amit ráteszünk, ceruzával 
megràjzòjuk, s mindenütt az íráson kel haladni. S mikòr ez már megvan, 
akkòr vārjug belé a filḙke̯t. [Milyen színeket szoktak a bokorba tenni?] 
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Hát hét szín, ez a szabáj. Hét szín kel benne legyen. [Milyenek?] Zőt, 
fehér, piros, fekete, sárga, kḙ́k, bòrdóu̯. Akkòr újbùl kel kezdenni a ződ- 
dèl. S addig amég — attùl füg, mijen hosszu, annyiszòr fér rá az a hét 
szín. Utánna mektűzö̀jük. Ez a tűzölís. It is van egy, csak ez már nḙm 
láccik a darástùl. Mikòr meg van tűzö̀lvḙ … [Hány tűzölés van?] Hát it 
sok van, mer it sűrün le kell alatta is, mer máskippem fèlugranna. Mi- 
kor megvan, akkòr stoppolócérnávàl szoktam èlhánni a darázs āját. Mi- 
kòr az èl van, akkòr kezdëm sejëmmèl a darást. A szílin, ami van, aszt 
pipírgának monygyák. Esz két rèndèl van összefòrditva ez a kicsi minta. 
Azután jön a kockázás. Mikòr már kockázva is mḙgvan, akkòr a kocká- 
kat béi̯ kèl tőtni. Nagyon hosszadàlmas munka. Utánna osztán rávārom 
a virágokat. [A virágokat is kirajzolja?] Pappírra kiràjzolom, s akkor a 
pappìrt ráfírcëlëm mindënütt az íráson, azután kiszabom, csak a fércelés 
van ràjta. Āra vārom a sejë̀mmèl, a nagyobbakat,  a kissebbeket nḙm 
ràjzolom, aszt csak úgy. Mikòr mḙgvan, akkòr mḙkcsipkézzük. Lëgutó- 
jára a csipkét. 


Adatközlő: Erdei Mártonné, 28 éves (1969) 


 


40. MAGYARBIKAL 


Tanitottam az͜ asszonyokat ëty hóu̯napig az iskolába ugyanēre a ké- 
zimunkára, de nëm tutta mëktanùl̬ni csak ëggy, hogy úgy vārja, mind 
én. De hát az az ëggy az nëm vār másnak, asz csak magának vārja s a 
lëjányának… És akkor most hatvamba ez a Naszodiné èlvitt Buka- 
rezsdbe. És ott is ojan naty szënzácijó vót, mikòr kijöttünk a szímpadrùl 
osztám mindënki bámùlta. Kijöttünk a szímpadrùl, ojan szép vót, be̬- 
mëntünk az őü̯tözőbe. Ara èm̬líkszëm, hogy mikor az urammàl összekèl̬- 
tünk…, eszt a szép mellényëket vārták akkòr, vārtuk, gyönyörü mel- 
lìnyëket szűrke lëmvászonra is, és vārtuk fehér lëmvászonra is, è ̬ lla se̬- 
jḙmmèl. És sòrlos se̬jḙmmel gyönyörüjen. Abroszokat, milijőket, asztàl- 
futókat, diványpárnákat. Asztat me̬jik mijem vót, vārtuk a nagyága̭st, és 
vārtunk kisseb milijőket. És vārtuk az asztàlfutókat: kicsi ágas, nagy- 
ágo̬s, forintos rózsást, tulipánost, kétrëntőü̯tísëst. Azok a kis nippëkalá- 
valók, nyóu̯c le̬jír vārtuk darabját még az iskolába is. [Ez mind írásos 
volt?] Nëm, nëm. Ez, amit most èl̮beszíltem, ez mind az a másik kalota- 
szëgi vót, a vagdalásos. De ez, amit vārtam, az írásos vót. [Régen csak 
fehérre varrták?] Fehírre is, szűrke vászonra is. [A cérna az fehér volt?] 
A cérna az nëm. Vārtuk pirossàl is, vārtuk rózsaszínnel is, vārtuk sár- 
gávàl is. Mèrt akkor mind vittík, házàltak vélle. Ez nagyon rígi, tanár 
úr kérḙm. Jön ëty párnám vàj jön két párna, tëszëm bele a tíz lèjt, s 
abba minutába mëgírja. Kűdi lë [a bánffyhunyadi íróasszony] a lëjá- 
nyomhoz, osztán a fijam ot van se̬gíd, ű hozza haza. Az uram tutta ràj- 
zòlni is szëginy. Csak most az utóbbi időbe akkor már nëm ràjzòlta; mèrt 
öreg is vót. [Milyen vászonra varrtak?] Eszt csak házivászonra. Kendèr̭- 
vászonra. A rázotvászony az nëm ojam fodros, az szíp síma. De a gyapot- 
vászony az osztán az fodros, útyhogy āra csak úgy lehet írni és vārni, 
ha mëgvasāja az ͜ e̬mbër. A szüvéskor az már jön, hoty fodros ëty 
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kicsit, aszt úgy is híják, fodòrvászon. [Milyen írásos minta volt régen?] 
Vòt a csereleveles, mind e̬z is, cserelevél, lapockás, se̬jëmkendős, kàrdos, 
patkós, pont ojam mind ëgy lúpatkó, de nagyon szép: ëgymás mellett a 
patkók és akkor kétfelől bòrdűr. 


Adatközlő: Kúdor Anna, 70 éves (1968) 


 


41. KETESD 


[Hogyan öltöztek régen?] Hát mikòr éi̯m vóu̯tam lëjány, akkor csak 
pártáson, úty kòmfírmáltunk s kík szoknyát vëttünk, s ahosz piroskötőü̯t 
vagy zőü̯tkötőü̯t, kinek mijem vó̬u̯t, S vasàltingët, válat. Mikor az éi̯n 
anyám az rígi lëjám vóu̯t, űk vëttek muszújt, s válfűsingët s pe̬ngyèl̬t 
s pántlikáskötőü̯t. A mi időü̯ngbe ezëk már kihàltak, nëmigëm vóu̯t a mi 
időü̯ngbe, csak szoknya vóu̯t, zőü̯tszőü̯rszoknya, kíkszőü̯rszoknya, párta, 
pántlika, bòjt. Mik csak így őü̯tösztünk. [Varrás volt rajta?] A kötőü̯n 
igën, a kötőü̯n vau̯t kötís. A szoknyán it fënn… búbosom…, búbosom 
vóu̯t a szoknya mëkcsinálva. Kéi̯tféi̯le van, az ëggyig darázsos, a másig 
búbos. [A vasaltasing varrva volt?] Në̄m. Csak kötíssèl vau̯t. Csak kötís- 
sel s itt a kéi̯zelője av ͜ vau̯t vārva ojan darázsoson ni itt… mëg a nyaka, 
kéi̯ze̬lője s a nyaka. S itt az óu̯dala csak ijen kötíssèl ni mind ez az ab- 
rosz. Igën. Ijen kötíssel vau̯t a̭z a̭u̯dala. Csak pirossàl. Vó̬u̯t ugyan fe̬ke̮- 
tívèl ing mëk pirossàl is. [Ezt milyen kötésnek mondják?] Csak ijem bok- 
roskötísnek. Evèl vóu̯t az ing is összekötve, az o̬u̯dala is, mëg itt az úja 
is ni. S itt a kéi̯zelőü̯je mëg ijem válfűs, ojan darázsos, mittudom ḙi̯m, 
minek monták, tuggya fe̬ne̬, minek monták a rígi öre̬gëk… Mindig monta 
szëginy idësanyám, hogy mikor ű újmënye̬cske vóu̯t, lëge̬léi̯b mënt a 
te̬mplomba, akkò vëttem fë̀l eszt a kík muszùjt, s ti nëm vëszitëk, ne̬k- 
tëk nëm këll, s ahosz köttem — asz monygya — szíp fe̬ke̬te pántlikás- 
kötőü̯t, éi̯m vau̯tam az͜ asszony! Akkò vóu̯t szíp! De most ugyi kimënt 
divadbùl mindën. [Csizmát húztak?] Csizmát. Óu̯, rígën nëm vau̯t féi̯l- 
cipőü̯. Te̬ccik tudni, mikò mëntünk te̬mplomba, szípën csizmát, s akkòr 
a szőü̯rszoknyákat… Rígën av ͜ vau̯t a falusi szíp vise̮let. Most hánszòr 
ēmonygyuk, méi̯g éi̯m magam is, hoj rígën nëm mëntünk va̭u̯na èl úr- 
vacsora vënni féi̯lcipőü̯vèl. Nëm is mëntünk vóu̯na, mèr̮ ojan szíp vóu̯t a 
csizma, hogy mik aszt sze̬re̬ttük a mi falusi viseletünkhöz a szíp csizmát. 


Adatközlő: Kovács Erzsi, 53 éves (1968) 


[A régi kötény milyen volt?] Csak ke̬skënnyeb vóu̯t, ëggy unnyi bo- 
kòrkötís vóu̯d benne, s amikor méi̯g éi̯n lëjám vóu̯tam, s ne̬këm vóu̯t 
méi̯g ijen kis kötőü̯m, szóu̯val már vārtam akkor is rígebben, ëty kis 
csavarás se̬jëmmèl vígvārtam három bokrot. Most këll, a kötőü̯hösz kël 
vaty héi̯t csavarás. De akkòr e̬lig vóu̯t nígy is, már a darázzsal mindënës- 
tül. Útyhogy unnyi kötíst köttünk csag beléi̯. [Olyan nem volt, hogy csak 
egy kötés lett volna?] Ëggye̬l nëm, hanëm ke̬ttőü̯ vóu̯t, ëty kötís nëm 
vóu̯t. Āra nëm èm̬líkszëm soha, hogy lët vóu̯na, méi̯g anyám idejibe së, 
hanem ke̬ttőü̯ vóu̯t. Rígën csak ke̬ttőü̯ vóu̯t. S akkor ëccër mikor már éi̯n 
is már nagy lettem, akkor csak láttam, valakinek van három kötísse. S 
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akkor mi is csináltunk három kötíssèl, Vóu̯d darázsolás. Csak rígën ojan 
kockázsdarázs vóu̯t, s akkor is vóu̯t virágos, hogy virág lëgyën. Rígën 
csak kockágba szëttík s a róu̯zsák. Most osztán rávàrják a virágra. [Búbok 
voltak?] Vóu̯tak rígën is, csak nëm ojan nagy mírtígbe, ojan soványabbak 
vóu̯tak. Most tőü̯tve csinájuk a búbot, hogy nagyob lëgyën. Rígën csak 
inkáp tűzö̀lve vóu̯t, azt monta, mëktűzölöm háromszor a szoknyát. Így 
monygyák. Pont most úty csinálom ëggy öregebb asszonnak, háromszor. 
„Csináj csak három kis purunyi tűzölíst rá“ — aszt monta. 


Adatközlő: Balog Anna, 60 éves (1968) 


 


42. BÁNFFYHUNYAD 


[Mivel rajzolták a mintákat?] Rígi, rigi fàjtája a ràjzolásnak, na- 
gyon-nagyon rígi vót a tòlszár vaty hogy monygyam, lúttol, ijen toll. Én 
nëm ràjzòltam igaz vélle, de még az ë̀ḓësanyám előtti, az nagyon rígi 
vot. Osztán azután òrsóvàl, faòrsóval, ijem fonó, amivel fonnak. Avàl 
én is ràjzòltam ojankor, amikòr nëm vót üvektollam. Vót ëggy időbe 
üvektoll, űzledbe vót, ojan csavaros, az úgy fëlvëtte [a festéket]. [Milyen 
festéket használtak?] Kíkitőt. Mindik kíkitőt. [Nagyon régen is?] Nëm, 
nëm. Kuromlévèl nagyon rígën, amikor aval a lúttollal, akkor kurom- 
lével. Eszt én is csak hallázsbùl tudom, mèr ugyi nëm csináltam. [Mikor 
megírják, azt utólag kimossák?] Például hogy már a nagyon rígít èm̬- 
liccsem, az a ko̭romlé az nëm mënt ki többet. Ahogy asz kiràjzolódott, 
aszt nëm lehetëtt… A kíkitőt aszt ki këllët hideg vízbe̬ ásztatni a kísz 
munkát, miután kivārták. Útyhogy ott, ahol vàratlan maratt esetleg, nëm 
takàrta a vārás, kiázott e̬stétǜl rëgge̬lig, vagy ëggy (!) pár óu̯rát hideg 
vízbe ásztatni, s utánna mosni lehet rëndësën. [Használtak valamilyen 
mintát a rajzoláshoz?] Igën, hogynë. Én vonàlzót használok. Nëm tudom, 
nagyon rígënn is valamit këllëtt, osztán eggy poharat, inkáp poharat 
szoktam. Most is hozzá vagyok szokva, kisseb-nagyop poharat róu̯zsák- 
hoz. [Miket varrnak, miket íratnak most?] Most párna̭ mëgy, fàlvídő 
mëgy, te̬ritő mëgy, ijem méi̯tërës te̬ritő, most nëm csináják aszt a nagy… 
[Kisebb darabokat készítenek?] Hogynë. A nippalávalóu̯k mënne̬k, igën. 
[Ületnek azt nem nevezik?] De igën. Az vót az a gatyaület vót, amit 
üle̬tnek hívnak, az a középső rḙ́sz, amivel össze̬fokták a két szárat. [Miért 
nevezték el így?] Lehet hoty fë̀lhasználták, hogy ippe̬n në mënnyën sëm- 
mibe̬ aszt a kicsi darapkákat is. Dē asz külömben nëm azír vót üle̬t, mèr 
āra használták, az azelőt használóu̯dot, amikor gatyát csináltak a vászom- 
bò̭l, férfi bűgatyát. [Milyen mintákat szokott rajzolni?] A mintákat? Ém 
például azokat szoktam, a Malonyaji könyvbül vëttük vót még ë̀ḓësanyám 
is, én is, mindig azon igye̬kësztem. A lapockás minta, van a natytuli- 
pántos, sejëmke̮ndős, béi̯csiróu̯zsásnak is monygyák, de az a se̮jëmke̬ndős. 
Szílvamagos, na… Vannak… a kàrdos, kosaras, kapus minta, az na- 
gyon rígi, a kapus minta. Van töb mínta. [Kisebb minták, rózsák van- 
nak?] Ahoty kívánnya a vászon, a ràjzoló, ahogy adódik. Szabad kéi̯zzèl, 
nëm, ëgyáltalán nëm másolóu̯dik. Nekëm is mëgvannak a mintájim, azír 
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hogy mëgmutassam, ugyi, aki csináltattya, de külömben a vászon után, 
mèr az a párna is… van, aki hoz például ëggy ötven centis vásznat, neki 
is ëty párna këll, a másik hoz hatvan cëntist, útyhogy ugyanaszt a mintát 
választya, mindig a vászon után alkalmazzuk a mintát. [Ha a vászon 
nem elég széles, hogyan toldják össze?] Hát eredetileg aszt víszfojásnak 
híják, az is kéi̯zzel jön össze. Géi̯pëlik újabban, mer úty hozzák ide már 
össze̬géi̯pë̀lve, aki nëm értìkëli, de mëgvan annak is a… víszfojásnak 
híják aszt a kötíst, amivel összejön. Sőt ha színëssèl vār, amijen színnel 
vāróu̯dik, lehet avàl a színnel összefoglàlni. S akkòr méi̯g van ëty fàj- 
tája, a bokòrkötís, asz széi̯lësebb. A kötísëskötők, amivel össze vannak, 
ijen cakkogba, ëtyszínnel van, igën, amijennel van vārva a minta. 


Adatközlő: Búzás Mártonné, 60 éves (1968) 


 


43. MOGYORÓKEREKE 


[Mondja el, hogyan csinálták a kötényeket, milyen anyagból!] Ez 
vóu̯t a lëkfontossabb: szatënanyagbùl csinálták a régi kötényëkët, amit 
vārtak ijen szíp pamuttàl előbb, utána hárásszàl. Eszt a ríszt itten bokòr- 
nak nevezik. Eszt a bokrot itt (!) déḙmcé pamuttàl vārták elébb. Kéi̯sőbb 
asztán hárásszàl csinálták. Akkòr ittem van a darázsos rí̮sz. A darázsos 
rí̮sz is ugyanàval a pamuttàl vót kidógozva, amivel ki vót ez a bokros 
rí̮sz, ugyanàval vót kidógozva a darázs is. Ez vót a hàrmincas évḙkig. 
Azután, a hàrmincas évḙk után ugyanḙz a mùnka sejḙmfonàlal vòt kí- 
szitve. Íty kíszǜl ma is, sejḙmmèl. [A bokor mindig ilyen volt?] Kisseb 
vót, a rḙ́gebbijek kissebbek vótak, egísz kicsi vót. Esz kettőzsbokòr. Vót 
ëggyes, ennyi az ëggyes. Ugyan esz hármas, teccik látni? ëty — kettő — 
három. A kettő̭s az… ëggyes nëm vòt. [Milyen színűre varrták a bok- 
rokat?] Az anyaktùl függött. Monygyuk hotyha vòu̯tak a pándlikáskö- 
tők… a pándlikáskötőhösz ha piros pántlika jött, akkòr piros pamuttàl 
vót vārva. Ha pediglen szimplakötḙ́ny vót, akkor amijen mëkfelèlt az 
anyakhoz. [Hogyan állapították ezt meg?] Na például itten ez ëgy zö̀ld, 
ehëz csakis feketḙ́t. Akkòr vót, amit feketìvèl csináltunk, ahosz kíkët, 
ahosz kík cérnát. Akkòr osztám vót feketí̮hḙsz piros cérna, pirossàl is csi- 
nálták. Ugyi az anyagot kettőbe vëttük. Az anyagnak a hosszát számitva 
s akkòr osztán kettőbe vëttík. S aszt a két szílt összevārjuk, s utána osz- 
tán a két szílt osszuk háromba̭, élosszuk háromba̭, s háromfelé szakity- 
tyuk. Ott osztán kapjuk mëg a bokòrnak a hejit. Akkòr a̭sztán pappìrt 
fircëlünk vígig, úgy osztán kezgyük a bokòr kötísit. Miutám mëgvan az 
egíz bokòrkötí̮s, azután kezdik fënt a mùnkát. Akkòr kezdik a ráncot. 
Beráncōjuk, miutám bḙ van ráncòlva, akkòr tűzölísnek nevezzük it fënt 
eszt a rḙ́szt. Eszt a rí̮szt nevezzük tűzölísnek, eszt it fën, ami ëgyënës. 
Mijutám mëg van kockázva, akkòr mëkcsinájuk a darást, utána jön ez 
a gö̀rbésëlís. Eszt gö̀rbésëlísnek nevezzük. Asztán a darázsba már ez vi- 
rágosom van csinálva, ez, de van, amit darázsoson csinálunk, amit min- 
táson, kockáson darázsolunk. Esz kockázs darázs. Asztán vagynak a 
szimplakötényḙk, amit nëm csinájuk evèl a darázzsàl, hanëm csak csiná- 
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juk a két tűzölíst és utána csinájuk eszt a gö̀rbésëlíst mellé. [A virágosba 
milyen mintákat varrnak?] Dália, s akkòr körülötte, hogy is no, minek is 
híják? gyönygyvirág, akkòr osztán nëfelèjcs jön, s akkòr ugyancsak há- 
rom dália jön, akkòr a nëfelèjcs jön kettő, s akkòr ehëz van kicsi — 
mihëz hasonlit ez a virág? — szëkfű? szëkfűs inkáb. 


Adatközlő: Kis Katalin, 48 éves (1967) 


 


44. SZENTKIRÁLY-ZENTELKE 


A kiszínë̀lt bűrt, azaz amikor a bűr ki vót színë̀lve, be vót fejezve a 
kikészítése. Eszt a kikíszitëtt bűrt rígebben inkáp fehírën használták fël. 
Amit csak viselísre használtak, tehát amejiket csak viselísre szánták, āra 
nëm hímësztek. De ugyancsak fehírën dolgoszták és nagyon szívesën 
èlvisèltík úgyis. Tehát inkáp fehérën használták fë̀l és pèrsze nagyrészt 
hímësztek rája. Hímzëtt mērevalókat — úgy monygyuk, tyeptárok, ptyep- 
tárok —, ezek közzül többet fèḽemlithetünk, amit rígebben ismèrnek. 
Monygyuk, vót a leányoskoszorós, vót ugyanakkor evèl párhuzamossan 
férfi koszorós, vót leányos csillagos, akkor vót férfi csillagos, az alakja, 
a kinízíse mëkkülönbözött egymástul. És például a csillagosok közöt vót 
ëgyrëntcsillagos, vót kétrëntcsillagos, akkor vót gö̀rginás, amejik ugyan 
vót nőknek is és férfijaknak is. Manapság ezëk igën-igën lëtűntek, elma- 
radosztak. Mḙ́g ëggyët-ëggyet mëkcsinálnak, úgynevezët lëányoskoszo- 
rust. De a többijek monthatnám szászszázalígba̭ èlmaradosztak már, nëm 
viselik… A plüssös mellényëkre, amejiket kizárólag ünnepèḽni szánták, 
nëm mindëggyik ünneplő ezëk közzül së, hát inkáp kimënő jobra-bàlra, 
van, amejik kizárólag ünnepèlni, ezëkre szoktunk manapság is hímëzni a 
plüssöm belül ëgybizonyos fàjta, két vaty három fàjta virágot. Van úgy- 
nevezët karikás virág: karika, a közzepibe belől hát ojan nëfelèjcshesz 
hasonló nígy vaty hat levéllel; a karika ahun összetalálkozik, azaz szoro- 
san ëgymás mellé ràjzòjuk a karikákat, kígyóvonalszërüen mëty kö̀rbe, 
eszt úgynevezët láncszëmmèl vārjuk ki. A karika közzepin először kivār- 
juk az úgynevezët nëfelèjcset, a karikákat kö̀rbe végig a láncszëmmèl, és 
a karikáknak nëm a plüs felő̭li részën, hanem a test felőli része felől vā- 
runk szārkalábat is, ëggy-ëty pontot mindën szārkaláb közzé. A sarkagba, 
oda még valami ijen sarokvirák kombinácijót ràjzolunk, az is ojan nefe- 
lèjcs fòrma, de pèrsze van neki szára is, levele is. Na tehát ez az úgyne- 
vezët karikás, amejikrǜl már beszí̬ltünk, és hát akkor van a futóvirág, 
azaz kígyóvonàlszërüség van húzva a plüs mellé körbe és levelek tömöt- 
teǹ ëgymás mellé és mindën hàjlázsba van ëggy-ëggy… fòrgórózsa, ré- 
gën úgy is monták, hogy ökö̀rszëm. Ennek a virágnak ìs talál a sàrkába, 
a zseb alá és hátul a hátközépe alá ëty kis sarokvirág, ëggy-ëggy ojan kis 
köszponti virákféleség. És pèrsze mind ahogy van a karikásnak is a nefe- 
lèjcs, vagy mind ennek is van az ökörszem vaty fòrgórózsa, hát ennek 
illik a közzepibe ëggy-ëty kis sárga pont. Ez nagyon szípëm mëgaggya a 
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díszitísit. Ezëket átalába itt a mi vidíkünkön feketivel vārjuk. Például 
már Gyaluba kòmbinálnak bòrdóu̯vàl is és sárgávàl is. Mi it csak feke- 
tivel vārunk, fekete sejëmmèl hímzünk. 


Adatközlő: Csüdöm István, 36 éves (1967) 


 


 
50. KÖRÖSFŐ 


Akkòr mind vászonra vārtak, mind vászonyra, de a szálánt cérnávàl, 
fehír cérnávàl vārtak. Azutám mëgint, Hunyadra mëgint, pesti bopának 
hítták, az osztán vāratot, mind avàl a sollas sejëmmèl, a mindëmfélit vā- 
ratott. Tudom, hogy ëccër hosztunk, nëmtom hányam mëntünk, osztán 
aszt monta, hogy ajándíkot ád, amejik lëkhamaráp kivārja. Hát én lëk- 
hamaráp kivārtam, bévittem, ojan szíp szőrkeszkönőket mind elémbe ra- 
kott, akàr aszt vëgyek, akàr ami kë nekëm, me ád, amír hamaráp kivār- 
tam. Hát én oan mutùj vótam, hogy ë kötőnek valót vëttem, nëm aszt a 
szíp keszkönőt, hanëm ë kötőnekvalót vëttem, aszt vëttem. Mindig vār- 
tak, mindig. Tudom, az én i̬dőmbe, akkòr, mikòr ojan kicsi lëjány vóu̯tam, 
néném hoszta onnat Hunyadrùl, Gyarmatinùl. Vászonra vārtak. Osztán 
azelőt má nëm tudom, hogy mi vót, hogy vót. Csak akkò má tudom, hogy 
vārtak. Most má mëgint eléjött. Ëccë̀r szűnt ez a vārás, mëg vót ëccër álva 
valameddig, mikòr a háboru vót, az èlsőü̯ háboru. Most mëgint nagyba 
mënyën, csag bár tartanna. Oan másfél métë̀r hosszu mék két métërëst 
is, osztán, ó, rígën vārtak ojam mèjlit, asz fë̀l is vëttík, asz kivārták, aszt 
is vārtung. Abroszokat, mind azokat, ijem párnát akkòr nëm vārt sënki, 
akkòr nëm vārt párnát. Mind aszt a futót s krëdëncët, még a krëdëncre 
ojan teritőt. Az is vót másfél métërës. Mind ojanokat vārtunk. Rígën is, 
mëgvót, ijenëk, mindëmféle vót. Ó nëm is tudom, má èlfelèjtëttem. Hòr- 
gastöü̯tís, a mëgvam most is. 


Adatközlő: Péntek Györgyné, 85 éves (1968) 


Nálunk a vāróház téli szórakozása a fijataloknak. Id gyǜlnek össze 
szórakozni. Nyóc óra körǜl ēmënnek a lányo̬k. Kézimùnkálnak, vārják a 
stafírungot. [Hol tartják a varróházat?] A vāróházat sòrba a lányo̬knál, a 
lányosháznál, amejiknek nagyobb a háza vagy melegebb van. Mindëniknél 
két hétik, háromik, hoty tējën ki a téli időszagba a hászhèj. [Kik szoktak 
ide menni?] Hát ide a lányo̬k mḙnnek, általába a fiatalabbak. [Egy var- 
róház van?] Nḙm. Külön mindën uccának van külöm vāróháza. Nyóc óra 
körül mḙnnek, èltellik az idő éfélig, mék tovább is. [Mit visznek ma- 
gukkal?] A kézimunkájùk̬at. Mindënkinek van faragott vārószéke — úgy 
monygyák nálunk, s odaǜlnek kö̀ṛbe a — most már a villany köré, rí̬geb- 
ben a lámpa köré. Asztán kí̬sőbb mënnek a legḙ́nyḙk. Azok ǜlnek az asztàl- 
hoz. Most már fë̀lkesztḙ́k a kártyázást, valameddig azzàl szórakoznak. Hát 
rḙ́gebben nëm kártyásztak, inkáp csak a lányo̬kkàl foglàlkosztak. Bosszan- 
tották, nëm engëttḙ́k űket vārni. Most már csak a vḙ́ge felé jùt eszügbe, 
hoty szórakozzanak a lányo̬kkal is. Félbehaggyák a kártyázást s ëggy fiju 
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odamëgy a lányokhosz, hogy lányok, tűrjí̮tek össze a vārást! Fëlál ëggy 
fiju, összeszëdi [a varrásokat], s akkòr sòrba kiossza a többi legḙ́nyeknek. 
Amejiket gondòja, hogy udvaròl annak a lánynak, aszt a vārást aggya 
oda, hogy mikor āra kerǜl a sòr, hoty kiváccsák aszt a vārást, èlóttyák a 
villanyt, s úgy mëgy a váltás. Szoktak mondani mondóu̯kát. Ad vissza a 
vārásom! Mit acc ḙ́rte? Osztán a sütídbe mùlatnak, ameddig visszakerǜl 
mindën lányhoz a vārás. Tűretí̮snek nevezik [ezt a szokást]. [Csak varrni 
szoktak itt?] Hát mos csak vārnak, de inkább vārnak, de rí̮geben fontak. 
Úgy is hívták, hoty fonóház. [A stafírungot varrják?] Nëmcsak a stafírun- 
got, divámpárnákat, de általába a stafírungot, szíp abroszokat, fàlví̮dőt, 
párnacsúpot — így monygyák nálunk a párnahúzatnak, amit vārnak. Mi- 
kòr a disznóhúsoknak van az ideje, szoktak a lányak póu̯tolni. Főznek 
kukuricát, viszën mindënik lëány cukrot, s ha ném akàrnak adni a legi- 
nyëknek, azok vagy elopják az egísz fazíkkal, vaj mëksózzák. Biza sokszòr 
mëgbánnyák a lányo̬k, ha főü̯znek, mē nëm jó víge van soha. A vígin vàj 
nëm jut, vàj nëm ësznek ë csëppet së, mē mëksózzák, vàj elopják faza- 
kastùl, s ēviszik a másik uccaji vāróházba, ott ëszik mëg. Útyhoty szóu̯ra- 
koznak a lányo̬k s a leginyëk mindëmfélekippen. Szërëdám mëg szombat 
este akkòr továp tàrt nálunk. Akkòr mënnek töb leginyëk. Akkòr tàrt 
még ëggy órájig is. Máskòr még a lányok së mënnek ojan rëndësën. Tizen- 
kettö̀-tizenëtykòr is vam, mikòr víge van, ha nëm mënyën sok leginy. 
Még vasárnaponkìnt csinálnak csapatot, ot nóu̯táznak, táncòlnak. [Hogy 
lesz vége a varróháznak?] A vāróháznak úgy lësz [vége], hogy már èl 
is álmosodnak, lehet, valamejiknek korán kë̀l másnap kèlni, mëgindittya 
a bàndát, hogy no jó lënne hazamënni, osztán mindënik leginy addik sűnyö- 
lődik, még mëkkapja a párját, s mënnek eggyüt haza. Hazakísíri, ha már 
naty szeretőü̯je, akkòr bémënnek a házba̭, ha nëm, a kapuba èlbúcsùznak. 
Ápilizsba még járnak egísz hónabba. Még akkòr nëm kezdődik a tavaszi 
munka, de már akkòr rövidǜlnek az esték. Ápilizsba azír víge szokott 
lënni. 


Adatközlő: Márton Kata, 20 éves (1965) 


 


52. KISKAPUS 


[Hogyan öltöztek fel, amikor nagy ünnep volt, mondjuk konfirmá- 
láskor?] Akkor gyócsfërsingbë, tiszta  gyócsfërsingbë, s ë̀j̭ḙn ruha, ë̀j̭ḙn 
pándlikásruha. [Felül mit vettek?] Válfüsing, osztám mērevaló vagy lájbi. 
[Hogy varrták ki a vállfőt?] Aszt, aszt sinyórral. Sinyórral is, darázzsal 
is, sújtával is. [S az oldalát?] Aszt bokòrral. Asz csak ëtyszínű bokòr vòt, 
hárássza̭l. Hárásszal, a feketit is, a pirossat is, más szín nëm vòt it nál- 
lunk. [Nemcsak a vállát varrták ki az ingnek, hanem…] Në̄m, az úját is, 
kézelőt, gallért. [Azon milyen varrás volt?] Azok kerekszḙmesek. [A min- 
tákra nem emlékszik?] Rózsás, darázsos, szőllőgerezdes, barackmagos, no̬ 
mind ijen kézelők vótak. [A gyolcsfersinghez milyen kötényt kötöttek?] 
Ḙ̈jḙn, ḙ̈jḙn, pándlikást, ḙ̈jḙn pándlikásruhát. [Annak milyen része van ki- 
varrva?] A közzepe, közzepin már ëgybokòr, monygyuk az ëgybokrost vàj 
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a kettőt? [Régebben milyen volt?] Rí̮gebben ëggy vót, ëty kötís a közze- 
pin lë. S akkor a fírc, kërësztǜl a fírc, úty híttuk, fírc. Az vòt rózsás, ke- 
rekrózsás, barackmagos, foglalós s osztám még më̀j̭en vòt? asztallábos is. 
No, ijenëk vótak a fírcëk. [A menyasszony hogyan öltözött?] A mḙnyasz- 
szony fejírbe őtözött. Az is gyócsfèrsingbe vót, fejír. [Olyan nem volt, 
hogy gyászosba öltözött?] Hát a fejír gyászos. Osztán térdigírő keszke- 
nyő vót, asz fátyor vót, leírt a sàrkájig. [A ruha milyen volt akkor?] 
A ruha ḙ̈jen pándlikás vòt, s fehír… mikor menyasszom vòt, fehír vòt. 
Avàl gyászòlt. Fehír — ugyi mik úty tuttuk, hogy gyászos a fehír. [Azt 
az inget milyennek mondták, amelyiknek nem volt kötés az ujjában?] 
Paraszting, paraszting. A másik, ā csak kötíses vòt, az asszonyosing. Úty 
hítták. Annak mëgvòt a kézelője rëndësën, mind a másikoknak. Csak a 
válfü nëm vót. [Az emberek hogyan öltöztek?] Hà az embḙrḙk gatyába 
rí̮gḙn, hétköznap is, vasárnap is. Gyapodgyócs, szíp gyapodgyócs gatyába, 
lḙfogva, s osztán cifra ruha előttik, a leginyek elött, a fijatalembḙrḙk 
elött, ijen kötíses, nëm ijen, mer mindemféle színnḙl. [Az ingük milyen 
volt?] Az ìngik az bű vòt, az nagy bű. Kivàrva kézzèḽ. [Milyen varrás volt 
rajta?] Asz kettö̀s tüzís, hòrgasos, kígyóson. Az vòt rajta. Galléron, kéz- 
elö̀n, vállán, ijenḙn vòtak, s ojan hòrgasos kettö̀sön kézzel vàrva. 


Adatközlő: Faragó Kati, 68 éves (1972) 


 


53. NAGYKAPUS 


[Milyen volt az ünnepi viselet?] Gyócsfë̀rsing, az a szoknya most, le 
vót fogva vízzë̀, mekkíkitvë, s lefogva vízzè ̭ aprorándzba, s akkor ḙty 
fekete glot kötény, piros pánlika vòt kërëkën s e kötís a közzepiǹ, na. 
Fírce vót hárázbùl. Tö̀töt fírce vòt, igën, s akkòr osztán vòt fekete ing- 
válas ingünk komfírmálni. S akko vòt piros posztóbúl vállunk. Azom vòt 
fekete csipke, alatta vòt ez a rëzës, valami lapissan, valami réz dolog — 
nëmtom minek monták esztet — s valami piculás, gyönygyös, ojam fekete 
gyönygyös. Fekete gyönygyös s hàjdomfünt, s itt elö̀l vòt bòjt, ojan nyò- 
cazs bòjt, az ingünkön, s kis fekete keskeny szallag, pánlika, ojan cifra- 
pánlika, rózsás. Na, ē vòt, komfírmálás, hàjdomfüm vòtunk, s hátùl vòt 
sejḙmbòjt. [Az ing válla ki volt varrva?] A ki vòt. Ingválas, így vót, s 
kötís izs bḙnnḙ, feketívë̀l. [Milyen volt a varrása?] Sinyòros is vòt, súj- 
tás is vòt. Sinyóràl is, köszte sújta̭. Nëm vòt ijen rózsáson akkò még… 
mit tudom én, szeginnyebb vòt az eklézsija, ejiszḙm, mindahogy mony- 
gyák. [A fiúk hogyan öltöztek?] A fijuk? Bǜúju ingë̀l… [Az ki volt 
varrva?] Az is it ni ki vòt a vállán… vót tyúkszëm vàrva, s vòt oan 
hòrgas … mit tudom én, mit vàrtak, parámászták, monták, hoty paráma̭. 
Ijem fodòrvászombùl bügatya, súrc. Piros súrc, fekete csipke az āján, s 
vòt két kis kötís, ojan símakötís, igën. Oan, mind a bokòrkötís, csak sí- 
mán a fijuknak. Nekünk oan bokrosabb vòt, na. Piros csizma, látyszáru 
piros csizma vót… [A lányoknak?] A lëjányoknak, igën, piroscsizma. Ki 
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vòt vàrva itt a feje zőt sejemmèḽ, evèḽ dìszitettük, oan tulipántos a csiz- 
mánk. Jò nacs csizmánk vòt, aszt monták a szülőnk, hogy nagyot àlkusz- 
nak, hogy ugòrthassunk a hijubùl is belé, me belénő a lábunk, osztán 
nëm nö̀d belé, mèr èlszakatt. Hò vòt, loccs vòt, akkò má nem vòt szíp. 
Most a szíp ùton most feketḙ cipö̀ s fekete bokszcsizma van, akko piros 
csizma vòt. Akkò mikò mentünk, hogy monygyuk, ha fírhez ment a lány, 
akkò már vasárnap, èrsö̀ vasárnap akkò bagazijába, pirosposztós bagazi- 
jávà vaty sárgaposztós bagazijávàl kìsírtík a templomba [a fiatalasszonyt]. 
S pándlikás kötë̀ṋnyèḽ, igḙn. [Mikor felkontyolták, mit tettek a fejére?] 
Mikò fèḽkonytyòlták? Hà nekḙm csak… nekḙm má nëm vòt, me töttek, 
igen, ijen fátyòrkeszkenyőt, mikò fèḽkonytyòlták, fátyorkeszke… -ken- 
dőt, s csipkét ide, nekḙm is vòt csipkém, már ugyi avàl kísírtek a tḙmp- 
lomba, s fǜkötőt csináltak, ijen csipkefükötőt a kendő alá. De nekem má 
nḙm vòt az a fátyòrkendö̀m, fehë̀r̭szőr kendö̀be, fehë̀r̭szőr pirosrózsás ken- 
dőbe konytyòltak fèl. [Keszkenő milyen volt régen?] Szőr, szőrkendő, így 
montuk, pirosrózsás, labdarózsás, kutyarózsás, mijḙn… mikò mijḙn. Piròsró- 
zsás vòt nekḙm, mikor fèlkonytyòltak, a vòt fèḽkötve. [A bagaziát hétköznap 
is felvették?] Az anyám idejibë, én má nëm vëttḙm. Anyám járt véle ka- 
pálni. Az ë̀ṋ anyám idejibḙ, má gyerḙkkorigba is má az ëskolába is jár- 
tak bagazijávàl a gyerḙkḙk. Monta, hogy ëskolába, oan kizsbagazija vòt 
nekik csinálva. [A pendely az mi volt?] Gyapotvászombùl csinálva mëg 
a penygyèḽ… [Azon varrás nemigen volt?] Vòṱ, csakugy össze vòt kézzèl 
vàrva, s úgy vót az bé, ojan jukasom monták, hogy bḙ van szegvḙ az āja. 
Osztán vòt ëggyik felim vòt ojan kis, mind az a pínzës, az a kispinzës, 
oan tűvèl ùty kötöttík össze, mind a kötís, úgy nízett asz ki. Asztallábos, 
na az is úgy èl vòt nḙvḙzvḙ, ugyan a kötís utám mḙntḙk, csak az már 
máskippem mënt az összekötísḙ. De má mondom, már ë̀ṋ hetvenhárom- 
évḙs vagyok, én má nëm csináltam az ojasmikḙt. Mikò komfírmáltam, 
akkò még az ingët anyám atta, hogy vàrja̭m, hoty segíjek neki. De osz- 
tán azòta ērefelé má nëmigën vārtunk. [A gyolcsfersingre nem vettek 
semmit?] Nḙm, nḙm, csak a kötényt elejibḙ. Hosszu gyócsfèrsing, jól meg 
vòt kíkitve kíkitö̀vèḽ, úty fokták lḙ, s úgy vòt kë̀ṱszílbḙ, itt ijen hèjt össze 
vòt tódva a gyócsfë̀r̭sing, ùtyhogy… két szíl… úgy mënt, tódva vòt az. 
Osztán komfë̀rmáláskòr èlkírt[e] ëggyik a másiktùl a gyòcsfë̀r̭singët. Me 
csak akkor s még lány vòt használta, s akko már ha asszony vòt má nëm 
használta, akkor már att[a] oda ëggyik a másiknak. [Condra volt itt ré- 
gen?] Condra vòt. Még nekḙm is vòt, még nekḙm is vòt. Még lányko- 
romba is, csak má osztán az èlmḙnt, most már az èlmúlt már, nincsen, 
mèr èlbontottuk bekesnek. [Itt a faluban csinálták?] Itt a faluba, itt. 
Ippeg it vòt szembe vélünk ëggy örḙgḙmbèr̭, a csinálta, posztóbú, s rakta 
össze oan kis… mind a muszújposztòt vagdosta mëg, s közzibe… A 
leginyeknek s az embereknek harisnyát, fehér posztóbú vòt szüve, házi 
posztó. S úcs csinálták mëg, s a condra is ugyanùgy vòt. Anyám monta, 
hogy az ű idejibḙ úgy mënt a lëjány, a pártáslëjány, fehë̀r̭ posztòcondra 
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s párta a templomba télën, pártávàḽ, s fejér condra vòt víve. De az ojan 
szabatlan vòt, mit tudom ë̀ṋ, annak ojan… ojan nëm jó szabása vòt, de 
a vòt a divat, ojan vòt a divat. 


Adatközlő: Török Kati, 73 éves (1972) 


 


58. GYERŐMONOSTOR 


Az ém bonyám magyarászta mindig, mesélte. Nagyba űszte a vāra- 
tást. Írásost, ijem vászonyra. Onnat tudom, drága, hogy mikòr innet èl- 
kőü̯tözött ű [Gyarmathiné] Hunyadra, akkòr az ͜ ijen dògozóasszonyok, 
szóvàl akik foglàlkosztak a… naggyába̭ a szüvíssèl, āra a vígre is szűt- 
tek víkonnyab vásznat, hogy vittíg bé hozzá. Még ott is foglalkozott. 
[Milyen anyagra varrnak?] Sárgavászonyra, hogy monygyam, kèndë̀r- 
fonàl, az͜ is nyútva mëk pátyosszàl vèrve, aszt osztán nëm is, nëm is vèr- 
tík annyira vízbe, csak hogy össze̬mënnyën ëty kicsit. De nëm annyira 
fodòrvásznat csináltak, s āra osztán ìratott [Gyarmathiné]. Szóu̯vàl most 
már mëg van fogyódva a vászon, mē nemigën szűhetnek már. Kevesen 
szűnek. Még van ijen gyapottazsgatyák, aszt ronytyák èl a rígijeket. Úgy 
monygyák, gyapottazsgatya. Osztán aszt ēronytyák, āra osztán szabnak, 
írnak párnahajakat. Párnahéjat…, aszt még, kicsi asztàlteritőt, meijik 
mire tellik. [A fiatalok varrnak?] Nëm, nemigëm vārnak már. Amejik 
ëggyidős véllem, már ötven-ötvenöt ḙ́vḙs, az mék tut szál̀án. De aki most 
már húsz-hàrmincévḙs, az nëm tut szálán. Nëm tudnak, drága, mèr nëm 
is vót anyak së… Három-nígy ḙ́ve már csak hogy lehet kapni mëgint 
ijen szálámvārást, de még àsse ojam mëkfelelő mind a rígi. Me csak há- 
rom szálat vëhet, nëm nígye̬t, mèr vastagjabb a szála. A ri̬gi vászonnak 
annak víkonnyap szála vót, útyhogy annak níty szálat vëttünk. Én ippen 
tavàj vārtam a lëányomnak èm̬lígbe ë kis teritőt. Aszt mòntam, na fijam 
ez èm̮lígbe, de lásat, hogy vārom, hoty tanòlgas még. Mèr ojan, hogy 
amit mëglát ëccër, fë̀l is vëszi hamàr, tanòj̭a. 


Adatközlő: Márton Erzsi, 55 éves (1966) 


[Hogyan készül a kozsók?] Miután a bő̭rt befestettük, és magába 
szívott annyi festḙ́kḙt, hoty fojik le ru̬la, kiterittyük és csak árnyḙ́gba, 
hoty száraggyon ḙtyfòrmán, és ne égesse èl a nap. Miutám mëkszáratt, 
lëtësszük nyírkùlni vagy bekennyük mḙgint ḙty pamaccsàl, ëgy lucskos 
ronygyàl, hogy nyírkùjom mḙg. És úgy haggyuk estḙ́tǜ̬l rḙggelig. Miutám 
mëgnyírkùlt, kinyúttyuk a szék kàrján. Mìndën kis pòrcikáját. Miután 
ëty posztóu̯darabbàl jól kidö̀rzsö̀jük, hogy a festí̬kpòr, ami rëjá van szá- 
radva, aszt távoliccsuk èl a bűrrǜ̬l, hogy ne fessen. És jobbam mondva 
adunk ëggy (!) fí̮nyḙssígḙt, ëgy lusztrut annak a bűrnek. Ez mikòr kísz 
van, akkòr kiszabjuk. Kistrek̀òjuk, szóu̯al kinyúttyuk az asztalon min- 
dëmféle ríszire, hogy a bűr kapja mëg a maga… a maga valóságát. Në 
lëgyën hosszába vaty csak szí̮lḙ̈ssígibe kinyútva. Osztán kiszabjuk. Mi- 
után kiszaptuk, nḙm álittyuk ösze, hanḙm kiràjzōjuk virágokkàl, eszt ki- 
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vārjuk, mindëmféle virágot rḙjá: szàrkalábat, gö̀ṛginát vagy (!) kis szḙk- 
fűket. Màrgaréta, ijes apróu̯ kis virágokat. Miután ki vam vārva, min- 
dḙmféle színt adunk neki. Asztán sejëmmèl: fekete sejëm és kék, zö̀ld. 
És miután ki vam vārva, azután összeálittyuk, kí̮sz a kozsók. 


[Milyen a mellrevaló?] Nőji mērevaló, amit úty hivunk koszorus 
mērevaló: egí̮sszen kùrta, rövid, csak a csípőjig ír, elől gòmbolódik, nëm 
izs gòmbolódik, hanëm kapcsolódik. Kapcsàl összekapcsòják és az egí̮sz- 
szen ki van vārva hárásszàl vagyis sejḙmmèl: piros, vagyis sö̭tétbòrdó, 
fekete és zö̀ld hárász vaty sejëm. Ebbe mindëmféle minta van. Van a 
hátán vígig alól kezdve kḙrḙsztǜl hat vaty héd gö̀ṛgina. Ami úgy nísz ki, 
mind ëggy róu̯zsa, ëgy gö̀ṛgina. Azutám vannak végig valami csillagok, 
ami èl van osztva és asz külömböző színnèl kivārva: fekete, piros és zö̀ld. 
Osztán jön a közze̬pibe, csak a háta közzepibe ëgy nagy gö̀ṛgina, ami 
dupla, úty hívják, hoty címë̀r. Akörǜl vagynak apróu̯ kis ojan róuzsafélik 
vārva. Ami úgy nísz ki, mind ëggy… mind ëggy bazsarózsa. És köszte 
ződ kis levelek. Egíszen kitőtve. Körǜl van lagbùl̬ kicifritva kerekḙn a 
karö̀ltő ódala és az͜ āja, amit úty hívnak, hogy àlmásolás. Esz ki jöm vārva 
ződ sejëmmèl, amit úty hívnak, hoty súrnyozás. Ez aprón ki vam mind 
az͜ egísz oda rávārva az͜ a sejḙm, āra az͜ àlmásolásra, lagra. És miután ki 
vam vārva az ͜ eleje is, a háta is, esz ki jön sze̬ge̬zve ḙggy dëszkára…, 
ëgy dëckadarabra, és jól belucskozzuk, mëgnyírkittyuk vízzèl, mèr a há- 
rász, ahogy vārják, összekucorittya a bűrt. És akkòr kifeszittyük méret 
szerint, a mí̮ret után, mëgmírjük és kifeszittyük āra a dëckára, hogy úgy 
mḙkszáraggyon, hogy aggya ki a míretët, ahogy vót előszö̀r. Miutám mëk- 
száratt, összeálittyuk, lëszírnyozzuk az ͜ ódalát, és elől csinálunk ëgy 
gompházat, ami ki jön csipkézve, az a lagg, ami oda jön a gompházra, 
és a csipke közzepire, közzepibe csinálunk ëty kis… ëgy jukasztóvàl… 
és kirìnglizzük sárga rìnglivèl és rëjá ragasztyuk csirizzèl mijután lḙ- 
tacsmòjuk a szḙ́lit vagy lejuhászòjuk hárásszàl. Ez aszt jelenti, hogy két- 
szál hárásszàl őtünk kettőt előre és eggyet hátra. Akkòr úgy jön az͜ a 
vārás, mintha, fomva jönne, vastagon, hogy èltakàrja aszt a… üres he- 
jet, ami van az a gompház és a bűr között, betőti. Miután össze van álitva 
— mondom — vārunk rá kapcsot és kész van a mērevaló. Most már a 
csipkésmērevalóu̯ asz csak a bèlseje vam bűrbǜl. És gidóbűrbǜl, fekete 
gidóbűr, ami láccik ëggy (!) húsz cëntit ki az ͜ āja, hogy bűr, ëty prém, 
ëty fekete prém és a bèlseje ugyancsag bűrbǜl van, a kǜlseje pedig ángli- 
jábùl vagy ànglija — hoty hívják esztet? — ojam posztóu̯, zőt posztó, 
amèjnek a szí̬lire jön piros ànglijábùl̬ csipke. A karö̀ltőnél kö̀rbe és az 
āja s az eleje. Eszt is csináják. És van az a csipkező — úgy mëkcsinálva 
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ëty kerek, mind ëggy hòldalak és annak ojan…, ki van csipkézve a 
szíle. Aszt rátësszük ëggy dëckára és ëty kalapáccsàl ráütünk a tetejire, 
s kicsipkézzük szípën a mērevalót. 


Adatközlő: Bódis András, 38 éves (1966) 


 


59. MAGYARVALKÓ 


Mikòr az èlsőü̯ osztájba̭ vóu̯tam ém má lëírtam ojan kicsi virákcse- 
repet. Írtam s akkòr mëkhàjtottam a szárát s kesztem rá ë kis róu̯zsát. 
Ës úty kesztem. Úgy láccik, hoty kéi̯ziügyessíggèl̬ születtem. Èngëm nëm 
tanitod, drága, sënki. S akkòr mindik kesztem osztán gyakoròlni huszon- 
ke̬ttőü̯be… Még ot van a laskanyútón is az éfszám. És a̭sztán az a szë- 
rëncse̬, hogy tudok írni, tudok òlvasni, iskolát nëm víge̬sztem. [Régen 
voltak íróasszonyok?] Rígën? Kóu̯nyánéi̯nak nëm hallotta hírit? Na asz 
keszte mëg a ràjzot. Asz keszte mëg a ràjzot, me móu̯ggyába vót. És osz- 
tán akkòr írogatot ki, az͜ asszonyoknak odaatta, hogy vārják, és akkòr 
mënt Bukurëzsdba, mënt Pestre, mënt ēre-āra ḙ̈s èlvitte. Eladogatta s 
atta ki a faluba … De osztám most már tudom fèjlesztenni szípën… 
Osztám mondom, hogy az fòjtatta osztán naggyába lë. Ot van a temp- 
lomba gyönyörü katréta teritő, gyászoson ki vam vārva, fekete abrosz, 
gyászoson ki vam vārva, ë̀s̭ má hátùl a fijuk asz monygyák, há nekik 
nëm ràjzolok valamit? Tirátok is kerǜl a sòr. Ëggyik fàltó̭l a másikig 
ëgybe̬ van. Igënde ém most hallottam, hoty Hunyadon csináják izévèl… 
nëm tom úgy… hogy is fejezzem ki? Nyomtattyák. Én íty hallottam, 
hogy úgy nyomtattyák. De ḙ́n āra nëm adok sëmmit. Teccik tudni mír? 
Mēr a szabadkézzèl mindig újittya. Úgy mind ëtyfòrma, de így osztán 
különbözik. Így akkòr osztán lëvágom mëgint a többit, mē az e̬nyim më- 
gint szëbb. Ez így van. [Milyen vászonra varrtak régen?] Írtam vászonra 
is, csak ijen sárgavászonra, az vót az eredeti. Azután osztón csináltak 
ojam mismásvásznat, most írnak ijem bóu̯tira is, de a bótinak azír nëm 
szíp, mē nëm szíp, mē nincs mëg a tàrtása. De ez a rígebbi vásznaknak 
— most már rontannak èl azokat a gyapodgatyákat. Azoknak jóu̯ tartása 
van és mégis szëbb, szëbb a vārása. [A fodorvásznat csinálták?] Igën. 
Most is kerǜl fodòrvászon. No osztán itt a faluba̭ nagyon sok hèjt gyö- 
nyörü abroszokat mindnek lëràjzòltam, mēr vannak lányo̮k, van, akinek 
vam fija, mē fḙ́lnek, hoty hátha mëkhalok, de nëm í̮rzëm magam ojan 
gyëngéi̯nek, mèrt mondom, a szërkëzet erős, csak èltö̀rt a lábom, de hát 
mëggyóu̯gyùl. [Mi a leánykori neve?] A lëánkori nevem? Zsebe Kata. 
Az͜ uram Vince, Vince Kata vagyok. Éi̯n, lèlkëm, ētőü̯töttem áldozóba a 
nyócvan évet … De én szeretëm a mùzsikát, a zḙnét. Miko mëkhalok az 
e̬gíz bànda jű Hunyadrù ki. Az osztán kísír kifelé. Hàjdan it vót a fonó- 
ház, it vót a tánc a csűrbe mindig. Há gyerekëm nëm vót soha, maktalam 
vótam, osztán valahoty csak èl këllët tőtenni eszt az íletët. Betek së vó- 
tam. Osztán a Dòlgozó Nőt jártatom, me szeretḙm, hogy látom a szí̮p kí- 
pëket benne. S osztán így az͜ èmbër akkòr nëm butùl mëg, ha lát eszt is, 
aszt is, nëm igaz? [Mivel varrtak régen?] Rígën, hogy monygyam? rí- 
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gebben ojan másfàjta fèjtőü̯vèl vārtak… mëgint van Kolozsváron, de 
van kḙ̈tfë̀ḽe fèjtő: van, amejik fest, ë̀s̭ van, amejik nëm fest. Kë̀k̭kèl… 
Aszt hiszëm, hogy a kḙ́k vòlga nëm annyira fest, mind a másik. Töp szál- 
bùl asztat össze, osztán az a bísztos inkább, ami nëm fest, mèr kár aszt 
a szép munkát… Nekëm még kötőm is oan bokòr van összevàrva, írá- 
sos van, tulipánt. Osztám mëgnízi, ot van a sifomba. 


Adatközlő: Vince Katalin, 80 éves (1966) 
 
Esztet írta az͜ örek Kata néne. Vince Kati Györgyné. Azután kez- 


dőü̯dik a nagyabrosz [l. 11. fk.]. Vārtam az unokámnak. Ëgy nagyabrosz. 
A közzepe kezdőü̯dik tánygyérrózsábùl kerekëdik ëgy naty kö̀r alaku 
rózsa. Azután osztán kezdődik a sàrkajibùl ágazik ki kosárbùl tulipánt, 
mízespogácsa mëgint fenyőkö̀rte vam benne. Így van több ága. A níty 
sàrkán ijenëk vannak, még van azon külǜl ràjta kéi̯t ág. Van, az is kosár- 
bùl kerül ki, indùl ki, s akkòr tulipánt, s az a… bokréták, kacskaringós 
kétfelől. Közbǜl tánygyérróu̯zsa kettő ágazik ki a középën. A níty sàr- 
kába̭ van mëgin tánygyérróu̯zsa, mëgint hajó. Níty csóu̯nak van benne. 
Ezëk a minták. Kerekënn a szí̮le̬ mëgint bokréták mëk kacskaringók. Ëgy 
zsinór kerekëm mëgint van, az választya a szílit èl. Tyúkszëmek ki van- 
nak díszitve, ahun ritkább a hèj, avàl van kitőtve. [A szél és a közép 
közti helyet hogy nevezik?] Eszt a hejet csak pusztavászonnak híják, gya- 
potvászonra van ràjzòlva. A pusztája, a főü̯ggyee̬. Aszt monygyák, hogy az 
maraggyon, hogy láccoggyon, vájon ki a minta, az a pusztája. Ez gyapot- 
vászonra vam vārva. Eszt it szűttík, házivászony. Ez bë van csipkelá- 
bazva a szí̮le, s osztán a csipkelábra jön kerekënn a csipke. Csipkévèl 
van kerekëm bë csipkézve. 


Adatközlő: Vince Istvánné, 50 éves (1966) 
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[Vákát oldal] 
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SZÓJEGYZÉK 


Ez a szójegyzék elsősorban szó- és tárgymutató. Azt a célt szolgálja 
tehát, hogy a szövegben, a térképlapokon és a képek aláírásaként sze- 
replő terminusokat, valamint a terminusok jelölte motívumokat az olvasó 
könnyen megtalálhassa. Tartalmazza ezenkívül azokat a szavakat és alak- 
változatokat is, amelyeket — hogy ne terheljük túl a könyv szövegét — 
korábban nem tárgyaltunk. A legfontosabb terminusoknak, a „kulcs- 
szavaknak“ a jelentéseit is felsoroljuk, rendszerezzük, megjelölve — akár- 
csak az alakváltozatok esetében —, hogy melyik jelentés mely kutató- 
pontokról adatolható. 


Ezeknek a céloknak megfelelően az egyes szócikkek szerkezete is 
változó. Címszóként minden esetben a népi terminus köznyelvi vagy köz- 
nyelviesített alakját emeljük ki, a normatív írásmódnak megfelelően. Ezt 
az esetek többségében a térképlapokra, képekre, lapszámra való utalás 
követi, a nyelvjárási alakváltozat ilyenkor csak a megfelelő szövegrész- 
ben található meg a falunévre utaló rövidítéssel együtt. A teljesebb szó- 
cikkek értelmezést is tartalmaznak, ezt követi a címszó alakváltozata 
kurzív szedéssel. Ha az értelmezés után nincs alakváltozat, ez azt jelenti, 
hogy az alakváltozat egybeesik a címszóval, ilyenkor csupán a kutató- 
pontok rövidítése tűnik föl. A szócikkek harmadik típusa az, amely a 
címszó után közvetlenül jelzi a nyelvjárási alakot, ezt követően sorolja 
föl a szó jelentéseit, a jelentések lokalizálásával együtt. 


A szójegyzék ily módon a tájékozódás megkönnyítése mellett szerve- 
sen ki is egészíti a könyv anyagát a viszonylag ritkább terminusok ma- 
gyarázatával, valamint a fontosabb alakváltozatokkal és jelentésekkel. 


 
 
ablak — átcsavart kereszttel díszített kicsi négyzet vagdalásos hím- 


zésen (M) 152. kép; 164, 188 
ablakos — 21. tk, 152. kép; 84, 95, 141, 158 
ablakosan tölt — átcsavart kereszttel díszít kivagdalt négyzeteket: 


ablakoson tőt (Kf, S), ablakoson tőüt (Ny, Zs) 93, 95 
ablakos töltés — 21. tk, 152. kép; 84, 141, 160, 172, 184 
abrosz — 9. fk; 164, 177, 248, 253 
abroszforma — jellegzetesen asztalterítőre alkalmazott írásos minta 


(Kf, Gym) 171 
abroszszél — jellegzetesen asztalterítő szélére alkalmazott minta (S), 


abroszszíl (Gym). 
abrudi — (rég) mértani motívum kötény- és muszujdarázson, vmint 


gallér- és kézelőmintán (It, Kf). Jankó szerint a múlt század végén a 
vőlegény ingének jellegzetes mintája volt (1891. 99, 100) 168, 249 


acéltű — 39, 171 
ad — l. kiad, színt ad. 
ág — 1. írásos mintaelem (Bh, Gym, Mv, Nk). 2. mintaelem vállfőn 


(Bt, D). 3. szálánvarrott mintaelem lepedőn (K). 4. cifradarázs mintája 
(Va). 5. mintaelem női mellrevalón (Gym). 6. rátétdísz a mellrevaló há- 
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tának felső részén (Bh). 7. kiálló gyöngydísz a pártán (Jankó 1891. 91) 
199. kép. 9, 31. fk; 52, 57, 62, 63, 87, 94, 100, 104, 110, 164, 165, 178, 187 


ágas — 199. kép, 32. fk; 63, 87, 94, 95, 104, 165, 168 
ágas bokrétás — (ritka) vagdalásos minta lepedőn (Nk) 64. fk 
ágas leveles — 94 
ágasszélű — írásos, a varrottas szélére alkalmazott (minta): ágasszílű 


(Bh) 53. kép 
ágas tulipán — elágazó, szálánvarrott tulipánmotívum: ágas tulipánt 


(K). 
ágazás — az ág nevű mintaelem varrása (V, T) 167 
ágyelébevaló lepedő — 10. tk; 134 
ágyfőtőlvaló: átyfűtülvaló (T, It, Sz, Np, B, Zs, Mb, Jt, D, Ny, V, S, 


Gym), átyfűtülvalóu̯ (Bh, K) 52, 57. fk, 3. szfk; 41, 96 
ágygarnitúra — (Bh). 
ágytakaró — 10. tk; 134 
ágyterítő: átyteritő (Kp, Va), átyteritőü̯ (Mv) 158 
ágyterítő alj — az ágyterítő lepedő írásossal hímzett alsó sávja: áty- 


teritő āj (Gym) 172 
ágyterítő lepedő — 10. tk; 4. fk; 134 
ajda — fénypamut márkája (B). 
akasztalat — 13. tk; 82, 139, 140, 159, 167 
akasztalatos — 18. tk, 11—2. kép; 101, 139, 140, 159, 168 
ákombákom — (új, ritka) hálószerű hímzés újabb, matyómintás te- 


rítőn (Nk) 188 
alábbvaló — gyengébb minőségű (vászon, hímzés) (Nd) 155 
alakoros — (rég) szálánvarrott minta (Kf). 
alap — 8. tk; 164 
alatta ül — dolgozik (hímzésen), varr (Mé, T) 45 
alja: āja 1. minta alsó része (Bt, Bh). 2. átcsavarásos hímzésnél az 


alap, amelyre a minta kerül (Zs). 3. az ágyterítő lepedő alsó, hímzett 
része (Fsz). 4. a szoknya, kötény csipkével, szalagokkal díszített alsó- 
része (T, It, K, Kszt, Nk) 49. fk; 103, 112, 119, 161, 164 


aljas — (ritka) aljjal ellátott (ruhadarab): ājas (V, Mé, Nd). 
áll — illik (vmely ruhadarab), talál (vmely hímzés színe, mintája): 


ál (Kal.). 
alma — 1. mintaelem vagdalásos hímzésen a közép- és szálminta 


között (Gyv). 2. zöldes varrás a mellrevaló szélén (Mé, Kk) 127. fk; 63, 
164, 187 


almafagomba — 119, 171 
almafás — (ritka) vagdalásos minta lepedőn, stilizált faalakkal, ma- 


dárral (Np). 
almás — 74. kép; 63 
almásolás — 243. kép, 131, 134. fk; 125, 156, 160, 165, 167, 251, 263 
almásoló — 125, 165, 167 
almáz — mellrevaló széleit rátétdísz rávarrásával díszíti (Kk, Nk) 


166 
alsórend — 96 
alsószoknya: àlsószoknya (Mé), àrsószoknya (Mv) 105 
alsóujj — a kozsók ujjának alsó része: àlsouj (Kszt). A kozsók ujját 


két darabból állítják össze: egy alsó- és egy felsőujjból 183 
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általöltés — széles laposöltés, a darázsolás alapja: átalőü̯tís (Mk) 
240. kép 


ánglia — 111, 263 
ángliaposztó — 263 
angyalos minta — (ritka) vagdalásos minta: anygyalos minta (Bh). 
angyalozás — 20. tk; 141 
anilin — 119 
anilinfesték — bőrfestéshez használt szerves festékanyag: analin- 


festék (It), analinfestík (Kszt, Va) 170 
anyag — a népviselet készítéséhez, hímzéshez használt ruhaanyag, 


textília (Kal.) 164 
apró — a szokásosnál kisebb (öltés, minta) 164, 179, 184 
aprógyöngy — egészen kisméretű színes üveggyöngy a párta v. a 


kötény ráncolásának díszítésére: aprógyönygy (Mé, B, M), apróu̯gyönygy 
(Kp, S) 184, 249 


apróhányás — kicsi öltésekkel varrt darázs a kötényen: apróu̯hányás 
(It) 171 


aprópúp — 215, 217. kép; 109 
apróránc — kicsi, keskeny ránc szoknyán, kötényen, gyolcsfersingen: 


aproránc (Nk). 
aprórózsás — (ritka) mintaelem a selyemkendő nevű írásos mintán 


(Kszt) 184 
aszaj — 105, 106 
asszonyosing — 30. tk, 95. fk; 100, 101, 102, 145, 156, 168, 171. 197, 


249, 260 
asztalfutó — 158, 253 
asztalközép — (új) olyan, hímzéssel díszített, kisebb méretű terítő, 


amely csak az asztal közepét fedi (Mb). 
asztalláb — 1. X alakú vagdalásos mintaelem (M, S). 2. X alakú 


motívum muszuj, kötény darázsolásán (V, T, Kk). 3. X alakú motívum 
szálánvarrott kézelőn (T). 4. kötésminta eleme lepedőben (T, Kk). A Ná- 
das mentén a kötények, szoknyák ráncolására gyöngyből is raknak ki 
ilyen mintát. Szőtteseken is előfordul 25. tk, 196. kép; 93, 97, 103, 110, 
142, 158, 164, 165, 177, 178, 188, 191 


asztallábas — 25. tk. 196. kép, 84, 93, 123. fk; 44, 97, 102, 103, 105, 
110, 112, 142, 186, 260, 261 


asztallábas darázs — 25. tk; 143, 172 
asztallábas hányás — 25. tk, 108. fk; 143 
asztallábas kötés: asztallábos kötés (M). 
asztallábas rózsás — 101 
asztalos — 25. tk; 143 
asztalravaló abrosz: asztāravaló abrosz (V) 172 
asztalterítő — 158 
átfércel — 161, 169 
átiszik — magába szív, vesz (festéskor a bőr festéket) (Va). 
átölt: átőt (V, Mé, Kszt) 169 
átöltöget: átőtöget (Mv). 
átsző — (ritka) gyöngyhímzéssel díszít (ráncolást a kötényen): átszű 


(V, Mé, Nd). 
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áztat — írásos hímzést vízben tart, hogy az előrajzoláshoz használt 
festékanyag eltűnjék (Bh). 


azsúr — 23. tk, 152—3. kép; 142, 158, 164 
 
bab — 216—7. kép; 112, 164, 187 
baboz — pontszerű motívumot varr a mellrevaló rózsájára (V) 166 
bagazia — 37. tk, 18. szfk; 111, 148, 152, 155, 186, 261 
bagolyfüles gallér — 102; 92. fk 
bagolyfüles kézelő — (rég) szálánvarrott geometrikus motívummal 


díszített kézelő asszonyosingen: bagojfiles kézelő (V) 89. fk; 102 
bakaraszos — (ritka) arasznyi széles keresztszemes minta lepedőal- 


jon (Kszt) 168 
bakháló — 161, 164, 165, 187 
barackmag — 187. kép; 93, 164, 165, 187 
barackmagos: baracmagos 1. keresztszemes gallér- és kézelőminta 


(V, Kk, Ny). 2. kötésminta asszonyosingen (V). 3. darázsminta kötényen, 
szoknyán, muszujon (Mé, Ny, Kk, Mb). 4. szőttes minta (Sz). 5. fodor- 
vászon mintája (It) 89, 93. fk; 36, 102, 110, 259, 260 


báránybőr: bárámbőr (Va), báránybűr (Gym, It, V, Kszt) 119, 171 
bárányos — vagdalásos minta stilizált báránymotívummal (Sz). 
barna — 38, 39, 124, 164 
barnapiros — 38, 162 
bársony — 164 
bársonymellrevaló: bársonymèrevaló (Sz), bársommērevalóu̯ (K) 127. 


fk; 124 
bársonyposztó — 111 
bársonyváll — 107, 171, 194, 198 
beáztat — szövés után vásznat vízbe tesz, hogy összemenjen: ~ (Bt), 


béásztat (Kf, Ny) 169 
bebaboz — kicsi kerek motívumot varr darázsolásra (Mé) 160, 169 
bécsihorgas: ~ (Bh, Jt, Kk), béi̯csihòrgas (K) 20. fk; 171 
bécsikendős — 88. kép; 33, 168 
bécsikeresztes: bécsikërësztës (Nk) 89. kép; 171 
becsíp — levág egy keveset (hímzőszálból) (V, Mé, Nd). 
becsipkelábaz — huroköltéssel körbevarr írásos hímzést, ehhez rög- 


zítik a csipkét: bëcsipkelábaz (Mv) 9 fk 
becsipkéz — tűvel csipkét varr hímzés szélére: bëcsipkéz (Mv) 9. fk; 


265 
bécsirózsa — 88. kép; 171 
bécsirózsás: ~ (Bh, Kf, Nk), bécsiróu̯zsás (Sz), béi̯csiróu̯zsás (Bh, It) 


88. kép; 3. szfk; 57, 255 
bécsitulipános: bécsitulipántos (Kk). 93. kép 
bedarázsol — a ráncolás alapszálait átölti: bédarázsòl (Kk) 241—2. 


kép; 147 
befest — festékkel bevon (bőrt) (Gym, It, Kszt). 
befog — hímzéssel két oldalról rögzít: béi̯fog (It). 
befogal — 48 
befogaz: béfogaz (D, Mv), bëfogaz (Va) 169 
befogazás — vagdalásos hímzés foggal való díszítése (Va). 
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befűz: béfűz 1. fogat varr vagdalásos hímzésre (Mb, K). 2. selyem- 
szállal bevon (pártát) (Mb). 3. szalaggal összehúz (női mellényt) (F). 


behajt — visszatűr (szegélyt a bőrmellényen) (Kszt) 169 
behány — 1. nagy huroköltésekkel levarr (szélt hímzésen v. ruhán): 


~ (Bt), béhány (Mb, Ny, Sz, Kf, Mv), béi̯hány (Zs). 2. kivágott szálvége- 
ket levarr (vagdalásos hímzésen): béhány (M). 3. tűzött csipkét varr: bé- 
hány (Kk, Nk, Bt). 4. Vmilyen szállal vmit bevon: béhány (It, Kp, S) 
158, 249 


behányás — 14. kép; 45 
behurkol — huroköltéssel levarr (Kk) 167 
behúz: béhúz 1. hímzés közben ráncba beölt (Kszt). 2. vmilyen 


anyaggal v. szállal vmit bevon (It, S). 
beissza — magába szívja (a festéket a bőr) (Va). 
békaláb: bíkaláb 1. mintaelem ing kötésében (T, Bt, Nd). 2. minta- 


elem vállfőn (T, Bt, Nd) 94. fk; 165, 187 
békás fejtő — 37 
beken — bevon festékkel (bőrt) (Kszt). 
beköt — hímzéssel két oldalról rögzít (B) 169 
bél — keresztszál (vászonban): ~ (Kszt, D, Jt, S), béi̯l (Ny, Kf) 164, 


186 
bélbevaló — keresztszál (vászonban): ~ (T, Nd), bélbevalóu̯ (Gym, 


Mv). 
beleereszt — beleszab (bőrt ruhába) (Va). 
belehúz — befűz (szirnyot bőrbe): beléhúz (Kk). 
beleköt — kötést varr két vászonszél közé: beléköt (B, It) 252 
beleölt: beleőt (Kszt). 
belerakódik — mintásan rögzítenek (gyöngyöt darázsba): beléi̯rakò- 


dik (M) 166 
bélés — 99 
beleszövődik — belevarródik: belészüvödik (Mé, Nd, T, V). 
belever — keresztfonalat bordával beüt: belévèr (It, K, Ny, S). 
beleverő — keresztfonál vászonban: beléverő (Zs), beléverőü̯ (Kf), 


beléi̯verő (Kp). 
bélfonal — keresztszál vászonban (It, Sz, Mb, K, Gyv, V, Mé, T, Bt, 


Nd). 
belucskoz — megnedvesít (kifeszített mellrevalót) (Gym). 
beöltés — huroköltés a hímzés szélén, amelyre a csipkét varrják: 


bëőtís (Bh). 
beparámázódik — szálvonásos, lyukas sor varródik a vagdalásos hím- 


zés szélére: béparámázódik (Bt) 152—3. kép 
berak — 110 
beráncol — ráncokat rögzít varrással (Mk) 256 
berbécsbőr: bèrbédzsbűr (V, Va). 
berbécsszarva — 198. kép, 36. fk; 93, 164, 165, 187 
berbécsszarvas — 198. kép, 36. fk; 97 
berka — 36 
berlini — kék színű hárász: bërlini (Kf). 
berókánéz — 35. tk; 240. kép; 147, 160 
berostélyoz — 35. tk, 240. kép; 147, 249 
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besorul — vagdalásos hímzésen a négyzeteket alkotó szálakat átölti: 
bésorul (Mv) 152. kép 


bestoppol — vagdalásos hímzésen a négyzeteket alkotó szálakat át- 
ölti: bëstuppòl (Va) 152. kép 


besuhad — 45 
besulykol — 156 
beszeg — 1. a szélén behajtva végigvarr (vagdalásos hímzést): ~ (Nk, 


Sz), bészeg (Kf, V), béi̯szeg (K). 2. szegéllyel lát el (vmely ruhadarabot): 
bëszeg (It, Kk), béi̯szeg (K, F) 158, 162 


beszínel — 1. egyszínű hímzőcérnával mintát varr: ~ (It), bészínël 
(Kp, S). 2. laposöltéssel fogakat varr vagdalásos hímzésre: béi̯színël (Kp) 
250 


beteker — hímzőszállal bevon: bétekèr (Kp). 
betölt — 1. a vagdalásos hímzés ki nem vágott szálait öltéssel átcsa- 


varja: betőt (Va), bëtöt (T), betőü̯t (Ny, Sz), bétőt (F, Mb, D, Gym, Mv), 
béi̯tőü̯t (Kp). 2. a darázs alapját mintásan levarrja: betőt (T, Nk), bëtőt 
(Kszt), bétőt (Kk, Kszt), bétőü̯t (F), béi̯tőt (Zs), béi̯tőü̯t (Va). 3. laposöl- 
téssel bevarrja írásos minta közepét: betőt, bétőt (Kszt). 4. kicsi gyön- 
gyökkel kiegészíti a párta díszítését: ~ (S) 241. kép; 48, 84, 147, 253 


betű — hímzett betű a varrottason, ruhadarabon (rendsz. a tulaj- 
donos neve v. nevének kezdőbetűje) (V, Mé, T, Bt, Nd, K). 


bevarr — hímzett mintákkal teljesen befed: bëvàr (Kk), bevār (Mb). 
bever — 1. vásznat vizesen besulykol v. székhez ver, hogy tömött 


és fodros legyen: ~ (T), bëvèr (S), béver (M, V, Va, Jt, Kk, Kf). 2. bor- 
dával beüt keresztszálat a vászonba (Kp). 3. díszítés céljából befon, át- 
sző (It) 45, 156, 169, 247, 248 


beverő — 156 
beverőszék — az a szék, amelyhez a vizes vásznat verték, hogy fod- 


ros legyen: bëvërőszék (It). 
bibliafedél — rendsz. írással hímzett vászonborító: bibliafëdél (Bh). 
bimbó — 41. tk, 164—5, 216, 219, 227. kép, 19. szfk; 84, 91, 107, 110, 


112, 114, 125, 149, 158, 164, 178, 181, 187, 193 
bimbóöltés — 158, 171, 188 
bimbós — kicsi kerek mintaelemmel díszített (szoknya) (Mb) 168 
bincsó — 41. tk, 164—5, 168, 219. kép; 149, 161, 178, 187 
bincsók — 41. tk, 219. kép; 149 
bincsókos kötés — bimbóval díszített kötés kötényen: bincsókos kötís 


(Bh) 219. kép 
birkabőr — kidolgozott juhbőr szűcsmunkához: bírkabűr (Gym). 
bocskai címeres — (rég) szálánvarrott minta: boskaji címërës (Kf). 
bocskorminta — 90. kép; 58 
bodor — 119, 155, 162 
bodros — fodros, hullámos felületű (vászon) (Mé) 168 
bodrosruha — 112 
bogártelki fog — laposöltéssel hímzett motívum vállfőn (M) 172 
boglár — 243. kép; 124, 125, 164, 187, 251 
bogláros koszorú — szűcshímzés mintaeleme mellrevalón (Va) 251 
bojt — 27. tk; 99, 101, 116, 143, 156, 160, 164, 177, 179, 182, 254 
bokor — 40. tk, 219. kép, 19. szfk, 43, 113, 149, 158, 164, 178, 183, 


187, 192, 251, 254, 256 
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bokorkötés — 3, 219. kép; 102, 103, 113, 160, 171, 183, 194, 195, 198, 
249, 250, 256 


bokréta — 32, 191—4. kép; 40, 41, 49, 52, 91, 93, 95, 97, 164, 178, 
187, 265 


bokrétás — 49. fk; 95, 96, 168 
bokrétázás — szegélyminta vagdalásos hímzésen (Mk, D) 62. fk 
bokros — mintaegységekből álló (összehurkolás) (K, Nk) 19. szfk; 


168 
bokroskötény — 42. tk, 102. fk, 19. szfk; 150, 157 
bokroskötés: bokroskötís (Np, K, Jt) 42. tk, 102. fk, 19. szfk; 254 
bokroskötéses kötő: bokroskötísës (Kp) 102. fk 
bokroskötő — 42. tk, 102. fk 
bokrosrész — mintacsoport a kötény kötésében: bokrosrísz (Mk). 
bolha — 220. kép, 91. fk; 102, 114, 164 
bolhaugrás — 220. kép, 95. fk; 102, 161, 187 
bolti — (ritka) gyárivászon: bóti (Gym, Mv), bóu̯ti (Mv) 168 
bolticsipke — 107 
boltifesték — anilin (bőrfestéshez): bóu̯tifestík (Va). 
boltivászon: bótivászony (Kp, Jt), bòtivászon (Zs), bóu̯tivászon (Va) 


183 
bordó: bòrdo (Sz), bòrdó (Bt, Kp, Va, Kf), bordóu̯ (Kf, It, Va, Zs, Gyv) 


39, 124, 125, 164 
bordópiros —125 
bordűr — 158, 164, 254 
borított csipke — 108, 167; 211. kép 
borjúszájú ing — lobogós ujjú férfiing (B, Va). 
borsó — 23. tk; 152—3. kép; 87, 94, 142, 158, 164, 165, 178, 187 
borsóhím — 23. tk, 152—3. kép; 87, 95, 142, 171, 198 
borsós — borsómotívummal díszített (vagdalásos hímzés) (Jt). 
borsóz: bòrsóz (Sz, Jt), borsóu̯z (Ny) 45, 165 
borsózás: bòrsózás (Sz, Kf), borsóu̯zás (K) 87, 165 
bő: bű (It, Mv) 183 
bőgatya: ~ (Mb), bűgatya (Mé, Bt, Zs, V, Nd, Sz, Kp, B, Bh, Kf, 


Gyv, Kk, Gym, Mv, T, Nk), bűgagya (It) 105, 155, 260 
bőing —100, 101 
bölcsős — (rég) szálánvarrott minta: bőcsős (Kf). 
bölcsős liliomos — szálánvarrott minta: bőcsős lilijomos (Kf). 
bőr — szűcsmunkához kikészített állatbőr: bűr (Kal.) 156, 164, 176, 


257, 262 
bőrgomb — bőrrel bevont gomb mellrevalón (Va). 
bőrszerelés — rátétdísz bőrből a bunda ujján és zsebén (Va). 
bőség — 108 
bőujj — lobogósing ujja: bűúj (Ny). 
bőujjú ing — 100, 105, 152, 260 
bőujjú gyolcsing — (rég) a testtől elálló ujjú, gyolcsból készült férfi- 


ing: bűúju gyòcsing (V, Bt). 
búb — 15. tk, 33, 214, 216—7. kép; 103, 109, 112, 137, 178, 188, 193, 


255 
búbos — 216—7. kép; 44, 168, 254 
búbos kötés — hímzett kötésminta a búb nevű mintaelemmel (M). 
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bújbelé — 106, 155, 164 
bújka — 38, 106 
búkötő — 100, 188 
bulándré — 29. tk; 144, 155, 164 
buta — 39 
butarózsa — (rég) darázsminta: butaróu̯zsa (Zs) 187 
butykó — 41. tk, 219. kép; 149, 155, 187 
butykós — szálvonással és hímzéssel készült minta ingujjban és 


ingvállban (Bt, Kf). 
butykós kötés — hímzett kötésminta (kötényen, ingen): butykós kö- 


tís (Nd, Ny). 
búza — mintaelem cifradarázsban (Va) 103. fk; 164, 187 
búzafej — 103. fk; 165 
búzafejes szedés — összeráncolás módja a darázs alatt: búzafejes 


szëdís (Kszt). 
búzafő — 103. fk; 110, 155, 161, 187 
búzafős lepedő — 56. fk; 96 
búzahím — ráncokat rögzítő mintaelem a darázs mellett (Gyv). 
búzavirág — 103. fk; 165 
buziás vászon — 36, 174 
 
cakk — 1. félkörösen hímzett írásos motívum (Bh). 2. az írásos szé- 


lét díszítő hímzett csipke félkörös pereme (Bh). 3. a bokorkötés kiugró 
csücske (Bh). 4. rátétdísz pántlikáskötényen (It) 21, 219. kép; 54, 114 


cakken — hímzett csipke vagdalásos lepedő szélén: cakkën (B). 
cakkenos — cakkal díszített (motívum, hímzés): cakkënyos (Kp, Bh). 
cakkenos közép — cakkos szélű írásos minta: cakkënyos közép (Gym). 
cakkos — 21, 219. kép; 80 
cakkosminta — szögletes vonalakkal tagolt írásos minta (Kf). 
cérna — 37, 158, 176 
cérnavászon — 5. tk; 131, 174, 248 
cérnáz — 20. tk; 141, 166 
cérnázás — 20. tk, 152. kép; 84, 141 
cibókás — vagdalásos motívum (Kp) 37. fk; 96 
cifra — 37, 179, 180, 183, 248 
cifrabokor — olyan kötés a kötényen, melynek egységeit más-más 


színnel varrták (B) 251 
cifrabokrétás szénvonós — vagdalásos ingujjminta (Kf). 
cifra borsóhím — két parámasor közti dísz, melyet úgy varrnak, 


hogy kivágáskor kerek nyílás lesz a kivarrt szálak között (Nd) 152—3. 
kép; 183, 184 


cifrabújka — gyönggyel és ún. prófétával díszített bújka (Nd, Kk). 
cifradarázs — 36. tk, 106—7. fk, 19. szfk; 110, 147, 183 
cifradaróc — 106, 183 
cifrafog — 161. kép; 90, 102 
cifragúnya — színes hímzéssel díszített ünnepi öltözet (Mv). 
cifrakötés — 125. kép; 115, 183, 251 
cifrakötéses — színes, többnyire növényi motívumokkal hímzett kö- 


tésű (kötény): cifrakötísës (B, Gym). 
cifrakötő — 42. tk; 112, 150 
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cifralepedő — 10. tk, 4. fk; 40, 134, 155, 183, 184 
cifralepedő alj — az ágyterítő lepedő rendsz. vagdalásossal hímzett 


alsó sávja: cifralepödő āj (Mv). 
cifralevél — 174. kép; 91, 183 
ciframajoránna — 46. kép; 51, 58 
ciframellrevaló — 243—6. kép, 134. fk, 23. szfk; 124, 183 
cifra nyakravaló — 105 
cifrapántlika — 107, 260 
cifrarózsa — 1. vagdalásos motívum (B). 2. színes minta szoknya rán- 


colásán (It) 75. fk; 93, 183, 184 
cifrarózsás — színes rózsaminta darázson (Zs). 
cifraruha — 112, 119 
cifraság — 1. hímzésminta, dísz (Kszt, Mé, Nk). 2. cifra ruha (Mv). 
cifrasurc — 119, 183 
cifraszedés — színes, növényi motívumokkal díszített darázs: cifra- 


szëdís (B). 
cifraszék — 46 
cifraszoknya — 112 
cifraszűr — rátéttel díszített szűr (Kszt). 
cifravirág — 110, 250 
cifrázik — rikítóan színes mintákat varr, rikítóan öltözködik (Bt, 


Kf). 
cifrazsebkendő — a sarkaiban virágmintával díszített zsebkendő (Nm). 
cikkescsillag — 243. kép; 124 
címer — 1. női mellrevalót díszítő minta: címër (Kk, Bh, Nd, Gym, 


Kszt). 2. írásos mintaelem: címër (Bh) 243. kép; 164, 188, 251, 263 
címeres — 65. kép; 58 
címeres tulipán — írásos motívum: címërës tulipánt (Mv). 
citromsárga — 39, 188 
condra — 32. tk; 145, 152, 261 
condrakötő — a condra gallérjának összekötésére szolgáló zsinór 


(Nm, Km) 106 
condrás — condrába öltözött személy (Kk) 168 
 
csap — nedves vásznat székhez v. kőhöz ver, hogy fodros legyen (B) 


164 
csápsza — gyönggyel díszített főkötő (B). 
császárszakáll — 110, 115, 187 
császárszakállas — virágmotívummal díszített (kötés kötényen) (Nk). 
csavarás — matring (hímzőszál) (K, Kp) 167, 254 
csecs — 216—7. kép; 112, 161, 188 
csecsez — kicsi kerek mintát varr (a szoknya ráncolására): csëcsëz (Bh). 
csengő — vagdalásos mintaelem: cséngőü̯ (Mb) 140. kép; 87, 97 
csengős — 140. kép 
cserelevél — 91, 187 
csereleveles — 149. kép; 87, 94, 254 
cserép — 163. kép; 52, 164, 188 
cseresznyemag — mintaelem női mellrevalón (Nk) 187 
cseresznyemag forma — mintaelem női mellrevalón (Nk). 
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cserfaleveles — szálánvarrott minta: csërfaleveles (K), csèrfaleveles, 
cserfalëvëles (Zs). 


csetenyefás — (rég) írásos vállfőminta: csëtinyefás (Kf). 
csigagyöngy — 99, 184, 188 
csigagyöngyös — csigagyönggyel díszített (párta) 
csík — 82, 161 
csikós — szálánvarrott minta két szembenálló stilizált lóalakkal (Sz. 


Kf). 
csíkos — 20. fk; 82 
csillag — 16. tk, 150—1. kép, 28, 50, 69, 131. fk; 87, 91, 96, 97, 98, 99, 


101, 105, 124, 125, 138, 158, 164, 177, 178, 182, 188, 263 
csillagos — 16. tk, 27, 29, 79. fk; 94, 95, 97, 138 
csillagos mellrevaló — 132—3. fk; 124 
csillagozás — szálánvarrott motívum a kisnyárszai mintán (K). 
csillagpillangó — csillag alakú csillogó lemezke pártán (Nd) 188 
csillagrózsa — 16. tk, 129. kép, 134. fk; 51, 82, 124, 138, 188 
csillagvirág — 111, 187 
csillámpozó — 28. tk; 144 
csimbók — 41. tk, 219—20. kép; 149 
csimbókoz — kicsi mintával díszít (kötést kötényen) (Ny). 
csipafog — (rég) vagdalásos mintaelem (Kf) 188 
csipke — 1. ráncokat rögzítő mintaelem önállóan v. a darázs mellett 


(Bt, M, Nd, Kp, Nk, Kk, Zs). 2. tűvel hímzett csipke főként írásos var- 
rottasok szélén (Fsz, Km, It, Mb, Sz, Zs). 3. kontyoláskor a fátyollal és 
főkötővel együtt kötött gyöngyös fejrevaló (Kk, M, Mv, Kp, Mé, V). 4. fe- 
kete rátétdísz ingvállon, bújkán (F, Nk, Mv, K). 5. piros rátétdísz csipkés- 
mellrevalón (B, Mv, Kszt). 6. rátétdísz pántlikáskötényen és a férfiak 
kötényén (It, Kk, Nk, Np). 7. csipkézett gombház a női mellrevalón (It, 
Kszt, Mé). 8. írásos mintaelem (Mv). 9. tűzött csipke ingujj kötésében 
(Nk) 34. tk, 21, 212, 242. kép, 9, 20, 32, 101, 121, 127—8. fk; 39, 41, 54, 
80, 95, 102, 103, 107, 110, 116, 119, 146, 165, 177, 179, 193, 194, 249, 253, 
260, 265 


csipkedarázs — 90. fk; 102 
csipkefog — 102 
csipkefőkötő — kontyoláskor a fátyol alá kötött gyöngyös fejrevaló: 


csipkefükötő (Nk). 
csipkehegy — 102 
csipkekötő — keskeny pántlika a párta alatt (Nd). 
csipkeláb — 9, 20, 81. fk; 41, 188, 265 
csipkés — csipke rátéttel díszített női mellrevaló (Bh) 128—9. fk 
csipkésfog — 156. kép; 90 
csipkésmellrevaló: csipkésmērevaló (Nd, Kp, B, Ny, Gym, Mv, Sz, 


Kf), csipkéi̯smērevalóu̯ (K) 128—9. fk; 107, 171, 198, 263 
csipkés szél — horgolt csipkével díszített szél: csipkés szíl (Kszt). 
csipkésváll — 107 
csipkevágó — csipkézett élű, félkör alakú szűcsszerszám, mellyel a 


bőrmellények gombházát csipkésre vágják (Va) 171 
csipkéz — 54, 165, 166 
csipkézés — 45 
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csipkéző — csipkézett élű, félkör alakú szűcsszerszám, mellyel a bőr- 
mellények gombházát csipkésre vágják: ~ (Kszt), csipkézőü̯ (Bh) 165 
263 


csók — (rég) az ing két hónalj-betoldása közül az alsó (Kf). 
csokor 27. tk, 110. fk; 41, 98, 106, 143, 182 
csokroskendő — 98, 161 
csomó — kiugró gyöngydísz pártán (Nd. Kp) 164, 250 
csónak — írásos motívum nagyabroszon: csóu̯nak (Mv) 9. fk; 164, 188, 


265 
csónakforma — 9. fk; 52, 188 
csontgyűszű — 40 
csög — 45, 155, 162, 164 
csögösbokor — olyan kötés kötényen, melynek egységei bizonyos tá- 


volságra vannak egymástól (Zs) 123. fk. 
csögöz — bogot köt (hímzőszálra) (Bt, Gyv, Kf, Sz). 
csögrekötés — átcsavarásos technikával hímzett vállfőkötés: csögre- 


kötís (Bt, Nd). 
csúp — 40, 99, 164 
csurdébojt — 101 
csutkós — írásos minta (Kf). 
csüngő — 106, 165, 167 
csüngős — lelógó (gyöngydísz, rátét): ~ (S), csüngőü̯s (Mk). 
csüngősbújka — olyan bújka, melyen lelógó gyöngydísz van (S) 106 
csüngősváll — 107 
 
dália — 111, 147, 187, 257 
damaszt — lenből, pamutból mintásan szőtt, ritkán hímzésre is hasz- 


nált kelme: damasz (K). 
darázs — 36. tk, 241—2. kép, 95—6. fk; 37, 81, 101, 102, 103, 109, 


147, 164, 165, 175, 187, 193, 194, 250, 253, 256 
darázsminta — átcsavarásos hímzés a ráncok rögzítésére (Mv) 171; 


241—2. kép. 
darázsol — 35. tk, 241—2. kép; 119, 147, 165, 167 
darázsolás 35. tk, 241—2. kép; 38, 146, 147, 159, 165, 167 
darázsos — 254, 259 
darázsos kötő — darázzsal díszített kötény (Mb). 
darázsú: vmilyen ~ darázzsal díszített (kötény) (Bh). 
daróc — 32. tk; 106, 145, 152, 164 
déemcé pamut — (rég) fényes pamutszál hímzéshez (Mk). — (<DMC) 


37, 99, 109 
déemcés — déemcével varrott (Sz). 
delta — (rég) hímzőcérnaféleség: dëlta (Kszt). 
dereka — köténynek, szoknyának a derekat fedő, rendsz. hímzett 


része: dërëka (Gym, Mb) 186 
derékalj: dëríkāj (K). 
derékbőség: dëríkbűsíg (K). 
deszka — a szűcshímzés eszközeként használt deszkadarab: dëszka, 


dëcka (Gym). 
deszkadarab: dëckadarab (Gym). 
diófagomba — 119 
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diófatapló — diófán növő tapló (bőrfestéshez) (It). 
diósbojt — 101 
dísz — hímzett v. rátét díszítmény (Bh, Nk) 164, 177, 179 
díszes — 1. rátétdísszel v. hímzéssel ellátott: díszës (Bh, Kp). 2. szí- 


nes: díszës (Bh) 168 
díszesbújka — rátétdísszel (gombokkal, gyöngyökkel) ellátott bújka: 


diszëzsbújka (Mv). 
díszít — 1. rátétdísszel ellát (K, Mb, Mv). 2. hímez (Bh). 
díszítés — hímzés: díszitís (Kszt). 
díszkendő — (új) szobadíszként használt hímzett kendő (Va). 
díszpárna — 41 
díványpárna — 14—7, 66. fk; 41, 253 
dokk — 36 
dorombos — (rég) írásos minta (Kf). 
dörzsöl — bedörzsöl festéket (bőrbe) (Gym) 164 
drapéria — 42 
drappdokk — (új) drapp színű, hímzésre használt zsávoly (Bh). 
dressz — 106 
dróttű — 39 
dufla — nagyon díszes (Ny) 155, 162 
duflamajoránna — írásos motívum (Mv) 31. kép 
dulándlé — 29. tk; 38, 98, 99, 144, 182 
duplagörgina — 124, 183, 184 
duplahurok — 13. tk, 16. kép; 136, 183 
duplakerekszem — 18. tk, 12. kép 
duplakeresztszem — 18. tk, 12. kép; 139 
duplamajoránna — 31. kép; 49, 56 
dupla nagyszarufa — pántlikából készült rátét kötény szélén (Kp) 


124. fk 
duplasujta — 19. kép; 87 
duplaszarufás — 233. kép 
duplaszerelés — kettős rátétdísz kozsókon (Va) 251 
duplatűzés — ránc kétsoros rögzítése (szoknyán): duplatűzís (Kp). 
dupláz — öltést megkettőz (Gym) 166 
duplazsinór — 19. kép; 49, 56, 57, 68, 76, 183 
dús — 46 
dűlős — 118. fk; 110 
 
egérfüles — (rég) szálánvarrott minta: egérfiles (Kf). 
egérnyom — 186. kép; 91 
egészbarna — sötétbarna (Va). 
egész langyos — nagyon langyos (bőrfesték): egísz lanygyos (It). 
égszínkék — 38 
egybokros — egy kötéssel díszített kötény: ëgybokros (Kk, Kszt) 


102. fk; 259 
egybokros ing — 102 
egybúbos — 216. kép; 112 
egyenes — 18. kép; 108 
egyenes barackmagos — (rég) darázsminta: ëgyënës barackmagos (Kf). 
egyenes darázs — 99. fk 
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egyenes paráma — 152—3. kép; 87, 183 
egyenes zsinór — 18. kép; 48, 57, 183 
egyenget — kiszámol, beoszt (mintát) (Va). 
egyes — 221. kép; 35, 114 
egyespók — elkülönített kerek motívum szoknya ráncolásán: ëggyes- 


pók (Gyv) 216. kép 
egykabolás: ëtykabolás (Gyv) 231. kép 
egymákú: ëgymáku (Kf) 177. kép 
egypénzű — 177. kép 
egypókos — 216. kép; 112 
egypúpos — 216. kép; 112 
egyrend csillagos — 246. kép; 124, 172, 257 
egyrendes fog — 123. kép; 82 
egyrendes hárászosing — 89. fk; 100, 102 
egyrendes kötény — olyan pántlikáskötény, melyen rátétdíszként egy 


rend szalag van: ëgyrëndës kötény (Kp). 
egyrendtöltéses lepedő — 78. fk; 97 
egyrendtöltéses tábláslepedő — 76. fk 
egyrózsás — 110; 16. tk 
egyszín: ëtyszín (Bh, K, Kp) 250 
egyszínű — 37, 183 
egyszíves — 103. kép; 68 
eladogat — rendre másoknak elad (varrottast) 
elegyes — 6. tk; 35, 132, 133, 152 
elegyes lepedő — elegyesvászonból szőtt lepedő: ëgyëles lepedő (V) 
elegyesvászon — 5—6. tk; 34, 35, 131, 132, 156, 247, 248 
elfejtőz — 35. tk; 241—2. kép; 109, 147, 169 
elhagyul — megfakul (Mé, T, V). 
elhány — 35. tk; 241—2. kép; 109, 147, 161, 253 
elhányás — tűzött csipke alapja (B, T). 
elhasít: ~ (Ny, Zs), ēhasit (K). 
elhurbol — viseléssel elszaggat (ruhát) (It, Bt, M, T, V) 169 
eljártat — többször körbe haladva gyönggyel díszít: ējártat (B). 
ella — selyemcérna márkája (Mb) 253 
elnagyol — 20. tk, 152—3. kép; 141, 169 
elnyomorít — 45 
elnyújt — 169 
eloszt — arányosan elhelyez (mintát, rátétdíszt) (Gym, Mk). 
elő — elülső része (ruhának) 164 
előöltés: előőtís 1. vonalszerű motívumok hímzésére használt öltés 


(Bt, Kf, Kk, Nk). 2. duplakeresztszemes öltés (Nk) 10, 12. kép 
elsőfogas — laposöltéssel varrt motívum vállfőspárnán: elsőü̯fogas 


(K) 21. fk 
elszab — 250 
elszálal — szálszámolást elvét (Fsz) 83, 169 
elválaszt — mintaegységeket elkülönít (Mv). 
eper — 104. fk; 111, 187 
epres — (új) darázsminta kötényen: eprës (Kszt) 104. fk 
esztováta: ësztováta (Asz, Nm, Fsz), isztováta (Km). 
ezüstgyöngy — fényes, fehér gyöngy (pártán) (Kp) 186 
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ezüstgyűszű — 40 
ezüstszál — ezüstös színű szál (rátét pártán) (S). 
ezüstszalag — ezüstös szalag (pártán) (S). 
 
fa — 47 
fagomb — gyöngyös bojt készítéséhez használt gomb (S). 
fagubó — gyöngyös bojt szárára rakott, selyemmel bevont dísz (Kp). 
falvédő: ~ (Zs, Nk, Gym, Bt, Sz, Bh, Gyv, Kk, Kf), falvéi̯dő (Kp), 


fàlvédőü̯ (Sz), falvídő (Kf, Kszt) 18. fk, 5. szfk; 42, 158, 162, 170, 255 
faorsó — minta írásához használt orsó (Bh). 
faragásos doboz — fából készült, fényezett, faragott kazetta (Kf). 
farkasfog — 160. kép; 82, 90, 187 
farkasfogas 1. farkasfoggal díszített (V). 2. olyan levéllel díszített, 


melyen kicsi négyzetek maradnak varratlanul (V). 
farkasnyom — (rég) szálánvarrott minta (Kf). 
fátyol — 29. tk; 149, 260 
fátyolkendő — 29. tk; 144, 182, 261 
fátyolkeszkenő — 29. tk; 144, 162 
fecskefarkas: fëcskëfàrkas (It) 7. kép; 43 
fecskefarok — 7. kép, 93. fk; 102, 103, 187 
fehér — 34, 37, 179, 180, 183, 192, 193, 194, 260 
fehérabrosz — vagdalásos asztalterítő: fehírabrosz (Va). 
fehér cérna — vagdalásos hímzéshez használt cérna: fehír cérna (Kf). 
fehér daróc — fehér színű, női daróc (Bh, Va) 183 
fehéredik: fehírëdik (Kk, S). 
fehéres — 19. tk, 152—3. kép; 84, 140, 158, 182, 251 
fehéreses — fehér szálánvarrott lepedő: fehírësës, fejérësës (B). 
fehéreses lepedő — 10. tk; 134 
fehérez — 20. tk; 141, 166 
fehérezés — 20. tk; 141 
fehérít: fehírit (Kk, V) 156 
fehérített vászon — 34, 172 
fehérkeszkenő — 29. tk; 144 
fehér selyemszoknya: fehír sejëmszoknya (Kf). 
fehérszoknya — (ritka) alsószoknya (muszuj alá): fehírszoknya (Bh). 
fehér szőrkendő — 98, 261 
fehérvászon — 183 
fejkötő — gyönggyel díszített, a fátyol alá tett fejdísz (Mv). 
fejtő — 37, 109, 176, 247, 265 
fejtős — szőttes: ~ (Kk, Nd, Nk), fèjtős (Gyv, Kk, Zs), fèjtőü̯s (K, 


Ny) 37, 43, 168 
fejtős abrosz — 172 
fejtős vászon — szőttes mintájú vászon: fèjtőü̯s vászony (Gyv). 
feitőz — széles laposöltéssel alapot varr (darázsnak) (T) 166 
fekete — 37, 38, 106, 125, 179, 180, 183, 192, 193, 194 
feketehárászos ing — 102 
feketehárászú ing — fekete hárásszal kivarrt vállfősing (Kf). 
félágú — (rég) írásos minta (Ny, Kf, Gym, Mv). 
felakaszt — derékhoz tűz (muszujt): fëlakaszt (D) 169 
félbarackmag — 188. kép; 93 
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félbe — félig készen: féi̯lbe (K). 
félbimbó — 166. kép 
félbokor — cikcakkos szélű motívum a szegély megerősítésére (Kk, 


Mv). 
félenoldalas — 79. fk; 97, 168 
félenparáma— 152—3. kép; 87, 183 
félenrózsás — (rég) vagdalásos minta: félënrózsás (Kf). 
félentöltéses — (rég) cikcakkos vagdalásos minta (ingujjon): félintőtí- 


sës (Kf). 
felfeléfoglalós — 122. fk; 110 
felfog — hozzáerősít vmit vmihez: fëlfog (Mv). 
felfőz — felforral (festéket a szűcsmunkához) (It). 
felfűz — cérnaszálra v. drótra húzva felerősít (gyöngyöt pártára): fël- 


fűz (K). 
felhagy — népviseletet városi öltözetre cserél (V, Mé, Bt, M). 
felhajt — felvarr (kötény, szoknya aljat): fëlhàjt (Gym), fölhàjt (Mb). 
felhasít — csíkokra szabdal: fëlhasit (Kszt). 
félhurok: félurok (Kk, Nk) 183 
féling — hímzéssel alig díszített gyereking (D, Ny, Kf). 
felkezd — divatba hoz: fëlkezd (Mv) 169 
félmacskanyom — 185. kép; 91, 93 
felold — vegyileg old (festékport) (It) 169 
felplüssoz — plüss szegéllyel lát el (kozsókot): fëlplüssöz (Kszt) 169 
felrak: fērak (It) 41 
félrózsa — 190, 192. kép; 93, 192 
félrózsás — félrózsával díszített (Kf). 
felső közép — mellrevaló hátának felső része: fëlső közép (Bh). 
felsőujj — kozsók ujjának felső része: fëlsöuj (Kszt) 183 
félsujta — olyan öltés, melynek csak egyik végén van hurok (Bh). 
felszed — 1. ráncol: fèszed (V, Mé, T, M). 2. nyújtószálat a mintának 


megfelelően felemel: fëlszëd (Np). 
felszeg — felvarr: fëszeg (K). 
félszél — vászonszél fele: félszíl (Mb) 171 
felszerel — bőr rátéttel díszít (mellrevalót): fëlszërël (Kk). 
felteker — felcsavar (hímzőszálat) (Kp). 
feltűz — derékba tűz (muszujt): fëltűz (Mk). 
felvagdal: fëlvagdàl (Mv). 
felvarr — 1. varrással felerősít: fëlvār (Kp), fölvàr (S). 2. gépi varrás- 


sal felerősít: fèlvār (Va), fëlvār (Va, Kszt). 3. mintát hímez: fëlvār (F). 
felvarródik — kihímeződik: fëlvāróu̯dik (K). 
felvesz: fëlvësz (Mk, Bh, Gym) 47 
felvetés — szegély felvarrása (kozsókra): fèlvetís (Kszt). 
félzsinór — 48, 183 
fémcérna — fényes hímzőcérna (Gyv) 186 
fémlik — fénylik (a hímzőszál): fímlik (Kp) 167 
fényes: fínyes (Np), fínyës (B, Kp, Nk). 
fényes gyöngy — (M) 249 
fénygyapot — (rég) vagdalásos hímzéshez használt fényes pamutszál 


(Mb). 
fenyőágas — 33. fk, 94 
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fenyőkörte — 52. kép, 9. fk; 41, 52, 155, 187, 265 
fénypamut — fényes pamutszál vagdalásos hímzéshez: ~ (B, Bt, 


Gym), fémpamut (B), féi̯mpamut (K). 
férc: fírc (Kk, Nk) 36. tk, 241—2. kép; 147, 175, 260 
fércel: fírcel (Zs), fírcël (Mk), fűrcöl (S) 110, 155 
fércelés — ideiglenes varrás, mellyel papírt erősítenek a kötény fo- 


nákjára, hogy tartsa az öltéseket (Zs). 
féreg — 20. tk, 152—3. kép; 84, 160, 187 
férfi bekötősmellrevaló — ujjatlan, csak a szegélyén hímzett bőrmel- 


lény: férfi bekötősmērevaló (Kszt). 
férfiing — 105 
férfi koszorús — 245. kép; 124, 257 
férfimellény — ujjatlan, kevés hímzéssel díszített bőrmellény (Va). 
férfimellrevaló: férfimērevaló ((It, Nk) 245. kép 
férgez — 20. tk, 152—3. kép; 84, 141 
férgezés — 20. tk, 152—3. kép; 84, 141 
fersing — 105, 111, 155 
fest — 164, 262, 265 
festék — 119 
festékes — festékkel bekent (bőr): festíkës (Kszt). 
festés: festís (It, Kszt). 
fésűtartó — 42 
ficsirgózik — 7. tk; 133, 156, 166 
firhang — 42, 248 
flanell — 155 
flitter — 28. tk; 143, 144, 181 
flitterez — flitterekkel díszít: flittërëz (S) 166 
flutura — 160 
fodor — 1. fodros, hullámos felületű (Nd, B, Zs, Bh, Kf, Gym). 2. redő 


(B, S) 119, 132, 179, 180, 194 
fodorgyapot — 25 
fodorság — vászon fodros felülete (Gyv). 
fodorvászon — 5. tk; 34, 35, 131, 132, 156, 170, 174, 184, 197, 247, 


248, 253, 254, 262, 264 
fodros — hullámos felületű (vászon) (V, Bt, Mb) 247 
fodrosgyapot — fodorvászonhoz használt pamutszál (Mé, F). 
fodroskötő — redős kötény (nagyobb lányoknak): fodroskötőü̯ (Ny). 
fog1 —foltot hagy (színes hímzőszál) (Bt) 164 
fog2 — 159—61. kép; 80, 82, 84, 90, 91, 93, 102, 103, 161, 177, 178, 188 
fogal — fogat varr (Sz, Ny) 167 
fogalás — fogak varrása (Sz, Kp, Ny, S). 
fogas — foggal díszített (hímzés) (T, K) 168 
fogasbokréta — levelekből alakított, laposöltéssel varrt minta vag- 


dalásos hímzésen (Bt). 
fogaskötés — bokorkötéshez hasonló összevarrási mód női ingen: fo- 


gaskötís (Kk). 
fogasrózsás — laposöltésekkel varrt rózsaminta vagdalásos hímzésen: 


fogasróu̯zsás (K). 
fogassasujta — 135. kép; 48, 87, 90 
fogaz — 45 
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fogazás — 37, 54, 62, 96, 97 
foglaló — 26. tk, 195. kép; 103, 110, 143, 167, 177, 178, 188 
foglalós — 26. tk, 195. kép, 70. fk; 44, 87, 93, 94, 102, 105, 143, 167, 


249, 260 
foglalósdarázs — 26. tk, 122. fk; 110, 143, 171 
foglalóshányás — 26. tk; 110, 143 
foglalós szálvonás — 143 
foglalósvarrás — 26. tk 
foka — 39 
folyó — 20. kép; 49, 76, 78, 105, 178 
folyóág — (rég) vállfőminta: fojóág (Kf). 
folyórózsás — (ritka) írásos minta abroszon: fojóróu̯zsás (Mv). 
folyótulipános — (új) vagdalásos minta: fojótulipántos (Mv). 
fonákja — hímzés, ruhaanyag visszája 
fonal — 34, 35 
fonalas vászon — 131; 4. tk 
fonalvászon — 4. tk; 131 
fonódik — szirnyot összefonnak bőrhímzéshez: fonóu̯dik (Bh) 166 
fonóház — 167, 259 
fonottas — (rég) szálánvarrott minta (torockói eredetű) (Kf) 167 
forgat — 45 
forgócsillag — 243. kép; 124, 167, 171 
forgórózsa — 130, 243. kép; 51, 57, 82, 124, 167, 251, 257 
forgórózsás — 87. kép; 57 
forintos rózsás — (rég) vagdalásos mintaelem (Mb) 253 
forma — 45, 161, 177, 178 
formál — 1. mintát alakít (Kal.). 2. lemásol (mintát) 167 
formás — mintás (T). 
foszlik — hímzőszál kibomlik (Kszt, T). 
főkötő: ~ (V, S), fökötő (Mé), fűkötő (V, Nd, M, Kp, Nk, Sz, Kk, 


Bt), fükötő (It, Kk), fűkötőü̯ (B), fíkötő (Bh), fíkötőü̯ (F, D, K) 99, 155, 
171, 188 


földje — 8. tk; 37, 41, 133, 252, 265 
földű: fődü (V, B, Kk), főggyü (Kp), főü̯ggyü (Kp, Zs). 
fukszia — 253. fk; 95, 111, 187 
fuksziás — 42—5, 53. fk; 95, 96, 168 
furkóing — 155 
furulya — 163. kép; 90, 188 
fuserál — 45 
futó — 2. fk; 41, 57, 165, 167, 185, 258 
futórózsa — vagdalásos mintaelem (Np) 187 
futóvirág — (új) szűcshímzés mintája bőrmellény szegélyén (Kszt) 187, 


257 
függöny — 42 
fül — 15, 41. tk, 33, 219. kép; 137, 149, 161, 188, 252 
füles — füllel díszített (írásos minta): files (Kk) 27. kép 
fűrészfog — 159. kép; 90, 188 
fütyögő lepedő — 10. tk, 3. fk; 134 
fűzés, fűzis (Mb, K) 15. fk; 167 
fűző — gyapjúzsinór a lájbi összefűzésére (Nm). 
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galambos — 96, l68 
galand — keskeny pántlika (M, Sz, Mv). 
gálántos: gélántos (Kf, Mv) 86. fk, 13. szfk; 98 
gallér — 1. az ing nyak körüli, hímzett része. 2. kozsók nyak körüli 


része (Kk, Kszt). 3. muszuj, kötény, szoknya felső, kemény része (V, M, 
Va, D). 4. vállfő felső része (Mv) 177, 249, 251, 259 


gallérozás — kozsóknak gallérral való ellátása (Kszt). 
gallérszíj — mellrevalónak a gallért övező része: gallérsziju (Bh). 
garnitúra — (új) varrott darabokból álló készlet (Bh). 
gatya — bőgatya 260 
gatyagallér — a gatya felső, ráncokat összefogó része. 
gatyapálha — 106 
gatyás — bőgatyába öltözött (személy) (Mk). 
gatyás bokrétás — vagdalásos mintaelem (lepedőn, ingujjon) (D, Kszt). 
gatyás varrás — (ritka) vagdalásos minta: gatyás vārás (K). 
gatyaszél — bőgatya elbontott, varráshoz használt anyaga: gatyaszíl 


(Kf). 
gatyaület — 106, 255 
gazdag — 46, 186 
gazdakendő — 74. fk; 42, 95, 155, 171 
gép — 185 
gépel — varrógéppel varr: géi̯pël (Bh) 167 
gerezdes — (rég) darázsminta muszujon, kötényen: gërëzdës (It). 
gidóbőr — szűcsmunkához használt gidabőr: gidóbűr (Gym). 
gircsál — 7. tk 
gircsálódik — 7. tk; 133, 156, 166 
gircsijálódik — 7. tk 
gircsás — összebogozódott (fonal): gi̬rcsás (Sz), gircses (Nd). 
gircsijás — (Bt). 
gólyás — 96 
gomb — 243. kép; 125 
gomba — bőrfestéshez használt tapló (It) 165 
gombás — 50. fk; 91, 165, 168 
gombás lepedő — vagdalásos, gombás mintájú lepedő (F) 50. fk 
gombház — kozsóknak, mellrevalónak az a része, ahová a gombot 


kell begombolni (Va, Gym) 188, 263 
gombos — gombbal ellátott (mellrevaló) (Mv). 
gombos bújka — 106 
gombostű — színes fejű, díszként használt tű (Nm). 
gondolatforma — írásos vállfőminta (Bt, Kf) 188 
göcs — bog (hímzőfonálon) (T). 
göcsöz — bogot köt (hímzőszálra) (T). 
görbéselés — 34. tk, 208. kép; 146, 256 
görgina — 243. kép, 131. fk; 124, 125, 156, 178, 251, 263 
görginás — 243. kép; 257 
görginás ág — írásos minta (Bh). 
göröngyözik — fodrossá válik (vászon) (Kf). 
gránátalmás — 112. kép; 52, 63 
gubicshárász — 36 
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gubó — selyembojtra rátétként használt kerek fácska (Kp). 
gúnya — 1. ruha, öltözet. 2. ágynemű (V) 149 
 
gyapjú — 112 
gyapjúfonal — hímzésre is használt gyapjúból font szál (Kf). 
gyapjúruha — (rég) gyapjúból szőtt kötény (Kk). 
gyapot: gyapott 1. gyapotszál szövéshez. 2. gyapotvászon (B, Mk) 132 
gyapotos — 132, 168 
gyapotosgatya — gyapotvászonból készült bőgatya: gyapottazsgatya 


(Gym) 262 
gyapotosvászon — 6. tk; 35 
gyapotgatya — gyapotvászonból készült bőgatya (Gyv, Kf, Mk, Mv). 
gyapotgyolcs — 5. tk; 131, 132 
gyapotgyolcs pendely — 105, 172 
gyapotszál — szövéshez használt pamutszál (Bt) 247 
gyapotszál-vászon — pamutszálból szőtt vászon (Bt, Nd). 
gyapotvászon — 5. tk; 34, 35, 41, 131, 176, 248, 253 
gyári csipke — 168 
gyász — 1. sötét színű ruha (Kal.). 2. fehér ruha (K, Kk). 
gyászos — 38, 184, 193, 194, 260 
gyászos darázsos — 109 
gyászos pendely: gyászos penygyel (Asz), gyászos pendèj (Nm, Km). 
gyertyás — 72. kép; 62, 192 
gyolcs: gyócs (V, T, Bt, Nd, It, Kp, Va, Bh, Mk, Gyv, Kk), gyóu̯cs 


(M, It, F, K, Bh, S). 
gyolcsfersing: gyócsfèrsing (V, M, Nk, Kk), gyócsfërsing (Mb, Kk, 


Gym, M, Kf, Nk, Mk), gyòsfërsing (Mv), gyóu̯csfërsing (M, Sz, Ny) 176 
gyolcsfersinges: gyócsfërsingës (Mk) 38, 111, 162, 259, 260 
gyolcsing: gyócsing (V, Kf), gyóu̯csing (Zs, Mk). 
gyolcsingelejébe való — női mellény elejét keresztben átfogó díszes 


pántlika: gyócsingelejibe való (Kf). 
gyolcsingelő — női mellény elejét keresztben átfogó díszes pántlika: 


gyócsingeló (Ny, S). 
gyolcslepedő — 134 
gyolcspendely — 105 
gyolcsvászon — pamutszálból házilag szőtt vászon: gyócsvászon (V) 


247 
gyöngy — 110, 157, 177, 179, 194, 248, 249, 250 
gyöngybojt — 27. tk 
gyöngykötés — 113, 184 
gyöngykötő — 99 
gyöngyös — gyönggyel díszített (ruha) (Kk, Nk) 94, 168, 260 
gyöngyös bojt — gyönggyel díszített bojt (a legények sapkáján) (Nm). 
gyöngyös bújka — 106 
gyöngyösférc — 110; 110 fk 
gyöngyös lájbi — 33. tk; 107, 146 
gyöngyösszél — 29. fk 
gyöngyös váll — 107 
gyöngyöz — 107, 166 
gyöngyvirág — 116. kép 
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gyöngyvirág koszorú — 103. kép; 110, 172 
gyöngyvirágos — 1. írásos minta (Bh). 2. laposöltéssel varrt tölte- 


lékelem vagdalásos hímzésen (Mb). 3. gyöngyvirágmotívum darázsolás- 
ban (Bh). 


gyöngyvirágoz — 107 
gyufatartó — kivarrott, falra akasztható vászontasak (Bt). 
gyűrű — (rég) mellrevalón rátétként alkalmazott kicsi ringli: gyűrü 


(Mé). 
gyűszű — 39, 40 
 
habékendő — 30. fk; 42, 155, 162, 194 
hagyul — fakul (Fsz). 
hajlósrózsa — 130. kép; 82 
hajlósrózsás — 86. kép 
hajlottrózsás — 86. kép; 57 
hajó — 9. fk; 41, 188, 265 
halottaslepedő — 40, 134, 168 
halpénz — 28. tk; 144, 161, 187 
halszem — sárga, pontszerű fémdísz mellrevalón: hàlszëm (T) 155, 


187 
hályagos borsóhím — 134. kép; 87, 142 
hányás — 1. ráncokat rögzítő és díszítő hímzés kötényen, szoknyán, 


muszujon; darázs (T, Bt, Nd, M, It). 2. a darázs széles öltésekkel varrt 
alapja (V, Mé, It), 3. tűzött csipke alapja vállfős mintán (K). 4. varrotta- 
sok szélét rögzítő öltés (Sz, Kk). 5. olyan öltés, amelynek egyik végét- 
hurokba öltik (Kf) 35—6. tk, 14, 241—2. kép; 48, 54, 81, 110, 147, 167, 
175, 248, 249 


hányásos — darázzsal díszített (kötény, szoknya) (Nd). 
harangcérna — 37, 252 
hárász: ~, hárác (M, B, Mb, D, Bt, Ny, Gyv, Gym) 36, 101, 109, 112, 


125, 145, 176, 249, 256, 263 
hárászkendő: hárászkeszkenyő (Nm). 
hárászkötés — 113, 171 
hárászos — hárásszal hímzett (ing, mellrevaló) (M, Gym) 145, 168 
hárászos bojt — hárászból készített bojt (Nm) 172 
hárászosing — 31. tk; 102, 145 
harisnya — 116, 193, 261 
hármas — 107 
hármasbokor — hármas egységekből álló kötés (kötényen) (Mk) 


223. kép 
hármaspók — 217. kép 
hármaspúpos — 217. kép 
hármasvászon — 35 
háromakasztalatos fog — 62. kép; 90 
hárombokros — 233. kép, 119. fk; 114 
hárombúbos — 217. kép 
háromkötéses kötő: háromkötísës kötő (Fsz) 113 
hárommákú — 181. kép; 91 
háromöltés — 4, 233. kép; 43, 54, 160 
hárompókos — 217. kép 
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hárompúpos — 217. kép, 14, 15. szfk 
háromrendes — három posztócsíkkal díszített (posztónadrág): három- 


rëndës (Mv) 117 
háromrend-rózsás — három sor rózsával díszített (vállfő): három- 


rënd-rózsás (Bt). 
háromrózsás — 55. fk; 110 
háromszálas — vegyesen, két pamut- és egy kenderszálból szőtt (vá- 


szon) (S). 
háromszél — három szél vászonból összevarrt (lepedő) (Bh) 40 
háromszél lepedő — 10. tk; 134 
háromszíves — 71 
hasít — 112 
hasíték: hasitík (ingen) (Fsz). 
hát — ruhának, különösen mellrevalónak a hátat borító, hímzett 


része 
hatcérna — 93. fk; 102, 103 
hatkarikós bújka — 107 
hatos — 23. kép; 36, 137 
házicérna — 171 
háziszőttes: háziszűttes (Ny). 
háziszőttes vászon — (B). 
házivászon: házivászony (Mv) 183, 253 
hegye — 39 
hegyes: hëgyës (tű) (Kal.) 183, 184 
hegyesbokor — 3. kép; 43, 183, 184 
hegyesbokros — hegyesbokorral díszített (kötény): hëgyësbokros (Zs) 


252 
hegyescsillag — nyolcszögű csillagmotívum vagdalásos hímzésen: 


hëgyëscsillag (D, Jt, Ny) 183 
hegyeskötés: hegyeskötís (Bt) 3. kép 
hegyesrózsa — 1. nyolcszögű mintaelem darázsolásban: hëgyësróu̯zsa 


(Zs). 2. nyolcszögű vállfőminta (Mé) 183 
hegyesrózsás — 110, 248 
here— vagdalásos motívum (Ny) 187 
hereleveles — 44 
hereleveles szél: hereleveles szíl (Kszt). 
herés — 31—2. fk; 94 
hétakasztalat — 147. kép; 86 
hétköznapi: héi̯tköznapi (ruha) (Mk). 
hímez — 45, 131, 166 
hímzés — 2. tk; 45, 130, 131, 158 
hímzett mellrevaló — 130—4. fk; 257 
hintókerék — írásos rózsa-minta (Bh) 188 
hintókerekes — 1. vagdalásos rózsa-minta (S, Kf, Mv). 2. vállfő- 


minta (Va). 
holmi — kisebb ruhadarab: hummi (Bt, Kf). 
hólyaggyöngy: hòjaggyönygy (Nd), hóu̯jaggyönygy (K, Kp). 
hólyagos borsóhím — 23. tk, 154. kép. 
horgas — 1. ráncokat rögzítő cikcakkos motívum szoknyán, muszu- 


jon darázs mellett (V, M, Kp, Np, Va, F, K, D, S, Kf, Gyv). 2. vagdalásos 
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szélminta (V, Nd, M, F, Kk, Nk). 3. vállfőminta (Bt, Zs, Nk). 4. hullám- 
vonalszerű írásos minta (Sz, Kk, Nk). 5. S alakú írásos motívum (Bh). 
6. két, a szárával szimmetrikusan összekapcsolt csigavonalból álló írásos 
motívum (Gyv). 7. félkör alakú motívumok szűcshímzésen (Kk) 14, 34. tk, 
23, 25, 203, 206—8, 214, 241—2. kép; 49, 71, 97, 105, 108, 117, 124, 137, 
146, 161, 177, 178 


horgasbécsi — 115. kép; 49, 78 
horgasinyima — 94. fk; 102 
horgasos — 105, 161, 260 
horgaspillangó — flitterből kirakott, hullámvonal alakú dísz (Nd). 
horgasrózsa — 38. kép; 101, 187 
horgastöltés: hòrgastőü̯tís (Kf) 77. fk; 171, 258 
horgastöltéses — 77. fk; 97 
horgastűzés — 34. tk. 208. kép; 108, 146 
horgastűzölés — 34. tk, 208. kép; 108, 110, 112, 146 
horgasvarrás — 34. tk, 208. kép; 146 
horgaszsinór — 14. tk, 21. kép; 49, 56, 57, 137, 183 
horgol — 1. horgolótűvel csipkét készít vagdalásos lepedőre (K). 


2. horgolóvassal bőrt fényesít (Va) 167 
horgolás — horgolt csipke (hímzésen) (Mb). 
horgolt kötés: hòrgòlt kötís (B) 75. fk 
hosszúbojt — 101, 183 
hosszúfokú tű — 39 
hosszúkó — henger alakú (gyöngy bojton) (Nk). 
hosszúkó gomb — 183 
hosszúmellrevaló — ujjatlan, a szélein prémmel szegett és varrással 


díszített női mellény: hosszumērevaló (Gyv, Ny). 
hosszúrózsa — 7. fk 
hosszúzsinór — 18. kép; 49 
hunyadi — hímzett darázsminta (Nd) 168 
hunyadias hányás — 109, 168 
hunyadibújka — Bánffyhunyadon készült, gépi hímzéssel díszített 


piros és zöld mintájú kabátféle (Mé). 
hunyadikötés — 102, 171 
hunyadiszedés — csíkkal díszített hímzett darázs: hunyadiszedís (Kp) 


184 
hunyadizsinór — 18. tk, 139. kép; 139, 140, 182 
hurbol — 155 
hurboló — 115, 162, 167, 185 
hurkosrózsa — 127. fk; 124 
hurok —162 
huroköltés — 13. tk, 16. kép; 136, 155 
hurokra öltés — 13. tk, 16. kép; 136 
hüvelykes — 106 
 
ín — 20. kép 
inas — 1. (ritka) szálánvarrott minta (Gym). 2. olyan írásos minta, 


melyben hullámvonal van (Gym, Mv). 
inasfog — (rég) vagdalásos motívum (Kf) 171 
ing — 38, 177 
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ingelő-pántlika — 107, 172 
inges: ingës (Mk, Nk). 
ingkötő — 101 
ingujj: ingúj (Kal.). 
ingváll — 1. női mellény, pruszlik (K). 2. vállfő (Nk) 145; 31. tk 
ingvállas — vállfővel díszített (ing) (Nk) 168 
ingvállas ing — 31. tk; 145, 260 
inima: inyima (Nm) 126, 216. kép, 93—4. fk; 81, 82, 102, 103, 105, 


160 
ír — 11. tk; 46, 134, 135, 152, 156, 158, 165, 174, 175, 255, 264 
írás — 46, 161, 165 
írásos — 12. tk; 135, 136, 159, 165, 168, 175, 253, 262 
írásosdarázs — 36. tk; 147, 171 
írásos függöny (Gym). 
írásos kendő (Gym). 
írásután — 12—3. tk; 136 
írásutáni — 12. tk; 135, 136 
írásután való — 12. tk; 135, 136 
írás után varr — előrajzolt minta szerint hímez (Mk, Mv). 
írásvarrás — 12. tk; 136 
irha — bársonyossá kidolgozott birkabőr rátétdíszként (Nk). 
irhászolás — 125, 156, 251 
íróasszony — 46, 167 
 
jármas — 81. kép; 76 
jármas kötés — (ritka) jármas mintával díszített kötés lepedőn: jár- 


mas kötís (Sz). 
jártatás — 20. tk; 141, 252 
jegenyés — (rég) szálánvarrott minta: jegënyés (Kf). 
jegy — 1. eljegyzéskor ajándékként adott ruhanemű, varrottas (S). 


2. ismertetőjel ruhaneműn (Kal.). 
jegykötő — menyasszonynak jegyként adott kötény (D, Ny) 114. fk; 


112, 186 
juhászolás — 125, 156, 167, 251 
juhbőr — 119 
 
kabala: kabola — 1. szalmagyöngy (Mé, T, Bt, Nd). 2. cikcakkban 


kirakott szalmagyöngy (V, M). 3. pántlikás kötény sarkain levő négy- 
szögű rátét (It, Gyv) 45. tk; 116, 150, 161, 177, 179, 183, 188 


kabalagyöngy — szalmagyöngy: kabolagyönygy (V, Mé, Bt) 188 
kabalás — cikcakkban kirakott szalmagyönggyel díszített (kötény): 


kabolás (T) 168 
kabalás hányás: kabolás hányás (T) 110, 184 
kabalásos — szalmagyönggyel díszített (kötény): kabolásos (T). 
kabalás ruha — olyan kötény, melyen a pántlika körül szalmagyöngy 


van: kabolás ruha (T) 108. fk; 116 
kacagós — vállfőminta (Kf). 
kacskaringó — 14. tk, 24. kép, 9. fk; 41, 49, 137, 265 
kacskaringós — 24. kép 
kajácson megy — 146; 34. tk 
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kakas — 30—1. fk; 87, 94, 96, 155, 161, 187 
kakasfarok — 202, 205. kép; 101, 187, 249 
kakasfarkú — 202, 205. kép; 105 
kakasos — 31, 63. fk; 94 
kakasosfarkú — vállfőminta: kokasosfarku (Nd) 202. kép 
kakasos lepedő — 31—2. fk; 87, 94, 191, 194 
kakastarajos — 200. kép, 34. fk; 95 
kalapácsfog — laposöltéssel hímzett motívum vagdalásos hímzésen 


(Mv) 157. kép; 171, 188 
kaliba — 1. mák nevű motívum része (vállfőn és vagdalásos hímzé- 


sen) (Mv). 2. pántlikából alakított négyszögű rátét kötény sarkában (Gym, 
Mv) 45. tk, 175—8, 231. kép; 91, 150, 188 


kalibáskötő — 231. kép; 116 
kalibás pántlikáskötő: kalibás pándlikáskötő (Mv). 
kalotaszegi: kalotaszëgi — 1. vagdalásos hímzés (Gyv, Ny, Mb). 


2. dupla keresztszemes hímzés (Bt). 3. tiszta fehér színű vagdalásos hím- 
zés (Mk) 12, 19. tk; 135, 136, 186, 253 


kalotaszegi varrás — 12, 19. tk; 135, 140, 172 
kancsó alá való — (Bh). 
kancsós falvédő — 18. fk; 42, 76 
kancsóterítő — 42 
kanyar — 14. tk; 137, 188 
kanyargó — 142. kép; 86 
kapocs: kapcs (Gym, Kszt). 
káposztás — 53—4. fk, 10. szfk 
kapus — 98—9. kép, 5. szfk; 49, 61, 192, 255 
kard — 97. kép; 51, 188 
kardos — 97. kép; 61, 192, 254, 255 
karika — 112, 188, 194 
karikás — kerek mintával díszített (plüssös mellény) (Kszt) 257 
karikó — 14, 44. tk, 22, 230. kép; 47, 49, 56, 104, 107, 137, 150 
karikós — 230. kép; 107, 116 
karikósbújka — 106 
karmazsin — szűcshímzéshez használt kékes árnyalatú élénkpiros 


bőr (Bh). 
karöltő — 243. kép; 125 
karöltős fersing — kislányok ujj nélküli felsőruhája: karőtős fèrsing 


(Mv). 
kásagyöngy — hímzéshez használt apró, fehér gyöngy (V) 162, 188 
kasztenterítő — (B). 
katedraterítő — templomi szószéket díszítő, varrott terítő: katréta- 


teritő (Bh, Mv) 264 
kávészín — (bőrhímzésen) (B) 188 
kávészínű: kávészínü (B). 
kefetartó — 42 
kék — 37, 38, 179, 180, 192, 194, 195, 254 
kékít — 111, 156 
kékítő — 47, 167, 255 
kék parasztkötő — rátét nélküli kék kötény: kík parasztkötőü̯ (Ny). 
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kék szőrszoknya — kék szövetszoknya: ~ (B), kík szőrszoknya (Zs), 
kík szőü̯rszoknya (K). 


kender: kendër — 1. kenderfonal (V, M, Bh, K, Mv). 2. kendervászon 
(Mk) 186 


kendervászon — 4. tk; 34, 35, 131, 156, 248, 253 
kendő — 1. mintás fejkendő: ~ (It, Zs, Gym, Bt), këndő (It), kendőü̯ 


(B, Mk). 2. hímzett díszkendő: ~ (Mb, K, Gym, Mv), kendőü̯ (Va). 3. tö- 
rülköző: ~ (Va, Nk) 47. fk; 42, 144, 177 


kerekbimbó — 125 
kerekbojt — 101, 183 
kerekcsillag — 124, 183 
kerekfokú — 39 
kerekgyöngy — gömbölyű gyöngy (Kp, Mb) 183 
kereking — 97. fk; 100, 102, 103 
kerek mellrevaló — rövid mellény férfiaknak: kerek mērevaló (Nm). 
kerekrózsa — 131. kép; 82, 124, 183 
kerekrózsás — 110, 260 
kerekszem — 18. tk, 11—2. kép; 139 
kerekszemes — 18. tk, 11—2. kép; 139, 140, 168, 175, 259 
kerekszemes varrás: kërëkszëmes vàrás (It) 12. kép 
kereszt — 45. tk, 231. kép; 150, 188 
keresztszem — 18. tk, 11—2, 192. kép; 83, 93, 101, 133, 158, 162, 171, 


175, 182, 188 
keresztszemes — 18. tk, 11—2. kép 
keresztszemezés: kërësszëmezís — 1. kereszt alakú öltés varrása. 


2. keresztszemmel varrt dísz (Gym) 84, 167 
kereszttöltés — 21. tk, 152—3. kép; 141 
keresztül ölt: kërësztül őt (Kszt). 
kerül — 103 
keskeny: keskëny (Kal.) 183 
készít: kíszit (Mv). 
keszkenő: ~ (Nd, Sz, Zs), keszkenőü̯ (Gyv), keszkenyő (Kk, T), kesz- 


könő (D, Kf), keszkönőü̯ (Mk) 39, 98, 144, 155, 177 
készület — (rég) a párta tartozékai (Fsz) 167 
kétakasztalatos fog — 157. kép; 90 
kétbokros — 222. kép, 118. fk; 114 
kétbokros kötő — 103. fk 
kétéves vállfő: kétéves válfű (Mv). 
kétféle ág — (rég) vállfőminta (Mv). 
kétkabalás: kétkabolás (Gyv) 233. kép 
kétkötéses ing — 92. fk; 100, 102 
kétlevél — két szimmetrikus levélből álló minta mellrevalón (Nk). 
kétmákú — (rég) két mákkal díszített (vagdalásos minta) (Kf, Kszt). 
kétnyüstös — 34, 247 
kétnyüstös szöszvászony — (ritka) szöszfonálból szőtt vékony vászon 


(Gyv). 
kétnyüstös vászon — 34, 247 
kétpénzű — két mákkal díszített (vagdalásos minta) (Mé). 
kétrend — két, párhuzamosan elhelyezett rátét (ingvállon) kétrënd 


(Mv). 
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kétrend csillagos — 246. kép 
kétrendes: kétrèndës (F). 
kétrendes csillagos — 246. kép; 124, 257 
kétrendes fog — 124. kép; 82 
kétrendes hárászosing — 90. fk; 102 
kétrend pántlika — 123. fk; 116 
kétrend pántlikás — 122. fk 
kétrend rózsás: kétrënd rózsás — 1. írásos minta (Kf). 2. vállfőminta 


(Bt). 
kétrend szarufa — két pántlikából alakított négyszögű rátét kötény 


sarkán: kétrënt szarufa (Zs) 123. fk 
kétrend szarufás — 233. kép 
kétrend töltéses: kétrënd tőtísës (D), kétrën tőtísës (Bh, Mb), két- 


rën tőü̯tísës (Va, Zs, Mb), kétrend tőü̯tísës (Ny) 62, 64, 72—4. fk; 93, 97, 
253 


kétrend töltésű: kétrënt tőtissü (Zs) 72. fk 
kétrend tűzölés— ráncok két öltéssorral való rögzítése kötényen: 


kétrën tűzölís (F) 172 
kétszálas — két szál gyapotból és egy szál kenderből szőtt vászon: 


kéi̯tszálas (It). 
kétszél — 40, 111 
kétszél lepedő — 10. tk; 134 
kétszemhorgas — 127. kép, 22, 95. fk; 57, 81, 82, 102, 103, 160 
kétszeres — (ritka) kender- és gyapotszálból szőtt vászon: kéi̯ccërës 


(Mk, Kszt, D, Jt). 
kétszíves — 104—5. kép, 8. fk; 49, 68 
kettősbokor — kettős egységekből álló kötés kötényen (Mk) 256 
kettősrózsás — két rózsából álló minta kötényen (Nm). 
kettőstűzés — (ritka) két öltéssor ingujjon a ráncok rögzítésére: ket- 


tőstűzís (Kk). 
kéttulipános — 110 
kézbevaló — mintás, rojtos, karon hordott kendő: ~ (Kf), kéi̯zbe- 


valóu̯ (Kp). 
kézbevaló kendő — 39, 172 
kézbevaló keszkenő: ~ (B, Nd), kézbevaló keszkënő (Mv), kézbevalóu̯ 


keszkenő (Sz), kézbevalóu̯ keszkenőü̯ (Gyv) 99 
kezd — hozzáfog (a varráshoz) (Kal.). 
kézelő: ~ (Kal.), a következő fontosabb alakváltozatok tűnnek még 


föl: kézëlő (Bt, Gym, Nd), kízelő (Bh), kéi̯zelő (M, F, K, Bh, D, Gyv, Kk, 
Mv), kézelőü̯ (It, B, Mk, Ny), kéi̯zelőü̯ (It, K, Bh, Kszt, Ny) 95. fk; 177, 
249, 251, 259 


kézimunka — 2. tk; 125, 131 
kézimunkál — (új) hímez (Kf) 167 
kézivászon — háziszőttes vászon: kéi̯zivászony (Mk). 
kiadja a mintát — láthatóvá, felismerhetővé válik a minta (vásznon) 


(It). 
kiágazik — 9. fk; 41, 166, 169 
kialmáz — 127. fk; 169 
kiázik — 47 
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kiáztat — vízben való oldással eltüntet (kékítővel rajzolt mintát) 
(Bh, Kf). 


kiazsúroz — (új, ritka) szálvonással szegélyt díszít (Mv). 
kibont — (hímzést) (Kal.) 169 
kicakkenoz: kicakkënëz (Zs) 161 
kicifrít — több színnel, mintával díszít (B, Gym). 
kicsavar: kicsavàr (Kszt) 169 
kicsibokor — keskeny bokorkötés (kötényen) (B). 
kicsibokros — keskeny bokorkötéssel díszített (kötény) (B). 
kicsicsipke — tűzött csipke vállfőmintán (K) 21. fk; 82, 184 
kicsihorgas — cakkosan hímzett vonal a ráncok rögzítésére (F) 168 
kicsillagol — csillagmintával díszít (mellrevalót) (Kk) 169 
kicsipatkós — négy kicsi, patkóformából álló írásos minta (Kp). 
kicsipénz — 28. tk; 143 
kicsipkéz — (Gym) 263, 264 
kicsipúp — 94. fk; 103 
kicsirózsa — 44. tk, 235. kép 
kicsiruha — szőttes mintával díszített kendő (Nd). 
kicsiszarufa — 45. tk, 235. kép, 126. fk 
kicsiszék — vésett v. festett mintákkal díszített varrószék (Sz). 
kicsiszíves — 71 
kicsitáblás — négyszögű vagdalásos mintákkal díszített (lepedő) (B) 


77. fk 
kicsivirág — 112 
kidarázsol— átcsavart mintával díszít (muszujt) (Fsz). 
kidíszít — kivarr, kihímez (Mv). 
kidolgoz — kivarr, kihímez (kötényt): kidógoz (Mk) 166 
kifakul — (Mb), 
kiférgel — kivágandó szálak végeit levarrja: kifírgel (Mv). 
kiférgez: kifírgez (Gym). 
kifogaz — foggal díszít (vagdalásos hímzést) (Mv). 
kifőz — főzéssel tisztít (gyöngyöt) (Kp). 
kigépel — gépi hímzéssel díszít (bújkát) (Mb). 
kígyó — cikcakkos mintaelem lepedőn, köténydarázson (Nm) 103, 187 
kígyós — 1. hullámvonalszerű írásos minta (Kp, Zs, Kf), kígyóu̯s (It). 


2. cikcakkos vagdalásos motívum (Nk). 3. S alakú minta vállfőn (Mé, 
Gyv). 4. S alakú minta lobogósing ujján (Kk). 5. S alakú darázsminta 
(Kf). 6. Tűzött csipke mintája ingujj kötésében (Nk). 7. horgolt csipke 
mintája vagdalásos lepedő szélén (Nk) 19, 55. fk; 76, 97, 103, 105, 191, 260 


kigyöngyöz — gyönggyel kirak (Nm) 249 
kihalványul — (Mv). 
kihímez: kihímëz — 1. véséssel díszít (fát) (Kf). 2. varrással díszít (It, 


Mb) 124 
kihímeződik: kihímezőü̯dik (Bh). 
kihúz — 1. kivagdalt szálakat kiszed (vászonból) (K, Mb, Bh). 2. ki- 


szed egy szálat az alapanyagból (annak a helye jelzi a minta vonalát) 
(Nk). 3. kikészített bőrt meghúz, hogy puhuljon (Va) 84 


kiír — rajzol (mintát) (Mv). 
kiírogat — (Mv). 
kikezd — (Mv). 
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kilencrózsás — 87. kép; 57 
kimegy — vízben feloldva eltűnik (festékanyag varrottasból) (Bh). 
kinagyol — 20. tk; 141 
kiöltözik: kiőtözik (Mb). 
kirajzol — 11. tk; 110, 134, 262 
kirajzolódik: kirajzolóu̯dik (Bh, Mv) 166 
kirak — gyöngyhímzést készít (M, It, Mv, Kp). 
királygyapot — 37, 252 
kirostolódik — 45, 169 
kirostoz — 106, 166 
kisablakos — kis, átcsavart keresztekkel díszített négyzet (vagdalá- 


sos hímzésen) (Gym). 
kisabrosz — 41 
kisabroszközepű — (új) írásos minta díszpárnán: kisabroszközzepü 


(Kp). 
kisabrudi — (rég) vagdalásos ingujjminta (Kf, Kszt). 
kiságas — 42. fk 
kisárgáz — sárga ringlivel díszít (hímzett mellrevalót) (Kk). 
kisbagazia — 111, 261 
kisbimbó — 1. vagdalásos szegélydísz mintaeleme (Fsz). 2. minta- 


elem a kötény bokrai között (Mb) 41. tk, 219. kép; 93 
kisbimbós — vagdalásos szegélydísz mintája (lepedőn, ingen) (Mv). 
kisbokréta — 182. kép. 
kisbokrétás — 193. kép; 93 
kisfoglaló — S alakú darázsminta kötényen (Nm) 184 
kisfoglalós — 72. fk; 97, 110 
kisfolyó — 105 
kishorgas — cikcakkos vagdalásos minta (T). 
kisírásos — 48, 159 
kiskabala — 45. tk, 235. kép 
kiskereszt — 45. tk, 235. kép; 58 
kiskígyó — kis, S alakú motívum (Nm). 
kiskönyökös — (rég) vagdalásos minta ingujjon (Kf). 
kiskör — (ritka) kicsi írásos rózsaminta (Mv). 
kislevél — vagdalásos motívum (Nm). 
kismajoránnás — írásos szegélyminta (Bh). 
kismajoránnás fog — 95. fk; 102 
kismák — 180. kép, 84. fk; 91, 98 
kismakk — 180. kép, 91, 98 
kisnyárszai — 82—3. fk; 97, 170, 197 
kisolló — 40 
kispénz — 143 
kispénzes — 112, 261 
kispukétos — 150. kép; 87, 94, 95 
kisrózsa — 16, 44. tk, 235. kép; 126. fk; 116, 138, 150 
kisrózsás — 16. tk; 95, 96, 115 
kissima — fonatos öltés vagdalásos hímzésen: kissíma (Asz). 
kisszarufa — 45. tk, 235—6. kép, 110. fk; 116, 170, 252 
kisszarufás — 124. fk. 
kisszék — 46 
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kistáblás — négyszögű vagdalásos mintákkal díszített (lepedő) (B) 
77. fk 


kistányéros — (új) kör alakú írásos minta (S). 
kisterítő — 82—5. kép; 41, 42 
kistöltés — kicsi vagdalt négyzet: kistőtís (Gym). 
kistulipános — 66. kép; 58 
kistürei — 16. tk, 87. fk; 98, 138 
kisvetés — 45. tk, 235. kép, 110. fk 
kiszab — kellő alakú, méretű darabot vág ki anyagból, bőrből (Kal.). 
kiszabódik: kiszabóu̯dik (Bh). 
kiszed — (szálat az alapanyagból) (Nk). 
kiszorít — kinyom, kicsavar (nedves bőrt): kiszorit (Kszt). 
kitép — (szálakat az alapanyagból): kitíp (Mv). 
kitölt: kitőt — 1. vagdalás után megmaradó szálakat átcsavar (Mv). 


2. üresen maradt részeket kisebb motívumokkal díszít (Mv) 169 
kivág — 84, 169 
kivágásos — 19. tk; 140 
kivagdal — 19. tk; 84 
kíván — megkövetel, szükségessé tesz (vmely mintát) (Bh). 
kivarr — 124, 169, 247, 255 
kivarrat: kivàrat (Nd). 
kivarrattat: kivārattat (F). 
kivarratlan — 9. tk; 133, 134 
kivarródik: kivāróu̯dik (Bh). 
kivarrottas — hímzéssel díszített (kozsók) (Va). 
klott — 111, 112, 155, 162 
kocka — 35. tk, 240. kép; 109, 147, 188, 253 
kockás — egyszerűbb darázsminta (kötényen, szoknyán) (Fsz) 240. 


kép 
kockásdarázs — 35. tk, 240. kép, 102, 116. fk; 147, 183, 255, 256 
kockás közép — keresztszemes abrosz négyzetes mintával díszített 


közepe (Kszt). 
kockáz — 35. tk, 240. kép; 147 
kockázás — 240. kép; 109, 253 
kocsikerék — írásos mintaelem (Bh) 59. kép, 2. fk; 188 
kocsikerekes — 59. kép; 57, 192 
komasszonyruha — 43 
komasszonyos kendő — hímzett kendő, mellyel a komatálas kosarat 


letakarják (Gyv). 
komaruha — 26. fk; 43, 194 
kondorvászon — 5. tk; 131, 132 
konfirmáló szoknya — rendsz. sötétkék színű, ünneplő szoknya (B). 
kontyolócsipke — 99, 170 
kontyolókeszkenő — 144 
kopertás — (új) írásos minta: kópertás (Kp). 
korallszín — 39, 183 
koromlé — 47, 255 
korona — tenyér nagyságú gyömgyhímzés (zsebkendőn, bokorköté- 


sen) (Nm.) 188 
kosár — 41, 52 
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kosaras — 16. fk; 76, 255 
kosárruha — 43, 171 
kosártakaró — 43. fk; 43, 95 
koszorú — 92, 114, 244. kép; 41, 52, 125, 178, 187 
koszorús — 244—5. kép, 14. fk; 76, 168 
koszorús abrosz: koszorus abrosz (Kp). 
koszorúsgörgina — 124, 251 
koszorús mellrevaló: koszorus mērevaló (Gym) 244—5. kép 
koszorúzás — kör alakú minta hímzése mellrevalóra (Va) 251 
kozsók — 124, 156, 251, 262 
köntös — (rég) egybeszabott gyermekruha (Kal.). 
könyvjelző — (új) írásossal hímzett vászoncsík (Bh, Mb). 
könyvtábla — (új) írásossal hímzett könyvborító (Bh). 
körbevarr — (géppel szoknya alját): körbevār (Kszt). 
körmös — 78, 200. kép; 76, 104, 105 
körmös alja: körmös āja (Mv). 
körmösbimbó — 125 
körmösszőr — 119 
köröm — 27. kép; 49, 104, 188 
körösfői — (ritka) vállfőminta: körösfüji (Mv) 168 
körösfőies — szálánvarrott (hímzés) (Mv) 18. tk; 165, 168 
körösfői minta — (ritka) írásos minta: körösfüji minta (Gym) 12. tk 
körösfői varrás — 12. tk; 135 
körte — 27, 50, 51. kép; 52, 68, 85, 161, 187 
körteforma — írásos mintaelem (Mv) 7. fk 
körtés — 50—1. kép, 51. fk; 68, 86, 95, 96 
körtésrózsa — írásos motívum: körtisrózsa (Jt) 86. kép 
körtésrózsás — írásos minta: körtisrózsás (Bh) 86. kép 
körtulipános — 95. kép; 61 
köt — 1. hímzéssel összehurkol, összevarr és ezáltal díszít (Kal.). 


2. horgol (K, Ny, T). 3. recemintát készít (It, Gym). 4. magára ölt (kö- 
tényt) (Kal.) 39, 94, 158, 161, 174, 186 


kötény — 38. tk; 147, 148, 177, 194, 250, 256 
kötés: kötís — 1. a kötény részeit összefogó és egyben a kötényt dí- 


szítő összehurkolás (Kal.). 2. csipkeszerűen hímzett kötés lepedő, abrosz 
v. más nagyobb varrottas részeinek összefogására (Kal.). 3. különböző 
női ingtípusok ujjának széles hímzése (különösen a Nádas mentén) (Kal.). 
4. női ing részeit egybefogó díszes összehurkolás (Kal.). 5. pendely részeit  
összefogó díszes varrás (Kk, Nk). 6. horgolt dísz a lepedő szélei között 
(D, T) 39. tk, 1—7, 218—9. kép, 15. szfk; 38, 39, 101, 102, 106, 111, 112, 
113, 119, 145, 149, 159, 167, 175, 250, 252, 254 


kötéses: kötíses (Km), kötísës (Fsz). 
kötésesing — 30. tk, 14. szfk; 100, 102, 103, 145, 251 
kötéseskötő — 42. tk, 225—9. kép, 20. szfk; 112, 134, 150 
kötéseslepédő — 10. tk; 134 
kötésesruha — 42. tk, 225—9. kép, 19. szfk 
kötő: ~ (Km, Nm), kötőü̯ (Asz, Fsz, M, It). 1. kötény (Kal.). 2. hím- 


zett férfi kötény (Kp. Mv). 3. bojtos zsínór ing ujján, gallérján (Kp, Kk, 
M, It, T) 38. tk; 112, 148, 149, 150, 152, 167, 177, 252, 254, 256 


kötőbevaló — 107 
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kötőcsináló — 112, 167 
kötőnekvaló: kötőü̯nekvaló (B) 251 
kötött csipkésmellrevaló: kötött csipkésmērevaló (Nd). 
közbülső púp — mintaelem ingujj kötésének közepén: közbűrső púp 


(V) 93. fk; 103 
közép — 40, 41 
közhely — közti hely: köszhej (It). 
krepin — 28. tk 
krepp — kreppfonalból készült, hullámos felületű könnyű textil- 


anyag mint rátét bújkán (B). 
kreppes — kreppből készült rátéttel díszített (bújka): krëppës (B) 


168 
kreppes bújka — 106 
kreppszatén — 106, 112 
kukorica — 54, 187 
kukoricacsipke — írásos szélén lévő hímzett csipke egyszerűbb, ré- 


gibb változata: kukuricacsipke (Bh) 188 
kukoricás — 69—70. kép; 62 
kurtamellrevaló: kùrtamērevaló (Kf). 
kurvarózsa — 124, 161, 187 
kutyás — 90. kép, 58, 117 
kutyarózsás — szőrkendő mintája (Nk) 261 
küllős — (rég) vagdalásos minta (Kf). 
küllősrózsa — csillag alakú minta női mellrevalón (Mé) 127. fk 
 
láb — 126, 157—8. kép; 84, 91, 103, 186, 188 
labdarózsás — (rég) 1. darázsminta: loptarózsás (Kf). 2. szőrkendő 


mintája (Nk) 261 
ládás — 76 
lájbi — 33. tk, 98. fk; 107, 146, 152 
lajtorja — 1. darázs mintaeleme kötényen (D). 2. kötés mintaelem 


lepedőn (K) 188 
lajtorjás — 32. fk; 44, 94, 107 
lajtorjás kötés — 32, 77. fk; 219. kép 
lajtorjás kötő — (ritka) vállpántos, melleskötény kislányoknak: làj- 


tórjás kötőü̯ (D, Jt, Ny). 
lakk — mellényre rátétként és szegélyként használt lakkbőr v. lakk- 


vászon: lagg (Gym, T, Va) 155 
lakkbőr — 125, 251 
lakkvászon — 134. fk; 125 
lánc — 24. fk; 95, 97, 161, 188 
táncolás — láncvarrás darázs szélén, kötényen (Nk) 110. fk; 167 
láncöltés — 15. kép; 48, 158, 188 
láncszem — a láncöltés egy eleme (szűcshímzésen): láncszëm (Kszt) 


188, 257 
langyos — (bőrfesték) (It, Va). 
lapocka — 52, 68, 71, 72, 188 
lapockás — 76, 109. kép; 71, 72, 254, 255 
lapockalevél — négyszögű írásos mintaelem: lapickalevél (Kp). 
laposhímzés: laposhímzís (Bh) 9. kép 
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laposkötés — 2. kép; 43 
laposöltés: laposőtís (Mv) 9. kép 
laposránc: lapisránc (Fsz). 
lappancs — 44. tk; 116, 150, 184 
laskanyújtótartó: laskanyútótartó (Mé, Bt, Kp, Mb, Bh, Kszt, D, Mv), 


laskanyútóu̯tàrtóu̯ (Ny) 42 
laskáscondra — 106 
lé — főzés után a diófagombából kiszorított festékanyag (Va, It, 


Kszt). 
leányos csillagos — 246. kép; 124, 257 
leányos görginás — 243. kép; 124 
leányos koszorús — 245. kép; 124, 257 
ledarázsol — 36. tk 
ledörzsöl — (festékport bőrről) (Gym). 
leeresztő pántlika — 99, 167 
leesik — szabáskor levágódik: lëesik (Mv). 
lefércel — (szegélyt mellényen): lëfírcël (Kszt) 169 
lefest — (bőrt): lëfest (Kal.). 
lefog: lëfog — 1. ráncot lerak (Nk, Kk). 2. ráncot hímzéssel rögzít (F). 
lefordít — lehajt (szegélyt plüssözéskor): lëfòrdit (Kszt). 
leforráz — (vásznat): lefōráz (Bt) 169 
lefütyög — (lepedő, falra akasztott kendő stb.): lëfütyög (K). 
legényfogó — 27. tk; 143, 170, 188 
legénying: leginying (V). 
legépel — (bőrrátétet mellényen): legéi̯pèl (Va). 
légyszárnyas szálvonás — 87 
lehagy — viseletet elhagy: lëhagy (Kal.). 
lehajt — (szegélyt bőrmellényen) (Kszt). 
lehajtás — szegély visszahajtása és varrással való leerősítése (bőr- 


mellényen) (Kszt). 
lehűl — (bőrfesték): lehülik (Va). 
lehűt — (bőrfestéket) (Va). 
leír — (ritka) lerajzol (mintát): lëír (Mv). 
leirház — irhával levarr (almásolást bőrmellényen) (Va) 166, 169 
lejuhászolódik — levarródik egy szíjjal az almásolás női mellre- 


valón: lëjuhászolóu̯dik (Bh) 263 
leköt — 45 
lekötés — (ritka) összehurkolás (ingujjon) (B) 161, 169 
lemarad — kimegy divatból: lëmarad (Mv). 
lemos — 111 
lenagyol — 20. tk; 152—3. kép; 141, 169 
lenes — (ritka) olyan vászon, melyben lenfonal is van: lënës (Bh). 
lénia — 47 
lenvászon — 34, 36, 253 
lepedő — 10. tk, 75—8. fk; 40, 96, 134, 177, 248, 252 
lepedőalj — (vetett)ágy oldalát borító vászonlepedő hímzett alsó 


sávja: lepedőāj (Kszt, S). lepödőāj (Mb, Mv). 
lepedővászon — 34, 247 
lepedővég — 40 
lepliszíroz: lëpliszëroz (Kszt). 
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lerajzol — 11. tk 
lerak: lërak — 1. berakással lát el (Mb). 2. gyönggyel díszít (Bt) 169 
leráncol: lëráncol (B, Kp, Mb) 250 
leszed — 111, 206, 249 
leszerel — (ritka) díszes népi öltözetből levetkőztet: lëszërël (Gym). 
leszirnyoz — 125, 251, 263 
lesző: lëszű (Sz). 
letűzöl — (ritka) ráncot rögzít öltésekkel: lëtűzöl (D, Jt, Ny, Kf). 
levarr — 20. tk, 152—3. kép; 141 
levél — 14. tk, 26—8, 79, 132. kép; 49, 62, 63, 71, 82, 84, 91, 96, 98, 


107, 115, 125, 137, 158, 177, 178, 187 
leveles — 94 
leveles mákos — (rég) vagdalásos minta (Kf). 
leveles szél: leveles szíl (Kszt). 
levélfog — laposöltéssel varrt, levél alakú motívum vagdalásos hím- 


zésen (Kf). 
lever — keresztszálat vászonba bordával beüt, sző (T) 169 
levesz — 47, 161 
levirágoz — 110 
libafog — 5. kép; 102, 187 
libafogas bokor — 5. kép 
libafogas kötés — 5. kép; 43 
libagége — gyapjúzsinór, melyet különféle női ruhadarabok és boj- 


tok kötőjeként használnak (Nm). 
libaláb — 141. kép; 86, 95, 187 
libás — 96 
libatoll — 47 
lila — 39 
liliomos — (rég) vagdalásos minta (Kf, Mv) 191 
lobogó — 105 
lobogós — bő (ingujj): lobogòs (Nm), lobogóu̯s (D). 
lobogósing— 105, 152 
lóherelevél — 100. kép; 52, 62 
lóhereleveles — 100. kép; 62 
lovas — (rég) stilizált lóalakot ábrázoló szálánvarrott minta (Kf). 
lúdtoll — 47, 255 
 
lyuk — (ritka) kivágott négyzet vagdalásos hímzésen (Mv) 152—3. 


kép 
lyukas — 19. tk, 152—3. kép; 84, 140, 175 
lyukasbimbó — 169. kép; 91, 97 
lyukaslevél — 172. kép; 91, 93 
lyukason szeg — 95 
lyukas szegély — 32. tk 
lyukas szegő — szálhúzásos hímzéssel díszített szegély: jukas szegő 


(B, Mv) 75 — 6. fk 
lyukas tyúkszem — 34. kép; 49, 58 
lyukasztó — szűcsszerszám, mellyel a rátétként használt fémkarikák 


helyét kilyukasztják a mellrevalón: jukasztó (Bh, Kszt, Gym) 167 
lyukatos — 19. tk, 152—3. kép; 140, 182 
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macskanyom — 36, 183—5. kép, 65, 78. fk; 91, 93, 104, 187, 192 
macskanyomos — 21. tk, 146, 152. kép; 87, 107, 141 
macskanyomos töltés — 21. tk, 146. kép; 141 
macskázik — 7. tk; 133 
madár — 52, 115, 187 
madaras — 114. kép; 44, 76, 94, 96 
madaras kötés: madaras kötís (B, Zs, Mb) 34. fk; 172 
magas — 98, 183 
magyarbolha — (ritka) egyszerű kötésmód női ingen: magyarbàlha 


(Kk) 170 
magyartulipános — 63. kép; 58 
majoránna — 14. tk; 29, 42—3, 212—3. kép; 49. 51, 57, 71, 104, 108, 


137, 178, 187 
majoránnás csipke — ráncokat rögzítő mintaelem darázs szélén (Nd). 
majoránnás gomboscsipke — hímzett csipkeminta vagdalásos lepedő 


szélén (Mé). 
mák — 22. tk, 175—82. kép; 49, 91, 96, 141, 144, 178, 187, 191 
mákai — darázsminta muszujon: mákaji (Mé). 
mákai rózsa — darázsminta kötényen: mákaji rózsa (V). 
mákai rózsás — darázsminta: mákaji rózsás (Bt) 110, 248 
makk — 41. tk, 219. kép; 99, 149, 187 
makkos — vagdalásos mintaelem (Mb, Kf) 164—5. kép 
makkos kötés: makkos kötís (It) 164—5. kép 
makkos kötéses: makkos kötísës (It) 164—5. kép 
mák lába — 177—8. kép; 172 
mákos — 22. tk, 61—2. kép, 3. szfk; 44, 57, 96, 105, 141, 144 
mákos kötés — kötés minta lepedőben: mákos kötís (Ny) 3. szfk 
mákosrózsa — 39. kép, 79. fk; 51, 57, 63 
mákostöltés: mákostöltís (Mk), mákostőü̯tís (Ny, Sz) 175. kép 
mandzsetta — 158 
margaréta — 111, 187, 263 
margarétás — (rég) szálánvarrott minta (Kf). 
mariaforma — (ritka) írásos vállfőminta (Bt). 
márvány — gyöngyszerű dísz mellényen (It). 
márványgyöngy — szögletesre csiszolt üveggyöngy (F). 
másolódik: másolóu̯dik (Bh) 166 
matring — (Kal.) 
matringos — (Kal.) 
medvés — stilizált medve-motívummal díszített szálánvarrott hím- 


zés (Kf, Mb). 
megcérnáz — 20. tk; 141 
megcsipkéz — ráncokat rögzít öltésekkel (Zs) 208. kép; 253 
megcsúful — 39 
mégdarázsol — átcsavarásos hímzéssel ráncokat rögzít: mëgdarázsol 


(It, Kp, Kszt, D, Ny, Mv) 241—2. kép; 250 
megerősít — sötétebb színűvé tesz (bőrfestéket) (Kszt) 169 
megfakul — 39 
megfehéredik — (vászon): mëkfehírëdik (S). 
megfodrodik — 97 
megfodrosit — (vásznat): mëkfodrosit (S) 169 
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megfodrosodik — (a vászon): mëkfodrosodik (F), mekfodrosodik (Nd, 
Va). 


megfodrozik — (a vászon): mëkfodrozik (B) 166 
megfon — (zsinórt): mekfon (Kp), mëkfon (B, Mk) 169 
megfő — (a festék bőrfestéshez): mekfő (Kszt) 169 
megfőz — (festéket bőrfestéshez): mëkfőz (Kszt, Va). 
meggalléroz — (szoknyát): mëggalléroz (K, Mb). 
meggircsol — fonás közben megsodor (fonalat): meggi̮rcsol (T). 
meghagyul — 39, 155 
meghány — átcsavarva díszíti a vagdalás után megmaradó szálakat: 


mëkhány (Mv). 
meghúz — átcsavarással ölt: mekhúz (M) 169 
megír — 11. tk; 134, 169, 253 
megkeresztszemez: mëkkërësszëmez (Mv). 
megkezd — (hímzést): mëgkezd (Mv). 
megkékít — (vásznat): mekkíkit (Nk), mëkkíkit (V) 260, 261 
megkíván — szükségessé tesz: mëkkíván (Bh). 
megkockáz — 35. tk, 240. kép; 109, 147, 169, 253 
megköt — kötéssel díszít (kötényt): mëgköt (Mv). 
megkötő: mëkkötő (Kf) 41 
megkülönbözik — eltérővé válik a hímzés mintájában: mëkkülöm- 


bözik (Kszt). 
megnyirkít — megnedvesít (mellrevalót): mëgnyírkit (Gym). 
megolvas — 83 
megölt — öltéssel átcsavar (kivágás után meghagyott szálakat): 


mëgőt (Gym) 169 
megőszül — 39 
megpillangóz — flitterrel díszít (pártát): mëkpillangóz (Kp) 250 
megplüssöz — (mellényt) (Kszt) 166 . 
megplüssözés: mëkplüssözés (Kszt). 
megrajzol — 11. tk; 134 
megrak — díszítésül gyöngyöt erősít (ruhára) (M). 
megráncol — 169, 252 
megrendelés: mëgrëndëlís (Bh, Kf, Nk). 
megrostélyoz — 35. tk; 240. kép 
megsorul: meksorul (Nd), mëksorùl (Sz, Kf), meksurul (Bt). 
megszaggat — egymástól bizonyos távolságra varrja a kötés egysé- 


geit: mëkszaggat (It, Ny). 
megszakít — szakaszosan varr kötést (kötényre): mëkszakit (Ny). 
megszapul — (fonalat) (Kal.) 156 
megszárad — (vizesen lerakott ruha v. lefestett bőr): mëkszárad 


(Kal.). 
megsző: mëkszű (Kal.). 
megtölt: mëktőt — 1. kivágás után megmaradó szálakat átcsavar (D). 


2. darázs alapját öltéssel átcsavarja (Kk) 169 
megtör — (festéknek szánt diófataplót) (Va). 
megtűzöl — díszítő öltésekkel ráncol: mektűzöl (Kp, Zs), mëktűzöl 


(K, Kp, Kszt, Ny) 208, 212. kép; 250, 253, 255 
megvagdal — (szironyt): mëgvagdol (Kk). 
megvarr — kihímez: megvār (Bh), mëgvār (It, F, Mk) 169  
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megvasal — (vásznat): mëgvasal (Kal.) 46 
meggyszín — 125, 188 
mejli — (ritka, rég) hímzett női mellény (Kf) 258 
mellény — 33. tk 
melleskötő: ~ (Bh), mejjeskötőü̯ (D, Jt, Kf, Mv). 
mellpántlika — 107 
mellrevaló: mèlrevaló (Kszt), mērevalò (It, Nk), mèrevaló (M, Sz), 


mērevaló (V, Mé, T, It, Va, B, Mb, Ny, Kk, Nk, Gym, Mv, Kf), mēre- 
valóu̯ (K, Jt, S), merevalóu̯ (Gyv) 243—6. kép; 124, 125, 156, 162, 172, 177, 
182, 186, 248, 259, 263 


mellrevaló rózsa — 243. kép, 127, 134. fk; 101, 124, 172 
menyasszonyi csipke: mënyasszonyi csipke (Nm) 168 
menyasszonyi lepedő: mënyasszonyi lepedő (Nd). 
menyecskésing — 30. tk, 95. fk; 102, 145, 168, 171, 197 
méretet kiad — megfelelő méretűnek bizonyul: míretët kiad (Gym). 
metélés — (ritka, új) kivágandó rész vagdalásos hímzésen: metélis 


(Va). 
mézespogácsa — 9. fk; 41, 52, 188, 265 
mézespogácsás — 41 
miliő — 33. fk; 33, 41, 158, 253 
minta — 45, 158, 177, 178, 186, 255, 256 
mintás: ~ (Kp, Kk, Mv), mìntás (Bt, Np). 
méregjói — (rég, ritka) írásos vállfőminta: mírëgjóji (Kf). 
mismás — 6. tk; 132, 133, 152 
mismásvászon — 6. tk; 132, 264 
míszer — 35 
míszervászon — 34, 35 
mos — (varróttast kivarrás után) (Kal.). 
mosódeszka — 111, 170, 171 
munka — (ritka) hímzés, varrottas (Bh). 
muszuj — 37. tk, 99. fk; 21, 105, 111, 147, 148, 152, 186, 194, 254 
muszujdarázs — 141—2. kép; 109, 171, 198 
muszujos — (Mk) 168 
muszujposztó — 18. szfk; 261 
műrostos vászon — 35 
műselyem — (ritka) bolti selyemszál: műsejëm (K). 
 
nagyabrosz — 91—2. kép, 9—10. fk; 41, 94, 265 
nagyabrudi — (rég) mértani motívum kézelőmintán (Kszt, Kf). 
nagyágas — 46. fk; 95, 253 
nagyasztallábas — 97 
nagybokor — 219. kép 
nagycsillag — 94—5. kép; 97 
nagycsipke — 21. fk; 82, 184 
nagyfoglaló — S alakú mintaelem köténydarázson (V) 184 
nagyfoglalós — 97 
nagyfolyó — 105 
nagyfolyós — 105 
nagy függöny — (Mv). 
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nagy gyöngy — pártára és bújkára díszként tett nagyobb üveg- 
gyöngy (Kp, Mb) 184 


nagyírásos — 13. tk, 16. kép; 47, 80, 136, 159 
nagykabala — 233. kép 
nagykendő — 161, 170, 197 
nagykereszt — 233. kép 
nagykeszkenő — 98, 155 
nagykígyó — nagy, hullám alakú mintaelem (Nm). 
nagykönyökös — (rég) vagdalásos ingujjminta (Kf). 
nagykötés — szélesebb kötés kötényen: nagykötís (Fsz). 
nagymakk — 169. kép, 84. fk; 91 
nagynyárszai — 85. fk; 98 
nagyobbra vesz — megnagyobbít (mintát) (Gym). 
nagyol — 20. tk; 141, 158 
nagyolás — 20. tk, 152. kép; 141 
nagypáfrányleveles — (ritka) írásos minta (Kk). 
nagyparipás — (rég, ritka) vagdalásos ingujjminta (Kszt, Kf). 
nagypatkós — 111. kép; 72 
nagypukétos — 151. kép, 9. szfk; 87, 94, 95, 194 
nagyrózsa — 16, 44. tk, 36, 235. kép; 51, 115, 116, 138, 150 
nagyrózsás — 16. tk; 95, 184, 248 
nagysima — laposöltéssel varrt motívum vagdalásos hímzésen: naty- 


síma (Zs). 
nagyszarufa — 45. tk, 233. kép; 116, 252 
nagyszarufás — nagy, négyszögű rátéttel díszített (kötény) (Kf). 
nagyszemű gyöngy: natyszëmü gyönygy (It). 
nagyszíves — (ritka) írásos, szív alakú minta (Kk) 71 
nagytöltéses — vagdalásos hímzéssel díszített: natytőtísës (Kf). 
nagy töltöttrózsa — 110. kép; 49 
nagytulipán — írásos motívum: natytulipánt (Mv). 
nagytulipános — 110, 248, 255 
nagytulipános szívvel: natytulipántos szívvel (Kf) 94. kép 
nagytürei varrás — 88. fk; 98 
nagytyúkszem — kerek, írásos motívum: natytyúkszëm (Mv) 33. kép 
nagyvetés — 45. tk, 233. kép 
napraforgó — 187 
napraforgólevél — írásos mintaelem (Kp) 187 
napraforgórózsa — vagdalásos motívum: napraforgóu̯rózsa (Ny) 187 
napraforgós — 49, 52. fk; 93, 95, 96 
narancssárga — (kötény hímzésében) (T) 39 
násznagykendő — 42 
nefelejcs — 244. kép, 103. fk; 110, 125, 187, 257 
négyasztallábas — (ritka) darázsminta (Mé). 
négybe fog — negyedére összehajt (vásznat): nígybe fog (Mv). 
négybúbos — négy, gombszerű motívumból álló darázsminta: nígy- 


búbos (Zs). 
négyfoglalatos — X alakú elemekből álló darázsminta: nìtyfoglalatos 


(Nm). 
négylyukú — 183—4. kép; 91, 97 
négymákos — 182. kép; 105 
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négymákú — 182. kép; 91, 171 
négynyüstös — 34 
négypatkós — négy, patkó alakú írásos mintával díszített (párna): 


nítypatkós (Kk). 
négypókos — 112 
négyrecerózsás — 126. fk; 110 
négyrózsa — darázsminta: nígyróu̯zsa (Zs). 
négyrózsás — 111, 117—8. fk; 110, 115, 248 
négyszálára varr — úgy varr, hogy négy szálat vesz egy öltésnyi 


egységnek az alapanyagból: nítyszálára vār (Mv). 
négyszálas — négy szálat átfogó (akasztalat): nítyszálas (S). 
négyszél lepedő — 10. tk; 40, 134, 172 
négytincsű rózsa — négy sziromlevelű rózsa: nítytincsü ròzsa (M). 
négytulipános — 17. tk; 110, 138 
nippalávaló — (új) kicsi hímzett terítő (Mb, Bh) 255 
női hosszúmellrevaló: nőji hosszumērevaló (It). 
női ing: nőji ìng (Bh). 
női koszorúsmellrevaló — 244. kép; 124 
női mellény — (új) szegélyén hímzett, ujjatlan bőrmellény (Va, 


Kszt) 168 
női mellrevaló — hímzett, ujjatlan bőrmellény: nőji mērevaló (Gym, 


It, Nk) 243—4, kép 
 
nyak — 5, 243. kép; 43, 125, 186, 188 
nyakaskötés: nyakaskötís (V) 220. kép 
nyakravaló — 105 
nyalka — szép, díszes (varrottas): nyàlka (Mv). 
nyalkabimbó — 167. kép; 91, 188 
nyárszai — 82—4, fk; 97, 186 
nyolcas — 34. tk, 139, 210. kép, 31—2. fk; 36, 86, 87, 94, 108, 146 
nyolcasbojt — ingváll elejét díszítő bojt: nyòcazsbòjt (Nk). 
nyolcascsipke: nyócascsipke (Kp) 210. kép 
nyolclábas: nyóclábas (Zs), nyóclábos (Va) 175, 179. kép 
nyolclábú — 22. tk, 175. kép; 91, 95, 96, 103, 141, 182 
nyolclábús: nyóclábus (Bt, Kp). 
nyolcsoros — (darázs kötényen): nyócsoros (D). 
nyolctulipános — 96. kép; 61 
nyolcvirágú vőfélykendő — 68. kép; 58 
nyomtat — másolópapírral v. más eszközzel mintát másol (Mv) 264 
nyomtatásos — az alapanyagba gépi úton belepréselt (minta) (It). 
nyújt — előkészíti a vászon hosszanti szálait: nyút (Sz). 
nyújtó — a vászon hosszanti, a szövőszékre felhúzott szálai: nyútó 


(M, B, Zs, Mb, Kszt, Nd, T), nyútóu̯ (K). 
nyújtópendely — hímzéssel díszített pendely: nyùjtòpenygyel (Nm). 
nyújtóvászon — gyapot- és kenderszálból szőtt vászon: nyútòvászon 


(Mé) 247 
nyúlfüles — 190. kép; 93, 98, 192 
 
oldal — női ing hímzett kötéssel díszített, ujj alatti része: ódal (Mk, 


Kszt, Gym), óu̯dal (K). 
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oldalgomboló — (férfi bőrmellény): ódàlgombolóu̯ (Bh). 
olló — 45. kép; 51, 188 
ollós — olló formájú levelekkel díszített (minta) (V). 
oltottrózsa: ótotrózsa — (új) 1. vagdalásos mintaelem (Va). 2. kereszt- 


szemes motívum (Kszt). 3. kötény pántlikájára varrt színes mintaelem, 
(B) 187 


oltottrózsás — 28, 37. fk; 94, 95 
órás — (új) geometrikus írásos motívum (Kf, Nk). 
orsó— (minták előrajzolásához) (Bh). 
orsóhegyes — (ritka) erős sodrástól összetekeredő (fonal) (T). 
ovál — (ritka) ovális alakú motívum: óvár (Mv) 188; 9. fk 
oválalak: óválalak (Mv) 9. fk 
 
ökörszem — 243. kép; 124, 156, 187, 257 
ölt: őt (Bt, Nd, Kp, Np, Va, F, Zs, Kszt, Jt, D, S, Kf, Kk, Nk, Gym, 


Bh, Mk, Mv, V, Mé, T, M), öt (T), öü̯t (M, It, Sz, B, K, Ny, Gyv, Gym, 
Mb) 45, 162, 174 


öltés: őtés (Va, M, Kszt), őtís (Sz, Bh, Kf), őü̯tés (M), őü̯tís (Sz, Bh, 
Kf, Gym). 


öltöget: őtöget (Kf). 
öltözet: őtözet (Bh) 167 
öltözik: őü̯tözik (K). 
öreg — régi (minta, ruhadarab stb.) (Bh). 
öreges — 158, 184 
ősz — 156 
összeállít — (hímzett mellrevalót, kozsókot): összeálit (Kszt, Gym). 
összeállítás — ruha részeinek összevarrása: összeálitás (Kszt) 167 
összeállítódik — (kozsók): összeálitóu̯dik (Bh). 
összebodroz — fodrossá, hullámossá tesz (vásznat) (K). 
összecsíp — 101 
összefesti magát — (a hímzés alapanyaga) (Kf). 
összefodrodik — fodrossá, hullámossá válik (vászon) (Gyv). 
összefodrozik — 1. fodrossá, hullámossá válik (vászon) (Kk). 2. fod- 


rossá, hullámossá tesz (vásznat) (Zs). 
összefog — 103 
össszefoglal — varrással összeköt, összehurkol (Bh). 
összefon — (pamut- v. selyemszálat bojtnak) (It). 
összefőz — (növényi és gyári festékanyagot) (Gym). 
összefut — 133 
összegépel — (vásznat hímzéshez): összegéi̯pël (Bh). 
összehúz — 1. a pókos kötés utolsó munkamozzanata (Bt). 2. méretet 


csökkent (Bh) 161 
összehúzódik — (a hímzés alapanyaga) (Bt, Kp) 166, 250 
összeköt — 112, 169 
összekötés: összekötís (Nk). 
összekuporodik — összemegy (az alapanyag szála) (Bt) 156 
összemegy — (a varrottas alapanyaga): összemënyën (Ny, Gym, K, 


Bh), összemëgy (Gym). 
összemocskolódik — 45 
összeráncol — (kötényt) (Gym). 
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összeráncolódik — hullámossá, fodrossá válik (vászon) (Ny) 166 
összerétel — összehajt: összerítel (Nk). 
összeszed ráncba: összeszëd rándzba (Bt, Mv). 
összeszeg — összevarr, összehurkol (Kf). 
összeszegődik — részekből összevarrják (a mellrevalót) (Kk). 
összetold — varrással egymáshoz erősít: ~ (Nk, Mv), összetód (Kf), 


összetóu̯d (Sz). 
összetűr— (varrottast) (Kf) 46 
összevarr: összevār (Kal.) 162, 169 
összevarrás — az anyagszéleket összefogó öltések sora: összevārás 


(Mk). 
összevarródik: összevāróu̯dik (Va). 
összever — ütögetéssel hullámos felületűvé tesz (vásznat) (T, Bt, 


Nd). 
ötakasztalat — 145. kép; 86, 160 
ötcsíkos — 21—2. fk; 82 
ötmákú — (rég, ritka) vagdalásos ingujjminta: ötmáku (Kszt, Kf). 
ötöspók — öt pontszerű motívumból álló dísz szoknya derékrészén 


(Gyv). 
öttetejű — 201. kép; 105 
ötvirágú — 67. kép; 58 
öv — bojttal viselt hímzett ruhadarab (Mv). 
őz — 31. fk; 87, 94, 187 
őzes — 31. fk; 94, 96 
őzikés — 35. fk; 94 
 
páfrány — 101. kép; 52, 187 
páfrányleveles — 101. kép; 62 
páfrányos — 101. kép; 62 
Pálbandiné formája — vagdalásos ingujjminta (Kszt). 
pálca — 84, 188 
pálha — 91. fk; 101 
pálmafás kötés — (új, ritka) horgolt kötésminta vagdalásos hímzé- 


sen: pálmafás kötís (Mb). 
pamut — (ritka) gyapotszál (Mk) 256 
pamutcérna — (ritka) gyapotcérna (vagdalásos hímzéshez) (Gym). 
panama — varráshoz használt gyolcs (Gym). 
panamagyolcs — 36, 170 
pánkó — 44. tk; 235; 116, 150, 184 
pántlika — 1. hátul a pártához erősített, a szoknya aljáig lecsüngő- 


széles szalag: ~ (Mb, K, Bh, Gym, Mv), pándlika (Mé, V, T, Nd, Kp, Zs, 
Mb, Mk, Kszt, S, Mv, It, Ny, Bt), pánlika (F, Kp). 2. kötény széleire: rá- 
tétként varrt széles szalag: ~ (B, Mk, K, Mb, Gym), pándlika (M, It, Zs, 
D, F), pánlika (F, Nk, Ny). 3. hajba font széles szalag: pándlika (Nk, Mv). 
4. ingvállra díszként varrt széles szalag: pándlika (D). 5. posztónadrág 
összevarrásába tett három színes posztócsík: ~ (Zs) 230. kép; 177, 179, 
194, 195, 256 


pántlikás — 42. tk; 230—6. kép; 150 
pántlikáskötény — 43. tk. 230—6. kép: 112, 150, 157, 184, 194, 252 
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pántlikáskötő — 43. tk, 230—6. kép, 115—26. fk, 21. szfk; 115, 116, 
171, 184, 251, 254 


pántlikás nyakravaló — selyemből készült nyakkendő: pántlikás 
nyakravalóu̯ (Mv). 


pántlikásruha — 43. tk, 230—6. kép, 115—26. fk, 22. szfk; 115, 249, 
259 


pápaszemes: pápaszëmes 1. írásos minta (Gym, Kf). 2. darázsminta 
(Kk, M) 80—1. kép; 76, 192 


papír — (kötény összevarrásához használják erősítéknek): pappìr 
(Gym, Mb, Mk). 


papírosoz — papír ráfércelésével megerősíti (kötény alapanyagát): 
pappirosaz (M). 


papundekli — (ritka) pártához használt kartonpapír: papondekli (S). 
paradicsomos — 87; 140. kép 
paráma: ~ (Kal.), práma (T) 152—3. kép; 87, 94, 95, 105, 141, 160, 


260 
parámáz — szegélydíszt varr: ~ (Ny, Nk), prámáz (Va) 106, 166, 260 
parámázás — 87 
parasztja — 9. tk; 37, 133, 134, 179, 180, 184 
paraszt borsóhím — 152—3. kép; 172, 183, 184 
paraszting — 30. tk; 100, 101, 102, 134, 144, 184, 193, 251, 260 
parasztkötő — 115, 161, 184 
parasztruha — (ritka) népi öltözet (Ny). 
paripás — (rég) vagdalásos ingujjminta (Kszt, Kf). 
párna — 19. fk, 3. szfk; 158, 177, 255, 258 
párnacsúp — 45, 54, 59, 63. fk; 41, 94, 95, 171, 259 
párnahéj — 41, 171, 248, 262 
párnahuzat: párnahúzat (Kf). 
párnaminta — olyan írásos minta, melyet párnára hímeznek (Mv). 
párta — 98, 193, 194, 195, 250, 254 
pártabélés — a pártát alkotó kartonpapír bevonata: pártabélís (Kp) 


171, 250 
pártacsúp — díszként rakott gyöngycsomó pártán (Bt). 
pártakötő — hosszan leeresztett, színes, mintás szalag, mellyel a 


pártát megkötik: ~ (Bt, Nd, It, Zs), pártakötőü̯ (Gyv) 171 
pártapántlika — 99 
pártarakás — gyöngycsomó pártán (Bt). 
pártás — pártát viselő (személy) (Kal.) 168 
paszomány — 116 
patkó —111. kép; 72, 138 
patkós — 15, 35. fk; 72, 95, 254 
pátyaszösz — 35 
pátyaszöszfonal — (ritka) finom szöszből font, hímzővászon készíté- 


sére is alkalmas fonal (B). 
páva — 53. fk; 187, 191 
pávadíszes — (ritka) páva motívummal díszített (szálánvarrott hím- 


zés): pávadíszës (Kf). 
pávás — 53, 59, 60. fk; 94, 96, 126 
pávatollas — (rég, ritka) írásos szélminta (S). 
pecsét — 45 
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pecsétespántlika — (új) mintás pántlika (Nm). 
pecsétnyomó — (ritka) szűcshímzés mintája mellrevalón (Kk) 188 
pendely: pëndej (T, Mé), penygyel (Np, Nk, Bt, Kk, V, Nd, Kp, Va, 


F, Zs, Mb, Mk, Kszt, D, Kk, Gym, S, K, Bh, Jt, Kf), pënygyel (Mv, Ny, 
It, Nk), pënygyël (Nk, Kk, Sz) 39, 105, 111, 155, 251, 261 


penna — írásos minták rajzolásának eszköze: ~ (Kp), pënna (Sz, 
Gym). 


pénz — 22, 28. tk, 128, 175. kép; 81, 82, 91, 103, 142, 143, 144, 188 
pénzes — 22. tk; 142, 261 
pereces — (új, ritka) darázsminta (Kk). 
perlaselyem: përlasejëm (Ny) 170 
petrezselyemlevél — 31. fk; 87, 94, 187 
petrezselymes — (ritka) kötésminta asszonyosingen: petrezsejmes (T) 
petty — 41. tk, 219. kép; 149, 188 
picula — 22, 28. tk, 175—82. kép; 91, 107, 142, 143, 144, 188 
piculás — 28. tk; 142, 143, 260 
piculás szél — vagdalásos szegélydísz: piculás szíl (Zs) 64. fk 
picus — 171. kép; 138, 187 
picusos rózsa — 16. tk, 189. kép; 93, 138 
picusosrózsás lepedő — csillag alakú motívummal díszített vagda- 


lásos lepedő: picusosróu̯zsás lepedő (Kp). 
pillangó — 28. tk; 99, 143, 144, 187 
pillangós — flitterrel díszített (párta) (It). 
pipa — 14. tk, 22, 23. kép; 49, 51, 56, 58, 71, 104, 105, 137, 161, 188 
pipacs — virágmotívum kisebb asztalterítőn (Nk) 187 
pipirga — 34. tk, 209. kép; 146, 187 
piros — 37, 38, 99, 116, 125, 158, 162, 179, 180, 192, 193, 194 
pirosas: pirossas (V, Kf) 38 
piros bársonyposztós — alul piros bársonnyal szegélyezett (muszuj) 


(It). 
pirosfejtős — szőttes, melynek mintáit piros fejtőből szövik (Mv). 
pirospántlika — 116 
pirosposztó lájbi: pirosposztóu̯ lájbi (M). 
pirosposztós — alul piros posztóval szegélyezett (muszuj): ~ (Nk). 


pirosposztóu̯s (It) 261 
pirosrózsás — piros rózsamintákkal díszített (kendő) (Nk) 261 
pirossurc — piros színű kötény férfiaknak (Nm). 
pityke — 107, 125 
plüss — 124, 125 
plüsskeszkenő — (új, ritka) bársonyszerű szövetből készült kendő: 


plüskeszkönő (Kszt). 
pogácsa — 25, 49. fk; 85, 93, 188 
pogácsás — 49. fk; 96 
pohár — 32. fk; 47, 87, 188 
poharas: puharas 1. poharat utánzó vagdalásos minta (T, M, Mb, S, 


Gyv, Sz, Zs, Kf, Mv). 2. darázsminta (Mv, M, Gyv). 3. kötésminta lepe- 
dőn (K) 64—6. fk; 96 


pók — 22. tk, 216—7, 175—82. kép; 91, 111, 142, 178, 182, 187, 191 
pókos — 175—82, 216—7. kép; 44, 112, 168, 194 
pókoskötés — 39, 105 
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pókosszoknya — 214—5. kép; 112 
pókozás — pók nevű motívum varrása szoknyára: póu̯kozás (Mk) 167 
pont — 188 
porcelángyöngy — 110 
posztó — 106, 176 
posztóharisnya — (rég) posztónadrág (Nd). 
posztónadrág — (rég) fehér v. szürke posztóból készült, szűk szárú 


nadrág (Mk, Mv). 
posztós — posztó szegéllyel díszített (muszuj) (D, Gym, Mv). 
pótol — varróházi közös étkezéshez összead ételt: póu̯tol (Kf) 160 
pozsonyi — 57, 80, 81. fk; 97 
próféta — dísz (nyakravalón, kalapon) (Nm). 
prófétás bújka — 106 
pucástöltés — 21. tk, 152. kép; 84, 141 
pukét — 150—1. kép; 87, 138, 182, 187 
pukétos — 94, 138, 168 
puliszkatörő-tartó — 42 
púp — 129, 216—7. kép, 93—4. fk; 82, 103, 105, 109, 112, 161, 178, 


188 
púpos: púpos 1. kicsi, kerek gallérminta (Nk, Kk). 2. szoknyaránco- 


lás kerek mintája (Sz, Nk) 95. fk 
púposgerezdes — (ritka) horgolt csipke mintája vagdalásos lepedőn 


(Nk). 
púposkötés — kicsi, kerek motívumokkal díszített ingkötés (T). 
púposrózsa — 129. kép, 22. fk; 82 
púpos szedettes — kézelőminta ingen (Nk) 95. fk 
púposszoknya — 216—7. kép 
purunyi — kicsi, apró (motívum) (K). 
puszta — 9. tk; 133, 161 
pusztavászon — 41, 265 
 
ráfércel: ráfírcël (Zs, Gym). 
ragyogóspénz — flitter: ragyogóspínz (Mb, K, Bh, Kszt). 
rajz — (mintáé) (It, Mv). 
rajzol — (mintát) 134, 135, 152 
rajzolás — minta vonalainak meghúzása (Bh). 
rajzoltat — (mintát) (B, Mv). 
rak — (ritka) 1. felvarr (vmit) (It). 2. hímez (Mv). 
rákap — divatba hoz (Mv). 
ránc — 108, 158, 162, 256 
ráncba szed — 108, 250 
ráncol — 108, 119 
ráncolás — 108, 167, 250 
ráncoló — 111, 167 
láncos — (ruha) (Sz) 168 
ráncosing — ráncolt kézelőjű férfiing (Bt). 
ráncos pendely — 105 
rászed — átcsavarással díszíti (darázs alapját): rászëd (K). 
rávarr: rávār (K, Kszt, Zs, It, Kp) 169, 249 
rávarródik — 94 
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rázott gyapotvászon — 5. tk; 131, 172 
rázottvászon — 6. tk; 132, 133, 152, 160, 186, 253 
rece — 102 
receforma — csomózással készült kötés (lepedőben) (Nd). 
recekézimunka — 19. tk, 152—3. kép; 141 
recelepedő — 10. tk; 134 
recerózsa — 16. tk, 189. kép; 138 
recerózsás — 16. tk, 87, 126. fk; 110, 138 
recés — 19. tk; 141 
recésing — 100, 102, 145, 195 
recéslevél — 173. kép; 91 
redő — fodor (férfiak kötényén) (B) 119, 161 
redőskötő — fodros kötény (nagyobb lányoknak): redőskötőü̯ (Fsz). 
régiség — régi minta: rígisíg (Mv). 
rekamiéterítő — 33 
rékli: lékri (Fsz) 155, 162 
rend — 96, 107 
rendel — (varrottast): rëndël (Mv) 167 
rendes — soros díszítésű (hímzés): rëndës (Nm) 117 
rendestöltés: rendestőü̯tís (Gyv) 152—3. kép 
retkes — (ritka): retkës (Mv) 7. fk; 68 
réz — fémes csillogású szál rátétdíszként (Nm). 
rezes — 107, 111 
rezespillangó — fémes szálra fűzött csillogó lapocska (Nd). 
rézfonal — rátétként használt fémes csillogású szál (K, It) 249—50 
rigómadaras — 96 
rigós — 96 
rigósfukszia — (ritka) vagdalásos minta madár- és virágmotívummal: 


rigósfokszija (Kp). 
ritka — 3. tk; 34, 131 
ritkán ölt: ritkán őü̯t (It) 3. tk 
rojt — 106 
rojtos — 106 
rojtoskeszkenő — 99 
rókáné — 35. tk; 81, 147, 164, 187 
rosta — üresen maradó négyzet vagdalásos hímzésen (Bh) 152—3. 


kép; 188 
rostás — 19. tk; 95, 96, 97, 140, 182 
rostély — 36. tk, 240. kép; 71, 72, 147, 188, 248 
rostélyos — 21. tk; 72, 84, 141 
rostélyozás — 35. tk, 240. kép; 109, 147, 248 
rózsa — 1. írásos rózsamotívum (Kp, Bh, Kszt, Jt, S, Kf, Nk, Gym, 


Mv, It, Sz, K). 2. szálánvarrott mintaelem (Bt, Sz, Va, B, Kf, Gym, Mv, 
K, Zs, Mk). 3. gallér és kézelő mintája (T, It). 4. vállfő mintaeleme (Bt, 
Kk, Nk). 5. mintaelem vállfőmintás hímzésen (K, Kf Kk). 6. mintaelem 
ing kötésében (Nd). 7. színesen hímzett mintaelem kötény kötésében (Nk, 
Kp, Zs). 8. mintaelem darázsban (kötényen, szoknyán) (F, S, Kf, Kk, Nd, 
T, Va, M, Kszt, Mb). 9. szűcshímzés (V, Kszt, Kk, Gym, Bh). 
10. rózsa alakú rátét pántlikából kötény sarkaiban (V, Bt, M. It, Kp, Np, 
B, Bh, D, S, Kk, Nk, Mv, T, Nd, Sz, Zs, Mb, K, Jt, Ny, Kf, Gyv). 11. 
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gyöngyhímzés mintája bújkán, kötényen (S, Mb) 16, 44. tk, 36—40, 129— 
31, 189, 204. 230, 243. kép; 2, 9, 31, 67, 95, 110, 114, 121. fk; 41, 49, 56, 
71, 82, 91, 93, 94, 95, 97, 100, 101, 104, 105, 107, 110, 115, 116, 124, 125, 
138, 150, 177, 178, 187, 191, 251, 264 


rózsabimbós — (ritka, rég) szálánvarrott minta (Kf). 
rózsás — 16. tk, 84—8, 144. kép, 21, 35—6, 95—6. fk, 17. szfk; 44, 


86, 94, 95, 101, 105, 107, 110, 138, 186, 194, 249, 259 
rózsásabrosz — keresztszemes rózsamotívumokkal díszített terítő 


(Kszt). 
rózsás alj — írásos szegélyminta rózsamotívumokkal (Mv) 72. kép 
rózsásbokor — 6. kép; 102, 171 
rózsásbúb — (ritka) kicsi mintaelem darázson (Zs). 
rózsásbújka — 106 
rózsásdarázs — 36. tk, 106—7, 114. fk; 147 
rózsás elő — (mellrevalón) (Gym). 
rózsásférc — (új): rózsásfírc (Kk) 106—7. fk 
rózsáskötés — 43, 114, 194 
rózsás sujtásos — (rég, ritka) írásos minta (Kf). 
rózsaszín — 38, 125 
rövidmellrevaló: rövidmērevalò (It) 130—3. fk 
rucás — 54. kép; 52 
rúdravaló abrosz — szőttes mintájú hosszú vászon, melyet rúdra 


akasztva a szoba díszítésére használtak (V). 
ruha — 1. női hímzett kötény (Nm, Km). 2. férfiak köténye (Mé, Bt, 


Nd, Kk, It) 38. tk, 225—9. kép; 112, 115, 148, 149, 150, 152, 156, 177, 185, 
248, 249, 259 


ruhaférc — 36. tk, 242. kép; 147 
ruha földje — kötény alapszíne: ruha főggye (Nm, Km). 
ruhahányás — 36. tk, 242. kép; 109, 147 
ruhakötés: ruhakötís (Nd, Nk, It, T) 218—24. kép; 171 
rücskölés — 45 
 
sallang — 106 
Sándor vállfője — (ritka) írásos vállfőminta: sándor válfűje (V). 
sárga — 39, 179, 180 
sárgagyapot — sárgás színű pamut (V). 
sárgagyolcs — 36 
sárgagyolcs-lepedő: sárgagyócs-lepedő (V). 
sárgalepedő — sárgavászonra hímzett lepedő (Kp). 
sárgaposztós — sárga posztócsíkokkal szegélyezett (muszuj) (Nk, It) 


261 
sárgatarka szalag — (kötényen): sárgatarka szallag (V). 
sárgavászon — 4. tk; 35, 131, 170, 183, 262 
sarkantyú — vállfőminta része (D, Gym, Mv) 188 
sarok — 100, 116. kép; 41, 108 
sarokrózsa — 92. kép; 51 
sarokvirág — díszítőmotívum mellény sarokrészein (Kszt) 257 
sastollu — 47 
segbosszantó — 27. tk; 143, 188 
selyem — 37, 106, 109, 112, 125, 158, 162, 176, 253, 263 
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selyemáru — (szoknyához, kötényhez): sejëmáru (Kp). 
selyembojt — 27. tk; 99, 143, 249 
selyemcérna — (kötény hímzéséhez): sejëmcérna (Mb). 
selyemcsipke — (ritka) műselyemszálból kötött csipke férfiak ün- 


nepi kötényén: sejëmcsipke (B). 
selyemcsokor — 27. tk; 143 
selyemfonal — kötény hímzésére használt műselyemszál: sejemfonàl 


(Mk) 256 
selyemkendő — írásos motívum: sejëmkendő (Mv) 9. fk 
selyemkendő rózsa — írásos motívum: sejëmkendő rózsa (Mv) 9. fk; 


172 
selyemkendős — 9. fk; 57, 254, 255 
selyemkeszkenő — (rég) 1. színes fejkendő: sejëmkeszkönőü̯ (D). 


2. átlós felépítésű írásos minta: sejemkeszkenő (Fsz) 98 
selyemkeszkenős — írásos minta: sejëmkeszkenős (Zs), sejëmkesz- 


könős (Kf), sejemkeszkenyős (Jt). 
selyemnyakravaló: sejëmnyakravalóu̯ (Gyv). 
selyem-tuszorvászon — (ritka, rég) hímzésre használt, fényes felü- 


letű vászon: sejëm-tuszòrvászon (Ny). 
selyemvászon — (ritka) vagdalásos hímzéshez használt, fényes fe- 


lületű gyári vászon: sejëmvászon (Gym). 
selymes — selyemszállal hímzett (mellény): sèjmes (Kk) 168 
selymes mellrevaló — selyemszállal hímzett női mellény bőrből: 


sèjmës mērevaló (Nk). 
seprű — 110. kép; 188 
seprűs — 77. szfk; 72 
serített gyapot — erősen megsodort gyapotszál (Nd). 
serített pendely — 105 
serített vászon — 5. tk; 131, 172 
seses — 26. tk; 94, 97, 143 
sevrett — juhbőrből készült piros rátét mellrevalón: zsevrett (Bh, 


Kszt). 
sifonvászon — hímzésre is használt pamutvászon: sifonyvászon (Kf). 
sima: síma — 1. hímzéssel nem díszített (Bt, Va, Bh, It, Mb). 2. ránc, 


gyűrődés nélküli (varrottas) (K, Bh). 3. lazán megsodort (gyapotszál) (Bh, 
Gym). 4. egyenletes felületű (vászon) (Bh). 5. egyszerű (hímzés) (Bh, D, 
It, F, K). 6. hímzés nélküli rész (varrottason) (Bt, Mb) 9. tk; 113, 133, 
179, 180, 184 


simabokor — (Mv) 2. kép; 184 
sima bokorkötés: síma bokòrkötís (Gyv) 2. kép; 172 
simagyöngy — egyenletes felületű, egyszerű üveggyöngy (F) 184 
simakötés — 2. kép, 91, 108. fk; 43, 102, 113, 119, 249, 260 
simakötéses ruha: simakötésës ruha (T) 108. fk; 183, 184 
simalevél — 28, 171. kép; 49, 51, 105, 183 
simaruha — pántlika nélküli kötény (Bt) 156 
simavászon — 34, 35, 184 
sing — 40 
sodros — (ritka) erősen megsodort (fonal) (Kr). 
sodrott — erősen megsodort (fonal) (T) 167 
sor — egymás mellé varrt motívumokból álló kompozíció (Bt, Bh) 
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sorlós — nagyon megsodort (gyapot- v. selyemszál): sòrlos (Mb), 
sòrlós (Bh), sollòs (Gyv) 132 


sorlós gyapot: sòrlos gyapott (Bt), sòrlos gyapot (M), sollos gyapott 
(B, K, It, V, Nd) 247, 248 


sorlósgyapotos vászon — 131; 5. tk 
sorlós selyem — megsodort műselyemszál: sollas sejëm (Kf). 
sorosdarázs — 115. fk; 110, 111 
soroskocka — csíkos hímzés a kötény ráncain (D). 
sorulva tölt — öltéssel átcsavar kivágás után megmaradó szálakat: 


sorùlva tőt (Mv) 152. kép 
sovány — 112 
sörcégér — ujjatlan férfi mellény hátának felső részén lévő bőr- 


rátét: sèrcégér (Kk) 188 
sötét: sütít (Kal.). 
sötétbordó — 125 
sötétkék — 38 
sötétpiros — 38 
sötétzöld — 39 
stafírung — 46 
stoppolócérna — 37, 109, 167 
suhad — foszlik (az alapanyag széle) (Nm). 
sujta: sújta — 1. egyszerű laposöltés; laposöltéssel varrt hímzés (Kal.). 


2. egyenesvonalú, laposöltéssel varrt mintaelem vagdalásos szegélyén 
(Kal.). 3. laposöltéssel varrt töltelék-elem írásos hímzésen (Fsz). 4. nagy- 
írásos öltés (Va, Gym). 5. duplakeresztszemes öltés (Mb) 13, 18, 24. tk; 
9, 12, 16, 152—3. kép; 82, 84, 87, 101, 103, 104, 114, 136, 137, 140, 142, 
159, 160, 260 


sujtakeresztszem — 18. tk, 12. kép; 139, 140 
sujtarózsa — 95. fk; 101 
sujtás: sújtás — 1. egyszerű laposöltés; laposöltéssel varrt hímzés (V, 


T, Bt, M, It, Nk). 2. egyenesvonalú, laposöltéssel varrt motívum vagda- 
lásos szélén (V, Bt, Nd). 3. laposöltéssel varrt töltelékelem írásos hímzé- 
sen (Mk, Jt) 24. tk, 9, 152—3. kép; 103, 142, 175, 249 


sujtásos — 12. tk; 135, 136, 249 
sujtásos rózsa — 16. tk; 93, 138 
sujtásos rózsás — laposöltéses kézelőminta (V). 
sujtás szedettes — laposöltéses gallérminta ingen: sújtás szëdëttes (Kp). 
sujtázás — 24. tk; 37, 84, 142 
surc: súrc — 1. férfiak hímzett köténye (V, Sz, Bt, B, Ny, Kk, Nk, 


Gyv). 2. munkakötény (Nm, Fsz) 116, 119, 193, 194, 260 
surgyécsúp — 40, 41, 95, 171 
surgyévászon — 34 
sűrű — 46 
süveg — 124, 188 
 
szab — (alapanyagot varrottasnak) (Gym). 
szaggatásos kötés — 220. kép 
szaggatott bokor — 220. kép, 101. fk; 114, 167, 184, 250 
szaggatott bokroskötés: szaggatot bokroskötís (V) 220. kép, 112. fk 
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szaggatott kötés: szaggatott kötís (M, It, Gyv, Kk) 220. kép; 172 
szál — 1. az alapanyag szála. 2. hímzőszál 158, 162 
szalag: szallag — 1. hajba font szalag (Kal.). 2. párta mellé, a nyakba 


akasztott szalag (Kp). 3. kötény megkötésére használt szalag (Mb, Mk, 
Kszt, D). 4. rátétdísz kötényen (M, B). 5. rátét menyasszonyi fátyol szé- 
lén (Kp, F) 112 


Szalainé-forma — (rég) darázsminta (Zs, Kf) 170 
szálal — szálszámolást elvét (Fsz). 
szálán — olyan hímzés, melynek öltései az alapanyag szálai szerint 


haladnak (It, Mb, Bh, Kf, Kk, Gym, Mv) 11—2. kép 
szálángallér — szálszámolásos technikával hímzett gallér (Kf). 
szálánkézelő — szálszámolásos technikával hímzett kézelő (Kf). 
szálán varr — szálszámolásos technikával hímez: szálám vār (T, Mb, 


Ny, Gyv) 45, 258 
szálánvarrás: szálámvārás (It, Kk, Gym) 152—3. kép; 262 
szálánvarrásos: szálámvārásos (Gym) 152—3. kép; 168 
szálánvarrott — 12, 152—3. kép; 159 
szálánvászon — 34 
szálfejtő — többszálú hímzőpamut (Gym) 171 
szalmagyöngy — 99, 158, 183, 188 
szalmagyöngyös — (párta) (It). 
szalmarózsa — 111, 187 
szalvéta — (új) hímzett asztalkendő: szèlvéta (Mv). 
szálvonás — 17. kép; 159, 167, 170 
szálvonásos borsóhím — 17. kép 
szár — 1. gyöngyösbojt selyemből font, díszített zsinórja (Kal.) 2. nö- 


vényi dísz indája (Kszt). 
szarkaláb — 219, 243. kép; 156, 187, 257, 263 
szárny — (új) hímzett drapéria oldalsó része (Bh). 
szarufa — 45. tk, 231. kép; 116, 150, 158, 188, 194, 251, 252 
szarufás — 231. kép, 21, 123. fk; 36, 82, 97, 116, 168 
szatén — 111, 112 
szed: szëd — 1. ráncokat rögzítve hímez (K, Kp). 2. mintásán sző oly 


módon, hogy bizonyos szálakat felszed (Nk, T, Va). 3. ráncokat lerak vi- 
zesen (kötényen, szoknyán) (Bt, Nd) 35. tk; 45, 147, 161 


szedés — 1. darázsolás: szedís (V, Kp, B, Mé, Va), szëdís (Kp, Va, 
B). 2. tűzött csipke ing kötésében, vállfőben, kézelőn: ~ (T), szedís (B, 
Nk), szëdís (K, Ny, Mv). 3. ránc (kötényen, szoknyán): ~ (M), szedís (Nd), 
szedís (Sz, Va, Kf) 36. tk, 241—2. kép, 95. fk; 101, 111, 147, 167, 175, 
251 


szedéses — színes pamuttal mintásan szőtt vászon: szedíses (V, Bt, 
Nd). 


szedettes — színes pamuttal mintásan szőtt vászon: ~ (Gyv), szëdët- 
tes (Sz, Kp, Np, B, Gym, Zs) 33 


szedettescsillagos — tűzött csipke-minta kézelőn: szëdëttescsillagos 
kézelő (Kszt) 92 fk 


szedettes kötő — sűrűn ráncolt kötény: szëdëttes kötő (Kf) 167 
szedettes pendely—105 
szedettes ruha — szőttes mintájú kosártakaró (Kp). 
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szedettes szoknya — sűrűn ráncolt szoknya: szëdëttes szoknya (Kf, 
Sz). 


szedettes vállfű — tűzött csipkével díszített vállfű (Gyv). 
szedődeszka — 111 
szedőfejtő — ráncokat rögzítő darázs alapozására használt pamut: 


szedőü̯fejtőü̯ (K) 167, 170 
szedőpamut: szëdőü̯pamut (K) 170 
szeg — díszítésül szegéllyel lát el (vmely ruhadarabot) (Kal.) 174 
szegély — 1. vagdalásos varrottasok szélét rögzítő és díszítő öltés- 


sor: szegéj (Gyv, Sz, Gym), szegíj (Mb, S, Gyv, Gym, Ny, Kf). 2. vissza- 
hajtott szél: szegéj (It). 3. szélminta: szegéj (S). 4. díszként a szélre varrt 
anyag (bőrholmikon): szegéj (It) 17. kép; 87 


szegés — 17. kép; 84, 87, 111, 175 
szegfű — 244. kép; 110, 115, 125, 187, 191, 251, 257, 263 
szegfűs: szëkfűs — 1. keresztszemes minta (Kszt, Sz, Kf). 2. vagda- 


lásos minta (Mv). 3. cifradarázs mintája (Mk). 
szegő — 17. kép; 95, 106, 125 
szegőalávaló — szegély alá varrt erősíték bőrmellényen (Gym). 
szél: szíl — 1. varrottas, hímzett ruhadarab külső része. 2. szélminta. 


3. a vászon szövési szélessége mint hosszmérték 41, 94, 162, 256 
széles — 183 
szélesség: szílëssíg (Bh, Mv) 165 
szem — 41. tk, 219. kép; 149, 188 
szembehorgas — 209—10. kép; 108 
szembehorgas tűzés — 209. kép; 108 
szemberózsás — (rég) vagdalásos ingujjminta: szëmberózsás (Kf, Kszt). 
szemestöltés — 21. tk, 152. kép 
szemez — kicsi mintaelemet varr kötény kötésének bokra közé: sze- 


mëz (Nm). 
szénvonó — 34, 72. fk; 85, 95, 188 
szerel — rátétdísszel ellát (bőrből készült ruhadarabot) (Va). 
szerelés — 243. kép; 124, 125, 251 
szétbont — (vászonból készült ruhadarabot): szítbont (Gym). 
szilvamag — 17. szfk; 103, 149, 187 
szilvamagos — 75. kép, 93, 126. fk; 68, 71, 102, 110, 255 
szimplagörgina — 243. kép; 124, 171, 183, 184 
szimplakötény — 112, 157, 184, 256 
szimplarózsa — 36. kép; 183, 184 
szimplatöltés: szímplatőtís (Gym, Mk) 184 
szín — 179, 180 
színel — 1. laposöltéssel fogat varr vagdalásos hímzésre (Np). 2. szí- 


nes hímzőszállal varr (It) 147; 35. tk. 
színelés: színëlís — 1. egyenesvonalú laposöltéses motívum vagdalásos 


szélén (M, Nd, Kk, Nk). 2. laposöltés-sor ingujj kötésében (M, Nk). 3. kö- 
tény darazsát szegélyező öltéssor (M). 4. vonalszerű motívumok hímzésére 
használt öltés (Kk) 24, 34. tk, 10, 152—3. kép: 84, 103, 142, 146 


színelő posztó — 106 
színes: színës 168, 183 
színesgyöngy: színezsgyönygy (Kp) 
színespénz — rikító színű flitter: színëspínz (K). 
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színetlen — homályos, fakó színű (Kp). 
színez: színëz (Bh). 
színezés — laposöltéssel varrt motívumok vagdalásos hímzésen: szí- 


nezís (Np). 
színt ad — fényesít (bőrt) (Gym). 
szirnyol — szironnyal varr (bőrholmit) (Bh) 167 
szirnyozás — szironnyal való varrás, díszítés (Gym). 
szirony — 156 
szív — 103—5. kép, 8. fk; 52, 178, 188, 191 
szívecske — szív alakú írásos motívum (Mv). 
szíves — 8. fk; 68 
szíves abrosz — 106—7. kép. 
szoknya— 105, 112, 158, 162, 177, 194, 195, 252, 254 
szoknyadarázs — 109 
szoknyadarázsolás — szoknya ráncait rögzítő és díszítő varrás ké- 


szítése (Kf). 
szoknyagallér — szoknya keskeny felső pereme (Kszt). 
szólóabrosz — 155, 167, 170, 194 
szotyogóskötés — 220. kép; 114 
sző: szű (Kal.) 156, 247, 262 
szőlőgerezd — 197. kép; 93, 187 
szőlőgerezdes — 44, 259 
szőlőgerezdes kötés: szőlőgërëzdës kötís (Kp). 
szőlőlevél — 125, 187 
szőlőleveles — (kötésminta) (Nd). 
szőlős — 37. fk; 96 
szőr — 111, 112, 156, 176 
szőrkendő — mintás szövetkendő (Asz, Nm) 261 
szőrkeszkenő: szőrkeszkönő (Fsz) 98, 155 
szőrruha — 112, 171 
szőrsurc — 119 
szőrszoknya: ~ (Kp, Zs, Kszt, Bt), szőü̯rszoknya (K). 
szöszvászon — 34, 248 
szőttes: szűttes (Mb, Sz, Gym, Mv, T) 167 
szőttesgyolcs: szöttesgyóu̯cs (M). 
szőttesvászon: szűttesvászony (It). 
szövés: szüvís (Kal.). 
szövet — 112 
szövetszoknya — (B). 
szövőcérna — nyújtónak használt pamutfonál: ~ (Kszt, Jt, D), szö- 


vőü̯cérna (S, Kf, Mv). 
szűcs — 156 
szűr — 107 
szürke — 34 
szürkeposztó — (Mk). 
szürkés — 38 
szűrminta — 108. kép; 71 
szűrös — szűrről másolt írásos minta (Kp, Kszt). 
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tábla — 67. fk; 41, 72, 97, 188 
táblás — 10. tk, 110. kép, 28, 41. fk; 72, 87, 94, 96, 97 
tábláslepedő — 75—6. fk; 171, 197 
tacsmol — két szál vékony szironnyal levarr (rátétet mellrevalón 


(Bh). 
tacsmolás — 125, 156, 251 
takar — hímzéssel befed (kirajzolt mintát) (Bh) 161 
takaróruha — szőttes v. hímzett terítő a komatál befedésére (Mé) 


170, 247 
tálasstráf — 42 
tálcakendős minta — (ritka, új) írásos minta (Gym). 
tálcaterítő — 42 
tányéros — (rég) kör alakú írásos minta: tánygyéros (Kf). 
tányérrózsa — 9. fk; 41, 51, 187, 265 
tányérrózsás — 38. fk; 95 
tapló — 119 
taréjos — 1. írásos vállfőminta (Bh, Gyv, Gym, Mv). 2. szálánvarrott 


kézelőminta (Bh) 200. kép; 104 
tarisznya — hímzett női oldaltáska: tarisnya (Bh, Mv). 
tarka — 37, 115 
tarkakötés — sokféle színnel hímzett kötés (kötényen) (M). 
tartás — hímzésre használt vászonnak az a tulajdonsága, hogy álla- 


potát megtartja (Mv). 
táska — (új) vászonból készült, hímzett női oldaltáska (Mv). 
téglaszín — 39 
tejgyöngy: tégyönygy (Mé) 162 
telik — (a vászon méretéből): tellik (Gym). 
telitábla — három hímzéscsík (díványpárnán) (Nk). 
telitáblás — 82 
teljesrózsás — 85. kép; 57 
tenyérnyi — (dísz) (Nd). 
terítő: teritő (Bt, Kf, Kk, Gym, Mv), teritőü̯ (Sz, Bh, Mv) 167, 177, 


255 
tető — 103 
tetves — 3. tk; 45, 131, 161, 188 
tincs — 124, 125 
tincsesrózsa — 124, 171 
tiszta-fonalvászon — (S). 
tiszta-gyapotvászon — (S). 
tízcérnás — (rég) vagdalásos minta lobogósingen (V). 
tizenkétszemélyes abrosz: tizenkétszëméjës abrosz (Mv). 
told — hímzéssel összevarr, hozzávarr: tód (Mé, T, Nd). 
toll — minta rajzolásához használt íróeszköz (Bh). 
tollszár — (minta rajzolásához): tolszár (Bh). 
tompa tű — (írásos varrásához) (Mb). 
tornyosfog — 82 
torony — toronyhoz hasonló motívum vállfős párnán (K) 188 
tótos — más vidékről vásárolt, mintás szőttes (Zs) 168 
tő — az öltésnek a vásznon áthaladó része: tű (Gym). 
többszálú fejtő — 172 
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tök— 115. kép; 52, 187 
tökös — 82—5. kép; 68 
tölgyfaleveles: tőtyfaleveles — 1. írásos minta (Kk). 2. vagdalásos 


minta (Kf) 94 
tölt — 1. vagdalás után megmaradó szálakat öltéssel átcsavar: tőt 


(T, Bt, Va, Mb, Kf, Gyv, Nk, Gym, Mv), tőü̯t (Sz, Zs, Ny, Kf, Gym). 2. a 
minta körvonalait hímzéssel kitölti: tőt (V), tőü̯t (K) 152—3. kép; 112, 
161, 174 


töltés — 1. vagdalás után megmaradó szálak öltéssel való átcsavarása 
és az így keletkező dísz: ~ (Gym, Bt, Mk), tőltís (D), tőtés (B), tőtís (Bt, 
Kp, Va, Mb, K, Bh, Kf, Gym), tőü̯tís (Sz, Np, Zs, K, Ny, S, Gyv, Gym, 
Mv). 2. ki nem vagdalt részek laposöltéses hímzése: tőtís (Bh), tőü̯tís 
(Sz) 152—3. kép; 97, 167, 175, 184 


töltéses — 19. tk, 152—3. kép; 84, 140, 168, 175 
töltődik: tőü̯tődik (Bt) 166 
töltöttbokor — 219. kép; 114, 170, 183, 184, 250, 252 
töltöttbokros — 219. kép; 252 
töltöttcsipke — 1. kötény darázsa mellett húzódó öltéssor: tőü̯tött- 


csipke (M). 2. kötény ráncait rögzítő darázs: tőtötcsipke (Kk). 
töltöttférc — mértanias díszítésű darázs: tőtötfírc (Kk, Nk) 242. kép; 


167, 184, 260 
töltöttrózsa — 37. kép; 49, 51, 58, 72, 76 
töltve rózsa — 37. kép 
tömött — 34, 46 
tömöttödik — sűrű szálúvá válik (S). 
törökkontyos — (rég) írásos minta (Kf). 
törökös — (rég) vagdalásos minta (T, Kf). 
töröktulipános — 64. kép; 58, 170 
törpe — 98 
törülköző — 70. fk; 42, 97, 98 
tövisrózsás — rózsával hasonló mintával hímzett (pántlika kötényen): 


tüvisrózsás (B). 
tulipán — 17. tk, 41, 133. kép, 20, 28—30. fk; 41, 51, 58, 82, 87, 94, 95, 


100, 107, 110, 115, 124, 138, 177, 178, 187, 251, 265 
tulipános — 17. tk, 91—2. kép, 30, 41, 58. fk, 11. szfk; 44, 95, 105, 


110, 117, 138, 186, 253 
tulipános bécsi: tulipántos bécsi (Kk, Nk). 
tulipános folyó — (rég) hullámvonallal tagolt tulipános minta: tuli- 


pántos fojó (Kf). 
tulipános kötés — 31. fk; 94 
tulipános rózsa — vállfőminta: tulipántos rózsa (T). 
tű — 39, 158 
türei varrás — (rég) férfi ingvállba varrt vagdalásos minta: türeji 


vārás (Nm) 172, 186 
tűre szed — több ráncon átszúr tűt: tűre szëd (Kf) 101 
tűretés — 46, 167, 259 
tűretvászon — egy vég vászon: türetvászon (Sz) 
tűre vesz — ráncokat átszúr tűvel (M). 
tűzés — 34. tk, 208. kép; 108, 146, 175, 250, 260 
tűzöl — ráncokat rögzít öltéssorral: ~ (K, Ny), tüdzöl (Kk). 
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tűzölés — 108, 111, 141, 146, 167, 253, 255, 256; 25, 34. tk 
tűzöléses kötéseskötő: tűzölísës kötísëskötő (Kszt) 100. fk 
tűzpiros — 38, 188 
 
tyeptár — 124, 155, 156, 182, 183, 257 
tyúkfül — 15, 41. tk, 33, 219. kép; 137, 149, 187 
tyúkláb — 104, 187 
tyúklábas — (rég) egyszerű összevarrás mintája (Ny). 
tyúkszem — 15, 41. tk, 33, 219. kép; 41, 45, 48, 49, 57, 90, 93, 105, 


137, 149, 181, 187, 260, 265 
tyúkszemes rózsa — 40. kép; 51 
tyúkszemforma — 15. tk, 33. kép 
tyúktollu — 47 
 
ugorka — 68 
ugorkás — 104. kép; 68 
újít — új mintákat varr, új hímzőszálat használ (Np, Mv). 
újítás — megkopott ruhadarab, dísz felújítása (Kp) 167 
ujj — 177 
ujjaz — ruhaujjat felvarr: újaz (Kszt). 
ujjazás: újazás (Kszt). 
ujjnyi — 106, 112, 116 
ület — 1. bőgatya szárai közti négyszögű betoldás (Kal.). 2. kicsi 


hímzett terítő (Kp, Ny, Gyv, Bh, Kf) 42, 46, 106, 167, 186, 255 
ünneplő — (ruha): inneplő (Kal.) 165, 167, 184, 185 
ünneplő pendely — 105 
üti — kiadja a mértéket (It). 
üveggyöngy — (Nd, K, Gyv). 
üvegkékítő — kékítő (minta, rajzolásához): üvegkíkitőü̯ (It) 171 
üvegtoll — 8. kép; 47, 155, 255 
 
vadkecskés — (rég, ritka) őzet utánzó vagdalásos minta (Sz) 96 
vág — 174 
vágás — 1. az a művelet, hogy díszítés céljából elvágják és kihúz- 


zák az alapanyag bizonyos szálait (V, Mé, T, Bt, Sz, Np). 2. a művelet 
eredménye, a kivágott minta (uo.) 19. tk, 152—3. kép; 146 


vágásos — 19. tk, 152—3. kép, 40. fk; 140, 182, 248 
vágásos lepedő — 10. tk, 36. fk; 134 
vagdal— 166, 174 
vagdalás — 97, 146, 167 
vagdalásos — 19. tk. 152—3. kép, 40—88. fk; 95, 140, 159, 168, 175, 


182, 253 
vagdalásos lepedő — 10. tk; 134 
vágó — almásolás kivágásához használt, félhold alakú élű szűcsszer- 


szám: vágóu̯ (Bh). 
vágottas — 19. tk, 152—3. kép, 40—88. fk; 140 
vágottas ág — ágszerű vagdalásos motívum (M). 
vágottas kislevél — (M). 
vágottas levél — (M). 
vágottas lepedő — 10. tk; 134 
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vágottas rózsa — (M). 
vágottas vonó — (ritka): vágottas vonóu̯ (M). 
vakfehéres — (rég, ritka) olyan hímzés, melyet vagdalásos mintaele- 


mekkel díszítenek, anélkül, hogy szálakat vágnának ki: vakfejírës (Va). 
vakvirágos — 100 
valkai — (rég) vállfőminta: vàlkaji (Kf, Gym, Mv). 
valkai papné mintája — 11. fk, 6. szfk; 71 
váll — 33. tk; 146, 152, 177, 194, 251, 260 
vállfő — 31. tk, 199—205. kép; 38, 103, 104, 145, 171, 188, 194, 249, 


259 
vállfőminta: válfűminta (S, Mv). 
vállfőmintás — 8. szfk 
vállfőmintás írásos — 81 
vállfőpárna — vállfőmintával varrt díványpárna: válfűpárna (Jt). 
vállfős — 21. fk; 145, 254. 
vállfős futó — vállfőmintával hímzett, hosszú, négyszögű terítő: vál- 


fűs futó (Kk). 
vállfősing — 31. tk; 100, 101, 102, 103, 145, 168, 171, 184, 193, 198, 


249, 251, 259 
vállfőspárna — 22. fk; 82 
vállpánt — női mellrevaló rátétdísze (Gym). 
vállpántlika — 107 
váltás — 167, 259 
varr — 45, 157, 174, 258 
varrás — 2. tk; 45, 46, 130, 161, 258 
varrásos — hímzett: vārásos (It) 168 
varrásos hányás — hímzett darázs: vārásos hányás (Nd) 109, 184 
varrásvászon — hímzésre alkalmas vászon: vārásvászon (Gyv). 
varrat — mással hímeztet: vārat (Kf, Kk, Nk, Mv) 258 
varratás: vāratás (Gym). 
varratlan — 9. tk; 133, 184 
varratos — hímzett: vāratos (Nm)167 
varrnivaló — 46 
varró — 2. tk; 45, 130, 131, 167 
varróasszony — 45, 167 
varródik: vāródik (Bh, Mk), vāróu̯dik (Va, Bh) 166 
varrogat: vārogat (Fsz). 
varróház — 46, 170, 258 
varrószék: vārószék (Bt, Kf) 258 
varrott: vārott (Bh) 167 
varrottas — 2. tk; 45, 130, 131, 167, 184 
varrottas kötés — 113, 184 
varrottas mellrevaló: varottas mèrevaló (Sz). 
varrótű — 39, 167, 170 
varróvászon — 34 
vasal — 167 
vasaltasing — 30. tk; 145, 167 
vasalting — 30. tk; 101, 145, 156, 170, 254 
vasaltujjú ing — 30. tk: 145, 251 
vásáros kötés — üzletben vásárolt horgolt csík: vásáros kötís (Mv). 
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vasgyűszű — 40 
vastagpapír — kötény hímzése alá tett kartonpapír (Zs). 
vastagvarrás — laposöltéssel varrt motívumok vagdalásos hímzésen: 


vastagvārás (Np) 161 
vastagvászon — 34 
vászon — 131, 158, 174, 176, 247, 248 
vászonbújbelé — (rég) vászonból készült nyári kabát (Mk, Kszt, Jt, D). 
vászoning: vászonying (Bh, It, Ny, Kf, Zs, Gym) 174 
vászonpendely — 105, 174 
vászonsurc — vászonból készült munkakötény (Asz) 174, 183 
vászonváll — 107 
vég — a vászon teljes hosszúságában, ahogy a szövőszékről leveszik: 


víg (Kal.) 186 
végigmegy — hímzést öltögetve halad előre: vígigmenyen (T). 
végvarr: vígvār (K). 
vékony — (vászon) 34, 183 
vékonyvászon — 34 
vendégbojt — ingek hasítékát összekötő zsinór végére kötött bojt: 


vendígbòjt (Asz, Nm). 
vendégcsokor — három pár gyöngyös bojt, melyet a mellre tűznek: 


vendégcsukor (Nd) 188 
ver — 1. keresztfonalat vetélővel átdob (Kal.). 2. vmihez odaütöget 


vizes vásznat, hogy hullámos felületű legyen (Kk, Bh, It, Ny). 
vereshárászos ing — vörös hárásszal hímzett női ing: vërëshárászos 


ing (Zs). 
verestarka — 38 
verő — keresztfonal (vászonban) (Nd, M, Np, Kk, Nk) 167 
verődik: verőü̯dik (F) 166 
vesz: vëszën — 1. ruhadarabot testére illeszt: 2. az alapanyagból bizo- 


nyos számú szálat átölt (Mé, Bt, Gym). 
vessző — 120. kép; 80, 82, 84, 187 
vesszőzés — 24. tk; 87, 142, 161, 167 
vetés — 45. tk, 231. kép; 150 
vetélős — 144. kép 
vetélős bokrétás — 144. kép; 93 
vicsori — 3. tk; 131, 186 
világos — fehérhez közel álló árnyalatú (Kal.) 184 
világospiros — 125 
világoszöld: világozsződ (Kal.). 
villaág — 220. kép; 114, 188 
villás — (rég, ritka) szálánvarrott minta (Kf). 
vinettás — írásos minta: ~ (Kszt), vinëttás (Gyv). 
virág — 110, 111, 112, 114, 115, 124, 177, 178, 187 
virágcserép-kötés — 64. fk; 44 
virágdarázs — 36. tk; 147 
virágférc — virágmintával díszített darázs kötényen: virákfírc (Kk). 
virágkötés — (kötényen): virágkőtís (Kk) 171 
virágos — virághoz hasonló mintájú (Kal.). 
virágosbokor — 229. kép; 252 
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virágosbokros — 229. kép; 252 
virágosdarázs — 36. tk, 109. fk; 147, 255 
virágosférc — virágmintás darázs kötényen: virágosfírc (Nk) 36. tk, 


109. fk; 184 
virágoskötés: virágoskötís (Nk, K) 229. kép 
virágoskötéses: virágoskötísës (Gyv) 229. kép 
virágoslájbi — (Nm) 107 
virágosruha — virágmintákkal hímzett kötény (Nk) 229. kép 
virágosszedés — színes virágmintákból álló darázs szoknyán: virá- 


gosszëdís (B) 184, 251 
virágoz — virágmintákat hímez (Mb). 
virítós — 38 
viselő — 167, 184, 185 
viselő lepedő: viselő lepödőü̯ (Ny) 172, 183, 184 
vistai majoránna — hárászos ing kötésének szélső, a kötést az ujjhoz 


rögzítő motívuma: vistaji majoránna (Nd). 
visszája — 45 
visszahajtó — 111 
visszavarr: visszavār (Va) 169 
vitézkötés — (ritka) zsinóros díszítés (kozsókon a gombház mellett): 


vitészkötís (Va). 
vízbe ver — vásznat vizesen vmihez hozzáütöget v. sulyokkal meg- 


ütöget, hogy hullámos legyen (Zs, Gym, Va, B). 
vízfolyás — 1. kép; 43, 97, 256 
vízfolyásos — 1. kép 
vóc — bőrből készült ruhadarabok varrataiba illesztett bőrcsík: vóu̯c 


(Va) 160 
volga — 37, 112, 265 
vonalzó — minta egyenes vonalainak rajzolásához használt eszköz 


(Bh). 
vonós — (ritka) darázsminta: vonóu̯s (M). 
vőfélykendő: vőféjkendő (Va), vőfíjkendő (B, Kf), vőférkendő (Bh, 


Mk), vőü̯férkendőü̯ (K) 74. fk; 42, 97 
vőfélyes kendő — lakodalomkor a vőfélynek adott, hímzett kendő: 


vőféres kendő (S), vőü̯féi̯rës kendőü̯ (K) 74. fk 
vőfélyi kendő: vőféri kendő, vőféri kendőü̯ (Mk) 74. fk 
 
zabgyöngy — zabszem alakú üveggyöngy (Nm) 171 
zöld — 33, 39, 112, 125, 162, 179, 180, 193, 194 
zöldelés — női mellrevalón a mintákat körülvevő zöld hímzés: ződe- 


lís (Kszt), zőü̯delís (Bh) 243. kép; 167 
zöldközepű galand — középen zöld csíkkal díszített széles szalag: 


zőtközzepü galand (Mv). 
zöld szőrszoknya: zőü̯t szőü̯rszoknya (K) 172 
zúzás — 158. kép; 90 
 
zsebezés — kozsóknak zsebbel való díszítése: zsebëzís (Kszt). 
zsinór — 1. nagyírásos öltés (Gyv, Mk, V, Bt, M, Kf, Kk, Nk, Mv, 


Mé, T). 2. egyenes, csíkszerű mintaelem (Kp, Mv, It, Sz, Nk, Mv, Nd). 
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3. vállfő mintaeleme (Mé, Nk). 4. duplakeresztszemes öltés (B, Va, Zs, T, 
Kp). 5. laposöltéssel varrt hímzéscsík vagdalásos szélén (Sz). 6. ráncot 
rögzítő hímzéscsík darázs mellett (V. T). 7. gyöngyös bojt (Mb, Bh). 8. 
hátul a párta alól leeresztett zsinór (Mv, Nk) 18, 27, 34. tk, 12, 16, 18, 
152—3, 241. kép; 41, 57, 80, 82, 83, 84, 101, 136, 139, 140, 143, 146, 155, 
162, 175, 249 


zsinór huroköltéssel — 13. tk, 16. kép; 136 
zsinóros — 12—3, 18. tk, 16. kép; 135, 136, 139, 140, 260 
zsinóros varrás — 12. tk 
zsinóröltés — 18. tk; 139, 140 
zsinórt húz — írásos hímzést varr (Bh). 
zsinórvarrás — 13, 18. tk, 16. kép; 136, 139, 140, 155 
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A TERMINOLÓGIA SZÓFÖLDRAJZI ÉS JELÖLÉSTANI ELEMZÉSE 


Mielőtt magára az elemzésre térnénk, meg kell röviden indokolnunk, 
miért kapcsoltuk össze ezt a két elemzési szempontot, illetőleg azt, hogy 
miért tartottuk szükségesnek a jelöléstani és jelentéstani vizsgálat elkü- 
lönítését. Ez utóbbival kapcsolatban a bevezető részben kifejtettük, hogy 
minden olyan elemzésnek, amely a szóra, a szókincs egy részére irányul, 
a nyelvi jel kettősségét figyelembe véve meg kell tennie az utat mindkét 
irányban: a jelölttől a jelölő felé és fordítva. A jelöltből kiinduló és a 
jelölő felé haladó, arra irányuló vizsgálat a jelöléstan (onomasziológia) 
területe, a fordított irányú a szójelentéstané.22 A nyelv elsődleges kom- 
munikációs szerepét is tekintetbe véve elfogadhatjuk H. Schuchardtnak 
még a század elején megfogalmazott érvelését azzal kapcsolatban, hogy 
a jelöléstani szempontnak (amely voltaképpen a beszélő szempontjának 
felel meg) meg kell előznie — nem fontosságában, hanem tárgyalási rend- 
jében — a jelentéstanit (amely a címzett, a hallgató nézőpontját érvé- 
nyesíti) (vö. Schuchardt 1928). 


A szóföldrajzi és a jelöléstani elemzés összekapcsolása sem önké- 
nyes, hiszen — amint ezt a szóföldrajz legkiválóbb művelői és főként 
maguk a nyelvatlaszok igazolták — a szóföldrajz alapvetően jelöléstani 
szempontú: a szótérképek rendszerint egy fogalom (vagy fogalomkör) 
nyelvi kifejezéseit tartalmazzák. A kettő annyira összefügg, hogy szinte 
elválaszthatatlan egymástól. Ezt többek között az is igazolja, hogy ahol 
a nyelvföldrajznak nincsenek számottevő eredményei, vagy ezek az ered- 
mények csak megkésve jelentkezhettek, ott a jelöléstan az utóbbi évti- 
zedekig jóformán ismeretlen volt, vagy csak a történeti anyag vizsgá- 
latára szorítkozott (így a magyarban is; vö. Péntek 1970. 76). A roma- 
nisztikában (kisebb mértékben a germanisztikában) azonban már a század 
elejétől az egyik legeredményesebben művelt kutatási terület.23 


Az újabb nyelvelméleti megállapítások fényében még inkább hang- 
súlyoznunk kell a két szempont szintézisének szükségességét. Ez ugyanis 
— mint U. Weinreich meggyőző példákkal igazolja (Weinreich 1954) — 
a „külső“ és a „belső“ nyelvészet összekapcsolását jelenti a dialektoló- 
giában. A szóföldrajzi térképeken megvonható izoglosszák helyével kap- 
csolatos kérdések mellől a szókincs rendszerére vonatkozó jelöléstani 
kérdések sem maradhatnak el, amelyek — Weinreich megfogalmazásá- 
val — a régebbi, hagyományos szemlélet strukturális korrekciójának te- 
kinthetők. Jan Goosens a nyelvföldrajz módszertanában beállott válto- 
zást vizsgálva megállapítja, hogy az ötvenes évekig főleg nyelven kívüli, 
az ötvenes évektől kezdődően pedig egyre inkább nyelven belüli ténye- 
zőkkel magyarázzák a térképlapok nyelvi anyagát. Az előbbi módszer 
legjobb összefoglalása Bach Deutsche Mundartforschungja. Ennek bí- 
rálataként Goosens azt emeli ki, hogy a korábbi módszer atomisztikus 
 


22 L. a 16. sz. jegyzetet. 
23 Vö. J. Gilliéron et J. Mongin, Étude de géographie linguistique. Paris, 1905; 


K. Jaberg, Sach- und Bezeichnungsgeschichte der Beinbekleidung in der Zentral- 
Romania. Wörter und Sachen IX. 137—72. Gazdag szakirodalmi összefoglalást és 
értékelést adnak a következő munkák: Iordan 1962. 162 kk.; Ivič 1965. 79. 
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szemléletű, nem lehet csupán a nyelven kívüli tényezőket számba venni, 
nemcsak a nyelvjárási elemek elterjedését, hanem a keletkezését is ma- 
gyarázni kell (Goosens 1969. 17). 


Összegezve ennek az elemzésnek a szempontjait, azt kell minden 
esetben megállapítanunk, hogy melyek azok a lexémák, amelyek az il- 
lető fogalom vagy fogalomkör kifejezésére szolgálnak, területileg hol 
van közöttük a határ, milyen külső ok magyarázza az izoglossza helyét, 
és milyen viszonyban vannak az egyes lexémák egymással, illetőleg a 
szókincs többi részével. Bizonyos esetekben pedig a nyelvföldrajzi je- 
lenségek okát is föl kell tárni. Felfogásunk szerint tehát lehetőleg az 
U. Weinreich tanulmányának megjelenése előtti hagyományos nyelvföld- 
rajzi módszer egyoldalúságát és a kellően még ki nem kristályosított 
strukturalista módszerek túlzásait egyaránt kerülni kell. A magyarázó 
okok között a nyelven kívüli és a nyelven belüli tényezőket egyaránt 
számba kell venni, a nyelvi valóságnak megfelelően. 


Elemzésünket elsősorban arra a 44 térképlapra alapozzuk, amely az 
58 legfontosabb fogalom megnevezéseinek elterjedését ábrázolja. Kivá- 
lasztásuk szempontja éppen az volt, hogy a vizsgált fogalomkör alapvető 
fogalmai legyenek, amelyek lehetőleg szóföldrajzilag is többé-kevésbé 
relevánsak. Csoportosításuk az előző fejezetben már körvonalazott na- 
gyobb fogalmi csoportoknak felel meg. 


I. Az alapműveletek, alapanyagok fogalmi csoportjából kilenc alap- 
fogalom nyelvi kifejezését elemezzük a 2—10. térképlap alapján. 


1. A hímzés fogalmát (2. térkép), amelyet elsőként elemzünk, var- 
rással készült díszként, kézimunkaként értelmezzük, azaz nem a varrás 
műveleteként, hanem a művelet eredményeként (vö. ÉKsz). Leggyako- 
ribb kifejezői ennek a fogalomnak a varrás alakváltozatai. Ennek a szó- 
nak a köznyelvben is ismert ez a jelentése (ÉKsz). Elterjedtségüket te- 
kintve nem sok különbséget mutatnak az öt ponton felbukkanó varró 
és a négy pontról jelzett varrottas alakváltozatai. Az előbbit táj megje- 
löléssel, az utóbbit „erdélyi“ szóként tartja számon az ÉKsz. mint a népi 
hímzésre vonatkozó sajátos lexémát. Végül egyetlen olyan pont van, 
ahol a kézimunka szó az általános (Mb), másik két ponton pedig a varrás 
rokon értelmű párjaként használatos. Ennek, a köznyelvben általáno- 
sabb funkciójú szónak a népi hímzés szaknyelvében tehát szűkült a je- 
lentése. 


Szóföldrajzilag nem élesek az egyes lexémák izoglosszái. Legátfo- 
góbb, az egész területre kiterjedő a varrás (a vārás alakváltozat mind- 
egyik alegységben előfordul, a vàras gyakoribb a Nádas mentén). Két 
ponton szinonima a varróval (Bt, Kf), egy ponton a varrottassal és a 
kézimunkával (Bh). A varróra három adatunk van a Felszegről (ebből 
egy diftongusos), egy az Alszegről (Sz), egy pedig — névváltozatként — 
Bogártelkéről. A varrottas kizárólag a Felszegen fordul elő, a kézimunka 
pedig a köznyelviesedésben előrehaladott Bikalon, Bánffyhunyadon és 
Váralmáson. Az egyes alegységeket szemlélve megállapítható, hogy leg- 
egységesebb a szóföldrajzi kép a Nádas és a Kapus mentén (minden 
ponton a varrás valamelyik alakváltozata fordul elő), legtarkább a Fel- 
szegen, ahol a legtöbb névváltozat sűrítődik. Ez bizonyára azzal a külső 
körülménnyel függ össze, hogy a hímzésekkel való kereskedés is innen 
indult el. 
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Azokon a pontokon, ahol a varrottas, varró, kézimunka terminus 
használatos, a varrás szó csak a ruhák (rendszerint géppel való) varrá- 
sára vonatkozik, és ez lényegesen csökkenti a szó szemantikai megter- 
heltségét. A hímzés szó elterjedését leginkább az akadályozza, hogy a 
legtöbb kalotaszegi faluban kizárólagos jelölője egy egészen más körbe 
tartozó fogalomnak, annak a műveletnek, amellyel valamely fafelületet 
vésett mintákkal díszítenek (hímez ’vés’, hímzís ’vésés’). 


2. A hímzés minőségét jelzi a következő fogalom: ritka öltésű (3. 
térkép). A közösségi ízlés még nyelvi vetületében is erőteljes, emfatikus 
formában nyilvánul meg, ennek a negatív értékelésnek a kifejezésére 
ugyanis — egy-két kivételtől eltekintve — a metaforikus értelemben 
állandósult tetves melléknév szolgál. Egy ponton a szintén emfatikus 
vicsori alkot vele szinonim párt. A névhasználatnak mindkét esetben 
az a szemléleti alapja, hogy a rosszul varrt hímzés ritka öltései között 
az alapanyag is látszik (a tetves ezekre a kicsi pontokra és egyúttal a 
gyatra minőségre utal, a vicsori az alapanyag fehérségére). Négy ponton, 
ahol egyébként hímzéssel alig foglalkoznak, a közömbös hangulatú ritka 
szó jelöli a fogalmat (It, Np, Mb, S). Utalunk arra az alaktani jelenségre 
is, hogy néhány alszegi faluban a v nélküli tőformához járuló -s képzős 
származék használatos: tetüs (Sz, Kp, F). 


3. Az alapanyagok közül a vászon a legfontosabb. Ennek a fogalom- 
nak a nyelvi kifejezése nyelvföldrajzilag és jelöléstanilag egyaránt irre- 
leváns (ezt az MNyjA. 440. térképlapjának és az RMNyjA. 2261. kérdé- 
sére kapott válaszok is igazolják).24 


Jóval változatosabb és tanulságosabb az a három térképlap, amely 
a három legfontosabb vászonfajta elnevezéseit foglalja össze. Legismer- 
tebb ezek közül a kendervászon (4. térkép). Az elnevezések közül ennek 
a köznyelvben is ismert szónak (ÉKsz) az alakváltozatai a leggyakorib- 
bak, leginkább szinonimaként használatos a sárgavászon valamely alak- 
változatával. Felbukkan még ezenkívül a fonàlvászon (S, Kk) és a fona- 
las vászon (Nd). 


A sárgavászon előtagja a többi (rendszerint fehérebb) vászonfajtától 
színe alapján különíti el a kendervásznat, amelynek fonalát a szövés 
előtti szapulással sárgítják. A fonalvászon és a fonalas vászon előtagja 
is arra utal, hogy ennek a vászonfajtának a szövéséhez sem cérnát, sem 
gyapotot nem használnak. 


Ennek a négy lexémának a használatában nem figyelhető meg vilá- 
gosan elkülönülő sajátosság az egyes területi alegységekben, mint ahogy 
az RMNyjA. kérdőívének 2269. kérdésére kapott válaszok is azt igazol- 
ják, hogy nincs egységes, izoglosszákkal jellemezhető szóföldrajzi képe 
a fogalom nyelvi jelölőinek. 


4. A fodorvászon speciális, e vidékre jellemző vászonfajta (5. tér- 
kép), így érthető, hogy ez az elnevezés is csak ezen a területen ismert. 
Itt sem kizárólagos jelölője a fogalomnak, megjelenik még egy-egy pon- 
ton a kondòrvászon (Np), sollozsgyapottas vászon (V), seritet vászon (Mé), 
egyelḙsvászon (M), valamint a fodorvászon rokon értelmű párjaként a 
gyapotvászon, rázot gyapotvászon (Mb), gyapodgyócs (Kk, Nk) és cérna- 
vászony (It). 


24 Köszönettel tartozom az atlasz szerkesztőjének, Murádin Lászlónak, hogy 
az anyagban való tájékozódást számomra lehetővé tette. 
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E névváltozatok megoszlása tekintetében a Felszegen és az Almás 
mentén meglehetősen egyöntetű a szóföldrajzi kép, Bikalt nem számítva, 
ahol a hagyományos ismereteket erősen megzavarta az újabb műveltség. 
A Nádas és a Kapus mentén más szavak is felbukkannak mellette szino- 
nimaként. A felszegi és Almás menti egyöntetűséget két külső tényező 
magyarázza: egyrészt az, hogy itt nagyobb fontosságot tulajdonítottak 
annak, hogy ismerjék a hímzés legfontosabb alapanyagának készítését. 
Másrészt pedig a Nádas és a Kapus mentén jóval többféle vásznat szőt- 
tek és szőnek ma is, ezért az elnevezések egészen más fogalmi rendszer 
szerint strukturálódnak. Említettük a néprajzi leírás rendjén, hogy a 
fodorvászon sajátos módon elkészített vászon, de az nem jellemző rá, 
hogy miből készült, mert a tiszta gyapotszálból szőtt vászon vagy az 
elegyesvászon is fodrossá tehető. A Kapus és a Nádas menti elnevezések 
egy része éppen ezt emeli ki jellemző sajátosságként: a fonal milyen- 
ségét. 


Nyelvileg a fodor- előtag a szó régebbi ’fodros’ jelentését őrzi (TESz.), 
szinonima a tájszóként élő kondorral. A gyapot-, gyapotas-, cérna- elő- 
tag arra utal, hogy a fodorvászon bizonyos fajtáihoz üzletből vásárolt 
gyapotszálat vagy cérnát is felhasználtak. A rázott- és egyeles- előtagú 
lexémák jelzik leginkább azt, hogy az egyes vászonfajták elkülönítésében 
és megnevezésében keresztezi egymást a hogyan? és a miből? szempontja. 
Ezek ugyanis olyan fodorvászonra vonatkoznak, amelynek nyújtójában 
felváltva vannak kender- és gyapotszálak. A sollos- és a serített- ’(fonás- 
kor) nagyon megsodort’ jelentésű jelzők a szövéshez használt szál jel- 
legzetességére utalnak. A gyapodgyócs olyan fodorvásznat jelöl, amely 
tiszta gyapotszálakból készült. 


5. Más romániai magyar nyelvjárásokban is ismert az elegyesvászon 
fogalma (6. térkép), az a vászonfajta, amelynek a nyújtóját kender- és 
gyapotszálak alkotják, a beverője pedig kender (vö. az RMNyjA. 2272. 
kérdésére vonatkozó adatokkal). Ennek kifejezésére három különböző jel- 
zői előtaggal alakult összetétel szolgál, közülük kettő főnevesülve önma- 
gában, utótag nélkül. Legelterjedtebbek az egyelesvászon, egyeles alak- 
változatai, szűkebb területre korlátozódik a mismásvászon, mismás hasz- 
nálata, és mindössze két pontról van adatunk a rázotvászonra (Mb, K). 


Szóföldrajzi szempontból a Nádas, a Kapus és az Almás mente alkot 
viszonylag összefüggő egységet: itt ugyanis az egyeles(vászon) alakvál- 
tozatai dominálnak (az RMNyjA. adatai szerint a szomszédos Szilágyság- 
ban is ez az egyik legelterjedtebb neve a fogalomnak). A Felszegen — há- 
rom pont kivételével (Mk, Kszt, S) — a mismás(vászon) az általános, egy 
ponton rokon értelmű párt alkotva az egyelḙsvászonnyal (Ny). Az 
RMNyjA. Kalotaszegen kívül a kissárréti Tótiból és a nyárádmenti Job- 
bágytelkéről jelzi. A rázotvászony, amely csak a szilágysági Kárásztelek- 
ről bukkant fel a vizsgált nyelvjáráson kívül (vö. RMNyjA. 2272.), két, 
a Szilágysággal közvetlenül határos ponton használatos (Mb, K). A szó- 
földrajzi kép alapján arra következtethetünk, hogy az eredeti terminus 
az egyelesvászon volt. A Felszegen valószínűleg éppen a varrottasokkal 
való kereskedés terjesztette el az újabbnak tűnő mismásvászon elneve- 
zést. Jellemző, hogy azokban a falvakban, ahol hímzéssel kevésbé fog- 
lalkoznak (Mk, Kszt, S), megőrizték az eredeti nevet, Nyárszón pedig 
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még ma is megfigyelhető a régebbi és az újabb név szinonimaként való 
előfordulása. 


A három jelzői előtag közül kettő: a mismás- és a rázott- pejoratív, 
illetőleg tréfás árnyalatú. Az első a népnyelvben meglehetősen tág je- 
lentéssel használt német eredetű szó (TESz.; ÉKsz.), a második tájszó, 
gyakrabban inkább kevert takarmány jelölésére szolgál (MTsz.). Az 
egyeles- a régi, melléknévi használatú elegy, illetőleg a régi nyelvben és 
a nyelvjárásokban is gyakori egyel (< egyelít; vö. TESz.; MTsz.) szár- 
mazéka. Ez a mezőgazdaság szókincsében szintén elsősorban vegyes ta- 
karmányra vagy gabonára vonatkozik (ÉKsz.), de Kalotaszegen ebben a 
jelentésben csak szórványosan ismert, ezért a homonímia nem befolyá- 
solja a használatát. A rázotvászony szélesebb körben való elterjedését 
minden bizonnyal éppen ez akadályozza: nagyon bántó homonímia ala- 
kulna ki a ’kevert takarmány : összerázott széna és szalma’ jelentésű, 
általános használatú rázott szóval. Ez magyarázza azt is, hogy még azon 
a két ponton, ahol előfordul, Bikalon és Ketesden sem figyelhető meg, 
alkalmi használatban sem, a jelzői előtag tapadásos főnevesülése. 


6. A kendermunkával kapcsolatos, de közvetve a vászon minőségé- 
vel is összefügg az a fogalom, amelyet Kalotaszeg nagyobb részén a 
ficsirgózik szó jelöl (7. térkép). Az orsóval túlságosan megsodort fonalnak 
arra a tulajdonságára vonatkozik, hogy ’összefut, összetekeredik, meg- 
csomósodik’. Az említett szó alakváltozatain kívül egy román eredetű 
ige visszahatós származéka jelöli még ezt a fogalmat: gircsálódik, vala- 
mint négy ponton az összefut, egyetlen ponton pedig a macskázik (Gyv). 


A ficsirgózik használata a Felszegen és az Almás mente nyugati 
sávján figyelhető meg, a román eredetű igei tő származéka a Nádas és 
a Kapus mentén meg az Almás mentének a Nádas mentével határos ré- 
szén. Az összefut két-két alegység: a Felszeg és az Almás mente meg 
a Nádas és a Kapus mente határán fordul elő (Mb, S; M, It). 


A ficsirgózik ige a facsar magashangú változatának származéka (vö. 
Szabó 1959). A szövés-fonás és a hímzés szókincsében nem gyakoriak 
a román kölcsönelemek és a velük alkotott származékok, de a gircsálódik 
nem is teljesen egyedül álló (vö. NyjRKsz.). A román nyelvi hatás min- 
denesetre valamivel erőteljesebb Kalotaszeg keleti részén. Valószínűleg 
köznyelvi hatás eredménye az összefut terminus terjedése, ezt közvetve 
az is bizonyítja, hogy olyan pontokon fordul elő, ahol a köznyelviesedés 
az átlagosnál előrehaladottabb (Mb, S, It, M). A macskázik más vidéken 
is előfordul mint tájszó ebben a jelentésben (l. még: macskásodik, meg- 
macskásodik: MTsz.). 


7. Egymáshoz közel álló fogalmakat jelöl az ’alapszíne’ jelentésű 
földje (8. térkép) és a ’(rendszerint a közép- és szélminta közti) kivarrat- 
lan rész’ jelentésű parasztja (9. térkép), Kalotaszegen azonban e két fo- 
galom elhatárolása nyelvileg és tárgyilag is pontos. Jelöléstanilag és szó- 
földrajzilag egyöntetű képet mutat mindkettőnek a térképlapja. 


A főggye mellett egyedül Bábonyban jelenik meg szinonimaként az 
alapja szó. A parasztya nem egészen egyedülálló az említett fogalom 
jelölőjeként: két ponton feltűnik a símája (Bt, Mb), egy ponton a pusz- 
tája (Mv), három ponton pedig a kivāratlan (Va, S), illetőleg a vāratlan 
(Bh). Jelentéstanilag az kapcsolja össze a paraszt, puszta és síma szava- 
kat, hogy mindháromnak van egy közös jelentésárnyalata: ’dísz nélküli’ 
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(ÉKsz.). A parasztja általános használatát az biztosítja a többi terminus- 
sal szemben, hogy ugyanebben a jelentésben a paraszting összetétel elő- 
tagjaként is szerepel. A (ki)varratlan a köznyelviesedés eredményeként 
került be a váralmásiak, bánffyhunyadiak és sárvásáriak nyelvhaszná- 
latába. 


8. A hímzéssel díszített házbeli holmik közül méretre legnagyobb, 
a tájegységre is legjellemzőbb ágyterítő lepedőnek, a vetettágy elején 
lecsüngő hímzett lepedőnek az elnevezéseit és ezek földrajzi megoszlását 
vizsgáljuk meg a továbbiakban (10. térkép). Szerkezetüket tekintve két- 
félék ezek a lexémák: egyszerűek és összetettek. Rendszerint inkább 
csak alkalmi használatban vonatkozhatik a lepedő szó önmagában erre a 
fogalomra, hiszen megszorító jelző előtag nélkül inkább a hímzés nél- 
küli, egyszerű lepedőt jelöli. Az alakváltozatok közül két alaptípus, a 
lepedő: lepödő szembenállást emeljük ki, az utóbbi kizárólag a Felszegre 
jellemző, északon a Ketesd, Bikal, Sárvásár, Körösfő vonallal bezárólag. 


A további lexémák létrejöttüket tekintve jól elkülönülő típusokat 
alkotnak. Elsőként említhetjük azt, amely arra utal, hogy miből készült 
a lepedő: gyócslepedö̀ (V). Olyan pontokon, ahol a lepedő hímzése több- 
féle lehet, a jelzői előtag vonatkozhatik a technikára: vágásos lepedő 
(T, Nd), vágottas lepedő (M), vagdalásos lepedő (Kp); fejḙ́resḙs lepedő (B) 
vagy egyszerűen csak a díszítésre: cifralepedő (Sz, V), cifralepödő (D). 
Általánosabb értelemben utal az elkészítés módjára a nevek következő 
csoportja, nevezetesen arra, hogy nem egy, hanem több szél vászonból 
varrják vagy kötik össze: kétszíl lepedő (Np), háromszíl lepedő (Mé, Nk), 
nítyszíl lepedő (Sz). A néprajzi leírás rendjén jeleztük, és ezt a fénykép- 
mellékletek is mutatják, hogy a kötés mintái szervesen hozzátartoznak 
a lepedő díszítéséhez. A kötésnek ezt a fontosságát a kötíses lepedő 
(Gyv), kötísës lepödő (Mb); re̬ce̬ lepödőü̯ is jelzi. A lepedőknek ezt a tí- 
pusát az is elkülöníti, hogy milyen célra használják fel. A következő 
terminusok ebből a szempontból beszédesek: átyteritőü̯ lepödő (Mv), áty- 
takaróu̯ (Va), ágyelibevaló lepedő; sőt szemléletesen még az elhelyezés 
módját is jelezheti: fütyögő le̬pödő (Kf). A halottas lepödő (Mb) azt a 
kultikus jellegű funkciót mutatja, hogy a nyújtóztatóra is ilyen lepedőt 
terítenek. 


II. 1. Az írásos hímzésekkel kapcsolatos fogalmak közül a művele- 
tek sorrendjét tekintve első helyen a minta rajzolása áll. Ennek kifeje- 
zésére, hogy ’(mintát) rajzol’, két szót használ fel a népi hímzés szak- 
nyelve: az ír és a rajzol igét, néha igekötős formában: megír; kirajzol, 
megrajzol, gyakrabban igekötő nélkül (11. térkép). 


A két terminus elterjedési területét elválasztó izoglossza ebben az 
esetben Sztánáig felnyúlva a Felszeg nagy részét és a Kapus mentét 
kapcsolja össze, ahol az ír használata általános. A Felszeg szóföldrajzi 
képe nem egészen egységes ebben a tekintetben: két ponton szinonima- 
ként a rajzol is megjelenik (Gym, Mv), másik két ponton kizárólag ez 
használt (Bh, Mk), egy ponton pedig ismeretlen maga a fogalom (Kszt). 
A Nádas és az Almás mentét egyrészt a rajzol használata jellemzi, más- 
részt pedig több ponton a lexéma-hiány (V, Bt, Nd, B, F), mivel a foga- 
lom sem ismert, illetőleg egy ponton a rajzol nem az írásos hímzés, ha- 
nem a kötéseskötény mintáinak a rajzolására vonatkozik (Zs). Az Almás 
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mentének a Felszeggel határos részén is megjelenik az ír (pl. Sztánán, 
szinonimaként Bikalon). 


A szóföldrajzi képet részben azok a jelek magyarázzák, amelyek a 
térképlapon az írásos hímzés elterjedésére utalnak. Legfontosabb erre 
vonatkozólag azt számbavenni, hogy hol élnek íróasszonyok, mivel ezek 
a falvak sajátos szerepű gócpontoknak tekinthetők. Megállapítható, hogy 
ezek a pontok kivétel nélkül a Felszegen és a Kapus menti részen össz- 
pontosulnak (Bh, Kf, Kk, Nk, Gym, Mv), azon a részen tehát, ahol az ír 
ige dominál. Ezt alig lépi túl az a terület, ahol foglalkoznak az írásos 
hímzések varrásával. A rajzol elterjedési területén általában ismerik a 
fogalmat, hallottak róla, de a hímzésnek ezzel a módjával nem foglalkoz- 
nak. A tárgyföldrajzi és a szóföldrajzi kép tehát egybevág: az ír elter- 
jedési területe egybeesik azzal, ahol ennek a hímzéstechnikának hagyo- 
mánya van, illetőleg ahol ma is foglalkoznak vele; a rajzol elterjedése 
pedig passzív tárgyi ismerettel párosul. Egy-két kivétel azonban külön 
magyarázatot kíván. Elsősorban a bánffyhunyadi paradoxális helyzet, 
ahol jól ismert ez a technika, a hagyományt néprajzi adatokkal is iga- 
zolni lehet, mégis a vizsgált fogalmat a rajzol terminus jelöli. Bizonyára 
nem tévedünk, ha ennek okaként is a köznyelviesedést jelöljük meg, 
akárcsak Gyerőmonostor és Magyarvalkó esetében, ahol él ugyan a ré- 
gebbi nyelvi forma is, de a hímzésekkel való kereskedés és az egyéb- 
ként hasznos munkát végző irányítók beavatkozása ezt háttérbe szorí- 
totta. 


A szóföldrajzi képnek megfelelően a két szó jelentésmezeje is el- 
térő: a Felszegen és a Kapus mentén az ír jelentésköre szélesebb, magá- 
ban foglalja a ’(mintát) rajzol’ jelentést is, amelyet köznyelvi szótáraink 
rég jelzéssel tartanak számon (ÉKsz.), a rajzol pedig ennek megfelelően 
szűkebb. A terület többi részén nagyjából a köznyelvivel egyező a két 
szó viszonya. 


2. Magának az írásos hímzéstechnikának az elnevezései az előbbitől 
meglehetősen eltérő szóföldrajzi képet tárnak elénk (12. térkép). Leg- 
nagyobb területen, amelyhez a Nádas mentét kivéve egész Kalotaszeg 
hozzátartozik, az ír ige származékai dominálnak: írásos (varrás); írásutáni, 
írásután való. A Nádas mentén általában a sinyóros szó használt, egy 
ponton a sújtásos (Mé), két ponton a kalotaszegi (varrás) (Bt, Nk), egy 
ponton a körösfűji vārás (Kk). 


Az ír igének és származékainak elterjedése, mint látható, jelentős 
eltéréseket mutat. Ennek az a magyarázata, hogy az igével jelölt foga- 
lom ismerete azokhoz az említett pontokhoz kapcsolódik, ahol íróasszo- 
nyok élnek, a hímzéstechnikát viszont ettől a művelettől függetlenül 
szinte mindenütt jól ismerik. Ez egyben azt is tükrözi, hogy az előrajzo- 
lásnak nem tulajdonítanak nagy jelentőséget, hiszen eredetileg például 
a vállfők egyszerűbb mintáit ki-ki megrajzolta magának. A Nádas men- 
tén használt terminusok nem is utalnak a rajzra (itt ennek valóban nincs 
semmi jelentősége), hanem a hímzés jellegét, zsinórhatását emelik ki. A 
mérai sújtásos meg már arról tanúskodik, hogy helyenként elmosódik 
a különbség a huroköltéses írásos technika és a laposöltéses sújtásos kö- 
zött. A kalotaszegi (varrás) és a körösfűji vārás két szempontból is ta- 
nulságos. Egyrészt mivel különösen az első, bizonyára a városi nyelvből 
megismert terminus jelzi, hogy a Nádas és a Kapus mentiek más 
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vidékről átvettnek tekintik ezt a technikát. Másrészt pedig más ada- 
tokkal együtt arra figyelmeztetnek, hogy a Nádas és a Kapus mentiek 
a Felszegre és az Alszegre szűkítik Kalotaszeget, magukat pedig nem te- 
kintik e tájegységhez tartozóknak. Ez nyilván nem lehet perdöntő egy 
tájegység körülhatárolásában, de nem is lehet teljesen elhallgatni. 


Az írásos -ás képzője a származék viszonylag újabb voltáról tanús- 
kodik, amikor az -ás, -és képző nomen actionisra utaló funkcióban már 
felcserélte az -at, -et képzőt (régi nyelvi megfelelője: íratos; vö. NySz.). 
A melléknévi származék tapadásos jelentésváltozás révén főnevesült 
(< írásos varrás). Az írásutáni, írásután való, írásután lexémák is tapa- 
dással keletkeztek az alkalomszerűen ma is használt írás után varr, írás 
utáni varrás, írás után való varrás-féle szerkezetekből. Ugyanez a főne- 
vesülés, illetőleg a még ma is megfigyelhető kettős szófajúság jellemző 
a sinyóros, kalotaszegi, sújtásos stb. terminusokra is. 


3. Az írásos hímzés jellegzetes öltésmódjára, a nagyírásos öltésre 
vonatkozó elnevezések az előbbieknél rendszertelenebb képet mutatnak 
mind szóföldrajzi, mind jelöléstani vonatkozásban (13. térkép). Ennek 
magyarázataként utalnunk kell arra, hogy az öltésmódnak a megneve- 
zése nem feltétlen igény a népi hímzés szaknyelvében. Ez a fogalom 
sok esetben egybemosódik a hímzésmóddal, a hímzéstechnikával, illető- 
leg a hímzésmódra való hivatkozás implikálja az öltésre mint legfonto- 
sabb részjelenségre való utalást is. Emiatt az öltés elnevezése vagy az 
előzőkben elemzett fogalom elnevezésével van szoros összefüggésben, 
vagy pedig az iparművészet szaknyelvéből kölcsönzött terminus. 


Eredeti népi szakszóként kell számon tartanunk a sinyórt (ritkáb- 
ban köznyelvesített zsinór, zsinóros, zsinórvarrás alakban), amely a vizs- 
gált terület mindegyik alegységében előfordul, az Almás mentét kivéve. 
Jellegénél fogva ugyanebben a kategóriában említhetjük a sújta szót, 
azzal az előbbi fenntartással, hogy ez nem tesz különbséget az írásos- és 
a laposöltés fogalma között (Va, Gym). A Váralmáson lejegyzett írás 
varrás, írásután lexéma sem a hímzésmódra, hanem csak az öltésre vo- 
natkozik. 


A körösfői nagyírásos terminus iparművészeti szakszóként kerülhe- 
tett vissza a népnyelvbe, ott ugyanis a népi technika fentebb elemzett 
nevéből alkották meg az öltésmód nevét. Hasonlóképpen az urokőtés, 
urokra őtís, duplahurok és változatai is összefüggésben állnak az ipar- 
művészetben egy egész öltéscsoport neveként használt huroköltés ter- 
minussal (vö. Ferencz — Palotay 1940. 20), némelyik azonban szerkeze- 
ténél fogva inkább a körülírásos hurokra ölt (urokra őt) kifejezésre ve- 
zethető vissza. A Türén lejegyzett sinyor urokö̀tíssel lexéma egészen 
pontos körülírása a fogalomnak. A megszorító utótagra azért van szük- 
ség, mivel a sinyor önmagában a duplakeresztszemmel varrt zsinórhatású 
sorokra vonatkozik. 


A szóföldrajzi képből annyi hámozható ki, hogy a műút melletti 
pontokon elterjedtebbek a nem népi eredetű terminusok. A több Almás 
menti és egy-két felszegi ponton megfigyelhető lexémahiány pedig ha- 
tározottan igazolja, hogy e fogalom megnevezésének az igénye egyálta- 
lán nem általános, különösen nem azokon a pontokon, ahol a hímzésnek. 
nincs különösebb jelentősége a falusiak életében. 
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4. A következőkben néhány írásos motívum és minta elnevezésének 
vizsgálatára kerítünk sort. A kisebb mintaelemek közül közös térkép- 
lapra vetítettük a horgas és a majoránna elterjedését, mivel a hímzése- 
ken is legtöbbször egymás mellett jelentkeznek (14. térkép). 


A szóföldrajzi képből az egyes névtípusok elhatárolása előtt a gya- 
kori lexémahiányra kell felfigyelnünk, amelynek minden bizonnyal az 
az oka, hogy egészen kicsi mintaelemekről lévén szó, azokon a pontokon, 
ahol nincs nagy hagyománya és szerepe az írásos hímzésnek, nem is- 
merik őket (az Almás és a Nádas mente nagy részén meg a Felszeg né- 
hány falujában). A nyelvi adatok megléte vagy hiánya alapján a két 
fogalom közül a majoránna tekinthető ismertebbnek. 


A horgasra vonatkozó lexémák közül két típus emelhető ki: a terü- 
let központi részén feltűnő hòrgas (Bh, Kf, Gyv) és a hòrgassinyòr (It) 
meg a Jákótelkén és a Kapus mentén használt pipa. Két felszegi ponton 
bukkan föl a karikó (Jt, Mv). A többi kutatóponton a mintaelem formája 
alapján nevezik hatosnak (Sz), kanyàrnak (Kp) és kacskarìngónak (Mv). 
Az a tény, hogy ezek a szavak csak egy-egy pontról mutathatók ki, azt 
is jelzi, hogy a kisebb, jelentéktelenebb mintaelemek átvételével nem 
jár mindig együtt a rá vonatkozó terminus átvétele. Ilyenkor a helyi 
nyelvhasználat spontán módon teremti meg — jórészt a szemléleti kép 
alapján, metaforizáló hajlamának megfelelően — a maga sajátos elneve- 
zéseit. 


A majoránna izoglosszáját határozottabban meg lehet vonni, mint a 
horgasét. Azokat a pontokat nem számítva, ahol lexémahiány van, csak 
kettőt találunk, ahol nem a majoránna vagy valamelyik változata hasz- 
nálatos, hanem a levél (Kp), levél tetejibe sújta (Gyv). Ez utóbbihoz 
annyit kell hozzáfűznünk, hogy a középső levelet a Nádas mente több 
pontján laposöltéssel: sujtával varrják. A majoránna teljesen egyértelmű 
terminus, más minta neveként nem használatos. A levél viszont egyike 
a legáltalánosabb elterjedtségű motívumoknak, emiatt ebben a jelentés- 
ben való felbukkanása csak növeli a szemantikailag már amúgy is túlter- 
helt lexéma többértelműségét. 


A tyúkszem nevű mintaelem írásos hímzéseken gyakoribb, de szá- 
lánvarrottakon is megjelenik. Ez a kettőssége a megnevezésben csak 
részben tükröződik, mivel varrni ugyanúgy varrják az egyiken is, mint 
a másikon (15. térkép). A Felszegen, a Kapus mentén és az Almás mente 
nagy részén mindkét hímzéstípusra varrják, a Nádas mentén és az Almás 
mente északi peremén csak vagdalásos hímzésre. 


A szóföldrajzi kép csak az Almás mentén tekinthető egybevágónak 
a tárgyföldrajzi megoszlással, ott ugyanis, főként azokon a pontokon, 
ahol írásost egyáltalán nem varrnak vagy csak alig ismerik, az általá- 
nosan elterjedt tyúkszem helyett a tyúkfil (Sz, Np, B, F, Zs), fìl (Np), 
búb (Kp) használatos. A tyúkfil a Nádas mente egyetlen pontján szino- 
nim párt alkot a tyúkszemmel (Nd). 


A tyúkszem, tyúkfil, fìl kizárólag ennek a fogalomnak a neveként 
fordul elő, valószínűleg a növénynévből alakult mintanevek közé tarto- 
zik. (Az etnobotanikai adatok ezt eddig csak részben igazolják. A minta 
alakját figyelembe véve a ’Veronica camaedrys’ jelentésű tyúkszemre 
lehetne gondolni, amelyet a SzamSz. is említ. Nem lehetetlen, hogy a 
tyúkfil kontaminálódással keletkezett: tyúkszem × fil –> tyükfil.) A búb 
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több kutatóponton nem ezt a mintaelemet jelöli, hanem a szoknyák de- 
rékrészére varrt kerek mintákat. Kispetriben valószínűleg a kettő kö- 
zötti hasonlóság alapján vonatkoztatják a nevét az írásos mintaelemre. 


5. A növényi jellegű díszítőmotívumok közül leggyakoribb a rózsa, 
illetőleg a vele alkotott rózsás kompozíció. A térképlapon jelezzük en- 
nek a motívumnak a néprajzi változatosságát, elterjedtségét, amely a 
nyelvi jelölésben csak nagyon kis mértékben tükröződik (16. térkép). Az 
egész területen használják a rózsa/rózsás mintanevet és alakváltozatait, 
amelyek lényegében csak az első szótagbeli magánhangzó monofton- 
gus : diftongus vagy hosszú : rövid voltában különböznek egymástól. 


A szóföldrajzi kép éppen ezért izoglosszákkal nem jellemezhető. Fel- 
tűnik azonban néhány más lexéma is, amely részletesebb magyarázatra 
szorul. Utalnunk kell röviden arra, mi indokolja, hogy a csillag/csillagos 
motívumot és elnevezését ebben a fogalomkörben tárgyaljuk. Elsősorban 
az, hogy a legtöbb ponton ezeknek a szálánvarrott mintáknak is rózsa/ró- 
zsás a nevük. Bizonyos pontokon azonban, ahol a hímzés elterjedtebb, 
nagyobb terminológiai pontosságra törekednek, ezért csökkentik a túl- 
ságosan általános használatú terminus funkcionális megterheltségét az- 
zal, hogy a mértani jellegű, szálánvarrott motívumot a többitől elhatá- 
rolva csillagnak, a kompozíciót csillagosnak nevezik. Ezt igazolja továbbá 
a csillagrózsa név (M) meg az a tény, hogy vannak falvak, ahol a motí- 
vum neve rózsa, a vele alkotott kompozícióé pedig csillagos (Va, Bh), 
vagy fordítva: csillag/rózsás (Kk). Ugyancsak a pontos terminológiai meg- 
különböztetést szolgálja a pukét/pukétos, amely a megfelelő keresztsze- 
mes mintákra vonatkozik (Mb, Ny, S, Kf, Gyv). 


A jelzős összetételű terminusok is legtöbbször a motívum techniká- 
jára utalnak. Ilyen a recerózsa/recerózsás, amely a Nádas mente több 
pontján a kötény és szoknya darázsolására varrt minta neve; a sújtásos 
rózsa a vagdalásos hímzések laposöltéssel hímzett mintája (V); a picusos 
róu̯zsa szintén a vagdalásos mintára vonatkozik: az előtag azt jelzi, hogy 
a rózsa nyolc levélből (más nevén: picusból) áll. A kistüreji a recerózsás 
szinonimája Mérán. A kis- és a nagy- előtagúak nagyságbeli változa- 
tokra utalnak. Gyakori, hogy a szemben álló, nyelvileg is elkülönített 
változatok közül az egyik eltűnt, csak a nyelvi jelölés őrzi az emlékét 
(T, M, Zs, Ny, S). 


6. A tulipán/tulipános minta néprajzilag szintén változatos: varrják 
írásosra, szálánvarrottra, darázsra, vállfőre (17. térkép). A terminológia 
azonban egyáltalán nem tükrözi ezt a tárgyi változatosságot, még hang- 
tani tekintetben is szinte teljesen egységes. Feltűnő, hogy bizonyos pon- 
tokon meg sem jelenik ez a mintanév, annak jeleként, hogy nem egy- 
formán kedvelt az egész területen (B, F, K, Mk, Jt, Ny). 


Egyetlen ponton csak a nétytulipántos formát használják darázs- 
minta neveként (Nd). Az alakváltozatok közül a régi nyelvben és a nyelv- 
járásokban elterjedt tulipánt/tulipántos használatos a legtöbb ponton. Az 
újabb, köznyelvi tulipán csak Bikalon és Sárvásáron tűnik föl, a tulipános 
pedig szintén a bikali meg a türei nyelvhasználatban. 


III. 1. A szálánvarrott hímzések fogalomköréből is néhány sajátos 
öltésmódot, hímzéstechnikát, motívumot, mintát választottunk ki alap- 
fogalmakként a soron következő szóföldrajzi és jelöléstani elemzésre. 
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Az ide tartozó öltésmódok közül legismertebb a keresztszem, illető- 
leg a duplakeresztszemes vagy sinyóröltés, amelyet a néprajzi szakiro- 
dalom szálánvarrott öltésként tart számon (vö. Ferencz — Palotay 1940. 
16). A népi terminológia csak ritkán tesz különbséget a kétféle öltés 
között, illetőleg az általánosan használt keresztszem inkább a sinyór- 
öltésre vonatkozik, mivel maga a keresztszem nagyon ritka a hímzéseken. 
Hasonlóképpen a keresztszemes technika is Kalotaszegen a sinyóröltések- 
kel végzett hímzést jelenti. Éppen ezért — bár a néprajzi leírás rendjén 
külön-külön vettük számba mindezeket a fogalmakat — itt kénytelenek 
voltunk összekapcsolni őket a népi szemléletnek megfelelően, amely az 
összefüggő fogalmi mezőt kevésbé tagolja, mint a szakterminológia (18. 
térkép). 


A Felszegen és az Almás mente vele határos pontjain az öltésmódot 
a kërëszszëm terminus jelöli, illetőleg mellette feltűnik egy-egy ponton 
a sújtakërëszszëm (Mb), az akasztalat (Kszt) és a sinyór (Zs). A terület 
többi részén a kerekszem és alakváltozatai jelölik a fogalmat, megosztva 
két ponton ezt a funkciót a hunyadisìnyór (Bt), hunyadizsinòr (Gyv) 
szakszóval. A technikára vonatkozó lexémák nagy vonalakban ezzel meg- 
egyező szóföldrajzi képet mutatnak: a kërëszszëmmel párhuzamosan je- 
lentkezik a kërëszszëmes, a kerekszemmel a kerekszemes, három ponton 
a sinyòros (Kp), sinyoros (It), sinyórvārás (Va), kettőn pedig az akasz- 
talatos (Mk, Mv). 


Az egyes terminusok egymáshoz való viszonyáról a következőket 
állapíthatjuk meg: a kërëszszëm a néprajzi szakirodalomban általános 
keresztszemnek a mássalhangzó torlódás feloldásával keletkezett alak- 
változata. A kerekszemet önálló lexémának kell minősítenünk: minden 
bizonnyal népetimológiával alakult az előbbiből. Ez a tény már önmagá- 
ban is jelzi, hogy a keresztszemnek nem a kalotaszegi nyelvjárás a for- 
rása, hanem vagy más nyelvjárásból kölcsönözték, a hímzéstechnikával 
együtt, vagy pedig iparművészeti műszóként került be a népi szaknyelv- 
be, és csak azon a részen maradhatott meg, ahol mesterségszerűen fog- 
lalkoznak hímzéssel. A népetimológiát két tényező indokolja: részint 
hogy a kërëszszëm alakváltozat már nem idézi föl az összetétel tagjainak 
eredeti jelentését (az előtag motiváltsága elhalványult), részint pedig 
— mint említettük — a sinyóröltés (a duplakeresztszem), amelyre a szó 
általában vonatkozik, nem azonos a keresztszemmel, nem őrzi annyira 
világosan a keresztben való öltés szemléleti képét. A kerekszem alak- 
változatai, pontosabban az e hangok azt is jelzik, hogy ez a népetimoló- 
giás változás nem lehet nagyon régi, ma is nagy még az ingadozás a 
kërëk- (amely még a kërëszt ë hangjait őrzi) és a kerek- között. 


A keresztszem, kerekszem mellett használatos akasztalat, sinyór, hu- 
nyadisinyór, sújtakërëszszëm nem szinonimái az alapterminusnak, hanem 
vele egy jelentésmezőhöz tartozó, de más részfogalmat megnevező dub- 
lettjei. Ezeken a pontokon — részben talán az iparművészeti szaknyelv 
hatására — jelentkezik az az igény, hogy terminológiailag is különbséget 
tegyenek a keresztszem és a duplakeresztszem között. A kërëszszëm, ke- 
rekszem ezeken a pontokon ’keresztszem’ jelentésű, a mellette álló má- 
sik terminus pedig a ’duplakeresztszem’-et jelöli. Ez a használat azonban 
— mint a terminológiai tarkaság jelzi — nem következetes. Az akasztalat 
a legkevésbé alkalmas ennek a fogalomnak a jelölésére, mivel — mint 
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a néprajzi leírásban utaltunk rá — az egy öltésnyi (2—4 szálra kiter- 
jedő) egység neve szálánvarrott hímzéseken, így metonimikusan az öl- 
tést is jelölhetné, de nem egyértelműen. A szó egyébként a régi nyelv- 
beli akasztal ’ölt, varr’ -at névszóképzős származéka (az akasztalra nézve 
l. az EtSz. és a TESz. akaszt címszavát). A sújtakërëszszëm lexéma a ’la- 
pos öltés’ jelentésű előtaggal a duplakeresztszemesnek azt a jellegzetes- 
ségét emeli ki, hogy az öltések sorokban haladnak, mint ahogy a sújta 
is sokszor szerepel vonaldíszként. A sinyór, illetőleg a -sinyór alaptagú 
összetételek ugyanezt a zsinórhatást emelik ki. Ezért tartottuk mi is 
megfelelőnek a néprajzi leírásban a sinyóröltés terminust e fogalom je- 
lölésére. A népi terminológiában azonban — mint a jelzői előtagok is 
mutatják — nem ugyanez a helyzet, ez a szakszó ugyanis nehezen illeszt- 
hető bele a már használatos lexémák rendszerébe. A Nádas mentén a 
sinyór a nagyírásos öltés neve, ezért van szükség arra, hogy a dupla- 
keresztszem neveként jelzői előtaggal szerepeljen: hunyadisinyór (ez az 
előtag egyébként értékes adalék a hímzéstechnika vándorlási irányára 
a tájegységen belül). Zsobokon, ahol a nagyírásosra vonatkoztatva nem 
használják, jelző nélkül is teljesen egyértelmű. 


A hímzéstechnikát jelölő terminusok néhány ponton az előbbihez 
hasonló megkülönböztetést tesznek lehetővé: a Felszeg két pontján a 
kërëszszëmes mellett az akasztalatos, Inaktelkén: kerekszëmes/sinyoros, 
Váralmáson: kerekszëmës/sinyórvārás. Kispetriben a sinyòros mindkét 
technikát jelöli. Ezt a polarizálódást is akadályozza azonban a már meg- 
lévő terminológiai rendszer: az akasztalatos általában a szálánvarrottak 
jelölésére foglaltatott le, a sinyoros pedig a Nádas mentén az írásost 
jelöli. Ezért használatuk csak azokra a pontokra szorítkozik, ahol ez nem 
eredményez zavaró poliszémiát. 


2. A vagdalásos hímzés (19. térkép) elnevezéseinek vizsgálata azért, 
tanulságos, mert ez a technika a tájegységen belül mindenütt ismert. 
Ez az alapos tárgyi ismeret ebben az esetben nem terminológiai egyön- 
tetűségben tükröződik, hanem a terminológia rétegződésében. Két réte- 
get különböztethetünk meg: az egyik többé-kevésbé általános az egész 
területen, a másik pedig kiegészíti, színezi az előbbit. 


Az alapterminológiát a vagdalásos, vágásos, vágottas szakszók kép- 
viselik. Ennek a háromnak az izoglosszáját pontosan meg lehet állapí- 
tani: az első a Felszegen, az Almás mentén és Nagykapuson használatos, 
a második a Nádas mentén, az Almás mente két szélső pontján és Kis- 
kapuson, a harmadik pedig Mákón. Darócon felbukkan szinonim pár- 
ként az igekötős kivágásos. Ezt az alapterminológiát egészítik ki, leg- 
több esetben szinonimaként, a következő lexémák és alakváltozataik: 
fehéres (T, Bt, Nd, Kp, Va, K, Gym, Mv), jukas (Mé), jukatos (Mv), ros- 
tás (S), kalotaszegi (varrás) (Va, Mb, Mk, Ny, Gyv), töltéses (Sz, Zs, Mb, 
Kf), recés, rece kézimunka (Gym). 


A vág ige származékai a hímzésnek azt a jellegzetességét emelik ki, 
hogy bizonyos szálakat kivágnak az alapanyagból. Érdekes a gyakorító 
képzős és a képző nélküli származékok pontos területi elkülönülése. En- 
nek részint az lehet az oka, hogy a Felszegen és az Almás mentén na- 
gyobb ennek a gyakorító képzőnek a megterheltsége (vö. Szabó 1965. 37), 
reszint pedig az, hogy az iparművészeti szaknyelv is ezt a származékot 
használja. A többi lexéma más-más jellegzetességére utal ennek a hím- 
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zéstechnikának: a hagyomány szerint kötelező tiszta fehér színére, a ki- 
vágással keletkező lyukakra, a ki nem vágott szálak átcsavarására, töl- 
tésére. A gyerőmonostoriak a náluk divatos recemunkához hasonlítják, 
ezért nevezik recésnek, rece kézimunkának. 


3. Mielőtt a szálakat kivagdalnák, a megmaradó szálvégeket leöltik. 
Ezt a műveletet jelöli a cérnáz ige, illetőleg a művelet eredményét a 
cérnázás (20. térkép). 


A cérnáz ige csak két ponton használatos, Körösfőn és Sztánán, az 
utóbbin igekötővel is: mëkcérnáz. Legelterjedtebb talán a nagyol (Ny) 
és igekötős alakjai: èlnagyòl, lënagyòl (Va), kinagyòl (Jt, Ny, S, Mv), 
egy-egy ponton bukkan föl a fehírëz (Gyv) és a lḙvàr (M). Egységesebb 
képet mutat a művelet eredményére vonatkozó lexéma a Nádas mentén: 
ahol ismerik a fogalmat, mindenütt anygyalozásnak nevezik. A többi 
kutatóponton legelterjedtebb a nagyolás, szűkebb területen használt a 
cérnázás (Sz, Kf), fírgezís (Mk, Kszt, Gyv, Gym, Mv), jártatás (B), fehírë- 
zís (Zs, Mb), tűzölís (V, Kk), paráma (Kk). 


E terminusok használatát is a tárgyi ismeret alapján világíthatjuk 
meg. A nagyol/nagyolásnak az a szemléleti alapja, hogy a kivágandó 
szálak körülvarrása lényegében magát a mintát is körvonalazza; hasonló 
szemlélet indokolja a jártatást is: a mintát az apró öltésekkel körül jár- 
tatják. A műveletet legtömörebben a levarr fejezi ki. A cérnáz/cérnázás 
arra utal, hogy ehhez a varráshoz csak vékony cérnát lehet használni, a 
fehírëz/fehírëzís arra, hogy a hímzőcérnának fehérnek kell lennie. A fír- 
gez/fírgezís az apró öltések formáját jelzi nagyon kifejezően. A paráma 
a szélekre alkalmazott sajátos díszítő öltésnek a neve, amely hasonlít a 
cérnázáshoz. A tűzölís a ruhahímzés fogalomköréből kölcsönzött termi- 
nus. Az indokolja mindkét jelentésben való használatát, hogy ott a rán- 
cokat, a vagdalásos hímzésen az alapanyag szálait rögzítő öltés neve. 


4. A vagdalásos hímzéseken gyakori volt a kivágott szálakból alakí- 
tott négyzetek átöltése keresztben: az ablakos töltés (21. térkép). Újabb 
hímzésekre ezt ritkábban varrják, ezért néhány ponton a nevét sem is- 
merik (V, Mé, Nd, It, Jt). 


A fogalom jelölésére használt terminusok viszonylag egységes szó- 
földrajzi képet nyújtanak. Kalotaszeg egész területén az ablakos töltés 
vagy a tapadással alakult, főnevesült forma, az ablakos és alakváltozatai 
terjedtek el. A többi lexéma közül keletkezését tekintve a kereszt tőtís 
(Bt) és a rostéjos tőtís (Np) az ablakoshoz hasonlít. Az utóbbi azt jelzi, 
hogy Nagypetriben nem különböztetik meg — legalábbis nyelvileg nem — 
az átcsavart és az át nem csavart négyzeteket, a rostéjos ugyanis általá- 
ban az utóbbit jelöli. Hasonló fogalmi zavarról árulkodik a macskanyo- 
mas (tőtís) (Mb, K). A macskanyomas mintának vannak ugyan ablakosan 
töltött négyzetei is, de összetettebb motívum. A körösfői pucástőtís han- 
gulatilag színezett párja a közömbös ablakos tőtísnek. 


Az ablakoshoz hasonló, ám formájában változatosabb, nagyobb dí- 
szítőelem a mák, illetőleg a vele alkotott mákos minta (22. térkép). Való- 
színűleg a formai változatosság okozza, hogy a szóföldrajzi kép az előb- 
binél tagoltabb. A mák/mákos izoglosszája magába foglalja a Felszeget, 
az Almás mente két déli pontját. (Mb, Sz), a Kapus mentét (Kiskapust 
kivéve) meg a Nádas mentéről a legdélibb pontot, Vistát. Felbukkan a 
nyóclábu szinonimájaként Bogártelkén is. Az Almás és. a Nádas mentén 
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egyébként ez a lexéma, a nyóclábu a legelterjedtebb: két ponton rokon 
értelmű párja a póknak (Nd, B), Kiskapuson pedig csak a pók terminust 
ismerik. A picula/piculás két Almás menti faluban bukkan föl a pénz 
(pínz) szinonimájaként, Mérán pedig csak a pínz/pínzes használatos. 


A fenti lexémák közül csak ennek a fogalomnak a jelölője a mák/ 
mákos. A pénz: picula/piculás eredetileg valószínűleg csak a kör alakú 
mintaelemre vonatkozott. A pók és a nyóclábu nem egyértelmű terminus, 
mivel jelölője egyik, a ruhahímzésen feltűnő hasonló formájú minta- 
elemnek is. 


5. A vagdalásos hímzéseket szegélyező díszítmények közül kettőnek 
az elnevezéseit vizsgáljuk meg: a borsóét és a sújtáét. A borsó térkép- 
lapjára vetítettük a vele egy fogalmi mezőhöz tartozó hájagos borsóhím 
terminusait is (23. térkép). Ezt a két díszítőelemet: az egyszerűbb borsót 
és a díszesebb hájagos borsóhímet csak a Nádas mentén különítik el 
egymástól, illetőleg az utóbbit csak ott ismerik. 


Az egyszerűbb változat jelölésére általában két lexéma használatos: 
a borsó és a borsóhím. Nagyobb területen ismert az első: a Felszegen és 
az Almás mentén — egy pont kivételével (Kp) — minden faluban. A 
Kapus és a Nádas mentén már háttérbe szorul: csak Kiskapuson önálló 
használatú, a többi pontokon vagy egyáltalán nem ismerik, vagy csak 
ritkábban használt szinonimája a borsóhímnek. Egy felszegi (Kszt) és egy 
Nádas menti ponton (Bt) újabb keletű szinonimaként bukkan föl az 
azsur. A hájagos borsóhím elnevezése egyöntetű, egy ponton a köznyel- 
viesített hòjagos bòrsóhím szerepel helyette (T). 


Alakulását tekintve a borsóhím és a borsó nem független egymástól, 
hanem — mint más hasonló esetben is — az eredeti összetett szóból ala- 
kult ki az egyszerű forma. A hájagos jelző kalotaszegi tájszó, más jelzős 
növénynevekben is előfordul (pl. hájagos mogyoró; vö. még a TESz. há- 
lyog címszavát). Az azsúr az iparművészeti szakterminológiából került 
a népnyelvbe. 


A sújta laposöltéssel hímzett díszítő vonal a vagdalásos varrottasok 
szélén (24. térkép). A fogalmat szinte mindenütt ismerik, a megnevezés 
is viszonylag egységes. Megoszlás tapasztalható a sujta és a sujtás elter- 
jedésében: az előbbi a Felszegre, az Almás és a Kapus mentére jellemző 
(Nagykapust kivéve), az utóbbi pedig a Nádas mentére (Mérát kivéve). 
Több Nádas menti ponton szerepel a sujta is szinonimaként. Egy fel- 
szegi ponton használatos a sújtázás, Kis- és Nagykapuson a színelís (Má- 
kófalván hiperurbanizmusként: szénelés). A vesszőzíst ferde öltésekkel 
varrják, árnyalatilag különbözik tehát a sujtától, ezt a különbséget azon- 
ban csak két Almás menti ponton jelzi a terminológia (Kp, B). 


A sujtás a köznyelvben lapos, díszes zsinórt jelent (ÉKsz); ilyen zsi- 
nórhatású a hímzett vonaldísz is a varrottason. A sujta ebből elvonással 
keletkezett oly módon, hogy az előbbit -s képzős származéknak érezték. 
A sújtázás már ebből képzett származék. A színeléses a régi nyelvben 
’coloratus, chromata’ jelentésű volt (NySz.), a vesszőzís a hímzés helyi 
szaknyelvében alakult terminus. 


6. Az asztalláb/asztallábas térképlapján inkább a tárgyi funkciók 
sokféleségére utaló jelek tanulságosak, mint a nyelvi adatok (25. térkép). 
A két terminus közül a mintára utaló -s képzős származék gyakoribb, 
néhány ponton asztallábos alakban használatos. Ez a melléknévi szárma- 
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zék, mint a legtöbb mintanév, rendszerint önállóan, főnevesülve hasz- 
nálatos, néha pedig eredeti jelzői funkciójában: asztallábazs darázs 
(Kszt), asztallábas hányás (T). Egyetlen ponton, Gyerőmonostoron szere- 
pel darázsminta neveként asztalos formában. Az elnevezés (illetőleg maga 
a motívum) pontosan nem elemezhető szimbólumként is felfogható, bár 
a mintaelem hasonlítható a régi, falusi kecskelábú asztalok lábához. 


Ehhez hasonló tanulságokkal jár a foglalós térképlapjának elemzése 
(26. térkép). Ezen még inkább dominálnak az -s képzős származékok: a 
foglaló lexéma használata egyetlen pontra korlátozódik, Vistán a foglalás 
vàrás mellett, amely vagdalásos mintára vonatkozik, darázsminta jelölő- 
jeként bukkan föl. Még két ponton szerepel jelzős összetételű szakszó 
előtagjaként: foglalós hányás (Nd), foglalózs darázs (Kp). Nyárszón a 
sësës lexéma használatos (a mintának a betű alakjával való hasonlósá- 
gára utalva); Körösfőn funkcióbeli megoszlás tapasztalható: a foglalós 
vagdalásos minta neveként fordul elő, a sësës keresztszemes minta jelö- 
lőjeként. A foglaló más mesterségek szakszavaként vált mintanévvé (vö. 
EtSz). 


IV. A ruhahímzések fogalomköréből különböző típusú fogalmak, fo- 
galmi mezők nyelvi jelölőit elemezzük: egyrészt magukat a hímzéseket, 
mintákat, másrészt a hímzett, díszített ruhadarabokat, rátétdíszeket, il- 
letőleg mindezeknek az elnevezéseit. 


1. Közös fogalmi mezőhöz tartozónak tekinthetjük a pártával rend- 
szerint együtt viselt gyöngyös bojtot és a flittert, azt a fényes, kerek 
kis lapocskát, amellyel bojtot, pártát és más viseletdarabot díszítenek. 


A pártával viselt gyöngyös bojt elnevezései három részre tagolják 
Kalotaszeget (27. térkép): a Felszegen és az Almás mentén a bojt szó 
használatos (kivétel a két alegység határán Bikal és Zsobok), a Kapus 
és a Nádas mente nagy részén sejëmbojt (Bogártelkét kivéve), a két 
szélső, keleti ponton, Vistán és Mérán pedig sejḙmcsukòr (csukor). Bi- 
kalon sinyórnak nevezik ezt a ruhadarabot, és ez a szó a bojt szinonimá- 
jaként Bánffyhunyadon is használatos a le̬ginyfogóu̯val együtt. Zsobokon 
a Nádas mentére jellemző sejembòjt bukkan föl, akárcsak Ketesden, de 
ott a bòjt szinonim párjaként. A Nádas és a Kapus mente egy-egy falu- 
jában is egymás mellett él a bojt és a sejembòjt (Nd, Gyv), Bogártelkén 
azonban csak az előbbit használják. Inaktelkén tréfás hangulatú névvál- 
tozatként a segbosszantó elnevezés járja. 


A legelterjedtebb bojt szó, illetőleg a vele rokon értelmű csukor 
használatát nehezíti, hogy az ing nyakán, kézelőjén lévő bojtokat ugyan- 
ezek a szavak jelölik. Mivel minden más bojtot hárászból vagy fejtőből 
készítenek, a sejem- előtagú összetételek már egyértelműek. A sinyór a 
bojt zsinórszerű szárára utal, de a szó kiterjedt poliszémiája, amelyre- 
az előző részben többször utaltunk, lényegében egyetlen pontra szorítja 
a használatát. A le̬ginyfogóu̯ és a segbosszantó tréfás használatú, erős 
affektív színezetű szinonima; az első arra utal, hogy gyöngyös bojtot 
csak eladósorban lévő lányok vehetnek föl, a második a csöppet sem 
kényelmes viselési módra. 


A flitterre vonatkozó terminusok izoglosszái nagy vonalakban szin- 
tén három alegységet különítenek el (28. térkép): a pínz, kispínz, kicsi- 
pínz a Felszegre jellemző, a pillangó az Almás és a Nádas mentére, a 
picula, piculás a Kapus mentére. A pínz használata Ketesdig terjed, Jákó- 
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telkén a kispinz szinonimájaként a picula is felbukkan, Bánffyhunyadon 
pedig a köznyelvi flittèr. Ehhez a típushoz vonható a gyerővásárhelyi 
halpínz is. Körösfőn, Bikalon, Sztánán és Bábonyban a csillámpozó hasz- 
nálatos, Körösfőn ennek névváltozata a pillangó. 


A pínz, halpínz, picula a flitter alakjára utaló elnevezés, az utóbbi 
a halpikkely csillogását is felidézi. A pínz, picula a mák/mákos minta- 
elem neveként is felbukkan, ez azonban nem okoz terminológiai zavart, 
mivel a flitter neveként nem ugyanazokon a pontokon használatos, mint 
mintanévként. A flitter színes csillogását idézi föl a pillangó és még in- 
kább a csillámpozó. A csillámpozik igét az MTsz. a székely és a csángó 
nyelvjárásból idézi ’káprázik a szem’ jelentésben. A régi nyelvbeli csil- 
lámpozó is, amelyet az EtSz. a csillámik címszó alatt említ (vö. még: 
CzF), hasonló jelentésű: ’káprázó, szemkápráztató’. Ez a melléknévi ige- 
név tapadással főnevesülve vált a kis csillogó dísz nevévé. 


2. A kontyoló fátyolnak, a dulándlénak nincs egységes elnevezése, 
és a névváltozatok szóföldrajzi megoszlása alapján sem lehet egy-egy 
alegységre jellemző típusokat megállapítani (29. térkép). A dulándlé 
alakváltozatai mindegyik alegységben használatosak: leggyakrabban a 
dulándré és a dulándri. A bulándré névváltozat a Felszegen nem fordul 
elő, csak a Nádas és a Kapus mentén (Mé, T, M, Kk), ritkább a bulándra 
(M, Mb), és a bulándri (Bt, It). Ketesden a fátyòl szó használatos, a fá- 
tyòr változat Mákófalván és Kiskapuson szinonim párja a fentebb emlí- 
tett névváltozatoknak. Magyarókerekén és Szentkirályon a fátyolkesz- 
kenőü̯ lexéma jelöli a fogalmat, Nagykapuson a fátyòrkeszkenyő, fátyor- 
kendő névváltozatok. A fehírkeszkenő használata Bánffyhunyadra és 
Sárvásárra jellemző, Nyárszón és Körösfőn: fe̬hírkeszkönő, Magyarval- 
kón: fehírkeszkönő : fehírkendő. Sárvásáron a konytyolókeszkenő a fehír- 
keszkenő szinonimája. A különböző alegységekre jellemző sajátosságként 
két hangtani jelenséget emelnénk ki: 1. a -keszkönő utótagú lexémákat, 
mivel ez az alakváltozat csak a Felszegen fordul elő, sőt az RMNyjA. 
adatai szerint (2312. kérdés) a hazai magyar nyelvjárásokban sem ismert 
máshol; 2. a fátyol szóbeli l : r megfelelést, amely viszont csak a Nádas 
és a Kapus mentén mutatható ki. 


A bulándré és a dulándlé, valamint alakváltozataik viszonyáról a 
következőket mondhatjuk: a dulándlé a századfordulói tulle anglais ’an- 
gol tüll’ textilipari és kereskedelmi műszó átvétele (vö. Malonyay 1907. 
56). Ezt a népetimológia az erősebb román nyelvi hatást mutató pontokon 
bulándrévá ferdítette (a r. buleandră ’rongyos, viseltes ruha’ hatására; 
vö. NyjRKsz.). A meglehetősen elterjedt dulándré alakváltozat kétféle- 
képpen magyarázható: 1. a kalotaszegi nyelvjárásban más szavakban is 
ismert l : r megfeleléssel; 2. a dulándlé és a bulándré alakkeveredésével 
(illetőleg a népetimológiás változás egy közbenső fokozataként is felfog- 
ható) (Nagy J. mindezeket a dulándlé ,,népi alakváltozatá“-nak tekinti; 
vö. Faragó — Nagy — Vámszer 1977. 377. 92. jegyzet). A -kendő utó- 
tagú lexémák is a köznyelviesedést jelzik. 


3. A női ingek típusait a néprajzi leírás rendjén megkülönböztető 
jegyeik alapján határoltuk el. A következőkben a bőujjú ingek három 
fő típusának elnevezéseit vizsgáljuk meg. 


A legkevesebb hímzéssel díszített parasztinget — egy-két pont ki- 
vételével — egész Kalotaszegen ezzel a szóval jelölik (30. térképlap). A 
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Nádas és a Kapus mentén, ahol a viselet általában díszesebb, kevésbé 
ismert ez az ingfajta, ezért néhány ponton hiányzik a megnevező lexéma. 
Bikalon szinonim párként használatos a vasàlting és a hárácosing. Az 
előbbi még más Almás menti pontokon is feltűnik, de csak a paraszting 
szinonimájaként: vasàltúju ing (B), vasaltas ing (K); a hárászosing pedig 
Sárvásáron használt a paraszting mellett. 


A paraszting előtagja a régebbi ’díszítetlen’ jelentést őrzi (NySz.). 
A hárászos- a hímzőfonálként használt hárász származéka; a vasàlting 
és változatai pedig arra utalnak, hogy ennek az ingfajtának, amelynek 
a vállát és az ujját nem díszíti hímzés, nagyon fontos a szép vasalása, 
amely a ráncokat rögzíti. 


Az asszonyosing az előbbitől abban különbözik, hogy az ujját kötés 
díszíti. A felszegi és az Almás menti részen ez a díszesebb típus ritkább, 
ezért néhány ponton nem ismeretes az elnevezése. Egyébként a szóföld- 
rajzi kép viszonylag pontosan megvonható a két legfontosabb lexéma 
elterjedése alapján: a Nádas és a Kapus mentén minden ponton asszo- 
nyosingnek nevezik, Gyerővásárhelyen menyecskésing, az Almás mentén 
és a Felszegen pedig a kötísësing használatos. A két alegység határán, 
Körösfőn szinonim párként feltűnik az asszonyosing, illetőleg Bánffy- 
hunyadon a mënyecskésing is. A gyerőmonostori recésing, mint utaltunk 
rá, a kötésesing egyik változata. 


Az asszonyos-, menyecskés- előtagú lexémák összefüggésben állnak 
az ingtípus családi állapotot jelző funkciójával: azt jelzik, hogy ilyen 
inget általában csak fiatalasszonyok viselnek. A kötísësing elnevezés az 
ujjon végighúzódó hímzést jelölő szóból (kötés) alakult. Ez a lexéma a 
Nádas és a Kapus mentén is ismert, de ott a vállfősingek egyik változa- 
tát jelöli. 


Legjellemzőbb Kalotaszegre éppen a vállfűsing, amelynek a hímzés- 
módja elég nagy változatosságot mutat ugyan, nyelvi jelölése azonban 
viszonylag egységes (31. térkép). Minden ponton a válfűsing terminus 
vagy valamely alakváltozata ismert, illetőleg alkalmi használatban a vál- 
fűs (Bt, Va, Mk). Az alakváltozatok közül feltűnő a vèlfűsing a Nádas 
mente egy viszonylag összefüggő területén (Mé, Bt, Nd), amely bizonyára 
az előtag magánhangzójának illeszkedésével alakult ki. Nagykapuson köz- 
nyelvi hatásra újabb szinonimaként használatos az ingválas ing termi- 
nus. 


Ehhez hasonlóan egységes a válfű elnevezése, amely tulajdonképpen 
az ingtípus nyelvi jelölésének is alapja. Az alakváltozatok is az előbbiek- 
kel párhuzamosak: az említett Nádas menti pontokon vèlfűnek nevezik, 
Nagykapuson ingválnak. 


A vállfű nyelvi szempontból birtokos jelzős összetétel, amelyben az 
utótag a fő ’valamely testrész vége’ jelentését őrzi (TESz.). Néprajzilag 
arra is következtetni lehet ebből, amit egyébként a régebbi ingek is bi- 
zonyítanak, hogy eredetileg a vállfű viszonylag keskeny csík lehetett az 
ujj és a váll egybevarrásánál (esetleg maga a varrat szerepelhetett dísz- 
ként). 


4. Regen a női és a férfi viselethez egyaránt hozzátartozott a 
daróc (32. térkép). Két elnevezése használatos a vizsgált területen: a 
Felszegen és az Almás mentén daróc, a Nádas és a Kapus mentén pedig 
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condra. A TESz. szerint mindkettő ismeretlen eredetű, illetőleg az utóbbi 
feltehetően belső keletkezésű szó. 


Nagyjából hasonló ehhez a női mellényre vonatkozó terminusok föld- 
rajzi megoszlása (33. térkép). A Felszegen és az Almás mentén a váll 
használatos, egy ponton szinonimaként a lájbi (Sz). Gyerővásárhelyen és  
Nagykapuson ugyancsak a váll szó ismert. A terület többi részén szinte 
kizárólag a lájbi használatos (Darócon, Mérán, Vistán szinonim párja a 
vál), egy ponton a gyöngyös lájbi (M). A Felszegen és az Almás mentén 
a lájbi inkább csak a posztóból készült férfi mellényt jelöli. 


5. Közös fogalmi mezőhöz tartoznak a kötények, szoknyák vagy mu- 
szujok ráncait rögzítő öltések, minták, amelyek egyben a derékrész dí- 
szei is ezeken a ruhadarabokon. 


A legegyszerűbb ráncrögzítő varrás a darázs mellett vagy önmagá- 
ban alkalmazott tűzölés és a horgas tűzölés (34. térkép). Az előbbi, egy- 
szerűbb változatnak általában tűzölís vagy tűzís az elnevezése. Szóföld- 
rajzilag nem különíthető el pontosan egymástól a kettő, annyi állapítható 
meg, hogy a rövidebb forma a Nádas mentén és az Almás mente nyugati 
peremén gyakoribb. Az alakváltozatok közül figyelmet érdemel a tűd- 
zölís (Kk), tűdzís (S). Egy-egy ponton más lexéma használatos önmagá- 
ban vagy az előbbiek szinonimájaként: sinyór (V), pipírga (Zs), szénḙ- 
lés (M). 


Nyelvi szempontból a tűzölés és a tűzés viszonyáról ugyanazt kell 
mondanunk, mint amit a vagdalás: vágás terminusokról állapítottunk 
meg: a vizsgált terület nyugati részén elterjedtebb az -l gyakorító képzős 
származék. Két ponton — mint láttuk — a -z denominális képző helyett. 
-dz használatos (vö. Szabó 1965. 27, 72). A pipírga Zsobokon román ere- 
detű növénynévből alakult (<pipirgóu̯ ’mocsaras helyen termő, sűrűn növő 
gyepszerű fűféle, gyom’ < r. pipirig ’káka, szittyó’; vö. Gálffy — Márton 
1965; DicţEtnob.). A két Nádas menti ponton feltűnő sinyór és szénelés 
nem egyértelmű terminus: az előbbi Vistán a nagyírásos öltést is jelöli, 
az utóbbi pedig Mákóban a vagdalásos hímzések szélére varrt sujtát. 


A díszesebb változat három legelterjedtebb elnevezése a következő: 
horgastűzölís, horgastűzís és horgas. A -tűzölís/-tűzís utótagúak területi 
megoszlása az előbbiekkel egybeesik. A horgas tapadással főnevesült az 
említett jelzős összetételekből. Ugyanez a jelzői előtag fordul elő a hòrgas- 
vàrásban (Ny, Gyv). Magyarókerekén a görbéselés lexéma jelöli a fogal- 
mat, Kiskapuson pedig a kajácsom mḙnyḙn szerkezet. Gyakori az a válto- 
zata, amelyen két cikcakkos hímzéssort varrnak egymás mellé: erre vonat- 
kozik a bánffyhunyadi nyóu̯cas terminus és a zsoboki csipke. 


Szerkezetét tekintve az egészen kivételes, -s+l képzőkkel alakult gö̀r- 
béselést kell kiemelnünk. A kajácsom mḙnyḙn nyilván nem főnévi jelen- 
tésű, inkább a jelzői előtaghoz hasonló megszorító szerepe van: olyan tűzö- 
lés, amely kajácsom mḙnyḙn ’görbén megy’. A kajács a TESz. szerint szár- 
mazékszó. 


6. A darázsolás két részművelet összefoglaló elnevezése (35. térkép). 
Bonyolultabb hímzéstechnikáról lévén ugyanis szó, ennek a két művelet- 
nek az elhatárolása lehetséges, sőt szükséges, ezért nem véletlen, hogy ez 
a megkülönböztetés a nyelvi jelölésben világosan tükröződik. A részfo- 
galmak elkülönítésében eltérés mutatkozik a vizsgált terület alegységei 
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szerint: a nyugati részre a művelet 2. mozzanatának és az összefoglaló 
fogalomnak a jelölése jellemző, a keletire pedig a két részművelet elha- 
tárolása. Az egész műveletet a darázsol/darázsolás lexéma jelöli. Az első 
munkamozzanatnak az Almás mente két pontján van nyelvi jelölője: szí- 
nel (Kp), èlhány (Zs). Ez utóbbi a Kapus mentén is használatos (Kk, Nk), 
illetőleg e részművelet eredményére vonatkoztatva a Nádas mentén a 
belőle képzett főnévi származék: hányás (V, Mé, It). Magát a műveletet 
itt a Nádas mentén az elfèjtőz ige jelöli. 


A 2. részművelet megnevezésére a Felszegen és az Almás mentén 
általában a kockáz (mëkkockáz)/kocka (kockázsdarázs) terminus szolgál, 
a Nádas mentén pedig a rostéjoz (berostéjoz, megrostéjoz, rostéjozás)/ 
rostéj. A Kapus mentén a bétőt, bédarázsol szerepel ebben a funkcióban. 
A Nádas mente két keleti szélső pontján, Mérán és Türében bukkan föl 
a beròkánéz/rókáné, Kispetriben pedig a szed. 


Részben ezekből a részműveleteket jelölő lexémákból alakultak ki 
a derékrész hímzésének, az összes előbbi műveletek eredményének ösz- 
szefoglaló elnevezései (36. térkép). Ezeknek a szóföldrajzi megoszlása 
meglepően tagolt, az egyes lexématípusok területi elterjedése jól elkü- 
löníthető. A Felszegen a darázs terminus dominál, ennek izoglosszája 
átnyúlik a szomszédos Almás mente néhány pontjára és Gyerővásár- 
helyre is. Az Almás mente északi peremén meg a két legkeletibb pon- 
ton, Vistán és Mérán a szedís használatos. A Nádas mente nagyobbik 
részén a hányás szó jelöli a fogalmat, a Kapus mentén pedig a fírc. Nagy 
vonalakban tehát mind a négy alegységet más-más lexématípus hasz- 
nálata jellemzi. Az alapterminusok szinonimájaként feltűnik a ruhahá- 
nyás (T, It) és a ruhafírc (Nk). 


Az előzőktől fogalmilag el kell különítenünk az utóbbi évtizedekben 
elterjedt színes, alig stilizált növényi mintákkal díszített cifradarázst. 
Ennek jelölésére az előbbi lexémákból mint alaptagokból alkotott jel- 
zős szerkezetek szolgálnak. Determinánsként a következő melléknevek 
szerepelnek: rózsás (Kp, Gym), virágos (B, Gyv, Nk), virág (Kk), cifra 
(B, Kf), írásos (Mv). Néhány ponton tapadással főnevesülve ezek jelölik 
önállóan a fogalmat. 


A lexémák túlnyomó része, mint látható, származékszó vagy össze- 
tétel, ezért nyelvi szempontból csak néhány alapszóhoz kell magyará- 
zatot fűznünk. A darázs használatát az motiválja, hogy ez a ráncolási 
mód a dália (Kalotaszeg egyes pontjain: darázsfészek) sziromlevelére em- 
lékeztető öltésekből áll; más magyarázat szerint a lép sejtjeihez hason- 
lít (vö. ÉKsz.). A kocka és a rostéj szintén az öltések formájára utal; 
egyébként mindkettőnek eléggé bántó a poliszémiája, mivel a vagdalásos 
hímzések négyzeteit is jelölik. A hány ige általában olyan varrásra vo- 
natkozik, amelynek az öltései nagyobb felületet töltenek ki; ez össze- 
függésbe hozható azzal az alapjelentéssel, hogy ’valamit sietve, rendet- 
lenül rak vagy dobál valahová’ (ÉKsz.). A fírc szintén az öltéseknek erre 
a jellegzetességére emlékeztet. A szed ige a ráncokat tűre szed szerke- 
zetből önállósult. Meglepő, hogy a személynévből köznevesült rókánéból 
igei származékot is alkottak. 


7. A muszuj és a kötény a kalotaszegi öltözet két legjellegzetesebb 
ruhadarabja, ezért a rájuk vonatkozó terminusok vizsgálatának a tanul- 
ságai is jelentősek. A szóföldrajzi megoszlás teljes párhuzamosságot mu- 
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tat: világosan és határozottan elkülönül a nyugati (Felszeg és Almás 
mente) és a keleti rész (a Nádas és a Kapus mente). A nyugati részen 
a muszuj, illetőleg a kötőü̯ szó használatos, a keletin pedig a bagazija és 
a ruha (37, 38. térkép). A muszuj térképlapján Gyerővásárhelyen és Bo- 
gártelkén tűnik még fel a bagazija szinonimájaként a muszuj, Nagy- 
kapuson pedig a ruha mellett újabban használt terminusként a kötény. 
Az egyes kötényféleségek elnevezését itt nem elemezzük, a velük kap- 
csolatos legfontosabb kérdésekre az előző részben utaltunk. 


Ezeken a határozott belső tagolódásra utaló tényeken kívül néhány 
olyan mozzanatra is fel kell hívnunk a figyelmet, amely már Kalota- 
szegnek a szomszédos nyelvjárásokhoz való viszonyára vonatkozik. A 
muszuj, mint Kós Károly többször idézett tanulmányából tudjuk (Dr. 
Kós 1964), elterjedési területét tekintve messze túllépi Kalotaszeg ha- 
tárait. Az eddigi, szórványos adatokból azt is tudjuk, hogy Kolozsvár- 
tól Keletre a Belső-Mezőség és az Aranyos mente irányában még jóné- 
hány ponton bagaziának nevezik. Kétségtelen tehát, hogy a bagazia 
izoglosszája összekapcsolja a Nádas és a Kapus mentét a mezőségi nyelv- 
járással, de elválasztja a Felszegtől és az Almás mentétől. Kós is idézi 
azt a népinek tartott mondást, amely szerint „addig terjed Kalotaszeg, 
ameddig a muszuj ér“, és a néprajzi adatok alapján méltán jut arra a 
következtetésre, hogy: ,,E sok szempontból találó meghatározás szerint 
ki kellene tolnunk Kalotaszeg, mint néprajzi terület közismert határait“ 
(Dr. Kós 1964. 166). A nyelvi adatok alapján magam inkább arra hajla- 
nék, hogy leszűkítsük a tájegység határait, mint ahogy azt az első ku- 
tatók is tették25, a kalotaszegi nép észjárásának ismeretében megkoc- 
káztatnám ugyanis azt a feltevést, hogy az idézett mondást rendszerint 
nem a szó és a tárgy egységében értelmezik: csak magának a ruhada- 
rabnak az elterjedésére vonatkoztatják, amely — mint Dr. Kós Károly 
szép térképlapja jelzi (i.m. 18. fénykép) — a tájegység elhatárolása 
szempontjából irreleváns. Véleményem szerint a helyes értelmezése en- 
nek a mondásnak az volna, hogy ’addig terjed Kalotaszeg, ameddig a 
muszujt muszujnak nevezik, azaz ameddig a ruhadarabbal együtt a 
muszuj szó ér’. Egyrészt ugyanis a szó és a tárgy egysége alapján bi- 
zonyosnak kell tartanunk, hogy eredetileg legalább anyagában külön- 
bözött egymástól a muszuj és a bagazia, hiszen a Dr. Kós Károlytól 
idézett nyelvtörténeti adatok igazolják, hogy mint anyagnevek nem vol- 
tak szinonimák. A mai elnevezések különbözősége tehát olyan tárgyi 
különbségeket takar, amelyeknek nagy része eltűnt az idők folyamán. 
Másrészt a népi szemlélet ismeretében egyáltalán nem túlzás azt fel- 
tételezni, hogy bizonyos esetekben inkább tudatos a közösség számára 
az elnevezés különböző volta, mint a tárgy hasonlósága vagy éppen 
azonossága. A verbalizmusnak sokkal feltűnőbb eseteivel is találkozni 
lehet, semmint hogy ezt a feltételezést valószínűtlennek kellene tarta- 
nunk26. 


A kötény elnevezéseinek elemzésében abban a szerencsés helyzet- 
ben vagyunk, hogy az RMNyjA. adatai alapján (2425—7. kérdés) tágabb 
összefüggésekre is rámutathatunk. Ezekből világosan kiderül, hogy a 
 


25 L. Téglási Ercsei József. Kalotaszeg vázolata. Hon és Külföld II. 85—91. 
26 Vö. E. Sapir. Az ember és a nyelv. Bp., 1971. 14. 
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Felszegen és az Almás mentén elterjedt kötőü̯ az összes Kalotaszegtől 
nyugatra fekvő nyelvjárásokban használatos: a Szamosháton, a Szilágy- 
ságban, a bihari és a bánsági nyelvjárásban. A Nádas és Kapus menti 
ruha pedig az egész Mezőségre jellemző. Az MNyjA. megfelelő térkép- 
lapjáról (II, 444) a Zselyken, Torockószentgyörgyön és Dózsa Györgyön 
lejegyzett ruha adatok sajnos leszorultak, és így egyáltalán nem tükrö- 
zik a szó elterjedési területét. A ritka ponthálózat mellett főként annak 
a következménye a ruha adatok gyér volta, hogy nem volt szerencsés a 
kötényre vonatkozó kérdés megfogalmazása: ,,Mi az, amit az asszonyok 
maguk elé kötnek, hogy a ruhájukat védjék?“ Ez egyrészt sugallja a 
kötény szót, másrészt pedig azzal, hogy a ruha szót köznyelvi jelenté- 
sében tartalmazza, szinte kizárja, hogy feleletként is ezt adja meg az 
adatközlő. A kötő izoglosszája tehát Kalotaszeg nyugati részét az észak- 
keleti nyelvjáráshoz kapcsolja, a ruháé pedig a Nádas és Kapus mentét 
a Mezőséghez. Ennek alapján ki kell igazítanunk azt a megállapítást, 
hogy: „A györgyfalviak is, mint a kalotaszegiek és az erdélyiek általá- 
ban, a kötényt ruhának nevezik“ (Pap Jánossy 1971. 520). Egészen pon- 
tosan megfogalmazva sem a kalotaszegiek, sem az erdélyiek nem nevezik 
mind ruhának a kötényt, hanem csak a mezőségiek és azok, akik Ka- 
lotaszegnek azon a részén élnek, amely már átmenet a Mezőség felé. 


Történetileg egyébként a ’kötény’ jelentésű ruha és kötő szó egy- 
aránt tapadással keletkezett az előruha, illetőleg előkötő összetételekből 
(l. a TESz. elő- szócikkét). A ruha esetében a jelentésszűküléssel járó 
tapadást az tette lehetővé, hogy az erdélyi nyelvjárások nagy részében 
’vestimentum’ jelentésben a gúnya szó használatos. 


8. A kötényeket díszítő hímzések közül a kötís a legfeltűnőbb (39. 
térkép). Az elnevezés, amely a vizsgált terület minden pontján ismert, 
a hímzés eredeti funkciójára utal, arra, hogy összekötötte, összetartotta 
azokat az anyagszéleket, amelyekből a kötény készült. 


Nyelvi szempontból a bokor térképlapja még kevésbé változatos 
(40. térkép), a tárgyi-formai gazdagságot pedig, amelyet jelekkel szem- 
léltetünk, az előző részben részletesen elemeztük. A szó maga a kötényt 
díszítő kötés egyik sajátos változatán az egymástól elkülönülő egységnyi 
hímzés neve (a TESz.-ben közel áll hozzá a ’csomóban elrendezett va- 
lami; egy csomó (mint egység)’ jelentés). 


A bokort kiegészítő mintaelem a bimbó (41. térkép). Ennek a lát- 
szólag jelentéktelen kis motívumnak meglepően változatos a nyelvi je- 
lölése. Legelterjedtebb a bimbó és néhány alakváltozata (bincsó, bin- 
csók), amely a Felszegen és a Kapus mentén használatos. Az Almás 
mentére a tyúkfil, fil, szëm jellemző, a Nádas mentére a butykó. Sár- 
vásáron és Ketesden fordul elő a pëtty, Nyárszón a csimbóu̯k, Gyerő- 
vásárhelyt a tyúkszëm, Inaktelkén a makk, Vistán a szílvamag. 


Eredetüket tekintve a bimbó szóval függ össze a bincsó, bincsók. A 
bincsó szóhasadás eredménye, a bimbó elkülönült alakváltozata; a bin- 
csók ennek kicsinyítő képzős származéka; a csimbók vitatott alakulású 
és alapszavú származékszó (TESz.). A tyúkszëm, tyúkfil, fil, szëm az 
írásos hímzések egyik kis, a bimbóhoz hasonló motívumának neveként 
is szerepel, és valószínűleg növénynévi eredetű. Egymástól függetlenül, 
önálló szemlélet alapján alakult ki a pëtty, a szílvamag (a Felszegen 
írásos mintaelemnek is jelölője), a makk és a butykó. 
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9. Az ünneplő kötény két legismertebb változata a kötéses- és a 
pántlikáskötény. Mindkettőnek jelzős összetétel a jelölője, amelynek a 
’kötény’ jelentésű -ruha, illetőleg -kötő az utótagja. Az utótag szerinti 
földrajzi megoszlás pontosan egyezik mindkét esetben azzal a tagoló- 
dással, amelyet fentebb a kötő : ruha szóföldrajzi helyzete alapján meg- 
rajzoltunk. 


A kötéseskötényre vonatkozó lexémákban a jelzői előtag általában 
a kötísës- szó, amelynek a jelentése: ’kötéssel ellátott, díszített’ (42. tér- 
kép). Két ponton ez az előtag tapadással főnevesült, így önmagában is 
használatos (K, Mk). A Felszegen eléggé elterjedt, általában az előbbi 
szinonimájaként, a bokros- előtaggal alkotott összetétel. Egyetlen pon- 
ton a cifrakötőü̯ terminust használják (K). 


A pántlikáskötény összetételben az előtag hangtani szempontból 
változatos (43. térkép), de ezeknek a változatoknak a földrajzi megosz- 
lásában nincs semmi szabályszerűség. Eléggé gyakori, sőt talán az az 
elterjedtebb, hogy az n és az l hatására a köztük lévő t zöngésül: pánd- 
likás. A mássalhangzó-torlódást inkább alkalmi, egyéni használatban 
oldják fel egyik vagy másik mássalhangzó kiejtésével. Két ilyen, egy- 
két ponton elterjedtebb alakot jegyeztünk föl: pánlikás (Sz, Nk) és 
pándikás (Ny). 


10. A pántlikáskötényt díszítő két rátétdísz elnevezéseit elemezzük 
még a továbbiakban. Az első a kötény két alsó sarkába széles szalagból 
varrt rózsa (44. térkép). A néprajzi leírás megfelelő részében utaltunk 
ennek a dísznek a formai változatosságára, és ezt a térképlapon is jelez- 
zük. A nyelvi jelölésben nem nyilvánul meg ezzel összefüggésbe hozható 
sokszínűség, illetőleg a térképlapon nem is tüntettük föl a részfogalma- 
kat jelölő kis- és nagy- előtagú jelzős összetételeket. A vizsgált terület 
legnagyobb részén a rózsa szó jelöli ezt a díszt, Gyerőmonostoron ka- 
rikóu̯, Valkón karikó az elnevezése. Egyetlen ponton, Mérán nincs egy- 
séges jelölője a kis- és nagyrózsának, hanem két külön szóval nevezik 
meg: a kisrózsát pánkònak, a nagyot pedig lappancsnak nevezik. A 
pánkò Erdély-szerte közismert szó, a lappancs helyi tájszó: a pánkónál 
nagyobb rétest jelenti. Rendkívül tanulságos a megnevezésnek ez a 
módja, amikor két, azonos fogalmi mezőhöz tartozó, csak méreteiben 
eltérő díszt két, szintén azonos, de más fogalmi mezőhöz tartozó, for- 
májában hasonló és csak méreteiben eltérő tárgy nevével jelölnek, feles- 
legessé téve ily módon a kis- és nagy- előtaggal való viszonyítást. 


A másik rátétdísznek, amely a rózsát keretezi, általában szarufa 
a neve (45. térkép). Ez a terminus használatos a Felszeg nagy részén és 
az Almás mentén, a Kapus mentén (Gyerővásárhelyt kivéve) és Vistán. 
Gyerőmonostoron és Valkón kaliba a neve, Gyerővásárhelyen és Inak- 
telkén kabola, Mákóban és Mérán kereszt, a többi Nádas menti ponton 
pedig vetís. Ebben az esetben a jelölésbeli változatosság részben a for- 
mai gazdagsággal függ össze. A szarufa ugyanis azokon a pontokon ter- 
jedt el, ahol két vagy négy ilyen díszt varrnak a kötényre. Az elneve- 
zésnek az a hasonlóság az alapja, hogy a tetőt tartó szarufák hozzávető- 
leg ugyanolyan szöget zárnak be, mint a rózsát keretező pántlika. 
Ugyanez a szemlélet magyarázza a kaliba és a kabola használatát. A 
kereszt és a vetís azokon a pontokon terjedt el, ahol legalább négy, de 
általában inkább hat egységből áll ez a rátétdísz. Ez a formája vala- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Péntek János: A kalotaszegi népi hímzés és szókincse 


151 


mennyire hasonlít a kereszthez, a második terminus kialakulásának in- 
dítéka ismeretlen. 


V. A következőkben összefoglaljuk a szóföldrajzi és a jelöléstani 
elemzés fontosabb eredményeit. Ebben az összegezésben nem csupán az 
előzőkben már megfogalmazott megállapításokat rendszerezzük, hanem 
olyan általánosításokkal is megpróbálkozunk, amelyek — legalább hipo- 
tézisként — a népi szakszókincs más területeire is valószínűleg érvé- 
nyesek. 


Hangsúlyozni szeretnők, hogy bár itt-ott hangtani, kivételes ese- 
tekben pedig még alaktani jelenségek bemutatására is kitértünk, az ösz- 
szegezést mégsem szánjuk nyelvföldrajzinak, hanem csak szóföldrajzi- 
nak, mivel a vizsgálat csak ebben a vonatkozásban törekedett rendsze- 
rességre és — az adott szókincsréteg keretei között — teljességre. A 
szóföldrajzi tanulságok természetszerűen részint a nyelvjárás belső ta- 
golódására vonatkoznak, részint pedig a külső elhatároláshoz nyújtanak 
adalékot. Megállapításainkat nem tekintjük perdöntőknek e kérdések 
megoldásában, mégis már a vizsgálat belső logikája arra kényszerít ben- 
nünket, hogy megfogalmazzuk őket, lehetőleg óvakodva minden olyan 
túlzástól, amely nem következik közvetlenül magából a vizsgált nyelvi 
anyagból. Tisztában vagyunk azzal, hogy a nyelvjárások elhatárolásában 
a szóföldrajzi adatokat kevésbé veszi figyelembe a dialektológia, mint 
a méltán rendszerszerűbbnek tartott hangtani és alaktani jelenségeket27. 
Ezzel kapcsolatban két olyan tényt szeretnék megemlíteni, amely némi- 
képpen árnyalja az eddigi felfogást: 


(1) A szóföldrajzi jelenségek valóban eltörpülnek az egyéb nyelvi 
jelenségek mellett mindaddig, amíg a vizsgálat elszigetelt szóegyedekre 
korlátozódik. Egészen más a helyzet, ha a kutatást kiterjesztjük leg- 
alább a szókincs nagyobb részterületére, egy olyan nagyobb fogalom- 
körre, amely tárgyi vonatkozásban is jellemző a vizsgált területre. Eb- 
ben az esetben a statisztikailag és a lexikális rendszer szempontjából 
általánosított szóföldrajzi eredmények nem hagyhatók figyelmen kívül. 


(2) A szókincs rendszerszerűsége körül folyó viták rég túljutottak 
azon a ponton, hogy ezt ma már kétségbe lehetne vonni. Nemigen akad 
kutató, aki továbbra is a nyelv magányos vándorainak tekintené őket, 
mivel tudjuk, hogy bár történetükben sok az egyedi sajátosság, összes- 
ségükben és a mindenkori nyelv állapotában ők is alárendeltek a rend- 
szernek, amely létüket és nyelvbeli szerepüket meghatározza.28 


Következésképpen ha a nyelvföldrajzban, a nyelvjárási egységek 
elhatárolásában nem fogadjuk is el kiindulópontnak a szóföldrajzot, az 
eredményeket összhangba kell hoznunk egymással, azaz nem tekinthe- 
tők véglegesen érvényesnek és lezártnak azok a nyelvföldrajzi meg- 
állapítások, amelyeknek a szóföldrajz ellentmond. 


1. Hagyományosan Kalotaszeg belső tagolódását földrajzi alapon ál- 
lapították meg, és ezt részben a nyelvi és településtörténeti tények is 
 


27 A kérdés legújabb összefoglalására és további bibliográfiai utalásokra l. Már- 
ton 1970. 41—51; vö. még: Kálmán Béla, Megjegyzések a nyelvjárási izoglosszákról. 
MNyj. VIII, 3—9. 


28 L. Adolf Bach, Deutsche Mundartforschung. Heidelberg, 1050. 123 kk.; Hans 
Kurath, A Word Geography of the Eastern United States. Ann Arbor, 1949. 
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igazolják (vö. elsősorban Jankó 1892.; KszHn. XI—XII). A hímzés alap- 
vető fogalmait jelölő szavak földrajzi elterjedésének tanulságait általá- 
nosítva a következő eredményre jutunk: 


(1) A térképlapok közül 14 szóföldrajzi szempontból nem utal sem- 
milyen belső tagolódásra. Ebből közvetve arra lehetne következtetni, 
hogy ezek a nyelvjárás belső egységét bizonyítják. Alaposabban vizs- 
gálva a kérdést, arra a megállapításra jutunk, hogy a 14-ből 4 szóföld- 
rajzilag teljesen irreleváns, közömbös, a magyar nyelvterület más ré- 
szén sem mutat semmi változatosságot (ezt az MNyjA. és az RMNyjA. 
alapján állapíthattuk meg), tehát nem fogadható el bizonyítékként a 
viszonylagos belső egységre. További két térképlapon (13, 29. térkép) 
a megnevezés változatos ugyan, de minden földrajzi rendszeresség nél- 
kül, nyilvánvalóan a köznyelviesedés, illetőleg a varrottasokkal való ke- 
reskedés függvényében. A vizsgált terület belső egységét, kohézióját 
a fennmaradó 8 térképlap (18,18%) tükrözi, amelynek izoglosszája mint- 
egy átfogja, egybekapcsolja Kalotaszeget. 


(2) A további térképlapok közül négynek az izoglosszája (9,09%) 
a Felszeget határolja el a többi alegységtől, öté (11,36%) a Felszeget és 
a Kapus mentét kapcsolja össze, egyé pedig az Alszeget állítja szembe 
a többivel. Legszámottevőbbek és legszembetűnőbbek azok az izoglosz- 
szák, szám szerint 15 (34,09%), amelyek észak—déli irányban osztják két 
részre Kalotaszeget, összekapcsolva a Felszeget az Alszeggel (tehát a 
történeti-földrajzi értelemben vett Kalotaszeget)29, a Nádas mentét pe- 
dig a Kapus mentével, elkülönítve ily módon egy nyugati és egy ke- 
leti részt. A tőlünk vizsgált szó- és tárgyföldrajzi jelenségek ezt a tago- 
lást támogatják leginkább, ugyanakkor a településtörténeti tényekkel 
és más nyelvföldrajzi jelenségekkel is ez áll leginkább összhangban. 
Nem cáfolja ezt a megállapítást az az öt térképlap sem, amelyen az 
izoglossza a Nádas mentét nemcsak a nyugati résztől különíti el, hanem 
a Kapus mentétől is. Ez a Kapus mente sajátos helyzetére hívja fel a 
figyelmet, arra, hogy sokkal több szállal kapcsolódik a Felszeghez, mint 
a Nádas mente. 


(3) A Kalotaszeget két részre osztó izoglosszák közül különösen 
figyelemre méltók azok, amelyek nem záródnak le a vizsgált terület 
határán, hanem miközben belülről tagolják, diffúziót valósítanak meg, 
kifelé más-más nyelvjáráshoz kapcsolják a két alegységet. Ez a jelen- 
ség, amely összesen 6 térképlapon, illetőleg az MNyjA. és az RMNyjA. 
rendelkezésünkre álló anyagán figyelhető meg (13,63%), arra figyelmez- 
tet, hogy Kalotaszeg nyelvi egysége nagyon viszonylagos: teljes egysé- 
get a tőlünk vizsgált anyag 18,18 százaléka bizonyít, 13,63 százaléka 
viszont olyan belső tagolódást jelez, amely az elkülönülő két alegységet 
kifelé más-más nyelvjáráshoz kapcsolja. A következő szavak izoglosszá- 
ját idézhetjük erre bizonyítékként (az égtájak rövidítéseivel jelölve a 
kifelé, más nyelvjáráshoz való kapcsolódást): egyeles (ÉK) : mismás (Ny 
és K) : rázotvászon (ÉK); ír : rajzol (É és K); lobogósing (Ny) : bűúju 
ing (K); daróc (Ny) : condra (K); váll (Ny) : lájbi (K); muszuj (Ny) : ba- 
gazia (K); kötő (Ny) : ruha (K). 


29 L. az 1. sz. jegyzetet és még a következő munkákat: KolNt. 424—62; Vám- 
szer M. 1972. 81; Lakó 1974. 37—41. 
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2. Az előbbiekben részben már utaltunk arra, hogy a kalotaszegi 
nyelvjárás két alegysége szorosan kapcsolódik a szomszédos nyelvjárá- 
sokhoz, de más-más irányban. A nyugati alegység (a Felszeg és az 
Alszeg) inkább a tőle nyugatra, északnyugatra fekvő nyelvjáráshoz, a 
keleti rész pedig a mezőségihez. Egyetlen mondatban Kalotaszeg nyelv- 
járási helyzetét úgy határozhatnók meg, hogy az északkeleti nyelvjá- 
rás legkeletibb, lényegében a Körös—Szamos vízválasztójáig tartó ré- 
sze, amelyhez még a Kapus völgye és a Nádas mente is hozzátartozik, 
de ez a keleti alegység, különösen a Nádas mente, már átmeneti sávot 
képez a mezőségi nyelvjárás felé.30 


30 Szabó T. A.: ErdMúz. XLIX. 459; ErdTudFüz. 181. sz. 38; MNyj. VIII, 
121—7; Murádin: NyIrK. II, 171—9+13 térképlap: NyIrK. XII, 209; Szabó 1965. 109. 
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A NÉPI HÍMZÉS JELFUNKCIÓJA 


1. A varrottasok s még inkább a népi öltözet hímzett darabjai gya- 
korlati szerepet töltöttek be a paraszti életben, kivétel nélkül mind „hasz- 
nálati“ tárgyak voltak, amelyekhez azonban a hagyomány konvencioná- 
lisan olyan jelentéseket kapcsolt évszázadok alatt, amelyek nincsenek 
oksági viszonyban velük. Így másodlagosan jelfunkcióba kerültek, jelekké 
váltak, egy szűkebb közösség szemiotikai rendszerének elemeivé. Sze- 
miotikai rendszerről ugyanis ott lehet beszélni, „ahol bizonyos fizikai 
jelenségekhez más jelenségek nem oksági, hanem konvencionális kap- 
csolattal kötődnek. E konvencionális kapcsolatok nagyobb része többé- 
kevésbé önkényes is, bár az önkényesség, illetőleg annak foka, nem 
mindenütt állapítható meg egzakt módon“ (Papp F. 1965. 158). 


Éppen a közismert gyakorlati funkciója miatt szokás a népi díszítő- 
művészetet a nem autonóm művészet példájaként emlegetni az esztéti- 
kában, mivel az anyag, a gyakorlati szerep és az esztétikai hatás szinte 
elválaszthatatlanul fonódik össze benne. E miatt az összefonódás miatt 
nagyon nehéz megvonni a határt a kézművesség és a népművészet kö- 
zött, és azt sem könnyű megállapítani, hogy egyik vagy másik tárgyon 
melyik elem áll előtérben: az anyag, a funkció vagy az esztétikai hatás. 
Az öltözet esetében nem kétséges, hogy gyakorlati rendeltetése a legfon- 
tosabb, még ha nagyünnepi viseletdarabról van is szó, ez határozza meg 
az anyagot és a díszítést; a varrottasokon (terítőkön, lepedőkön, párná- 
kon, falvédőkön stb.) a díszítésnek van döntő szerepe, bár ezeknek a tár- 
gyaknak is „használhatóknak“ kell lenniük. A népi hímzés kialakulását 
vizsgálva az is nyomon követhető, miként válik dísszé egy-egy gyakor- 
lati szerepű elem: az összevarrás például, amelyből díszes kötés lesz a 
kötényen vagy a női ing oldalvarratán, a szegély megerősítése a lepedőn, 
a kopásnak jobban kitett felületek, pl. a kézelő vagy a gallér megerősí- 
tése varrással stb. Az a tény azonban, hogy a művészi formának a leg- 
több esetben felismerhető a gyakorlati rendeltetése, nem teszi kétségessé 
a művészi hatást, azt, hogy a díszített tárgy egyszersmind esztétikai 
igényű is. Már pusztán ezen az alapon a népi díszítőművészet és a hím- 
zés is másodlagos szemiotikai rendszernek tekinthető, jelei kulturális je- 
lek, vizsgálatuk a társadalmi szemiotikán belül az etnoszemiotikára tar- 
tozik (vö. Voigt 1977. 173 kk.). 


2. A szemiotikai szakirodalom magyar nyelven is hozzáférhető 
újabb szintézisei és részleteredményei44 szükségtelenné teszik a terjedel- 
mesebb tudománytörténeti összefoglalást. Nem árt azonban még egyszer 
tudatosítani, hogy bár bizonyos néprajzi jelenségek jelfunkciója egészen 
feltűnő és nyilvánvaló, az etnoszemiotikának még a tudománytörténeti 
előzményei sem régebbiek négy évtizednél. Az úttörők közül méltán 
szokás elsősorban a P. G. Bogatirjov nevét említeni, aki 1936-ban írott 
 


44 A gazdag irodalomból mindössze négy munkát emelünk ki: J. M. Lotman, 
Szöveg, modell, típus. Bp., 1973; Horányi Özséb, Szépe György (szerk.) A jel tudo- 
mánya. Bp., 1975; Voigt Vilmos, Szépe György, Szerdahelyi István (szerk.) Jel és 
közösség. Bp., 1975; Voigt 1977. Ez utóbbi teljességre törekvően foglalja össze és 
rendszerezi a szakirodalmat is. 
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kisebb tanulmányában (Kroj jako znak [A viselet mint jel]), majd a kö- 
vetkező évben kiadott morva viselet-monográfiájában (Funkcie kroja na 
Moravskum Slovensku [Morva-szlovákok népviseletének funkcióiról]), 
elsőként elemzi a népi öltözet szemiotikai funkcióit konkrét néprajzi 
anyag alapján. 


A magyar néprajz művelői elsőként olyan információkra figyeltek 
föl, amelyeket a mimika, a gesztusok, bizonyos mozdulatok és cselekvé- 
sek közvetítenek. Ilyen jelenségeket sorakoztat föl Szendrey Ákos A ma- 
gyar nép jelnyelve című dolgozatában (Ethn. LII, 260—4). Őt követően 
Palotay Gertrúd éppen a kalotaszegi népviselet néhány lokalizáló jelét 
teszi közzé (Palotay 1943b). 


A különféle ruhadarabok sajátos szemiotikai funkciójának tulajdo- 
nítható az is, hogy a rájuk vonatkozó szavak egy része metonimikus je- 
lentésváltozás révén egy társadalmi csoport, réteg jelölőjévé válhatott 
(pl. bocskoros, csuhás, kaputos; vászoncseléd stb.). A román nyelv ilyen 
jellegű terminológiáját — sok értékes hivatkozással — Boris Cazacu dol- 
gozta föl, analóg példákat említve több európai nyelv szókincséből, így 
a magyarból is (Cazacu 1953). 


3. A nyelvtudomány mint a legfontosabb szemiotikai tudomány 
művelői körében régóta közhelynek számít az a megállapítás, hogy a 
közlemény mindig valamilyen kód formájában jelenik meg, amelynek 
kötelezően fizikai sajátságokkal kell rendelkeznie. Az emberi kódok osz- 
tályozásának egyik lényeges szempontja éppen az lehet, hogy milyen 
fizikai tulajdonságok jellemzik őket (vö. Hoppál 1971. 29). Egy ilyen 
felosztásban a nyelv (a zenével együtt) a vokális kódok csoportját al- 
kotja, a hímzés és a viselet pedig a tárgyi kódok közé sorolható, amelyek 
elsősorban a vizuális érzékelés számára hozzáférhetők. 


De melyek azok az elemek, amelyek a hímzés esetében jelként sze- 
repelnek? Mindenekelőtt maga a hímzett ruhadarab, varrottas tölt be 
ilyen szerepet a népi életben, de jelnek tekinthetők ennek részelemei is: 
az anyag, a szín, az öltéstechnika és az elemi motívumok. Ez a kettősség 
indokolja a mikro- és a makroszemiózis szintjének elkülönítését, mikro- 
szemiózisnak tekintve azt a folyamatot, amelynek során a részelemek 
válnak jellé, makroszemiózisnak pedig magának a hímzett tárgynak a 
jellé válását45. 


SZEMANTIKAI KÉRDÉSEK 


Ezek közül a legtöbb az egyes motívumok jelként való interpretá- 
lásával kapcsolatos, főként azért, mert a mai helyzet alapján meglehető- 
sen nehéz elkülöníteni egymástól az egyes jeltípusokat, pontos határt 
vonni a díszítés, az ábrázolás és a szimbolizálás közé. Szemiotikai szem- 
pontból ezek az elemi jelek ikonikusak és szimbolikusak. A szimbolikus 
itt csupán annyit jelent, hogy a jeltárgy és a jel közt nincs azonosság, 
sem hasonlóság. Ennek az azonosságnak (a közvetlen kapcsolatnak) a 
hiánya a megnevezés bizonytalanságából, a heteronimák nagy számából 
 


45 Ezt az indokolt megkülönböztetést Nagy Géza vezette be szintaktikai szin- 
ten (vő. Nagy G. 1975. 55). 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Péntek János: A kalotaszegi népi hímzés és szókincse 


191 


is kikövetkeztethető: ugyanazt a motívumot falvanként (sőt egy falun 
belül is) másként interpretálják (jelöléstani elemzésünkben bőven idéz- 
tünk erre példát)46. 


A szimbólumnak azonban van egy hagyományosabb, szűkebb értel- 
mezése is, és jórészt ez okozza az interpretálás nehézségeit. Ebben az 
értelmezésben, mint ismeretes, a szimbólum jelkép, olyan valami, ami- 
nek közvetlen, érthető értelmén túl van egy sűrített, bonyolult tartalma 
is, aminek az értelme nyilvánvalóan több, mint egyszerű jelentése (vö. 
Voigt 1977. 201). A népi díszítőművészet elemzésében gyakran vissza- 
éltek (és visszaélnek) a motívumok szimbolikus értelmezésével. A bele- 
magyarázásra néha éppen a nevek adnak indítékot, máskor meg a hipo- 
tétikusan kikövetkeztetett szimbolikus értelem ellenőrizhetetlen volta. 
Ha egy motívumról nem tudjuk pontosan megállapítani, hogy mit ábrá- 
zol, elvben felfogható (elhomályosult) szimbólumként is. Bár a termé- 
szeti népek díszítményeit vizsgálva F. Boas úgy találta, hogy nagyon 
kevés olyan eset van, amikor az egész mintát áthatja a határozott és 
szabályos szimbolizmus. Az ő szigorúbb kritériuma szerint szimbolizmus- 
ról csak akkor beszélhetünk, ,,ha az ornamens értelmezése s ezzel együtt 
érzelmi jelentése mélyen bevésődött az emberek tudatába, és ugyanarra 
a mintára valamennyien habozás nélkül ugyanúgy reagálnak“ (Boas 
1975. 186). Fontos tudni, vannak-e határozott képzettársítások a forma 
és a jelentés között, és kísérik-e ezeket az asszociációkat erős érzelmi 
reakciók. Ilyen tárgyilagos szempontokat alkalmazva kérdéses, hogy be- 
szélhetünk-e egyáltalán szimbolikus motívumokról a mai kalotaszegi népi 
hímzésben. 


A nevekből kiindulva talán szimbolikusaknak minősíthetők azok az 
elemi motívumok, amelyeknek meglepően egységes az elnevezése, anél- 
kül, hogy egyszerűen ábrázolást föltételezhetnénk. Az egységes interpre- 
tálást tehát az ősi szimbolizmus maradványaként foghatjuk föl, felté- 
telezve, hogy az értelmezés egyöntetűsége egy tradicionálisan megőrző- 
dött kapcsolatot tükröz a jeltárgy és a jelhordozó között. Ilyen a geo- 
metrikus díszek közül a mák (175—82. kép), a pók (216—7. kép), az asz- 
talláb (196. kép) és a kígyós (19, 55. fénykép). Ez utóbbit, a kígyót (indát, 
hullámvonalat) eddig is a népi díszítőművészet szimbólumaként értel- 
mezték. A figurális motívumok közül a ketesdi halottas lepedők kokasos 
mintája interpretálható úgy, hogy a kakas általában a virradat, az éb- 
redés, vallási értelemben a feltámadás szimbóluma (31. fénykép). A páva 
motívumnak is kapcsolata lehet a népköltészet jól ismert páva szimbó- 
lumával (58. fénykép). Egészen más jellegű és eredetű a szív motívum 
szimbolikája. Maga a motívum nyilvánvalóan a vásári mézeskalács for- 
májának átvétele, a szerelem, a szeretet szimbólumaként való értelme- 
zése azonban csak halványan őrződött meg az új közegben (8. fénykép). 
Szimbolikus gyökere is lehet a legelterjedtebb virágmotívumoknak: a 
rózsának, amely valamikor vallásos jelkép volt, később a szerelem jel- 
képe, akárcsak a szegfű és a liliom. 


46 Amint F. Boas figyelmeztet rá: „az, hogy ugyanazt az alakot olyan változato- 
san magyarázzák, és hogy ugyanazokat az eszméket olyan számos formában fejezik ki, 
világosan mutatja, hogy a rajzok leírására használt jelöléseket nem szabad egysze- 
rűen neveknek felfognunk, hanem inkább az a helyzet hogy van bizonyos asszo- 
ciáció az általános művészi minta és számos eszme között (Boas 1975. 188). 
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A motívumoknál sokkal élénkebben él a színek szimbolikus interp- 
retálása: a fekete a gyász, a bánat, az idős kor szimbólumaként; a fehér- 
nek a gyász színeként való értelmezése csak nyomokban van meg, álta- 
lánosabb ma az ártatlanság, a tisztaság színeként való interpretálása (ér- 
dekes, hogy a menyasszonyi ruha színéről idősebbek azt mondják, hogy 
a menyasszony gyászolja a leányságát, összekapcsolva ezzel két generáció 
eltérő magyarázatában a gyászt és az ártatlanságot); a piros a vidámság, 
a fiatalság színe; a kék az ünnepélyességé stb. 


Az ábrázolás a szálakhoz kötött technika esetében erőteljesebben 
stilizált, sok az átmeneti forma a geometrikus díszek és a növényi mo- 
tívumok (esetleg, mint láttuk, a szimbólumok) között. A szabadrajzú hím- 
zéseken az erőteljes körvonal az ábrázolás fő eszköze, valamint a tagolást 
is szolgáló stilizált ág, inda, szár stb. Leggyakoribbak az ismert virág- 
(vagy általánosabban növényi) motívumok, éppen a legrégebben kedvelt 
virágok. Ezeket azonban általában nem a természetből merítik, nem on- 
nan másolják (csak néhány újabb motívum számít kivételnek), hanem a 
hagyományból veszik, esetleg kigondolják, elképzelik, és csupán az el- 
nevezés révén azonosítják valamely kerti virággal. Azt, hogy az ábrázolás 
„hűségének“ igénye föl sem merül, jól mutatják az azonos tőről, szárról 
fakadó rózsa és tulipán minták (pl. 113. kép). Egyébként az sem ritkaság, 
hogy a növényi motívumot tárgyak nevével jelölik (kocsikerekes: 59. kép, 
gyërtyás: 72. kép, pápaszëmes: 80. kép, kardos: 97. kép, kapus: 98—9. 
kép stb.) vagy az állatvilágból vett elnevezéssel (nyúlfiles: 190. kép — 
más pontokon ugyanez a minta félrózsa, macskanyom: 183—5. kép stb.). 
Ez a „következetlenség“ valószínűleg csak az asszociáció kötetlenségéből 
ered, de az sem kizárt, hogy — mint egyes kutatók feltételezik — ezek- 
nek a terminusoknak némelyike korábban eltűnt motívumok emlékét 
őrzi. — A mai motívumok körében jóval ritkábbak a zoomorfikus elemek 
(páva, rigó, madár stb.), és alig van példa antropomorfikus díszekre. Ezt 
a megoszlást tükrözik, mint láttuk, a metaforikus mintanevek tartalmi 
típusai is. 


SZEMIOTIKAI FUNKCIÓK 


Th. A. Sebeok az öltözéket másodlagos szemiotikai rendszernek te- 
kinti az antroposzemiotikai rendszerek körében: „az öltözék egyszerre 
védelmi és kommunikatív funkciót tölt be …; a divat… szaknyelve 
olyan lefordíthatatlan jelölőkből áll, amelyeket csak a tárgyaknak az 
egyes társadalmakban történő felhasználásával… kapcsolatban lehet 
megérteni“ (Sebeok 1975). Mindez a népi öltözetre is érvényes. A tárgyi 
kódnak ez a formája (és hozzá hasonlóan a varrottasok is) sok mindent 
jelezhet, sokféle közlemény tapadhat hozzá: erotikus, mágikus, társa- 
dalmi-nemi, erkölcsi, korcsoportra vonatkozó, szokás szerinti stb. Nem 
célunk, hogy mindezt részletesen kifejtsük, anyagunk sem tenné ezt le- 
hetővé. Csupán néhány adalékkal egészítjük ki Palotay Gertrúd három 
évtizeddel ezelőtti megfigyeléseit. Ebben az időszakban Kalotaszeg nép- 
rajzi arculata is sokat változott, az akkori konvenciók részben elavultak, 
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és talán újak is kialakultak. Tény azonban, hogy a közösség véleménye 
sok vonatkozásban ma is kötelező érvényű, és ennek köszönhetően a vi- 
selet és a hímzés szemiotikai funkciói sem veszítették el teljesen érvé- 
nyességüket. 


A funkciók alábbi csoportosításában semmilyen külső szempontot 
nem vettem figyelembe: magából az anyagból adódott, tehát nem a funk- 
ciók fontossági vagy értékrendjét tükrözi. 


A. Korjelző szerep: 
(1) Fiatalokra jellemző: fehér szín a kötény kötésében (Mé), fehér 


kötés a kötényen (Mb), fehér a búb nevű mintaelem, amelyet a szoknya 
ráncolására hímeznek (K), piros az asszonyos ing hímzése (Bh), piros 
vagy sárga a muszuj posztója (Kk), 9—10 rend csipke van a szoknyán 
(Nm). 


(2) Konfirmálástól férjhezmenetelig: párta az ünnepi viselethez (Kis- 
kapust kivéve). 


(3) Konfirmálástól az első gyermek születéséig: vállfősing. 
(4) 40 éves korig: piros vagy sárga posztós muszuj (vö. Kós 1964. 


157). 
(5) 40—50 éves korban: zöld vagy kék posztós muszuj. 
(6) Idős korban: gyászos viselet, fekete posztós muszuj (általános); 


fekete, kék vagy fehér darázs a kötényen, fekete, kék vagy zöld bokor 
a kötényen (M), kék bokor a kötényen, kék, bordó vagy zöld szoknya (Kp), 
fekete bokor a kötényen (Mk), 3—4 rend csipke a szoknya alján (Nm), 
egyrendes fekete csík a férfiak harisnyáján (Mv; vö. Nagy J. 1958. 23). 


B. Családi állapot jelzése: 
(1) Legények: piros és fekete csík a harisnyán, három-, öt- vagy 


többrendes (Mv), két piros csík egy középső sárgával a harisnyán (Zs). 
(2) Vőlegény: fehér surccal (Ny). 
(3) Fiatal házasember: egy piros csík a harisnyán (Mv). 
(4) Menyasszony: az esküvő előtti utolsó vasárnap feketét, gyászosat 


vett, azzal gyászolta a leányságát; az esküvőre is gyászosan öltözött (Bh); 
az esküvő előtti vasárnap a menyasszonnyal az egész leánysereg gyá- 
szosba öltözött, hogy „kigyászolják a leánysorból“ (V); sötétebb színű 
ruhába öltözött: sötétkék, zöld vagy sötétzöld szoknyába, az ing hímzése 
fekete, a kendő fekete alapú, piros szélű, virágos mintájú (B); kék szok- 
nya (Kp); kék pántlikás kötény, fekete vállfő (Kk); fekete a szoknya, a 
kötény, a hímzés az ingen (K); fekete a paraszting hímzése (Ny); fekete 
hárászú az ing (Nk); fehér szoknya, fehér pántlika a kötényen (F); fehér 
bimbó kék kötényen (Ny); fehér a menyasszony ruhája, mert a fehér 
színt gyászosnak tartják (Kk); fehér a menyasszonyi kendő. 


(5) Esküvő után: piros a paraszting hímzése (Ny); piros vagy sárga 
a muszuj posztója (Nk). 


C. Rendkívüli események, ünnepek: 
(1) Konfirmálás: fekete kötény, fekete hárászú ing, piros a kötény 


pántlikája (Zs); kék szoknya, piros vagy zöld a kötény (K); fekete a váll- 
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fő, a kötény, a csipke a vállon, a gyöngy a vállon, piros a hajba font 
szalag, a pántlika a kötényen; párta (K, V); a fiúk surca piros, rajta fe- 
kete csipkével (Nk); kék szoknya (Kp); kék szoknya, zöld kötény (F). 


(2) Konfirmálás után: egy hét múlva tesznek pártát (Kf); egy év 
múlva teszik fel a pártát (F, Zs, Ny, S). 


(3) Esküvő: piros az első násznagy habékendőjén a hímzés, fekete 
a második násznagyén (Kszt); piros csíkkal szövik a szólóabroszt (K); 
vőfélykendő, násznagykendő (általános). 


(4) Gyermekszülés: komaruhával takarják le a kosarat vagy az 
edényt, amelyben ételt visznek a gyermekágyas asszonynak. 


(5) Nagy ünnep: fehér selyemcsipke a férfiak surcán (B). 
(6) Ünnep harmadnapja: zöld vagy kék a fiatalok muszujának posz- 


tója (Kp). 
(7) Nagypénteken és más gyászalkalmakkor: a fiatalok is fekete és 


zöld posztós muszujt vesznek (V). 
(8) Temetés, halál: sötét színű ruhával gyászolnak, a rokonság foka 


határozza meg, hogy mennyire gyászos az öltözet; még a legtávolabbi 
rokon is gyászos kendőt köt; ha fiatal hal meg, piros abrosszal terítik le 
az asztalt, amelynél a pap prédikál, feketével, ha idős (általános); a felső 
fehér vagdalásos alá piros, sötétkék vagy fekete szőttes vagy nagypukétos 
nagyabroszt tesznek az asztalra, a halott korától függően: fiatalnak pi- 
rosat, középkorúnak sötétkéket, idősnek feketét (Kf); a nyújtóztatóra fe- 
kete kokasos lepedőt tesznek, ha nagy a rokonság, kettőt is (B, K). 


D. Helyjelölés: 
(1) Felszeg: gyöngyöt csak a pártára és a pártabojtra tesznek; a 


szoknya rövidebb, karika, fodor, csipke nélkül; a kötényekre bokorkötés 
jellemző; a pántlikáskötény két rózsás két szarufával vagy szarufa nélkül. 


(2) Felszeg és Almás mente: írásos vállfő. 
(3) Almás és Kapus mente: két rózsa, négy szarufa a pántlikás kö- 


tényen. 
(4) Kapus és Nádas mente: átcsavarásos vállfő, széles, pókos kötésű 


ing. 
(5) Nádas mente: gyöngyhímzés szinte minden ruhadarabon; hosszú 


szoknya, alján 40—50 cm szélességben karika, bársonyváll; hat rózsa és 
hat szarufa a pántlikás kötényen; általában rózsás kötéssel készülnek a 
kötények, gyöngyhímzéssel. 


(6) Az egyes falvak: Méra: fehér fersinget nem vesznek fekete alapú 
szoknyához, a párta gyöngyhímzése tiszta fehér (a környező falvakban 
tarka); Mákó: a színek sorrendje a kötény bokorkötésén: piros — zöld 
— sárga — kék — fehér — lila (felülről lefelé); Sztána, Kispetri és kör- 
nyéke: az írásost előre öltik, így a minta rajza elmosódottabbá válik; Vár- 
almás: a színek sorrendje a kötény kötésében: piros — zöld — fehér — 
kék — bordó — sárga — fekete; Bábony: a kötény anyagával egyszínű 
a darázs alapja; Zsobok: a színek sorrendje a kötény kötésén: zöld — 
fehér — piros — fekete — sárga — bordó: Bikal: a muszuj darázsolása 
fekete; Kalotaszentkirály: ritkább a hímzés mintája, a varrás is lazább; 
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Körösfő: a szoknya rövidebb, mint a szomszéd falvakban; Kiskapus: párta 
nem volt, ma sincs; Nagykapus: a gyászos kötény bokorkötésén a színek 
sorrendje: fekete — zöld — kék; Gyerőmonostor: kék szoknyához kék 
pántlika való, gyakori a recés ing, sok a recemunkával díszített ruhada- 
rab és házbeli holmi. 


A felsorakoztatott adatok szerint a hímzések és a hímzett ruhadara- 
bok közül a következők töltenek be kommunikatív funkciót: az öltözet 
színe, valamely rátét színe, a ruhahímzés színe, valamely hímzett minta, 
díszítőmotívumok színkombinációja, valamely ruhadarab megléte vagy 
hiánya, valamely rátét megléte vagy hiánya, a hímzés színe, a ruhadarab 
mérete, a házbeli holmi színe. 
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Ki mondta az első szót a jövőről, 
a derüset, a szemen át 


meggyőzőt, szívmelengetőt: 
lehet remény, 


mást is rejt a világ, 
mint amit mutatott először. 


Az első füszoknya övén 
az első ráhímzett virág. 


 
(Illyés Gyula: 


Ditirambus a nőkhöz) 


 


ELŐSZÓ 


Vannak népművészetükről (viseletükről, fazekasságukról, építésze- 
tükről stb.) híres tájegységek, más vidékeket gazdag népköltészetük tett 
ismertté, a nyelvjárások közül is kitűnnek egyesek színes szókincsükkel, 
archaikus nyelvtanukkal, fordulatos kifejezéseikkel. Viszonylag ritka, 
hogy mindezek a feltűnő értékek: megőrzött hagyományok és a hagyo- 
mányokhoz méltó újítások egyetlen tájegységen belül összegeződjenek. 
Ilyen ritka kivételnek tekinthető Kalotaszeg. 


És ha már a különféle, nyelvi és népművészeti jelenségek együtt él- 
nek, ugyanannak a közösségnek az alkotásaként, jogosan merül föl az az- 
igény, hogy ne csak külön-külön, egymástól elszigetelve vizsgáljuk meg 
őket, hanem egymással való kapcsolatukban is. Ez az igény abból is adó- 
dik, hogy a nyelvet és különösképpen a szókincset nem is lehet máskép- 
pen leírni, elemezni, mint azzal a valóságterülettel együtt, amelyet a sza- 
vak jelölnek. A nyelvtudománynak ezt a nem éppen mai keletű elvi igé- 
nyét a szavak és dolgok módszerének szokás nevezni. Ehhez járul a mai 
tudományos kutatásnak az az alapvető törekvése, hogy még a látszólag 
egymástól távol eső területek, jelenségek között is keresse az összefüg- 
géseket. Ez a törekvés vezetett el napjaink új kutatási területeihez, több, 
ún. határtudomány körvonalazódásához. Úgy tűnik, hogy bár éppen ma- 
gyar vonatkozásban szép hagyományai vannak a néprajzi és a nyelvjárási 
(főként terminológiai) jelenségek együttes vizsgálatának, ezek a vizsgá- 
latok szélesebb összefüggésben tovább folytathatók. 


Mindezeknek a ma már elfogadott metodológiai szempontoknak az 
előrebocsátásával nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy a nyelv 
vagy a nyelvjárások kutatói ezen az alapon mindenben illetékesnek te- 
kinthetik magukat. Mint ahogy az olvasó jogosan ütközhetik meg már a 
cím olvastán: miért van szükség arra, hogy a népművészet egy ilyen szí- 
nes jelenségcsoportját, mint a kalotaszegi hímzések, éppen a terminoló- 
gia tükrében mutassa be a szerző? Az előbbiekhez magyarázatként csak 
azt tehetem hozzá, hogy természetesen magukat a hímzéseket is igyek- 
szem bemutatni, de szembesíteni szeretném őket a rájuk vonatkozó népi 
szókinccsel, hogy egyúttal többet tudjunk meg a kalotaszegi nyelvjárás 
ról is. Képletesen szólva: egymás tükrében több információt tartalmaz- 
hatnak, mint külön-külön egyik vagy másik. 


A könyv jellege mellett szólnom kell még azokról az indítékokról is, 
amelyek a témához elvezettek. A legfőbb indíték egészen szubjektív 
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jellegű: az, hogy Kalotaszeg nekem szülőföldem, és hogy gyermekko- 
romtól magam körül, magam mellett láttam a varrottasokra görnyedő 
nagyanyámat, édesanyámat. Ez persze önmagában még nem magyarázza 
meg, hogyan vált számomra kutatási témává a kalotaszegi nyelvjárás 
szókincse, a terület néprajza. Ebben döntő szerepe volt annak, hogy több 
mint egy évtizeddel ezelőtt, miközben a nyelvtudomány műhelytitkaival 
ismerkedtem, és a kolozsvári egyetem magyar tanszékén folyó kutató- 
munkába bekapcsolódtam, az éppen folyamatban lévő tervmunkáknak 
megfelelően a lexikológia területén kezdtem el dolgozni. Pontosabban 
azon a határterületen, amelyet a lexikológia, a dialektológia és a nyelvi 
kölcsönhatás vizsgálata fog közre. Egy évtizedig tagja voltam annak a 
szűkebb körű munkaközösségnek, amely a felejthetetlen emlékű Márton 
Gyula professzor irányításával a mai magyar nyelv és a magyar nyelv- 
járások román kölcsönszavait dolgozta föl. Közben egy jóval nagyobb 
létszámú kutatócsoport keretében megkezdtük egy hazai magyar tájszó- 
tár anyagának gyűjtését. Így az ide vágó gazdag szakirodalom áttanul- 
mányozásával párhuzamosan a népi szókinccsel való szinte mindennapos 
foglalkozás rendjén lehetőségem nyílott e munkálatok irányítóival és ta- 
pasztaltabb kollégáimmal sokoldalúan megvitatni a gyűjtés és a feldol- 
gozás módszereit, a dialektológia és a lexikológia módszertani és elméleti 
problémáit. 


Közben természetesen megmaradt a kapcsolatom szülőföldemmel is, 
és anyanyelvjárásom annyi szorgalmas és hozzáértő kutatója után engem 
is vonzott a feladat, hogy hozzájáruljak e vidék nyelvének mélyebb 
megismeréséhez. Szakmai érdeklődésemnek megfelelően ez a hozzájáru- 
lás nem lehetett más, mint a népi szókincs vizsgálata. Hogy miért éppen 
a hímzésre vonatkozó terminológia vizsgálata? Semmiképpen sem azért, 
mert a népi hímzés tette híressé ezt a vidéket, hanem mert ez az a népi 
foglalkozás, amely a legjellemzőbb erre a nyelvjárási-néprajzi egységre. 
Az adatok összegyűjtésén és feldolgozásán túlmenően megkíséreltem a 
népi szókincs eddig kevésbé ismert területeire is kiterjeszteni a kutatást. 
Ilyen új területnek tekintem többek között a nyelvjárás jelentéstanát. 


Említettem már, hogy Márton Gyula professzor azoknak a tanszéki 
munkaközösségeknek is vezetője volt, amelyekben kezdő kutatóként a 
legtöbbet tanultam. Nem a sablonossá vált szakmai illem indít arra, hogy 
a legőszintébb elismeréssel és mély hálával emlékezzem rá, akinek em- 
berileg és szakmailag is oly sokat köszönhetek. 


Mint minden nyelvjárási, néprajzi munka, ez is bizonyos értelem- 
ben kollektív alkotás, hiszen létrejöttéhez mindazok hozzájárultak, akik 
Kalotaszegen jártamban szívesen fogadtak, útbaigazítottak, és türelme- 
sen válaszoltak kérdéseimre. Hogy mindennapi elfoglaltságuk, személyes 
gondjuk-bajuk közepette erre is szakítottak időt, megértő emberségük 
bizonyítéka. 
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A KALOTASZEGI HÍMZÉSEK 


A népi hímzés fogalomkörének leírása előtt meg kell vonnunk a 
népi és a nem népi hímzés határát, és el kell különítenünk a hímzést a 
vele rokon díszítőművészeti ágaktól, a Kalotaszegen szëdëttesnek nevezett 
szőttesektől meg a csipke- és recemintáktól, amelyek újabban egyre in- 
kább terjednek egyes falvakban. 


A népi díszítőművészet legfőbb ismérve Palotay Gertrúd megállapí- 
tása szerint: „a közös hagyomány és a hagyományban megnyilvánuló kö- 
zös ízlés“ (Palotay 1948a. 2—4). Föltétlenül népi művészeti alkotásnak 
számít tehát az a díszített használati tárgy, amelyet saját részükre vagy 
rokonaiknak, ismerőseiknek készítenek a falusiak. De ide vonhatók a kis- 
mesteremberektől falusi megrendelőiknek, azok ízlése szerint létrehozott 
tárgyak, így pl. a kalotaszegi szűcsmunkák. „A nép számára dolgozó kis- 
mesterember (szűcs, szűrszabó, fazekas, asztalos stb.) termékei még két- 
ségtelenül ide, a népművészet körébe tartoznak, a fogyasztó népi hova- 
tartozására való tekintettel is, de legfőképpen a népművészet stílusbé- 
lyegei szerint megnyilvánuló díszítésmódjuk miatt“ (Palotay 1948a. 3). 
A mai hímzések ebből a szempontból megoszlást mutatnak: egy részük 
még mindig a falusiak saját használatára készül, de sokat és egyre többet 
varrnak városi megrendelőiknek, alkalmi vásárlóiknak is. A kivitelezésben 
ez a két csoport elég határozottan elkülönül, mivel az előbbi több olyan 
jellegzetességet mutat, amely minden darabot egyszeri alkotássá, művé- 
szi értékűvé avat. Az eladásra szánt darabok, különösen azok, amelyek 
szálszámolással készülnek, teljesen sablonosak, színezésben, alapanyag- 
ban is gyakran a vásárlók ízlését követik. A terminológia is tükrözi ezt 
a kettősséget, hiszen a bécsikendős (Kf), a milijő (Fsz), a rëkaméteritő 
(Mv) stb., akárcsak a zöld színű hímzés, mind újabb fejlődés eredménye. 
A népi hímzés témaköréből nem zárjuk ki az eladásra készülő varrotta- 
sokat sem, mivel vizsgálatukkal a két hímzéstípusnak a szókincsben is 
megmutatkozó viszonyára nézve értékes megállapításokra juthatunk. A 
„népi“ jelzőt tehát tágabban értelmezzük: olyan hímzésekre vonatkoztat- 
juk, amelyeket a nép készít saját magának vagy eladásra. Nyilvánvaló 
viszont, hogy az intencionális (csak a szóhagyományban élő) adatok kizá- 
rólag a közös hagyományból a közösség ízlése szerint készült hímzésekre 
vonatkoznak, vizsgálatukról éppen ezért nem lehet lemondani. A funk- 
cionális (közvetlen) nyelvi adatok híven tükrözik azt a kettősséget, amely 
ma, az iparművészetté, sőt iparrá válás korában a népi díszítőművészetre 
jellemző (vö. Vajda L.: Ethn. LXV, 13; Vargyas L.: Ethn. LXV, 244). 


A hímzésnek a vele rokon díszítőművészeti ágaktól való elhatárolá- 
sára a következő megoldás kínálkozik. A szőttesek és a varrottasok csu- 
pán genetikailag függnek össze (vö. Fél 1953. 5). Az előállítási techniká- 
ban azonban már elkülönülnek egymástól. S mivel a szőttesek nem is 
jellemzők Kalotaszeg egész területére, úgy vélem, nem önkényes eljárás 
tőlük függetlenül vizsgálni a hímzés terminológiáját. A vagdalásos hím- 
zés a csipkével és a recemunkával mutat kapcsolatot. Bár több kalota- 
szegi faluban a recemunka terjedőben van, nem tartottam feladatomnak, 
hogy ennek a technikának is vizsgáljam a nyelvi anyagát. A csipkék egy 
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része egészen régi, kötések formájában régóta alkalmazzák vászonszélek 
összefogására. A kötésminta-elnevezéseket mindig feljegyeztem, mert 
kötések funkciójuk szerint szervesen hozzátartoznak a hímzéshez. Ebben 
a tekintetben Ferencz Kornélia és Palotay Gertrúd álláspontját tartottam 
irányadónak: „Mi a hímzés határaként az összevarrást tekintjük, amely- 
ben a hímzés még nem hagyta el az ősi alapot, hanem hozzá rögzítődik 
(Ferencz—Palotay 1940. 11). A továbbiakban mi is eddig a határig be- 
szélünk hímzésről. 


AZ ALAPANYAG 


1. A kalotaszegi hímzés, mint a népi hímzés általában, az alapanyag 
szerint két nagy csoportra oszlik: vászon- és bőrhímzésre. A két típus 
élesen elkülönül egymástól a díszítmények és az alkalmazott technika 
tekintetében is, ezért a továbbiakban előbb csak a vászonhímzés alap- 
anyagát, tehát a különféle vászonfajtákat írjuk le, a bőrhímzés alapanya- 
gának bemutatására az ezt követő részben kerítünk sort. 


2. A hímzéshez szükséges vásznat a kalotaszegiek maguk állították 
elő. Az egyes falvak között kialakult bizonyos differenciálódás, olyan 
értelemben, hogy egyes helyeken inkább kendertermesztéssel és szövéssel 
foglalkoztak (pl. Damoson, Jákótelkén), máshol pedig inkább vagy szinte 
kizárólagosan csak hímzéssel. Az utóbbi időben mindenütt háttérbe szo- 
rult a kender termesztése, így azok, akik hímzéssel foglalkoznak, kény- 
telenek a szomszédos vidékeken, pl. a Szilágyságban megvásárolni a 
vásznat. Ennek a következménye részben az is, hogy egyre általánosab- 
ban használják varrásra a gyárilag előállított gyolcs- és vászonfaj- 
tákat. 


A kalotaszegi kendermunkával Bátky Zsigmond és Nagy Jenő fog- 
lalkozott behatóan (Bátky 1905; Nagy J. 1938b). Mi — témánknak meg- 
felelően — csak a hímzéshez felhasznált vászonfajták leírására szorít- 
kozunk. 


3. Az egyes vászonfélék megkülönböztetése több, egymást keresz- 
tező szempont szerint történik, s ezt az elnevezések is jól tükrözik. Az 
elkészítés módja szerinti megkülönböztetésben fontos szerepe van a 
nyüstök számának: a durvább nígynyüstöst hímzésre nem használják (It), 
csak a finomabb kétnyüstöst (Kal). Különösen a szálszámolásos techni- 
kával készülő hímzések szempontjából lényeges, hogy tömött-e vagy 
ritka a vászon szála. Ha szövés után a vászon felületét valamilyen eljá- 
rással hullámossá teszik, fodòrvásznat kapnak, ha nem, akkor simavá- 
szonnak nevezik (Bh). 


Aszerint, hogy miből készül a vászon, elkülönül a kendë̀rvászony 
(B), a gyapotvászony, az egyelësvászony (It), a míszë̀rvászony (Gyv), a 
lëmvászony (Bh) és a szöszvászon (Kal). 


A vászon színe szerint beszélnek szűrke, fehír (K) vagy fehírítët vá- 
szonyról (Va), a minősége szerint vastag- (M) és víkonyvászonyról (Kp). 


Az elnevezés sokszor arra utal, hogy milyen célra használható 
fel: súrgyévászony, lepedö̀vászony (M), vāróvászon (Sz), szálámvászon 
(Gym) (’olyan, amelyre szálszámolással lehet varrni’) stb. 
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A kender- vagy sárgavászon (4. térképlap). A többféle kendervászon 
közül leginkább a kétnyüstösre varrnak, a négynyüstösre csak nagyon 
ritkán, ha vékony kenderfonálból szőtték. 


A kétnyüstösnek a nyújtója vékony kenderfonal, a beverője kender- 
vagy pedig a legfinomabb szöszből, a pátyaszöszből font fonal (Np, B, 
Va). Szövés után rendszerint fehérítik oly módon, hogy többszöri beáz- 
tatás után kiterítik a napra. Régebben előfordult, hogy kékítették is. 
Nemcsak házbeli holminak: lepedőnek, abrosznak varrták ki, de ruhane- 
műként is felhasználták. 


Az esetek többségében a sárgavászony (M) elnevezést a kendë̀rvá- 
szony (B) szinonimájaként használják. Egyetlen ponton, Vistán figyel- 
tem meg, hogy sárgavászonnak mondják azt a vásznat is, amelynek a 
nyújtója kenderfonal, a beverője pedig sárgás színű gyapotfonal. Egyéb- 
ként a vászon sárgás színe a szapulás, illetve a fehérítés mértékétől, mód- 
jától függ. A fonalat a szapulócseber aljába tett zabszalmával sárgítják. 


A gyapotvászon. Az jellemző rá, hogy a beverőszál olyan gyapot, 
amely nincs túlságosan megsodorva. Egyik zsoboki adatközlőm szerint 
az szőtt ilyen vásznat, aki jobb módú volt. Használták lepedőnek, nász- 
nagykendőnek, törülközőnek, abrosznak, vállfősingnek. 


Váralmáson ismerik a gyapottasvásznat is, amely az előbbitől abban 
különbözik, hogy a nyújtónak is gyapot az egyik szála. 


Ha a beverőként használt gyapot meg van sodorva, a belőle ké- 
szült vászon a vízben fodrossá válik. 


Itt kell megemlítenünk a míszë̀rvásznat is (Gym). Ennek a nyújtója 
cérna vagy pedig vegyesen egy szál fonal és egy szál míszë̀r (Bh, Mv), a 
beverője gyapot. 


Az elegyesvászon (6. térképlap). Ennek a nyújtója egy szál kender- 
fonal és egy szál gyapot, vegyesen. A beverője lehet pátyaszösz-, ecselt- 
szösz- vagy kenderfonal. Elkészítésének ez a legáltalánosabb módja, de 
itt-ott eltérések is megfigyelhetők. Néhány helyen említették, hogy az 
egyik szál nyújtó cérna is lehet, nemcsak gyapot. Bábonyban a gyapotot 
beverőként is használják. Kalotaszentkirályon azt a vásznat is egyeles- 
nek mondják, amelynek a nyújtója gyapot, a beverője pedig kender. 


Ide, a vegyesszálú vásznak közé tartozik a hármasvászony (F, Ny, 
Zs), amelynek nyújtója két szál gyapot egy szál kenderfonallal keverve. 
Inaktelkén ezt nevezik kétszálasnak. 


Mérán úgy okolták meg az egyelesvászon készítését, hogy erre akkor 
kényszerültek, amikor kevesebb kender termett. A kenderfonalat ilyen- 
kor gyapotszállal pótolták, szaporították. Nagypetriben említették az 
ëggyesvásznat, amelyet ők műrostosnak is neveznek. Ezt is akkor szőtték, 
ha kevés volt a kender. Nagyon gyenge vászon volt ez, minden nyüst- 
fogba egyetlen szál fonalat húztak. 


A fodorvászon (5. térképlap). Ellentéte az ún. símavászonnak (Bh), 
amelynek a felülete nem hullámos, fodros. Készítéséről többen írtak, 
szinte mindenki, aki a kalotaszegi hímzéssel vagy népviselettel foglal- 
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kozott, mivel mint alapanyag legalább annyira jellemző erre a vidékre, 
mint az írásos hímzés. 


Az előbbiekben bemutatott vászonfélék közül bármelyiket fodrossá 
tudták tenni. A kendervászon akkor vált fodrossá, ha fonáskor a szokásos- 
nál jobban megsodorták a fonalat. A gyapotvásznat, amelyet fodrossá 
szándékoztak verni, fodòrgyapottal — erősen megsodort szálú gyapottal 
— szőtték. Ennek két fajtáját lehetett vásárolni: a hatost meg a nyócast 
(Zs). Ez utóbbi volt a vékonyabb, ezt vették szívesebben. A fodorgyapotot 
nemcsak nyújtónak használták, hanem néha beverőnek is. Ha varrni 
akartak rá, akkor ezt a beverés előtt kellett elvégezni, még mielőtt fod- 
rossá tették volna. A szálszámolásos hímzést ugyanis teljesen lehetetlen 
lett volna erre a vászonra alkalmazni, annyira tömötté váltak beverés 
után a szálai. De még az írásos vállfőt is a vízbe való verés előtt varrták 
ki (vö. Nagy J. 1939. 123). 


A beverés abból állott, hogy a meleg, sós vízbe áztatott vásznat egy 
deszkához vagy egy kőhöz verték, esetleg a patakon sulykolták. Néha a 
vászonra lúgos, szódás vizet öntöttek. A nedves vásznat összetűrik réte- 
gesen, s előbb egyik, majd a másik végét verik be. Ez a művelet néha 
egy-két óráig is eltart. Bogártelkén le is forrázták, miután vízbe verték, 
hogy fodros maradjon. Mákóban felváltva áztatták hideg és meleg vízbe. 
A vízbe való verés hatására az erősebben megsodort szálak összehúzód- 
tak, a vászon felülete így hullámossá: fodrossá vált. Ezen a vászonfelü- 
leten aztán jobban érvényesült a hímzés plasztikája. Első látásra az így 
kialakult hullámok szabálytalanoknak tűnnek. Néha azonban olyan mes- 
terien készítik a vásznat, hogy maguk a hullámok is mintásan helyez- 
kednek el. Így különböztetik meg Inaktelkén többek között a barackma- 
gos vagy a szarufás mintát a fodorvászon felületén. 


A lenvászon. Lentermesztéssel alig egy-két kalotaszegi faluban fog- 
lalkoztak, így Magyarbikalon, Bánffyhunyadon, Damoson. A szürkés szí- 
nű lenvásznat is kevés helyen szőtték, azért a hímzés alapanyagaként 
nincs különösebb jelentősége. 


4. Újabban sokat varrnak — főként eladásra — az üzletből vásárolt 
gyolcs- és vászonfélékre. Szálszámolásos munkához vásárolják a panama- 
gyócsot (Kf) vagy a sárgagyócsot (Bh). Írásost is varrnak a buzijás vá- 
szonra (Mb), sőt dokk anyagra is (Bh). 


A HÍMZŐFONAL 


1. Szinte minden hímzéstechnika sajátos hímzőfonalat kíván, hogy 
a megfelelő díszítőhatást el lehessen érni. Nem csoda hát, hogy az idők 
folyamán sokféle hímzőcérnát kellett megismerniük a kalotaszegi asszo- 
nyoknak is. Kezdetben az általános hímzőanyag a hárász volt, azaz gyapjú- 
fonal. A múlt század végén és e század elején ezzel varrták a kötények, 
a női ingek, a mellrevalók mintáit, még a vállfőmintákat is. S nemcsak 
hímzéshez használták fel, hanem szőttesek készítéséhez is. Az üzletben 
vásárolt hárászféleségek közül az idősebbek emlékeznek még a gubics- 
hárászra (It) és a bë̀rkára (Jt, D, Ny). 
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A cérna egyrészt összefoglaló neve a hímzőfonal-féleségeknek, más- 
részt azt a vékonyabb fehér pamutszálat jelenti, amelyet főként a vag- 
dalásos hímzéshez használtak. Ennek egyik fajtája a gombolyagos ha- 
rankcérna volt (B, Bt). A kötény derékrészének hímzéséhez, az ún. da- 
rázshoz Zsobokon stoppolócérnát is felhasználtak. 


2. A hárászt részben a többszálú, jól mosható pamutcérna, a fejtő 
váltotta föl, részben pedig a fényes szálú, színes sejëm. A fejtőt mindenütt 
használják, szövéshez is, a szőttes egyik formáját fèjtősnek is nevezik. 
A Nádas mentén a szövésen kívül a gazdag és színes ruhahímzés fontos 
anyaga. Fejtővel varrták ki például a kötényen a darázs alapját, a kö- 
tést, az asszonyosing bizonyos mintaelemeit. A Felszegen, s ahol még fog- 
lalkoznak írásos hímzéssel, még nagyobb szerepe van a fejtőnek. Ehhez 
a sajátos technikához többszálú fejtő szükséges, és az is nagyon fontos, 
hogy mosni lehessen, színtartó legyen. A régebbi fejtőmárkák közül a 
bíkásra emlékeznek (Kf), a ma használatosak közül általánosan elterjedt 
a volga. 


A pamutféleségek közül régebben általános használatú volt a dé- 
emcé (DMC) elnevezésű fénypamut. Különösen a vagdalásos hímzés tér- 
kitöltő elemein, a fogazáson, és a sújtázáson érvényesült jól fényes szí- 
nével. Nem volt fényes, de rendkívül erős, tartós volt a kirájgyapot, 
amelyre Bábonyban és Zsobokon emlékeznek. Ezt leginkább arra hasz- 
nálták, hogy díszes kötíssel összefogják vele a vagdalásos lepedőhöz szük- 
séges vászonszéleket. 


A ruhahímzéseken a hárászt és a déemcét a sejëm váltotta fel. A 
kötény, a szoknya, a muszuj hímzéseit ma már nem varrják más hímző- 
cérnával, csak selyemmel, de ebből készül a díszes bojt is, és ezt hasz- 
nálja hímzéseihez a szűcs is. Újabban a kötények kötéséről a matyóhím- 
zéshez hasonló technika kisebb terítőkre, futókra is rákerül. Ezt a színes, 
fényes, a hagyományhoz egyáltalán nem kapcsolódó hímzésfajtát szintén 
selyemmel varrják. 


A HÍMZÉSEK SZÍNE 
 
1. Az eddigi néprajzi leírások a kalotaszegi népi hímzések színének 


két nagyon fontos sajátosságát emelik ki, nevezetesen azt, hogy a var- 
ráshím eredetileg, a szőttesekhez hasonlóan, ëtyszínü, és hogy a fehír 
vagdalásos mellett a piros, a kík és a fekete színű hímzés az általános, 
tehát a tiszta színeket kedvelik19. Az első jellegzetességgel kapcsolatban 
fontos megjegyezni, hogy nemcsak a különböző házbeli holmik hímzése 
volt egyszínű, hanem a ruhahímzés is. Nem olyan értelemben, hogy a 
teljes ruházat hímzése lett volna egyszínű, hanem hogy egy bizonyos 
ruhahímzés, tehát például a kötény, a szoknya darázsolása, az ing kö- 
tése vagy vállfője, a kötény kötése stb. eredetileg nem tàrka, cifra, mint 
ma nevezik, hanem csak fekete, kék vagy piros. 


2. Fehír színű, mint említettük, a vagdalásos hímzés. A többi hím- 
zéstípusnak fehér a főggye, a parasztya, ahogy a vászon hímzés nélküli 
 


19 Ez általában jellemző a magyar népi díszítőművészetre. Vö. Magyar népi dí- 
szítőművészet. Bp., 1954. Bevezető rész. 
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részét nevezik (8., 9. térképlap). Sárgás vagy szűrkés alapra írásos hím- 
zést is varrnak fehér színű fejtővel (Bh). 


A hagyományos népi öltözet darabjai közül fehér a gyócsfë̀rsing 
(Kf, M, Nk) meg a különféle ingek vászna. Mérán, a szomszéd falvaktól, 
eltérően, teljesen fehér a párta: Általában a fiatalabbak öltözetén domi- 
nál a fehér szín, de szinte falvanként eltérő hagyománya van annak, 
hogy milyen más színnel lehet kombinálni. Amint az egyik vistai adat- 
közlő mondta a kötények kötésével kapcsolatban: „Ki hoty kéri a színë- 
ket, összerakjuk, ahoty tanál jobban … Feketìvèl, kíkkèl vàj ződdel, ez 
a barnább. Fijataloknak pirossàl, ződdèl, fehḙ̓rel.“ Egyetlen ponton, Kis- 
kapuson mondták azt, hogy a fehér gyászosnak számít, ezért a meny- 
asszony is ilyen színű köténnyel gyászol. Szokásként, anélkül, hogy meg- 
indokolták volna, hasonló jelenségről számoltak be Farnason is, ahol a 
menyasszonynak a szoknyája fehér és hasonló színű a kötényén lévő 
pántlika is. 


3. A hímzések színe közül talán legáltalánosabb a piros. Ezzel a 
színnel készülhet írásos és keresztszemes egyaránt, sőt újabban vagda- 
lásos is. A ruhadarabok közül leginkább pirossal varrták a válfűt, a kö- 
tények kötísit, a darázsolást, a dulándlét stb. 


A pirosnak többféle árnyalatát is megkülönböztetik. Mérán például 
viritósnak mondják a rikító pirosat, Türén a kötény hímzésében előfor- 
dul a barnapiros és a tűszpiros. Bogártelkén említették a sütítpirosat. 
Ha egy többféle színnel hímzett ruhadarabon a piros dominál, Körösfőn 
vërëstàrkának nevezik. Hasonló jelentése van a pirossas szónak is. 


A rózsaszín inkább bizonyos ruhadarabok alapszíneként fordul elő. 
Különösen a fiatalabbak kötényét készítik szívesen ilyen színű anyagból. 


4. Az írásost és a keresztszemest feketével is varrják20. Ennek a. 
színnek azonban nem a dekorativitása fontos, hanem a kultikus szerepe, 
az, hogy jelzi egyrészt a gyászt, másrészt a kort. Említettük, hogy egé- 
szen szórványosan fehérrel is gyászolnak, de ez ma már inkább kivétel. 
Az idősebb asszonyok ruhája fekete, így a muszujon, az ingen, a vállfőn, 
a kötényen lévő hímzés is, valamint a bújka rátétdísze. Ketesden a gyász 
jeleként esküvőre is fekete szoknyát vettek s ehhez illő fekete kötényt 
és inget. 


5. A kík is azok közé a színek közé tartozik, amelyek a hagyomá- 
nyos népi hímzésre jellemzők. A mai írásos és keresztszemes varrottasok 
között sem ritka a kék. A viseletben nagyünnepi ruhadarabnak számít 
a kék szoknya fekete darázsolássál (D, F), a kék muszuj fekete pántlikás- 
köténnyel (K). A kötények bokros kötéséből sem maradhat el ez a szín. 
Ezenkívül kék a férfi- és a női bújka színe is egész Kalotaszegen. Min- 
denütt megkülönböztetik színárnyalatként a sütítkíket és az ékszínkíket. 


6. A gyászos mint színnév összefoglaló neve a feketének, a kéknek, 
a zöldnek, illetve alkalmilag bármelyiket jelölheti ezek közül. A gyászos- 
nak, mint a neve is mutatja, s mint a feketével kapcsolatban is említet- 
tük, kultikus jelentősége van. Temetésre a fiatalok is csak gyászos hím- 
zésű öltözetben mehetnek. A menyasszony is általában bàrna, azaz sötét 
színű ruhába öltözött (B). 


20 Palotay Gertrúd román hatásnak tulajdonítja a fekete szín elterjedését 
Kalotaszegen: Ethn. LVIII, 19—40, 173—86. 
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7. A többi színek közül, amelyeknek már nincs vagy legalábbis 
hagyományosan nem volt akkora jelentőségük, mint az előbbieknek, 
megemlítettük a ződet. A ruhahímzésben hamarabb megjelenik mint a 
gyászos színek egyike. A köténynek például az alapszíne is lehet zöld, 
a hímzett kötése is vagy a bokorkötésnek valamely eleme. Jankó János 
az idősebbek muszujának a zöld posztóját említi (Jankó 1892. 92), ma 
azonban már az írásos színeként is felbukkan több ponton (Bh, Kf, Gyv, 
Kk, Nk). A zöld árnyalatai közül a sütídződet tartják számon. 


Újabb szín a sárga is21, amelynek árnyalatai közül kötény hímzése- 
ként említhető a citromsárga (T), írásos színeként (!) a narancssárga 
(Kp, Mb). A hagyományos viseletben szinte egész Kalotaszegen sárga a 
muszuj posztójának színe, nem ritkaság az ilyen színű keszkenő, kézbe- 
való kendő sem. A sárga Kiskapuson felbukkan ’korallszín’ jelentés- 
ben is. 


A bòrdó (Bt, Kf, Kp, Va) is a ruhahímzéseken jelentkezik, így az 
idősebb asszonyok szoknyáján, kötények kötésében vagy mellrevalón. 
Mákón figyeltük meg a lilát kötények kötésében, Váralmáson a bàrnát 
kötény színeként. Téglaszín vagy tégla a legalsó pártapántlika színe 
Bánffyhunyadon. A koràlszín, amely nagyon hasonlít a régi, hárásszal 
hímzett vállfők, ingkötések színéhez, újabban előfordul írásos darabokon. 


A hímzések színe bizonyos idő elteltével mëkfakul (Mv), megőszǜl 
(Bt), mëkhagyùl (B, Mé). Azt is mondják az ilyenre, hogy mëkcsúful. Ez 
a minősítés igazolja Malonyaynak azt a megállapítását, hogy a kalota- 
szegiek „A fakult színt nem szeretik. Például az ingvállon, amikor a 
téglapiros fejtő a mosások után színt vált s lilásba játszva a nyakon lévő 
gránáttal modernül szép harmóniába jut, azt ők már nem kedvelik“ (Ma- 
lonyay 1907. 38). 


A HÍMZÉS ESZKÖZEI 


A népi mesterségek és foglalkozások körében alig van még egy, 
amelynek olyan kevés eszköze volna, mint a hímzés. A hímzésnek is 
vannak fajtái, amelyekhez rámát használnak vagy valamilyen segédesz- 
közt, a kalotaszegiek egyedüli eszköze azonban csak a tű és a gyűszü. 
Vārótűként (Bh) acéltűt használnak, a dróttű nem jó, mert hajlik (Kf). 
Régebben vándorcigányoktól szerezték be, ma az üzletből vásárolják. 
A foka és a hëgye szerint válogatják meg. Hárásszal való varráshoz hosz- 
szufoku tűt használtak, s ma is leginkább ilyennel hímezik az írásost. 
A szálánvarráshoz kicsi, hosszú fokú tűt használnak, a vagdalásos tölté- 
séhez vékonyap tűt. A mákaiak szerint a kerekfoku járja jól a vásznat. 
Inaktelkén ilyen tűvel kötötték a pókoskötíst a penygyelbe. Használnak 
hëgyës tűt is, Körösfőn azonban töltéshez inkább a kicsi, buta — azaz 
tompa — tűt tartják jónak. Meg kell még jegyeznünk, hogy tűvel nem- 
csak az alapanyagra varrnak, hanem kötíst is kötnek vele két vászonszél 
közé, és csipkét is készítenek például a díványpárna szélére. 


 


21 A sárgát a pirossal és a kékkel együtt Lükő Gábor a finnugor népek kedvelt 
színeként említi: NéprÉrt. XXXI, 14—35, 310—54. 
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A hímzéshez feltétlenül szükséges a gyűszü is, különösen, ha ke- 
ményebb alapanyagra, vászonra varrnak. Aszerint, hogy miből készült, 
megkülönböztetik az ezüzsgyűszüt, a vazsgyűszüt és a csonygyűszüt (Kf). 
Ez utóbbi nem valami régifajta munkaeszköz neve, hanem a mai, mű- 
anyagból készült gyűszűt nevezik így egyes falvakban. 


Végül megemlítjük a kisollót is, amelynek állandóan kézügyben kell. 
lennie. Fontos szerepe van a vagdalásos hímzések készítésekor, amikor 
az alapanyag bizonyos szálait ki kell vagdalni. 


HÍMZETT HÁZBELI HOLMIK 


A hímzett házbeli holmiknak négy csoportja különíthető el a gya- 
korlati használat szerint. Az első csoportban bemutatásra kerülő hím- 
zések az ágy, részben az ún. kalotaszegi vetettágy felszereléséhez tartoz- 
nak, a másodikat a terítő-típusú varrottasok alkotják, a harmadikat a 
falvédő és a hozzá hasonló, falra kerülő varrottasok. Végül az utolsó 
részben az egyéb hímzéseket írjuk le, amelyek közül némelyeknek a 
használata alkalomhoz vagy szokáshoz kötött. 


1. Az ágyhoz tartozó hímzett holmik közül mindenekelőtt a lepödőt 
(D, K, Mk, Mv) kell megemlítenünk, az ágy oldalát borító cifralepödőt 
(D). Véleményem szerint ez a legjellemzőbb hímzett holmi, nem az 
anyaga vagy az alkalmazott technika szerint, hanem abban a tekintet- 
ben, hogy a tájegység egész területén előfordul nagyjából hasonló for- 
mában és funkcióban (10. térképlap). 


A lepedő szélessége három singnyi, a hossza pedig általában három 
vagy négy vászonszílből van összetoldva házi vagy gyári készítésű kö- 
téssel. Egy-egy ilyen lepedőrésznek lepödővíg a neve (Kk). Aszerint, 
hogy hány lepedővégből készítették, két-, három- vagy nítyszíl lepedő- 
nek nevezik. A lecsüngő rész, amelyet kihímeznek, a lepedő hajtása. 


A hímzés általában vagdalásos technikával készül, ez jellemző az 
egész területre (36. fénykép), de van keresztszemes (31. fénykép) és írá- 
sos lepedő is (4. fénykép). Ha egy ilyen vagdalásos hímzésű lepedővéget 
nézünk, anélkül hogy a kisebb mintaelemekre figyelnénk, megállapít- 
hatjuk, hogy a hímzett rész kettős tagolású: alul van a főminta sávja, 
ez a közzepe, fölötte a bokrétája, amely a legtöbbször minden lepedő- 
véget körbevesz (a 36. fénykép jól mutatja a kettős tagolást, a 64. a bok- 
réta elhelyezkedését). 


Mivel a nyútósztatóra is ilyen lepedőt tesznek, halottaslepödőnek is 
nevezik (Mb). Ilyenkor kettőt-hármat szokás kitenni. Idősebb adatköz- 
lőim közül nem egy akadt, aki éppen azt a lepedőjét vette elő, amelyet 
temetésére tartogat. 


A vetettágyat (2. színes fénykép), amelynek szintén fontos tartozéka 
a lepedő, úgy vetik, hogy előbb a súrgyét, azaz a szalmazsákot teszik az 
ágyra. Erre rakják a lepödőket úgy, hogy mindegyiknek látható legyen 
a varrása, egyiket lentebb, másikat fentebb, összesen négyet, ötöt, hatot, 
kinek hány van. A lepedőkre teszik a paplant, arra vetik a kilenc párnát. 
A párnákat úgy helyezik el, hogy mindegyiknek a hímzett vagy szőttes 
mintájú csúpja legyen az ágy külső oldalánál. A vetettágyat a lakodalom 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Péntek János: A kalotaszegi népi hímzés és szókincse 


41 


másnapjának reggelén rakják fel a nyoszolyó asszonyok (a szokásra nézve 
l. Nagy J. 1943. 14—5). 


A párnacsúp a párnahàj (Gym) hímzett vége, amelyet valamilyen 
kötés fog a párnaszárhoz. Régen inkább szőttes minta díszítette, s a Ná- 
das és Kapus mentén ma is ez a gyakoribb. A Felszegen sok a vagda- 
lásos (42., 51. fénykép), de van írásos és keresztszemes is, egyes helyeken 
pedig (pl. Gyerőmonostoron) recemunkával készül. De nemcsak a párna- 
vég volt hímzett, hanem néha a surgyé vége is, a súrgyécsúp (D). 


A halottaságyra teszik, akárcsak a lepedőt, az átyfűtülvalót (Mv) is, 
de a használata nem szorítkozik csupán erre a kultikus jellegű alkalomra. 
Az ágy oldalára is felakasztják dísznek, a lepedőhöz hasonlóan, bár tago- 
lása nem követi azt (3. színes fénykép). 


A házbeli holmiknak ebből a csoportjából a legfiatalabb, de a leg- 
inkább ismert és elterjedt a díványpárna vagy díszpárna, amely mint 
használati tárgy nem tartozik hozzá a népi élethez, szinte kizárólag csak 
eladásra készül. Mégis díszítőmotívumai tagadhatatlanul a népi hagyo- 
mányból erednek. Mai mérete általában 40×60 cm. A két része közötti 
nyílás bekötésére csukor (Kk, Nk, Mv), azaz bojt vagy mëkkötő (Kf) 
szolgál. A hímzés technikája szerint lehet írásos (11. fénykép), vagdalá- 
sos (60. fénykép), vállfős (21. fénykép) és keresztszemes. 


2. A nagyabrosz méretre is a legnagyobb és díszítésében is a leg- 
több mintaelemet egyesítő varrottas. Az átlagos mérete 2×3 m körül 
van. A Nádas mentén ezt is inkább szövik, ritkább a hímzett darab. 


A díszítőelemek az abrosz bizonyos pontjain tömörülnek, ezért szo- 
kás megnevezni a sàrkát, a közzepét, a koszoruját (amely a közepét veszi 
körül), a szílit és a táblát (ez a szél- és a középminta között foltokban 
helyezkedik el; 28. fénykép, 87., 92. kép). Egy írásos nagyabrosz például, 
magyarvalkói tulajdonosának leírása szerint a következő motívumokat 
egyesíti (9. fénykép): Az abroszt gyapotvászonra írta Vincze, Katalin 
helybeli íróasszony. A szélén tűvel varrt csipke van, ezt csipkeláb erő- 
síti a vászonhoz. A szílen, amelyet zsinór határol körben, kacskaringók 
és bokréták láthatók. A négy sàrkában kosárból ágazik ki tulipánt, mízes- 
pogácsa és fenyőkö̀rte. A sarokminták közötti teret ehhez hasonló minta 
tölti ki: a kosárból tulipánt ágazik ki, oldalra a két kacskaringó bokrétá- 
val. Ezek között az abrosz közepe felé kettős tángyérrózsa ágazik el egy 
tőről. A közép- és a szélminta közötti pusztavásznat, a vászon főṷ̈ggyét 
kisebb minták töltik ki: a négyzet alakú tángyérrózsa és az ovális alakú 
hajó. A középső rózsa kisebb tángyérrózsákból és tulipántokból áll. Az 
üres részeket kitöltő pontszerű mintaelem a tyúkszëm. Érdekes megfi- 
gyelni, hogy ez a kompozíció egyik, jelentéktelennek látszó motívumáról 
kapta a nevét, a mízespogácsáról: mízespogácsás nagyabrosz. Igaz, ez 
olyan mintaelem, amely nagyon ritkán fordul elő, ezért is szerepelhet 
„névadóként“. 


A terminológia is jelzi, hogy a kisteritőt (Mb, Gyv, Gym), kisabroszt 
(Fsz, Km), milijőt (Fsz) csak a méret különbözteti meg az előbbitől. Ezt 
is varrják mindhárom szokásos technikával: írásossal, vagdalásossal (82. 
fénykép) és keresztszemessel (34. fénykép). 


A kisabroszéhoz hasonló szerepe van a futónak (Fsz): asztalterítő- 
ként, ágyterítőként használják. Nem is méretében elsősorban, hanem in- 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Péntek János: A kalotaszegi népi hímzés és szókincse 


42 


kább alakjában különbözik a szokásos abroszoktól. Tőlük eltérően tégla- 
lap alakú, ezért az egyes mintaelemek elhelyezése is ehhez a formához 
igazodik (2. fénykép). 


Méretében a legkisebb, formájában nagyon változatos a Felszegen 
ületnek nevezett varrottas. Azok közé a kicsi hímzések közé tartozik, 
amelyeken a kislányok varrni tanulnak. A Nádas mentén nevezik kis- 
teritőnek, kancsóteritőnek, Bánffyhunyadon tácateritőnek. Ezek az el- 
nevezések jól mutatják, hogy mire használatos tulajdonképpen. Az ület 
elnevezés magyarázatára néprajzi érdekessége miatt érdemes itt kitérni. 
Az eddigi viseletleírásokból ismeretes, hogy ületnek a bőgatya két szára 
közé betoldott négyzet alakú vásznat nevezik. Újabban egyre gyakoribbá . 
vált, hogy a régi ruhadarabokat, így a gatyát is szétbontják, és ennek 
anyagára varrnak. Hogy ne menjen kárba, az ületet is felhasználták 
egészen kicsi terítők készítésére, és a felszegi falvakban lassan ezzel a 
névvel neveztek meg minden kis méretű hímzést. 


3. A faldíszként használt varrottasoknak, a falvédőknek nincs olyan 
szerepük a szobabelső díszítésében, mint az előzőkben leírt lepedőknek, 
abroszoknak. Méretüket és díszítésüket tekintve azonban ezek is a leg- 
nagyobb hímzések közé tartoznak. Például egy körösfői kancsós írásos 
falvédő mérete 47×174 cm (18. fénykép), de nem ritka az ennél nagyobb 
sem. 


A kislányok első varrottas munkái közé tartozik több olyan kisebb 
hímzés, amelyben valamilyen használati tárgyat tartottak, és egyben a 
falat is díszítette. Szinte kivétel nélkül keresztszemes öltéssel készült a 
laskanyútótàrtó (D, Kp, Mb, Mv), pulickatörő-tàrtó (Kp), kefetàrtó (Bt, 
Kszt, Mb, Sz), fűsütàrtóu̯ (Ny). Az edényes polcokat díszíti a tálastráf 
(Ny). 


A paraszti szobabelső díszítéséhez a múltban nem tartozott hozzá a 
hímzett ablakdísz. Csak újabban, inkább városi megrendelők igényeit 
utánozva jelent meg a falusi lakásban is a szőtt vagy kivarrt firhang (T) 
vagy függöny (Bh, Gym, Mb) és a drapérija (Bh, Kp). 


4. A különféle kendők, törülközők eredeti rendeltetésüktől elsza- 
kadva szinte kizárólag díszítő funkciót töltenek be. Gyerőmonostoron és 
a többi felszegi faluban az írásos kendőkkel rúdat teritettek, azaz ugyan- 
úgy a szoba dísze volt, mint a falvédő vagy az abrosz (vö. Malonyay 
1907. 355. kép). A vagdalással készült bikali nagyágas kendőről (47. 
fénykép) például nem nehéz megállapítani, hogy voltaképpen csak dí- 
szítésre való. 


A násznatykendő, gazdakendő (Bh) vagy habékendő (Kszt) haszná- 
lata meghatározott alkalomhoz kötött. Lakodalomban, amikor a nászna- 
gyok elmennek kikérni a menyasszonyt, tőle kapják ajándékba a nász- 
nagyperecre rákötve (vö. Nagy J. 1943. 6). Az első násznagyé rendszerint 
piros, a másodiké fekete. A díszítése ritkábban szőttes minta (30. fény- 
kép), a Felszegen rendszerint inkább hímzett (74. fénykép). A habé táj- 
szó használatát az magyarázza, hogy a násznagy a kendőt a jobb karján 
lévő perecre akasztja, és ugyancsak a jobb kar mozgatásával szokták 
kísérni a habé terelőszót (vö. Gálffy — Márton 1965). — A vőfélykendőt 
a vőfélyek kapták (Va). A bábonyi szokás szerint botra akasztották, mel- 
léje pálinkát tettek, s a vőfélynek kellett levennie. 
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A komaruha (Asz, Fsz) vagy komasszony-ruha (Kszt) arra szolgál, 
hogy letakarják vele azt a kosarat, amelyben a gyermekágyas asszony- 
nak ételt visznek (26. fénykép). Ezért nevezik kosárruhának (Zs), kosár- 
ravaló kendőnek (V) vagy kosártakarónak (B) is. Van fejtős szőttes (első- 
sorban a Nádas mentén), szálánvarrott (43. fénykép) és írásos. 


A VÁSZONSZÉLEK ÖSSZEKÖTÉSE 


A nagyobb varrottasok fentebbi leírásából kitűnik, hogy a lepedőket, 
abroszokat nem lehet elkészíteni egyetlen szél vászonból, hanem gyakran 
hármat, sőt négyet kell összeerősíteni oly módon, hogy az összevarrás 
maga is szervesen beleépüljön a varrottas díszítőmotívumaiba. Az össze- 
varrásra rendszerint a hímzés befejezése után kerül sor. Ezek az össze- 
varrási módok, a kötísek egyben azt is szépen példázzák, miként válik 
csupán esztétikai funkció hordozójává egy olyan elem, amelynek eredeti- 
leg közvetlen gyakorlati szerepe volt. Egyébként nem ez az egyetlen 
példája ennek a szerepváltásnak, amely a hímzések eredetére is rávilágít. 
Az elkerülhetetlenül szükséges összevarrások önként kínálkoztak díszül, 
s mihelyt cifrábbá, szélesebbé tették őket, kialakult belőlük a hímzés. 


A kötések egy része, amely az eredeti formát képviseli, ma is gya- 
korlati funkciót tölt be: összefogja és egyben díszíti a két szomszédos 
vászonszélt. A kötések másik csoportját előre elkészítik vagy vásárolják, 
s aztán varrják be, vagy az előbbi kötésmódok valamelyikével bekötik 
a két vászonszél közé. 


1. Az első kategóriát a huroköltéssel varrt lapiskötésëk (Zs) alkot- 
ják, amelyeknek a mintázata ritmikusan megszakadhat, bokrot alkothat, 
ilyenkor bokòrkötís a neve. Legegyszerűbb, a vászon szálai közül alig 
észrevehető formájú a víszfojás (1. kép), amelyet egy, a vászonszélre 
merőleges vízfolyás és egy vele párhuzamos nyak alkot, a két vászon- 
szélben felváltva. Vagdalásos (82. fénykép) és keresztszemes abroszok 
(28. fénykép) kötéseként egyaránt felhasználják, sőt még a horgolt köté- 
seket is rendszerint ezzel erősítik a vászonszélhez. A símakötís öltései 
(It, Kk, Nk; 2. kép) egy szinten állnak, mint az egyszerű összehurkolásé 
általában. A fonal megerősítése után tetszés szerinti mélységben felvált- 
va, hol a bal, hol a jobb oldalra öltve huroköltést varrnak. A mintás 
szélű összehurkolás úgy készül, hogy a sűrűn egymás mellé helyezett 
öltéseket váltakozó mélységben öltik az alapanyagba. Mintázott vonalú 
öltéssor keletkezik, amelynek számtalan változata készíthető (vö. Hege- 
düs 1962. 51—2). A hëgyësbokòr öltései (Kp, Mv; 3. kép) ritmikusan egy- 
egy csúcsban találkoznak a szimmetrikus varrat két oldalán. A három- 
őtíst (V, Mv) aszimmetrikusan hol az egyik, hol a másik vászonszél ol- 
dalára öltik (4. kép). Ezeknél díszesebb a libafogas kötís (5. kép), amelyre 
az jellemző, hogy az egyik öltés kintebb, a másik bentebb van, de a var- 
rat vonalára szimmetrikus. A fëcskëfàrkas (It; 7. kép) és a rózsáskötís 
(Bt, Sz, Kf; 6. kép) öltései ehhez hasonlóak, de nem két, hanem három 
szintben helyezkednek el. 


2. A többi kötésmódot tulajdonképpen álkötésnek tekinthetjük, hi- 
szen — mint említettük — kizárólag díszítő szerepe van a két vászonszél 
között. Ez abban is megnyilvánul, hogy nem az összevarrás eredménye- 
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1—7. kép. Összevarrási módok 
 


 
1. kép. 
Vízfojás 


2. kép. 
Símakötís 


3. kép. 
Hëgyësbokor 


4. kép. 
Háromőtís 


 
 


 
5. kép. 


Libafogas kötís 
6. kép. 


Rózsáskötís 
7. kép. 


Fecskefarkas 


ként jön létre, hanem előre elkészítik, vagy üzletben vásárolják. De 
ahogy a hímzés szinte észrevétlenül alakult ki a varrásból és a szövésből, 
úgy megy át sok esetben a varrott vagy a csomózott csipkébe és a hor- 
golásba. A varrott csipke lényege szerint nem más, mint az alapanyag- 
tól függetlenné tett hímzés. Ha az összehurkolás kissé elszélesedik, szö- 
vevényesebb lesz, szinte máris kész a varrott csipke. Ezért a hímzés és 
a varrott, sőt néha a horgolt csipke között alig lehet pontos határt vonni 
(vö. Ferencz — Palotay 1940. 11). 


A vagdalásos mintaelemek között gyakori a csipkemintaként is is- 
mert X alakú asztallábas (V, Sz, Nk; 196. kép) és az S alakú foglalós 
(T, Kk, M; 195. kép). Hasonlóképpen a hímzések ornamentikájától sem 
idegen a horgolt rózsás kötésminta (T; 32. fénykép), a tulipános (K;. 
31. fénykép), a mákos (D), a hereleveles (Bh). Elterjedt kötésminta még 
a búbos (M), a pókos (Bt, Kf), a szőlőgërëzdës (Kp), a madaras (Kk, Kszt, 
T; 35. fénykép) és a làjtòrjás (B, K; 32. fénykép), ritkább a virákcserép- 
kötís (Zs; 36. fénykép). 


A különböző kötésformáknak az egyes ruharészek egymáshoz való 
rögzítésében is nagy szerepük van. Ezek azonban annyira változatosak, 
hogy nem célszerű együtt leírni őket, hanem az egyes ruhadarabok hím- 
zésének leírásakor kerítünk sort a rájuk jellemző kötések bemuta- 
tására is. 
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A HÍMZÉS MENETE 


1. A kalotaszegi asszony sohasem hímez, hanem vār, és a kész mun- 
kának sem hímzés a neve, hanem vārottas, vāró, vārás (2. térkép). A 
hímzés sajátos változatainak külön elnevezése van. Ilyen pl. a leköt ’hím- 
zett kötéssel díszít’ (Kp), szëd ’úgy varr, hogy közben ráncol is’ (K, Kp), 
szálánvār (Gyv, Mb, Ny, T) stb. A fontosabb mintaelemek hímzését is 
külön szó jelöli: bòrsóz ’borsót varr’ (D, Sz), fogaz ’fogat varr’ (Bt, Kf, 
Ny) stb. A varrást rendszerint középről kezdik. A szálánvarrott hímzé- 
seket előbb négybe fogják, így keresik meg a közepét, hogy a minta tel- 
jesen egyforma legyen, bár gyakran a vászon szálait is megszámolják, 
hogy be tudják osztani a mintaelemek elhelyezését. Általában előbb a 
nagyobb mintákat varrják és a mintákat elválasztó vonalas díszeket. A 
varrni készülő előveszi a vásznat, és alája ül (Mé, T), mert mint mond- 
ják: „a varrásnak csak úgy van szaporája, ha alatta ül az ember“. Ez a 
mondás a varrás módját is szemlélteti. A vāróasszony (Kf) maga alá 
tűri a vászon sarkát a jobb oldalán. Ha nagyon kicsi a vāró (Bt, Kf, S), 
a lába közé fogja. Bal kézzel megfeszíti egy kicsit, és kezdi őteni. Ha 
nagy a varrottas, akkor sokat kell forgatni (Kf, Sz), amíg elkészül, vagy 
külön hímzett darabokból később varrják össze. Utoljára hagyják a ki- 
sebb töltelékelemek varrását, így a tyúkszëmet (15. térkép), valamint a 
szél behányását (Gyv), csipkézísét (Kp). Erre azért van szükség, mert a 
vászon széle könnyen bésuhad (Kf), kirostolódik. A hímzésnek a visszá- 
jára (Kf, S) is vigyáznak, hogy ne maradjon eldolgozatlan csög. 


A minta vagy fòrma (Bt, D, Nd, T) nem kerülhet át változatlanul 
egyik darabról a másikra. (A forma szó, bár ritkábban használatos, ma 
is természetesebbnek hat Kalotaszegen, mint a nyelvújítás korában fel- 
kapott, lapp eredetű minta.) Minden asszony a maga és a közösség ízlése 
szerint alakítja a hímzést. A keresztszemes és a vagdalásos kötött tech- 
nikának számít, de csak az egyes mintaelemek tekintetében, amelyeket 
szinte mindig egyéni módon kell kombinálni az adott vászonfelületen. 
Nyilvánvaló, hogy nem lehet változtatás nélkül átvinni egy lepedő vag- 
dalásos mintáját abroszra vagy egy kisebb abroszról nagyobbra. Az írásos 
mintákat még inkább jellemzi az egyéni díszítési mód, bár ebben az 
esetben a mintaelemek kombinálását az íróasszony tehetsége és ízlése 
határozza meg. Nem ritka az a fajta tudatosság sem a minta egyéni ala- 
kításában, amelyről Vincze Katalin magyarvalkói íróasszony vallott: „Én 
most hallottam, hogy úgy nyomtattyák (ti. másolják). De én āra nëm 
adok sëmmit. Mēr a szabatkézzèl mindig újittya. Úgy mind ëtyfòrma, de 
így osztán különbözik. Így akkòr osztán lëvágom mëgint a többit, mē az 
enyim mëgint szëbb.“ Varrás közben ügyelnek arra, hogy ne érje rücs- 
kölís (Kf) a vásznat, azaz ne törjön meg túlságosan. Így is összemucs- 
kolódik (Kf), mert sokszor egy évig is eltart egy-egy nagyobb darab hím- 
zése. Éppen ezért elkészülte után még egyszer kimossák. A fodorvászonra 
hímzett vagdalásost ilyenkor verik bé (M), hogy fodros legyen. 


A varrottas akkor szép, ha nem tetves (3. térkép). Így minősítik 
szinte egész Kalotaszegen az olyan hímzést, amelynek ritkás öltései kö- 
zött átüt a vászon színe. Ha valaki fusërál (Mv), azaz siet, kapkod varrás 
közben, elferdíti az eredeti mintát, arra azt mondják, hogy èlnyomo- 
ritotta (Nd, T). Annak sem örülnek, ha pëcsét (K) kerül a hímzésbe. A 
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szép varrottas tömött (Bt, Kf, Sz), gazdag (M), dús (Bh, Gym), sűrü (Bt), 
az egyik mintaelem jól mënyën (Mv), jól tanál a másikhoz. 


2. A hímzés — mint a népi foglalkozások általában — nem számít 
mesterségnek. A legtöbb asszony ért hozzá, és a férfiak között is akad, 
aki szépen tud varrni, sőt rajzolni is. Elsősorban mégis az idősebb asz- 
szonyok a hímzés igazi értői. Ők ismerik a legtöbb mintát, Ők tanítják 
a fiatalokat. Az öt-hat éves kislányt már varrni tanítják, a kezébe adnak 
egy-egy ületet vagy más kisebb varrottast, hogy próbálkozzék meg a 
keresztszemessel (vö. Kresz 1949). 


Van olyan asszony, aki nehéz fizikai munkára nem lévén alkalmas, 
egész életében varrással foglalkozik a háztartás mellett. Legtöbben azon- 
ban inkább csak télen tudnak időt szakítani rá. Nyáron, a mezei munka 
végzése közben legfeljebb egy-egy párnát varrnak ki. Néha még a mezőre 
is magukkal viszik a vārnivalót, szénaszárítás közben varrni is lehet, 
ha jó idő van. Ha valamilyen okból szünetel a mezei munka, rögtön 
megjelennek a kis székekkel a kapuban. 


A legtöbb faluban a lányok nem fonóba, hanem vāróházba (Bt, Kf, 
Nd) jártak a legutóbbi évekig. Novembertől áprilisig szoktak esténként 
összegyűlni nyolc óra után, varrják a stafírungot, szórakoznak. Minden 
utcának külön vāróháza van, sorban két-három hétig egy leánynál, hogy 
tējën ki a téli időszakban a házhèj. Odaülnek a lámpa köré a cifraszékre, 
úgy dolgoznak. Később megjelennek a legények. Ők az asztalhoz ülnek, 
egy ideig kártyáznak. Aztán félbehagyják a játékot, valamelyikük feláll, 
s azt mondja: „Lányok, tűrjítëk össze a vārást!“ Összeszedi az összetűrt 
varrásokat, s kiosztja a legények között, vigyázva, hogy kinek-kinek azé- 
a leányé jusson, akinek udvarol. Utána következik a váltás, amelyet 
rendszerint ez a mondóka vezet be: „Add vissza a vārásom! — Mit adsz 
érte?“ stb. Ez addig tart, amíg minden lányhoz visszakerül a hímzése. 
Ezt a játékot nevezik tűretísnek (Kf). Rendszerint éjfélig tart a varró- 
ház, szerda és szombat este éjfél utánig, olyankor ugyanis inkább men- 
nek a legények. A rokonság általában segített a kelengyéhez szükséges 
abroszok, lepedők, falvédők varrásában. A szegényebbek pénzért is varr- 
tak másoknak. 


AZ ÍRÁSOS HÍMZÉS 


Az előrajzolás (11. térkép). Szabad rajzú hímzésről lévén szó, a dí- 
szítőmotívumok alakításában, megőrzésében és újításában nagy szerepe 
van az íróasszonynak. Ma a következő kalotaszegi helységekben foglal- 
koznak írással: Bánffyhunyadon, Körösfőn, Kiskapuson, Nagykapuson, 
Gyerőmonostoron és Magyarvalkón. Nem számítjuk ide azokat a falva- 
kat, ahol — mint Inaktelkén — másolópapírral rajzolják a mintát. A 
mai helyzet nyilvánvalóan nem azonos az ötven évvel ezelőttivel, amikor 
még szinte minden faluban az asszonyok többsége maga írta a vállfőjét 
(12. térkép). 


1. Írás előtt a fodorvásznat mëgvasalták, vagy pedig csak varrás 
után verték be, tették fodrossá. Az íróasszony mintakönyvet nem hasz- 
nál. Azok, akiknek mintagyűjteménye van, inkább azért őrzik papíron 
is a rajzaikat, hogy megrendelőik válogathassanak. Ilyen gyűjteménye 
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8. kép. Üvegtoll írásos minták rajzolásához 


volt pl. a magyarvalkói Vincze Katalinnak, aki Kónya Gyuláné több 
mintáját is őrizte, Bánffyhunyadon Búzás Mártonnénak, aki Malonyay 
könyvét is ismeri, meg egy-két körösfői és kapusi asszonynak. Soha nem 
másolják a mintát, hanem az ismert motívumokból maguk alakítják, 
ahogy a vászon mérete és a varrottas rendeltetése megkívánja. Nem je- 
lent másolást, ha valaki lëvëszi (Kf, Mv) a mintát cifraszűrről, kendőről, 
faragásos dobozról vagy cifraláda aljáról. 


Bizonyos mintaelemek írásához mégis szükséges néhány segítő esz- 
köz. A mintát szegélyező vonalat lénijával (Kf) húzzák meg, a rózsát 
puhárral (K) vagy kartonpapírból kivágott karikóval (Kf) rajzolják. Hasz- 
nálnak még szívfòrmát (Kf), patkófòrmát (Nk), tulipántfòrmát (Bh), de 
ez már az íróasszony ügyességétől is függ. 


2. Az írásnak azok az eszközei, amelyeket Jankó János és Malonyay 
írt le, részben már az emlékezetből is kivesztek. Adatközlőim nem hal- 
lottak az öregektől sem arról, hogy valaha varjutolluval vagy sastolluval 
írtak volna. A bánffyhunyadi íróasszony nagyanyja-korabeliként emlí- 
tette a lúdtollat, körösfőiek is emlékeznek a libatollu, magyarvalkóiak 
a tyúktollu használatára. Ebben az időben a festékanyag a tejes vízben 
felkevert kurom, a kuromlé volt (Bh), amelyet ki sem lehetett áztatni a 
vászonból. Íróeszköznek később faorsót használtak, amelyet állandóan 
újra kellett hegyezni. Egyik kiskapusi adatközlőm most is vékony fát 
hegyezett meg erre a célra. Legáltalánosabb mégis az a csavaros végű 
övektoll (Kk; 8. kép), amely nagyon jól felveszi (Bh) és tartja a festéket, 
s a kemény vászonfelület a hegyének sem árt. A mai festékanyag a kí- 
kitő, ritkábban a tinta (Bh). A hímzés nem takarja teljes mértékben az 
írást, mivel varrás közben is alakítanak néha a mintán, és az öltés szé- 
lessége is eltérhet a rajz vonalaitól. A kékítő hideg vízben kiázik (Bh), 
estétől reggelig a rajznak nyoma sem marad. 


Az írásos öltésmódjai. Jellegzetes öltésmódjai a hurok- és láncölté- 
sek csoportjába tartoznak (vö. Ferencz — Palotay 1940. 22—3). 


1. Legfontosabb ezek közül a nagyírásos (13. térkép). Ez az öltés 
voltaképpen széthúzott láncszem, amelynél nem a kiindulópontba ölte- 
nek fel, hanem attól pár milliméterre, vele egy vonalban. Ezáltal rövi- 
debb, de szélesebbre széthúzott láncszemek keletkeznek. Sorokat varr- 
nak belőle a rajz vonalai mentén (16. kép). Az öltések nagyon sűrűn 
állnak egymás mellett, az alapból semmi nem látszik ki. A varrás ha- 
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ladhat távolodva a hímzőtől, tehát előre. Körösfőn s még néhány kör- 
nyező faluban visszafelé öltenek, hogy a varrás megcsavarodjék, s az 
öltés szálai feszesebben álljanak. Máshol, az Almás mentén, előre ölte- 
nek, így a fejtő szála kicsavarodik, a hímzett sor kevésbé őrzi meg fona- 
tos jellegét. 


2. A kisírásos lényegét tekintve megegyezik az előbbivel, a különb- 
ség csak annyi, hogy keskenyebb, tágabb láncszemekkel készül. Az ölté- 
sek lazábbak, s a minta is, amelyet vele varrnak, ritkább. Ma már a 
nyomát is alig lehet találni egész Kalotaszegen. Egyetlen sárvásári adat- 
közlőm akadt, aki nem is tud nagyírásossal varrni, csak ezzel. Ismerni 
azonban mások is ismerik, de inkább csak emlékezetből. 


3. Huroköltés a varrottasok széleit erősítő hányás is (Kf; 14. kép), 
de csak az öltésnek az anyagszél felőli részén van hurok. Ebből az öltés- 
ből, amelyet félzsinórnak is neveznek (Kszt), alakítják a hímzések pont- 
szerű mintaelemét, a tyúkszëmet. Ez úgy készül, hogy a középpontból 
kiindulva sugárszerűen huroköltéseket varrnak, mígnem teljes kör kelet- 
kezik (33. kép). A félzsinór más mintaelemek (pl. rózsák, levelek) hímzé- 
sekor is használt, amikor csak az öltés külső szélét hurkolják. 


4. Az írásos mintáinak vonalvezetése általában tömött volt, a sorok 
szorosan illeszkedtek egymáshoz. A mai hímzett darabok közül is azok 
a legszebbek, amelyeknek a mintaelemei részleteiben nem is látszanak, 
hanem foltszerűen hatnak. Újabban azonban megfigyelhető, hogy a ha- 
gyományosan szoros vonalvezetés fellazult, ezért a vonalak közötti ré- 
szek kitöltésére szükségessé vált a sújtának nevezett egyszerű laposöltés 
használata (9. kép). A műveletet magát úgy is nevezik, hogy bétőt (Kszt), 
béfogàl (Sz). Ilyen fogassújta látható a 23. fényképen egy ketesdi párna 
párhuzamosan haladó hullámvonalai között. A sújta öltései szorosan egy- 
mással párhuzamosan haladnak (vö. Ferencz — Palotay 1940. 22—3; 
Nagy J. 1939. 122—3). 


5. A szálőtís (a néprajzi szakirodalomban: száröltés), amelyet más 
vidéken (pl. Torockón) a minta teljes kitöltésére használnak, Kalota- 
szegen bizonyos motívumokban jelentkezik: gyöngyvirág vagy más nö- 
vényi minta szárát varrják vele. Úgy készül, hogy egy sima laposöltés 
után az anyag visszájáról az öltés felehosszáig visszaöltenek, és úgy ha- 
ladnak tovább (10. kép). Ehhez hasonló szerepe van a ritkábban jelent- 
kező, szintén vonalhatású láncőtísnek (Bh). Ez hurkot alkot, amelynél 
a szálat a kiindulás helyére öltik vissza, de bal kézzel leszorítják a fo- 
nalat, s a hurok közepén kiöltenek (15. kép). 


Írásos mintaelemek. Az írásos minták teljes leírása, számbavétele 
— éppen állandóan megújuló, változó jellegük miatt — lehetetlen. A 
mintaelemek azonban, amelyekből a minták felépülnek, nemcsak hogy 
véges, de nem is túlságosan nagy számúak. Ha figyelmesebben megnéz- 
zük a mellékelt írásos mintákat, azt látjuk, hogy egy-kettő kivételével 
szinte ugyanazok a motívumok fordulnak elő bennük más-más kombiná- 
cióban. 


1. A nagyírásos öltéssel varrható mintaelemek közül talán legegy- 
szerűbb az ëgyënës sinyór (Kszt; 18. kép). A minták legfontosabb tagoló 
eleme, amely elhatárolja egymástól a fő- és a szélmintát, meghatározza 
a mintaelemek, mintacsoportok elhelyezkedését. Ehhez hasonló szerepe 
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9—17. kép. Öltésmódok (Ferencz—Palotay 1940. nyomán) 


 
 


9. kép. 
Sújta 


10. kép. 
Szálőtís 


11. kép. 
Kërësztszëm 


12. kép. Sinyór 


 


 
13. kép. Sor álló 


keresztszemekből 
14. kép. Hányás 15. kép. 


Láncőtís 
16. kép. 


Nagyírásos 
 
 


 
17. kép. Szálvonásos sor szélen 


van a duplasinyórnak is (Nk; 19. kép), de vele a tagolás még hangsú- 
lyozottabb (megfigyelhető ez a 99.-kép kapus mintáján). A hullámvonal 
alakú fojó (Kf; 20. kép) is gyakori tagoló elem. A főmintát tagolja pl. a 
Nagykapusról való hòrgasbécsin (115. kép), a szélmintát a kétszivesen 
(104. kép). A horgassinyór (It; 21. kép) rendszerint a hosszusinyór vagy 
fojó mellett fordul elő díszítőelemként (így a 99. és a 91. kép mintájá- 
nak szélén). 


A legegyszerűbb elemek közé tartozik a karikó (It, Mv; 22. kép): 
ennek egyik vége a szárból kiindulva csigavonalszerűen visszakanyaro- 
dik. Két, a szárukkal szimmetrikusan összekapcsolt karikóból jön létre 
a pipa (Jt, Kk, Kszt, Nk; 23. kép). A kacskaringónak mind a két vége 
visszahajlik ugyanazon az oldalon (Mv; 24. kép). A hòrgas S alakú minta- 
elem (Jt, Kk, Kp, Nk; 25. kép). 


A növényi ornamentika alapeleme a levél (26. kép) és ennek szög- 
letesebb formája, a köröm (D; 27. kép). Két egymáshoz kapcsolt levél a 
símalevél (It; 28. kép). Legismertebb talán a növényi jellegű motívumok 
közül a majoránna (29. kép). Hozzá hasonló, de jóval ritkább a három 
makk (Mv; 30. kép). A majoránna díszesebb formája a duplamajoránna 
(Kk, Nk; 31. kép) és az ennek változataként tekinthető bokréta (Kk, Mv; 
32. kép). 


A leggyakoribb töltelékelem a hímzéseken, még a vagdalásosakon is, 
az öltésmódok ismertetése rendjén említett tyúkszëm (33. kép). Ennek 
kevésbé gyakori változata a jukas tyúkszëm (Nk), amely úgy jön létre, 
hogy a sugárszerűen haladó huroköltéseket kissé jobban meghúzzák 
(34. kép). A mák (Mv) kör vagy négyzet alakú mintaelem, amelynek a 
közepét átlósan átvarrják (35. kép). 


Ismert díszítőeleme az írásos hímzéseknek a rózsa (36. kép). Tovább 
díszített változata a tőtötrózsa (Kf, Kk, Nk; 37. kép) és a naty tőtötrózsa 
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18. kép. Ëgyënës zsinór 19. kép. Duplazsinór 20. kép. Fojó 
 
 


 
21. kép. Horgaszsinór 22. kép.  


Karikó 
23. kép. Pipa 24. kép. 


Kacskaringó 
 
 


 
25. kép. 
Hòrgas 


26. kép. Levél 27. kép. Köröm 28. kép. Símalevél 


 
 


 
29. kép. Majoránna 30. kép.  


Három makk 
31. kép. 
Duplamajoránna 


32. kép. 
Bokréta 


 
 


 
33. kép. 
Tyúkszëm 


34. kép. 
Jukas 
tyúkszëm 


35. kép. 
Mák 


36. kép. Rózsa 37. kép. 
Tőtöt 
rózsa 


 
 


 
38. kép. 
Hajlitot 
rózsa 


39. kép. 
Mákos rózsa 


40. kép. 
Tyúkszëmes 
rózsa 


41. kép. 
Tulipánt 


42. kép. 
Majoránna 
karikóval 


 
 


 
43. kép. 
Dupla- 
majoránna 
horgassal 


44. kép. 
Majoránnás 


45. kép. 
Olló 


46. kép. 
Cifra- 
majoránna 


47. kép. Majoránna három 
makkal 
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(Nk; 110. kép). A tőtötrózsa sziromleveleit teljesen kitölti a két öltéssor, 
amely éppen ezért csak félhurok, az öltés belső széle hurok nélküli. A 
fentebb említett kisebb elemeket és a rózsát kombinálja a mákosrózsa 
(Mv; 39. kép) és a tyúkszëmes rózsa (40. kép). A tőtötrózsával ellentét- 
ben a hajlitot rózsa sziromleveleit nem tölti ki a visszahajló sinyór (38. 
kép). A további fontosabb rózsa-variációk: nagyrózsa (Mv, S) és a tány- 
gyérrózsa (Mv), csillagrózsa (117. kép), forgórózsa (87. kép), sarokrózsa 
(92. kép). 


A tulipánt is fontos eleme a növényi jellegű díszeknek (41. kép). 
Lényegében itt említhető a kàrd is (97. kép), amely kétségtelenül tuli- 
pánforma. Az elnevezés megtévesztő, és egy olyan szemléletből ered, 
amely a tulipán minta egyik, valóban kardhoz hasonló vonalát elvonat- 
koztatja a kép egészétől. 


2. Az egyszerűbb motívumok összekapcsolásából újabb, összetet- 
tebb díszítőelemek hozhatók létre. Ilyen a majoránna karikóvàl (42. kép), 
a duplamajoránna hòrgassàl (43. kép). A símalevél és a pipa motívumait 
kombinálja a majoránnás (44. kép), a majoránnát és a pipát az olló (Mv; 
45. kép). Többféle elem egymásra építéséből jött létre a ciframajoránna 
(46. kép). Láthatóan inkább szélmintaként használható a majoránna há- 
rom makkàl (47. kép) vagy a majoránna hòrgassàl (48. kép). 
 
 


 
48. kép. Majoránna 
horgassal 


49. kép. Lapicka 


 
 


 
50. kép. Körti (Bh) 51. kép. Körti (Nk) 52. kép. 


Fenyőkörte 
 
 


 
53. kép. Ág 54. kép. Rucás 55. kép. Gránátalmás 56. kép. Bokréta 
 
 


 
57. kép. Fogazás 58. kép. Háromőtís 
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Inkább főmintaként szerepel a szív (103—4. kép), ritkább és kisebb 
fontosságú a hozzá hasonló mízespogácsa (9. fénykép). Négyzet alakúak, 
más-más belső díszítéssel, a lapicka különböző változatai (49. kép). A 
koszorunak rendszerint abroszokon fontosabb a szerepe, mivel a középső 
mintát körben díszíti (92. kép), noha más formában párnán is megjelen- 
het (114. kép). 


Az egyes motívumok falvanként egészen eltérő formában jelentkez- 
nek. Jól megfigyelhető ez a bánffyhunyadi és a nagykapusi kö̀rti pél- 
dáján (50, 51. kép), amelyen egészen eltérő a szár helyzete, a belső dí- 
szítése stb. A magyarvalkói fenyőkö̀rtének kisebb szerepe van (52. kép). 
Nagyon sok változatban jelentkezik az ág is, amely a növényi jellegű 
mintákon tagolja is a kompozíciót (110, 113. kép). Ennek egyszerűbb for- 
mája a szélmintaként használatos ág (53. kép). 


Az eddig említetteknél jóval ritkább a rucás (Gym; 54. kép), gránát- 
almás (Kf; 55. kép), bokréta (Kk, Nk; 56. kép), madár (114. kép), 
gyönygyvirág (Nk; 116. kép), cserép (113. kép), lúherelevél (Nk; 100. kép), 
páfrány (101. kép), tök (115. kép), csónakforma, kosár (9. fénykép). 


 


 
59. kép. Kocsikerekes 60. kép. Tëjesrózsás 


 
 
 


 
61. kép. Tëjesrózsás 62. kép. Mákos 
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63. kép. Magyar tulipántos 64. kép. Török tulipántos 65. kép. Címërës 


 
 


 
66. kép. Kistulipántos 67. kép. Ötvirágu 68. kép. Nyócvirágu 


 
 


 
69. kép. Kukuricás (Bh) 70. kép. Kukuricás (Mv) 
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3. Az öltésformák bemutatásakor említettük, hogy az írásos hímzé- 
seken laposöltéssel varrt elemek is előfordulnak. Ezekkel rendszerint va- 
lamelyik írásos mintaelem (tulipán, körte, lapocka stb.) közepét töltik 
ki. Ilyen pl. a fogazás (Bh, Kf; 57. kép) és a háromőtís (V, Mv; 58. kép). 


4. Az írásos hímzések szélét a hányáshoz (Sz; 14. kép) hasonló láb 
szegélyezi, ez akadályozza meg az alapanyag szálainak kifoszlását. Mi- 
után befejezik a varrást, csipkelábaznak (Gyv, K, Mv), erre pedig csip- 
kéznek (Gyv, Kf, Sz), csipkét varrnak tűvel. A csipke nem egyenes szélű, 
hanem cakkja van. Bánffyhunyadon ismerik egy egyszerűbb, valószínű- 
leg régebbi formáját, a kukuricát, amely csak egy sor szélességű a csip- 
keláb mellett. 


 


 


71. kép. Páfrányleveles 72. kép. Gyërtyás 


 


 


73. kép. Görginás ág 
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74. kép. Almás 75. kép. Szílvamagos 
 
 
 


 
76. kép. Lapickás: a. majoránna, b. levél, 
c. horgas, d. cakk 


77. kép. Ládás 
 


 
 
 


 
78. kép. Körmös 79. kép. Cakkos 
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80. kép. Pápaszëmes 81. kép. Jármas 


Írásos minták. A mintákat a rájuk jellemző legfontosabb mintaelem 
alapján csoportosítottam a leírásban. Rendszerint, de nem minden eset- 
ben, ez egyben az egész minta névadó eleme is. A leírás, mint már utal- 
tam rá, nem teljes, mivel a minták száma a motívumok szinte korlátlan 
kombinálási lehetősége miatt ha nem is végtelen, mindenképpen meg- 
határozhatatlan. Nyilvánvalóan a példák kiválogatásában arra töreked- 
tem, hogy a jelentéktelenebb egyedi változatok helyett inkább a jellem- 
zőbb típusokat mutassam be. 


1. A rózsának és változatainak, a magyar népművészet leggyako- 
ribb motívumának fontos szerepe van a kalotaszegi népi díszítőművé- 
szetben is (16. térkép). Ismeretes, hogy a középkori Európa kedvelt vi- 
rága volt a rózsa, egyben vallásos jelkép is (a neve latin eredetű). Ilyen 
nevű írásos minta a legkorábbi mintagyűjteményekben is szerepel. Két 
szép nagykapusi változatát kicsi terítőkre varrják. A 84, 85. kép mintája 
csak a középső és belső duplasinyór közti díszítésben különbözik: a 85. 
kép variánsának belső sinyórján hòrgazszsinór is van, a 84. kép mintá- 
ján nincs. A két sinyór közti sávot a 85. kép mintáján nyolc rózsa dí- 
szíti, közte majoránnával, a 84. képen négy rózsa duplamajoránnával és 
pipával, a rózsák két sziromleveléből pedig karikó hajlik ki a majorán- 
nák felé. 


 


 
82. kép. Tulipántos 83. kép. Tökös 
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84. kép. Rózsás 85. kép. Rózsás 


 


A rózsa egyik változatából formált a még viszonylag egyszerű kocsi- 
kerekes minta (59. kép). A középpontban elhelyezkedő rózsát duplasinyór 
veszi körül, a külső peremét pedig hòrgaszsinór díszíti. Ez a minta lát- 
ható egy bánffyhunyadi futón (2. fénykép). 


A tējesrózsásnak két változata került elő Magyarvalkóról. Az egyik 
(60. kép) hasonlít az előbbihez, de annál dekoratívabb, mivel a rózsát 
szegélyező belső sinyór is horgaszsinórral díszített, a külső pedig majo- 
ránnával. A két sinyór, valamint a majoránnák között tyúkszëmek van- 
nak. A második változatot (61. kép) három sinyór veszi körül. A belső 
és a középső sávot laposöltéssel varrt fogazás díszíti. A középsőt levelek 
veszik körül. A külső sinyór is kettős díszítésű: befelé hòrgaszsinórral, 
kifelé pedig majoránnákkal, amelyeket karikók és tyúkszëmek válasz- 
tanak el. Nyolc mákosrózsából alakították a mákos mintát (62. kép). Ér- 
dekes megfigyelni, hogy a minta nyolcas tagolása ismétli a mintaelem 
belső átlós tagolását. 


A hàjlotrózsás vagy fòrgórózsás is általánosan ismert Kalotaszegen. 
Egy körösfői párnamintának (86. kép) központi eleme, ezért a dekorati- 
vitása is jól érvényesül. A minta középpontjában egy rózsa áll, ezt ëgyë- 
nës és hòrgassinyór veszi körül. A belső rózsa nyolc sziromlevelének 
megfelelően nyolc rózsa helyezkedik el a következő sávon, és ezek mind- 
egyikét tagolja a nyolc félkörívből álló külső sinyór. Ennek a sinyórnak 
a töréspontjaiból indulnak ki a legyezőszerűen elhelyezkedő külső leve- 
lek, amelyeket apróbb levelek szegélyeznek. A sarkokat szintén rózsa 
díszíti, ezt kettős ágból hajló tulipánt fogja közre. Kisebb eltérésekkel 
ugyanez a mintája egy nagykapusi kilencrózsás nagyabrosznak (87. kép). 
A vászonszéleket kétszëmhòrgas minta tagolja. A kilenc nagy forgórózsa 
között a rózsa egyszerűbb változata töltelékelem. A forgórózsának ezen a 
változatán középen nem nyolc, hanem négy egyszerű rózsa majoránnával 
váltakozik, így a minta tagolása alapjában ugyanaz marad, mint az elő- 
zőé. 


A bécsirózsásnak (Bh, Kf, Nk) vagy sejëmkendősnek (Gym, Gyv, Kp, 
Mv) is rózsa a domináló motívuma (4. színes fénykép). Jellemző vonása, 
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86. kép. Hajlósrózsás 
 


hogy átlós felépítésű (innen a kiskërësztës névváltozat), a rózsák a kép- 
zeletbeli vagy valóságosan meglevő átló két oldalán helyezkednek el. Ez 
a minta szintén ismert mindenütt, ahol írásost hímeznek. Egy nagyobb 
körösfői párnamintán (88. kép) a két négyzetes mintát középen tőtötrózsa 
és két tulipánt választja el. A négyzet átlóit hosszú sinyór képezi, a csú- 
csokban majoránnával. A szélre varrott kettős leveleket szintén ciframa- 
joránna tagolja pipával. Egy nagykapusi változat (89. kép) hasonlít az 
előbbihez. A két négyzetre tagolódó minta középpontjában egyetlen, alig 
észrevehető jukas tyúkszëm áll. A szélen is a kettős levelek közt páro- 
san rózsák vannak, köztük majoránnával. 


Lényegében a rózsásnak egyik díszes változata az egyik körösfői 
íróasszony alkotása: a bocskòrminta vagy kutyás (90. kép). A minta külső 
motívumai mint széles levelek veszik körül a belső rózsákat. Szokatlan 
alakjuk sugallhatta a névadás furcsa képzettársítását. 


2. A tulipántnak is fontos szerepe van az írásos mintákon, régebbi 
gyűjteményekben is gyakran felbukkan (17. térkép). Török eredetű vi- 
rágként terjed el Európában a XVIII. századtól. A hímzéseken is gyakori 
hosszúkás lant formájú keleti tulipán török iparművészeti tárgyakról 
került a magyar művészetbe. Egyszerű mintaváltozata a valkói magyàr- 
tulipántos (63. kép), valamivel díszesebb a töröktulipántos (64. kép). A 
címërës bánffyhunyadi kompozíció, szintén tulipánokból (65. kép). Négy, 
átlósan elhelyezkedő tulipánból és egy központi rózsából áll a gyerőmo- 
nostori kistulipántos (66. kép), az ötvirágú központi ágát szintén a tuli- 
pánnak egy változata díszíti (67. kép), ugyanígy a nyócvirágut (68. kép). 
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87. kép. Kilencrózsás asztalterítő 
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88. kép.  Bécsirózsás 


 


 
89. kép. Bécsikërësztës 
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90. kép. Bocskorminta 


A kö̀rtulipántos minta Körösfőről való (95. kép). A középen álló 
rózsa körül hat tulipán helyezkedik el, rózsákkal váltakozva. A két minta- 
egységet a tulipánnak egy különleges változata választja el egymástól. 
A szélen szintén tulipánok és rózsák váltakoznak. Egy nagykapusi nyóc- 
tulipántoson szimmetrikusan helyezkednek el a mintaelemek (96. kép). 
A három töltött és két kisebb rózsát körülvevő félköríves sinyór csúcsain 
áll a négy tulipán, köztük majoránna pipával. A hosszanti elválasztó vo- 
nalat két párhuzamos egyenes sinyór alkotja, a köztük lévő sávon három 
kicsi rózsa van duplamajoránnával és pipával. 


A kàrdos minta is, nevével ellentétben, növényi ornamentikájú, 
voltaképpen tulipános (97. kép). A tulipán ívelt szélső vonalai fogják 
közre a rózsából kiágazó középső tulipánt. A két szélső ág alatt is a tuli- 
pán ismétlődik, akárcsak a két szélső ív sarkában. 


A kapus mintának tulajdonképpen két egybekapcsolódó tulipán alkotja 
a főmotívumát (5. színes fénykép). Egyik körösfői változatán a főminta 
domináló vonalait két, párhuzamosan haladó hosszú sinyór jelzi, közöt- 
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91. kép. Tulipántos falvédő 


tük pedig fogazás hangsúlyozza a mintát (98. kép). A mesterke mintája 
a főminta kompozícióját variálja. Ennél egységesebb egy nagykapusi 
minta (99. kép). Rendkívül tömör, töltelékelemként az alig feltűnő rózsá- 
kon kívül mindössze majoránnákat, leveleket, karikókat használ, ame- 
lyek harmonikusan töltik ki a főminta elemei közötti részt. 


3. A levélnek sokféle változata fordul elő írásos varrottasokon. A 
kisebb levélformák állandó díszítőelemek minden hímzésen. Vannak 
azonban olyan minták is, amelyeken a levél emelkedik ki fő motívum- 
ként. Ilyen pl. egy nagykapusi lúhereleveles (100. kép). A minta közép- 
pontjában egy-egy rózsa áll ugyan, a kiemelkedő, feltűnő motívum mégis 
a rózsák között elhelyezkedő négy-négy lúherelevél. 


A kukuricás minta bánffyhunyadi változatán (69. kép) két karcsú 
levél ágazik ki azonos tőből a középen álló rózsával. Egy magyarvalkói 
variánson (70. kép) két-két levél ágazik el a rózsa két oldalán, az egyik 
a rózsa magasságáig felnyúlva, a másik pedig félkörívben meghajolva. 
Ugyanez a minta került elő Körösfőről páfrányleveles elnevezéssel (71. 
kép) meg Nagykapusról páfrányos névvel (101. kép). 


A gyë̀rtyáson, amely magyarvalkói minta, ugyanaz a két levél ismer- 
hető föl, mint az előbbieken, de rózsa nélkül. Tulajdonképpen a levél- 
motívumnak egy egészen egyszerű formáját képviseli, rendkívül stili- 
záltan (72. kép). 


4. A levélmotívum, mint látható, legtöbbször természetszerűen 
ágakhoz kapcsolódik. A növényi minták egy részén csak a növény díszei: 
a virágok (rózsa, tulipán) ismerhetők föl stilizált formában. Az ág nem 
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92. kép. Tulipántos nagyabrosz: a. tulipántos szíl, b. koszoru, c. sarokrózsa 


feltétlenül annak a jele, hogy a minta kevésbé stilizált, nagyon sok eset- 
ben ugyanis az ágnak tekinthető ívelt vonalak a minta legfontosabb ta- 
goló elemei. A magyarvalkói írásos mintákra egyébként általában jel- 
lemző az ágas felépítés. Jól megfigyelhető ez egy ágas falvédőn, amelyen 
minden díszítőelem ággal kapcsolódik össze: így a két mákosrózsa meg a 
két kisebb és két nagyobb tulipán (6. fénykép). 


5. A növényi ornamentikának meglehetősen gyakori eleme az 
àlma, illetőleg a vele alkotott àlmás minta. Ennek viszonylag egyszerűbb 
változata került elő Magyarvalkóról (74. kép). Az átlós felépítésű minta 
középpontjában mákosrózsa áll, az átlók csúcsán pedig egy-egy levél. A 
négy levél választja el egymástól a domináló elemeket, az àlmákat. Egy 
körösfői gránátàlmás felépítése hasonlít ehhez, a különbség mindössze 
annyi, hogy ezen a gránátàlmának nevezett mintaelemek helyezkednek 
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93. kép. Tulipántos bécsi 
 


 
94. kép. Nagytulipántos szívvel 
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95. kép. Körtulipántos 
 
 
 
 
 
 


 
96. kép. Nyóctulipántos 
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97. kép. Kardos 
 
 
 
 
 
 


 
98. kép. Kapus (Kf) 
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99. kép. Kapus (Nk) 
 
 
 
 
 


 
100. kép. Lúhereleveles 
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101. kép. Páfrányos 
 


el a képzeletbeli átlók vonalán. Formáját tekintve hasonlít az előbbihez 
a tökös névadó motívuma egy nagykapusi kicsi terítő mintáján (83. kép) 
meg a magyarvalkói retkës (7. fénykép). 


Az egyes mintaelemek bemutatásakor említettük a kö̀rtit mint gya- 
kori díszítő motívumot. A vele alkotott mintának rendszerint körtis a 
neve. Hasonlít hozzá a szílvamagos nevű bánffyhunyadi minta (75. kép) 
meg az ugòrkás Körösfőről (102. kép). Motívumait tekintve ez utóbbi 
meglehetősen heterogén. Az elágazódó minta középső ágán rózsa áll, vele 
egy magasságban két mértani felépítésű mintaelem, az ún. lapicka. A két 
alsó ághoz kapcsolódik az ugòrka nevű motívum. 


6. A nem növényi ornamentikájú minták közül elsőként a szivest 
említjük meg. Az ëtyszivesen rendszerint a minta középpontjában a 
szívforma, a két nagyobb és két kisebb, tömör folthatású rózsa meg a 
tulipán a szívforma vonalain belül helyezkedik el, a sarkokat szintén rózsa 
és tulipán díszíti. A nagykapusi ëtyszives fő mintájának vonalait párhuza- 
mosan haladó duplasinyór hangsúlyozza (103. kép). A mintaelem belső 
díszítése mesterkélt az elágazó hármas tulipán miatt. 


Kevés eltéréssel ugyanez a motívum ismétlődik a szintén nagyka- 
pusi kétszives mintán (104. kép). Egyszerűbb ennél egy körösfői két- 
szives, láthatóan régebbi is az előbbinél (8. fénykép). Érdekes összehason- 
lítani ezt a kétszíves mai formájával (105. kép). A kettő rajzolása közt 
körülbelül húsz év telt el, így az ízlésváltozás egyes mozzanataira is 
következtetni lehet. Itt megelégszünk annak a jelzésével, hogy az újabb 
minta kevésbé egységes díszítésű, mint a két évtizeddel korábbi. Ezt a 
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102. kép. Ugorkás 
 
 
 
 
 


 
103. kép. Egyszives 
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104. kép. Kétszives (Nk) 


 


 


 
105. kép. Kétszives (Kf) 
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106. kép. Szives kerek asztalteritő 


mintát még számtalan változatban alkalmazzák: van háromszives, níty- 
szives; kicsiszives, natyszives stb. A szűrmintán is szív- és rózsamotí- 
vumok váltakoznak: a két szélső sor négy-négy szívből, a középső sor 
négy rózsából áll (Kf; 108. kép). 


7. Már Malonyaynál is gyakran szerepel a lapickás minta. Fő mo- 
tívuma ennek egy négyzet alakú mintaelem, amely az egyik legegysze- 
rűbb mértani formának tekinthető. A népi szemlélet szerint a lapickának 
nevezett kicsi falapát vagy sulyok alakját utánozza. 


Egy bánffyhunyadi lapickás minta (76. kép) rózsából indul ki szim- 
metrikusan, levéllel, majoránnával, hòrgassal díszítve, két oldalán egy- 
egy nagy levéllel. A lapicka közepén majoránna van pipával. Három, 
ehhez hasonló lapicka van a fentebb említett szílvamagos mintán (75. 
kép). Ott a két szélső lapickában rózsa, a középsőben rostéj van. Párna- 
csúpon is jól érvényesül ez a minta (10. fénykép). A lapicka a legjelleg- 
zetesebb eleme annak a mintának is, amelyet Körösfőn valkajipapné 
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107. kép. Szives abrosz 


mintájának neveznek (11. fénykép). Egyébként egy másik körösfői vál- 
tozaton a lapicka nem ugyanaz a mértani motívum, mint az előbbieken, 
inkább átmeneti forma a levélmotívum felé (109. kép). A bánffyhunyadi 
lapickással szinte tökéletesen egyezik a nagykapusi táblás (110. kép). Itt 
a középső ágon tőtötrózsa van, a két szélsőn tábla, benne majoránnával 
és pipával. Ennek sajátos változata a szintén nagykapusi seprüs, ágas fal- 
védő mintája, amely az utóbbi években minden menyasszony kelengyéjé- 
hez hozzátartozik (7. színes fénykép). Jellegzetessége, hogy a főágból ki- 
hajló alsó ágakat nem szorosan egymás mellett álló levél, hanem ritkáb- 
ban, a szárra merőlegesen álló seprü díszíti. 


A rostéjos minta elnevezése a díszítésnek arra a jellegzetességére 
utal, hogy egy kör, ovális vagy négyzet alakú díszítő elemet egymást 
keresztező vonalakkal hímeznek be. Ilyen pl. egy bánffyhunyadi párna- 
csúp mintája (12. fénykép) meg egy gyerőmonostori kendő hímzett vége 
(13. fénykép). Ez utóbbin, amelynek mintája teljesen összefüggő színfol- 
tot alkot, az alapanyag színe csak a rostéj kockáin üt át. 


A patkósnak is többféle változata ismerhető fel az írásos hímzéseken. 
A patkó körvonalait egy körösfői natypatkós mintán két párhuzamos 
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108. kép. Szűrminta 
 
 
 


 
109. kép. Lapickás 
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110. kép. Táblás: a. tábla, b. pipa, c. nagy tőtötrózsa, d. majoránna, e. seprü, f. tyúkszëm, 
g. horgas, h. rózsa, i. levél, j. ág 
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111. kép. Nagypatkós 
 
 
 
 


 
112. kép. Gránátalmás 
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113. kép. Falvédőből egy ág 
 


duplasinyór jelzi, a köztük lévő sávot fogazás díszíti, ezt laposöltéssel 
varrták ki (111. kép). Gyerőmonostoron a patkós minta egyszerűbb vál- 
tozatának koszorós a neve (14. fénykép). 


Nagyon gyakran a minta ágai közös tőből indulnak ki, és a kiindulási 
pontnál a kevésbé stilizált mintákon valamilyen edényt: kancsót, kosa- 
rat, ládát, virágcserepet lehet felismerni. A reneszánsz vázaforma ala- 
kult tulajdonképpen át virágcseréppé, kosárrá. Legtöbbször a minta el- 
nevezése is ennek a feltűnő motívumnak a meglétét jelzi, pl. a magyar- 
valkói ládás (77. kép) vagy a bánffyhunyadi kosaras (16. fénykép). A. 
gyerőmonostori kosaras párna mintáján a két rész szimmetriája jelzi, 
hogy párnacsúpról másolták (17. fénykép). Ebből a mintatípusból az ele- 
mek arányos elosztásával tűnik ki egy körösfői kancsós falvédő (18. fény- 
kép). 


A régi írásos hímzéseken, vállfőkön szívesen varrták az egyik leg- 
egyszerűbb mintát, a körmöst (78. kép); ez különösen a széleknek, a ru- 
haszegélyeknek a díszítésére alkalmas. 


8. Madár ritkán szerepel írásos mintákon, régebben is inkább csak 
ágyterítő lepedőkre varrták. Egy nagykapusi madaras minta viszont újabb 
kreáció díványpárnára: a középső tőtötrózsa két oldalán, egymással szem- 
ben helyezkedik el az alig stilizált madármotívum (114. kép). 


9. A mintaelemek leírásakor utaltunk rá, hogy több mintának fon- 
tos tagoló eleme a hullámvonal alakú fojó. Ez a tagoló elem a jármas 
mintán is megfigyelhető (nevezik még pápaszëmesnek, kígyósnak is). Ma- 
gyarvalkói változata kezdetibb formát őriz, amelyen a visszakanyarodó 
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114. kép. Madaras 
 
 
 
 


 
115. kép. Horgasbécsi 
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ágak alkotnak meg-megszakadó hullámvonalat (79. kép). Az újabb sár- 
vásári variánson a fojónak nevezett hullámvonal rózsákból álló mintát 
tagol (80. kép). Félig kész formájában jól mutatja a fő díszítő motí- 
vum körvonalait egy zsoboki változat (19. fénykép). Ketesden és a Fel- 
szeg falvaiban ennek a mintának a változatait rendszerint hòrgasbécsinek 
nevezik. Lényegében csak a mesterke eltérő egy ketesdi (20. fénykép) 
és egy nagykapusi változaton (115. kép). Az előbbi díszítése foltszerűbb, 
 
 
 


 
 
116. kép. Könyvfedél: a. gyöngyvirág 
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117. kép. Abrosz közepe: a. csillagrózsa 


 


118. kép. Ágak 
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119. kép. Sarokminták abroszokról 


a széle is hagyományosabb elemekből áll: tulipánokból, rózsákból. Az 
utóbbin a hullámvonalak rózsákat fognak közre. 


A cakkos mintát cikcakkban haladó egyenes vonalú sinyór tagolja 
(79. kép). Ez egészen ritka tagoló elem, bizonyára mivel az írásos motí- 
vumok szabadvonalú rajzát nehéz vele összhangba hozni. 


VÁLLFŐMINTÁS-ÍRÁSOS HÍMZÉSEK 


A címben jelzett hímzéstípust az elmúlt évtizedben kezdték alkal- 
mazni díványpárnák, terítők díszítésére. Korábban a Nádas és a Kapus 
mentén a kalotaszegi viselet jellegzetes ruhadarabjának, a vállfősingnek 
a vállrészét és az ujjat varrták ki hasonló módon. A vállfűmintás- 
írásos (Kf) azt példázza tehát, miként megy át egy, a ruhahímzésekre jel- 
lemző díszítés más, főként dekoratív célokat szolgáló tárgyakra. Ez az 
átmenet abban is megnyilvánul, hogy sokféle hímzésmódot foglal ma- 
gába, olyanokat is, amelyeknek csak az említett ruhadarabon lehetett 
funkciójuk. A részletes leírásból kitűnik a továbbiakban, hogy ezen is 
előfordulnak vonalak, mintaelemek, amelyeket nagyírásos öltéssel hí- 
meznek. De a laposöltéssel varrt motívumok egy részét is előre megírják, 
ennyit őriz ez a hímzés az írásos technikából. Az ingekkel kapcsolatos dí- 
szítési módok bemutatására a következő részben kerül majd sor. 


1. Az öltésmódok közül elsőként a nagyírásost említjük (16. kép). 
Ezzel varrják a fontosabb elválasztó vonalakat, a sinyórokat (It, Mv, 
Nk, Sz). A sinyór a négyzet alakú minták körvonalait jelzi, vagy a tűvel 
varrt csipke széleit rögzíti. 


A laposöltéssel varrt vessző (Kp, Mé; 120. kép) is alkalmas elválasztó 
vonal hímzésére. De magukat a mintákat meg az ún. fogakat is ezzel az 
öltésmóddal varrják. 
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120—133. kép. A vállfűmintás-írásos öltésmódjai és mintaelemei 


 
120. kép. Vessző 
 


121. kép. Fog 
 


122. kép. Farkasfog 
 


123. kép. 
Ëgyrëndës fog 


 
124. kép. 
Kétrëndës fog 


125. kép. 
Tornyos fog 


126. kép. Inyima 


 


 
127. kép. Kétszëmhorgas 128. kép. Pénz 
 


 
129. kép. 
Púposrózsa 


130. kép. 
Forgórózsa 


131. kép. 
Kerekrózsa 


132. kép. Levél 


 


 
133. kép. Tulipánt 


 


A ruhahímzéseken gyakori darázs is fontos díszítő motívuma a 
válfűmintás-írásosnak. Változatai közül (inyima — Nm, kétszëmhòrgas 
— Nk stb.) a pḙ̈̀nz (Mé) nevűt írjuk le részletesebben (128. kép). Ez úgy 
készül, hogy két szálnyi távolságra, hat-nyolc szál magasságban laposöl- 
tést varrnak; ez a hányás (K) (mérai elnevezéssel: rókáné). A további 
munka három sorban megy: az első sorban a levarrt szálakat kettesével 
fogják össze, illetőleg a tűvel felülről két, alulról négy szálat fognak ösz- 
sze. Így kis gyöngyszemek jönnek létre. A második sorban is két szemet 
vesznek föl, de nem a megelőző sor szálait, hanem az előző gyöngyszem- 
ből vesznek egyet s hozzá egy következő szálat. Így a második sor gyöngy- 
szemei az első sor két szeme között helyezkednek el. Ezt a sort is, akár- 
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csak az elsőt, alul megismétlik. A harmadik sorban: az ezután maradó 
részen négy szál alatt bújtatják át a tűt, de hurkoláskor nyolc szálat fog- 
nak össze. 


2. A fontosabb mintaelemek a következők: az írásos hímzéssel varrt 
sinyór (16. kép), a laposöltéssel varrt sujta vagy vessző (120. kép). 


Laposöltéssel készülnek a fog különböző változatai is: fog (121. kép), 
fārkasfog (122. kép), ëgyrëndës fog (123. kép), kétrëndës fog (124. kép), 
tòrnyosfog (125. kép). 


A darázsminták közül gyakori az inyima (126. kép), a kétszëmhòrgas 
(127. kép) és a részletesen bemutatott pḙ̈̀nz (128. kép). 


A sinyórokkal határolt négyzetekbe általában növényi mintákat raj- 
zolnak. A rózsa változatai közül előfordul a csillagrózsa (M, Nk) vagy — 
ha a sarkaiban levő négyzetet átlósan átvarrják (ez a púp — Nk) — a 
púposrózsa (129. kép), a hàjlós- vagy fòrgórózsa (K; 130. kép) meg a 
kerekrózsa (Mé, V; 131. kép). A kerekrózsát nagyírásos sinyór fogja át 
átlósan. A levél motívumot is két szimmetrikus részre tagolja a sinyór 
(132. kép). A tulipántot (Mé, Zs) laposöltésekkel varrják (133. kép). 


3. Ezekből a motívumokból állítják össze a rendszerint sávos (csíkos) 
felépítésű mintát (8. színes fénykép). Telitáblásnak nevezik azt, ame- 
lyen a középső széles sáv mellett szimmetrikusan van egy-egy keskeny is. 


Az egyik ketesdi minta ötcsíkos (21. fénykép). A szélét fogazás dí- 
szíti, a széles sáv fogazása tòrnyos. A szélső csík keskeny fogazását ki- 
csicsipke fogja össze, a középsőt natycsipke. A minták sávját írásosan 
varrt sújta szegélyezi, ugyanígy a minták négyzeteit. A csíkok elhelye- 
zése szimmetrikus, a színezése piros és fekete. A mintákkal kitöltött négy- 
zetek elválasztására is varrtak az írásos mellé csipkét. Az öt négyzet 
közül kettőben fòrgórózsa van, háromban pedig szarufás minta, ezt lapos- 
öltéssel hímzett csíkok alkotják, középen csipkével. Egy másik, nagyka- 
pusi válfűspárna is ötcsíkos (22. fénykép). A középen húzódó kétszëm- 
hòrgas csipkét két oldalon írásos sinyórhoz varrták. A széles csík négy- 
zeteit három-három púposrózsa díszíti. 


Az eredetileg egyszínű vállfőmintákat ma többnyire két színnel varr- 
ják (pirossal és feketével), a keskenyebb tagoló csíkokat sötét színűre. 


 
A SZÁLÁNVARROTT HÍMZÉS 


A hímzések másik nagy csoportját azok alkotják, amelyek nem sza- 
badrajzúak, hanem az alapanyag szálai szerint készülnek, amint ezt a 
népi elnevezés is találóan kifejezi. Nem egyetlen öltésmódnak a neve te- 
hát a szálánvarrott, amint egyes szakmunkákban olvasható, hanem ösz- 
szefoglaló elnevezése mindazoknak a hímzés-típusoknak, amelyeknek öl- 
tései a szálakhoz igazodnak. Az alapegysége ennek a hímzésnek az akasz- 
talat (ezért mondják azt is, hogy akasztalatra vàr), az egy öltésnyi négy- 
zet. Ha öltéskor három szálat vesznek tűre az alapanyagból, akkor az 
akasztalat minden oldalon három szálnyi. Az akasztalat nagysága két és 
négy szál között váltakozik aszerint, hogy milyen vastag a vászon. Egy 
gyerőmonostori adatközlő ezt így fogalmazta meg: „Csak három szálat 
vëhet, nëm nígyet, mèr vastagjabb a szála. A rígi vászonnak, annak víko- 
nyabb szála vót, útyhogy annak níty szálat vëttünk.“ A valóságban a 
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régebbi és a mai hímzéseken is legáltalánosabb a háromszálas akasztalat, 
ritkán régi inggalléron, vállfősing kézelőjén lehet látni kétszálast (de ez 
annyira aprólékos munka volt, hogy nagyobb varrottasokon nem lehet 
alkalmazni), a finomabb vásznon ritkán négyszálast is. 


Mielőtt hozzákezdenek a varráshoz, mëgolvassák az alapanyag szá- 
lait, hogy a mintát pontosan be tudják osztani. Ha a számolást elvétik, 
azt mondják, èlszálàlták, s ha ezt nem veszik észre mindjárt az elején, 
akkor nem jön ki pontosan a minta. 


A szálánvarrott hímzés öltésmódjai. Az alapvető öltés a kërësztszëm, 
amelyet önmagában nagyon ritkán alkalmaznak, inkább csak akkor, ha 
egyetlen keresztszemet kell varrni, s emiatt sinyór nem ölthető. Ha mégis 
sor kerül rá, hogy sorokat varrjanak belőle, akkor egyenlő távolságra 
rézsútos laposöltésekből sort varrnak, majd a sor végétől visszafelé min- 
den öltést egy rá merőlegessel kereszteznek (134. kép). Egyedül álló ke- 
resztszem esetében egy laposöltést kereszteznek egy másikkal. Néha a 
minták tagolására rendes keresztszemekből felállított sorokat hímeznek 
(136. kép). 


1. Keresztszem helyett általában inkább sinyór öltéssel varrnak, 
amely abban különbözik az előzőtől, hogy két négyzet helyét nem négy, 
hanem három öltéssel töltik ki (135. kép). Önmaguktól távolodva öltenek 
oly módon, hogy az első négyzet helyére egyszerű keresztszemet varrnak, 
erre pedig az első öltés kezdőpontjából kiinduló, de második négyzetbe 
átnyúló hosszú öltést. Ezt a második négyzetben keresztezi egy rövid 
ferde öltés, s utána ismét a következő négyzetbe átnyúló hosszú rézsútos 
öltés jön. A hosszú öltések így mind egy irányban haladnak. A második 
 


 


 
134. kép. 
Kërësztszëm 


135. kép. Sinyór 
 


136. kép. Sor álló 
kërësztszëmekből 


 
 


 
137. kép. Szénvonó 138. kép. Vagdalásos 
 
134—138. kép. A szálánvarrott hímzés öltésmódjai (Ferencz—Palotay 1940. nyomán) 
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sort az első sor végétől visszafelé varrják, megfordítva a munkát. Így 
a hímzés csíkozott hatású lesz, amit a sinyór megnevezés jól jelöl. Az 
előbb idézett gyerőmonostori asszony szerint: „Duplázva jű a kërëszszë- 
mezís. Azír láccig dúsabban. Ez (az öltés) mëgint a másiknak a tövire jű, 
útyhogy ijen duplázva jű a kërëszszëmezís.“ 


2. Vagdalásos hímzéseken, amelyek szintén szálánvarrott technikával 
készülnek, széldíszítményként általános a függőleges laposöltésekből álló 
sújta (9. kép). Magát a műveletet sújtázásnak (Bh) vagy színëlísnek neve- 
zik (Nd, Nk, Kk). Ferde laposöltés-sorból áll a vessző (120. kép), így 
az előbbi öltésmód változatának tekinthető. Laposöltéssel varrják ezen 
kívül a vagdalásos minták más díszítő elemeit: a fogakat, a leveleket, a 
bimbókat meg az elvágott szálvégeket leerősítő cérnázást. 


3. A vagdalásos hímzésmód bizonyára a legrégebbi Kalotaszegen. 
A munkafolyamat másik, a vagdalást követő lényeges mozzanatát ki- 
emelve nevezik tőtísësnek (Mb, Kf). A fehírës szinonima pedig megítélé- 
sünk szerint nem arra vonatkozik elsősorban, hogy rendszerint fehérne- 
műkre varrják (Jankó 1892. 99), hanem arra, hogy eredetileg csak fehér 
cérnával hímezték. 


A vagdalásos hímzés első mozzanata a kivágandó szálak végeinek 
megerősítése apró laposöltésekkel (138. kép), fírëggel (20. térkép). Így az, 
aki firgez, tulajdonképpen az egész minta körvonalait kivarrja. Ha a 
vagdalt minta egyenes vonalú, a cérnázásnak Körösfőn páca a neve. Mi- 
után a fírgezís befejeződött, kisollóval kivágják, kivagdalják a fírgezett 
szálakat. Az akasztalatnak megfelelően régen inkább négy szálat vágtak 
ki, ma általában hármat. Három férgezett szál mellett, amelyet tehát ki- 
vágnak, majd kihúznak (Bh, K, Mb), három — lábnak nevezett (Bt, Mv, 
V) — szálat hagynak meg. Ezeket aztán bétőtik (D, Mb, K), azaz átcsa- 
varják. Így jön létre a töltés, amelyet vagy üresen hagynak, s azt mond- 
ják rá, hogy jukas (Mé, Nd, T), rostéjos (Kf), vagy pedig keresztet hímez- 
nek bele. Ez utóbbit nevezik ablakos- vagy pucástőtísnek (138. kép; vö. 
Ferencz — Palotay 1940. 12—22, 58—63). 


A vászon szélét ma már varrógéppel is beszegik, de szebbnek és tar- 
tósabbnak, a vagdalásoshoz jobban illőnek tartják a kézi szegíst (K, V). 
A vászon szélét visszatűrik, és a tűrés vonalánál kihúznak belőle egy 
szálat. Ez jelzi a hímzés vonalát, ugyanakkor az öltések nyomán kicsi 
lyukak keletkeznek benne. Ezért mondják jukas szegísnek (Gyv) is ezt a 
technikát, amely a néprajzban a szálvonásos hímzés egyik változata. Az 
eljárás a továbbiakban az, hogy a felhajtás mellett a vászon fonákján 
felöltenek abba a sorba, ahonnan a szálat kihúzták, és a felhajtásba is be- 
leöltve ezt megfogják. Aztán újra a kihúzott szál helyébe öltenek, fel- 
vesznek belőle néhány keresztező szálat, balról jobbra egy kis laposöltést 
varrnak, amely a hímzőszállal hurkot alkot (17. kép). 


Szálánvarrott mintaelemek. A keresztszemes hímzésnek — mint 
említettük — nincs olyan nagy szerepe a kalotaszegi népi díszítő művé- 
szetben, mint az írásosnak vagy a vagdalásosnak. A mintaelemek és a 
minták számát tekintve sem túlságosan gazdag és változatos, nagyon sok 
hasonló vagy éppen azonos sajátosságot mutat más vidékek keresztszemes 
munkáival. Az egyetlen jellegzetessége ezen a vidéken a sinyóröltéses 
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mintáknak a színezése volt, az, hogy csak egyetlen színt (pirosat, kéket, 
ritkán feketét) alkalmaztak. 


1. Az öltésmódnak az alapanyag szálaihoz való igazodása miatt a 
mintaelemek is elsősorban mértani jellegűek. Ilyenek a kisebb töltelék- 
elemek is, amelyek négyzet vagy háromszög alakban, egészítik ki a na- 
gyobb minták között üresen maradó felületeket: a pogácsa (24—5. fény- 
kép), a kö̀rti (24. fénykép) és a szémvonó (137. kép). Ez utóbbinak pél- 
dául varrják csak a felét vagy a negyedrészét is (72. fénykép) a betöl- 
tendő felület alakja és mérete szerint. 


 
 


 


139. kép. Nyócas 


 


140. kép. Csëngős 


 


141. kép. Libaláb 


 


142. kép. Kanyirgó 


 


143. kép. Körtis 
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144. kép. Rózsás 
 


 
145. kép. Ötakasztalat 
 


 
146. kép. Macskanyomas 
 


 
147. kép. Hétakasztalat 
 


 
148. kép. Lánc 
 
 


Jóval változatosabbak a szélminták, amelyeknek egy-egy ismétlődő 
eleme alkalomadtán kiegészítő elemként is előfordulhat. Ilyen, viszony- 
lag egyszerűbb mesterke a nyócas (K, Va; 139. kép), ezen egyszerű és 
dupla sinyóröltés-sorok váltogatják egymást, s különösen alkalmas arra, 
hogy az ágyterítő lepedő széleit tagolja (31—2. fénykép). A szélminták 
változatossága elsősorban szélességükben mutatkozik meg, a gyakorlati 
alkalmazás szempontjából ugyanis mindig az a legfontosabb, milyen szé- 
les az a felület, amely a főminta mellett betöltetlenül maradt. Legkeske- 
nyebb, mindössze három akasztalat szélességű a csak keresztszemekből 
álló lánc (148. kép). Néha az elnevezés is a minta szélességére utal, így 
a sinyóröltéssel és keresztszemmel varrt ötakasztalat (145. kép) és hét- 
akasztalat (147. kép). Ennél szélesebb, de még viszonylag egyszerű a 
libaláb (141. kép). A kanyírgó (142. kép) mértani vonalai ellenére már 
ágas-leveles növényi motívum körvonalait mutatja, akárcsak a vele egy- 
forma szélességű rózsás (144. kép). A kö̀rtis nevű mesterke már nem em- 
lékeztet az említett, erőteljesebben stilizált kö̀rti nevű motívumra, hanem 
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teljesen növényi díszítésű (143. kép). A csëngős (140. kép), amelyet Zso- 
bokon paradicsomosnak is neveznek, szintén nagyon kedvelt minta a mai 
keresztszemes varrottasok szélén, sőt vagdalásos hímzéseken is. A macska- 
nyomas már átmenetet képez a vagdalásos hímzések felé: a két szélső 
sáv laposöltéssel varrt fogazás, középen pedig — keresztszemes- és si- 
nyóröltésektől határoltan — a névadó mintaelem már vagdalásos tech- 
nikájú (146. kép). 


A növényi mintaelemek közül a keresztszemesekről sem hiányzik a 
levél. Két ketesdi kokasos lepödő alján szinte teljesen mértanivá stili- 
zált petrëzsejëmlevél alkotja a szélmintát (31—2. fénykép). A csereleveles 
többnyire fő motívumként áll (149. kép). 


A tulipánt sokféle változatai közül érdemes megemlíteni egy nagy- 
petri táblás abrosz középső mintáját, amelyen négy tulipán helyezkedik 
el átlósan (28. fénykép). Jóval elterjedtebb az a változat, amely egy 
bánffyhunyadi csillagos párnacsúpot szélmintaként díszít (29. fénykép). 


Az állatmotívumok ritkábbak a keresztszemes munkákon, hiszen 
maga a technika is inkább a stilizálásnak, a mértani jellegű díszítmények- 
nek kedvez. A már említett ketesdi lepedőkön figyelhető meg a kokas 
motívum ismétlődése. Az egyiken ez a mintaelem a őü̯z, az ág és a csil- 
lag motívumokkal együtt jelenik meg (31. fénykép). A másikon az egyes 
széleket nyócas keretezi, az alsó díszítési sáv petrëzsejëmlevél, a felső 
sávot díszíti négy-négy kokas, középen pedig két-két puhár, ágas virágos 
motívumokkal. 


A geometrikus formák közül kedvelt és gyakori a csillag vagy pukét. 
Egyik változata a kispukét (Kf; 150. kép), a másik, ennél díszesebb a 
nagypukét (151. kép). 


2. A vagdalásos hímzések mintaelemei közül azok a legállandóbbak, 
amelyek a vagdalásos lepedők alsó, vízszintes szélét szegélyezik. Legkívül 
az öltésmódok között említett szegíj (Mb, Gym, Gyv) vagy szegís (Va) 
határolja a mintát, és egyben az elvágott szálakat is rögzíti a szélen 
(36. fénykép). 


A sújta (24. térkép), a következő szélső sáv, nem más, mint függő- 
leges vagy ferde laposöltésekkel hímzett hosszanti díszítmény. A ferde 
öltéssornak rendszerint vesszőzís a neve (B; Kf; 152—3. kép). Néha kettős 
sort alkalmaznak, duplasújtát (Mv), hogy a tagolás még erőteljesebb 
legyen. Más mintaelemek közötti felület kitöltésére használják a ferde 
vonalú fogassújtát (K; 155. kép). 


A paráma két párhuzamos hímzéssor egy akasztalatnyi szélesség- 
ben (152—3. kép). Parámázáskor a két sort négyzetekből alakítják a kö- 
vetkezőképpen: felöltenek a négyzet jobb alsó sarkában, majd le a bal 
alsóban, fel a jobb felsőben, le a bal felsőben; aztán újra kezdik felöl- 
téssel a jobb alsó sarokban, le most már a jobb felsőben, fel a bal alsó- 
ban, le a bal felsőben (D, Mv). A parámázás a mintának megfelelően 
ëgyënës- vagy félëmparámát eredményez. Kispetriben paráma helyett 
néha foglalós vagy létyszárnyas szálvonást varrnak. 


Két parámasor között vagy a sújta mellett többnyire borsókból ala- 
kított sor húzódik (23. térkép; 152—3. kép). Bòrsózáskor kerek nyíláso- 
kat varrnak a kivágások helyére (Kf, Sz). A Nádas mente több falujában 
varrják a bòrsóhímnek egy díszesebb változatát, a hájagos bòrsóhímet 
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149. kép. Csereleveles 


 
 
 


 
150. kép. Kispukét csillagja 
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151. kép. Nagypukét 


 
 
 


 
152. kép. Vagdalásos szél (Ferencz — 
Palotay 1940. nyomán): a. sújta, b. pa- 
ráma, c. borsó, d. mák, e. level, f. ablak, 
g. szegéj 


153. kép. Vagdalásos szél (Ferencz — 
Palotay 1940. nyomán): a. sújta, 
b. ëgyënës paráma, c. borsó, d. fëlën 
paráma, e. szegéj 


 
 
 


 
154. kép. Hájagos borsóhím 
 


155. kép. 
Fogassújta 


156. kép. Csipkésfog 
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157. kép. 
Kétakasztalatos 


158. kép. Zúzás 
 


159. kép. 
Fűrészfog 


160. kép. 
Farkasfog 


 


 
161. kép. Cifrafog 
 
 


162. kép. 
Háromakasztalatos 


 


163. kép. Furuja 
 
 


164. kép. 
Bimbó 
(Gym) 


 


 
165. kép. 
Bimbó (Mv) 
 
 


166. kép. 
Félbimbó 
 
 


167. kép. Nyalkabimbó 
 
 
 


168. kép. 
Mákosfor- 
ma bincsó 


 


 
169. kép. 
Jukasbimbó 


170. kép. 
Kismakk 


171. kép. 
Levél 


172. kép 
Jukaslevél 


173. kép. 
Recéslevél 


 


 
174. kép. Cifralevél 175. kép. Mák 


pókoson: 
a. kaliba, 
b. láb 


176. kép. 
Mák 
ablakosan 


177. kép. 
Mák 
(Gym) 


178. kép. 
Mák (T) 


 


(154. kép), ennek kerek nyílásai nagyobbak, nem közvetlenül kapcsolód- 
nak egymáshoz, és még egy függőleges öltéssel is átcsavarják őket. 


3. Vagdalásos hímzéseken is feltűnik az írásosakról jól ismert, hurok- 
öltéssel varrt kerek tyúkszëm (32. kép). 


Egyszerű laposöltéssel varrják a leggyakoribb töltelékelemeket, a vál- 
tozatos formájú fogakat. Egyaránt alkalmasak a motívumok tagolására 
meg az üresen maradt felületek kitöltésére. Egyszerű változata a csipkés- 
fog (Va; 156. kép) és a kétakasztalatos (Mv; 157. kép). A Nagypetriből 
való zúzás lényegében két szimmetrikusan varrt csipkésfog (158. kép). 
A fűrészfog (Kf, Mv; 159. kép) és a fàrkasfog (Mv, Sz; 160. kép) függő- 
leges öltéseinek szélessége akasztalatonként változik. A furuja (Zs; 163. 
kép) ferde elválasztó vonalként alkalmazható, akárcsak a fentebb emlí- 
tett fogassújta. A háromakasztalatos (az elnevezés ebben az esetben is a 
szélességre vonatkozik; 162. kép) függőleges laposöltésekből és az ezeket 
összekapcsoló keresztszemekből áll. A cifrafog is ferde vonal, de a lapos- 
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öltések között üresen maradó négyzet alakú motívumok díszítik (161. 
kép). 


A bìmbó (Gyv, Kf, Mv) mind öltésmódját, mind funkcióját tekintve 
hasonlít a foghoz. A leglényegesebb különbség közöttük az, hogy a 
bìmbóból nem sorokat varrnak, hanem foltszerű felületet díszítenek vele. 
Legegyszerűbb változata, amelyet többnyire rózsák vagy levelek közé 
varrnak, Gyerővásárhelyről került elő (164. kép). Hasonlít a fogakhoz 
a magyarvalkói bìmbó is (165. kép) és a félbìmbó (166. kép). A nyàlka- 
bìmbón négyzet alakú, ferde laposöltésekkel hímzett motívumok üres 
négyzetekkel váltakoznak (167. kép). A mákosforma bincsót Damoson 
varrják. A mák egyik változatától abban különbözik, hogy a középső 
rész nincs kivagdalva, csak a körvonalakat jelzi laposöltés-sor (168. kép). 
A jukasbìmbó közepén öt akasztalatnyi, kereszt alakú felület marad hím- 
zés nélkül, illetőleg a középső akasztalatot és a két külső szélt egy-egy 
keresztszem díszíti (169. kép). Ezt nevezik Magyarbikalon nagymakknak, 
és megkülönböztetik tőle a kismakkot, amelynek a közepén egyetlen 
akasztalat marad üresen (170. kép). 


A levélnek is többféle formája alakult ki. A legegyszerűbbet egye- 
nes vonalak határolják, s a felületét teljesen kitöltik a laposöltések (171. 
kép). A jukas- vagy fogaslevél közepén kicsi négyzetek maradnak betöl- 
tetlenül (172. kép). A cserelevelek díszítő szerepe jól megfigyelhető egy 
farnasi gombás lepedőn, és az is, hogy a levélmotívumok kombinációjából 
hogyan alakítható rózsa, illetőleg bokréta (50. fénykép). Gyerővásárhe- 
lyen az egyszerű változatok helyett gyakran alkalmazzák a recéslevelet, 
amelyen a szélsővonalak minden akasztalat betöltése után megtörnek 
(173. kép). A cifralevél ennek négy levélből alakított változata (174. kép). 


4. Vagdalásos hímzéseken nemcsak egy akasztalatnyi négyzeteket 
vágnak ki, hanem néha töltelékelemnek ennél nagyobbat is, rendszerint 
olyat, amelynek egy-egy oldala tizenkét szál (három akasztalat). Ezt ne- 
vezik máknak (vagy pénznek, csillagnak: 22. térkép). Elterjedtebb vál- 
tozatán a megmaradó szálakat átlósan átcsavarják, így nyolc összefutó 
szál jön létre. Ezt a pókosan töltött mákot, amelynek négy-négy akaszta- 
lat is lehet az oldala, nyóclábunak vagy póknak is nevezik (175. kép). Az 
oldalakat kalibának, a belső szálakat lábnak nevezik. Az ablakosan töl- 
tött máknak négy lába van (176. kép). Ennek Zsobokon picula a neve. 
Van a máknak olyan változata is, amelyek oldalai nem négyzet, hanem 
kör alakúak, és ezt a kört fogja át a nyolc láb (177. kép). A türei mák- 
motívumot laposöltések keresztezik fogszerűen (178. kép). A mák bábo- 
nyi változatát, amelyet nyóclábunak neveznek, laposöltésekből alakított 
négyzet keresztezi (179. kép). A bikali és a gyerővásárhelyi kismákot nem 
vágják ki, hanem a lábak helyét laposöltésekkel díszítik (180. kép). Ezek- 
ből az apró mintaelemekből néha nagyobb motívumokat alakítanak, 
mint amilyen a három máku (181. kép) és a nìgy máku (182. kép). 


A macskanyom is gyakori mintaelem (183—4. kép). A mákhoz ha- 
sonlít, de nem négyzet, hanem kereszt alakú, és a kereszt közepén álló 
négyzetet átcsavarás díszíti. Mivel rendszerint négy négyzet marad üre- 
sen, Zsobokon nígyjukunak is nevezik. Egyik változata a félmacskanyom 
(Mv; 185. kép). Az egérnyom középső, átcsavart négyzetét négy szál rög- 
zíti a kivágás négy sarkához (186. kép). 
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Ha a macskanyomot laposöltésekkel keretezik (néha keresztszemek- 
kel is díszítik), barackmag jön létre (187. kép), illetőleg a félmacskanyom- 
ból félbarackmag (188. kép). 


Vagdalt négyzetekből áll a pogácsa nevű mintaelem is (D, Kf). A 
napraforgós damosi lepedő szélein pl. a rózsák közötti részt díszíti (49. 
fénykép). Mivel azonban a pogácsa vagdalt négyzetekből áll, úgy tűnik, 
mintha a hímzett rózsa negatív képe volna. 


5. Laposöltésekkel hímzett levelekből alakítják a rózsa különféle vál- 
tozatait. Hogy megkülönböztessék a keresztszemes rózsától, sújtásos vagy 
picusos rózsának nevezik (189. kép). A cifrarózsa nyolc jukaslevélből áll 
(75. fénykép), de van a rózsának tizenhat levelű variánsa is, amely a minta 
fő díszítő motívumának számít (73. fénykép). Szélekre varrják egy-egy 
bimbóval díszítve a mindössze négy levelű félrózsát vagy nyúlfilest (190. 
kép). 


A bokréta nevű motívum különböző változatainak közös eleme a pá- 
ros levél. Legegyszerűbb formája két levél macskanyommal díszítve (191. 
kép), ez — mint egy zsoboki kétrëntőü̯tisës lepedőn is megfigyelhető (72. 
fénykép) — gyakori kiegészítő eleme a nagyobb mintáknak. A kizsbok- 
réta egy keresztszemekből és fogakból hímzett háromszög alakú motívum, 
a felső csúcsán négy levélből alakított félrózsával (192. kép). Ehhez ha- 
sonló a kizsbokrétás szélminta, amelyen keresztszem nincs, hanem macs- 
kanyom, félmacskanyom és tyúkszëm tölti ki a fogaktól határolt három- 
szögű felületeket (193. kép). A vetéllős bokrétás páros levelei egymással 
szimmetrikusan szembe fordulnak, így a két elhegyesedő levélvég való- 
ban vetélőre emlékeztet (194. kép). 


A foglalós ruhahímzéseken is gyakran felbukkanó motívum (26. tér- 
kép). A kivágott négyzetek S alakú mintát eredményeznek, a középső sort 
többnyire ablakosan kitöltik (195. kép). Általában vagdalásos lepedők 
és terítők széleit díszíti (pl. egy zsoboki lepedőn: 72. fénykép). 


Az asztalláb a régi faragott, kecskelábú asztalok lábaira emlékez- 
tető X alakú díszítő elem, szintén vagdalt négyzetekből (196. kép), de 
ez a motívum is előfordul más hímzéstechnikával kötények, szoknyák 
díszeként is (25. térkép). 


A Vistán előforduló szőlőgerezd inkább tagoló elem a vagdalásos 
hímzéseken. Ferde sorokat varrnak kilenc akasztalat nagyságú vagdalt 
négyzetekből, amelyekben minden második kivágott négyzetet átcsavart 
kereszttel díszítenek (197. kép). 


Szintén többnyire csak a Nádas mentén figyelhető meg a bèrbécs- 
szarv motívum. A ferde sorokban haladó, egymást keresztező vagdalt 
négyzetek szimmetrikusan, az állat szarvához hasonlóan visszakanyarod- 
nak (198. kép). Egy türei lepedőn jól látható, mennyire alkalmas ez a 
motívum tagolásra és díszítésre egyaránt (36. fénykép). A középső sor- 
vagdalt négyzeteit ezen is rendszerint ablakosan töltik. 


Szálánvarrott minták. Ezek ugyanarról tanúskodnak, mint a minta- 
elemek: a keresztszemes, sinyóröltéses technika kevésbé elterjedt, mint 
a vagdalásos, emiatt motívumkincse is jóval szegényesebb. Az is megfi- 
gyelhető, hogy a keresztszemmel hímzett kompozíciók meglehetősen hete- 
rogén jellegűek, és noha a vagdalásos hímzések sem teljesen egységes 
stílusúak, nagy részük a hagyományos népi ízlés szerint formálódott. 
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1. A sinyóröltéses hímzéseken is gyakori a rózsás minta, illetőleg en- 
nek különféle változatai. Közülük legkevésbé stilizált az ótatrózsás: ez 
közép- és szélmintaként egyaránt előfordul (Kszt, Np). Egy nagypetri 
táblás abrosznak a széleit díszíti ez a minta (28. fénykép). A táblás elne- 
vezés abrosz esetében a kompozíciónak arra a sajátosságára utal, hogy 
a motívumok nem szétszórtan, hanem tömör foltokban helyezkednek el 
a szélen, a sarkokban és a középen. A sarok- és a középminta egyébként 
ebben az esetben majdnem szabályos négyzet alakú felületet tölt ki. 


A sarokminta ugyanezen a varrottason csillagos. Ez teljesen mér- 
tani jellegű ugyan, de stilizált rózsamintának is tekinthető, akárcsak 
a csillagos vagy pukétos más változatai. Egy bánffyhunyadi párnacsúpon 
a csillagos vonalai kevésbé merevek, szögletesek, így még inkább emlé- 
keztet a rózsásra. A középső részt szimmetrikusan elhelyezkedő gyön- 
gyös mintájú szél szegélyezi tulipánttal (29. fénykép). Egy nagyobb mé- 
retű nagyabrosz csillagos mintája laposöltéssel hímzett levelekből áll, a 
kisebbik változat nyolcból, a nagyobbik tizenhatból (27. fénykép). A leg- 
elterjedtebb csillagmotívumnak néhány ponton kis-, illetőleg natypukét 
a neve (150—1. kép), a velük alkotott minta pedig a kispukétos és naty- 
pukétos (9. színes fénykép). 


A növényi minták közül elmaradhatatlan a leveles. Két ketesdi le- 
pedő széle petrëzsejëmleveles, ezt máshol herésnek nevezik (31—2. fény- 
kép). Körösfőn ismert még az ágas leveles, ugyanitt és Nyárszón a csere- 
leveles (149. kép), Mérán a tőtyfaleveles. 


Ágas motívum díszíti az említett ketesdi kokasos lepedőt (32. fény- 
kép), máshol pedig inkább a fenyőágas kedvelt. Bánffyhunyadon a csil- 
lagos párnacsúpon a fenyőág csak kísérő motívum, egy körösfői abro- 
szon azonban, amelyen az egész kompozíciót nevezik fenyőágasnak, ez: 
a fő díszítő és tagoló elem (33. fénykép). 


2. Ketesden a kokasos lepödőü̯t a nyútóu̯sztatóu̯ra teszik, kettőt is, 
ahol nagyobb rokonság van. A lepedők mintái nem egyeznek meg pon- 
tosan, még a kokas motívum sem. Kultikus funkciójuknak megfelelően 
mindegyiket fekete cérnával varrják. Az egyik változaton (31. fénykép) 
az alsó vízszintes sávon a bòrsóu̯ és a paráma fölött petrëzsejëmlevéi̯l 
van, a következő sávon és a függőleges szélen (a nyóu̯cas mellett) az is- 
métlődő főminta, a kokas. Legfelül őü̯z, ág és rózsa motívum egészíti ki 
a mintát. A szíleket váltakozva fehér és fekete négyzeteket alkotó tuli- 
pántos kötís fogja össze. A fehér gyapotvásznat hímzés után áztatták 
vízbe, így — mivel összement — az öltések nagyon apróknak látszanak.. 
Ettől a kokasostól, amelynek őzes a jelzője, megkülönböztetik az ágast 
(32. fénykép). Az ágas a kokasos sáv fölötti részt díszíti, legfelül saját- 
nevét is rávarrta a lepedő tulajdonosa. A kötís mintája: róu̯zsás és làjtòr- 
jás. A csipkét külön köttík, utólag vāróu̯dott rá. 


A kokasoson kívül a keresztszemes állatmotívumok közül már csak; 
az emlékezet őrzi a madarast és a pávást (Malonyay 1907. 248). Bábony- 
ban a feketével varrt őzikést teszik a nyútósztatóra (35. fénykép). Ennek 
is táblás a kompozíciója, rózsás mintákkal, a kötése madaras. 


3. A vagdalásos mintaelemek között említett foglalóst Körösfőn és 
néhány más felszegi faluban sinyóröltéssel is varrják. Több ilyen egy- 
máshoz kapcsolt motívumból alakítják a sësës mintát, amelyet Jankó 
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János is említ (Jankó 1892. 98); Palotay Gertrúd török eredetűnek tartja 
(Palotay 1940b). 


Erdély más részein is általánosan ismert a patkósnak vagy kokas- 
taréjosnak nevezett minta (34. fénykép). A szélét varrott csipke díszíti, 
a szélminta: libaláb, mellette: lánc. A főmotívumok közti felületeket a 
szénvonó nevű mintaelem tölti ki. 


4. A vagdalásos minták köréből is először a növényi motívumokat 
mutatjuk be. Ennek a mintacsoportnak a gazdagságát és változatosságát 
a rózsás minták sokfélesége példázza legjobban. Nagyrózsás díszíti pél- 
dául egy türei lepedő alsó sávját (36. fénykép). Az alsó széle jukason 
van szegve̯, a szegő mellett práma, a nagyrózsás nevű mintát pedig 
borsóhím határolja. Az ablakosan töltött és az üres négyzetek vonalai 
mellett, velük párhuzamosan nyóclábuból hímzett sorok is megfigyelhe- 
tők. A kisrózsás többnyire csupán nyolc, laposöltéssel varrt levélből áll, 
gyakrabban szélmintaként (pl. egy zsoboki lepedőn: 56. fénykép). Néha 
a kisrózsákat apró vagdalt motívumokkal választják el egymástól (74. 
fénykép). A kisrózsás maga is lehet vagdalásos, nemcsak laposöltéses, 
mint az előbbi nagyrózsásnak a kicsinyített mása egy damosi napraforgós 
minta alján (49. fénykép). 


Az ótotrózsás (vagy ahogy Vistán nevezik: tótotrózsás) kevésbé sti- 
lizált, inkább őrzi a növény természetes vonalait. Egy kispetri párna- 
csúpon látható ez a minta (37. fénykép). 


A tánygyérrózsáson ezzel szemben a minta teljesen geometrikus jel- 
legű (38. fénykép), akárcsak a kispukétos, natypukétos vagy csillagos, 
amelyek az azonos nevű keresztszemes mintákhoz hasonlítanak. 


5. Tulipántos a mintája egy magyarvalkói abrosznak (39. fénykép). 
A tulipántos hímzésében is megnyilvánul néha a hagyományos ízléstől 
elütő túldíszítettség, mint pl. egy nagypetri abrosz mintáján (40. fény- 
kép). Máskor egy-egy lepedőn csak szélmintaként alkalmazzák, és ilyen- 
kor rendszerint kevésbé kirívó. Ez figyelhető meg egy zsoboki rostás 
lepedőn, ahol a szélek függőleges motívumaként rózsa és tulipánt vál- 
takozik (67. fénykép). 


A fukszijásnak, bár rendkívül elterjedt minta, változatai jóformán 
nincsenek. Ugyanabban a kevésbé stilizált formában varrják Körösfőn, 
Nagypetriben, Bábonyban vagy Damoson, mint Kalotaszentkirályon (42. 
fénykép), függetlenül attól, hogy párnacsúpra, súrgyécsúpra vagy kosár- 
takaróra kerül. A két, szimmetrikus fukszija közé rendszerint körtést 
varrnak. 


A vagdalásos technikával hímzett ágas nem túlságosan gyakori 
minta. Egészen egyedülálló az a változat, amely egy bánffyhunyadi gaz- 
dakendő láthatóan lepedőről másolt kompozíciójának felső sávján figyel- 
hető meg (74. fénykép). A nagyágas is inkább újabb, városi hatást mu- 
tató varrottasokon bukkan föl, olyan pontokon, amelyek általában ke- 
vésbé hagyományőrzők: így egy bánffyhunyadi abroszon (46. fénykép) 
és egy bikali szílës kendőn, amelynek az alja horgolt (47. fénykép). 


A bokrétás minden esetben olyan kompozíciónak az elnevezése, 
amelyben előfordul a bokréta (191—4. kép) valamelyik változata. Így 
például bokrétás egy damosi napraforgós minta középső sávja (49. fény- 
kép). 
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6. Az említett napraforgós minta — bár újabb kompozíciónak tű- 
nik — mindenütt ismert Kalotaszegen. Egy damosi változaton hagyomá- 
nyos mintaelemek veszik körül: az alsó sáv kisrózsás, fölötte bokrétás, 
a széle pogácsás (49. fénykép). Farnason a minta szélén és fogazásként 
is egy sor levél, illetőleg levelekből alakított csillag áll (50. fénykép), A 
jákótelki naprafòrgós nem tekinthető az előbbi változatának, hanem at- 
tól egészen elütő, más minta, és mivel máshonnan nem került elő, nagyon 
valószínű, hogy ez is városról került az átyfűtülvalóra (52. fénykép). Jó- 
val közelebb áll az általánosan ismert napraforgóshoz egy szentkirályi 
kö̀rtḙ̓s. Csak az összekötő szárak alakítása tér el némiképpen: hosszabb 
és egyenes vonalú (51. fénykép). 


A mák mintaelemként egészen jelentéktelennek látszik, bár kétség- 
telenül egyike a legelterjedtebb és legrégibb motívumoknak (175—82. 
kép). A vele alkotott mákos mintára vagy az jellemző, hogy sok ilyen 
apró vagdalt mintaelem díszíti, vagy pedig egyetlen, szokatlan méretű 
és formájú mákot varrnak (57. fénykép). 


Mai előfordulását tekintve a búzafűs ritka minta, de egyszerű, sti- 
lizált formája alapján réginek minősíthető. Zsobokon keskeny sávként 
varrják lepedő aljára (56. fénykép). A szőlős viszont az újabb, divatos 
motívumok közül való, mint egy kispetri párnacsúp példája is mutatja 
(37. fénykép). 


7. A madármotívumok közül igen kedvelt a pávás. A bábonyi vál- 
tozat egyszerűbb, kevesebb mákkal díszített (59. fénykép), egy magyar- 
valkói párnacsúpon viszont változatos nyóclábu meg más fog- és vag- 
dalás-motívumok teszik dekoratívvá a főmintát (60. fénykép). A rigós 
mintán rendszerint két, egymással szemben álló madármotívum látható. 
Előfordul más mintával együtt, mint pl. egy damosi átyfűtülvalón, ame- 
lyen az àrsó és a fë̀rső rënd fokszijás, a középső pedig rigós (61. fény- 
kép). Ezen figyelhető meg az is, amire a rend terminus utal, hogy ugyan- 
azon a varrottason a különféle minták néha sorokba vannak rendezve: 
minden sorba ugyanolyan motívum. Lepödőn a szokásos széldíszítménye- 
ket egészítik ki vele: minden szélre egy-egy pár rigót varrnak, és akár- 
csak az előbbi hímzéseken, ezen is körbefutó leveles, rózsás ággal ke- 
retezik (62. fénykép). 


Hasonló a mintaelemek elhelyezkedése egy ketesdi kokasos párna- 
csúpon (63. fénykép). Ismert Körösfőn és Magyarvalkón a libás, Sztánán 
a galambos, Kispetriben a gójás, Bábonyban a madaras. 


A mintáknak egy következő, nem túlságosan gazdag csoportjából, 
az állatmotívumok közül megemlítjük Kispetriből az őzest (Sztánán: vat- 
kecskés) és a cibókást, amelyet párnacsúpra varrnak (37. fénykép). 


8. A hagyományos formakincshez tartozó vagdalásos mintákat több- 
nyire egyenes vonalúvá, geometrikussá stilizálta a közösségi ízlés. Ez leg- 
inkább a lepedők díszítésén figyelhető meg. Egy bikali poharas már alig 
őriz valamit a régebbi mintaelemekből (65. fénykép), ám a zsoboki még 
a hagyományos ízlés szerint készült (64. fénykép), és ez jellemző a ma- 
gyarvalkóira is, bár ezt már díványpárnára varrták feketével (66. fény- 
kép). 


Lepedőre varrták a rostás mintát is, rendszerint az alsó sávra (67. 
fénykép). Díszesebb az a változat, amelyet táblásnak neveznek: ez azt 
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jelenti, hogy az alsó sáv egy főelemét a minta fölé kiemelik, ott megis- 
métlik egyszer vagy kétszer. Így a táblás nem egyetlen minta elnevezése, 
hanem a motívumok elhelyezkedésére vonatkozik meg arra is, hogy a 
kiemelt motívumot általában négyzet alakban bekeretezik más, egyenes 
vonalú mintaelemmel. Az említett zsoboki rostásnak két táblát varrtak 
még a közepére, akárcsak az almási változaton (68. fénykép). Ezt a min- 
tát Damoson párnacsúpra is varrják, és nem rózsával, hanem csillaggal 
a közepén (69. fénykép). 


Geometrikus minta még a Mérán és Körösfőn ismert szarufás meg 
az asztallábos és nagyasztallábos, amelyen az asztalláb nevű mintaelem 
ismétlődik (196. kép). A berbécsszàrvas minta, akárcsak a mintaelem, 
amelyről elnevezték, főként a Nádas mentén ismert (198. kép). Egy türei 
lepedőn a felső sávot és a vászon függőleges szélét díszíti (36. fénykép). 
A foglalóst a mintaelem formájáról néhány ponton sësësnek is nevezik 
(195. fénykép). Egy damosi, pirossal hímzett törǜlközőn ez a fő motívum, 
az alján horgolt csipke van (70. fénykép). Zsobokon ismerik a natyfog- 
lalóst és a kisfoglalóst, ez utóbbit kizárólag lepedők szélére varrják (72. 
fénykép). 


9. Az összes vagdalásos minták közül legelterjedtebb a kétrëntőtísës 
(Bh, Mb) és az ëgyrëntőtísës (Va). A kétrëntőtísësre az jellemző, hogy két, 
egymással szimmetrikus, cikcakkos vagdalt vonal húzódik rajta végig 
élére állított négyzeteket alkotva, amelyeket levelekből alakított rózsák- 
kal díszítenek. Egy zsoboki lepedőn megfigyelhető, hogy a négyzetek 
csúcsát bokréta díszíti nígyjukuval (72. fénykép). Még plasztikusabb ez 
a minta fodorvászonra hímezve, amelyet varrás után vertek vízbe, hogy 
megfodrodjon (73. fénykép). Pirossal vagy feketével is varrják, de nem. 
lepedőre, hanem például — mint Bánffyhunyadon — vőférkendőre (74. 
fénykép). Magyarvalkón díványpárnára alkalmazzák ugyanezt, de itt már 
félënódalas vagy csillagos a neve (79. fénykép). Névváltozatai közül a 
minta alakjára utal még a hòrgastőü̯tísës (Ny, S, Kf, Gyv), a hòrgas (Mé, 
Nd) és a kígyós (Kk, Nk). Ezek az elnevezések már nem tesznek különb- 
séget a két- és ëgyrëntőtísës között. Ez utóbbin egyetlen cikcakkos vonal 
tagolja a mintát (78. fénykép). 


A horgastőtísës tagolásához hasonlít a pozsonyi mintáé, de a tagoló 
elem ebben az esetben nem vagdalt sor, hanem páros levelekkel díszí- 
tett, ki nem vagdalt sáv. Egy körösfői párnán látható, hogy a vagdalás 
és a tőtís a legutolsó munkamozzanat. A széle csengős, a páros leveleket 
fogazásnak nevezik, a tagoló vonalak hímzésére pedig az álló kereszt- 
szemekből alakított láncot használják (81. fénykép). Ugyanilyen egy ma- 
gyarvalkói változat (80. fénykép), és mivel lepedőre hímezve fehér vag- 
dalásosként ez a minta nem ismert, a hagyományos motívumok viszony- 
lag új kompozíciójának kell tekintenünk (ezt az elnevezés is jelzi). 


A nyárszaji változatai közül elterjedtebb a kisnyárszaji (12. színes 
fénykép). Hasonlít a rostáshoz, de a csillagokat (vagy rózsákat) vagdalt 
hímzés és laposöltéssel varrt négyzet veszi körül. A mintaelemek elhe- 
lyezkedését jól mutatja egy gyerővásárhelyi terítő. Két darabból toldták 
össze víszfojással, de ez egyáltalán nem zavarja a szimmetriáját, pon- 
tosságát. A natycsillagok sarkaiban jukazs bimbó van (82. fénykép). Dí- 
ványpárnára általában két ilyen motívumot (táblát) varrnak (83. fény- 
kép), kisebb terítőre pedig csupán egyet. Ilyen egy bikali változat: ezen 
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a csillag szélén a levelek között kismakk ismétlődik, a táblát keretező 
vonalak között pedig kismák (84. fénykép). A nagynyárszaji jóval rit- 
kább minta, és mint egy sárvásári párnán látható (85. fénykép), a kö- 
zépső csillag más formájú és nagyobb is, a tábla széleinek egyenes vo- 
nala is többször megtörik. 


A natytüreji vārással háromszél lepedőt hímeznek Mérán (88. fény- 
kép). Az egyes széleket körben nyulfiles nevű félrózsa díszíti (190. kép), 
a hímzés a lepedő egész felületét kitölti. A kistüreji rózsamintái kiseb- 
bek, de az előbbihez hasonlóan helyezkednek el (87. fénykép). 


Ma már egészen ritka és inkább csak díszpárnára hímzett minta a 
gélántos (13. színes fénykép). Ezen is felismerhető a négyzet alakú tábla, de 
még több törésvonal és sarkítás van rajta, mint az előbbin (86. fénykép). 


A NÉPI ÖLTÖZET HÍMZETT DARABJAI 


A népviseletet díszítő hímzéseket a viseletre vonatkozó néprajzi 
szakirodalomban szokásos sorrendben és csoportosításban vesszük sorra. 
Célunknak megfelelően nem a viselet részletes és teljes leírására törek- 
szünk, hanem az egyes ruhadarabok díszítési módját, technikáját és 
mintáit helyezzük előtérbe. Ebben a vonatkozásban az öltözet némely, 
díszítetlen darabjainak a leírása eleve kívül reked a vizsgálódás körén, 
illetőleg csak a teljesség kedvéért említjük meg némelyiket. A bemuta- 
tásban Nagy Jenő A kalotaszegi magyar népi öltözet című tanulmányá- 
nak a beosztását követjük, amely — mint jeleztük — megfelel a nép- 
rajzi szakirodalomban általánosan követett tárgyalási rendnek. 


A fejrevaló viselet díszítése. A kalotaszegi nők általánosan viselt, 
fejrevalóját, a keszkenyőt (a Felszegen: keszkönő) hímzéssel általában 
nem díszítik. Kivételnek tekinthető a Nádas mente, ahol (például Vistán) 
25—30 éve a gyári fekete kendőt fekete vagy kék és zöld virágmintákkal 
varrják ki. Az ünnepi viselethez kásmir fejkendőt, szőrkeszkenyőt köt- 
nek. Konfirmálásig, illetőleg férjhez menés után ebben járnak, sőt Nagy- 
kapuson már kontyoláshoz is dulándlé helyett inkább fehérszőr piros 
rózsás kendőt használnak. Ritkábban a sejëmkeszkenőü̯t is felkötik (vö. 
Faragó — Nagy — Vámszer 1977. 219—21). 


A téli hideg ellen a natykeszkenyőnek nevezett (Nm, Km) hárász- 
kendőt kötötték, ezt is maguk készítették vagy üzletből vásárolták. Ma- 
gyarvalkón csukroskendőnek is mondták, mivel körben nem egyszerű 
rojt, hanem csukor, azaz bojt csüngött le róla. A színe egyformán fekete 
volt, és amikor megkötötték, hátul majdnem a muszuj aljáig ért. 


1. A párta a nagylányok ünnepi öltözetéhez tartozik, általában kon- 
firmálástól férjhezmenetelig. Vannak falvak (pl. Körösfő), ahol konfir- 
málás után egy héttel teszik föl először, máshol (Zsobokon, Farnason, 
Sárvásáron, Nyárszón) csak egy évre rá. Régebben, a század elején a 
párta keskenyebb, törpébb volt, mindössze két-három ujjnyi. A mai szé- 
lesebb: magos, fehéresebb színű. Mérán tiszta fehér, és a többi faluban 
is megfigyelhető, hogy kevesebb benne a piros, mint régen volt. Talán 
elsősorban azért, mert fehér gyöngyhöz mindig könnyebben hozzá lehe- 
tett jutni (vö. Faragó — Nagy — Vámszer 1977. 45—68, 193—206). 
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Vannak falvak, mint Bábony, Nagypetri, ahol már senki nem tesz 
pártát, Kiskapuson pedig régebben sem tartozott hozzá a viselethez. Úja- 
kat inkább a Nádas mentén: Vistán, Mérán, Inaktelkén készítenek, ezen- 
kívül Kispetriben és Sárvásáron. Gyöngyhímzéssel készül. Vékonyabb, 
esetleg kettőbe-háromba összehajtogatott papírból szabják ki, ma rend- 
szerint 8—9, a Nádas mentén néha 13—15 cm szélesre. Ezt egy gyolcs- 
darabra varrják föl. Elhelyezik rajta a fehér rongyból csavart csúpokat 
(Mérán: makk), középre és a két szélre nagyobbakat, közéjük két kiseb- 
bet. Erre előbb a nagy, drótba felfűzött csigagyöngyöket varrják fel, 
majd keresztbe az apróbbakat. A csúpokat is gyönggyel díszítik, első- 
sorban szalmagyönggyel. Legutoljára varrják a pillangókat és a csillago- 
kat. Az így elkészített pártát egy nedvesen kör alakúra meghajtott és 
megszárított kartonpapírra erősítik, majd kék vagy újabban inkább piros 
anyagból elkészítik a bélísit. Belül, a bélés szélét is kirakják gyönggyel 
3—4 cm szélességben, de csak szalmagyönggyel és pillangóval. A tetejére 
drótba fűzve szoktak még egy-két sor csigagyöngyöt erősíteni. Rend- 
szerint a párta viselőjének a nevét vagy a monogramját is kirakják. Elég 
gyakori ma, hogy a régi pártákat felújítják. Ilyenkor teljesen szétszedik, 
és a színtelenné vált gyöngyöket hamulúgban jól kifőzik, hogy újra fé- 
nyesek legyenek. 


Hátul a pártához hosszú, széles szalagokat erősítenek, az ún. párta- 
pántlikát (Bt) meg a gyöngykötőt (B, Kp, Sz). Magyarvalkón régen két 
ujjnyi széles, piros, zöld és kék zsinórok voltak a pántlika mellett. A 
párta- vagy leeresztőpántlika (Gyv) majdnem a muszuj aljáig ér. Három- 
négy darab, kettőbe hajtott három méteres pántlikát varrnak fel, fal- 
vanként eltérő elrendezésben. 


A pártához rendszerint a gyöngyös bojt viselete is hozzátartozik (27. 
térkép), kivéve Mérát, ahol nem viselik, Kiskapuson pedig párta nélkül 
vették föl, néha „újkorukban“ még a menyecskék is. Kispetriben is ré- 
gen két-három esztendeig felvehették az asszonyok is nagy ünnepek 
alkalmával. A pártapántlikával együtt a páros bojt is hátul csüng le, 
nem ritkán a muszuj aljáig. Menés közben, hogy megkíméljék, előre- 
veszik a karjukra. A szárát régebben déemcéből fonták, magát a mint- 
egy 18 cm hosszú nagybojtot fejtőből. Ma az egész selyemszálból készül, 
innen a selyembojt név (vö. Faragó — Nagy — Vámszer 1977. 206—9). 
Kicsi fagombokat is behánynak selyemmel, és felfűzik a szárára, kicsi 
kosarakat horgolnak rá szintén selyemből. A szárát bevonják fehér se- 
lyemmel és rézfonállal, aztán az egészet kirakják gyönggyel, színeseb- 
bekkel, mint a pártát, pillangóval és szalmagyönggyel is (vö. Malonyay 
1907. VII. tb.; Nagy J. 1953. 1, 3. fénykép). A jobb karjukon a pártás 
lányok kettőbe hajtott színes, mintás gyapjúkendőt hordanak, a kézbe- 
való keszkenőt (B) vagy ròjtoskeszkenyőt (Bt, Kk). 


2. Kontyoláskor a párta helyére a konytyolócsipke (Nm), a fűkötő 
és a dulándlé kerül. A gyöngyös csipkét a kontykarikával és a fűkötővel 
rendszerint az anyós adja a fiatalasszonynak, és amikor meghal, vele 
temetik el. A csipke a múlt század végén — mint Jankó János írja 
(Jankó 1892. 91) — 2—3 cm széles volt. Ma ez is jóval szélesebb, 4—6 
cm-es. kb. 45 cm hosszú vászon vagy gyolcs gyönggyel, pillangóval dí- 
szítve (vö. Faragó — Nagy — Vámszer 1977. 209—14). 
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A fűkötő (Kp, M, Mé, Nd, Nk, V), amelyet Bánffyhunyadon búkötő- 
nek is mondanak, szintén gyöngyös, pillangós díszítésű (vö. Nagy J. 1958. 
11; 5. fénykép). Erre kerül a dulándlé (29. térkép), amelyet régebben 
sokáig, több esztendőn át felvettek (Malonyay szerint mindaddig, amíg 
az asszony első gyermekét keresztelni vitték; vö. Malonyay 1907. 56), 
ma azonban az esküvő és az első úrvacsora után végleg a ládába kerül 
(vö. Nagy J. 1958. 4. fénykép). A négyzet alakú fátyol egy oldala kb. 
190 cm. A sarkait hímzés díszíti: hárásszal kivarrt rózsa vagy tulipánt, 
amelyeket ágak kötnek össze. A fő motívumot rendszerint pirossal varr- 
ják, az ágakat zölddel. A kendő szélein csipke volt, Magyarvalkón 2—3 
rend. A csipkék mellé körbe egy-két piros pántlikát varrtak vagy kes- 
kenyebb piros szalagot. Inaktelkén vakvirágos piros pántlikával díszítik. 
A sarkaira a Nádas mentén gyöngyöt és pillangót is varrnak. Amikor 
felkötik, az egyik sarkát ugyanúgy tűrik be, mint a fejkendőét, a nyakon 
is körülcsavarják egyszer, a legdíszesebb hátsó sarka a szoknya aljáig 
ér le. A két fülét, amellyel megkötik, befelé fordítják, és belül, hogy 
ne látsszék, gombostűvel rögzítik. 


Az ingek hímzése. Az alsóruhák közül elsősorban a női ingek hím- 
zéseivel kell foglalkoznunk, de csak a bűingekkel, a szűkingek és a bű- 
úju ingek csoportja ugyanis a hímzések szempontjából figyelmen kívül 
hagyható (vö. Nagy J. 1958. 12). A bűingekhez tartozó típusok éppen a 
díszítő motívumok alapján különíthetők el. 


 
Megkülönböztető jegyek 


 
Ing-típusok 


Egy kötés Két kötés Rece a 
kötések közt Vállfő 


Paraszting 
 


– 
 


– 
 
– 


 
– 


Kötéses ing :     
 – Egykötéses ing + – – – 
 – Kétkötéses ing – + – – 
 – Recésing – + + – 
Vállfősing + + + – + 


A bűingek típusai a Felszegen és az Alszegen  
 
 


Megkülönböztető jegyek 
 
Ing-típusok 


 Egy kötés Két kötés Vállfő 


Paraszting 
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Asszonyos ing:     
 – Egyrendes hárászos  + – – 
 – Kétrendes hárászos  – + – 
Vállfősing:     
 – Kötéses ing  + – – + + 
 – Kereking  – – + 


A bűingek típusai a Nádas és a Kapus mentén 
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Legegyszerűbb a paraszting (30. térkép), amelynek csak a gallérja 
és a kézelője hímzett, díszesebb az asszonyosing, amelynek az ujját kí- 
vül egy vagy két széles, hímzett kötés díszíti, legszebb a válfűsing (31. 
térkép), amelynek a vállán is van hímzés. Ezeken a típusokon belül még 
további ingfajtákat is elkülönítenek, elsősorban szintén a hímzés jellege 
szerint. Mindegyik ingfajtára egyformán jellemző, hogy mellévarrott uj- 
jal készül, az oldalát rendszerint valamilyen kötés fogja össze. A ránco- 
kat a gallér, illetőleg az ujjon a kézelő rögzíti. Ezt a ráncolást több falu- 
ban szedísnek nevezik (B, Kp, V). A nagyon sűrű és apró ráncokba sze- 
dett anyagot tűvel összecsípik, majd a ráncokat tűre szedik (Kf), fehér 
cérnával átfércelik, hogy szorosan álljon. Ezt is egyetlen színnel varr- 
ják, az átcsavarás módjával, sűrűségével alakítják ki a mintát (238. kép; 
vö. Ferencz — Palotay, 1940. 60). Kender-, mismás- vagy gyapotvászon- 
ból készültek, az első világháború után gyári vászonból is. 


1. A parasztingnek, mint említettük, a gallérja és a kézelője hím- 
zett. Kalotaszeg egész területén ismerik, de megfigyelésem szerint mégis 
inkább a Felszegen és az Alszegen kedvelik. Magyarbikalon, Ketesden 
és Bábonyban vasaltingnek is nevezik. Az egyik oldalán kötés van, ame- 
lyet ugyanazzal a hímzőfonállal varrtak, mint a gallért és a kézelőt, több- 
nyire korallpiros hárásszal vagy feketével. Az ing hónalj-betoldását, ame- 
lyet pálhának neveznek, minden ingfajtába kötéssel varrták be (91. fény- 
kép). Elöl az inghasítékot és a kézelőt hárászból font ingkötőü̯vel kötöt- 
ték be. Az ingkötőre és néha még dísznek is a nyakba egy-egy pár bojtot 
készítettek, ugyanabból a hárászból, amellyel a hímzést varrták. For- 
mája szerint megkülönböztetik a keregbojtot és a hosszubojtot (Nm). A 
bojtkészítésnek az az általános módja, hogy kör alakú, a közepén ki- 
vágott kartonlapocskát fonnak teljesen körül hárásszal. A külső peremén 
ezt elvágják, a közepén pedig megkötik. A kartondarabot kiszedik, a 
bojtot a tenyerükben formálják aztán gömb alakúra vagy hosszúra. A 
Nádas mente több falujában megkülönböztetik ezen kívül a csùrdébojtot 
(V, Mé), amelyet csak gyönggyel díszítenek, és a dijózsbojtot (V, Mé, T, 
Nd), amelyen hárász is van. 


A gallérja és a kézelője mindenféle bűingnek hímzett. Mivel azon- 
ban a parasztingre csak ez a díszítés jellemző, célszerű, hogy ennek le- 
írásához kapcsoljuk a minták bemutatását. Ez annál inkább indokolt, 
mivel nincs semmi lényeges különbség az egyes ingfajták gallér- és 
kézelőmintái között. 


A gallér és a kézelő hímzése rendszerint szálánvarrott, akasztalatos, 
tehát keresztszemmel, sinyórral vagy szintén a szálakhoz alkalmazott 
laposöltéssel, sújtával varrják, gyakran ugyanazzal a mintával a gallért 
és a kézelőt. Egészen ritka az olyan, amelyet írásossal hímeznek. 


A mintaelemek közül galléron és kézelőn is gyakori a rózsa. Sújta- 
rózsa díszíti például egy nagykapusi ing kézelőjét (95. fénykép), rózsás 
mintájú egy másik, ugyanebből a faluból (96. fénykép), de ismerik eze- 
ket a legtöbb kalotaszegi faluban. Mákófalván és Inaktelkén mèrevaló 
rózsákat hímeznek, nyolcat egy kézelőre, darázzsal tagolva. Gyakori még 
a hòrgasrózsa és az asztallábos rózsás meg a kokasfarok, amely a rózsa 
egyik formája (Kp; 205. kép). Kiskapuson a sújtarózsának csillag elne- 
vezése is van. 
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Több ponton, így Kiskapuson, Vistán ismert a baracmagos (93. fény- 
kép), a bagòjfiles (89. fénykép). A vagdalásos minták közt említettük az 
X alakú asztallábast meg az S formájú foglalóst: ezeket gallérra és kéz- 
előre is varrják. 


2. Az asszonyosinget a gallér és a kézelő hímzésén kívül egy vagy 
két 4—15 cm széles kötés is díszíti, amely az ujj külső felén húzódik 
végig. Ez az ingfajta elsősorban a Nádas mentén kedvelt, illetőleg ott 
alakult ki a kötés legszélesebb és legdíszesebb formája. Két altípusát 
különíthetjük el: az egyszerűbb egyre̯ndes hárászosinget (V; 89. fény- 
kép) vagy az ennek megfelelő ëgybokros inget (Kf) és a kétrendes hárá- 
szosinget (90. fénykép) vagy kétkötísës inget (Kszt; 92. fénykép). Ez 
utóbbinak sajátos változata a recésing (Nagy J. 1958. 9. fénykép), ame- 
lyen a kötés két csíkját horgolt rece fogja össze. 


Az asszonyosing és a mënyecskésing elnevezés jelzi, hogy elsősor- 
ban asszonyok viselték: a fiatalok piros hímzésűt, az idősebbek feketét. 
A hárászosing megjelölés általában ’kötéses ing’ jelentésű, alkalmasint 
jelölhet bármilyen, hárásszal hímzett ingfajtát (parasztinget, vállfűsinget 
is). Zsobokon ilyen, feketehárászos inggel konfirmáltak, Ketesden, Nagy- 
kapuson és több más faluban a menyasszony gyászát jelezte ez a szín. 
Nagykapuson meg a Nádas mente több falujában a kötísësing a váll- 
fősingnek az egyik változata, szemben a kerekinggel, amelynek nincs kö- 
tés az ujján (97. fénykép). 


A kötíst, amely ezt az ingfajtát díszíti, már leírtuk az előző 
részben, amikor a vászonszélek összehurkolási technikáját mutattuk be, 
meg a vállfőmintás hímzésről szólva, amelynek a mintaelemeit a Nádas 
menti ingek kötéséről, illetőleg vállfőjéről másolják (néha egyszerűen 
levágják — l. pl. 16. színes fénykép). Említettük, hogy az ing részeit is 
többnyire valamilyen összehurkolási technikával fogják össze. Ezeket a 
kötéseket papírral erősítik meg, hogy az anyag ne húzódjék össze varrás 
közben. 


A kötés egyszerűbb formáit a Felszegen az ingujj díszítésére is al- 
kalmazzák, a Nádas mentén inkább csak a kevésbé feltűnő oldalvarrá- 
sokra. Erre a célra leggyakrabban a víszfojás használt (1. kép) meg a 
símakötís (Kispetriben: hunyadi kötís; 91. fénykép), amelynek öltései 
— a bokòrkötíssel ellentétben (3. kép) — egy vonalban helyezkednek el. 
Díszesebb változata ez utóbbinak a rózsásbokor (6. kép), a legegyszerűbb 
pedig valamennyi közül a balhaugrás vagy balha (91. fénykép). 


A Nádas menti, egészen széles ingujjkötéseken az egyes motívumok 
párhuzamos sorokban helyezkednek el, szimmetrikusan. A sorok száma 
gyakran húsznál is több (14—5. színes fénykép). A kötés szélén rend- 
szerint valamilyen összehurkolást varrnak, amellyel a kötést az ing anya- 
gához rögzítik. Ilyen pl. a fecskefarok (7. kép), amelyet egy vistai ing 
kötésén lehet megfigyelni (93. fénykép). Máskor valamilyen, laposöltés- 
sel hímzett fog zárja le a kötést: csipkefog, libafog, hármas hegyesfog, 
cifrafog, kismajoránnás fog stb. (96. fénykép) vagy a csipkének, csipke- 
hegynek, csipkedarázsnak nevezett mintaelem (95. fénykép). 


Jellemző rá az átcsavarásos technikával hímzett darázs (a fecskefarok 
mellett: 93. fénykép) és változatai: az inyima, amelyre a púp lábát fog- 
ják (126. kép; 93. fénykép), a hòrgasinyima (94. fénykép), a kétszḙm- 
hòrgas (96; fénykép), a hatcérna (benne szílvamagos, asztallábas mintá- 
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val: 93. fénykép) és a pénz (128. kép). Ezekben az átcsavarásos minták- 
ban is gyakori az asztalláb, a foglaló vagy kígyó (95. fénykép) és a nyóc- 
lábu motívum. 


A sorokban hímzett mintaelemeket gyakran laposöltéses sújta (súj- 
tás, színelís) választja el egymástól (93, 95—6. fénykép), de még fonto- 
sabb tagoló elem a púp vagy búb. Az egyik vistai ing kötésén például 
a közbűrső sor púp az egész minta szimmetriatengelye, de kétoldalt 
még egy-egy sor húzódik végig (93. fénykép). Egy másik, türei változaton 
szintén púpokból varrják a középső sort, a széleken pedig egy-egy sor 
kicsi púp van. A púpot mindig két inyimasor közé varrják, ahhoz rög- 
zítik a púp lábait: èlhánnyák a lábat, összefogják, s aztán körbe varrják, 
kerülik, amíg elkészül. 


Az említett vistai ingkötést a következő motívumok díszítik (93. 
fénykép): a közbűrső púp csíkja halad középen, szimmetriatengelyként, 
a púpok lába kétoldalt egy-egy sor inyimához kapcsolódik. Az inyima 
mellett a hatcérna nevű átcsavarásos minta húzódik, benne asztallábas 
motívummal, az asztallábak között szílvamaggal. Ezt a szél felé egy 
újabb inyimasor zárja, mellette darázs, aztán újra inyima, ismét darázs, 
majd laposöltéssel varrt sújtás, mellette ismétlődik a darázs, végül a 
legszélen: fecskefarok. Egy másik, nagykapusi kötés közepén kétszem- 
horgas húzódik (96. fénykép). Mellette színelís, darázs, színelís, fog kö- 
veti egymást a széle felé haladva. Szélesebb a következő, amelynek a 
közepe kígyós asztallábbal váltakozva (95. fénykép). A szélen több da- 
rázs- és színelíssor váltja egymást, az ing anyagához csipke rögzíti. 


3. A vállfűsing a legismertebb a kalotaszegi ingfajták közül. Az kü- 
lönbözteti meg a többitől, hogy nemcsak a gallérját és a kézelőjét vagy 
az ujját varrják ki, hanem a vállát is, a vállfűt. Az ujjába általában nem 
tesznek kötést, illetőleg a Felszegen — ha varrnak is bele egy keskenyebb 
bokorkötíst — ezt nem tekintik külön ingfajtának. A Kapus völgyében 
ellenben és a Nádas mentén a kötísesing a vállfűsingnek az a változata, 
amelynek az ujján széles kötés van (95. fénykép); a kötés nélkülinek 
kereking a neve (97. fénykép). 


Az első világháborúig hétköznap is viselték, később ünnepi ruha- 
darabbá vált. A fiatal leányok konfirmálástól veszik, a menyasszony is 
gyakran ebbe öltözik, és néhány évig, 25—26 éves koráig a fiatalasszony 
is, amíg az első gyermeke megszületik. A menyasszony ingén fekete 
színű a hímzés. 


A vállfű szélessége a századfordulón két-négy ujjnyi volt, már Ma- 
lonyay megjegyzi azonban, hogy Mákóban majdnem tenyérnyi széles- 
ségű (Malonyay 1907. 52). A Felszegen és az Alszegen az utóbbi évtize- 
dekben már nemigen varrtak vállfűt, a Nádas és a Kapus mentén pedig 
általánosan elterjedt az a széles forma, amelyet Malonyay még csak 
egyetlen faluból jelez. Két részét szokták megkülönböztetni, a keske- 
nyebb āját, amely az ingujj tetejére kerül, és a szélesebb tetejét, a gal- 
lér felőli részt. 


A Felszegen és az Alszegen a vállfű többnyire tiszta írásos volt, a 
Nádas és a Kapus mentén gyakoribb a laposöltéssel és átcsavarással 
(darázsolással) hímzett, amelyet esetleg írásos elemek egészítenek ki. Az 
írásos vállfűt jóval többen tudták írni, mint a nagyobb varrottasokat: 
sokan maguk vállalkoztak rá, de a közeli rokonságból biztosan akadt 
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valaki, aki meg tudta csinálni. Az átcsavarásos hímzéseken — még ha 
volt is néhány egyszerű írásos mintaelem — az előrajzolás nem okozott 
gondot, csak arra vigyáztak, hogy előre kihúzzák a két szélső szálat, 
ezzel jelezvén a két szélső vonalat, amelyhez varrás közben igazodtak. 
Hímzés után sokan kékítették az ing anyagát. 


Hímzőcérnának hárászt használtak, később inkább fejtőt, feketét 
vagy pirosat (sárgába hajló pipacspirosat). Az átcsavarást a Nádas men 
tén is inkább tagoló elemnek tekintik, rendszerint a laposöltésekkel és 
az írásossal hímzett részeket választják el vele. A laposöltéses sújta 
gyakran szintén tagoló elem az írásos vállfűkön. 


Az írásos vállfű motívumai jórészt megegyeznek azokkal, amelyeket 
az írásos hímzésről szóló részben már bemutattunk (16—58. kép). Rész 
letesen ismerteti őket Nagy Jenő is Magyarvalkón gyűjtött anyag alap 
ján (Nagy J. 1939), ezért csak a legfontosabb kérdésekre térünk ki. 


A vállfűkön is gyakori a karikóu̯ (Jt, Mv; 22. kép), a tyúkláb (más 
írásos hímzéseken inkább majoránna: 49. kép) meg az általában macska- 
nyomnak nevezett rózsa (36. kép). Az ágon egymás mellett álló kisebb 
leveleknek köröm, a nagyobbaknak pedig taréj a neve. Ebből ered a leg 
ismertebb vállfőmintáknak, a körmösnek meg a taréjosnak az elnevezése 
(200. kép). Az ágast sem köröm, sem taréj nem díszíti (199. kép). Bogár 
telkén — s máshol is a Nádas mentén — az ág nem más, mint az át 
csavarásos, sujtásos vállfőt keretező, más írásos hímzéseken pipának ne 
vezett mintaelem (23. kép). Majoránnából alakítják a Magyarókerekén 
morojónásként ismert mintát (29. kép). 


 
199—205. kép. Vállfűminták 


 
199. kép. Ágas 200. kép. Körmös: a. körme, b. ága 201. kép. Öttetejü 
 


 


 
202. kép. Kokasfarku 203. kép. Horgas: a. csillag, b. tulipánt 
 


 
204. kép. Rózsa 205. kép. Rózsa, kokasfarku 
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A mákosra ugyanaz az átlós szerkezet jellemző, mint a hasonló 
nevű szálánvarrott mintákra (vö. Nagy J. 1939. 124—5). A hullámvonal 
alakú fojó is gyakori motívum vállfőkön (20. kép): Mérán ez ismerhető 
fel a kis- és natyfojón, Magyarókerekén a natyfojós mintán. Hasonló 
ehhez a magyarvalkói ëggyinu. Az öttetejü két mintaelemnek, a pipának 
és a símalevélnek a váltakozásából áll (201. kép). A zsoboki hòrgas váll- 
főnek az alja tulipántos, a csillag nevű motívum (a rózsa egyszerűbb vál- 
tozata) pedig az alján és a tetején ismétlődik (203. kép). A kokasfàrkut 
apró levelek díszítik, ezért ezt is nevezik kö̀rmösnek (202. kép). Kokas- 
fàrkunak Bogártelkén és Darócon egy laposöltéssel hímzett, négyzet 
alakú vállfőmintát neveznek, a rózsa egyik változatát (205. kép). Ezzel a 
technikával varrják az asztallábast is. A tulipántos meg a rózsás is na- 
gyon sok változatban fordul elő vállfőkön. 


4. A férfiingek közül csak a lobogósing meg a Nádas és Kapus menti 
bőúju ing hímzett (l. Nagy J. 1958. 11. fénykép). A lobogósingnek rövid 
és bő a dereka, az ujja széles. Gallérja néha egyáltalán nem volt, vagy 
csak igen alacsony, egy-két ujjnyi. A bőúju ing ujját a vállnál és a 
kézelőnél ráncokkal szűkítették. Gallérja az előbbinél valamivel széle- 
sebb volt. 


A lobogósing ujját, lobogóját vagdalásos hímzéssel díszítették. Bòj- 
tos végű kötő fogta össze a nyakát. A hímzett rész szélén paráma volt 
(152—3. kép), gyakori mintaeleme még a tyúkszëm. A szokásos vagda- 
lásos motívumokat alkalmazták, volt mákos (nígymákos), foglalós, kígyós, 
hòrgas (hòrgasos). A Nádas menti bűúju ingeken néha púp és inyima is 
előfordul. 


5. A lobogósinghez a legények gyakran nyakravalót kötöttek (l. 
Nagy J. 1958. 14. fénykép). Ezt ritkán hímezték, de van rá példa Kis- 
petriből, ahol az elnevezése is cifranyakravaló. Leginkább selyemből ké- 
szült, és néha rátéteket is varrtak rá. Magyarvalkón pántlikából alakí- 
tottak ki kerek rózsát, ezt varrták a fekete nyakravalóu̯ra. 


Más alsóruhák hímzése. A penygyel (Nk, Np) voltaképpen alsó- 
szoknya, amelyet a muszuj vagy a fersing alá vesznek föl. Újabban meg- 
különböztetik tőle az àrsószoknyát (B), kisszoknyát vagy egyszerűen 
szoknyát (Mé), amelyet a penygyel alá szoktak felvenni. Már Jankó Já- 
nos (Jankó 1892. 92) és Malonyay (Malonyay 1907. 53) említi a parkét- 
ből készülő kurtaszoknyát, amely a mai alsószoknyának volt az elődje. 


Az ünnepi alkalmakra felvett penygyelt ráncokba szedték, ez a rán- 
cos penygyèl (B) vagy sze̯dettes pe̯nygyèl (Gyv). Régebben fehér fodor- 
vászonból készült (se̯ritet pe̯ndèj — Mé) vagy gyapotvászonból (gyapod- 
gyócs pe̯nygyèl — Kk), újabban gyolcsból varrják (gyócspenygyel — M). 
A viselő pendely gyakran vászonból volt (vászonypenygyel — Gym), és 
megkülönböztették tőle a szebb, erősebb vászonfélékből varrt inneplö̀ 
pendèjt (Nm). Az összevarrása ennek is kötéssel történt, az egyszerűbb 
víszfojást vagy a pókoskötíst alkalmazták. Az oldalbetoldást aszajnak 
nevezték (vö. Jankó 1892. 92). 


A férfi alsóruhák közül a bűgatyát említjük meg, amelyet az első 
világháborúig hétköznap is viseltek a lobogósinggel együtt, később pe- 
dig — egyik-másik faluban napjainkig — nyári ünnepi ruhadarabbá 
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vált. Elegyesvászonból készült, utóbb olyan fodorvászonból, amelyben 
gyapotszál is volt. Annyira bő volt a szára, hogy egyikhez-egyikhez néha 
három szél vásznat használtak fel. A vászonszéleket kőtíssel fogták össze. 
Megráncolták, a ráncokat lefogták, leszedték. A két szár közti négyszög 
alakú betoldás a gatyaület vagy ület, a szár összevarrásába a gatyapálhát 
toldták be. A két szár alját szálak kihúzásával kirostozták, ròjtozták, 
hogy ne sértse a lábat. A rojtozás felett, hogy a vászon tovább ne bo- 
molhasson, parámázták: apró, párhuzamos öltéssorral varrták végig (vö. 
Nagy J. 1958. 15; Faragó — Nagy — Vámszer 1977. 262—8). 


Posztóból készült ruhadarabok. A felsőruha régen kizárólag bőrből 
és posztóból készült. Több olyan ruhadarab van, amely a női és a férfi 
viselethez egyaránt hozzátartozik. Mivel a bőrhímzéssel külön részben 
foglalkozunk, a következőkben a posztóból és a gyári textilanyagokból 
készült felsőruhákat mutatjuk be. 


1. A daróc háziszőttes posztóból készült, a nőké fehér volt, a fér- 
fiaké szürke, ritkábban barna. Bőre szabták, illetőleg többnyire az anyag 
természetes szélességét hagyták meg, úgy állították össze az egyes ré- 
szeket. Félhosszú volt, mint a téli ruhadarabok általában, combközépig 
ért. Varrásához kenderfonalat használtak, és az összevarrásokba ujjnyira 
kiálló, színes posztócsíkokat, színelő posztót erősítettek. Ennek a színe 
váltakozva piros és kék volt vagy csak egyszínű piros. Az alján körben 
meg az ujján és a gallérján színes vagy fekete szegővel szegték be. A 
gallér alacsony volt, zsinórt erősítettek hozzá: condrakötőt, ezzel fogták 
össze a nyakát. 


Esküvőre, nagyobb ünnepekre cifradarócot vettek föl (Gyv). Ennek 
oldalbetoldását (aszaját) és a zseb tájékát posztócsíkokból: sallangokból 
álló csukrok, bojtok díszítették. Hö̀vèjkes tenyérnyi hosszúak voltak ezek 
a csíkok és két unnyi szílesek. Az ilyen díszes condrát nevezték Darócon 
laskáscondrának (vö. Faragó — Nagy — Vámszer 1977. 270—5). 


2. A századforduló után a darócot felváltotta a bujka (Gym: búj- 
belé; Kf, Ny: bújbi; Nm: buji). Ezt vastag gyári flanellből varrták 
Bánffyhunyadon, 1940-ig, amíg az anyaghoz hozzájuthattak. Ketesden 
kék posztóu̯t is felhasználtak erre a célra. A bujka szűk szabású, az ujja 
is nagyon szűk, a férfiakén elöl négy zseb van, kettő fent, kettő alul. 
A Nádas mentén a legényeknek pirossal hímzett bujkájuk volt, az álta- 
lános azonban a férfi viseletben a fekete és a kík bujka. Az idősebbek, 
a nők és a férfiak egyaránt, inkább a szimpla bujkát vették, amelyen 
jóformán nem is volt dísz. 


A lányok és a fiatalabb asszonyok a karikós- (B, Mv) vagy rózsás- 
bújkát (Bh, K, Kszt) kedvelték. Sárvásáron különböző formájú, gyöngy- 
ből készült csǜngőket varrtak rá, ez a csüngőzsbújka. A rátétdíszek 
anyaga és jellege szerint különböztetik meg a kre̯ppe̯zs bújkát (B), a 
gyönygyözs bújkát (F, Mb), a gombozs bújkát (Nd) és a Nádas mentén 
ismert prófétázs bùjkát. 


A díszítéshez hozzátartozik a rátétként alkalmazott anyag (seje̯m — 
B, drësz — Mb, krëpszatën — Gym, K, Va) megráncolása és a szegő 
(seje̯mszegő — Mb) felvarrása. Kisebb és nagyobb, rendszerint fekete 
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színű gyönggyel is kivarrják: gyönygyözik (Mb) vagy mintásan gyönygy- 
virágozzák. A pitykḙ is fekete gyöngyféleség neve, amely a nők bujkájára 
kerül. 


A karikókat (B, Mb, Mv), amelyek a cifrabujka minden részét díszí- 
tik, csipkéből, selyemből vagy gyöngyből alakítják. Aszerint, hogy a há- 
tán hány karikó van, megkülönböztetik a legdíszesebb hatkarikóst és a 
kevésbé díszes hármast (B). A többi minta nem hímzett, illetőleg nem 
kézi, hanem gépi hímzésű. Van tulipánt és róu̯zsa (Mb) gyöngyből ki- 
rakva, a róu̯zsás — a karikóshoz hasonlóan — rátétmintaként is előfor- 
dul. A macskanyomos és a lajtorjás mintát gyöngysor alkotja (vö. Nagy J. 
1958. 24. fénykép; Faragó — Nagy — Vámszer 1977. 276—82). 


3. Posztóból készült a női viselet másik díszes darabja, a csipkés- 
mērevaló is, amely kétségtelenül a torockói női öltözetből került Kalota- 
szegre. Szabása a test vonalát követi, hossza körülbelül a csípő vonaláig 
ér, és bár ujjatlan, báránybőr bélelése még késő őszi viselésre is alkal- 
massá teszi. Posztójának színe zöld, az alját, a mellrészét és a vállát 
téglapiros rátétcsipke díszíti. Gyerőmonostoron, ahol a recekészítésnek, 
horgolásnak nagy hagyománya van, ezt a csipkét is maguk horgolták. 
Az alján tenyérnyi széles prém volt gidó- vagy báránybőrből. Kalotaszeg 
nagy részén ma már ritkaságszámba megy a csipkésmērevaló viselése: 
Kispetriben, Gyerőmonostoron, Körösfőn nagy ünnepek alkalmával még 
felveszik, ketesdi adatközlőim azonban csak a szüleiktől hallottak róla. 


4. A különféle hímzett ingekre a lányok, különösen nyári időben, 
vállat vettek, amelyet csipke díszített vagy hímzés. Elöl keskeny szalag- 
gal fűzték össze, régebben posztóból készítették, később inkább bársony- 
ból, piros vagy zöld színűből. A pirosra fekete színű csipkét: bóu̯ticsipkét 
varrtak (K), a zöldre pirosat, néha két renddel is. Ezen kívül rëzëssel is 
díszítették (Nk) és kerek piculával (Jt, Nk), fekete gyönggyel. Az anyaga 
szerint megkülönböztetik a legrégebbi vászonyválat, a posztóválat és a 
legújabb bársonyválat (Mv). A díszítés jellege szerint legáltalánosabb a 
csipkés vál, ritkább a gyöngyös vál (Gyv) és ennek különleges változata: 
a csǜngösvál (S). 


A lájbi anyagában és funkciójában is hasonlít a vállhoz, sőt azt lehet 
mondani, hogy ugyanannak a ruhadarabnak a Nádas menti változata, 
amelynek más az elnevezése és a díszítése is részben eltérő. Ezt is posz- 
tóból vagy bársonyból készítik, gyakran a muszuj elbontott anyagából. 
A színe is megegyezik a válléval, a szegő az alaphoz igazodik: zöld alapra 
piros, pirosra zöld. Van gyöngyös és virágos lájbi, ez utóbbit virágmotí- 
vumok díszítik: levél, bimbó, rózsa, tulipánt stb. (98. fénykép). 


A vállra vagy lájbira piros, fekete vagy tarka szalagot tesznek a 
vállrészre (válpándlika — Np) és a mellre. A Nádas mentén a mellre 
tett pántlikát kötöbevalónak nevezik, és függőlegesen helyezik el a bojt 
mellé a lájbi összefűzött elejéhez. A Kapus mentén ugyanígy viselik, 
ott ingelő pántlika vagy cifrapánlika a neve. Az Alszegen és a Felszegen 
újabban keresztbe teszik a mèjpándlikát, bár néha a régi viselési mód is 
megfigyelhető. 


5. A szűr néhány évtizedig — a századfordulótól a negyvenes évek 
végéig — fontos tartozéka volt a férfiak viseletének. Nagyváradon és 
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Kolozsváron készítették a szűrszabók, de nem hímzéssel, hanem posztó- 
rátéttel, ezért semmiképpen nem volna indokolt, hogy bővebben foglal- 
kozzunk vele (vö. Nagy J. 1958. 16—9). 


A szoknyafélék hímzése. A felsőruházathoz tartoznak még a szok- 
nya- és kötényfélék meg a férfiak posztóharisnyája, nadrágja. A szoknya- 
és kötényfélék készítésére általánosan jellemző, hogy ráncolják őket, és 
a ráncokat rögzítő varrás egyben a derékrész díszéül is szolgál. Éppen 
ezért, mielőtt az egyes, ide tartozó ruhadarabok leírására térnénk, a hím- 
zésnek ezt a fajtáját mutatjuk be. Az előbbi hímzéstechnikáknál bonyo- 
lultabb, ezért ezt mesterségszerűen tanulják, és minden faluban akad 
egy-két asszony, aki ezzel foglalkozik. 


1. A nagyon bőre szabott anyagot a ruha derekánál előbb csak egy 
szál vastagabb, erősebb cérnával ráncolják meg, rándzba szedik. A rán- 
cok nagyon aprók, és vigyáznak arra, hogy a ráncolás befejezésével a kí- 
vánt bűsíget kapják. Ezután következik a ráncok rögzítése három-négy 
sor varrással, tűzölíssel. Ennek két alapformája van: az egyenes, amely 
minden ruhadarabon előfordul, és a horgas. Ez utóbbi lehet hullámvonal 
alakú (206. kép) vagy cikcakkos, amelyet saroknak is neveznek (207. kép). 
A hòrgastűzölést is legtöbb esetben vízszintes öltésekkel varrják, hogy 
a ráncokat jobban tartsa (208. kép). Két horgastűzölís-sor együtt szembe- 
hòrgas vagy nyóu̯cas mintát ad (209—10. kép). Ehhez hasonló a boritot- 
csipke (211. kép). Ezeket a tűzölési módokat kombinálhatják, főként olyan 
szoknyákon, amelyeknek nincs díszesebb hímzés a derekán. Például a 
két sor tűzísre hòrgastűzíst varrnak, erre pedig majoránnát, a tűzelés- 
nek egy különlegesebb formáját (212. kép). Ugyanezt a marojánnát 
szembehòrgastűzíssel is összekapcsolják (213. kép). Még díszesebb a négy 
soros, párhuzamos tűzöléses ráncrögzítés sarokkal, hòrgassal, a horgasok 
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a. apró pók 


 


 
216. kép. Ëgypókos 217. kép. Hárompókos 


közti kisebb és nagyobb búbokkal (214. kép). Ezeket a kicsi mintaeleme- 
ket, az aprópúpokat Kiskapuson önmagukban is használják ráncrögzí- 
tésre: cikcakkos vonalat varrnak belőlük a horgastűzölés mintájára, a 
sarkokba nagyobb púpok kerülnek (215. kép). 


2. A díszesebb hímzésű kötény és muszuj apró ráncait régen inkább 
mëgkockázták (Mk). A kockát hárásszal varrták, később pedig — amint 
már Malonyay említi (Malonyay 1907. 252) — seje̯mmel. A kockázás úgy 
készült, hogy az anyagot mély ráncokba rakták. Mindig három ránc ke- 
rült egymásra. Ezeket úgy öltötték le egymást keresztező öltésekkel, 
hogy az első öltés után vízszintesen két ráncon áthaladtak, a harmadikba 
is beleöltöttek, majd a visszáján függőleges irányban vezették a szálat, 
és a kezdet oldalán öltöttek ki a színére. A második öltés keresztezi az 
elsőt. Így a színe nyolcasöltést mutat, a fonákján függőleges öltések lát- 
szanak (240. kép; vö. Ferencz — Palotay, 1940. 61). Az így keletkező 
minta neve kocka (102. fénykép). 


3. A kockánál díszesebb a darázs, amely átcsavarásos technikával 
készül. Ez azt jelenti, hogy egy vagy több, már előzőleg varrt öltést 
ugyanolyan vagy más színű hímzőfonállal átcsavarnak. Az alapszálak- 
ból és az átcsavarás módjából alakul ki a minta. A hímzés tehát két fá- 
zisból áll: előbb varrják a darázs alapját, azaz èlhányják, èlfèjtőzik. Erre 
a célra régebben hárászt vagy déemcét használtak, újabban néha stop- 
polócérnát, gyakrabban fejtőt. Minden ráncot két olyan hosszú függő- 
leges öltéssel erősítenek le, amilyen a tervezett darázs szélessége. A 
második fázisban, amelyet rostéjozásnak neveznek, ezt az alapot átcsa- 
varják, egyszerre egy vagy több szálat fogva át. Az átcsavarás lehet 
lépcsős is. Az így kialakuló minta rendszerint geometrikus jellegű 
(240—1. kép; vö. Ferencz — Palotay, 1940. 22, 61). 


A darázs színét a falvanként részben eltérő hagyomány határozza 
meg. Általános az, hogy a mostani cifrább, szélesebb, mint a század eleji 
volt, és hogy a ruha viselőjének korához igazodik. 


A darázs fajtáit részint a ráncolt ruhadarabok alapján különítik 
el: ruhahányás (T), szoknyadarázs (Gyv, Sz), muszùjdarázs (Gym), ré- 
szint a színe alapján: gyászozsdarázs (Gyv) vagy pedig a hímzés jelle- 
géből adódóan: hunyadijas hányás, vārásos hányás (így nevezik több 
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Nádas menti faluban a nem gyönggyel kirakott darázsféleségeket, szem- 
ben a gyöngyös fírccel, kabolás hányással, amelyek gyöngyhímzéssel 
készülnek). 


Újabban a Nádas mentén általánossá vált a gyönyggyel, pòrcolány- 
gyönyggyel bérakott hányás. Eredeti ráncrögzítő szerepétől ez már any- 
nyira eltávolodott, hogy külön anyagra varrják föl a gyöngyöt, és utána 
erősítik föl a kötényre, sőt az is előfordul, hogy kötőtűvel kötik a da- 
rázs alapját. 


A darázsminták bemutatását a hagyományosabb, geometrikus mo- 
tívumokkal kezdjük. Ezeknek és az újabb, növényi motívumokból alakí- 
tott mintáknak is a szélét a Nádas mentén csipkének nevezik (101. fény- 
kép). Ez hasonlít a tűzöléshez, és úgy készül, hogy előbb előöltésből sort 
varrnak alapnak. Utána egy másik szállal az első előöltést teljesen átcsa- 
varják, alulról felfelé fűzve bele a tűt. A második öltést ugyanígy csa- 
varják át felülről lefelé. Az összekötés folytán hullámvonal alakú sort 
kapnak, a horgastűzölíshez hasonlót (242. kép). 


A geometrikus motívumok közül legegyszerűbb az igënyës (Kf) vagy 
sorozsdarázs (D), amelyen egy vagy több csík húzódik végig (99. fény- 
kép). Ezt csak a Felszegen és az Almás mentén varrják. Elterjedtebb a 
másféle hímzésekről is jól ismert X alakú asztalláb és a belőle ala- 
kított asztallábas minta (115. fénykép). Rendszerint vele együtt for- 
dul elő az S alakú foglaló, a foglalóshányás vagy foglalósdarázs és 
változatai: a kisfoglalós és a felfeléfoglalós (122. fénykép). Az egysze- 
rűbb mértani motívumok közé sorolható a Damoson ismert dűlős is (118. 
fénykép). 


Az átcsavarásos technikával hímzett növényi motívumok is stili- 
záltak, akárcsak a szálánvarrott hímzéseken. Így a rózsa is, amely na- 
gyon sokféle változatban fordul elő darázsoláson: van egyszerű ròzsás, 
ëgyrózsás, háromrózsás, nígyrózsás (Bh, D, Kf, Sz; 117. fénykép), hegyes- 
ròzsás (Bt), recerózsás (M, Mé, T, V), nígyrecerózsás (V; 126. fénykép), 
gyöngyből kirakott kerekrózsás (Bt, Kk), mákaji ròzsás (Bt). A tulipán- 
tosnak is több változata van: natytulipántos (Bt), kéttulipántos (M), níty- 
tulipántos (Bt, Nd). Gyakori minta még a barackmagos (Kk, Mb, Mé, 
Ny) és a szílvamagos. Ez utóbbinak egy szép hímzett változata Bánffy- 
hunyadról való (113. fénykép), egy másik, gyöngyhímzésű, Vistáról (126. 
fénykép). 


4. A cifradarázs mintáit, az előbbiekkel ellentétben, nem átcsava- 
rással, hanem laposöltésekkel varrják. Ezek szabadrajzú hímzések: nem 
igazodnak az anyag szálaihoz, sem a ráncoláshoz. Rendszerint papírra 
előre kiràjzolják a mintát (Zs), ezt az anyagra fírcëlik (Mk), utána kez- 
dik hímzéssel lëvirágozni (Mb). A minták rendkívül színes, a matyóhím- 
zésekre emlékeztető motívumok, minden stilizálás nélkül (106—7. fény- 
kép). Néha egyszerűen virágnak, cifravirágnak nevezik őket, de legtöbb- 
ször megkülönböztetik a kisebb motívumokat is: a bìmbóu̯t, az ágat, a 
rózsás különféle változatait (ëgyróu̯zsás, háromróu̯zsás, nígyróu̯zsás — K). 
De szinte minden díszes kerti virág és vadvirág, sőt más növény is fel- 
ismerhető ezeken az újabb darázsokon (és az ezek mintájára varrott 
tarka terítőkön): gyönygyvirág, gyönygyvirág koszoru (Kszt), tulipánt 
(It, Va, Kszt), császárszakál (F, Va), nëfelèjcs (Mk), szekfű (Nk, M), búzafű 
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(S), màrgaretta (Kszt; 113. fénykép), dália (Mk), fokszija (B), szàlma- 
rózsa, csillagvirág (Va), eper (Mb; 104. fénykép). 


A ráncokat rögzítő tűzölés vagy darázsolás elkészítése után a szok- 
nyát, kötényt vizesen leszedik, vízzel lerakják (Ketesden lemossák) a 
szedődeszkán (Ketesden: mosóu̯dëszka, Mérán: ráncoló). A vizes szedíst 
megszárítják, hogy az apró ráncok megmaradjanak. 


5. A szoknyafélék közül legjellegzetesebb a muszuj vagy bagazia 
(37. térkép). Erről a ruhadarabról Dr. Kós Károly írt átfogó, a nyelv- 
történeti adatokat és a régebbi leírásokat is figyelembe vevő tanul- 
mányt (Dr. Kós 1964). Ez részben felment bennünket attól, hogy rész- 
letekbe menően foglalkozzunk vele, ám mégsem mondhatunk le tel- 
jesen legalább a fontosabb adatok bemutatásáról. A muszuj egy szoknya- 
féle tehát, amelynek az a legfőbb jellegzetessége, hogy elöl nincs össze- 
varrva. Felkötéskor a két sarkát az övbe tűzik oly módon, hogy a fonák- 
jára alul varrt posztócsík kifordul, és így ez a szépen felfelé ívelő 
szegély az egész ünnepi viseletnek sajátos díszévé válik (99. fénykép). 
Ez is, mint a többi mai nagyünnepi ruhadarab, eredetileg hétköznapi volt. 
Idősebb kapusiak említették például, hogy az iskolába menéshez is volt 
kizsbagazija, de kapáláshoz, szénához is felvették. (Ezt igazolják Kós 
idézett tanulmányának múlt századi metszetei is.) 


Az anyaga glott (Va), szatën (Mb, Mk) vagy szőr (Gym) volt. A 
színe többnyire fekete, ritkábban kék. A derekára gallért varrtak. A 
ráncolása, illetőleg a darázsolása nem különbözik a szoknyáétól: jellem- 
ző rá a csíkozott sorozsdarázs (D). A posztó eredetileg az alj erősítését 
szolgálta, megakadályozta a foszlást, a kopást. Erre a gyakorlati célra 
jól megfelelt az eredeti 5—6 cm szélességű posztócsík, amely azonban 
fokozatosan díszítőelemmé vált. A mai, nemritkán 25 cm-es vissza- 
hàjtó (Va), mint a régi és az új anyagot találóan egybefoglaló név is 
jelzi: bársonyposztóu̯ (K), azaz a régi posztót helyettesítő bársony; a ré- 
gebbi ángliját (Bh) és más posztóféleségeket ritkán lehet látni. A posztót 
két darabból kötíssel varrják össze. A mai bársony szegélydíszítése le- 
het gyári is. Ez az ún. rezes (K), amely aranyos mintákkal nyomtatott. 
Nem ritka a géppel való hímzése sem, a Nádas és a Kapus mentén pedig 
előfordul, hogy száröltésekkel növényi motívumot, virágot hímeznek rá 
(18. színes fénykép). Jankó János még azt jegyzi meg — ezt ma már 
nem lehet megfigyelni —, hogy Inaktelkén csak a posztó jobb felét hí- 
mezik, Bogártelkén az egészet (Jankó 1892. 92). 


6. A fersing is az ünnepi viselet darabja. Fehér bolti gyolcsból ké- 
szítették, rendszerint kétszílből (M). Az alját visszahajtják, néhol a 
hossz feléig, hogy jobb tartása legyen. Vannak falvak (pl. Nagykapus), 
ahol az anyagát kíkitik. A derekát valamilyen egyszerűbb tűzöléssel 
ráncolják, egészen aprón, aztán a ráncokat vizesen lerakják. Konfirmá- 
láskor hagyományszerűen felvették pl. Vistán, Bikalon, Kiskapuson, sőt 
néha a menyasszony is fersingbe öltözött (M, Mk, Kk, Mv). Alája peny- 
gyelt vesznek (Nk, Np), egyetlen ponton, Nagykapuson említették, hogy 
a fersinget veszik a bagazia alá. Legtöbb helyen csak a lányok öltöze- 
téhez tartozott hozzá (konfirmálástól férjhez menetelig), Gyerőmonosto- 
ron azonban a fiatalasszonyok is felveszik (vö. Nagy J. 1958. 21). 


A gyócsfèrsinget (M, Nk, V) hímzés alig díszíti: mindössze a rán- 
cokat rögzítő tűzölís és néhol az alját erősítő lyukas szegís. Az anyag- 
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széleket, amelyekből készül, régebben néha mintás kötíssel köttík össze 
(Kf), leginkább asztallábassal vagy kispínzëssel (It). 


7. A XX. század első évtizedeitől a muszujt és a gyolcsfersinget — 
előbb a hétköznapi, később az ünnepi viseletben — fokozatosan felvál- 
totta a különféle gyári anyagokból (kartonból, szatënből, szőrből, szövet- 
ből, sejëmből) készült szoknya. A muszuj színéhez hasonlóan ennek is 
kík volt a nagyünnepi változata, ma már elég gyakori a ződ is. 


Különleges, Nádas menti változata a szoknyának a több rend kariká- 
val (csipkével, szalaggal, pántlikával) díszített, a szokásosnál hosszabb 
cifraszoknya. A fiatalokénak 8—10 sor karika (Mé) van az alján, 40—50 
cm szélességben, az idősebbekén 3—4. 


A ráncolás módja, illetőleg a derékrész díszítése szerint különül el 
a darázsosszoknya (K, Kk, Mk) és a pókosszoknya (Kszt). A darázsolás 
menete és mintái megegyeznek a muszujéval. A pókosszoknyán dará- 
zsolás nincs: a ráncokat horgastűzölís rögzíti, és ennek cikcakkjai közé 
varrják a pókot (Gyv, Kszt, Nd, S) (más elnevezéssel: púp: Kk, Nk, Sz; 
búb: B, K, Kp, Np, Zs; bìmbó, bab: Mb; csëcs: Bh stb.; 214—5. kép). A 
pókot néha virág, kicsivirág helyettesíti. A pókos tűzölés többféle lehet: 
ëtypókos (S), ëgybúbos (K), ëtypúpos (Nk; 216. kép), hárompókos (Kszt; 
217. kép), nítypókos (S). Régebben a pókot is a tűzölés öltéseivel varr- 
ták, ezért soványabb, kisebb volt, ma már tőü̯tik (K), hogy nagyobb, kö- 
vérebb legyen. 


A kötényfélék hímzése. A kötő (a Nádas és a Kapus mentén: ruha) 
talán a leggazdagabban hímzett darabja a kalotaszegi öltözetnek (38. tér- 
kép). A ráncokat a derékrészen rögzítő varrás, a tűzölés és a darázsolás, 
amelynek egyben fontos díszítő szerepe van, ugyanolyan, mint a szok- 
nyaféléken, a minták is ugyanazok, emiatt fölösleges ismétlés volna, 
hogy újra leírjuk őket. Az anyag is, amelyből az ünnepi kötény készül, 
ugyanolyan, mint a szoknyaféléké: glott, krëpszatën, szőr, szövet, újabban 
sejëm. 


1. A kötőcsináló (Ny), aki a szoknyát is készíti, a rendelő ízlése sze- 
rint szabja el (Kp) az anyagot: három vagy négy darabba hasitja (Zs), 
attól függően, hogy két vagy három kötéssel akarja díszíteni. A kötís 
elkészítése után következik a darázsolás. Vannak falvak (pl. Inaktelke), 
ahol ājat raknak a köténynek. Legfelül gallért varrnak rá és szalagot, 
kötőt, amellyel felkötik a kötényt (118. fénykép). A Nádas mentén hím- 
zés helyett ma szinte teljesen gyöngyből rakják ki a mintákat. 


A kötények két legnagyobb csoportján, a kötísës és a pántlikás köté- 
nyen kívül, amellyel a továbbiakban részletesen foglalkozunk, még to- 
vábbi típusok különíthetők el, részint az alapanyag, részint pedig a 
díszítési mód szerint. Legáltalánosabb a szőrruha (Bt, M), egyre inkább 
terjed a növényi motívumokkal hímzett cifraruha — M (cifrakötőü̯ — 
K, Ny); a szimplakötényt hétköznap viselik (darázsolása nincs, csak tű- 
zölése), Inaktelkén és más Nádas menti falvakban veszik a bodrosruhát, 
a jetykötőt pedig a menyasszony kapja a vőlegénytől (114. fénykép). 


2. A kötíst régebben gyapjuval (Mé) vagy hárásszal hímezték. Ma a 
Nádas mentén gyakran vòlgával varrják, a Felszegen és az Alszegen szin- 
te kizárólag sejëmmel. Régen nagyon keskeny volt, alig unnyi széles- 
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ségű. A mai szélesebb kötísek elveszítették eredeti összefogó, összetartó 
funkciójukat, csupán díszei a köténynek. 


Hímzés előtt papírt fércelnek az anyag fonákjára a hímzendő kötés 
vonalán, hogy tartsa a széles öltéseket, majd a színére kartonpapírból 
kivágott sémával kirajzolják a kötés mintáját. Ha cifra kötést varrnak, 
annak vékonyabb papírra rajzolják a mintáit, azt fércelik az anyag 
színére, és arra öltenek. 


A hímzőfonál, illetőleg a hímzéstechnika szerint különül el egymás- 
tól a hárászkötés, a vàrottaskötés és a gyönytykötés (M), amelyet gyöngy- 
gyel raknak ki. A legegyszerűbb és egyben a legrégibb kötésforma a ma 
már kötényre nem alkalmazott háromőtís (237. kép). A későbbi, keskeny 
kötés síma lehetett, de nem olyan széles, mint a mai, tincsenként más- 
más színű hárásszal hímzett símakötís (It, Kk, Nk, 218. kép). Ilyen 
keskeny, bokor nélküli kötés látható egy kispetri pántlikáskötényen (124. 
fénykép). 


3. Legáltalánosabb kötényeken a bokorkötís. Ennek az összehurko- 
lási módnak az öltései egymástól elkülönülő egységeket: bokrokat alkot- 
 
218—224. kép. Fontosabb kötéstípusok kötényen 


 
218. kép. Símakötís: 
a. tincs 


219. kép. Tőtött bokor: 
a. cakk 


220. kép. Szaggatott bokor: 
a. bokor, b. bimbó, c. balha, 
d. villaág 


 


 
221. kép. 
Ëggyes 


222. kép. 
Kétbokros 


223. kép. 
Hárombokros 


224. kép. Bokor virággal 
a. virág 
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nak. Részint azért különülnek el, mivel az öltések vége cikcakkos vona- 
lat alkot, így minden cakk (219. kép) egy-egy bokrot jelez, részint pedig 
a hímzés színe is általában minden bokorban más és más (108, 120. fény- 
kép). Ha a bokor tőtött, a kötés öltései nem szakadnak meg a kötény 
egész hosszában (219. kép). Gyakran azonban azzal is variálják a hím- 
zést, hogy a kötést meg-megszakítják: szaggatott (vagy: szotyogós) bok- 
rot varrnak (220—1. kép). Néha a megszakadó bokrok közé három-négy 
kicsi öltés: bàlha kerül és melléje szalmagyöngyből villaág (220. kép). 
Aszerint is különböznek a kötények, hogy a szaggatott kötés elkülönülő 
részeiben hány bokòr van, és ez gyakran a megnevezésben is tükröződik: 
ëggyes (Mk). kédbokros (D, Mb), hárombokros (221—3. kép). 


Még az egyes bokrok közé is gyakran díszítőelemet varrnak, rend- 
szerint egy kicsi, ék alakú motívumot: bimbót; ezt néha újabban kicsi 
virág helyettesíti (224. kép). 


A különböző színű bokrok falvanként részben eltérő, meghatáro- 
zott sorrendben követik egymást. 


4. A kötéses kötény típusai, amelyek világosan kivehető fejlődési 
sort alkotnak, jól mutatják, hogy az összevarrás miként válik fontos 
díszítőelemmé egy ruhadarabon. Kezdetben kötés nélkül készült a kö- 
tény, és később is, amikor a ráncolás miatt szükségessé vált két anyag- 
szél összevarrása, csak egyetlen, nagyon keskeny, bokor nélküli kötést 
alkalmaztak (225. kép). Ezt rendre felváltotta a bokorkötés bimbó nélküli 
változata. Később, már a század elején megjelenik a kétkötéses forma, 
amelyet nem az anyag eredeti széleiből kötnek össze, hanem a keske- 
nyebbre elvágott anyagot varrják újra össze, hogy az előbbi egy helyett 
két bokörkötéssel díszíthessék (226. kép). Ez a két kötés egyre dísze- 
sebbé, színesebbé válik, kialakul a bokrok színezési rendje, a szélek díszí- 
tésére pedig megjelenik a bimbó (227. kép). A negyvenes évek végétől, 
de inkább az ötvenes években terjed el a háromkötéses változat, amely 
ebben a típusban a legdíszesebbnek tekinthető (228. kép). 


A régebbi, egyszerűbb formákon a színezés is mértéktartóbb. A bo- 
kor rendszerint egyszínű volt: kék, zöld vagy fekete. A bimbó is ehhez 
igazodott: fekete bokor mellé fehéret vagy pirosat varrtak. Még a fia- 
talok kötényén sem volt három-négy színnél több, rendszerint piros, 
kék, fehér és zöld (19, 20. színes fénykép). 


A divat változása olyan rohamos volt a század elejétől, hogy nem- 
csak az új ruhadarabokat készítették a régitől eltérően, megváltozott 
ízlés szerint, hanem sokszor négy-öt évvel elkészülte után a régebbie- 
ket is átalakították. Egy szentkirályi kötény például (100. fénykép), 
amely 1905 táján készült, eredetileg egybokros, keskeny kötésű volt. A 
ráncolását sem a díszesebb darázs, hanem az egyszerűbb tűzölés rög- 
zíti. Később a kötést megváltoztatták: középen összevarrták géppel, há- 
rom darabba vágták, és két kötéssel fogták össze. A tűzölést meghagy- 
ták eredeti formájában. 


5. A fejlődés, az ízlésváltozás természetesen nem zárult le a három- 
kötéses formával, hanem — mint a darázsolás esetében — kialakult a 
rózsáskötís (229. kép). Ezt sújtával, azaz laposöltéssel meg száröltéssel 
varrják, amelynek már semmi kapcsolata nincs az összehurkolással. 
Emiatt az anyagot sem vágják el, mint a bokorkötés esetében. A növé- 
nyi motívumokat papírra rajzolják, azt a kötényre fércelik, és a rajz 
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225—229. kép. A kötéseskötény föbb típusai 
 


 
225. kép. Egykötéses 226. kép. Kétkötéses 227. kép. Két szélesebb kötés 
 


 
228. kép. Háromkötéses 229. kép. Cifrakötéses 


vonalai szerint varrják ki. Kizárólag selyemmel hímezik, nagyon válto- 
zatos, tàrka színezéssel. A Nádas mentén pedig ezt a kötést is, mint a 
darázsolást, gyöngyhímzéssel készítik. 


A cifrakötís mintái alig stilizált növényi motívumok, amelyeket 
gyakran csak egyszerűen virágnak neveznek. A kötények készítői azon- 
ban külön-külön is megnevezik az egyes elemeket, mint amilyen a levél 
(B, Zs), a róu̯zsa (Kp, Zs), nagyrózsa (Nk), nígyrózsás (B; 111. fénykép), 
kisróu̯zsás (Gyv), gyönygyvirág, madár (Nk), szekfű (B, Nk), császárszakál 
(F, Va), tulipánt (Mv). 


6. A kalotaszegi kötények következő csoportját azok alkotják, ame- 
lyeket nemcsak hímzés (darázs és kötés) díszít, hanem szalagos, pántlikás 
rátétdísz is. Ez a pántlikáskötő vagy — ha pántlika helyett csipkét varr- 
nak rá — csipkéskötő. A két főtípus elterjedésében elég jelentős a kü- 
lönbség a Nádas mente és Kalotaszeg többi része között. A Nádas mentén 
igazi ünnepi ruhának csak a pántlikásruha számít, a pántlika nélküli kö- 
téses kötényt csak szombati, vasárnap délutáni, kevésbé féltett hurbolónak 
tekintik. Az Almás és a Kapus mentén kiegyensúlyozottabb a kettő vi- 
szonya, bár még itt is a pántlika nélküli kötéses kötényt — a díszítet- 
lenségére való utalással — parasztkötőnek nevezik. A Felszegen mind- 
kettőnek az egyszerűbb változatait viselik, bár kétségtelen, hogy a leg- 
nagyobb ünnepeken itt is a pántlikáskötőt kötik (21, 22. színes fénykép). 
Ennek van olyan változata is, amelyre kötést nem varrtak (pl. Damosról: 
114. fénykép, és Kispetriből: 122. fénykép). 


Szinte mindenütt pántlikáskötényt kötnek konfirmálásra és eskü- 
vőre. Zsobokon ilyenkor fekete a kötény piros pántlikával, Ketesden is 
kék muszujhoz fekete kötényt kötnek. Farnason gyakoribb a fekete alap 
piros szalaggal, de van piros alapú fehér szalaggal és fordítva: fehér alap 
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piros szalaggal. A kötény elnevezésében is utalás történik a pántlika 
színére: piros pándlikáskötő; ebben a jelzői determináns nem az alap- 
anyag, hanem a pántlika színére utal. 


A kötény széleire gyakran kétrënd pándlikát varrnak (a Nádas és az 
Almás mentén: 123. fénykép). A köztük lévő sávot csipke vagy poszománt 
díszítheti (Kp). A Nádas mentén a szalagokra és a szalagok közé gyön- 
gyöt tesznek, leginkább szalmagyöngyöt, amelynek itt kabola a neve, 
ezért a kötény is: kabolás ruha (108. fénykép). 


7. A pántlika azonban nemcsak a kötény széleit keretezi: külön 
díszként a sarkaiba rózsát alakítanak belőle (230. kép). A Felszegen álta- 
lában egy-egy rózsa van a két sarokban (114. fénykép), az Almás mentén 
is (122. fénykép), itt azonban a rózsa közepébe gyakran bojtot tesznek, 
köréje pedig gyöngyöt. A Nádas mentén általában a nagyrózsa mellett 
egy vagy két kisrózsa is megjelenik (126. fénykép). Mérán a nagyrózsa 
neve lappancs, a kicsié pánkò. 


A rózsákat legtöbbször ugyanolyan szalaggal be is keretezik. Ez a 
keretül szolgáló rátétdísz a szarufa, illetőleg a kis- és nagyszarufa. (232— 
6. kép). A szarufák számában is megoszlás tapasztalható Kalotaszeg terü- 
letén: a Nádas mentén általános a hatos változat (két nagy és négy kicsi), 
a Kapus és az Almás mentén a négyes (két nagy és két kicsi, az utóbbiak 
gyakran rózsa nélkül; 233. kép). 


8. Ha az említett díszek alapján meg akarjuk állapítani a pántlikás- 
kötény főbb típusait az egyszerűbbektől haladva a díszesebbek felé, a 
következő eredményre jutunk. Legegyszerűbb az a Felszegen előforduló 
változat, amelyet csak a rózsa díszít szarufa nélkül, az ún. karikós (230. 
kép). A következő a kalibás (szarufás), amelyen ezt az egy rózsát egy rend 
pántlika keretezi (231. kép). Díszesebb ennek a típusnak a duplapántlikás 
változata, amely főként az Almás mentén divatos (232. kép; 120—22. 
fénykép). A Kapus és az Almás menti főtípus azonban az, amelyen kis- 
szarufa van, rendszerint még kisrózsa nélkül (233. kép), a nagyrózsa 
közepére bojtot varrnak. Ezt is készítik cifrábban is, duplapántlikával 
(234. kép; 124. fénykép). Legdíszesebb a Nádas menti főtípus: a nagy- 
rózsa és nagyszarufa mellett két kisrózsával, illetőleg kisszarufával (235. 
kép; 126. fénykép). Ennek is gyakori a duplapántlikával készülő vál- 
tozata (236. kép; 125. fénykép). 


A harisnya és a surc. A férfiviselet darabjai voltak, napjainkra azon- 
ban gyakorlatilag teljesen eltűntek, még a ládákban féltve őrzött ruha- 
darabok között is csak egészen ritkán találjuk meg őket. Egyik-másik 
adatközlő mint legalább száz éves emlékről beszélt a harisnyáról, ez azon- 
ban nyilvánvalóan túlzás, hiszen a régi családi fényképeken is látható, 
hogy a század elején, az első világháborúig még megvolt. A surc pedig 
csak a negyvenes évek végén tűnt el teljesen. 


1. A harisnya posztónadrág volt, szabásában és színében a székely 
harisnyához hasonló. Háziszőttes posztóból kézzel varrták. A hétköznapi 
viselő harisnya szürke posztóból készült, az ünneplő fehér volt. Ez utób- 
binak az összevarrásaiba különböző, unnyi széles posztócsíkokat erősítet- 
tek. A csíkok színe, kombinációja falvanként is részben eltérő volt, de 
inkább az életkor szerint mutatott eltéréseket. Általában piros és fekete 
csíkok váltakoztak: Az idős emberek harisnyájában egyetlen fekete csík 
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230—236. kép. A pántlikáskötény főbb típusai a sarok díszítése alapján 


 
230. kép. Rózsás: 
a. pántlika, b. rózsa 


231. kép. Szarufás: 
a. szarufa, b. rózsa 


232. kép. Szarufás 
duplapántlikával 


 
 


 
233. kép. Duplaszarufás 
(Almás menti típus): 
a. kisszarufa, b. bojt 


234. kép. Duplaszarufás 
duplapántlikával 


235. kép. Két kisszarufás: 
a. kisszarufa, b. kisrózsa, 
c. nagyszarufa, d. nagyrózsa 


 
 


 
236. kép. Két kisszarufás duplapántlikával 


 
 


volt, Magyarvalkón a fiatal, nős férfiakéban piros, a legényeké pedig 
mindenütt három, öt vagy ennél is több rëndës volt. Zsobokon két piros 
csík közé sárgát varrtak, Magyarvalkón feketét. Türében és más Nádas 
menti falvakban szintén piros és fekete váltakozott, de nem volt ritka 
az öt-, sőt nyolcrëndës harisnya sem. Egyes pontokon, mint például Mé- 
rán, rátétdíszeket is alkalmaztak: kutyás, tulipántos, hòrgas mintákkal 
díszítették a harisnya különböző részeit. 
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237. kép. Háromőtís 
(Ferencz — Palotay 1940. nyomán) 


238. kép. Ingráncolás 
(Ferencz — Palotay 1940. nyomán) 


 


 
239. kép. Átcsavarás (Ferencz — Palotay 1940. nyomán) 
 


 
240. kép. Kocka 
(Ferencz — Palotay 1940. nyomán) 


241. kép. Darázs 
(Ferencz — Palotay 1940. nyomán) 


 


 
242. Darázs (díszesebb változat) 
(Ferencz — Palotay 1940. nyomán) 
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2. A surcot a bőgatyával együtt viselték. Általánosabb használatban 
a szó a vászonból készült, hímzés nélküli munkakötényt jelöli. Ezért is 
válik gyakran szükségessé, hogy az ünnepi ruhadarabot cifrasùrcként 
(a Nádas mentén: -ruhaként) emlegessék. A férfiak a vékony anyagból 
készült, apró virágmintás kötényeket szerették. A Nádas mentén elég 
gyakori volt a szö̀rsúrc, Mérán még selyemből is készítették. Inaktelkén 
a sárgaszőyr és a kö̀rmösszőr ruha volt divatos. 


Nyárszón a vőlegény surcának tiszta fehérnek kellett lennie. Nagy- 
kapuson a pirosat szerették fekete csipkével az alján és két kicsi síma- 
kötíssel. Általában mindenütt varrtak bele két keskenyebb kötíst, rán- 
colták is (de nem darázsolták). A Nádas és a Kapus mentén az ājára 
csipkét tettek, vagy több rendű hajtást (fodòr, bodor, redő) varrtak. 


A BŐRHÍMZÉS 


A szűcsmesterségnek a teljes leírása külön dolgozatot igényelne, és 
ennek keretében kapna helyet a bőrből készülő ruhadarabok bemutatása. 
A gyűjtött anyag lehetővé is tenné ezt a részletező leírást, ám a szűkebb 
témánkhoz és a terjedelmi arányokhoz ragaszkodva ezúttal meg kell 
elégednünk azzal, hogy csak magát a hímzést és részben a rátétdíszeket 
mutassuk be. 


1. Az idők folyamán két fontos központja alakult ki Kalotaszegen a 
szűcsmesterségnek: Bánffyhunyad és a kutatóterületünkön kívül eső 
Gyalu. A ma élő és részben még a mesterségben dolgozó szűcsök kivé- 
tel nélkül e két központ valamelyikében inaskodtak: a felszegiek Bánffy- 
hunyadon, a Nádas és a Kapus mentiek meg a gyerővásárhelyi születé- 
sű almási mester Gyaluban. Az utóbbi két-három évtizedben ez a kis- 
mesterség is hanyatlásnak indult: a régi mesterek közül többen más fog- 
lalkozást választottak, és azok is, akik még mindig ebből élnek, a régebbi 
hímzett mintákról mint inaskori emlékről beszélnek. A bánffyhunyadiak 
szövetkezeti műhelyben dolgoznak, a többiek: Szentkirályon, Gyerőmo- 
nostoron, Almáson, Inaktelkén, Kis- és Nagykapuson kisiparosként. A 
türei és a nyárszai szűcs más mesterséget folytat, Vistán és Mérán pedig- 
— és még néhány Nádas menti faluban, ahol ragaszkodnak a hímzett 
mellrevalókhoz — egy-két idősebb asszony vállalkozott rá, hogy a szűcs- 
hímzés mintáit vászonra rajzolja, és az eredeti öltésekkel kihímezze (ezt 
néha gyöngyhímzéssel egészítik ki). 


2. A bőrhímzés alapanyaga a kikészített júbűr vagy báránybűr. Ré- 
gebben inkább fehéren varrták ki, a Felszeg környékén lakó románok 
ma is ezt szeretik leginkább. A kalotaszegi szűcsök azonban kivétel nél- 
kül festik a bőrt. A festík részint növényi eredetű: dijófa-, almafa- vagy 
eperfagombából főzik, részint pedig üzletből vásárolt szervetlen festék- 
anyag: analin (It, Kszt). 


A fáról leszedett taplót darabokra törik, majd felfőzik. Aztán kézzel 
kiszorítják belőle a levét, ehhez adják hozzá, hogy erősítsék, a bolti 
festékanyagot, majd újra felfőzik. Amikor festenek, a festéknek lan- 
gyosnak kell lennie: annyira hűtik le, hogy bírja a kéz. Ha túlságosan 
meleg, összehúzza a bőrt, de a hideg festék sem jó, ezért festés, közben 
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243. kép. Leányos görginás mellrevaló: a. váll, b. szerelés, c. ződelís, d. karőltő, e. ökörszëm, 
f. cikkescsillag, g. forgócsillag, h. almásolás, i. szimpla görgina, j. boglár, k. szarkaláb, l. nyak, 
m. gomb, pityke, n. csipke, o. ringli, p. parasztya 
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244. kép. Leányos koszorus mellrevaló: a. szekfű 
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245. kép. Férfi koszorus mellrevaló: a. koszoru, b. nefelejcs 
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246. kép. Kétrëndës csillagos mellrevaló 
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időnként újra melegítik. Kétszer végzik el a festést, a második után 24 
óráig állni hagyják a bőrt, majd egy szövettel bevont hónyājvassal le- 
dörzsölik a festékport, a hòrgolóvassal pedig kifényesítik. Rendszerint 
barnára festik: néha egészen világosra, sárgásbarnára, máskor (pl. Almá- 
son) sötétre, ritkábban bòrdóra. 


3. Festés után kiszabják a ruhadarabot: a kozsókot vagy a mērevalót. 
A kozsók — mint ismeretes — combközépig ér, ujja és gallérja is van 
(a széleit plüss vagy prém díszíti). A díszítése és a szabása nem egyfor- 
ma: van hímzés nélküli (sőt ma már ez a gyakoribb) és selyemmel hím- 
zett. Rendszerint öt bőrből szabják ki, és ezt követően rajzolják rá az 
egyes részekre a motívumokat: virágokat, róu̯zsákat. A hímzés csak a 
széleket díszíti a rátétdíszekkel együtt. Miután kihímëzték (kivārták), ösz- 
szeállítják. A rátétdíszek, amelyeket együtt szerelísnek neveznek (Va), 
szintén növényi motívumok: boglár, tulipánt, rózsa. 


4. A mēreváló vagy tyëptár (Bh, Kf, Mv, Nk; román eredetű ter- 
minus) ujj és gallér nélküli ruhadarab. Egyszerűbb, hétköznapi viseletre 
készült változata hosszabb, hímzés nélküli, oldalgombolós (egyes fal- 
vakban, pl. Körösfőn, csak ezt nevezik tyëptárnak). A hímzett cifra- 
mèrevaló (Sz) csípőig ér, télen és nyáron egyaránt hozzátartozott az 
ünnepi viselethez. Két juhbőrből vagy három báránybőrből szabták ki. 
Ezt később néhány faluban felváltotta a bársonymērevaló, a Nádas men- 
tén pedig már kanavászra varrják (Vistán ezt még bőrrel is kibélelik, Mé- 
rán azonban csak a hímzés emlékeztet a régi szűcsmunkákra: 127. fény- 
kép). 


A mellrevaló fajtáit elsősorban aszerint lehet elkülöníteni, hogy a 
női vagy a férfi viselet darabja-e, másodsorban pedig a domináns dí- 
szítőmotívum alapján. Így van nőji koszorus mērevaló (130—1. fénykép) 
vagy leányos koszorós (244. kép) és férji koszorus (245. kép). Aztán 
lëányos gö̀rginás (243. kép), kétrëndës csillagos, amelyet csillagminták 
díszítenek (246. kép) és csillagos mērevaló, amelynek a parasztja csillag 
alakú (132—3. fénykép). 


Az egyes mellrevalótípusok elnevezéséből is megállapítható, hogy 
a kedvelt díszítőelem a görgina (130. fénykép) és változatai. Bánffyhu- 
nyadon és Almáson gyakori a dupla-, illetőleg a koszoruzsgörgina, szent- 
királyi hímzésen fordul elő a szìmplagö̀rgina (243. kép). Néha még a gör- 
gina részeit is megkülönböztetik: a belül lévő tincseket, a süvegnek neve- 
zett tetejét és rajta a zöldes díszt, a hòrgast. 


A rózsa változatai közül leggyakoribb a mèrevalórózsa (T, V) vagy 
fòrgórózsa (Kszt, Nk; 127, 134. fénykép), amelyet Szentkirályon ökö̀r- 
szëmnek is neveznek. Van ezenkívül csillagrózsa (It, Kk, T, V; 134. fény- 
kép) vagy kúrvarózsa (V), tincsësrózsa (Kk; minden tincsét más színűre 
varrják), aztán kerekrózsa (Mé, V), kisírásos öltéssel hímzett ùrkosrózsa 
(Mé; 127. fénykép). 


A csillag (Bh, Gyv, Kk) a csillagrózsához hasonlít (131. fénykép). 
Ennek is van cikkëscsillag nevű változata, aztán kerekcsillag (Bh, Kszt), 
forgòcsillag (Kszt; 243. kép). Ennek a motívumnak a fontosságát az olyan 
mintaelnevezések is jelzik, amelyek a mellrevaló egész díszítésére utal- 
nak: leányos csillagos, ëgyrëntcsillagos (Kszt) stb. 
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A levél többnyire töltelékelemként szerepel (129. fénykép). A szëkfű 
különleges formája nagyobb felület díszítésére alkalmas (244. kép). Ki- 
sebb, de szintén gyakori motívum a szarkaláb (243. kép), a nefelèjcs, a 
boglár meg a bimbó és változatai (kö̀rmözsbimbó, keregbìmbó). A koszoru- 
nak tulajdonképpen nincs pontosan meghatározott formája, így tetszés 
szerint alkalmazható nagyobb, de rendszerint keskeny felületek kitöl- 
tésére (245. kép). 


Hímzőfonalként eredetileg élénkebb színű hárászt használtak, ké- 
sőbb kizárólag sejmet. Az előre kirajzolt mintákat rendszerint a szűcs 
felesége varrta ki. A mai mèrevaló hímzése fekete egy-egy sárga ponttal. 
A csillagmintákat régen is inkább feketével hímezték, a görgina egyik 
tincse piros, a másik fekete volt (23. színes fénykép). A levél, szőlőlevél 
színe ződ, de a piros sokféle árnyalata sem hiányzott a rózsák, szëkfűk 
színezéséből: világospiros, bòrdópiros, aztán a róu̯zsaszín, bòrdóu̯, sötét- 
bòrdó, metyszín. 


5. A hímzés befejezése után összeállítják a mellrevalót, majd vize- 
sen egy deszkára szegezik a megfelelő méret szerint kinyújtva, mivel az 
öltések összekucoritják a bőrt (Gym). Ezt követi a rátétdíszeknek a szé- 
lekre való felerősítése, a szerelís, amely egyben a szélek kopását is aka- 
dályozza a mellrevaló alján, elején, nyakán, és a karö̀ltőjénél (243. kép). 
Ennek egyik fontos mozzanata az almásolás (243. kép). Az almásólóval 
félkör alakú mintájú szegélydíszeket vágnak fekete vagy piros bőrből, 
majd körben a mellrevaló széleire ragasztják (Kszt). Szegőnek lagbőr, 
lagvászony vagy plüss is használatos. Az almásolást rendszerint szirony- 
nyal (vékony, zöld színű irhabőrrel) varrják le, lëszírnyozzák. Ezt a mű- 
veletet és a létrehozott díszt nevezik juhászolásnak vagy írhászolásnak 
is (ez szóvegyüléssel keletkezett az irház és a juhászol terminusokból). 
A tacsmolás (Bh, Va) ennél díszesebb varrás: fonottasan végzik, két szi- 
ronyszállal: egy feketével és egy zölddel, két rend almásolás között. 
Szirony helyett hárászt is használtak néha. Utolsó mozzanatként kerül 
sor a gomb (pityke) meg a sárga és fehér színű, szintén díszként szolgáló 
ringli felerősítésére (243. kép). 


A MINTÁK KOMPOZÍCIÓS STRUKTÚRÁJA 


A hímzések elemi egységei, jelei rendszert alkotnak. A rendszeren 
belül elkülönül a paradigmatikus (memoriális) és a szintagmatikus szint. 
A paradigmatikus szinten külön csoportokat alkotnak az alapanyagok, 
a színek, a technikák és a motívumok. Ez utóbbiak rendeltetésüknek 
megfelelően lehetnek: a) dekoratívak, b) tagolók, c) térkitöltők és d) ke- 
retezők (szegélydíszek). A csoportok között nincs merev határ: ugyanaz 
a motívum, egyedül a méret megváltoztatásával, lehet központi deko- 
ratív elem vagy csak szegélydísz, esetleg térkitöltő (pl. egy rózsamotí- 
vum). A szálszámolásos technikában az egyes motívumok funkciója is 
kötöttebb, kevesebb a funkcióváltási lehetőség a paradigmatikus szint 
csoportjai között. A megnevezés is többnyire ezt veszi alapul: a jellemző 
motívumot. Az analítikus gondolkodás részekre bontja a mintát, kiemeli 
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a jellemző (vagy jellemzőnek vélt) mintaelemet, és annak a neve lesz 
a mintanév alapszava (pl. pávás az 58. fényképen). 


Szintagmatikus szinten az elemi jelek szerveződését megszabja a 
varrottas funkciója és a hímző személy mesterségbeli tudása. Az eszté- 
tikai értéket a dekoratív tárgyakon nagymértékben a technikai tökéle- 
tesség határozza meg: a munkavégzés automatizmusa és az ellenőrzés 
automatizmusa, ami különösen a geometrikus formák esetében lénye- 
ges, egyenes vonalakat, ritmikus rendet eredményez. F. Boas feltétele- 
zése szerint valószínűleg a technikai tudás és a virtuozitás terjesztette 
el az egyenes vonalakat és a szabályos görbéket (kör, spirális) a díszítő- 
művészetben (Boas 1975. 138—40). 


Az elemi jelekből alakulnak a közösségtől hagyományként megőrzött 
szabályok szerint a hímzések mintái, illetőleg maguk a hímzések. A meg- 
lehetősen kevés számú elemből az alapvető szabályok „rekurzív“ alkal- 
mazásával végtelen sok kombináció alakítható, tehát maga a hímzés 
folyamata generatív jellegű. Ezzel analóg folyamat a hímzésre vonatkozó 
terminológia kialakulása, lévén a szóalkotás folyamata is generatív jel- 
legű. 


Ismeretesek azok a szabályszerűségek, amelyek a színek, az alap- 
anyag, a technika megválasztására vonatkoznak (egyetlen szín a varrot- 
tason, az öltözeten meghatározott színkombináció stb., a varrottasokon 
homogén technika: azonos típusú öltések stb.). 


A kompozícióra vonatkozó paradigmatikus szabályszerűségnek te- 
kinthetjük a szimmetriára való törekvést. A szimmetria mint alapvető 
rendezési elv többféle formában jelentkezik: leggyakoribb a tengelyes 
szimmetria. Ezen belül a horizontális szimmetria van túlsúlyban: az ele- 
mek a tengely jobb és bal oldalán helyezkednek el. Ez különösen virág- 
mintákon gyakori: közismert az a reneszánsz kompozíció, amelyen a vi- 
rág szára a függőleges szimmetriatengely (7. színes fénykép). A madár- 
ábrázolások megszokott kompozíciója a tükörképszerű horizontális szim- 
metria (114. kép). Ritkább a vertikális szimmetria, amely alsó és felső- 
részre osztja a kompozíciót. A szimmetriatengely ebben az esetben rend- 
szerint egy egyenes vonalú dísz vagy csak képzeletbeli vonal. Különösen 
régebbi párnamintákon, illetőleg párnákról másolt mintákon dominál ez, 
ahol a párnavég tűrési vonala volt a szimmetriatengely (77. kép). Gya- 
kori a centrális szimmetria is, amikor a szimmetrikus mezők sugarasan 
rendezettek. Ezek a sugarak szintén lehetnek ágak vagy vonalas átlók 
(89. kép). A megszokott szimmetria helyett sok esetben figyelhető meg 
a két szimmetrikus oldal megfordítása: ami jobboldalt felül van, bal 
oldalon alul esik (80. kép). Dinamikusabbá teszi a kompozíciót a körben 
haladó ritmikus ismétlés (87. kép). Bár a szimmetria alapvető rendezési 
elvnek tűnik, nem állítható, hogy ne volnának aszimmetrikus kompozí- 
ciók is, főként olyan varrottasokon, amelyeken eltérő típusú motívumo- 
kat kombinálnak (31. fénykép). 


Igen lényeges kompozicionális elv a ritmikus ismétlés is. A megle- 
hetősen sztereotip, unalmas munka időbeni ritmusa tevődik át térbe: 
az öltések ritmusába, az öltések ritmusa az ismétlődő motívumok ritmu- 
sába, a motívumok ritmusa a kompozícióéba. A mozdulat ritmikus ismét- 
lése alakul át a forma szabályosságává. Általában gyakoribb a forma, 
mint a színek ritmusa, hiszen a varrottasok jórészt egyszínűek. Ruha- 
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hímzéseken, mint pl. a kötény bokorkötésen, a formák ritmusát hang- 
súlyozza, néhol élénkíti a színek szabályos ismétlődése (20. színes fény- 
kép). A. ritmus leginkább a végtelen sorokban nyilvánul meg (pl. a kö- 
téseken: 1—7. kép). 


Esztétikai szempontból is fontos a kompozíció arányossága. Az ará- 
nyosság alapja a díszítendő felület tagolása. A tagolás elemi szintje a 
szálszámolásos hímzések egy öltésnyi egysége: az akasztalat. A tagolást 
szolgálják a geometrikus díszeken az átlók, egyenes és párhuzamos vo- 
nalak stb., szabadrajzú hímzéseken a virágminták szára, ága, a hullám- 
vonalszerű indák stb. Gyakori a felület arányos felosztása mezőkre, ame- 
lyeknek a díszítése teljesen egyforma (pl. a 12. színes fényképen). 


Az arányossággal együtt jár a kompozíció világossága, harmóniája. 
A harmónia és az arányosság megnyilvánul a motívumok tömörítésében, 
a tömör foltok arányos elosztásában, a színek kombinációjában. Ezekben 
a díszekben feloldódnak a vonalak: csak tömör foltok tűnnek ki relief- 
szerűen az alapanyagból (4. színes fénykép). 


Hagyományosan bizonyára nem volt alapvető szintagmatikai szabály 
a kompozíció lezárása szegélydíszekkel, csak abban az esetben, ha a sze- 
gélydísznek gyakorlati funkciója volt: védte a kopástól, a foszlástól a 
lepedő vagy az abrosz szélét. Ma is vannak egészen nyitott (a szegélyen 
le nem zárt) kompozíciók, és valószínűleg ezek a régebbiek (10, 12. fény- 
kép). Fokozatosan alakult ki a gyakorlati funkció nélküli szegélyek var- 
rása, míg némely kompozíció eljutott a teljes zártsághoz: ezen a köz- 
ponti motívumokat teljesen körbeveszi a szegélydísz, mint keret a képet 
(91. kép). A szegélydísznek a kerettel való összevetése nem puszta ha- 
sonlat: a teljesen zárt kompozíciók kialakulására bizonyára hatással volt 
a képzőművészeti alkotások bekeretezésének gyakorlata (vö. Schapiro 
1975). 


A szintagmatikai szabályszerűségek, általában az elemi jelek hasz- 
nálata szempontjából nem hanyagolható el a kompetencia és a perfor- 
mancia viszonya. Kétségtelen, hogy a népművészetben a kompetencia, 
a kötöttség dominál. Ez azonban soha nem jelentette az inventivitás és 
a kreativitás teljes hiányát. Ellenkezőleg: a legkiválóbb mesterek tuda- 
tosan szembehelyezkednek a másolással, alacsonyabb rendű munkának 
tekintik. A fejlődés is, legalábbis Kalotaszegen, abba az irányba haladt, 
hogy a technikailag jól képzett, virtuóz művészek egyéni képességeiket 
is egyre inkább kibontakoztathassák. Ez a törekvés szabta meg a népi 
hímzés változásának irányát a teljesen kötött vagdalásos technikától az 
ábrázolást és az egyéni kompozíciót egyre inkább lehetővé tevő kereszt- 
szemes, illetőleg szabadrajzú technikák felé. Ezért szoríthatja háttérbe 
a kora középkori geometrikus mintakincset a reneszánsz virágornamen- 
tika, ezért hagy maradandó nyomokat a török indás, leveles díszítés. A 
fejlődés azonban, amint éppen napjaink népművészetének helyzete mu- 
tatja, nem határtalan és nem veszélytelen: a formák és a színek burján- 
zásával nem tart lépést az egyéni mesterségbeli tudás fejlődése, nincs 
kellő önellenőrzés, és ma már a közösség véleménye se szabja meg a 
határt. Ehhez járul a rendelők ízléséhez való alkalmazkodás, — de mind- 
ez már nem a népművészet, hanem a giccs kérdéskörébe tartozik. 


Ezek a változások szemiotikai szempontból a pragmatikát érintik. 
Ismeretes, hogy egy jelcsoporton belül a változás iránya jól meghatáro- 
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zott. A viseletről tudjuk például, hogy a kevésbé látható, kevésbé feltűnő 
jelcsoporton kezdődik a változás: a lábbelivel, folytatódik az alsóruhával, 
aztán a felsőruhával, a fejrevalóval, és befejeződik a hajviselettel. A 
kivetkőzés folyamata tehát akkor ér véget, amikor a falusi lány szinte 
jelképes aktusként levágatja a haját. A varrottasokon is kimutatható 
egy meghatározott sorrend: a hímzővászon és a hímzőfonal változik meg 
legelőbb (néha kényszerű okokból is), aztán a szín; új elemekkel keve- 
redik, elbizonytalanodik, uniformizálódik a technika; ezt követően meg- 
bomlanak a formák, a kompozíciók és a motívumok (a szintagmatikai 
szabályok), és végül a jelek jellege is átalakul (vagy jel voltuk meg is 
szűnik). Mindez persze már nemcsak a mikroszemiózist érintő folyamat: 
a makroszemiózis szintjén is megváltozik vagy eltűnik a hímzett tárgy 
korábbi gyakorlati funkciója, és esztétikai értékéből is veszít. 
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