
Gál Irma 

 82 

GÁL IRMA 

Adalékok a fonákján varrott gyimesi 

változatokról 

A Gyimesi-havasok „vadvirágainak” egy funkcionális csokrát csodálhatjuk meg 

Vákár Katalin: A Gyimesi fonáján varrott c. könyvében (JÁNOS Pál előszavá-

val, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999.), melyet nagy értéknek 

tartok, mert egy ősi, csodálatos, archaikus, valamikor szimbolikus értékkel bíró 

mintakincs-esokrot mutat be, s ad át a szépet, ősit kedvelőknek követendő pél-

daként, hangsúlyozva az egyszerűség esztétikai értékét. 

Ugyanabban az időben látott napvilágot Magyarországon a békéscsabai VI. 

Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia (1996. október. 2-4.) anya-

gában egy tanulmány és mintaválogatás a gyimesi női- és férfiingek hímzésmin-

táiról (Az együttélés évezrede a Kárpát-medencében, Békéscsaba-Debrecen 

1998). Biztos, hogy többen foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hisz megéri a fáradt-

ságot. Én több mint 10 éve tanulmányozom Gál Magdolna és Antal Mária közel 

400 darabból álló mintagyűjteményét. (Vákár Katalinnak a Csíkszeredai Múze-

umban lévő és Gál Magdolna és Antal Mária gyűjteményén kívül még más ha-

sonló gyűjteményekről is hallottam Gyimesben, bár jól lehet méreteiben kiseb-

bek, de dokumentálhatók.) A helyszínen beazonosítottam a hagyományőrzők 

véleményét, értékelve a szájhagyományt, nyomon követve az ezzel kapcsolatos 

szakirodalmat, és kísérletezve a minták megvarrásával, megszövésével. tovább-

fejlesztésével sikerült mintegy 50 újat létrehozni.  

Közben természetesen nem feledkezve meg a bemutatásáról sem. Így került 

sor Gyimesben, Antal Mária csángó szobájában a szárhegyi Szépteremtő kaláka 

tagjaival való megbeszélésre, Békéscsabán 1996-ben az anyag bemutatására, 

amelyet követett a gyűjtés módszertanáról szóló dolgozat közlése llyefalván a 

III. Csángó Konferencián 1998-ban. E kérdés tisztánlátásában nagyot segített 

Budapesten a Néprajzi Múzeumban megtekintett Udmurtok és Marik c. kiállítás, 

majd ugyancsak ott nemzetközi összefogással megrendezett: Rokon népek, ős-

hazák c. kiállítás katalógusának a tanulmányozása dr. Csilléri Klára jóvoltából. 

Így válhatott valóra, hogy e kérdésben nem elszigeteltségében fogalmazódtak 

meg a meglátásaim, hanem egy szélesebb összefüggésben. Ezek után úgy látom, 

hogy nem volna ildomos, ha elhallgatnám meglátásaim, mellyel úgy érzem, hogy 

segíthetek a továbbkutatásnál e kérdés szélesebb körű boncolgatásában. Mivel 

mi a női- és férfi ingek motívumkincsét nem csak egy technikának  – a fonáján 

varrottnak – a szemszögéből kutattuk hanem összességében, így a megfogalma-

zásaim is erre vonatkoznak. Ezek után észrevételeim a következőkben összege-

zem: 
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1. Dr. Gazda Klára szerint a gyimesi csángó motívumkincsben egy felbomlá-

si folyamat következett be, ahol még nem történt meg a visszarendeződés, s ez-

zel magyarázható a határtalan sokszínűség, tarkaság, mert eredetinek csak az 

egyszínű mintákat tartják. Ezt az állítást én is határozottan osztom, de a sokszí-

nűségben – ismétlem a sokszínűségben és nem a tarkaságban – még egyebet is 

észleltem, amit az alábbi megállapításaimmal is igazolok. 

2. Gyimesben az uralkodó geometrikus szalagdíszítésben változatos szerke-

zet figyelhető meg, amely meghatározó jellegű úgy az egyszínű mint a színes  

„mustrák” estében. Így megkülönböztethetőek: 

a.) Amikor a „mustrák” egy-két, vagy több hímből állnak és így az ismétlő-

dés is egy-két motívum vagy motívum-csokor rendszeres váltakozásából áll. 

b.) Amikor a „mustrák” között valamilyen választó, összekötő vonalat al-

kalmaznak az ismétlésben: csillagot, fogat, vízfolyást, lépcsőt; keresztek, pontok, 

vonalak ferde vagy tört-ferde sorát. Ezáltal a geometrikus szalagtért még jobban 

kiemelve, természetes a variálódásban a színek kombinációit is felfedezve.  

c.) A díszítésben kiképzett rombusz, romboid, trapéz, négyzet, téglalap, há-

romszög vagy ezek páros alakzatait változatos formában alkalmazzák: egymás 

mellé helyezve, tővel-heggyel, szembefordítva stb. 

3. Több évtizede tanulmányozva a fejtős rokolyák színvilágát és szimbolikus 

jellegét jöttem rá, hogy ezek sok közös vonást tartalmaznak a  gyimesi csángó 

varrottas ingek színvilágával. Az analógiát a következőkben látom: 

a.) Az egy vagy több színnel varrott csángó ingeknél is létezik éppen úgy 

mint az alfalvi rokolyáknál a gyászos, böjtös összeállítás: tiszta fekete, fekete -

kék, fekete-lila, fekete-kék-lila, fekete-bordópiros. 

b.) A kor szerinti megoszlás: öregasszonyos a fekete-kék-sárga drappal bar-

nával kombinálva. Menyecskés: a piros-barna, kék-zöld. A leányok a piros-

kéket, piros-feketét kedvelték. Ez a színhasználati szokás maradt  fenn az idős 

asszonyok tudatában – állította 1995-ben Antalné László Mária 85 éves gyimes-

bükki varró. Nem csoda ez a nagy hasonlóság, hisz a csángók interetnikus kap-

csolatainak a kimutatásával bizonyossá vált, hogy a Gyimesbe Csíkból, Gyer-

gyóból, Háromszékről kitelepedett „elcsángált” székelyek vitték magukkal a 

színharmóniát és a hozzá fűződő szokást. 

4. A női ingeknél úgy a florális, mint a geometrikus (bár az utóbbi kevés 

számban van, mivel ez főleg a férfi ingekre jellemző) díszítésűeknél egy ingen 

belül ugyanaz a szalagsor található meg úgy a felkaron, mint a tászli alsó szélén, 

csak az utóbbi mérete keskenyebben. 

5. A kutatás során találtunk sok olyan esetet, hogy ugyanazt a motívumot 

megvarrták fonáján varrott vagy keresztszemes technikával. Az utóbbi esetben 

többnél a nyugatról származó holbein öltést is belekombinálva. Vagy egyszerűen 

szőve, szedettesen készítették el. A szövéssel való elkészítés régi módja volt a 

cifrahímes-szedettes. Ebben az esetben a cifrahímesből két mintát: az aprókoc-

kást és a borshímest alkalmazták. 

6. Ami a gyimesbükki varrókat illeti: mégha sokszor elbújva, nagy titokban 

készítették el ingeiket, még akkor is sokan igénybe vették az „előíró, kikezdő” 
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asszony munkáját. Ilyen híres „kikezdő” asszonyként tartották számon Bodor 

Fülöpné született Tankó Etelkát, aki 1995-ben, ottjártamkor 86 évet töltött és 21 

éves korától segítette a mások ilyen irányú munkáját.  

A csángók körében az ingek az érdeklődés középpontjában álltak. Az új in-

geket „Odamejjékelődve, mint Jánkér az ördöghöz” számba is vették „megmust-

rálták, hogy kivel szemel, hány aszalt, mekkora a sánta arasz”,  még a gyerme-

keknek varrt, „duligák” sem voltak kivételek. Bár a hosszú gyermekingek díszí-

tésére fordítottak a legkevesebb gondot. Ezekre rendszerint keskeny és tarka hím 

került, mindenféle maradék. anyag felhasználásával. 

7. Végül egy elvi kérdésre szeretném felhívni a figyelmet. Mégpedig, hogy 

ez a mintakincs a nép kollektív terméke-e, vagy egyes személyek kollektív ízlés 

szerint előállított terméke? A néprajzi kutatás bebizonyította a népművészetben 

az utóbbi állítás helyességét. Ez alól ez a gyimesi mintakincs sem kivétel szerin-

tem. Igaz, mindenkinek az ízlése szerint születtek a darabok, mindenki akarta 

varrni, még azok is, akik nem értettek hozzá. Ezek jól-rosszul másolták a látot-

tak alapján (ebben a folyamatban besegített az összerakott közös szapuló is), 

persze nem adva semmi újat hozzá. Ezzel magyarázható, hogy a mintakincs 

technikája sok hibát tartalmaz, mivel dinamikus sztereotípiává nőtte ki magát 

(számolás nélkül tűhegyre vették a szálakat, nem számítva, hogy eggyel több-e 

vagy kevesebb a kelleténél). Részben ezzel a nagy igyekezettel magyarázható a 

színekben történt felbomlás is. Mivel nem történt meg a kiértékelés, a pozitív 

példák értékrendjének győzelme, így a visszarendeződés is várat magára. 
 

                                        
 

a. RÓZSÁS (tászlin)      (felkaron) b.) GYÜMÖLCSÖS (felkaron) (tászlin) 

 Gál Magdolna gyűjtése, 1972. (családi örökség) 

 
FORGÓRÓZSÁS változatok; 

a.) Egyszínnel, tört-ferde elválasztóval 

b.) Piros-kék színnel, tört-ferde elválasztóval 

c.) Kék-zöld színnel, tört-ferde elválasztóval 

Gál Magdolna gyűjtése (családi hagyaték) 
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BETŰSÖK: 

a.) X-es egyszerű, ismétlés egyszínnel 

b.) C-s két váltakozó mustra egyszínnel 

c.) E-s két váltakozó mustra választóval, egyszínnel 

Antal Mária. gyűjtése (családi örökség) 

 

 

 

 

 

 

 
FŰSŰS változatok: 

a.) Választó vonallal, 
romboid alakzatban, piros-kékkel (ferde vonallal) 

b.) Ferde pontsorok között vízfolyásos választóval piros 
alappal, a fűsűk kék színű rombusz alakzatban 

c.) Három fűsű ferde pontsorok között csillagos választóval, 
egyszínűen 

d.) Kicsi fűsű, választóval, egyszínnel 

Antal Mária gyűjtése (családi örökség) 

 

 

 

 
UGRÓKUTYÁS változatok: 

a.) egyszínnel, ferde pontok és vonalak választójával 

b.) fekete-kék színnel, ferde pontsorok között vízfo-
lyásos választóval, a kutyák trapéz alakzatban 

c.) egyszínnel, ferde pontsorok között csillagos vá-
lasztóvonallal 

d.) egyszínnel, választóvonallal 

Antal Mária gyűjtése (családi örökség) 
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a.) BÉKATEKNŐS 

b.) CSILLAGOS 

Gál Magdolna gyűjtése, 1977 (családi örökség) 

 

 

 

 

 

 
Továbbfejlesztett FORGÓRÓZSÁS 

(caklcenyes) 

Tervezte: GáI Irma, 1994-ben 

 

 

 

 

 
a.) Továbbfejlesztett 
FORGÓRÓZSÁS (sávos) 

b.) Továbbfejlesztett FORGÓRÓZSÁS (sarokdísz) 

Tervezte: Gál Irma, 1989-ben 

 

 

 

 

 
a.) 'Továbbfejlesztett SZÍVES 

b.) Továbbfejlesztett E-betűs  

Tervezte: Gál Irma, 1990-ben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Továbbfejlesztett minta (sávos) 

Továbbfejlesztett minta (sarkos) 

Tervezte: Gál Irma 1995-ben 
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a.) Továbbfejlesztett minta (sarkos) 

b.) Továbbfejlesztett minta (mintás) 

Tervezte: Gál Irma 1988-ban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.) Továbbfejlesztett Z-s (sávos)  

b.) Továbbfejlesztett S-es (sarkos) 

Tervezte; Gál Irma, 1989-ben 

 

 

 

 

 
a.) Továbbfejlesztett PÁPASZEMES (sávos)  

b.) Továbbfejlesztett PÁPASZEMES (sarkos) 

Tervezte: Gál Irma, 1988-ban 

 

 

 
 

Helyi kifejezések: 
duliga = hosszú gyermeking, de meztelen lábszár is 

fűsű = fésű 

hány aszalt ? = hány szélből áll? 

jánkér = a cigányok sánkérnak mondják, nemi betegség 

kinek szemel? = kiéhez hasonlít? 

mustra = hím, de számba vesz, megtekint 

odamejjékelódve mint Jánkér az ördöghöz = helyi szóláshasonlat 

odamejjékelődik = odasimul, odasomfordál, odahajol 

sánta arasz = hosszmérték az ingek karöltőjének kijelölésére 

szapuló = az ingek tisztításának, mosásának közös módja, az  egynemű szőttes, varrottas, 

tisztításának szebb, tisztább lehetősége volt biztosítva vele (ruhatisztítási mód. Kádba össze-

rakják az egyszínű fehér ingeket. Forró lúgot öntenek rá, amely a kád alsó részén lévő lyuk-

nál kifolyik. Újból felforralják és ráöntik, ezt megismétlik 10-12-szer, majd engedik, hogy 

kihűljön a ruha. Ez alatt megkel, és alkalmassá válik a patakon való kitisztálásra)  

tővel = tűvel  

 


