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– Hasonmás munkák készítésénél mi jelenti a legna-

gyobb kihívást?

– Először is alaposan dokumentálódni kell, hogy 
hiteles kézimunkával állunk-e szemben. Utána a hason-
mást egyszer rajzban kell megszerkeszteni. A használat 
miatt ugyanis a régi kézimunkák elveszítik szabályos 
vonalvezetésüket, a girbegörbe vonal más jelentéssel bír, 
a virágok szárai, levelei meghatározott dőlésszögben 
kell legyenek, meghatározott metszéspontot képezve 
egymással. Ezek olyan jellegzetességét adják az úri hím-
zések világának, amivel tisztában kell lenni, a rajzokon 
pedig e szerint kijavítani, átszerkeszteni. A hímzőszálat, 
ha csak egy picivel is jobban meghúzta hajdan a varró-
asszony, az alapanyag engedelmeskedett, s egy életre 
megpecsételte a hímzett felület sorsát. A minták meg-
rajzolása tehát hatalmas felelősség, akárcsak a színek 
megfejtése. Nem egyszerű az alapanyag-beszerzés sem, 
és bár már nagyon ügyesek a hímzőasszonyok, az első 
harminc munka mindegyikét én kezdtem el, majd ad-
tam át nekik. Mert a hasonmás addig hasonmás, amíg 
lehetőleg ugyanolyan finomságú és színű anyag fel-
használása mellett, ugyanolyan öltéstechnikával kerül 
az anyag felületére az eredeti minta. Sajnos már csak 
műselymet tudunk felhasználni, a skófium is a vegyipar 
terméke; tulajdonképpen valósággal meglovagoljuk a 
vegyiparnak azt az ügyességét, hogy olyan, mint állatok 
közt a majom: mindent le tud utánozni. Nem elég az 
egykori úri hímzéses darabok felkutatása, a minta meg-
rajzolása és az alapanyag megkeresése, a munkát olyan 
kézbe kell adni, akinek van türelme, gyakorlata ahhoz, 
hogy valóban hasonmás munka születhessen.

– Mi lesz a temérdek hasonmás kézimunka sorsa?

– Baráti társaságként indultunk 2006-ban, ma sincs 
jogi személyisége a hímzőkörnek, de az Etnographia 
Gyergyóiensis keretében működik és a Gyergyószárhegyi 
Kulturális és Művészeti Központ által megszervezett 
kézművestáborokban is nyer foglalatosságot. Az indu-
láshoz szükséges anyagiakat a kulturális központ bizto-
sította, így a kézimunkák is ennek leltárán vannak. A 
Lázár-kastély mostanra átkerült magántulajdonba, de 
ez nem vette el a munkakedvünket, ugyanolyan ütem-
ben dolgozunk, mégis emészt a gondolat, hogy mi is 
lesz a hímzéseink sorsa. A munkák az én leltáromon 
vannak, és én mindent el fogok követni, hogy ezeket 
ne egy sarokban, leltári tárgyként kapja meg az utó-
kor, hanem legyenek közszemlére bocsátva. Ezeknek a 
csodálatos szépsége a magyar hímzőkultúra hírvivője, 
nincs tudomásunk arról, hogy valahol a világon még 
készítenének hasonmás kézimunkákat azzal a céllal, 

hogy hatalmas mennyiségben egy helyen látni lehessen 
általuk századok hímzéstechnikájának valóságát. Azt 
remélem, hogy a kastélytulajdonosban jó támogatót 
találunk, aki segít elkészíteni azokat a szobabelső-kellé-
keket, bútorokat, amit nem lehet jólelkű, szorgos kezű, 
hatvanéves asszonyok képességeiből kihozni. Mi már 
elkészítettünk egy baldachinos ágyhoz szinte minden 
kelléket, az ágykészítés viszont komoly munka, komoly 
pénz, akárcsak a szobabelső egyéb tartozékai. Meggyő-
ződésem: minél több hímzés lesz készen, annál inkább 
sikerül késztetni a megvalósítást is a szobabelső teljes 
berendezéséhez. 

– Az úri hímzésben is, mint minden egyébben, szükség-
szerű az utánpótlás…

– Abban ügyködök, hogy kineveljek egy Gránátal-
ma-rügy vagy -bimbó kört, ahová a kislányokat, az uno-
kákat várom. Az ösztönzés abból származott, hogy a Hó-
virág Néptánccsoportnak felajánlottuk, kihímezzük a 
vajdaszentiványi viselet részét képező kötényt, a tánchoz 
szükséges zsebkendőre pedig a táncos lányokkal hímez-
tettük rá a rózsát. Jó hangulatú munka volt, ezért, ami-
kor egy civilszervezet felajánlotta, támogatná iskolások 
úri hímzésre való tanítását, boldogan mondtam igent. 
Nem hittem, hogy ilyen nehéz dolgom lesz, nem sejtet-
tem, hogy a mai 10-14 éves lányok otthon nem tanulták 
meg a kézimunkázás alapjait, van, akinek idegen a cérna 
tűbe fűzése, keresztszemes öltéstípus előtt fonatokat kell 
készítsünk, hogy a szálak minőségét, összhangját meg-
ismerjék. De nem adjuk fel, kineveljük az utánpótlást 
Gyergyószentmiklóson.

 
– Mi lehet a biztató szó a hímzőasszonyok „unokáinak”, 

hogy kedvük legyen átvenni, továbbéltetni a tudást?

– A kézimunkázás meghálálja a vele való foglala-
tosságot. S ezt mi sem igazolja jobban, minthogy ha az 
asszonyok befejeznek egy kézimunkát, és történetesen 
nincs időm újat kirajzolni, telefonon rám-rám szólnak, 
igyekezzek, mert nem tudnak aludni, nyugtatóval él-
nek. Azért van ez, mert a hímzőasszony este a legkésőb-
bi órákig kézimunkázik. Azt kérdi, vajon hogy néz ki 
kihímezve az életfából ez a szegfű? Kihímezi, és eltelik 
a lelke gyönyörűséggel. Aztán felteszi a kérdést: vajon 
hogy nézne ki a bimbó mellette? Olyan kicsi ez már a 
virág mellett, hát egyúttal megcsinálja, s tovább biztatja 
magát: nem hagyhatom ott a virágokat szár s levél nél-
kül! Utolsó energiáját is a szépteremtésre, az önmagá-
ban lévő jó kitermelésére adja, és ennek megvan a hálá-
ja: nyugodtan alszik. Mindig elmondják, mennyi szépet 
álmodnak. Ezt mondom el a diákoknak: látjátok, így 
alusznak a varróasszonyok!

Skófiummal hímzett tervek Eredményesnek tartja a tizenharmadik 
alkalommal megszervezett  

Csak tiszta forrásból népdalvetélkedőt 
dr. Szalay Zoltán, a rendezvény egyik 

megálmodója, évenkénti megszervezője. 
Állítását a résztvevők magas számával,  

a jelentkezők felkészültségével 
és a nyertesek által előadott anyag 

minőségével támasztja alá.

Népdalkincsünket 
éltetik

2010. november 11. és 25. között zajlott vetél-
kedőre összesen 137 egyéni versenyző nevezett 
be, a részt vevő 19 dalcsoportnak pedig továb-
bi 112 tagja volt. A legtöbb egyéni versenyző 

Csíkszeredából és környékéről jelentkezett, szám szerint 
51, a legtöbb dalcsoportot pedig Alcsík és a Kászonok adta: 
6 csoport 41 taggal.

Beszédesek a versenyzőket adó településekre vonatko-
zó adatok is. Körzetenként az alábbi településekről neveztek 
be versenyzők az elődöntőkbe: Gyergyó – Gyergyóalfalu, 
Gyergyócsomafalva, Gyergyóremete, Gyergyószentmiklós, 
Gyergyóújfalu, Pusztina. Gyimes, Moldva: Gyimesfelsőlok, 
Gyimesközéplok; Alcsík, Kászonok – Csíkbánkfalva, Csík-
menaság, Csíkszentmárton, Csíkszentsimon, Kászon-
altíz, Kászonújfalu, Nagytusnád, Tusnádfürdő; Felcsík – 
Csíkdánfalva, Csíkjenőfalva, Csík karcfalva, Csíkmadaras,  
Csíkszentdomokos; Csíkszereda és környéke – Csíkrákos, 
Csíkszereda, Csinód, Csíkszépvíz, Ma défalva. Tehát összesen 
27 település képviseltette magát a vetélkedőn.

A XIII. Csak tiszta forrásból, csíkvidéki népdalvetélkedő 
döntőjét 2011. november 25-én tartották Csíkszeredában, 
a Márton Áron Gimnáziumban. A szakmai zsűri döntése 
alapján korcsoportonként az alábbiak bizonyultak idén a 
legjobbaknak:

Egyéni versenyzők:
I–IV. oszt.: I. Nagy Blanka IV. – Gyimesközéplok; II. 

Csibi Rebeka I. – Csíkszereda; II. Csiszér Csongor IV. 
– Csíkszereda; II. Nagy Gergő IV. – Csinód; II. Péter 
Ákos III. – Csíkszereda; III. Dánél Kristóf IV. – Csík-
szereda; III. Lackó Boglárka IV. – Gyergyóremete; III. 
Horváth Pál IV. – Csíkszereda; III. Jánó Csenge III. – 
Gyimesfelsőlok;

V–VIII. oszt.: I. Antal András VII. – Gyimesfelsőlok; I. 
Balázs-Bécsi Eszter V. – Csíkszereda; II. Balázs Réka VIII. 
– Kászonaltíz; II. Péterfi Teréz VIII. – Kászonaltíz; III. 
Erős Tünde VIII. – Csíkszentdomokos;

IX–XII. oszt.: I. Balázs Renáta X. – Gyergyószentmiklós; 
I. Tamaş Iulia Roxana XI. – Pusztina; II. Simon Hajnal-
ka XI. – Gyergyószentmiklós; II. Czáka Orsolya IX. – 
Csíkszépvíz; III. Tankó Beáta X. – Gyimesfelsőlok; III. 
Kedves Mónika IX. – Csíkszentdomokos;

Dalcsoportok:
I–IV. oszt.: I. Gyergyószentmiklósi Kós Károly Ált. 

Isk. III. oszt. dalcsoportja; II. Csíkszeredai Nagy István 
Művészeti Szakközépiskola. IV. oszt. leány dalcsoportja; 
II. Csíkszeredai Nagy István Művészeti Szakközépisko-
la. IV. oszt. fiú dalcsoportja; III. Gyergyóremetei Fráter 
György Ált. Isk. IV. oszt. dalcsoportja; V–VIII. oszt.: 
I. Csíkszentsimoni Endes József Általános Isk. V–VII. 
oszt. dalcsoportja; I. Csíkmadarasi Kiss Ferenc Ált. Isk. 
VI. oszt. dalcsoportja; II. Gyergyóalfalvi Sövér Elek 
Szakközépiskola VIII. oszt. dalcsoportja IX–XII. oszt.: 
I. Gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium XI. 
oszt. dalcsoportja; I. Csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre 
Szakközépiskola X–XI. oszt. dalcsoportja.

A rendezvény fő támogatója Hargita Megye Tanácsa 
volt, létrejöttében segítette a Communitas Alapítvány és 
Csíkszereda Önkormányzata, valamint azok az iskolák, 
amelyek helyet adtak az elődöntőknek és a döntőnek: a 
gyimesfelsőloki Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Gim-
názium, a csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Szakközépis-
kola, a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium, a 
csíkdánfalvi Petőfi Sándor Szakközépiskola, a csíkszeredai 
Gyermekek Háza és a Márton Áron Gimnázium.

A
Gondosan kiválasztják a hímzőszálat

A magyar hímzőkultúra hírvivője


